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إهذاء
أهذي هذا انعًم إىل وانذيَّ انكزميني
انَّذٌٍ هلًا انفضم بعذ اهلل عز وجم يف تزبٍيت وتىجٍهً ,فانههى أَزل عهى
قرب وانذتً شآبٍب انزمحة ,وأطم عًز وانذي يف طاعتك وأحسٍ نه
اخلامتة.

وإىل شٍخً املبارك انفاضم د .عصاو بٍ هاشى اجلفزي
انذي كاٌ نه انفضم بعذ اهلل يف يىاصهة دراسيت
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كلنة شكر وتكدير
الن١ؿ هلل ٝ ٨٦ج ٢ك ٨٦ثٕؽ ,اذلم َّ
 ٨٦يلع ثةهلؽايح كاتلٮٚي ,ٜكالؿاعيح

كا٣تكؽيؽ ,ظىت أد٧٧خ ٬ؾا ابلعر ,كأ٩ة يف أد ٥الىعح كإ٣ةٚيح ,ز ٥أدٮج كادلم
َّ
ال١ؿي٧ني أٔج ٜالن١ؿ كأكٚةق ,اذلي ٨هل٧ة ا ٢ٌٛ٣ثٕؽ اهلل ٔـ كص ٢يف دؿبحيت

ثٮاؼ ,ك٣ل ٨زٮاب
كدٮصييه٧ٚ ,ة لكة٩٭٧ة إال ال٬ش ثةدلاعء٧ٚ ,ة م١ؿم هل٧ة
و

اكؼٚ ,ةمهلل أ٩ـؿ ىلع ٝرب كادليت مآثيت الؿمحح ,كأَ٧ٔ ٢ؿ كادلم يف
اهلل و
َةٔذ ٟكأظك ٨هل اخلةد٧ح.

ز ٥أدٞؽـ ثةلن١ؿ ل١٤٧٧٤ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ىلع ا٬ذ٧ة٦٭ة ثة٤ٕ٣ٮـ

اإلقال٦يح ,كدٮٚري امل٪ط ادلراقيح ٤ُ٣جح ا ٨٦ ٥٤ٕ٣أث٪ةء املك٧٤ني يف دميٓ أُٝةر
إ٣ةل٧٠ ,٥ة أدٞؽـ ثٛةا ٜم١ؿم كا٦ذ٪ةين جلةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل ٬ؾا الرصح اِ٤ٕ٣ل

املجةرؾ اذلم اظذٌَ ٨الب ا ٥٤ٕ٣ظىت مُٔ ٢٧ةؤق أث٪ةء األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف

مىت أحنةء إ٣ةل ,٥أقأؿ اهلل أف جيٕ٤٭ة مةخمح كأف يٮ ٜٚاٞ٣ةا٧ني ٔ٤ي٭ة لك ػري.

كالن١ؿ مٮوٮؿ للكيح ادلٔٮة كأوٮؿ ادلي ٨كأػه ٝك ٥ادلٔٮة كاثلٞةٚح

اإلقال٦يح ,كًلؾل٧ٔ ٟةدة ادلراقةت ا٤ٕ٣ية ,كاألقةدؾة اٌٛ٣الء اذلي ٨اكف
جلىع٭ ٥كدٮصي٭ةد٭ ٥ادلاا٧ح ل٤جةظسني ادلكر اٛ٣ةٔ ٢يف دؾحل ٢إٞ٣جةت ,ك٨٦

االٔرتاؼ ثةجل٧ي ٢أف أدٮص ٫ثةلن١ؿ الٮاٚؿ إىل أقذةذم ادل٠ذٮر إثؿا٬ي ٥يلع
حم٧ؽ أمحؽ أقذةذ اثلٞةٚح اإلقال٦يح جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل كاملرشؼ ىلع ٬ؾق الؿقة٣ح,
ىلع ٦ة أقؽاق ٩ ٨٦ىط كدٮصي ٫كإرمةد ,ك٦ة أثؽاق جتةق ابلةظر  ٨٦أثٮة كظؿص

ىلع ٦ة ٚي ٫مى٤عح ابلةظر كدىٮيت ٔ ,٫٤٧كإد٧ةـ دلٮي٧٠ ,٫٪ة أم١ؿق ىلع
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٠ؿي ٥أػال ٫ٝكدٮإً ,٫ك٦ة حتًل ث ٨٦ ٫قٕح وؽرٞٚ ,ؽ أدةح ل٤جةظر اٛ٣ؿوح
ن
ن
ل٪٧٤ةٝنح كل ٥يٛؿض ٔ٤ي ٫رأية أك اجتة٬ة يف ابلعر ,ث ٢اكف يِ٪ل يف ابلةظر

النؼىيح ا٧٤ٕ٣يح ,كاالقذٞالؿ يف الؿأم ك٣حف ٬ٮ حبةصح إىل ٝٮؿ ذل ,ٟكل٫٪١
ن
االٔرتاؼ أل ٢٬ا ٢ٌٛ٣ث٤ٌٛ٭ٚ ,٥ضـاق اهلل ٔين ػريا كأصـؿ هل املسٮبح ىلع ٦ة

ٝؽـ.

كأُٔ ٙبن١ؿم ألٌٔةء جل٪ح امل٪ةٝنح ىلع د٤ٌٛ٭٧ة ثٞجٮؿ ٪٦ةٝنح

ابلعر ,ك٧٬ة قٕةدة ادل٠ذٮر ظك ٨آؿ ٔجؽ اهلةدم راحف ٝك ٥ادلٔٮة كاثلٞةٚح
ن
ن
اإلقال٦يح كقٕةدة ادل٠ذٮر ٔجؽ الٮاقٓ حم٧ؽ ,زاد٧٬ة اهلل دٮٚيٞة كقؽادا,

ٚضـا٧٬ة ريب ػري اجلـاء.

٧٠ة أثٕر ٚةا ٜالن١ؿ كالٮٚةء ذلكم ا٧٤ٔ ٨٦ ٢ٌٛ٣ةا٪ة كمنةخي٪ة اذلي٨

دمٕذين ث٭ّ ٥ؿكؼ ابلعر ,كػىىٮا يل  ٨٦أكٝةد٭ ٥ا٘٣ةحلح ,كص٤كٮا ٦يع

حلجريكا يل اُ٣ؿي ٜيف رقة٣يت كىلع رأق٭ٌٚ ٥ي٤ح النيغ ادل٠ذٮر ٔىةـ ث٬ ٨ةم٥
ن
اجلٛؿم ٔ٧يؽ ادلراقةت ا٤ٕ٣ية قةثٞة.
كال أنىس  ٨٦اعرصت ٦يع ٬ؾق الؿقة٣ح ,كاعمخ ٦يع أظؽاز٭ة٪٦ ,ؾ أف
ن
اك٩خ ١ٚؿة يف ٌٔٞل إىل أف أوجعخ ٩ذةصة أمح ٫٤ثيؽمٚ ,يٕضـ لكةين ٔ٨
م١ؿ٬ة ,زكصيت إ٣ـيـة م١ؿ اهلل هلة كأصـؿ هلة املسٮبح.

٧٠ة ال يٛٮدين أف أم١ؿ لك  ٨٦أاع٩ين يف إجنةز ٬ؾا ابلعر حبٮار أك

دٮصي ٫أك تك٭ي٦ ٢٭٧ح ,أك دٮٚري مىؽر أك مؿصٓ ,كأػه لك  ٨٦ق٪عين ٚؿوح

الٞ٤ةء ث٭ ,٥كٔ ٢٧املٞةث٤ح ٕ٦٭ ,٥كأػه ٪٦٭٬ ٥يبح اإلرشاؼ ىلع ٦ؽارس
اجلةحلةت اخلرييح كىلع رأق٭ة ٌٚي٤ح النيغ /أمحؽ إ٣ةمٮدم ,كاألقذةذ/
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ٔجؽالؿظي ٥ابل٤ٮيش ,كاألقذةذ /ظك٩ ٨ٮر ,كاألقذةذ /ق٤ي٧ةف ٠جري ,كاألقذةذ/
٧٠ةؿ صةجنري اعل ,٥كالٮادلة أـ ٪٦ىٮر اذلثيةين ٤٤ٚض٧يٓ الن١ؿ كادلاعء ,ثأف
يثيج٭ ٥اهلل ٔـ كص ٢ىلع ٦ة ٝؽمٮا ,كأقأهل قجعة ٫٩أف يؿز٪ٝة اإلػالص كالىٮاب

يف اٞ٣ٮؿ كا ٢٧ٕ٣كأف يٕٛٮ ٔ ٨اتلٞىري كالـل ,٢ك٦ة دٮٚيٌف إال ثةهلل ٔ٤ي ٫دٮٍلخ

كإحل ٫أ٩يت.

ن
ن
كوًل اهلل ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج ٫كق ٥٤تك٤ي٧ة ٠سريا.

سيؽ اهلل حاؾظ ػريب
م١ح امل١ؿ٦ح
ل٤ذٮاو06007068:5 ٢
اي٧يSaif1401@hotmail.com ٢
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إف احل٧ؽ هلل حن٧ؽق كنكذٕي ٫٪كنكذ٘ٛؿق ,كٕ٩ٮذ ثةهلل  ٨٦رشكر أٛ٩ك٪ة ك٨٦

قحبةت أٔ٧ةجلة  ٨٦ي٭ؽق اهلل ٚال مٌ ٢هل ,ك ٨٦يٌٚ ٢٤ال ٬ةدم هل ,كأم٭ؽ أف
ن
ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشي ٟهل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل.
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ[آؿ

ٔ٧ؿاف.]200/

ﭽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
[ا٣جكةء.]2 /
ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱ
﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ [األظـاب,]82-80 /
أ٦ة ثٕؽ.

ٚةحل٧ؽ هلل اذلم أكؿ٪٦ة ث٧ٕ٪ح اإلقالـ كصٕ ٢املك ٥٤أػة املك ,٥٤يٛؿح

ٛ٣ؿظ ٫كحيـف حلـ ٫٩كيذأل ٥آلال٦ ٫٦٭٧ة دجةٔؽت ابلٞةع أك د٪ةءت ث٭ ٥ادليةر

كاملكةٚةت كاػذٛ٤خ األٚاكر كال٘٤ةت كد٪ٮٔخ اثلٞةٚةت كاالجتة٬ةت ,دْ ٟ٤ل

أػٮة اإلي٧ةف كراثُح إٞ٣يؽة ا٣يت دٕ٤ٮ ٚٮؽ لك راثُح كتك٧ٮ حتخ أم ا٩ذ٧ةء.

كٝؽ يلٮف  ٨٦الٮٚةء كرد اجل٧ي ٢كماكٚأة املٕؿكؼ ل٤جرل املك ٥٤كأ٫٤٬

املك٧٤ني أف يلذت ابلةظر ٔ ٨ثرلق املك ٥٤كزٞةٚذ ٫اإلقال٦يح ػةوح ك٬ٮ
ي ٟ٤٧أداة ٦٭٧ح يف إيىةؿ رقةتل ٫ىلع الٮص ٫الىعيط ثإذف اهلل أال كْل ٕ٦ؿٚح

٘٣ح ذل ٟابلرل كزٞةٚذ٭.٥
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كدلٮف احلةصح رضكرة م٤عح إىل ال١ذةثح كإّ٭ةر٬ة ل٧٤أل ٔ ٨ذل ٟابلرل

املك ٥٤إذا ٔ٪٧٤ة اًُ٭ةد أ٤٬٭ة كقة٪٠ي٭ة ٧٠ة ٬ٮ احلةو ٢لأل٦ح املك٧٤ح يف

(أرٌلف) ثٮر٦ة ,كدي٪ٞة ٦ؽل د٧ك١٭ ٥ثؽي٪٭ ٥كزٞةٚذ٭ ٥اإلقال٦يح ٔرب إ٣ىٮر

اُ٣ٮي٤ح رٗ٠ ٥رثة اتلعؽيةت كاملعةكالت املذ١ؿرة ٝ ٨٦ج ٢ابلٮذيني إلثةدة دٟ٤

األ٦ح املك٧٤ح كَ٧ف ٬ٮيذ٭ ٥اإلقال٦يح كحمٮ زٞةٚذ٭ ٥اإلي٧ة٩يح اخلةدلة ,ك٦ة اكف
ًّ
ن
ذ٩ج٭ ٥إال أ٩٭ ٥آ٪٦ٮا ثةهلل ربة كبةإلقالـ دي٪ة كبججح٪ة حم٧ؽ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق٥٤
ن
٩بيةٝ ,ةؿ دٕةىل        ( /

[ )  ا٣ربكج.]9 /

أوالً :أهنية املوضوع.
-2إثؿاز الٮا ٓٝاثلٞةيف اإلقالَل املٕةرص ل٧٤ك٧٤ني يف ثٮر٦ة اذلي ٨يٮاص٭ٮف

حتؽيةت ٦ذ٪ٮٔح ,كيٕة٩ٮف أٝىس أ٩ٮاع ا ٥٤ْ٣كاُ٘٣يةف كاتلٕؾيت كاالًُ٭ةد

اٞ٣رسم كا٪ٕ٣رصم ٝ ٨٦ج ٢ابلٮذيح النيٮٔيح احلةٝؽة ىلع اإلقالـ كاملك٧٤ني ٦ة
ن
يٞةرب الكجٕني اع٦ة ,كيبني ٠يٛيح ٞ٦ةك٦ح ٬ؾق اتلعؽيةت كجتةكز٬ة,
-0أثؿز ص٭ٮد ادلكؿ اإلقال٦يح كاجل٭ةت اإلقال٦يح كٗري اإلقال٦يح يف قبي٢

مٮاص٭ح د ٟ٤اتلعؽيةت ٓ٦ ,ذ٠ؿ أوٮؿ املنلكح كدلؿا٬ة اتلةرييخ كإّ٭ةر

أكًةع املك٧٤ني ىلع مؿ اتلةريغ كاٞ٣ؿكف يف ٬ؾق األرض اإلقال٦يح ,كٔؿض
٦آقي٭ة املذ١ؿرة كٕ٦ة٩ةد٭ة املذذةحلح يف أرً٭ة كػةرج كَ٪٭ة ك٦٭ةصؿ٬ة يف أحنةء

إ٣ةل.٥
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ثاىياً :أسباب اختيار املوضوع.
٤ٝ -2ح ادلراقةت ا٧٤ٕ٣يح يف ٬ؾا اجلة٩ت ظير إف ص٦ ٢ة دٮٚؿ ٠ ٨٦ذت

كدراقةت ٗري ٦جنٮرة ك٦ذٛؿٝح كٗري ٦ذؼىىح يف اجلة٩ت اثلٞةيف.

 -0احلةصح املةقح تلٕؿي ٙاجلةس ث٭ؾق اٌٞ٣يح إ٣ةد٣ح كبأ٤٬٭ة املعىٮري٨

يف ثرل.٥٬

٦ -3ة ين٭ؽق إ٣ةل ٥ككا٪ٕٝة املٕةرص احلٮـ  ٨٦اًُ٭ةد ٬ؤالء املك٧٤ني ألص٢

َ٧ف ٬ٮيذ٭ ٥ادليجيح كزٞةٚذ٭ ٥اإلقال٦يح.

ن
٠ -5ٮين  ٨٦أ٬ ٢٬ؾق ابلالد (أرٌلف املك٧٤ح) ظير ٔ٤٧خ صة٬ؽا ىلع إثؿاز

اجلٮا٩ت اثلٞةٚيح ٚي٭ة كحتؽيةد٭ة ك٬ ٢ٕ٣ؾا ا ٢٧ٕ٣يكؽ ز٘ؿة يف اجلؿاح املٛذٮح يف
صك ٥األ٦ح اإلقال٦يح.

 -6الؿٗجح يف دـكيؽ امل١ذجةت اإلقال٦يح ٔ٬ ٨ؾا ال١يةف اإلقالَل املجيس

اذلم ال يذضـأ .٫٪٦

ن
ن
صة٩ت  ٨٦صٮا٩ج٫
٪ةكؿ
د
يف
يؿٗت
مل٨
كبةثة
 -7حل١ٮف ٬ؾا ابلعر ٕ٦ربا
و
ن
ن
كٞ٤ُ٪٦ة كٔٮ٩ة ل١٤ذةب كابلةظسني اذلي ٨يؿيؽكف اتلٮقٓ يف ٕ٦ؿٚح اثلٞةٚح
اإلقال٦يح يف (أرٌلف) ثٮر٦ة.
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ثالجاً :أهداف البخح.
ي٭ؽؼ ابلعر إىل اآليت/
 -2إّ٭ةر وٮرة اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف (أرٌلف) ثٮر٦ة.
-0ثيةف ٦ؽل اردجةط زٞةٚح مكِ٤ل الؿك٬ةجنية يف (أرٌلف) ثٮر٦ة ثةثلٞةٚح

اإلقال٦يح.

 -3ثيةف ركاٚؽ اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف (أرٌلف) ثٮر٦ة .
 -5إثؿاز اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف (أرٌلف) ثٮر٦ة ك٦ة

ي٧ل ٨اٞ٣يةـ ث٧ٮاص٭ذ٭ة.

 -6ذ٠ؿ ادلكؿ كاجل٭ةت اإلقال٦يح كٗري اإلقال٦يح كص٭ٮد٬ة يف قبي٢

مٮاص٭ح اتلعؽيةت.

رابعاً :مشكلة البخح.
يكىع ابلةظر  ٨٦ػالؿ مٮًٮٔ ٫لإلصةثح ٔ ٨ا٣تكةؤالت اتلةحلح/
٦ -2ة ْل الىٮرة اثلٞةٚيح اإلقال٦يح يف (أرٌلف) ثٮر٦ة؟
٦ -0ة ٦ؽل اردجةط زٞةٚح مكِ٤ل الؿك٬ةجنية يف (أرٌلف) ثٮر٦ة ثةثلٞةٚح

اإلقال٦يح؟

٦ -3ة ْل ركاٚؽ اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف (أرٌلف) ثٮر٦ة؟
٦ -5ة اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف (أرٌلف) ثٮر٦ة؟
12
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٠-6ي ٙي٧ل ٨اٞ٣يةـ ث٧ٮاص٭ح د ٟ٤اتلعؽيةت كجتةكز٬ة؟
٦ -7ة ادلكؿ كاجل٭ةت اإلقال٦يح كٗري اإلقال٦يح ا٣يت هلة ص٭ٮد يف قبي٢

مٮاص٭ح د ٟ٤اتلعؽيةت؟

خامساً :الدراسات السابكة.
 ٨٦ػالؿ حبيث يف ٔؽد  ٨٦اجلةٕ٦ةت ٦س ٢اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح كصةٕ٦ح أـ

اٞ٣ؿل كصةٕ٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث ٨قٕٮد اإلقال٦يح كيف ٔؽد  ٨٦املؿا٠ـ كاألٝكةـ

ا٧٤ٕ٣يح كمؿا٠ـ ابلعٮث ٕ٧٠٭ؽ ابلعٮث كإظيةء ا٣رتاث اإلقالَل جبةٕ٦ح أـ
اٞ٣ؿل ,كمؿًلـ املٚ ٟ٤يى ٢كبٕؽ قؤايل أ ٢٬االػذىةص كأٔالـ اجلةحلح

األرٌل٩يح ا٣رب٦ةكيح ث١٧ح امل١ؿ٦حٚ ,إ٩ين ل ٥أصؽ ٠ ٨٦ذت ٚي٭ة دراقةت ٔ٧٤يح

٦ذؼىىح يف ٬ؾا املٮًٮع كل ٥يذُؿؽ إحل ٫أظؽ ٝ ٨٦ج – ٢ىلع ظؽ ِٔ٤ل –
قٮل رقة٣ح ٔ٧٤يح كاظؽة لألخ حم٧ؽ أيٮب الكٕيؽم حتؽزخ ٔ ٨دراقح

دةرخييح ٔ ٨اإلقالـ كاملك٧٤ني يف أرٌلف ,كْل رقة٣ح ٦ةصكتري ٩ٮٝنخ يف

امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ثل٤يح ادلراقةت اإلقال٦يح – ٝك ٥ادلٔٮة  -جبةٕ٦ح
ن
م١ح املٛذٮظح األ٤٬يح ,ك٬ؾق ادلراقح ظٮت ٠سريا  ٨٦املٕ٤ٮ٦ةت امل٭٧ح اتلةرخييح

ٔ ٨مكِ٤ل أرٌلف كدةرخي٭ ٥كدػٮؿ اإلقالـ ٚي٭ة كذ٠ؿ ثٕي مكةصؽ٥٬

ك٦ؽارق٭ ٥اإلقال٦يح ,كذ٠ؿ ص٭ٮد ثٕي اجل٭ةت اإلقال٦يح اجتةق ٩رصة ٌٝيذ٭,٥
َّ
٧٠ة أف ٪٬ةل٠ ٟذةثةت ٚؿديح كاصذ٭ةدات مؼىيح  ٨٦ثٕي ال١ذةب كامل٭ذ٧ني
ثٌٞيح مكِ٤ل ثٮر٦ة أٗ٤ج٭ة دذٕ ٜ٤ثةجلة٩ت اتلةرييخ كذ٠ؿ ٕ٦ة٩ةة املك٧٤ني,

كرسد الٮٝةآ األحل٧ح كاألظؽاث اْٛ٣يٕح  ٨٦املضةزر كاجلؿاا ٥ا٣يت اردلجخ يف
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ظ ٜاملك٧٤ني ٪٬ةؾ(.)2
( ٨٦ )2أثؿز د ٟ٤ال١ذةثةت ٦ة يٌل/

٠ -2ذةب ثٕ٪ٮاف (دةريغ أرٌلف ثني املةيض كاحلةرض) ثةل٘٤ح االجن٤زييح ملؤ ٫ٛ٣د.حم٧ؽ

يٮنف املؤرخ األرٌلين املٕؿكؼ ,دؿدم ٫ػريم ظكني إٌ٣ل إىل ال٘٤ح إ٣ؿبيح ,ك٬ؾا
ن
ن
ال١ذةب ٛ٩حف صؽا ظير ظٮل ٠سريا  ٨٦املٕ٤ٮ٦ةت امل٭٧ح ٔ ٨دةريغ أرٌلف ٝج٢
ن
ن
اإلقالـ كبٕؽق ,كأز٪ةء االقذٕ٧ةر كبٕؽق ,كيٕذرب ال١ذةب مؿصٕة ٦٭٧ة يف دةريغ أرٌلف,
كي ٓٞيف  2:0وٛعح.

 -0حبر ثٕ٪ٮاف (املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت) دأحل٩ ٙٮر اإلقالـ ث ٨صٕٛؿ
يلع آؿ ٚةاـ ,كي ٓٞيف  270وٛعح نرشق دل٤ح دٔٮة احل ٜا٣يت دىؽر٬ة راثُح إ٣ةل٥
اإلقالَل ,كحتؽث ٚي ٫الاكدت ٔ ٨اُ٣جيٕح اجل٘ؿاٚيح بلٮر٦ة كٔؿج ىلع ننةَ٭٥

االٝذىةدم كذ٠ؿ ٩جؾة يكرية ٔ ٨ادلية٩ح ابلٮذيح كدةريغ دػٮؿ اإلقالـ يف أرٌلف
كٝة٩ٮف املٮاَ٪ح ,ز ٥ذ٠ؿ أكًةع املك٧٤ني ثٕؽ االقذٕ٧ةر ا٣ربيُةين كأقجةب ٬ضؿة
املك٧٤ني كصؿاا ٥ابلٮذيح كاملنةلك ا٣يت يٕةين ٪٦٭ة املك٧٤ٮف يف إ٣رص احلةرض كٔ٨
ن
مكذٞج ٢اإلقالـ يف ثٮر٦ة ,ز ٥ذ٠ؿ أػريا ٔ ٨أثؿز امل٧ْ٪ةت اإلقال٦يح ا٣يت ٝة٦خ

ل٤ذىؽم كادلٔٮة ,كػذ ٥ثةدلكر اذلم ٝةـ ث ٫ثٕي احل١ٮ٦ةت كامل٧ْ٪ةت اإلقال٦يح.
ن
٠ -3ذةب ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد) دأحل ٙأثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ
الؿمح ,٨كٝؽ ظٮل ابلعر ىلع دراقح ص٘ؿاٚيح كدةرخييح بلٮر٦ة كأرٌلف ,كذ٠ؿ املؾاثط

إ٣ة٦ح كظؿؽ امل٪ةزؿ كاٞ٣ؿل ثةتلٛىي ,٢كذ٠ؿ ظؿٌلت املك٧٤ني الؿك٪٬ضيح
اتلعؿيؿيح ثأرٌلف ك٦ة د٤ذ٭ة  ٨٦إجنةزات.

٠ -5ذةب ثٕ٪ٮاف (ثٮر٦ة اخلرب كا٪ٕ٣ٮاف) ل٤ؿظة٣ح حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,كٝك ٥ابلةظر
ِ
ٚكِل اٞ٣ك ٥األكؿ  ٫٪٦ثةخلرب كحتؽث ٚي ٨ٔ ٫اخلٛ٤يح
ال١ذةب إىل ٝك٧ني
اتلةرخييح بلٮر٦ة كٔ ٨أرٌلف كًليٛيح كوٮؿ اإلقالـ كا٩تنةرق يف املُٞ٪ح كحتؽث ٔ٨

الٮصٮد اإلقالَل املٕةرص كٔ ٨أكًةع املك٧٤ني االٝذىةديح كاالصذ٧ةٔيح كالكيةقيح
=
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كذ٠ؿ ثٕي ظؿٌلت اتلعؿيؿ كامل٧ْ٪ةت ,كاٞ٣ك ٥اثلةين ق٧ةق إ٣يةف كحتؽث ٚي٫

ثةتلٛىي ٨ٔ ٢منة٬ؽاد ٫أز٪ةء رظ٤ذ ٫إىل ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح ك٪٦ؽيل كذ٠ؿ
املكةصؽ كأكوةٚ٭ة كاجلٕ٧يةت اإلقال٦يح املٕرتٚح ٝ ٨٦ج ٢ادلك٣ح ابلٮذيح ,ك٬ؾا
ن
ن
ال١ذةب  ٨٦أدؽ ٦ة كو ٨ٔ ٙثٮر٦ة يف الٮٝخ احلةرض ,كيٕذرب مؿصٕة ٦٭٧ة كي ٓٞيف

 0:6وٛعح ك٬ٮ ُ٦جٮع.

 -6حبر ثٕ٪ٮاف (اذلي ٨أػؿصٮا  ٨٦ديةر ٥٬ث٘ري ظ )ٜأد .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف

كأِ ,نرش ٧ْ٪٦ح امل٭ةصؿي ٨اإلنكة٩يح جلرصة ٌٝيح مكِ٤ل ٦ية٧٩ةر (ثٮر٦ة)

ثؽك٣ح الكٮداف ىلع ملك ٠ذيت ,كحتؽث ابلةظر ثىٮرة دمي٤ح كراإح جلجؾة

خمذرصة ٔ ٨املك٧٤ني ٪٬ةؾ كملةذا أػؿصٮا  ٨٦ديةر ٥٬ك٦ة أقجةب اًُ٭ةد٥٬
ك٬ضؿاد٭ ٥كأي ٨ذ٬جٮا كاقذٞؿكا كي ٓٞابلعر يف  68وٛعح.

٠ -7ذةب ثٕ٪ٮاف (٦أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد٫
ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) ملؤ ٫ٛ٣النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌلين رمح٫

اهلل ,ك٬ؾا ال١ذةب ٔجةرة ٔ ٨دمٓ لك ٦ة كرد ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦دٞؿيؿ كأػجةر
كظٮارات  ٨٦اعـ ٬2397 /كظىت اعـٌٝ ٨ٔ ٬2506 /يح مكِ٤ل أرٌلف ,يف ادلكريةت
املؼذٛ٤ح اكلىع ٙكاملضالت إ٣ؿبيح ي ٓٞيف  002وٛعح ك٬ٮ ُ٦جٮع.

٠ -8ذةب ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ ٦ية٧٩ةر ظٞةا ٜػ ٙ٤الكذةر) ل٤جةظسح كاجلةمُح األػخ
اُ٣ةبلح ص٪ةف ثؽر إ٣زنم ك٬ٮ ٔجةرة ٔ ٨حبر ٝؽ٦ذ٭ة يف لكيح احلٞٮؽ جبةٕ٦ح
ال١ٮيخ ي ٓٞيف  23:وٛعح م١ٮ٩ح  ٨٦زالزح أثٮاب دل٧٤خ ٔ ٨ثٮر٦ة يف كٔ٨

ٕ٦ة٩ةة املك٧٤ني كٝؽ٦خ ثٕي احل٤ٮؿ ز ٥ذ٠ؿت ثٕي ٦ة نرش ٔ ٨اٌٞ٣يح يف كقةا٢

اإلٔالـ املؼذٛ٤ح.

٠ -9ذةب ثٕ٪ٮاف (٦أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة أرٌلف) ملؤٔ ٫ٛ٣جؽ الكجعةف ٩ٮر ادلي٨
كأِ رمح ٫اهلل ,كي٬ ٓٞؾا ال١ذةب يف  63وٛعح ,د٪ةكؿ ٚي ٫الاكدت ٔ ٨دةريغ

دػٮؿ اإلقالـ كرسٔح ا٩تنةرق كدكر قيةح إ٣ؿب كذ٠ؿ االًُ٭ةد الٮا ٓٝىلع
=
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ن

مك٧٤ني الؿك٬ي٪ضة  ٨٦احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح إىل يٮ٪٦ة ٬ؾا مكتن٭ؽا ىلع ذلٟ

ثةلٮٝةآ األحل٧ح كاألظؽاث اْٛ٣يٕح كاملنة٬ؽ املج١يح ,كاملضةزر الٮظنيح ثةتلٛىي,٢
كنرش ٬ؾا ال١ذةب ثٕ٪ةيح أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ثؽار األ٩ىةر اخلرييح ل٤جرش ,إ٣ؿاؽ – ث٘ؽاد.

٠ -:ذةب ثٕ٪ٮاف (ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح يف ًٮء ٦ة نرشد٫
الىع ٙالكٕٮديح ٔ ٨اتلٞةريؿ إ٣ةمليح) دأحل ٙكاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلةٜ٣

ا٣رب٦ةكم ,نرش ٕ٦٭ؽ جتٮيؽ كحتٛيِ اٞ٣ؿآف ٠ؿاتيش ثة٠كذةف يف اعـ  ,٬2503كيٓٞ

يف  078وٛعح ,كْل ٔجةرة ٔ ٨نرشات الىع ٙالكٕٮديح ٧٠ة ٬ٮ كاًط ٨٦

ٔ٪ٮاف ال١ذةب ,كدٌ٩ ٨٧جؾة ٔ ٨ثٮر٦ة ص٘ؿاٚية كأرٌلف ككوٮؿ اإلقالـ إىل ثٮر٦ة

كا٩تنةرق ,كذ٠ؿ املْةل ٥كاالًُ٭ةدات الٮإٝح ىلع املك٧٤ني ٝ ٨٦ج ٢ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة,
كظٮل ال١ذةب ىلع االقذ٘ةزةت كاالقذٕة٩ةت ٝ ٨٦ج ٢ادلكؿ إ٣ةمليح لالصبني
كأكًةٔ٭ ٥الكحبح يف املٕك١ؿات.

 -20حبر ثٕ٪ٮاف (٦أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة) لرل٠ذٮر ٚ٭ؽ إ٣ىيِل ي ٓٞيف 207
وٛعةت ك٬ؾا ابلعر أً٣ف الٌٮء ىلع ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر كٔ ٨دةريغ املك٧٤ني
ك٦أقةد٭ ٥كٕ٦ة٩ةدة ٥٬كرسد منالكد٭ ٥ثةتلٛىي ٢كآزةر االقذٕ٧ةر ا٣ربيُةين ,كذ٠ؿ
ص٭ٮد ثٕي اجل٭ةت اخلرييح ك٬ٮ ٦جنٮر ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.

٠ -22ذيت ثٕ٪ٮاف (أرٌلف كامل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح) دأحل ٙحم٧ؽ أكيف ث ٨صالؿ أمحؽ,
نرشق احتةد اُ٣الب املك٧٤ني أرٌلف ثٮر٦ة يف اعـ 0020ـ ,كي ٓٞال١ذةب يف  99وٛعح

حتؽث املؤ ٨ٔ ٙ٣أثؿز امل٧ْ٪ةت الؿك٬ةجنيح ا٣يت د٭ذ ٥جلرصة ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة
يف إ٣ةل ,٥ك٩جؾة دٕؿيٛيح ٦بكُح للك ٧ْ٪٦ح كأٌٔةا٭ة.

 -20ك٪٬ةؾ ٠ذةثةت يكرية ٔجةرة ٔ٦ ٨ؾ٠ؿات ال دذٕؽل وٛعةت ٕ٦ؽكدات ٦س /٢أرٌلف
الكاكف ابلالد اتلةريغ ملؤ ٫ٛ٣د .حم٧ؽ يٮنف املؤرخ دؿدمح األقذةذ إ٠ؿاـ اهلل ,كًلؾلٟ
ص٘ؿاٚيح ثٮر٦ة كأرٌلف ل٤نيغ وة٣ط أمحؽ ث ٨حم٧ؽ إدريف ,كًلؾل ٟدةريغ أرٌلف

ثٮر٦ة دأحل ٙحم٧ؽ ػ٤ي ٢الؿمح ٨أيؽكًليخ دؿدمح رمحح اهلل ٔجؽ ا٘٣ين ,كًلؾلٟ
=
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كرٗ٦ ٥ة يف ٬ؾق ال١ذت كال١ذةثةت ٤ٕ٦ ٨٦ٮ٦ةت ٦٭٧ح إال أف احلؽير ٔ٨

كا ٓٝاثلٞةٚح اإلقال٦يح يف ثٮر٦ة ػةوح حبةصح إىل مـيؽ دراقح كدٮًيط كبيةف
ل١سري  ٨٦صٮا٩ج ٫ثٕ ,ٜ٧إذ ل ٥يكج ٜإىل ٠ذةثذ ٫أظؽ ,كل ٥يي ى
ٛؿد يف حبر ٛ٪٦ؿد
و
كًلذةثح مكذ٤ٞح.

سادساً :ميوج البخح.
٩٭ضخ يف دراقح ٬ؾا املٮًٮع امل٪٭ش اتلع٤يٌل ,اٞ٣ةا ٥ىلع اتلٛكري كاجلٞؽ

كاالقت٪جةط( ,)2كامل٪٭ش الٮويف اذلم يٕذ٧ؽ ىلع جت٧يٓ احلٞةا ٜكاملٕ٤ٮ٦ةت ز٥

ٞ٦ةر٩ذ٭ة كحت٤ي٤٭ة كدٛكري٬ة( ,)0كاملجين ىلع املٞةثالت النؼىيح كالٞ٤ةءات
ن
كاملنة٬ؽات٦ ,ؽٔٮ٦ة ثةمل٪٭ش اتلةرييخ اذلم يٕذ٧ؽ ىلع اتلٮزي ٜكاتلٛكري

ل٤عٞةا ٜاتلةرخييح( ,)3املجين ىلع املىةدر كاملؿاصٓ املٮزٞح بليةف األظؽاث

كالٮٝةآ.

=

دةريغ أرٌلف ثٮر٦ة إٔؽاد وة٣ط أمحؽ ْٛ٦ؿ أمحؽ ,كًلؾل ٟأظيةء املك٧٤ني يف أرٌلف
٦ية٧٩ةر ثٮر٦ة ,كص٘ؿاٚية أرٌلف ٦ية٧٩ةر ملع٧ؽ َيت مٮال٩ة حم٧ؽ وة٣ط ,كًلؾلٟ

كرٝح ٔ ٢٧ثٕ٪ٮاف /اإلقالـ يف ص٪ٮب رشؽ آقية كاتلعؽيةت املٕةرصة (أ٤ٝيح
ن
الؿك٬ةجنية ٧٩ٮذصة) ٞ٦ؽ٦ح ملؤد٧ؿ اإلقالـ يف آقية /اآلٚةؽ اتلةرخييح كاثلٞةٚيح
كإ٣ةمليح يف أكذٮبؿ 0020ـ ,ثلٮالملجٮر –٦ة٣زيية ,كًلؾل٠ ٟذيت ثٕ٪ٮاف حلةيل
النذةت لإلٔالَل والح ٔجؽ الن١ٮر كٗري٬ة.

( )2اْ٩ؿ دٚ .ؿيؽ األ٩ىةرم ,أجبؽيةت ابلعر يف ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح٦ ,جنٮرات اٛ٣ؿٝةف ,ادلار
ابليٌةء ,ط2::8 , 2ـ ,ص.:7,:8

( )0اْ٩ؿ د .أمحؽ ثؽر ,أوٮؿ ابلعر اِ٤ٕ٣ل ك٪٦ة٬ض ,٫دار ٗؿيت لُ٤جةٔح ,مرص ,اٞ٣ة٬ؿة ,
ط2:88 ,3ـ ص.290

(ٛ٩ )3ف املؿصٓ الكةث ٜص.290
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كبة٣جكجح ل٪٧٤٭ضيح ا٪ٛ٣يح ٞٚؽ رست يف ٬ؾا ابلعر ىلع ًٮء اجلٞةط

اتلةحلح/

ٔ /2ـكت اآليةت اٞ٣ؿآ٩يح إىل مٮاَ٪٭ة يف اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ثؾ٠ؿ اق ٥الكٮرة,

كر ٥ٝاآليح ,م١ذٮبح ثةلؿق ٥إ٣س٧ةين.

ن
/0ػؿصخ األظةدير اجلجٮيح م١ذٛية ثؾلٚ ٟي٧ة كرد يف الىعيعني أك
ن
أظؽ٧٬ةٚ ,إف كرد احلؽير يف ٗري٧٬ة ٤ٞ٩خ الك٦ة بلٕي أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣يف احلل٥
ٔ٤ي.٫

 /3دؿدمخ لألٔالـ اذلي ٨كردت أق٧ةؤ ٥٬يف و٤ت ابلعر ك ٨٦هل ٔالٝح

٦جةرشة ثةملٮًٮع ,قٮل الىعةثح كاتلةثٕني كا٧٤ٕ٣ةء املٕةرصي ٨ك ٨٦ل ٥أصؽ هل
دؿدمح ز٧ٝ ٥خ ثةٛ٣٭ؿقح يف اجل٭ةيح.

 /5ادجٕخ يف ظة٣ح اجل ٨٦ ٢ٞاملىؽر ثةجله اإلظة٣ح ٔ٤ي ٫ثؾ٠ؿ اق ٥املؤٙ٣
ن
كاق ٥ال١ذةب ,كاجلـء كالىٛعح ,كيف ظة٣ح اجل ٢ٞثةملٕىن كلٮ اكف يكريا ٚإين أزبذ٫
ن
مكجٮٝة ثل٧٤ح (اْ٩ؿ).
ٔ /6ـكت اجلىٮص كاألٝٮاؿ إىل املؿصٓ األوٌلٚ ,إف ل ٥أد٧ل ٨٦ ٨الؿصٮع

إحلٔ ٫ـكت إىل ٤ٞ٩ ٨٦خ ٔ.٫٪

 /7أدجٓ يف إزجةت اجلىٮص امل٪٭ش اتلةيل/

 اٞ٣ؿآ٩يح ثني ٝٮقني ىلع النلك اتلةيل.)..........( / -أًٓ األظةدير اجلجٮيح الرشيٛح ثني ٝٮقني ىلع النلك اتلةيل/

((.))..........

 أًٓ اجلىٮص ا٣يت د٤ٞ٩ ٥٭ة ثني ٝٮقني ىلع النلك اتلةيل."............." /18
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سابعاً :الصعوبات واملشكالت اليت واجوت الباحح.
٤ٝ /2ح املىةدر كاملؿاصٓ املٕذ٧ؽة يف ذات املٮًٮع كإف كصؽت ٠ذةثةت ٚيه

٦ذٛؿٝح كال دذٕؽل ٠ٮ٩٭ة اصذ٭ةدات ٚؿديح.

 /0وٕٮبح دٮٚؿ ثٕي املٕ٤ٮ٦ةت املٮزٞح ممة اًُؿ ابلةظر إىل ٔ ٢٧ق٤ك٤ح

 ٨٦املٞةثالت كالٞ٤ةءات املٮزٞح  ٨٦ ٓ٦هل ٥ثةع يف ٛ٩ف املكأ٣ح تلضةكز ٬ؾق

املٌٕ٤ح.

 / 3ظةكؿ ابلةظر الكٛؿ إىل دك٣ح ثٮر٦ة كادلػٮؿ إىل إ٤ٝي ٥أرٌلف ٔؽة مؿات

إال أف الٮًٓ الؿا ٨٬ل ٥يك٧ط هل ثؾل ,ٟكل ٫٪١د٧ل ٨٦ ٨الكٛؿ إىل دك٣ح

ث٘٪الديل ظير ٦أكل الالصبني كاملُٞ٪ح األٝؿب ل٤ؿك٬ةجنيني املٌُ٭ؽي ٨كٝةـ

ثـيةرة الالصبني املك٧٤ني ىلع ظؽكد ثٮر٦ة كبٕي املؽارس اإلقال٦يح ,أيٌة

قةٚؿ ابلةظر إىل دك٣ح الكٮداف ل٧٤نةرًلح يف مؤد٧ؿ (اتلٕ٤ي ٥األكةديِل ألث٪ةء

مكِ٤ل ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر ,الٮا ٓٝكاتلعؽيةت كالؿؤيح املكذٞج٤يح) كٝةـ ثٞ٧ةث٤ح

اُ٣الب ا٣رب٦ةكيني ,كزيةرة ثٕي امل٧ْ٪ةت امل٭ذ٧ح ثةُ٣الب ا٣رب٦ةكيني
٧ْ٪٧٠ح امل٭ةصؿي ٨اإلنكة٩يح ,ك٧ْ٪٦ح الٮاٚؽي.٨

ثامياً :خطة البخح.
يذ١ٮف ابلعر ٞ٦ ٨٦ؽ٦ح كد٧٭يؽ ,كزالزح ٚىٮؿ ز ٥اخلةد٧ح ,كٚ٭ةرس.
املقدنث /كدٌ٪٧خ ٦ة يٌل /أ٧٬يح ابلعر ,كأقجةب اػذيةرق ,كأ٬ؽاؼ ابلعر

كمنلكذ ,٫كادلراقةت الكةثٞح ,ك٪٦٭ش ابلعر ,كالىٕٮبةت كاملنالكت ا٣يت
كاص٭خ ابلةظر ,كػُح ابلعر.
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اتلهٍيد /اتلعريؽ ةهؿردات عيَان ابلحث.
ا
أول /اتلٕؿي ٙثجٕي املىُ٤عةت.
ا
جاىيا /دٕؿي ٙلك٧يت الٮا ٓٝكاثلٞةٚح يف ال٘٤ح كاالوُالح.
ا
جاثلا /اتلٕؿي ٙثؽك٣ح ثٮر٦ة كين.٢٧
 /2املٮ ٓٝاجل٘ؿايف دلك٣ح ثٮر٦ة.
 /0احلة٣ح ادليجيح كاثلٞةٚيح.
 /3احلة٣ح االصذ٧ةٔيح.
 /5احلة٣ح الكيةقيح كاالٝذىةديح .
ا
راةعا /دػٮؿ اإلقالـ إىل ثٮر٦ة.
أ -دةريغ دػٮؿ اإلقالـ إىل ثٮر٦ة.
ب -دكر جتةر إ٣ؿب يف ا٩تنةر اإلقالـ.
ج -احلل ٥اإلقالَل يف أرٌلف ثٮر٦ة .
الؿصل األول /رواؾد اثلقاؾث اإلسالنيث يف (ةَرنا) وأجرٌا يف نرش اثلقاؾث

اإلسالنيث.

كيذٌ ٨٧مخكح ٦جةظر/
املجعر األكؿ /املكةصؽ يف ثٮر٦ة كأزؿ٬ة يف نرش اثلٞةٚح اإلقال٦يح .
كٚي ٫أربٕح ُ٦ة٣ت/
21
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املُ٤ت األكؿ ٢ٌٚ /املكةصؽ.
املُ٤ت اثلةين /دكر املكةصؽ ادليين كاثلٞةيف كاالصذ٧ةيع يف ثٮر٦ة.
ن
املُ٤ت اثلة٣ر /أثؿز املكةصؽ يف ثٮر٦ة كأْٔ٧٭ة أزؿا  ٨٦اجلٮايح ا٧٤ٕ٣يح

كاثلٞةٚيح كا٣رتبٮيح.

املُ٤ت الؿاثٓ /اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫املكةصؽ يف ثٮر٦ة كقج ٢اتل٘٤ت

ٔ٤ي٭ة.

املجعر اثلةين /اتلٕ٤ي( ٥ال١ذةديت كاملؽارس كادلكر اإلقال٦يح) كأزؿ٬ة يف

نرش اثلٞةٚح اإلقال٦يح.

كٚي ٫أربٕح ُ٦ة٣ت/
املُ٤ت األكؿ /ال١ذةديت يف ثٮر٦ة كْ٩ة٦٭ة كأ٦ة٪٠٭ة كدكر٬ة يف نرش اثلٞةٚح

اإلقال٦يح.

املُ٤ت اثلةين /املؽارس كْ٩ة٦٭ة كأم٭ؿ املؽارس اإلقال٦يح يف ثٮر٦ة كدكر٬ة

يف نرش اثلٞةٚح اإلقال٦يح.

املُ٤ت اثلة٣ر /ادلكر اإلقال٦يح يف ثٮر٦ة كْ٩ة٦٭ة كدكر٬ة يف نرش اثلٞةٚح

اإلقال٦يح.

املُ٤ت الؿاثٓ /اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫ال١ذةديت كاملؽارس كادلكر اإلقال٦يح

كقج ٢اتل٘٤ت ٔ٤ي٭ة.

املجعر اثلة٣ر /اجل٧ةاعت اإلقال٦يح كداعة الكٛ٤يح كأزؿ٬ة يف نرش اثلٞةٚح

اإلقال٦يح .
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كٚي٤ُ٦ ٫جةف/
املُ٤ت األكؿ /اجل٧ةاعت اإلقال٦يح كداعة الكٛ٤يح يف ثٮر٦ة كدكر٬ة يف نرش

اثلٞةٚح اإلقال٦يح.

املُ٤ت اثلةين /اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫اجل٧ةاعت اإلقال٦يح كادلاعة الكٛ٤يح

يف ثٮر٦ة كقج ٢اتل٘٤ت ٔ٤ي٭ة.

املجعر الؿاثٓ /اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقال٦يح كأزؿ٬ة يف نرش اثلٞةٚح

اإلقال٦يح.

كٚي ٫زالزح ُ٦ة٣ت/
املُ٤ت األكؿ /اجلٕ٧يةت يف ثٮر٦ة كدكر٬ة يف نرش اثلٞةٚح اإلقال٦يح .
املُ٤ت اثلةين /املؤقكةت اإلقال٦يح يف ثٮر٦ة كدكر٬ة يف نرش اثلٞةٚح

اإلقال٦يح .

املُ٤ت اثلة٣ر /اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقال٦يح

كقج ٢اتل٘٤ت ٔ٤ي٭ة.

املجعر اخلةمف /األرسة كأزؿ٬ة يف ٗؿس اثلٞةٚح اإلقال٦يح.
كٚي ٫زالزح ُ٦ة٣ت/
املُ٤ت األكؿٛ٦ /٭ٮـ األرسة يف اإلقالـ كأ٧٬يذ٭ة كدكر٬ة يف ٗؿس اثلٞةٚح

اإلقال٦يح دلل ا٣جلء.
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املُ٤ت اثلةين /دكر األرسة ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح كأزؿ٬ة يف ٗؿس اٞ٣ي٥

اإلقال٦يح دلل ا٣جلء.

املُ٤ت اثلة٣ر /اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫األرسة ا٣رب٦ةكيح كقج ٢اتل٘٤ت

ٔ٤ي٭ة.

الؿصل اثلاين /اتلحديات اليت تَاجً املسلهني يف (ةَرنا).
كيذٌ ٨٧مخكح ٦جةظر/
املجعر األكؿ /اتلعؽيةت ادليجيح.
كٚي٤ُ٦ ٫جةف/
املُ٤ت األكؿ /أثؿز اتلعؽيةت ادليجيح ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف ثٮر٦ة.
املُ٤ت اثلةين /قج ٢اتل٘٤ت ىلع اتلعؽيةت ادليجيح ككًٓ احل٤ٮؿ املٞرتظح.
املجعر اثلةين /اتلعؽيةت ا١ٛ٣ؿيح كاثلٞةٚيح.
كٚي٤ُ٦ ٫جةف/
املُ٤ت األكؿ /أثؿز اتلعؽيةت ا١ٛ٣ؿيح كاثلٞةٚيح ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف

ثٮر٦ة.

املُ٤ت اثلةين /قج ٢اتل٘٤ت ىلع اتلعؽيةت ا١ٛ٣ؿيح كاثلٞةٚيح ككًٓ احل٤ٮؿ

املٞرتظح.
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املجعر اثلة٣ر /اتلعؽيةت االصذ٧ةٔيح.
كٚي٤ُ٦ ٫جةف/
املُ٤ت األكؿ /أثؿز اتلعؽيةت االصذ٧ةٔيح ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف ثٮر٦ة.
املُ٤ت اثلةين /قج ٢اتل٘٤ت ىلع اتلعؽيةت االصذ٧ةٔيح ككًٓ احل٤ٮؿ

املٞرتظح.

املجعر الؿاثٓ /اتلعؽيةت االٝذىةديح.
كٚي٤ُ٦ ٫جةف/
املُ٤ت األكؿ /أثؿز اتلعؽيةت االٝذىةديح ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف ثٮر٦ة.
املُ٤ت اثلةين /قج ٢اتل٘٤ت ىلع اتلعؽيةت االٝذىةديح ككًٓ احل٤ٮؿ

املٞرتظح.

املجعر اخلةمف /اتلعؽيةت الكيةقيح كاإلٔال٦يح.
كٚي٤ُ٦ ٫جةف/
املُ٤ت األكؿ /أثؿز اتلعؽيةت الكيةقيح كاإلٔال٦يح ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف

ثٮر٦ة.

املُ٤ت اثلةين /قج ٢اتل٘٤ت ىلع اتلعؽيةت الكيةقيح كاإلٔال٦يح ككًٓ

احل٤ٮؿ املٞرتظح.
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الؿصل اثلالث /اجلٍَد ادلاخليث واخلارجيث ملَاجٍث حتديات اثلقاؾث

اإلسالنيث يف (ةَرنا).

كيذٌ٦ ٨٧جعسني/
املجعر األكؿ /اجل٭ٮد ادلاػ٤يح.
كٚي ٫أربٕح ُ٦ة٣ت/
املُ٤ت األكؿ /الىعٮة اجل٭ةديح كاحلؿٌلت اتلعؿيؿيح.
املُ٤ت اثلةينٝ /يةـ امل٧ْ٪ةت كصج٭ةت اتلعؿيؿ.
املُ٤ت اثلة٣ر /اجل٭ٮد الكيةقيح.
املُ٤ت الؿاثٓ /اجل٭ٮد اإلٔال٦يح.
املجعر اثلةين /اجل٭ٮد اخلةرصيح .
كٚي ٫أربٕح ُ٦ة٣ت/
املُ٤ت األكؿ /اجل٭ٮد الكيةقيح.
املُ٤ت اثلةين /اجل٭ٮد اإلٔال٦يح.
املُ٤ت اثلة٣ر /اجل٭ٮد اتلٕ٤ي٧يح.
املُ٤ت الؿاثٓ /ص٭ٮد امل٧ْ٪ةت الؿك٬ةجنيح ظٮؿ إ٣ةل.٥
اخلةد٧ػػػػػح /ذ٠ؿ أثؿز اجلذةاش كاتلٮويةت.
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وٛعح ثيٌةء
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أوال :التعريف ببعض املصطلخات:
ةَرنا /ق٧يخ ثٮر٦ة ث٭ؾا االق ٥نكجح إىل ٔؿٝيح ثٮر٦ةف(.)2
نياىهار /االق ٥اجلؽيؽ احلةيل دلك٣ح ثٮر٦ة كد ٥د٘يريق الظذٮاء دميٓ

اٞ٣ٮ٦يةت(.)0

أراكن أو أرااكن /دك٣ح اظذ٤ذ٭ة ثٮر٦ة ثٕؽ االقذٕ٧ةر ا٣ربيُةين كْل ظةحلة

تكُل كاليح راػني أك رًل٭ةي ٨تلٌ٤ي ٢الؿأم إ٣ةـ(.)3

ابلَرنيَنٔ ٥٬ /ؿٝيح دٕؿؼ ثةق ٥ابلٮر٦ةف يف ثٮر٦ة كْل ٔؿٝيح كاظؽة

ً ٨٧أكرث ٔ 250 ٨٦ؿٝيح دٕحل يف ذل ٟابلرل ك ٥٬اُ٣جٞح احلة٧٠ح يف ثٮر٦ة
كبٕؽ ٩ي ٢ثٮر٦ة اقذٞالهلة د ٥إَالؽ اق ٥ثٮر٦ة ىلع لك مٮاَ ٨يف ثٮر٦ة ث٘ي

ن
( )2اْ٩ؿ أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ط ٞ٪٦عح
كصؽيؽة ,٬2535 ,ص .38
( )0ظٮار احلةج (يٮ أم لٮي )٨ك٬ٮ راحف املض٤ف اإلقالَل يف ٦ية٧٩ةر جبؿيؽة الرشؽ
األكقٍ يف ٔؽد٬ة ر )20827 ( ٥ٝيف يٮـ الكجػخ  28ذك إٞ٣ػؽة  ٬2535املٮا02 /ٜٚ
قبذ٧رب 0023ـ.
( )3اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ( ,)MOSHE YEGARمك٧٤ٮ ثٮر٦ة (,)The Muslims of Burm
ٕ٦ ,)Burm٭ؽ ص٪ٮب آقية صةٕ٦ح ٬ةيؽ٣ربغ ,دار أكدٮ ٬ةاغقٮٚيتفٚ ,حكةدف ,أملة٩ية
2:80ـ ,ط ,2ص.7:
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اجلْؿ إىل ٔؿٝيذ.)2(٫
راخنئ /ؿٝيح ثٮذيح تكل ٨يف أرٌلف جبٮار املك٧٤ني(.)0
روٌاجنيا /ي ُٜ٪رك٪٬ضية ,رك٬ةجنة ,ركظ٪ضية ,رك٬ةجنيح ,ر٘٪٬يػة ,رك٬ي٘٪يػة,

رك٬ي٘٪ة ,رك٬ة٘٩ة ,كأذ٧ؽت يف ٬ؾا ابلعػر (رك٬ةجنيػة) أك (رك٪٬ضيػة) ل١ػرثة
اقذؼؽا٦٭٧ة ,ك٬ٮ اقٔ ٥ؿٝيح املك٧٤ني املٌُ٭ؽي ٨كْل  ٨٦إ٣ؿٝيةت املذأو٤ح

كننأت ثٕؽ أف اػذٔ ٍ٤ؽد  ٨٦اٞ٣ٮ٦يةت  ٨٦إ٣ؿب كاٛ٣ػؿس كا٣ػرتؾ كاهل٪ػٮد
ن
ن
ن
كق٪١خ ُٞ٪٦ح أرٌلف كٌل٩ٮا ظاك٦ة كم٤ٮٌل يف مم١٤ػذ٭ ٥أرٌلف ,كدُ٤ػ ٜأيٌػة ىلع
٘٣ذ٭.)3(٥

( )2اْ٩ؿ النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌلين رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني
ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) خمُٮَح ,ط,2507
راثٖ ,ص.2:2
( ) 0اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ( ,)Andrew Slethمك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف
( ,)?Burma’s Muslims: Terrorists or terrorisedاك٩بريا /مؿًلـ ادلراقةت
االقرتاديضيح كادلٚةٔيح ,صةٕ٦ح اقرتاحلة الٮَ٪يح0003 ,ـ ,ق٤ك٤ح أكراؽ اك٩ربا
االقرتاديضيح كادلٚةع ر ,060 ٥ٝدؿدمح قٕيؽ إثؿا٬ي٠ ٥ؿيؽي ٫ثريكت دار اإلرمةد0023 ,ـ,
ص.32-30
( )3اْ٩ؿ نرشة ٕ٦٭ؽ مبٮف األ٤ٝيةت املك٧٤ح جبةٕ٦ح املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ جبؽة ,املضرل الؿاثٓ,
وٛؿ كربيٓ األكؿ 2500ق ,ص ,6كًلؾل ٟدل٤ح راثُح إ٣ةل ٥اإلقالَل الىةدرة يف ذم احلضح
ق٪ح ٬2397إ٣ؽد (  )20ص.86-85
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ن
قٮاء اكف ٔ ٨٦ؿٝيح
األراكىيَن /لك  ٨٦يٕحل يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ٚ٭ٮ أرٌلين

الؿك٪٬ضية أك املٮغ أك الاكـ ,أك أم ٔؿٝيح أػؿل دٕحل ٪٦ؾ ٝؿكف يف كاليح أرٌلف
كذل ٟنكجح إىل املاكف كامذ٭ؿ ثني املك٧٤ني أكرث ك٬ٮ املذؽاكؿ كاملٕؿكؼ(.)2

املَغ أو املاغ ٥٬ /إ٣ؿٝيح ابلٮذيح ا٣يت تكل ٓ٦ ٨املك٧٤ني يف إ٤ٝي ٥أرٌلف

كيُٞ٤ٮف ىلع أٛ٩ك٭ ٥رًل٭ةي.)0(٨

احلادجث األخرية /أٝىؽ ظةدزح اعـ  0020ـهٞ٦ذ ٢ادلاعة إ٣رشة ك٦ة ظى٨٦ ٢

كيالت ثٕؽ٬ة(.)3

ىاسااك /يُ ٜ٤ىلع ٝٮات األ ٨٦احلؽكديح ك ٥٬اذلئ ٨ؾثٮا املك٧٤ني  ٨٦اعـ
ن
2::0ـ كظىت احن٤خ ٚؿًة ثٕؽ الٌٍ٘ ادلكيل يف اعـ 0023ـ ,كْل ٚؿٝح مك٤عح

دمٕخ ثني مكؤك٣ني  ٨٦كزاريت اهلضؿة كاجل٧ةرؾ كأٌٔةء  ٨٦اجلحل ,كٌلف ٨٦

أثؿز ٦٭٧ةد٭ة دأ٦ني احلؽكد  ٓ٦ث٘٪الديل يف م٧ةؿ كاليح أرٌلف(.)5

( )2اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,دؿدمح ػريم ظكني إٌ٣لٝ ,ك ٥ا٣جرش
كاإلٔالـ مل٧ْ٪ح دٌة ٨٦الؿك٬ةجنية أرٌلف ثٮر٦ة ,ط  ,2ت  ,2506ص .02
( )0اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص 07ك.09
( )3مىُ٤ط أَ ٫ٞ٤ابلةظر ألص ٢االػذىةر يف حبس.٫
( )5اْ٩ؿ مٮ٧ْ٪٦ ٓٝح ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح يف دٞةريؿ٬ة الىةدة ٔ٨
مكِ٤ل أرٌلف.
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ن
ن
سيتَي /يُ ٜ٤ظةحلة ىلع ٦ؽي٪ح أكيةب ,كذل ٟادجةاع لكيةقيح اتل٘يري

ادلي٘٧ؿايف ا٣يت دجذ٭ض٭ة الكُ٤ةت ابلٮذيح يف ثٮر٦ة(.)2

ةَسيدوىغ ,راسيدوىغ ,نيؼدو٦ /ؽف كٞ٦ةَٕةت يف أرٌلف املعذ٤ح(.)0
مَلَي /أك مٮال٩ة يُ ٜ٤ىلع إ٣ةل ٥الرشيع ,كيىجط ثةداح اق.٫٧
حاؾظ /يُ ٜ٤ىلع  ٨٦ظ ِٛاٞ٣ؿآف ال١ؿيّ ٨ٔ ٥٭ؿ ٤ٝت كيىجط ثةداح

اق.٫٧

ن
احلاج ٨٦ /يؤدم ٚؿيٌح احلش كيٕٮد ظةمال ٞ٣ت ظةيج أك احلةج كهلؾا

الٞ٤ت ٔ٪ؽٞ٦ ٥٬ةـ ْٔي ,٥كيىجط ثةداح اق.٫٧

ناسرت /أو مسرت يُ ٜ٤ىلع اذلم درس ال٘٤ح االجن٤زييح كابلٮر٦يح ,كيىجط

ثةداح اق.٫٧

ن
( )2اْ٩ؿ أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ط ٞ٪٦عح
كصؽيؽة ,٬2535 ,ص .83
( )0اْ٩ؿ يٮنف وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف األرٌلين٦ ,أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت
٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,خمُٮَح  ,2507ط ثؽكف ,ت ثؽكف ,ص .272
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ثاىيًا :التعريف مبفردات عيوان البخح
أ -تعريف كلنة الواقع يف اللغة واالصطالح:
يف اللؼث/

ن
لك٧ح كا /ٓٝمىؽر ك ,ٓٝيٞةؿ ك ٓٝاليشء ي ٓٞكٝٮاع /أم ق ,ٍٞككٕٝػخ ٦ػ٨
ن
٠ؾا كًلؾا أم قُٞخ ,كأ ٢٬ال١ٮٚػح يكػ٧ٮف إٛ٣ػ ٢املذٕػؽم كإٝػة( ,)2دٞػٮؿ
ن
ه
ه
كاٝػٓ/
كَػةاؿ
إ٣ؿب /ك ٓٝربيٓ ثةألرض ي ٓٞكٝٮاع ألكؿ ُ٦ؿ ي ٓٞيف اخلؿي,)0(ٙ
ن
إذا اكف ىلع مضؿة أك مٮًل٪ة ,كإ ٫٩لٮا ٓٝاُ٣ري أم قةك ٨إحل ,٫ككٝػٓ اُ٣ػري يٞػٓ
ن
ى
الٮٍٕٝح٩ /ـؿ َٔ ٨رياٚ ,٫٩٭ٮ ه
كٝٮاعن ,كاالق ٥ى
كا ,ٓٝكك ٓٝاألمػٮر مٮإٝػ ٫ككٝػةاع/

ه
د٩ة٬ة( ,)3كالٮا ٓٝاذلم يٞ٪ؿ الؿىح٧٠ ,ة يؿاد ث ٫احلةو ٢يٞػةؿ ه
كَػةاؿ
أمػؿ كاٝػٓ,
ه
كا.)5(ٓٝ

( )2حم٧ؽ ث ٨أيب ثلؿ الؿازم ,خمذةر الىعةح ,دار ال١ذةب إ٣ؿيب ,ثريكت بل٪ةف ,ط,2
 2503ـه ,ص .360
( )0حم٧ؽ ث ٨أز٬ؿ األز٬ؿ األز٬ؿم اهلؿكم ,د٭ؾيت ال٘٤ح ,دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ,بل٪ةف ثريكت,
ط0005 ,2ـ ,ج 0ص .059
( )3حم٧ؽ ث ٨م١ؿـ ثْ٪٦ ٨ٮر ,لكةف إ٣ؿب ,دار وةدر ,بل٪ةف ثريكت ,ط0005 ,3ـ ,ج 26ص
ىى
(كق ىٓ).
٦ ,072-070ةدة
( )5د .إثؿا٬ي ٥أ٩حف كدٔ .جؽ احل٤ي٪٦ ٥ذرص كدُٔ .يح الىٮا٣يح كد .حم٧ؽ ػ ٙ٤اهلل أمحؽ,
املٕض ٥الٮقيٍ ,امل١ذجح اإلقال٦يح ,دؿًلية  ,ط ثؽكف,ج 0ص.2060
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ويف الصطالح/
اػذ ٙ٤ابلةظسٮف يف دٕؿي ٙلك٧ح كا ٓٝىلع اجلعٮ اآليت/
أ٪٧ٚ /٭ٔ ٨٦ ٥ؿ /٫ٚثأ٦" ٫٩ؾ٬ت ٤ٚكيف يؿل أف كصٮد األمػيةء اخلةرصيػح ال
ن
ن
قػٮاء كصػؽ ٦ػ ٨يػؽرًل٭ة أـ لػ٥
يذٮ ٙٝىلع إدراؾ ا ٢ٕٞ٣هلة ٚيه مٮصٮدة ٕٚػال
ن
ن
يٮصؽ" ,أك ٬ٮ "حمةك٣ح دىٮيؿ احليةة دىػٮيؿا كإٝيػة دكف إٗػؿاؽ يف املسةحلػةت أك
ن
ن
ص٪ٮح وٮب اخليةؿ" ,أك ٬ٮ "دىٮيؿ املضذ ٓ٧دىٮيؿا مٮًٮٔية يج ٖ٤اغيػح ادلٝػح,

ك ٨٦دميٓ زكايةق"(.)2

ب /ك٪٦٭ٝ ٨٦ ٥ةؿ "ٕ٩ين ثةلٮا٦ /ٓٝة جتؿم ٔ٤يػ ٫ظيػةة اجلػةس ,يف دلةالد٭ػة

املؼذٛ٤ح ٨٦ ,أ٧٩ةط يف املٕحنح ,ك٦ة تكذٞؿ ٔ٤ي ٨٦ ٫اعدات كدٞةحلػؽ كأٔػؿاؼ,

ك٦ة يكذضؽ ٚي٭ة ٩ ٨٦ٮازؿ كأظؽاث"(.)0

ك ٨٦ػالؿ ٦ة قج ٜنكذُيٓ اٞ٣ٮؿ ثأف الٮا٬ ٓٝٮ٬ /ٮ دىػٮيؿ لك ٦ػة جتػؿم
ن
ن
ٔ٤ي ٫ظيةة اجلةس ,يف دميٓ دلةالد٭ة املؼذٛ٤ح ,دىٮيؿا مٮًػٮٔية دكف إٗػؿاؽ يف

املسةحلةت.

( )2املٮقٮٔح إ٣ؿبيح املحرسة ,دار اجلي ,٢اجلٕ٧يح املرصيح ٣جرش املٕؿٚح كاثلٞةٚح إ٣ةمليح ,
ط ,٬2527ج 0ص .2:50
ن
ن
( )0دٔ .جؽ املضيؽ اجلضةر ,يف  ٫ٞٚاتلؽيٚ ٨٭٧ة كدزنيال ,ق٤ك٤ح ٠ذةب األ٦حُٝ ,ؿ  ,ط,2
ص.222
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ب -تعريف الجكافة يف اللغة واالصطالح:
يف اللؼث/
صةء يف املٕةص ٥ال٘٤ٮيح أف ٕ٦ىن اثلٞةٚح يؽكر ظٮؿ ٕ٦ىن احلؾؽ ,كاذلاكء,

كا٪ُٛ٣ح ,كاٛ٣٭ ,٥كرسٔح اتلٕ ,٥٤كاْٛ٣ؿ بيشء ,كا٤٘٣جح ,كاألػؾ ثةٞ٣ٮة,

كالٌجٍ ,كاإلدراؾ ,كاتل٭ؾيت ,كاتلٞٮي ,٥كا٣تكٮيح ,كاإلوالح.
ىٍ ن
ن يي ن
ىى
ى ى
ٝةؿ اثْ٪٦ ٨ٮر( /ز )ٙٞز ً ٙٞاليشء ثٛٞة كزًٞةٚة كثٞٮٚح /ىظؾ ,٫ٝكرص٢
ه ى
ىٍي ىٍه
ىيه
ىٍه ى ه
ث ٙٞكز ً ٙٞكث /ٙٞظةذؽ ً ٚ٭ ,٥كٝةؿ اث ٨الك١يخ /رص ٢ث ٙٞ٣ ٙٞإذا اكف
ن
ن
ي
ى
ى
اليشء ك٬ٮ يرسٔح اتلٕ ,٥٤كٝةؿ اث ٨دريؽ/
ًةثُة ملة حيٮيٝ ٫ةا٧ة ث ,٫كيٞةؿ ز ًٙٞ
ى ىٍ
ى ٍ
ى ي
زى ٍٛ ٞي
اليشء ىظؾق يذ ٫كز ًٛٞذي ٫إذا ّ ًٍ ٛؿت ث.)2(٫
خ
ً
َّ
َّ
اٞ٣ٮاس كالؿ٦ةح يٞٮـ ث٭ة
كٝةؿ األز٬ؿم كاثلٞةؼ /ظؽيؽة دلٮف ٓ٦

اليشء املٕٮج ,كيٞةؿ /ز ٙٞاليشء ك٬ٮ رسٔح اتلٕ.)0(٥٤
ن
ىٍ ن ىى ن
ى
ن
ي
 ١٠ي
كٚؿح ثٛٞة كثٛٞة كزٞةٚح /وةر ظةذٝة
ـ,
ؿ
كٝةؿ اٛ٣ريكز آثةدم /زٙٞ
ً
ن
ن
ػٛيٛة ٪ُٚة(.)3

( )2حم٧ؽ ث ٨م١ؿـ ثْ٪٦ ٨ٮر ,لكةف إ٣ؿب ,مؿصٓ قةث,ٜج 3ص ٦ ,09ةدة (ز.)ٙٞ
( )0حم٧ؽ ث ٨أمحؽ األز٬ؿم ,د٭ؾيت ال٘٤ح ,دار إظيةء ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ,ثريكت ,بل٪ةف,
ط ثؽكف.)205/8( ,٬2502 ,
( )3حم٧ؽ ث ٨يٕٞٮب اٛ٣ريكز آثةدم ,اٞ٣ةمٮس املعيٍ ,دار املٕؿٚح ,ثريكت ,بل٪ةف ,ط,5
ص.288
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ي
ٍي
إدراؾ اليش ًء ك ,٫٤ٕٚكٝ ٫٪٦ي٢
حلؾؽ يف
كٝةؿ الؿاٗت األوٛ٭ةين /اثل ٙٞا ً
ً
رص٦ ٢س ٙٞأم ٞ٦ٮـ ,ك٦ة يس ٙٞث ٫اثلٞةؼ ,كيٞةؿ زى ٞي
ٛخ ٠ؾا /إذا أدرًلذ٫
ً
حلؾؽ يف اجلْؿ ,ز ٥يي َّ
ذضٮ يز ثٚ ٫حيكذٕ ٢٧يف اإلدراؾ كإف ل ٥دل٫ٕ٦ ٨
ثجرصؾ ً و
ه
زٞةٚح(.)2
ويف الصطالح/
ل ٥يذ ٜٛابلةظسٮف كاملؤٛ٣ٮف ىلع دٕؿي ٙكاظؽ ,ث ٢دٕؽدت اآلراء ظٮؿ
ن
دٕؿي ٙاثلٞةٚح كٛ٦٭ٮ٦٭ة اوُالظة ٚٮردت ٔؽة دٕؿيٛةت ٪٦٭ة.
٪٧ٚ .2٭ٔ ٨٦ ٥ؿٚ٭ة ثأ٩٭ةٔ" /جةرة ٔ ٨دل٧ٮٔح األٚاكر ,كاٞ٣ي ,٥كاملٕذٞؽات,

كاتلٞةحلؽ ,كإ٣ةدات ,كاألػالؽ ,كاجلْ ,٥كامل٭ةرات ,كَل ٦ة وٕ٪ذ ٫يؽ اإلنكةف
كأ٩ذض٩ ٨٦ ٫٤ٞٔ ٫ذةج ٦ةدم ك٪ٕ٦ٮم ,أك دٮارز ,٫كأًة ٫ٚإىل دؿاز٩ ,٫تيضح ٔحن٫

يف دلذٕ٦ ٓ٧ني"(.)0

 .0ك٪٦٭ٝ ٨٦ ٥ةؿ" /ثأ٩٭ة ْ٩ؿيح ق٤ٮؾ أكرث ٪٦٭ة ْ٩ؿيح ٕ٦ؿٚح ,إذ أ٩٭ة ديهء

اإلنكةف ل٤عيةة احلٌةريح املذ٪٧ةة ,كدٕي ٫٪ىلع اتلُٮر االصذ٧ةيع املُ٤ٮب"(.)3

( )2احلكني ث ٨حم٧ؽ الؿاٗت األوٛ٭ةينٕ٦ ,ضٛ٦ ٥ؿدات أٛ٣ةظ اٞ٣ؿآف ,دار الاكدت إ٣ؿيب,
ط ثؽكف ,ص .87
( ) 0د .إي٧ةف ٔجؽ املؤ ٨٦قٕؽ ادلي ,٨اثلٞةٚح اإلقال٦يح كاتلعؽيةت املٕةرصة ,م١ذجح الؿمؽ,
الكٕٮديح ,ط  ,٬2509 ,6ص .25
( )3أمحؽ حم٧ؽ دمةؿ ,حمةرضات يف اثلٞةٚح اإلقال٦يح ,م١ذجح اثلٞةٚح ,ثؽكف ,ص .25
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 .3ك٪٦٭ٝ ٨٦ ٥ةؿ" /اثلٞةٚح يف املٛ٭ٮـ املٕةرص دُ ٜ٤ىلع لك ٕ٦ؿٚح – ٔ٤٧يح

أك ْ٩ؿيح – دٞٮـ ىلع اتلضؿبح أك ا١ٛ٣ؿ ,كد٭ؽؼ إىل ريق اإلنكةف كدٞؽ ٫٦يف
اقذؼؽاـ أقةحلت احليةة ا٤٧ٕ٣يح ,أك يف دٞؽي ٥دىٮر ظٞيٌف ألمٮر ال١ٮف

اجلْؿيح ,أك يف دٞٮي ٥ق٤ٮًل ٫كد٭ؾيت ٛ٩كٚ ,٫يه الٮاعء كا٘٣ةيح للك ننةط برشم
يذ ٥يف املضذ ٓ٧اإلنكةين"(.)2

أ٦ة دٕؿي ٙاثلٞةٚح املؿادؼ ل٤ٕ٤ٮـ اإلقال٦يح ك٬ٮ املؿاد ٪٬ة/
٪٧ٚ .2٭ٔ ٨٦ ٥ؿٚ٭ة ثأف" /اثلٞةٚح اإلقال٦يح دٕرب ٔ ٨مٌ٧ٮ٩٭ة اتلةرييخ

إ٣ؿي ٨ٔ ٜإٞ٣يؽة كإ٣جةدات كإ٣ةدات كاٞ٣ي ٥اإلقال٦يح ا٣يت احنؽرت إحل٪ة
ن
 ٨٦الك ٙ٤الىة٣ط ٞ٩ال ٔ ٨رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كقٚ ,٥٤يه ق٤ٮؾ ٝةا٥
ىلع املٕؿٚح دٕذرب قجت الكٕةدة يف ادل٩ية كاآلػؿة ثة٣جكجح مل ٨ا٣زتـ ث٭ة"(.)0

 .0ك٪٦٭ٝ ٨٦ ٥ةؿ" /دميٓ ٦ة أ٩ذض ٫املك٧٤ٮف ٤ٔ ٨٦ٮـ كٕ٦ةرؼ ك٪ٚٮف

ك ٥ْ٩كأقةحلت كحنٮ٬ة"(.)3

 .3ك٪٦٭ٔ ٨٦ ٥ؿٚ٭ة ثٞٮهلْ" /ل الىٮرة احليح لأل٦ح اإلقال٦يحٚ ,يه ا٣يت

حتؽد مال٦ط مؼىيذ٭ة ,كٝٮاـ كصٮد٬ة ,كْل ا٣يت دٌجٍ قري٬ة يف احليةة ,كحتؽد
( )2مٮًلخ حم٧ؽ ٔ٤يةف ,اثلٞةٚح اإلقال٦يح كحتؽيةت إ٣رص ,دار النٮاؼ ,الؿيةض,
الكٕٮديح ,ط  ,٬ 2527 ,0ص .20
(٧ٔ )0ؿ ق٤ي٧ةف األمٞؿ ,حنٮ زٞةٚح إقال٦يح أوي٤ح ,دار اجلٛةئف٧ٔ ,ةف ,األردف ,ط,20
 ,٬2502ص .0:
(ٔ )3جؽ الؿمح ٨ث ٨زيؽ الـ٩يؽم ,اثلٞةٚح اإلقال٦يح ,دار امبي٤ية ,الؿيةض ,الكٕٮديح ,ط,2
 ,٬2503ص .22
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اجتة٬٭ة ٚي ,٫إ٩٭ة ٔٞيؽد٭ة ا٣يت دؤ ٨٦ث٭ة ,ك٦جةدا٭ة ا٣يت حتؿص ٔ٤ي٭ة ,ك٧ْ٩٭ة

ا٣يت دٕ ٢٧ىلع ا٣زتا٦٭ة ,كدؿاز٭ة اذلم شخ ى ٔ٤ي ٨٦ ٫الٌيةع كاال٩ؽزةر ,ك١ٚؿ٬ة

اذلم دٮد هل اذليٮع كاال٩تنةر"(.)2

 .5كيٕؿؼ دل٧ٮٔح  ٨٦األكةدي٧يني ثٞٮهلٕ٦" /٥ؿٚح ٞ٦ٮ٦ةت األ٦ح

ثذٛةٔالد٭ة يف املةيض كاحلةرض ٨٦ ,دي ,٨ك٘٣ح ,كدةريغ ,كظٌةرة ,كٝي,٥

كأ٬ؽاؼ"(.)0

أ٦ة دٕؿيٛ٭ة ٦ ٥٤ٕ٠ذؼىه مكذ ٢ٞك٬ٮ اذلم ي٭٪٧ة ٪٬ة "ٔ ٥٤دراقح

اتلىٮرات اللكيح كاملكذضؽات كاتلعؽيةت املذٕٞ٤ح ثةإلقالـ كاملك٧٤ني

ث٪٧٭ضيح م٧ٮحلح ٦رتاثُح"(.)3

ك٬ؾا اتلٕؿي ٨٦ ٙأظك ٨اتلٕؿيٛةت احلؽيسح كأصٮد٬ة أل٪٩ة ٩الظِ ٚي٫

الن٧ٮحلح الاكم٤ح كأٝؿب٭ة إىل كا٪ٕٝة املٕةرص امل٧٤ٮس اذلم حييٍ ث٪ة  ٨٦حتؽيةت
ن
ن
كمكذضؽات ,أيٌة ث٪ةء ٬ؾا اتلٕؿي ٙاكف أذ٧ةدا ىلع اتلٕؿيٛةت األػؿل كزيؽ

ٔ٤ي ٫ثٕ٧ىن أ ٫٩ظٮل دميٓ اتلٕؿيٛةت الكةثٞح.

(٧ٔ )2ؿ ٔٮدة اخلُيت ,ملعةت يف اثلٞةٚح اإلقال٦يح ,ثريكت ,بل٪ةف ,مؤقكح الؿقة٣ح ,ط,0
 ,٬23:8ص .23

( )0أد .حم٧ؽ أثٮ حيىي ,د .رامؽ م٭ٮاف ,دٔ .جؽ الؿمح ٨ال١يالين ,د .أمحؽ إ٣ٮاينح ,د .يٮقٙ
ٗيْةف ,اثلٞةٚح اإلقال٦يح زٞةٚح املك ٥٤كحتؽيةت إ٣رص ,دار امل٪ة٬ش ل٤جرش كاتلٮزيٓ,

ط 2503 ,5ـهص .02

ن

( )3اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص  ,02ك٬ؾا املؿصٓ اكف ٞ٦ؿرا يف مؿظ٤ح املةصكتري كدرقذ ٫ىلع يؽ
مييخ د .رامؽ م٭ٮاف كٝؽ أيؽ كبنؽة ٬ؾا اتلٕؿي ٙكأ ٫٩األك ٢٧كاألصٮد كاألوٮب ظىت

اآلف.
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ثالجًا :التعريف بدولة بورما.
 /1املوقع اجلغرايف لدولة بورما.
د ٓٞدك٣ح ثٮر٦ة( )2يف ص٪ٮب رشيق آقية ىلع ا٦ذؽاد ػ٤يش ابل٘٪ةؿ( ,)0كٔؿٚخ

ثٮر٦ة يف املىةدر اتلةرخييح كاجل٘ؿاٚيح اٞ٣ؽي٧ح ثةق( ٥ثؿ٦ة٩ية) ,كْل إظؽل دكؿ
ص٪ٮب رشؽ آقية ,كيٕؽ٬ة اجل٘ؿاٚيٮف إظؽل دكؿ اهل٪ؽ الىيجيح ا٣يت دذأ٨٦ ٙ٣

أربٓ دكؿ ,كْل ثٮر٦ة كٚيت٪ةـ كالكس كًل٧جٮدية.

(ٗ )2ريت احل١ٮ٦ح يف الك٪ٮات األػرية اق ٥دك٣ح ثٮر٦ة إىل ٦ية٧٩ةر ألثٕةد قيةقيح,
ك٣تكذٮٔت دميٓ اٞ٣ٮ٦يةت كإ٣ؿٝيةت ىلع ظؽ زٔ٧٭ٚ ,٥جٮر٦ة دٕؽ ٝٮ٦يح كاظؽة ٨٦

د ٟ٤اٞ٣ٮ٦يةت ا٣يت دـيؽ ٔ ٨إ٣رشي ,٨كإ٣ؿٝيةت ا٣يت دـيؽ ىلع ٦بح كأربٕني ٔؿٝيح,

يٞٮؿ احلةج (يٮ أم لٮي )٨ك٬ٮ راحف املض٤ف اإلقالَل يف ٦ية٧٩ةر ,كيٕؽ  ٨٦أثؿز

النؼىيةت املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةر ظي٧٪ة كص ٫إحل ٫قؤاؿ رصيط يف ظٮار أصؿد ٫صؿيؽة

الرشؽ األكقٍ٦ ,ية٧٩ةر أـ ثٮر٦ة٦ ..ةذا تكِل ثرلؾ؟ ٚأصةب يف الٮٝخ احلةيل ثٮر٦ة ,ألف
د٘يري االق ٥صةء ن
ث٪ةء ىلع َ٤ت اجلةس ل٤ذ٘يري ,كَل ٦ة ٝة٦خ ث ٫الكُ٤ةت ظي٪٭ة ٬ٮ د٘يري
ن
االق ٥ك٬ؾا أمؿ أر ,٫ٌٚك ٨٦الالٚخ أف اق٦ ٥ية٧٩ةر دةرخيية ٬ٮ األوط ك٣ل ٨د٥
تكيحف االق ٥كإقةءة اقذؼؽا ,٫٦كجيت اقذؼؽاـ ثٮر٦ة ىلع الؿٗ ٨٦ ٥أ ٫٩اق ٥كًٕ٫
ا٣ربيُة٩يٮف ٔ٪ؽ٦ة اقذٕ٧ؿكا ابلالد ,كجيت أف أكٮف أكؿ  ٨٦يٕةرض تك٧يح ثٮر٦ة
ن
ك٣ل ٨اتل٘يري ال حي ٢٧أم مىؽاٝيح ذلل ٟال ي٧لٝ ٨جٮهل يف الٮٝخ الؿاٞ٩ ,٨٬ال ٨٦
صؿيؽة الرشؽ األكقٍ يف ٔؽد٬ة ر )20827 ( ٥ٝيف يٮـ الكجػخ  28ذك إٞ٣ػؽة ٬2535
املٮا 02 /ٜٚقبذ٧رب 0023ـ.

( )0اْ٩ؿ املٮقٮٔح إ٣ؿبيح إ٣ةمليح ,مؤقكح أٔ٧ةؿ املٮقٮٔح ل٤جرش كاتلٮزيٓ ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح
الكٕٮديح  ,الؿيةض ,ط ,٬2,2527ج 6ص.057
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كدذ٧ذٓ ث٧ٮٕٝ٭ة املذ٧زي  ٨٦اجلةظيتني االقرتاديضيح كاالٝذىةديح ٚيه دؿبٍ

ث ني ٪٦ةَ ٜص٪ٮب آقية كص٪ٮب رشؽ آقية كالىنيٚ ,يه حمنٮرة ثني اهل٪ؽ يف
الن٧ةؿ ا٘٣ؿيب كالىني يف الن٧ةؿ الرشيق.
ن
اظذ٤ذ٭ة ثؿيُة٩ية دؽرجيية ثٕؽ ظؿكب ثني اعَل2905 /ـ ك2996ـ ,كٝؽ اظذ٢

احلةثة٩يٮف ثٮر٦ة اعـ 2:52ـ ,ز ٥اقذٕةد٬ة احلٛ٤ةء ٪٦٭ ٥أز٪ةء احلؿب إ٣ةمليح

اثلة٩يح اعـ 2:56ـ ,كيف اعـ 2:59ـ أٔ ٨٤اقذٞالؿ ثٮر٦ة ثٮوٛ٭ة دك٣ح ذات
قيةدة ثٞيةدة راحف الٮزراء (أك٩ٮ) ,كيف اعـ 2:70ـ أَةح ث ٫أكؿ اٞ٩الب

ٔك١ؿم ٚي٭ة ثٞيةدة اجلرناؿ (ين كي )٨اذلم ٦ة بلر أف أٔ٪٤٭ة دك٣ح امرتا٠يح
َّ
ٗري ميٮٔيح كٔ ٜ٤ادلقذٮر اٞ٣ؽي ٥ك ٓ٪٦احلؿيةت كأٔ ٨٤اجلْةـ املةيل كأ ٦ى٥
املىة ٓ٩كالرشٌلت كاملؤقكةت اخلةوح كٝؽ اتك٬ ٥ؾا االٞ٩الب ثةلىج٘ح

ادل٠ذةدٮريح املؿًلـيح(.)2

ن
كاالق ٥الاكم ٢دلك٣ح ثٮر٦ة ٧٠ة دٕؿؼ يف املعة ٢ٚادلكحلح قةثٞة ٬ٮ

(اجل٧٭ٮريح االمرتا٠يح ابلٮر٦يح املذعؽة)

جب٧٭ٮريح (٦ية٧٩ةر)(.)3

()0

كاآلف دٕؿؼ ثٕؽ د٘يري اق٧٭ة

(٬ )2ـاع ثٔ ٨يؽ الن٧ؿم ,املٕض ٥اجل٘ؿايف دلكؿ إ٣ةل ,٥مؿًلـ املٚ ٟ٤يى ٢ل٤جعٮث
كادلراقةت اإلقال٦يح ,ط  2530 ,6ـهص.580
( )0حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةفٚ ,كط كزارة اإلٔالـ الكٕٮدم ثؿ0/3500 ٥ٝ
كدةريغ  ,٬2520/6/00ط  ,2ت 22ص.9
( )3حيذٮم ا ٥٤ٕ٣املية٧٩ةرم اٞ٣ؽي ٥املن٭ٮر املٕؿكؼ ىلع ال٤ٮف األمحؿ كيؿمـ إىل ادلية٩ح ابلٮذيح
الكةاؽة كي٧س ٢مضةٔح أث٪ةء ثٮر٦ة كال٤ٮف األزرؽ إمةرة إىل األ٤ٝيةت كي٧س ٢الكالـ,
كال٤ٮف األثيي ي٧س ٢الىٛةء كاجلٞةء ,كبؽاػ ٫٤دؿس ثةل٤ٮف األثيي يؿمـ إىل الى٪ةٔح,
=
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كدٞ٪ك ٥دك٣ح ثٮر٦ة إىل ( )25كظؽة إداريح ٠جرية تن ٢٧قجٕح أٝكةـ كقجٓ

كاليةت( )2كْل( /كاليح ٠نةف ,كاليح مةف ,كاليح أرٌلف ,كاليح م ,٥كاليح ٠ؿاا,٨
كاليح اكية ,كاليح مٮف)(.)0

ن
كاعو٧ذ٭ة٦ /ؽي٪ح ٩ةيبيؽاك ,كٌل٩خ قةثٞة ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف()3كٝج٤٭ة ٪٦ؽيل.

حدودٌا.
د ٓٞدك٣ح ثٮر٦ة يف اجل٪ٮب الرشيق ٞ٣ةرة آقية.
كحتؽ٬ة  ٨٦النػؿؽ الىني كالكس ,ك ٨٦ا٘٣ؿب املعيٍ اهل٪ؽم ,ك٨٦

اجل٪ٮب دةي٪٤ؽ ,ك ٨٦الن٧ةؿ اهل٪ؽ كب٘٪الديل(.)5
=

كبؽاػ ٫٤قجج٤ح األرز دؿمـ إىل الـرأح كدٮصؽ ظٮؿ ا٣رتس  05جن٧ة كدؿمـ إىل األٝةحل ,٥أ٦ة
ا ٥٤ٕ٣اجلؽيؽ ٧ٚؤ ٨٦ ٙ٣زالث رشااٍ أٞٚيح  ٨٦األلٮاف أوٛؿ كأمحؿ كأػرض كيذٮقُ٭٥
جن٧ح ثيٌةء ,كيؿمـ لٮظؽة ابلالد اجلض٧ح ابليٌةء ,كيؿمـ إىل الكالـ ال٤ٮف األػرض ,كيؿمـ
لنضةٔح الكاكف كٝٮد٭ ٥ال٤ٮف األمحؿ ,كيؿمـ تلٌة ٨٦ابلالد ال٤ٮف األوٛؿ ,اْ٩ؿ مٮقٮٔح
كيلجيؽية ٦ةدة (ٔ ٥٤ثٮر٦ة) ,كًلؾل ٟاْ٩ؿ م٤ع ٜر.)2( ٥ٝ
( )2اْ٩ؿ املٮقٮٔح إ٣ؿبيح إ٣ةمليح ,مؿصٓ قةث ,ٜج 6ص.057
( )0اْ٩ؿ حم٧ؽ َيت مٮال٩ة حم٧ؽ وة٣ط ,ص٘ؿاٚية أرٌلف ٦ية٧٩ةر٦ ,ؾ٠ؿة ػةوح ٗري ٦جنٮرة,
ط ثؽكف ,ت 2::7ـ ,ص .28
( )3د ٥د٘يري ا٣تك٧يح إىل ية٘٩ٮف.
( )5اْ٩ؿ ٬ـاع ثٔ ٨يؽ الن٧ؿم ,املٕض ٥اجل٘ؿايف دلكؿ إ٣ةل ,٥مؿصٓ قةث ٜص  ,580كًلؾلٟ
قيؽ ٔجؽ املضيؽ ثلؿ ,األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف آقية كاقرتاحلة ,دار األوج٭ةين لُ٤جةٔح
جبؽة ,ط ثؽكف ,٬23:3 ,ص  ,290اْ٩ؿ م٤ع ٜر )0( ٥ٝاخلؿيُح اجل٘ؿاٚيح دلك٣ح ثٮر٦ة.
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ن
كمٮٕٝ٭ة اجل٘ؿايف ٦٭ ٥صؽا أل٩٭ة د ٓٞثني مٮَ ٨أْٔ ٥ظٌةردني ٠جريدني

٩بذذة يف اإل٤ٝي٧٬ ٥ة /ظٌةرة اهل٪ؽ كظٌةرة الىني ,كٝؽ دأزؿت بكجت مٮٕٝ٭ة
ثلال احلٌةردني كَجٕخ يف اجل٭ةيح ثُةثٓ ػةص مكذ.)2(٢ٞ
مساحتٍا /دج٠ 790000 /ٖ٤ي٤ٮ ٦رت مؿبٓ(.)0
نياخٍا /يكٮد امل٪ةخ املؽارم ٪٦ ٥ْٕ٦ةَ ٜثٮر٦ة(,)3مؽيؽ احلؿارة ويٛة
ن
مذةء ,كذل ٟبكجت كٝٮٔ٭ة ثني ُٞ٪٦ح املعيٍ اهل٪ؽم ذات امل٪ةخ احلةر
كداٚئ

ن
مذةء كذلٟ
كصجةؿ ٧٬الية ,ا٣يت حتضت ثؿد قحجريية ,أ٦ة األُ٦ةر ٘ٚـيؿة اهلُٮؿ
ثٮص و ٫اعـ(.)5

الساكن /دؽؿ ادلراقةت ىلع أف  ٥ْٕ٦قاكف ثٮر٦ة صةؤكا ُٞ٪٦ ٨٦ح اتلجخ يف

اٞ٣ؿف اتلةقٓ امليالدم ,كػٌٕخ املُٞ٪ح حلل ٥امل٘ٮؿ يف اٞ٣ؿف اثلة٣ر ٔرش ز٥
( )2د .دك٣خ أمحؽ وةدؽ كد .حم٧ؽ الكيؽ ٗالب كد .دمةؿ ادلي ٨ادل٩ةوٮرم ,ص٘ؿاٚيح إ٣ةل٥
دراقح إ٤ٝي٧يح ,م١ذجح االجن٤ٮ املرصيح ,اٞ٣ة٬ؿة ,ط ثؽكف2:77 ,ـ ,ج 2ص ,203كًلؾلٟ
أثٮ يٮنف وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف ,ص٘ؿاٚيح ثٮر٦ة كأرٌلف٦ ,ؾ٠ؿة ػةوحٚ ,كط كزارة
اإلٔالـ ادلاػٌل جبؽة ,ط ثؽكف ,ت  ,2506ص .5
( )0د .حم٧ؽ الكيؽ ٗالب كد .ظكٔ ٨جؽ اٞ٣ةدر وة٣ط ,كمحٮد مة٠ؿ ,ابلرلاف اإلقال٦يح
كاأل٤ٝيةت املك٧٤ح يف إ٣ةل ٥املٕةرص ,املُةثٓ األ٤٬يح لألكٚكخ ,الكٕٮديح ,ط ثؽكف,
,٬23::ص  ,6:7كًلؾل ٟوة٣ط أمحؽ ْٛ٦ؿ أمحؽ ,دةريغ أرٌلف ثٮر٦ة٦ ,ؾ٠ؿة ػةوح ,ط
ثؽكف ,ت ثؽكف ,ص.9
( )3اْ٩ؿ املٮقٮٔح إ٣ؿبيح إ٣ةمليح ,مؿصٓ قةث ,ٜج 6ص.060
(٬ )5ـاع ثٔ ٨يؽ الن٧ؿم ,املٕض ٥اجل٘ؿايف دلكؿ إ٣ةل ٥مؿصٓ قةث ٜص .582
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صةء ثٕؽ ٥٬الىيجيٮف اذلي ٨م١سٮا ٚي٭ة ظىت اٞ٣ؿف الكةدس ٔرش( ,)2كًلؾل ٟأدٮ
ٌ٬ ٨٦ةب كقٍ آقية إْ٣ي٧ح كػؿصخ ٬ؾق اهلضؿات ا٣برشيح حنٮ كادم ٩٭ؿ
االيؿاكادم ظير امليةق الىةٚيح كاجلجةدةت ا٪٘٣يح  ٨٦اجلٮع إ٣نيب ,ك ٨٦أْٔ٥

اهلضؿات ا٣يت قض٤٭ة اتلةريغ ٬ضؿة مٮ٩ل٧ؿ ك٬ضؿة النةف ك٬ضؿة ا٣ربٍل(,)0

ك ٨٦املؿصط أف قاكف ثٮر٦ة يؿصٕٮف إىل أو٘٦ ٢ٮيل أم ٝجةا٘٦ ٢ٮحلح أدخ ٨٦
الىني ك ٨٦املالكيني ,كبٕي الكاكف اآلػؿي ٨٦ ٨ص٪ٮب رشؽ آقية(.)3
 /2احلالة الدييية والجكافية.
يف ثٮر٦ة /د٪ه املةدة ( ٨٦ )2ادلقذٮر ىلع أف ادلك٣ح دٕرتؼ ثةملاك٩ح اخلةوح

لرلية٩ح ابلٮذيح ثةٔذجةر٬ة دي ٨األكرثيح الكةظٞح( ,)5كْل الكةاؽة يف ثٮر٦ة كذللٟ

يُ٤ٔ ٜ٤ي٭ة اق ٥أرض ابلةصٮدا( ,)6إذ يٕذٞ٪٭ة ظٮايل ( ٨٦ )% 97إدمةيل

( )2ق٤ي٧ةف مى٤ط أثٮ ٔؿب ,مٮقٮٔح إ٣ةل ٥يف وٛعةت ,دار ال١ذت اُٞ٣ؿيح ,ادلكظح
2::8ـ ج 2ص .370
(٬ )0ؾق أق٧ةء ٔؿٝيةت من٭ٮرة يف ثٮر٦ة كال زا٣خ مٮصٮدة.
( )3د .دك٣خ أمحؽ وةدؽ كد .حم٧ؽ الكيؽ ٗالب كد .دمةؿ ادلي ٨ادل٩ةوٮرم ,ص٘ؿاٚيح إ٣ةل٥
دراقح إ٤ٝي٧يح ,مؿصٓ قةث ,ٜج 2ص.208
( )5أد .ىك ٍ٬جىح ث ٨مىُىف ُّ
الـ ىظيٍ ًٌل ,ا ٫ٞٛ٣اإلقالَل كأدتل( ٫النةم ٢لألد٣ح الرشٔيح كاآلراء
املؾ٬جيح كأ ٥٬اجلْؿيةت اٞٛ٣٭يح كحتٞي ٜاألظةدير اجلجٮيح كشخؿجي٭ة) ,دار ا١ٛ٣ؿ,
َّ
قٮريح ,دمن ,ٜط ,5ج 9ص .7369
( )6ابلةصٮدا أك ابلةٗٮدا حبؿؼ ا٘٣ني٬ /ٮ املجىن ادليين اذلم د٧ةرس ٚيَٞ ٫ٮس ادلية٩ح
ن
ابلٮذيح ,كبةت الظٞة يٕرب ٔ ٨احلٌةرة املٕ٧ةريح ملُٞ٪ح رشؽ آقية ,صةءت ١ٚؿة ابلةٗٮدا
 ٨٦اهل٪ؽ  ٓ٦ابلٮذيني اذلي ٨اكف ي٧ةرقٮف َٞٮق٭ ٥يف ٦جىن ديين آػؿ يكُل (الكذٮبة)
ن
ن
كيكذؼؽـ املججيةف أيٌة حل ِٛاأليٞٮ٩ةت كامل٪عٮدةت املٞؽقح ابلٮذيح ,كبةت الظٞة يٕرب
=
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الكاكف( )2اذلي ٨يجٔ ٖ٤ؽد )70( ٥٬م٤يٮف نك٧ح( ,)0كحيذ ٢ادلي ٨اإلقالَل املؿدجح
ن
اثلة٩يح( )3ثجكجح ( )%26دٞؿيجة ,كيجٔ ٖ٤ؽد ٥٬أكرث  )20( ٨٦ماليني نك٧ح(,)5
=

ٔ ٨املٕةين الؿكظيح كالكة٦يح ألوعةب إٞ٣يؽة ابلٮذيح دلرصح أ٩٭ ٥كوٛٮق ثةلنٕؿ كًلذجٮا
ٚي ٫اٞ٣ىةاؽ ملة يٕ٪ي ٫هل ٥كملٛةػؿد٭ ٥ث ٨٦ ٫ظير ث٪ةؤق كمكةظذ ٫كا٦ذؽادق ,اْ٩ؿ
مٮقٮٔح كيلجيؽية ٦ةدة ثةٗٮدا.
( )2أثٮ يٮنف وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف ,ص٘ؿاٚيح ثٮر٦ة كأرٌلف ,مؿصٓ قةث ,ٜص ,05
كبةإلمةرة إىل اظىةءات احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٚإف  ٨٦ %:0قاكف ابلرل يجذ٧ٮف إىل ٦ؾ٬ت
(زرياٚةدا) ابلٮذم ,كٝؽ يًؼ٬ ٥ؾا الؿ ٥ٝإلػٛةء ٔؽد ٗري ابلٮذينيٚ ,لك اظىةء رقِل يف
ثٮر٦ة ٔ ٨ادلي٬ ٨ٮ ٔؿًح ل٤زتكيؿ بكجت ٔؽـ رٗجح ٠سري  ٨٦اجلةس يف اإلٚىةح ٔ٨
كصٮد دي ٨أص٪يب يٕذٔ ٫ٞ٪ؽد  ٨٦ابلٮر٦يني ,ك ٓ٦ذلٚ ٟإف نكجح ابلٮذيني يف ثٮر٦ة ٝؽ ال
د %90 ٨ٔ ٢ٞث٧ة يف ذل ٟالٮزجيني ,إذ أف ابلٮذيح ابلٮر٦يح دجضٔ ٢ؽة آهلح حم٤يح ٔجؽ٬ة
ابلٮر٦يٮف ٝج ٢كوٮؿ دٕةحل ٥ثٮذا إىل د ٟ٤األوٞةع كا٩تنةر٬ة يف ٔٞٮؿ اجلةس ٚذٕةينخ
٬ؾق إٞ٣يؽة اجلؽيؽة  ٓ٦ثٕي ٕ٦ذٞؽات قجٞذ٭ة ٦س ٥٤ٔ ٢اتل٪ضي ٥كٔ٤ٮـ ال١٭ة٩ح,
ك٪٬ةؾ  %5أػؿل يتجٕٮف املكيعيح ٧٠ة دذٮاصؽ يف ابلالد أ٤ٝيح مم ٨يٕذٞ٪ٮف اهل٪ؽكقيح
كدية٩ةت ويجيح كحم٤يح ,كيكل ٨را٘٩ٮف صةحلح ي٭ٮديح و٘رية يرتاكح ٔؽد أٚؿاد٬ة
ظٮايل  60مؼه ,اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف مؿصٓ قةث,ٜ
ص.26
( )0حم٧ؽ ٔرتيفٕ٦ ,ض ٥ثرلاف إ٣ةل ,٥ادلار اثلٞةٚيح ل٤جرش ,اٞ٣ة٬ؿة ط ,2ت  2502ـهص .503
( )3حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .22
( )5اْ٩ؿ أُ٩ٮاف اٞ٣ٮاؿ ,املٮقٮٔح اجل٘ؿاٚيح أًٮاء ىلع إ٣ةل ,٥دار الن٧ةؿ لُ٤جةٔح كا٣جرش
كاتلٮزيَٓ ,ؿاث٤ف بل٪ةف ,ط0006 ,2ـ ,ص٬ ,290ؾق ْل اإلظىةايح الىعيعح أ٦ة ظكت
اتلٞةريؿ الؿق٧يح لكُ٤ةت ٦ية٧٩ةر ٚإف دٕؽاد املك٧٤ني يف ابلالد ال دذضةكز ٨٦ %5
دل٧ٮع ٔؽد الكاكفٗ ,ري أف ثٕي اتلٞةريؿ ٗري الؿق٧يح دٞؽر نكبذ٭ ٥ث٪عٮ ٧٠ %26ة
صةء ٪٬ة.
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كدأيت ثٕؽق ادلية٩ح اهل٪ؽكقيح(.)2
ك٪٬ةؾ دية٩ةت أػؿل ٦ذٕؽدة ٧ْٕ٦٭ة كزجيح ,كدٞٮـ ىلع ٔجةدة األركاح

كاْ٣ٮا٬ؿ اُ٣جيٕيح ,أ٦ة اجلرصا٩يح ٞٚؽ دػ٤خ ثٮر٦ة  ٓ٦املؽ الى٤ييب اذلم يؿصٓ
إىل اجلى ٙاألكؿ  ٨٦اٞ٣ؿف الكةدس ٔرش امليالدم ,كركاد٬ة ا٣ربد٘ةحلٮف,

كدٮصؽ يف إ٣ةو٧ح كٗري٬ة  ٨٦املؽف ال١ربل كخبةوح الكةظ٤يح ٪٦٭ة ٔرشات
ن
ال٪١ةئف كاملكتنٛيةت اجلرصا٩يح ك٣ل ٨نكبذ٭ ٥ال دذضةكز (كاظؽا ثةملةاح)(.)0
كٌلف دقذٮر ثٮر٦ة يف ثؽايح االقذٞالؿ ي٪ه ىلع ظؿيح املٕذٞؽ ادليين كأف

 ٨٦ظ ٜاٞ٣ٮ٦يةت إ٣ؿٝيح املذ٪ٮٔح ممةرقح دية٩ذ٭ة حبؿيح دكف دُٕي ٢كال

دٌيي ,)3(ٜك٣ل٪ٔ ٨ؽ٦ة دٮىل الكُ٤ح اجلرناؿ (ين كي )٨ثةٞ٩الب ٔك١ؿمٝ ,ةـ
ثذٕؽي ٢ادلقذٮر إىل االمرتا٠يح ا٣يت ظةربخ دميٓ األديةف كػةوح اإلقالـ.

أ٦ة ال٘٤ح ا٣يت يذلك ٥ث٭ة األ٬ةيل يف ثٮر٦ة ٚيه (ابلٮر٦يح) كْل ال٘٤ح الؿق٧يح

الكةاؽة ل٤جالد ,د٤ي٭ة٘٣ /ةت ل٤اكرف كالنةف كال٘٤ح اهل٪ؽيح ك٘٣ح ٪٠اك ك٘٣ح املٮف,
( )2حم٧ؽ َيت مٮال٩ة حم٧ؽ وة٣ط ,ص٘ؿاٚية أرٌلف ٦ية٧٩ةر  ,مؿصٓ قةث ,ٜص ٣ ,7ل٥ْٕ٦ ٨
 ٥ْٕ٦اإلظىةءات املذٕٞ٤ح ثجٮر٦ة ٗري دٝيٞح ث٧ة ٚي٭ة ٬ؾا الؿ ,٥ٝك٬ؾا االػذالؼ يف
األرٝةـ ٬ٮ ٩تيضح ٩جؾ احل١ٮ٦ح ل٧٤ك٧٤ني اٞ٣ةَ٪ني ىلع أراًي٭ة كأذجةر ٥٬الصبني ٗري
رشٔيني ذلل ٟل ٥تن٤٧٭ ٥يف إظىةء اعـ 2::3ـ أك يف أم مكط رقِل صؿل ٝج ٢ذلٟ
اتلةريغ ,اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص.29
( )0حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .20
(٩ )3ٮر اإلقالـ ث ٨صٕٛؿ يلع آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,دل٤ح دٔٮة
احلٔ ٜؽد  ,226إدارة ا لىعةٚح كا٣جرش ثؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقالَل ,م١ح امل١ؿ٦ح ,ط ثؽكف,
ت  2520ـهص .26
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كبٌٕ٭ ٥يذلك٧ٮف الىيجيح ,ثةإلًةٚح إىل ال٘٤ح الؿك٬ةجنيح (٘٣ح املك٧٤ني

األرٌل٩حني)( )2كابلٕي ٪٦٭ ٥دلي٭ ٥إملةـ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح اٛ٣ىىح(.)0

( )2ال٘٤ح الؿك٬ةجنيح ٘٣ح ُ٪٦ٮٝح ٗري م١ذٮبح ,كْل ػ٤يٍ  ٨٦زالث ٘٣ةت أقةقيح كْل/
إ٣ؿبيح كاهل٪ؽيح كاٛ٣ةرقيح إًةٚح إىل ٛ٦ؿدات إجن٤زييح ٤ٝي٤ح دػ٤خ  ٓ٦ا٦ذؽاد
ن
االقذٕ٧ةر ا٣ربيُةين مؤػؿا ,كٌل٩خ دلذت ٬ؾق ال٘٤ح (ثةحلؿكؼ إ٣ؿبيح) ٔ٪ؽ ا٘٣ةبليح
٪٦٭ ,٥إال أ٩٭ ٥اػذٛ٤ٮا ثلذةثذ٭ة يف إ٣رص احلةرضٚ ,ةل١سري ٪٦٭ ٥زبذٮا يف ٠ذةثذ٭ة ىلع
ٔ٭ؽ أقالٚ٭ ٥ا٧٤ٕ٣ةء ثةألظؿؼ إ٣ؿبيح ,ظير دٮصؽ املؤٛ٣ةت كال١ذت حبؿكؼ ٔؿبيح,
كابلٕي ٪٦٭٠ ٥ذجٮا (ثةألظؿؼ الالدح٪يح) ثؽٔٮل دُٮيؿ  ٥ْ٩ال١ذةثح ل٤نٕت الؿك٬ة٩يج
كىلع رأق٭ ٥امل٭٪ؽس حم٧ؽ وؽي ٜثةقٮ ,كأػؾ ث٭ة ٤ٝح  ٨٦قاكف أرٌلف كػةوح  ٨٦اذلي٨
دلي٭ ٥إملةـ ثةل٘٤ح االجن٤زييح كأرتؼ ث٭ة امل٧ْ٪ح ادلكحلح ل٤ذٮظيؽ اٞ٣يةيس يف 29يٮحلٮ
 0008كرمـ هلة ثػ ( ,)ISO -639-RHJ3كدمةٔح  ٨٦قاكف أرٌلف ثؿاةقح األقذةذ املٛيت
ظ٪ي ٙراٗت دلذج٭ة حبؿكؼ صؽيؽة مـجيح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كاألكرديح كاٛ٣ةرقيح,
ن
كابلٕي ٪٦٭ ٥يلذجٮف ٘٣ذ٭ ٥ثةل٘٤ح األكرديح ْ٩ؿا لكيةدة اثلٞةٚح اهل٪ؽيح ٪٬ةؾ جل٘ؿاٚيح
املُٞ٪ح ,اْ٩ؿ حم٧ؽ أكيف ث ٨صالؿ أمحؽ ,أرٌلف كامل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح ,نرشة احتةد
ا٤ُ٣جح املك٧٤ني أرٌلف (ثٮر٦ة) ,ط ,2أكذٮبؿ  0020ص39/ك ,80كٝةث٤خ مؤ٬ ٙ٣ؾا
ال١ذيت اٞ٣ي ٥وجةح يٮـ اثلالزةء  2536/20/26ـهثؽاك ثب٘٪الديل كأصؿيخ ٞ٣ ٫ٕ٦ةء
ن
ُ٦ٮال ,ك٬ٮ اآلف ٌٔٮ يف احتةد اجلٕ٧يةت الؿك٬ةجنيح ثب٘٪الديل.
( )0حم٧ؽ الكيؽ ٗالب كد .ظكٔ ٨جؽ اٞ٣ةدر وة٣ط ,كمحٮد مة٠ؿ ,ابلرلاف اإلقال٦يح
كاأل٤ٝيةت املك٧٤ح يف إ٣ةل ٥املٕةرص ,مؿصٓ قةث ٜص  ,6:8كًلؾل ٟأثٮ يٮنف وة٣ط أمحؽ
حم٧ؽ إدريف ,ص٘ؿاٚيح ثٮر٦ة كأرٌلف مؿصٓ قةث ,ٜص.05
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كظي٧٪ة ٩ذعؽث ٔ ٨احلة٣ح اثلٞةٚيح دلل أم مٕت أك دلذٚ ٓ٧إ ٨٦ ٫٩امل٭٥

ن
صؽا ٕ٦ؿٚح ٕ٦ذٞؽاد٭ ٥ادليجيح كمىةدر دٞ٤ي٭ ٥ل٤ٕ٤ٮـ كاملٕةرؼ يف د ٟ٤ابلرلة,

كادلية٩ح الكةاؽة ٚي٭ة ,كإف أٗ٤ت النٕت ابلٮرَل يؽي٪ٮف ادلية٩ح ابلٮذيح ,كبةتلةيل

ٚإ٩٭ ٥يذٞ٤ٮف زٞةٚذ٭ ٨٦ ٥دٕةحل ٥ثٮذا ,ك ٨٦اجلؽيؿ ٪٬ة اإلمةرة إىل ٩جؾة خمذرصة
ٔ ٨ادلية٩ح ابلٮذيح ليك ٩ؽرؾ ٦ؽل اتل٪ةٚؿ كاتلجةي ٨يف املٕذٞؽ كادلية٩ح كاملؾ٬ت,
ي
كبٕؽ إ٣الٝح ثني ابلٮذيني كاملك٧٤ني كأقجةب اًُ٭ةد٪٬ ٥٬ةؾ.
تعريؽ ابلَذيث.
ْل دية٩ح ّ٭ؿت يف اهل٪ؽ ثٕؽ ادلية٩ح ا٣رب٧٬يح يف اٞ٣ؿف اخلةمف ٝج ٢امليالد,

اك٩خ يف ثؽايذ٭ة ٦ذٮص٭ح إىل ا٪ٕ٣ةيح ثةإلنكةف٧٠ ,ة أف ٚي٭ة دٔٮة إىل اتلىٮؼ

كاخل نٮ٩ح ,ك٩جؾ ا٣رتؼ  ٓ٦امل٪ةداة ثةملعجح كا٣تكة٦ط ك ٢ٕٚاخلري٣ ,ل ٨ل ٥دؽـ
ثٕؽ مٮت مؤقك٭ة ث ٢حتٮ٣خ إىل ٕ٦ذٞؽات ثةَ٤ح ذات َةثٓ كزين ,كٞ٣ؽ اغىل
َّ
أدجةٔ٭ة يف مؤقك٭ة ظىت أهلٮق(.)2
األؾاكر واملعتقدات.

ِ
 -يٕذٞؽ ابلٮذيٮف أف ثٮذا ٬ٮ اث ٨اهلل ,ك٬ٮ املؼ٤ه ل٤برشيح ٦ ٨٦آقي٭ة

كآال٦٭ة ,كأ ٫٩يذع٪ٔ ٢٧٭ ٥دميٓ ػُةية.٥٬

 -إف ثٮذا أ٩لؿ األلٮ٬يح كاجلٛف اإلنكة٩يح كيٞٮؿ ثةتل٪ةقغ.

 -يىٌل ابلٮذيٮف بلٮذا كيٕذٞؽكف أ ٫٩قيؽػ٤٭ ٥اجل٪ح ,كْل دؤدل يف

اصذ٧ةاعت حيرض٬ة ٔؽد ٠جري  ٨٦األدجةع.

( )2اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالَل ,املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,دار
اجلؽكة إ٣ةمليح لُ٤جةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ ثةلؿيةض ,ط 2505 ,6ـهج 0ص.869
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 -يؤ٪٦ٮف ثؿصٕح ثٮذا زة٩يح إىل األرض حلٕيؽ الكالـ كا٣ربًلح إحل٭ة.

 -جيت اتلٞيؽ ثس٧ة٩يح أمٮر ظىت يذ٧ل ٨٦ ٨اال٩ذىةر ىلع ٛ٩ك ٫كم٭ٮاد/٫

 .2االجتةق الىعيط املكذٞي ٥اخلةيل  ٨٦قُ٤ةف الن٭ٮة ٔ٪ؽ اإلٝؽاـ ىلع أم

ٔ.٢٧

 .0اتل١ٛري الىعيط املكذٞي ٥اذلم ال يذأزؿ ثةأل٬ٮاء.
 .3اإلرشاؽ الىعيط املكذٞي.٥

 .5االٔذٞةد املكذٞي ٥اذلم يىعج ٫ارديةح كاَ٧ب٪ةف إىل ٦ة يٞٮـ ث.٫

ُ٦ .6ةثٞح ال٤كةف ملة يف ا٤ٞ٣ت.

ُ٦ .7ةثٞح الك٤ٮؾ ل٤ٞ٤ت كال٤كةف.

 .8احليةة الىعيعح ا٣يت يلٮف ٝٮا٦٭ة ٬ضؿ الزلات.

 .9اجل٭ؽ الىعيط املذض ٫حنٮ اقذٞة٦ح احليةة ىلع ا ٥٤ٕ٣كاحل ٜكدؿؾ املالذ(.)2
كٝؽ رًلـ ىلع املجةدئ زٔ٧٭ ٥اخل٧كح اٛ٣ةً٤ح ىلع ظؽ.
ٞي ىلع ظيةة يح.
 .2ال د ً
دـف.
 .0ال ً

 .3ال ترسؽ كال د٘ذىت.
 .5ال دلؾب.

ن
 .6ال دت٪ةكؿ مك١ؿا(.)0
( )2املؿصٓ قةث,ٜج 0ص.86:
( )0اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالَل ,املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,ج0
ص .870
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شعار ابلَذيث.
ٔجةرة ٔٝ ٨ٮس ٩ى ٙدااؿم كيف كقُٝ ٫ةا ٥زة٣ر ىلع رأق٦ ٫ة ينج٫

الٮردة ,كأ٦ةـ ٬ؾا اتل٧سةؿ وٮرة دلك٧ح جلؿة املةء كجبٮار٬ة ٚي ٢يرتبٓ ٔ٤ي ٫ثٮذا

يف بلةق ٫اتل٤ٞيؽم(.)2
ةعض طقَسٍم.

إف ابلٮذيح ال دٕؿؼ َؿيٞح إ٣جةدات ثةحلؿٌلت ٚلك ٦ة ٔ٪ؽ٬ة ٬ٮ/
 -اإل٠سةر  ٨٦احل٧ؽ كاثل٪ةء ىلع ثٮذا حلك ٫٪كدمةهل كًل٧ةهل ىلع ظؽ زٔ٧٭.٥

 -اتلزلذ ثؾ٠ؿق كدىٮرق يف اخل٤ٮة كاملضذ ,ٓ٧كادلاعء ثىريكرة ٛ٩ك٦ ٫س ٫٤يف

احليةة اثلة٩يح ,كدؾ٠ؿ اق ٥ثٮذا كدىٮرق  ٨٦أىلع مؿادت إ٣جةدة ٔ٪ؽ الؿ٬جةف

ابلٮذيني ,كٝؽ أدت ٬ؾق إٞ٣يؽة إىل دْٕي ٥الؿ٬جةف كٔجةدد٭.)0(٥
مصادر ابلَذيث.

دؽىع ال١ذت ابلٮذيح املٞؽقح ثةلكالؿ اثلالث كْل أًؼ٦ ٥ة كرد يف

ا٣رتاث ا٣ترشييع ل٤جٮذيح/

كحتذٮم الك٤ح األكىل /إٞ٣ةاؽ كذلل ٟق٧يخ ق٤ح إٞ٣ةاؽ.
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ,ٜص  ,872كٔؿٚٮا الؿ٬جةف ابلٮذيني يف ثٮر٦ة ث٤جةق٭ ٥األمحؿ
اإلزار كالؿداء كظ ٜ٤مٕٮر ٥٬كحلة٪ٔ ٥٬ؽ ا٘٣ةبليح.
( )0اْ٩ؿ د .أمحؽ ظكني ث ٨قٕيؽ الٮيص ,احلٞةا ٜاملٕذربة ٔ ٨األديةف كاٛ٣ؿؽ امل٪ترشة ,دار
اُ٣ؿٚني ,اُ٣ةا ,ٙط ثؽكف ,ت  ,٬2532ص .269
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كحتذٮم الك٤ح اثلة٩يح /الرشيٕح كذلل ٟق٧يخ ق٤ح الرشيٕح.
كحتذٮم الك٤ح اثلةثلح /احلاكيةت كذلل ٟق٧يخ ق٤ح احلاكيةت(.)2
ن
يذٌط ممة قج ٜأف ابلٮذيح يف ثٮر٦ة ٣حكخ دي٪ة ثةملٕىن ادلٝي ,ٜكإ٧٩ة ْل
ريةًح ركظيح ٦جكٞح ك٧ْ٪٦ح ,كألص٬ ٢ؾا ٩ؿل ثيٕؽ أدجةٔ٭ة ٔ٬ ٨ؾا ادلي ٨كٔ٨
ي
٦جةدا ٫كأ يق ًكٚ ,٫٭ ٥اآلف يؾحبٮف كيٞذ٤ٮف املك٧٤ني كي٭ذ١ٮف أٔؿاض
املك٧٤ةت كي٪٭جٮف األمٮاؿ كيىةدرك٩٭ةٚ ,٭ ٥ثؾل ٟثٕيؽكف لك ابلٕؽ ٔ ٨دٕةحل٥

ثٮذا كٕ٦ذٞؽادٚ ,٫٭ ٥يؿٕٚٮف  ٍٞٚمٕةر ابلٮذيح تلعٞي٦ ٜآرب٭ ٥الكيةقيح

كاالٝذىةديح.

كب٧ة أف مٮًٮٔ٪ة يذٕ ٜ٤ثٮا ٓٝاثلٞةٚح اإلقال٦يح يف ثٮر٦ةٚ ,إ ٫٩جتؽر

ألمؿ ٦٭ ٥يذٕ ٜ٤ث٧كذٞج ٢اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف ثٮر٦ة ,ك٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق
اإلمةرة ٪٬ة
و

د .حم٧ؽ يٮنف املؤرخ(" )0ثأف اٌٞ٣ةء ىلع اإلقالـ كأ ٫٤٬كَ٧ف ٬ٮيح املك٧٤ني
ن
ن
ن
ديجية كزٞةٚية ك٘٣ٮية٬ ,ٮ ٬ؽؼ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح األقةس تلأكيؽ ٦ة يكُل
( )2د .ظكني يلع محؽٝ ,ةمٮس املؾا٬ت كاألديةف ,دار اجلي ,٢ط  ٬252: ,2ص .69
( )0د .حم٧ؽ يٮنف يلع أمحؽ األرٌلين ا٣رب٦ةكم املؤرخَ ,جيت اعـ كٝؽ ٔ ٢٧يف إظؽل
ن
املكتنٛيةت يف ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل  29اع٦ة ,أظؽ زٔ٧ةء املك٧٤ني األرٌل٩حني كهل مؤٛ٣ةت ٔؽة
يف ٦ة يذٕ ٜ٤ثذةريغ أرٌلف ٪٦٭ة /دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,كأرٌلف الكاكف ابلالد
ن
اتلةريغ ,كيٕؽق األرٌل٩يٮف  ٨٦املؤرػني ,كيؿأس ظةحلة ٧ْ٪٦ح دٌة ٨٦الؿك٬ةجنية أرٌلف,
كيكل ٨ثؽك٣ح ث٘٪الديل ,كال زاؿ يٞٮـ ث٧ض٭ٮدات ٦جةرًلح جلرصة اٌٞ٣يح األرٌل٩يح,
كقٮؼ يأيت ثيةف دٛىي ٢ملض٭ٮداد ٫يف اٛ٣ى ٢اثلة٣ر ,كٝؽ يرس اهلل يل االتلٞةء ث ٫يف
٦ؽي٪ح صؽة ثذةريغ2536/5/08 /ق ,كٝؽ أدىل ث٤ٕ٧ٮ٦ةت ٝي٧ح أٚةدت ابلعر.
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ثػ(ثؿ٪٦ح اثلٞةٚح)( ,)2ك٬ٮ خمٍُ هل ٪٦ؾ ز ٨٦ثٕيؽٚ ,ةقذؼؽ٦خ احل١ٮ٦ح
أقةحلت ٦ذ٪ٮٔح كاشخؾت ًؽ ٥٬ػُٮات ظةق٧ح مؽيؽة ,إلثٕةد املك٧٤ني ٔ٨

اإلقالـ كإػؿاص٭ ٨٦ ٥امل٤ح ,ممة اًُؿ ٠سري  ٨٦املك٧٤ني يف ثٮر٦ة إىل دؿؾ
ن
ن
اإلقالـ كاملس ٢ا٤ٕ٣ية ,كاػذيةر اثلٞةٚح ابلٮذيح – وٮرية  -إٞ٩ةذا ألٛ٩ك٭٨٦ ٥
املٌةيٞةت كاملعة٧٠ةت كاتلعٞري كاتلٕؾيت كاحلبف كاُ٣ؿد ,ك٩ذش ٔ٬ ٨ؾق

الكيةقح اخلجحسح دؿؾ املك٧٤ني دي٪٭ ٥كأذ٪ةؽ ادلية٩ح ابلٮذيح  -دٞيح  -كأوجط
٪٬ةؾ ٔؽد ٤ٝي ٨٦ ٢املك٧٤ني كاملك٧٤ةت – كاهلل املكذٕةف  -اذلي ٨دسٛٞٮا

ثةثلٞةٚح ابلٮذيح كظٌةرد٭ة٣ ,ل٬ ٨ؾق الكيةقح ا٣رب٪٦يح ٝؽ ٚن٤خ  -كهلل احل٧ؽ
ن
 يف أرٌلف لكية ,كل ٥دٞؽر الكُ٤ةت ىلع إراغـ أظؽ  ٨٦املك٧٤ني الؿك٬ةجنية ىلعأذ٪ةؽ ادلية٩ح ابلٮذيح ,ك١٬ؾا َّ
ٗري ابلٮذيٮف اجتة٬ةد٭ ٥كقيةقذ٭ ٥كػُُ٭٥
ن
ن
٤ٚضؤكا إىل  ٓ٧ٝاملك٧٤ني صكؽية إل٩٭ةء كصٮد ٥٬د٧ة٦ة  ٨٦أرض أرٌلف,
كمٌةيٞذ٭ ٥يف ٕ٦ةم٭ ٥كاًُ٭ةد ٥٬كَؿد ٨٦ ٥٬أراًي٭ ,)0("٥ك٬ٮ ٦ة حيى٢

اآلف ىلع مؿأل إ٣ةل ,٥كمك ٓ٧املضذ ٓ٧ادلكيل ,ك٬يبح األم ٥املذعؽة ,كاهلل

املكذٕةف كٔ٤ي ٫اتلالكف.

( )2قيأيت مـيؽ ثيةف ملٕىن لك٧ح ثؿ٪٦ح اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف اٛ٣ى ٢اثلةين أز٪ةء احلؽير ٔ٨
اتلعؽيةت اثلٞةٚيح كا١ٛ٣ؿيح ا٣يت دٮاص ٫مكِ٤ل ثٮر٦ة.
( )0اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,أرٌلف الكاكف ابلالد اتلةريغ ,دؿدمح إ٠ؿاـ اهلل ,احتةد إ٣ةمليح
ل٧٤جنٮراتٝ ,ك ٥ا٣جرش كاإلٔالـ مل٧ْ٪ح دٌة ٨٦الؿك٬ةجنية أرٌلف ثٮر٦ة ,ط ,6ت 000:ـ,
ص .30
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 /3احلالة االجتناعية:
دذ٧زي ثٮر٦ة  ٨٦ثني دل٧ٮٔح دكؿ اهل٪ؽ الىيجيح ثلرثة األص٪ةس كدٕؽد

إ٣ؿٝيةت املؼذٛ٤ح إذ دـيؽ ىلع ٦بح كأربٕني ٔؿٝيح( ,)2كي٘٤ت ىلع مالحم٭٥
ن
اال٩ذ٧ةء إىل ا٪ٕ٣رص امل٘ٮيل كالىيين ,ك٬ؾا اتلٕؽد اكف كال يـاؿ مىؽرا ملذةٔت
٠سرية ل٤عاكـ ٨٧ٚ ,ظني آلػؿ دٞٮـ إظؽل احلؿٌلت االٛ٩ىةحلح إلظؽل ٬ؾق

اجل٧ةاعت ث٧عةك٣ح االقذٞالؿ ٔ ٨ثٮر٦ة كدلٮي ٨دك٣ح مكذ٤ٞح ,كرٗ ٥ا٣رثكة

اُ٣جيٕيح ا٣يت د١٤٧٭ة ثٮر٦ة ككٚؿة املٮاد األكحلح ث٭ة إال أف اجلْةـ االمرتايك

احلةكٝ ,٥ؽ َجٓ ٔ٤ي٭ة مكعح  ٨٦اتلؼ ٙ٤كاٞٛ٣ؿ كالنٞةء يْ٭ؿ ذل ٟكاًعة
يف كصٮق أ٤٬٭ة ,كيف ْ٦ة٬ؿ احليةة احلٮ٦يح(.)0

كدك٣ح ثٮر٦ة ٝةا٧ح ىلع اتلٛؿٝح ا٪ٕ٣رصيح ,كي٧ل ٨تك٧يذ٭ة ثْ٪ةـ اُ٣جٞةت
ي
كامذ٭ؿ ثٞة٩ٮف املٮاَ٪ح أك ٝة٩ٮف اجلجكيح اذلم وؽر يف اعـ
االصذ٧ةٔيح ,ئؿؼ

2:90ـ٬ -ؾا اٞ٣ة٩ٮف اجلةاؿ -كي٪ه ىلع ٦ة يٌل ثةػذىةر(/)3

( )2كيكُل ثٌٕ٭َ ٥ٮاا ٙكأذ٠ؿ ىلع قبي ٢املسةؿ ثٌٕ٭ة /مةف ,اكش ,اكية ,مٮف ٦ةغ,
يةاكري ,٨اُ٣ةاٛح احلة٧٠ح٠ ,ٮيك ,دةيٮؾ٦ ,ةرك ,ظةـ دم ,دٮ ٖ٩ثةداـ٦ ,يةك٣ ,حكٮ ,ثةكف,
اكس تنٚ ٨ةف ,رك٪٬ضية ,دارك ,ثٮر٦ةثةد٪ة ,كٗري٬ة ,اْ٩ؿ دل٤ح اإلرمةد احل٪٧يح يف ٔؽد٬ة
الىةدرة يف مٮاؿ ق٪ح ,٬2503ص ٫٤ٞ٩ ,02-2:النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌلين رمح٫
اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت
املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) خمُٮَح ,ط ,2507راثٖ ,ص.2:2
( )0حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .22
( )3اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,دؿدمح ػريم ظكني إٌ٣لٝ ,ك ٥ا٣جرش
=
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 -2مٮاَ٪ٮف  ٨٦ادلرصح األكىل /ك ٥٬الاكري٪ٮف كالنةايٮف كابلة٬ييٮف

كالىيجيٮف كالاكويجيٮف.

-0مٮاَ٪ٮف  ٨٦ادلرصح اثلة٩يح /ك ٥٬املؼذُ٤ٮف  ٨٦أص٪ةس ادلرصح األكىل.
-3مٮاَ٪ٮف  ٨٦ادلرصح اثلةثلح /ك ٥٬املك٧٤ٮف( ,)2ز ٥وٛ٪ٮا املك٧٤ني يف

ثٮر٦ة ىلع أ٩٭ ٥أصة٩ت دػالء ,دػ٤ٮا ثٮر٦ة الكصبني أز٪ةء ٚرتة االقذٕ٧ةر

ا٣ربيُةين ظكت زٔ ٥احل١ٮ٦ح يف ثٮر٦ة( )0كب٧ٮصت ٬ؾا اٞ٣ة٩ٮف د ٥قعت
اجلجكيح ابلٮر٦يح  ٨٦املك٧٤ني ,كأوجعٮا ثال ٬ٮيح كبال كَ ,٨يص ِؿدكا  ٨٦دميٓ
احلٞٮؽ اإلنكة٩يح ,ك٪٬ ٨٦ة ثؽأت ٚىٮؿ االًُ٭ةد إ٣ؿيق كادليين كاثلٞةيف

=

كاإلٔالـ مل٧ْ٪ح دٌة ٨٦الؿك٬ةجنية أرٌلف ثٮر٦ة ,ط  ,2ت  ,2506ص  ,26:كًلؾل ٟد .حم٧ؽ
يٮنف ,أرٌلف الكاكف ابلالد اتلةريغ ,مؿصٓ قةث ٜص  ,35كٝؽ دأكؽت  ٫٪٦منةٚ٭ح أز٪ةء
ٞ٦ةث٤يت  ٫ٕ٦يف صؽة ثذةريغ ,٬2536/5/08/كًلؾل ٟحم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب
كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .20
( )2كدلي٭ ٥أ٩ٮاع زالزح ل٤جُةا ٜالؿق٧يح ٚةبلُةٝح ذات ال٤ٮف األمحؿ لرلرصح األكىل ,كدٕين
أ٩٭ ٥مٮاَ٪ٮف أو٤يٮف ,ز ٥ابلُةٝح ذات ال٤ٮف األػرض كظةم٤ٮ٬ة مٮاَ٪ٮف  ٨٦ادلرصح
ن
اثلة٩يح ثٕ٧ىن أ٩٭٦ ٥ذضجكٮف كٚي٭ْ٩ ٥ؿ ,ز ٥دأيت أػريا ابلُةٝح ذات ال٤ٮف األثيي
كأوعةث٭ة يىٛ٪ٮ٩٭ ٨٦ ٥ادلرصح اثلةثلح ثٕ٧ىن أ٩٭ ٥دػالء ىلع ظكت زٔ٧٭ ٥كالصبٮف,
كأٗ٤ت املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني دلي٭ ٥ابلُةا ٜذات ال٤ٮف األثيي كبٌٕ٭ ٥األػرض ك٤ٝي٢
٪٦٭ ٥األمحؿ.
( )0دبني ثةألد٣ح الٮاًعح كا٣ربا٬ني اٞ٣ةَٕح أف املك٧٤ني هل ٥أوٮؿ كصؾكر يف املُٞ٪ح ٪٦ؾ
ٝؿكف كقيأيت مـيؽ ثيةف لؿد ٝٮهل ٥كزٔ٧٭٬ ٥ؾا يف مكأ٣ح دػٮؿ اإلقالـ بلٮر٦ة.
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كاالصذ٧ةيع كاالٝذىةدم كالكيةيس لنٕت الؿك٬ةجنية املك ,)2(٥٤ك٬ٮ ٦ة
قج٪ةٝن ٫ثةتلٛىي ٢يف اٛ٣ى ٢اثلةين يف اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف

ثٮر٦ة.

كيذى ٙالنٕت ابلٮرَل ابلٮذم ثةٕ٣ؽاء ا٤ٕ٣ين النؽيؽ ,كال١ؿق الٮاًط

كاحلٞؽ ادلٚني كاحلكؽ ابل٘يي ل٧٤ك٧٤ني ,ك٬ؾق ال١ؿا٬يح كالٌ٘ي٪ح ٗؿق٭ة
ن
االقذٕ٧ةر ا٣ربيُةين كقةٔؽ ٥٬ىلع ذل ٟظاكـ ثٮر٦ة ابلٮذيٮف ػٮٚة  ٨٦ا٩تنةر

اإلقالـ يف دميٓ أحنةء ثٮر٦ة ,إذ إف ثٮر٦ة  ٢ٕٞ٦ابلٮذيح ,كب٭ة يٮصؽ أكرب و٥٪

ل٤جٮذيح كيأدي٭ة الـكار مم ٨يٕذٞ٪ٮف ادلية٩ح ابلٮذيح  ٨٦لك ظؽب كوٮب(.)0

( )2ا٘٣ةبليح إُْ٣ل  ٨٦الؿك٬ةجنية ي٪عؽركف  ٨٦أؤ ٢ؿيب مك ٥٤ك٘٦ؿيب ك٘٦ٮيل كب٘٪ةيل
كٚةريس ك ٨٦ثالد اهل٪ؽ ,اْ٩ؿ نرشة ٕ٦٭ؽ مبٮف األ٤ٝيةت املك٧٤ح جبةٕ٦ح املٟ٤
ٔجؽإ٣ـيـ جبؽة ,املضرل الؿاثٓ ,وٛؿ كربٓ األكؿ 2500ق ,ص.6
(٪٬ )0ة يؿد قؤاؿ ٦٭ ٥ك٬ٮ ٦ة قجت ٔؽاء ابلٮذيني يف كاليح أرٌلف اذلي ٨يُٞ٤ٮف ىلع أٛ٩ك٭٥
اق ٥راػني كاملك٧٤ني الؿك٪٬ضية/
ثةلؿٗ ٨٦ ٥أف اتلٕ٧ي٬ ٥ٮ رضب  ٨٦املؼةَؿة يف كو ٙمنةٔؿ النٕٮب إال أ ٫٩ي٧ل٨
اٞ٣ٮؿ أف ٬ؾق إ٣ؽاكة ٔ٧يٞح ثني ابلٮذيني كاملك٧٤ني يف أرٌلف كدٕٮد إىل ٔؽة أقجةب/
 /2ابلٮذيٮف الؿاػني حي٪ٮف إىل أيةـ مم١٤ح أرٌلف ابلٮذيح ا٣يت ا٦ذؽت يف كٝخ  ٨٦األكٝةت
إىل ا٘٣ؿب تل٭ؽد مكِ٤ل داك ث٘٪الديل ثُؿد ٨٦ ٥٬املؽي٪ح.
 /0ثح٧٪ة يذؾ٠ؿ الؿك٪٬ضية ثةملٞةث ٢اتلأزري اإلقالَل اٞ٣ٮم ىلع مم١٤ح أرٌلف كاذلم دػ٢
ن
د ٟ٤امل٪ةَٝ ٜةد٦ة  ٨٦ابل٘٪ةؿ.
 /3يٕٮد اٛ٣ؿيٞةف ثةذلا٠ؿة إىل ٦٭ةدمح إ٣ىةثةت املع٤يح ل٤٭٪ٮد اٛ٣ةري ٨٦ ٨اجلحل
احلةثةين اعـ 2:50ـ إزؿ االنكعةب ا٣ربيُةين اٛ٣ٮًٮم  ٨٦ثٮر٦ة.
=
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ن
ك٣ل ٨احلٞيٞح اتلةرخييح تن٭ؽ ثأف الٮًٓ االصذ٧ةيع اكف صيؽا ثني

املك٧٤ني كابلٮذيني ٝج ٢االظذالؿ ابلٮرَل ألرٌلف كبٕؽق ٕ٣رشات الكجني ,كٌل٩خ

الؿكاثٍ االصذ٧ةٔيح تكٮد ثح٪٭ٚ ,٥ةتلٕةكف ٝةا ٥كًلؾل ٟظ ٜاجلةر كاالظرتاـ

كالـيةرات املذجةد٣ح ثني اجلرياف كاألوعةب ,كًلؾا املنةرًلح يف امل٪ةقجةت
االصذ٧ةٔيح ّة٬ؿة ٚي٧ة ثح٪٭ ٓ٦ ,٥املعةْٚح ىلع زٮاثخ الرشع كأمٮر ادلي ٨يف ٦ة
يذٕ ٜ٤ث٧كأ٣ح الٮالء كا٣رباء ,كٌل٩خ إ٣الٝح ثني املضذ ٓ٧املك ٥٤كاملضذ ٓ٧ابلٮذم

=

ن

٧٠ /5ة يؾ٠ؿاف أيٌة الرصاع امل٧يخ ىلع األرايض كالكُ٤ح اذلم ا٩ؽ ٓ٣ثني ابلٮذيني
ٌ
ال١ذةب "كٝٮع كاظؽة  ٨٦أكرث أ٧ةؿ
كاملك٧٤ني كٌل٩خ اجلتيضح ٧٠ة أمةر أظؽ
ا ٙ٪ٕ٣دمٮيح يف دةريغ ص٪ٮب آقية".
ٝ /6ةـ ا٣ربيُة٩يٮف ثذض٪يؽ أٔؽاد ٠جرية  ٨٦مكِ٤ل أرٌلف يف املؼةثؿات ا٣ربيُة٩يح
( )V Forceجل ٓ٧املٕ٤ٮ٦ةت كاٞ٣يةـ ث٘ةرات ًؽ احلةثة٩حني كظٛ٤ةا٭ ٥ابلٮر٦يني
ظير أذرب ابلٮذيني الؿاػني ٔ ٢٧املك٧٤ني ٬ؾا ػية٩ح ال دجىس.
 /7ثح٧٪ة اكف مٕت الؿاػني ينةرؾ املك٧٤ني الؿك٪٬ضية يف املىةٔت كالنؽااؽ ك٩ذةاش
اإل٧٬ةؿ ا٣يت قبجذ٭ة احل١ٮ٦ح اكف ٬ؾا النٕت ين ٟيف ٛ٩ف الٮٝخ ثُ٧ة٣ت
الؿك٪٬ضية يف ث٪ةء َؿٝةت ك٦ؽارس كمكتنٛيةت أل ٫٩أذرب٬ة ىلع ظكةب منةريٓ
أػؿل بلةيق النٕت ابلٮرَل.
 /8يٕذرب الكٮاد األْٔ ٨٦ ٥ابلٮذيني يف أرٌلف ٧٩ٮ اجلةحلح اإلقال٦يح منلكح اٝذىةديح
كاصذ٧ةٔيح كزٞةٚيح أكرث ٠ ٨٦ٮ٩٭ة د٭ؽيؽ قيةيس أك أ٦ين ,ك٬ؾا يٕين أ٦ ٫٩٭٧ة
اٝرتٚخ الرشَح كاٞ٣ٮات املك٤عح  ٨٦دلةزر ًؽ الؿك٪٬ضية ٚإ٩٭ة قذعْٯ ثذأييؽ ٨٦
مٕت راػني ,اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص.32-30
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ٝةا٧ح ىلع االدٛةؽ كاتلٕةكف كالٮاةـ يف األمٮر ا٣يت حتذةج إحل٭ة ادلك٣ح كدذ ٥ثةدٛةؽ
كدم منرتؾ ثني املك٧٤ني كابلٮذيني كاأل٤ٝيةت األػؿل ,كٝؽ زجخ ثةالقذٞؿاء

أف ابلٮذيني  ٨٦مؽة اتلىةٝ٭ ٥ثةملك٧٤ني كدأزؿ ٥٬ثةملضذ ٓ٧اإلقالَل أ٩٭ ٥اك٩ٮا
ن
يك٧ٮف أكالد ٥٬ثأق٧ةء إقال٦يح ٛ٣رتة َٮي٤ح ,كأف ٠سريا  ٨٦أكالد ابلٮذيني
ن
كاهل٪ؽكس اك٩ٮا يؽرقٮف  ٓ٦أكالد املك٧٤ني ص٪جة إىل ص٪ت يف املؽارس

اإلقال٦يح ,كحيْٛٮف ٝىةر الكٮر ٠جةيق أٝؿا٩٭ ٥كبٕي األدٔيح املأزٮرة كاألذاكر
ن
ن
املرشكٔح( ,)2ممة قجت ٗيْة ٠جريا ل٤ع١ٮ٦ح ابلٮر٦يح كدٕٚذ٭ة ل٤جعر ٔ٨
اخلؿكج ٬ ٨٦ؾا املأزؽ ال١جري ثٌ٧ةيٞح املك٧٤ني يف ٕ٦ةم٭ ٥كٝذ٤٭ ٥كترشيؽ٥٬
ن
لٌٞ٤ةء ىلع اإلقالـ ػٮٚة  ٨٦ا٩تنةرق يف دميٓ أحنةء ابلالد.

ن
ن
( )2اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقالـ قٕيؽم ,اإلقالـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة,
رقة٣ح ٦ةصكتري ,ط ثؽكف ,ت ثؽكف ,ص ,206ك٬ؾق اٛ٣رتة اقذ٧ؿت أكرث ٦ ٨٦بح اعـ,
ثؽأت  ٨٦اعـ 2905ـ كظىت 2:38ـ كٌل٩خ ٕ٦ؿكٚح ٔ٪ؽ مكِ٤ل أرٌلف ثٛرتة الؿػةء
(مة٩يت ز٦ةف) ,يٞٮؿ ابلةظر مٮيش ي٘ةر يف حبس ٫مك٧٤ٮ ثٮر٦ة "٣حف  ٨٦امل٧ل ٨احلٮـ
أف ٛ٩ؿؽ ثني خمذ ٙ٤اجل٧ةاعت اإلقال٦يح أك ثح٪٭ة كبني ابلٮذيح يف أرٌلف اذلي ٨يٕحنٮف
ن
ن
ص٪جة إىل ص٪تٚ ,أ ٢٬الك٪ح  ٨٦املك٧٤ني حتخ ٛ٩ٮذ ٥٬ا٩ترشت ٠سريا  ٨٦إ٣ةدات
اإلقال٦يح إىل ابلٮذيني ًٕٚل قبي ٢املسةؿ ا٩تنةر احلضةب ثني نكةء ابلٮذيح ىلع ٗؿار ا٣ربدة
ل٧٤ك٧٤ةت" ,اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.06
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 /4احلالة السياسية واالقتصادية.
ا
أول /احلالث السياسيث.
ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ظ١ٮ٦ح ٔك١ؿيح ٚةميحاك٩خ ذات ٦يٮؿ امرتا٠يح( )2ثٕؽ أف

اك٩خ ميٮٔيح ٝةا٧ح ىلع ا ٥٤ْ٣كاٞ٣٭ؿ كاالقتجؽاد ,ظير اع٩خ ثٮر٦ة ٨٦
احلل ٥إ٣ك١ؿم ككوٛخ ثأ٩٭ة  ٨٦أٝؽـ ادل٠ذةدٮريةت يف إ٣ةل ,٥كاجلْةـ

الكيةيس يف ثٮر٦ة ْ٩ةـ دم٭ٮرم احتةدم دقذٮرم( ,)0كأىلع ٬يبح يف ابلالد ْل
ن
دل٤ف النٕت اذلم يذ١ٮف ٌٔ 562 /٨٦ٮا يجذؼجٮف ٝ ٨٦ج ٢النٕت ,ك٬ؾا

املض٤ف ا٣ترشييع ٬ٮ اذلم يجذؼت  ٨٦ثني أٌٔةا ٫دل٤ف ادلك٣ح اذلم يجذؼت
ن
 ٨٦ثني أٌٔةا ٫راحف اجل٧٭ٮريح أيٌة ,كَٔ ٨ؿي ٜدل٤ف النٕت يٕني أٌٔةء
ن
ن
دل٤ف الٮزراء اذلم يلٮف مكبٮال دٛ٪يؾية ٔ ٨اإلدارة إ٣ة٦ح لرلك٣ح(.)3
كظي٧٪ة ظٞٞخ ابلالد اقذٞالهلة يف اعـ  2:59ـهكوةر اق٧٭ة ثٮر٦ة كدٮىل

راةقح الٮزارة (أك٩ٮ) ٝة٦خ دك٣ح مجٚ ٫يؽراحلح ,كيف املؽة2:69 /ـ – 2:70ـ
َّ
أدارت مبٮف ابلالد ظ١ٮ٦ح َٮارئ ملك٭ة راحف أرٌلف اجلحل اجلرناؿ

(ين كي ,)٨كيف اعـ 2:70ـ ٝةـ اجلرناؿ ثةٞ٩الب ٔك١ؿم يكةرم كآًُ٤
ن
ن
ثةلكُ٤ح  ٨٦صؽيؽ ٚأ٣ىغ اجلْةـ اٛ٣يؽرايل كادجٓ ٩٭ضة ثٮر٦ية حنٮ امرتا٠يح
( )2اْ٩ؿ كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
االمرتا٠يحٕ٦ ,٭ؽ جتٮيؽ كحتٛيِ اٞ٣ؿاف ثلؿاتيش ,ثة٠كذةف ,٬2503 ,ص .99
( )0اْ٩ؿ أُ٩ٮاف اٞ٣ٮاؿ ,املٮقٮٔح اجل٘ؿاٚيح أًٮاء ىلع إ٣ةل ,٥مؿصٓ قةث ,ٜص.290
( )3اْ٩ؿ ٬ـاع ثٔ ٨يؽ الن٧ؿم ,املٕض ٥اجل٘ؿايف دلكؿ إ٣ةل ,٥مؿصٓ قةث ٜص .580
55

التمهيد

دٌ٤٧ٔ ٨٧يةت دأ٦ي ٥اكقعح كٔـ٣ح دكحلح ممة أاعؽ اٝذىةد ابلالد ,كيف اعـ
ن
ن
2:83ـ أٝؿت ابلالد دقذٮرا ٦ؽ٩ية أػؾ ثةجلْةـ الؿاةيس ,كيف اعـ 2:86ـ
دلٮ٩خ اجلج٭ح الٮَ٪يح ادليٞ٧ؿاَيح املٕةرًح  ٨٦دمةاعت األ٤ٝيةت املذ٧ؿًلـة

يف األٝةحل ٥كٝة٦خ بن ٨ظؿب ٔىةثةت ًؽ احل١ٮ٦ح ,كيف اعـ 2:85ـ د٧خ

ا ملٮاٞٚح ىلع اجلْةـ االمرتايك اجلؽيؽ ل٤جالد  ٨٦ػالؿ ٦ة أق٧ٮق ثةقذٛذةء مٕيب

اعـ ,كيف اعـ 2:98ـ ٝة٦خ املْة٬ؿات اُ٣الثيح يف را٘٩ٮف ثٕؽ ٦ة دٛة ٥ٝاجلٞه
يف املٮاد ا٘٣ؾاايح كاقذٞة٣خ احل١ٮ٦ح يف اعـ 2:99ـ ثٕؽ ْ٦ة٬ؿات َالثيح

ٔ٪يٛح كأٔ٧ةؿ م٘ت ٔ٧ةحلح ,كاقذٮىل اجلرناؿ (قٮ مٮ٩ش) ىلع الكُ٤ح يف
اٞ٩الب ٔك١ؿم يٕذٞؽ أ ٫٩اكف  ٨٦دؽثري (ين كي )٨اذلم حنةق ٔ ٨احلل ٥ثٕؽ
ن
أف ّ٦ ٢رتبٕة ىلع ٔؿش الكيةقح ابلٮر٦يح َٮاؿ الك٪ٮات 2:70 ٨٦ـ إىل

2:99ـ ,كيف اعـ 2:9:ـ أٔ٪٤خ األظاكـ إ٣ؿٚيح كأً٣ف اٞ٣جي ىلع اآلالؼ كٌلف
 ٨٦ثح٪٭ ٥داعة ادليٞ٧ؿاَيح كظٞٮؽ اإلنكةف ,كد ٥د٘يري اق ٥ابلالد إىل ٦ية٧٩ةر

كاق ٥إ٣ةو٧ح إىل (ية٘٩ٮف) ,كيف اعـ 2::0ـ أصؿيخ أكؿ ا٩ذؼةثةت دٕؽديح ظؿة
ن
ن
ن
٪٦ؾ زالزني اع٦ة كظ ٜٞظـب املٕةرًح الؿاحف ا٩ذىةرا ظةق٧ة٣ ,لٔ ٨ىجح
إ٣ك١ؿ احلة٧٠ح جتة٤٬خ اال٩ذؼةثةت ك٩ذةجئ٭ة كرٌٚخ اتلؼٌل ٔ ٨الكُ٤ح.

كاقذ٧ؿت ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف كا ٢٧ٕ٣ثةألظاكـ إ٣ؿٚيح ,كاٌٞ٩خ

احل١ٮ٦ح ىلع اثلٮار امل٪عؽري ٨٦ ٨أو ٢اكريين  ٨٦ص٪ٮب رشؽ ابلالد ,كدثؿت

٦ؾحبح ًؽ اُ٣ةاٛح املك٧٤ح يف ٞ٦ةَٕح أرٌلف يف ص٪ٮب ٗؿيب ابلالد ,كٝة٦خ

احل١ٮ٦ةت ا٘٣ؿبيح ثٛؿض ٔٞٮبةت ىلع ثٮر٦ة ,كبٕؽ ًٍ٘ دكيل ٦زتايؽ كٚن٢
اٝذىةدم ٦ذٛة ٥ٝاقذٞةؿ (قٮ مٮ )ٖ٩يف إثؿي ٢اعـ 2::0ـ ,كيف قبذ٧رب رٕٚخ
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األظاكـ إ٣ؿٚيح ٣ل ٨ثٞيخ اٞ٣يٮد ىلع احلؿيح الكيةقيح ٧٠ة ْل ,كيف اعـ

 2::3ـ د ٥االدٛةؽ ىلع ك ٙٝإَالؽ اجلةر ٦ ٓ٦ذ٧ؿدم الاكمني يف م٧ةؿ رشؽ

ابلالد ,كيف اعـ 2::6ـ أرٗ ٥زٮار الاكري ٨ىلع اهلؿكب إىل دةي٪٤ؽ ثٕؽ أف مؽدت
احل١ٮ٦ح الٌ٘ٮط ٔ٤ي٭ ,٥كيف اعـ 2::7ـ كا ٜٚزٮار الاكري ٨ىلع حمةدزةت
ن
الكالـ  ٓ٦احل١ٮ٦ح ,كيف يٮحلٮ اعـ 2::8ـ ٝج٤خ ثٮر٦ة ٌٔٮا يف راثُح دكؿ
ص٪ٮب رشؽ آقية ,كْل ٌٔٮ يف األم ٥املذعؽة ,ك٧ْ٪٦ح األٗؾيح كالـرأح,

كابل ٟ٪ادلكيل لإلننةء كاتلٕ٧ري ,ك٧ْ٪٦ح ا ٢٧ٕ٣ادلكحلح ,كو٪ؽكؽ اجلٞؽ ادلكيل,
كامل٧ْ٪ح ابلعؿيح ادلكحلح ,ك٧ْ٪٦ح الىعح إ٣ةمليح ,ك٧ْ٪٦ح اتلضةرة ادلكحلح(.)2

يذٌط  ٨٦ػالؿ ٦ة مىض أف احلة٣ح الكيةقيح دلك٣ح ثٮر٦ة دمٕخ ثني

االمرتا٠يح كالنيٮٔيح إ٣ك١ؿيح املكتجؽة يف آف كاظؽ كإف اك٩ٮا يذْة٬ؿكف

ػالؼ ذل ,ٟكبةتلةيل ٚإف املضذ ٓ٧ابلٮذم ثأك ٫٤٧ظةرب ٬ؾا اجلْةـ االمرتايك
اذلم رضب اٝذىةد ابلالد كػرياد٭ة ,إذ أ٣ىغ امل١٤يح اٛ٣ؿديح ,ممة صٕ٤خ الٮاليةت

املذعؽة دٛؿض ٔٞٮبةت اٝذىةديح ٚعى٤خ االًُؿاثةت داػ ٢ثٮر٦ة ,كدْة٬ؿ
الؿ٬جةف كاُ٣الب كأذي ٢ٞاآلالؼ ٪٦٭ ,٥ممة أدل إىل ّ٭ٮر ٧ْ٪٦ةت ك٬يبةت
كأظـاب قيةقيح دُة٣ت ثإوالح اجلْةـ كدٕؽي ٢ادلقذٮر٣ ,ل ٨الٮاليةت

املذعؽة األمؿيليح دؽػ٤خ يف الك٪ٮات األػرية تلعٮي ٢دك٣ح ثٮر٦ة ٨٦

ظ١ٮ٦ح ٔك١ؿيح إىل ظ١ٮ٦ح ديٞ٧ؿاَيح ,كرٕٚخ ٔ٪٭ة احلْؿ كإٞ٣ٮبةت ثٕؽ
ن
أف ػٕ٤خ زيةب إ٣ك١ؿيح كدْة٬ؿت ثة٩ذ٭ةج ادليٞ٧ؿاَيح اق٧ة دكف ٕ٦ىن.
( )2اْ٩ؿ حم٧ؽ ٔرتيفٕ٦ ,ض ٥ثرلاف إ٣ةل ,٥مؿصٓ قةث ٜص .505
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ا
جاىيا /احلالث القتصاديث.
ن
٧٠ة د ٥ذ٠ؿق آٛ٩ة ٚإف دك٣ح ثٮر٦ة دجذ٭ش اجل٭ش االمرتايك النيٮيع اذلم حيؿـ
ن
ن
م١٤يح اٛ٣ؿد ,كبةتلةيل ٚإف اٝذىةد ثٮر٦ة ٪٦٭ةر د٧ة٦ة داػ٤ية ,كدٕذرب ثٮر٦ة
ن
كاظؽة  ٨٦أٞٚؿ ابلرلاف يف ص٪ٮب رشؽ آقية ل٪١٭ة األكرث ظٌٮرا ىلع قةظح
األظؽاث ادلكحلح ث ٢ٕٛاالًُؿاثةت الكيةقيح كأظؽاث ا ٙ٪ٕ٣كاالظذضةصةت

ا٣يت تن٭ؽ٬ة ٪٦ؾ اقذٞالهلة ٔ ٨ثؿيُة٩ية اعـ 2:59ـ ,ظير وٛ٪خ األم٥
ن
املذعؽة ثٮر٦ة يف اعـ 2:98ـ ىلع أ٩٭ة كاظؽة  ٨٦ادلكؿ األ٧٩ ٢ٝٮا ثٕؽ أف اك٩خ
يف املةيض أٗىن دك٣ح يف ص٪ٮب رشؽ آقيةٚ ,يه دٕذرب دك٣ح ٞٚرية إىل ظؽ ٦ة,
كألص٩ ٢٭ض٭ة الكيةيس إ٣ك١ؿم املكتجؽ ٚؿًخ ٔ٤ي٭ة الٮاليةت املذعؽة

األمؿيليح يف ٦ةيٮ اعـ 2::8ـ ٔٞٮبةت اٝذىةديح صؽيؽة(.)2
ن
كدٕؽ ثٮر٦ة ظةحلة إظؽل ادلكؿ اجلة٦يح ,املذٮقُح اتلٞؽـ ,كد٪ترش املؿاٜٚ
احليٮيح احلؽيسح كا٧ٕ٣ؿاف كاُ٣ؿؽ احلؽيسح كاجليؽة يف األٝةحل ٥الؿاحكح كاملؽف,

ظؽ ٠جري ,كد٧ذٟ٤
كد ٢ٞيف امل٪ةَ ٜالؿيٛيح كاجلةايح ا٣يت ال دـاؿ ٦ذؼٛ٤ح إىل و

دك٣ح ثٮر٦ة دميٓ كقةا ٢اإل٩ذةج كاجل ٢ٞكاملٮاوالت كاخلؽ٦ةت إ٣ة٦ح إذ يؽيؿ٬ة
اُٞ٣ةع إ٣ةـ املذ٧س ٢يف الرشٌلت كاملؤقكةت ,إذ دُج ٜاجلْةـ املٕ٧ٮؿ ث ٫يف

ادلكؿ ذات امليٮؿ االمرتا٠يح ٚ ٓ٦ةرؽ ادلٝح كاتل٪ٞيح ثح٪٭٧ة(.)0

( )2حم٧ؽ ٔرتيفٕ٦ ,ض ٥ثرلاف إ٣ةل ٥مؿصٓ قةث ,ٜص .505
(٬ )0ـاع ثٔ ٨يؽ الن٧ؿم ,املٕض ٥اجل٘ؿايف دلكؿ إ٣ةل ,٥مؿصٓ قةث ٜص .580
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ن
ن
كدٕؽ دك٣ح ثٮر٦ة ثرلا زرأية  ٨٦ادلرصح األكىل ,ظير يٕ ٢٧أكرث ٨٦

( ٨٦ )%80األيؽم إ٣ةم٤ح ٚي٭ة ثةلـرأح ,كدٕؽ زرأح األرز أ ٥٬املعةوي٢
الـرأيح ,ك٬ٮ ا٘٣ؾاء األقةيس ملْٕ ٥قاكف ابلالد ,كيٛيي ٔ ٨ظةصذ٭ة
ادلاػ٤يح ,كدىؽر ٪٦٭ة ٧٠يةت ٠جرية إىل اخلةرج ,ظير حتذ ٢املؿدجح األكىل يف
دىؽيؿق ثني قاكف إ٣ةل ,٥ثح٧٪ة دٕؽ ادلك٣ح الؿاثٕح يف إ٩ذةص ٫ثٕؽ اهل٪ؽ كالىني

كاحلةثةف ,كيٕؽ ٦ي٪ةء راجنٮف  ٨٦أْٔ ٥املٮا٩ئ تلىؽيؿ الؿز كاذلرة يف إ٣ةل.)2(٥
الرثوات املَجَدة يف ةَرنا/

الرثوة الزراعيثٞ٠ /ىت الك١ؿ كاٛ٣ٮؿ الكٮداين كا ٨ُٞ٣كاجلٮت كاذلرة

كالك٧ك ٥كابلٞٮحلةت كا ٨ُٞ٣كاملُةط اُ٣جييع كٗري٬ة.

الرثوة الؼاةيث /كهلة أ٧٬يذ٭ة اتلضةريح ,إذ دُٰ٘ ا٘٣ةثةت أكرث ٩ ٨٦ىٙ

مكةظح ثٮر٦ة ,كدأيت األػنةب يف املؿدجح اثلة٩يح ثني أ ٥٬امل٪ذضةت اجلٞؽيح

املىؽرة ل٤ؼةرج ,ك ٨٦األػنةب اتلضةريح امل٭٧ح مضؿة الكةج (اتلي)ٟ
ك(ابلح٪اكدك) ك(ابلةدكؾ)(.)0

( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص .580

( )0د .ظك ٨قيؽ أمحؽ اثٮ إ٣يجني ,ص٘ؿاٚيح إ٣ةل ٥اإل٤ٝي٧يح اجلـء األكؿ آقية املٮق٧يح
كاعل ٥املعيٍ اهل٪ؽم ,دار اجل٭ٌح إ٣ؿبيح ثريكت ط  2505 ,9ـهص ,365كًلؾل ٟقيؽ ٔجؽ
املضيؽ ثلؿ ,األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف آقية كاقرتاحلة ,مؿصٓ قةث ٜص  ,295كػنت اتليٟ
األوٛؿ األرٌلين  ٨٦أصٮد أ٩ٮاع األػنةب ظير ص٤ت لى٪ةٔح ٪٦ةثؿ احلؿـ امليك

الرشي٪٦ ٙؾ إ٣٭ؽ إ٣س٧ةين ,كاقذؼؽـ ٬ؾا اجلٮع  ٨٦اخلنت اٞ٣ةدـ ُٞ٪٦ ٨٦ح أرٌلف
ن
ن
٣تكٞي ٙالٕ١جح املرشٚح أيٌة يف إ٣٭ؽ الكٕٮدم ,اْ٩ؿ ٞ٦ةال ألمحؽ حم٧ؽ أثٮ اخلري
ا٣رب٦ةكم ,ثىعيٛح الرشؽ املُجٮٔح ,إ٣ؽد ر )2289( ٥ٝوٛعح ( )20ثذةريغ 0026 /0/05ـ

حتخ ٔ٪ٮاف ا٣رب٦ةكيٮف يف ٔ٭ؽ املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ رمح ٫اهلل.
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اإلىتاج املعدين والصيايع /هل أ٧٬يح ٠جرية يف اٝذىةد ثٮر٦ة ,كيٕؽ ابلرتكؿ

 ٨٦أ ٥٬املٮاد اخلةـ ٚي٭ة ,كدْ٭ؿ ظٞٮؿ اجل ٍٛيف ُ٩ةؽ راحف ثأكاقٍ ثٮر٦ة إىل

الن٧ةؿ ا٘٣ؿيب  ٨٦ثٮصٮيٮ٦ةس ,كدٮصؽ أ ٥٬حمُةت اتل١ؿيؿ ال١ربل يف قرييةـ,
ن
كيجذش اٛ٣ع ٥ثل٧يح ٤ٝي٤ح صؽا ال دليف ظةصذ٭ة ,كدٮصؽ لك  ٨٦ػة٦ةت
احلؽيؽ كالؿوةص كالـ ٟ٩كاٌٛ٣ح كاجلعةس كاٞ٣ىؽيؿ كاذل٬ت يف وؼٮر

ثٮر٦ة ,ك٣ل ٨ثل٧يةت و٘رية ,كد٪ترش حمةصؿ الؿػةـ األثيي ثةٞ٣ؿب ٨٦

٪٦ؽالم كاٞ٣ك ٥الن٧ةيل.

الصيااعت اتلقليديث٠ /ؽثٖ اجل٤ٮد كاٛ٣ؼةر كاجلعةس كدٕ٤يت اٛ٣ٮا.٫٠
الرثوة احليَاىيث٦ /س ٢األثٞةر كاجلةمٮس كاخليٮؿ كاألٗ٪ةـ كاملةٔـ كا٘٣ـالف
ن
كاخل٪ةزيؿ ك ٥ْٕ٦أ٩ٮاع اُ٣يٮر كدٕ٪ؽـ ٚي٭ة اإلث ٢د٧ة٦ة.
الرثوة ابلحريث /اكألق٧ةؾ كامل٤ط كاألظضةر ال١ؿي٧ح كاألوؽاؼ اثل٧ي٪ح,

ٚذٕؽ ثٮر٦ة  ٨٦أٗىن ادلكؿ يف إ٩ذةج األظضةر ال١ؿي٧ح اكحلةٝٮت كالـبؿصؽ

كإٞ٣ي.ٜ

ثٌف أف أذ٠ؿ ا٤٧ٕ٣ح املذؽاك٣ح دلك٣ح ثٮر٦ة كتكُل (٠يةت ثٮرَل)(.)2
ث٪ةء ىلع ٦ة قج ٜدبني جلة أف دك٣ح ثٮر٦ة دٕؽ كاظؽة  ٨٦أٞٚؿ ابلرلاف يف

ص٪ٮب رشؽ آقية ٚيه دٕذرب دك٣ح ٞٚرية ألص٩ ٢٭ض٭ة الكيةيس إ٣ك١ؿم,
( )2أمحؽ ُٔيح اهلل ,اٞ٣ةمٮس الكيةيس ,دار اجل٭ٌح إ٣ؿبيح مرص اٞ٣ة٬ؿة ,ط 2:79 ,3ـ,
ص  ,030كٝي٧ح ال١يةت ابلٮرَل ثة٣جكجح ل٤ؿيةؿ الكٕٮدم ,ريةؿ كاظؽ =٦ة ثني  070إىل
ن
٠ 300يةت ثٮرَل كرب٧ة يـيؽ ٤ٝيال أك يٞ٪ه ظكت ٦ة ٬ٮ ٦ذؽاكؿ يف االٝذىةد إ٣ةِ٣ل.
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ك ي٧ل ٨أف ٤٩ؼه ا٣جنةط االٝذىةدم يف ثٮر٦ة ثأ٩٭ة ثرل زرايع  ٨٦ادلرصح
األكىل كدـرع األرز كاملعةوي ٢الـرأيح األػؿل ,كدلي٭ة زؿكة اغثيح ٬ةا٤ح,

ثةإلًةٚح إىل ا٣رثكات املٕؽ٩يح اكبلرتكؿ كاجلعةس كاحلؽيؽ كٗري٬ة ,إىل صة٩ت

كٚؿة ا٣رثكات احليٮا٩يح كا٣رثكات ابلعؿيح املذ٪ٮٔح.

رابعًا :دخول اإلسالو إىل بورما.
أ /تاريخ دخول اإلسالو إىل بورما.

ن
ذ٠ؿ املؤرػٮف ك٠ ٨٦ذت يف دةريغ ثٮر٦ة كإ٤ٝي ٥أرٌلف أٝٮاال ٦ذٕؽدة

كركايةت خمذٛ٤ح يف دػٮؿ اإلقالـ إىل دك٣ح ثٮر٦ة أدم٤٭ة يف ٞ٩ةط ث٧ة يٌل/

 يؾ٠ؿ ثٕي املؤرػني ثأ ٫٩دػ ٢اإلقالـ يف ثٮر٦ة كبةتلعؽيؽ يف إ٤ٝي٥

أرٌلف َٔ ٨ؿي ٜابلعؿ اعـ َ ٨ٔ ٬280ؿي ٜجتةر إ٣ؿب املك٧٤ني ,ظير اك٩خ
املالظح ابلعؿيح يف أيؽم إ٣ؿب املك٧٤ني كٌل٩ٮا ي٤ٞ٪ٮف ابلٌةآ  ٨٦ا٘٣ؿب إىل
الرشؽ ك ٨٦الرشؽ إىل ا٘٣ؿب يف جتةرد٭ ٥آ٩ؾاؾ إىل ثالد الىني كإىل اجلـر ا٣يت

تكُل صـااؿ رشؽ اهل٪ؽ ,كأزبذخ اآلزةر اٞ٣ؽي٧ح أف اتلضةر إ٣ؿب املك٧٤ني
كو٤ٮا ٦ي٪ةء أكيةب( )2يف ٔ٭ؽ اخل٤يٛح ٬ةركف الؿميؽ إ٣جةيس إزؿ حتُ ٥قٛي٪ح
ص٭ؽ ٠جري  ٨٦اتلٕت كاإلر٬ةؽ
ٔؿبيح يف املعيٍ اهل٪ؽم ٝجة٣ح قةظ ٢أرٌلف ,ثٕؽ
و

ن
( )2أكيةب /اعو٧ح أرٌلف قةثٞة كأو( ٫٤إي ٟأب) ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح كدٕىن األرض يف مىت
ن
اجل٭ؿ الٮاظؽ ٦س ٢لك٧ح (ث٪ضةب) يٕٮد أيٌة إىل اٛ٣ةرقيح كأو( ٫٤ثح٪ش أب) كدٕىن
األرض يف مىت مخكح أ٩٭ةر ,اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,مؿصٓ
قةث ٜص.02
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بكجت ٦ة ظؽث هل ,٥ظُٮا رظةهل ٥يف ٦ؽي٪ح أكيةب كدٮَ٪ٮا ٚي٭ة ٦ج٘٤ني رقة٣ح
اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كيٕؽ دػٮؿ ٬ؤالء اجلةصني  ٨٦الكٛي٪ح ا٘٣ةرٝح ىلع قٮاظ٢

أرٌلف ثؽايح دػٮؿ اإلقالـ(.)2

 أيةـ اٛ٣ذط اإلقالَل ظير ٔربت صيٮش اٛ٣ذط اإلقالَل ثالد ٚةرس
ن
مؿكرا ث٭ٌجح األ٘ٚةف ق٪ح 760ـ كصجةؿ اهل٪ؽ كظٮض الك٪ؽ كبالد ا٣رتًلكذةف
كظىت ظؽكد الىني كًل٧ة ٔربكا اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ظىت كو٤ٮا أرٌلف(.)0

٪ٔ ؽ٦ة ٗـا املك٧٤ٮف اتلذةر ثٮر٦ة َٔ ٨ؿي ٜالىني اعـ ( )٬797كٝؽ

ػ ٓ٤املك٧٤ٮف امل ٟ٤اُ٣ةٗيح ثٞيةدة أ٦ري ٥٬امل٘ٮيل (قٮصة) ,ظير اقذٞؿ ٬ٮ
كٔؽد  ٨٦أدجةٔ ٫يف أرٌلف كنرشكا اإلقالـ ٚي٭ة(.)3

( )2اْ٩ؿ ٔجؽ الكجعةف ٩ٮر ادلي ٨كأِ٦ ,أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة أرٌلف ,نرش ثٕ٪ةيح أ٢٬
ا ٥٤ٕ٣ثؽار األ٩ىةر ,ط ثؽكف ,ت  ,٬2399ص  ,9كًلؾل ٟحم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة
اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص  ,82كًلؾل ٟكاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم,
ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص  ,07كًلؾل ٟاْ٩ؿ حم٧ٮد
مة٠ؿ اتلةريغ اإلقالَل ,اتلةريغ املٕةرص األ٤ٝيةت املك٧٤ح ,امل١ذت اإلقالَل ,ثريكت.
بل٪ةف ,ط ,٬2527 ,0ج  ,00ص .63
( )0أمحؽ ٔجؽ إ٣ـيـ احلىني ,األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف مٮاص٭ح اتلعؽيةت ككاصت املك٧٤ني
حنٮ ,٥٬دار اعل ٥ال١ذت ,الؿيةض ,الكٕٮديح ,ط ثؽكف ,٬2503 ,ص  ,65كًلؾل٩ ٟٮر
اإلقالـ ث ٨صٕٛؿ يلع آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,مؿصٓ قةثٜ
ص.50
( )3د .إق٧ةٔي ٢أمحؽ يةيغ كحم٧ٮد مة٠ؿ ,دةريغ إ٣ةل ٥اإلقالَل احلؽير كاملٕةرص ,دار
املؿيغ ل٤جرش ,الؿيةض ,الكٕٮديح ,ط ثؽكف ,٬2523 ,ص ,350كًلؾل ٟحم٧ؽ الكيؽ ٗالب
=
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 أمةرت ثٕي املىةدر إىل أف أكؿ مؿة يذٕؿؼ ٚي٭ة قاكف أرٌلف ىلع

اإلقالـ اك٩خ يف ٔ٭ؽ امل٦( ٟ٤ةظيةف مة٩ؽرا) اذلم ظلُٞ٪٦ ٥ح أرٌلف ٨٦

اعـ 899ـ ظىت اعـ 920ـ(.)2

٪٬ ةؾ  ٨٦يؾ٠ؿ أف دةريغ املؽ اإلقالَل إىل ثٮر٦ة يٕٮد إىل اٞ٣ؿف اتلةقٓ

امليالدم ,ظير كو ٢املك٧٤ٮف دتلة ٩٭ؿ إيؿاكادم يف ثٮر٦ة ىلع قةظ ٢دة٩ح٪سةرم

ككاليح أرٌلف يف اٞ٣ؿف اتلةقٓ امليالدم ,كٝؽ كز ٜالؿظة٣ح إ٣ؿب كاٛ٣ؿس

كاألكربيٮف كالىيجيٮف مكذٮَ٪ةت املك٧٤ني األكىل كنرش ٥٬اإلقالـ ػالؿ ٬ؾا
اٞ٣ؿف َٔ ٨ؿي ٜاتلضةرة(.)0

َ ٨ٔ ؿي ٜابل٘٪ةؿ كاهل٪ؽٚ ,يف اٞ٣ؿف اثلة٣ر ٔرش امليالدمٛ٩ ٥ْٔ ,ٮذ

ابل٘٪ةحلني كابل٭ةريني املك٧٤ني كننُخ جتةرد٭ ٥يف  ٥ْٕ٦ثالد اهل٪ؽ ,كإىل ابلالد
ن
ن
ا٣يت د٤ي٭ ٥رشٝة كْل ثالد ثؿ٦ة٩ية (ثٮر٦ة) ظةحلة ,كٌلف دػٮهلَ ٨ٔ ٥ؿيٜ
املُٞ٪ح ا٘٣ؿبيح  ٨٦ثٮر٦ة كاملك٧ةة ثأرٌلف ,ك ٨٦أرٌلف ا٩ذ ٢ٞإىل  ٥ْٕ٦أحنةء
ثٮر٦ة  ٓ٦دلةرم األ٩٭ةر كإىل قٮاظ ٢اُ٣ؿؽ املةايح كا٣ربيح (.)3

=

كد .ظكٔ ٨جؽ اٞ٣ةدر وة٣ط ,كمحٮد مة٠ؿ ,ابلرلاف اإلقال٦يح كاأل٤ٝيةت املك٧٤ح يف
إ٣ةل ٥املٕةرص ,مؿصٓ قةث ٜص .6:8
( )2كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح,
مىؽر قةث ,ٜص .00
( )0مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ٜص .0
( )3حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .82
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 ك٪٬ةؾ  ٨٦يؤرخ دػٮؿ اإلقالـ إىل ثٮر٦ة ثأ ٫٩ثؽأ يف اٞ٣ؿف الؿاثٓ ٔرش

امليالدم كبٕي املىةدر ٝؽ ذ٠ؿت أف اعـ 2089ـ  -أم ػالؿ اٞ٣ؿف اثلة٣ر

ٔرش امليالدم  -ي٧س ٢ثؽايح املؽ اإلقالَل إىل ثٮر٦ة(.)2

كب٪ةء ىلع ٬ؾق الؿكايةت ي٧ل ٨دٞكي ٥املك٧٤ني يف ثٮر٦ة إىل أربٓ ٚبةت

خمذٛ٤ح٣ ,ل ٨اٞ٣ةق ٥املنرتؾ ثح٪٭ة ٬ٮ املؾ٬ت الكين.

 /2يٕٮد دةريغ كوٮؿ أٝؽـ دل٧ٮٔح  ٨٦املك٧٤ني إىل ثٮر٦ة يف اٞ٣ؿ٩ني اثلةين

كاثلة٣ر ٔرش امليالدم ,كٝؽمٮا إحل٭ة ٠ذضةر كمٮّٛني يف ابلالط امل٤يك ,كٌلف
ي
٧ْٕ٦٭ٔ ٥ؿب كٚؿس ك٪٬ٮد كدـكج ٔؽد ٪٦٭ ٨٦ ٥نكةء ثٮذيةت كاقذٞؿكا يف

ثٮر٦ة.

ن
اثذؽاء  ٨٦اٞ٣ؿف الكةدس ٔرش امليالدم ك٩تيضح ل٤ع٧الت ًؽ مم١٤يت
/0

ثي٘ٮ كأرٌلف٧ٔ ,ؽ احلاكـ ابلٮر٦يني إىل دٮَني أرس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ا٤ٕ٣ية

ظٮؿ ُٞ٪٦ح مٮبٮ ,كُٞ٪٦ح قةاغي ٖ٪كية٦ذني كًلية٠ف ٞ٦ةث ٢ػؽ٦ةد٭ ٥يف
اجلحل امل٤يك ,كدل٧ٮٔح أػؿل ظْيخ ث٧اك٩ح رٚيٕح يف ابلالط امل٤يك ظير
ٔ ٢٧أٚؿاد٬ة إداريني ك٦رتدمني( ,)0ك٪٬ةؾ صةحلح اقال٦يح ويجيح و٘رية يف م٧ةؿ
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ,ٜص  ,80كلالقزتادة اْ٩ؿ قيؽ ٔجؽ املضيؽ ثلؿ ,األ٤ٝيةت
املك٧٤ح يف آقية كاقرتاحلة ,مؿصٓ قةث ٜص .296

( )0دل٬ ٥٤ؤالء املك٧٤ٮف كأظٛةد ٥٬ال٘٤ح ابلٮر٦يح ك٣بكٮا الـم ابلٮرَل كأذربكا أٛ٩ك٭٥
ثٮر٦يني ,كٝؽ أَ٤ٔ ٜ٤ي٭ ٥امل٤ٮؾ ابلٮر٦يٮف اق( ٥ثةيت) أك (اكال) ,زٔ ٥ؿٚٮا ٚي٧ة ثٕؽ

ثةق( ٥زربةدم) أك (املع٧ؽي )٨ك٬ٮ دٕجري يُ ٜ٤ىلع  ٨٦كادلق مك ٥٤ككادلد ٫ثٮذيح ,كّ٭ؿ
ن
ألكؿ مؿة رق٧ية يف اتلٕؽاد الكاكين اثلة٣ر يف ثٮر٦ة يف ٚ 07ربايؿ اعـ 29:2ـ ,اذلم اكف
=
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م٧ةؿ رشؽ ثٮر٦ة ,كدٕؿؼ ثةق( ٥ثة٩ذةم) كأٚؿاد٬ة ٦ ٥٬ة ثٌف  ٨٦ق٪ُ٤ح

إقال٦يح ٝٮيح ,أقكخ يف ُٞ٪٦ح يٮ٩ةف ػالؿ اٞ٣ؿف اتلةقٓ ٔرش امليالدم.

 /3ظى ٢اتلؽ ٜٚالؿاحيس ل٧٤ك٧٤ني إىل ثٮر٦ة ثٕؽ ً٧٭ة إىل ثؿيُة٩ية ثني

اعَل 2950ـ ك2997ـ ,إذ مضٕخ احل١ٮ٦ح االقذٕ٧ةريح ٬ضؿة ٔ٧ةؿ
كمكذؼؽ٦ني كجتةر  ٨٦ص٪ٮب آقية ل ٢٧ٕ٤يف ٬ؾا ابلرل٧ْٕ٦ ٢٧ٕٚ ,٭ ٥يف

إ٣ةو٧ح كبٕي املؽف ٦س ٢مٮمل ٨كًلية٠ف كىلع اُ٣ؿٝةت الؿاحكيح كبح٧٪ة٩ة كد٥

ث٪ةء مكةك ٨ػةوح ث٭.)2(٥
=

أكؿ دٕؽاد م ٢٧أحنةء ثٮر٦ة ,كل ٥يذ ٥إ٣سٮر ىلع دٛكري امذٞةيق هلؾق اللك٧ح ,كل ٥دؿؽ ٬ؾق
اتلٕةثري ل٧٤ك٧٤ني اذلي٤ٌٚ ٨ٮا أف ييُ٤ٔ ٜ٤ي٭ ٥اق ٥املك٧٤ٮف ابلٮر٦يٮف ,ك٬ٮ دٕجري
ن
اقذٕ ٢٧رق٧ية ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح االقذٕ٧ةريح اعـ 2:52ـ ,اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ
ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص  ,00كًلؾل ٟاْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة,

مؿصٓ قةث ٜص33كص.86

(ٝ )2ج ٢اهلضؿة اجل٧ةٔيح إىل اهل٪ؽ ا٣يت ظؽزخ إزؿ ا٩ؽالع احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح اكف يف
ثٮر٦ة أكرث  ٨٦م٤يٮف ٪٬ؽم ,كٌلف أكرث ٩ ٨٦ىٔ ٙؽد قاكف إ٣ةو٧ح را٘٩ٮف ٨٦
اهل٪ٮد ,يف ظني اكف ٔؽد قاكف ثٮر٦ة آ٩ؾاؾ  27م٤يٮف٧٠ ,ة ملك ظي٪٭ة املك٧٤ٮف اهل٪ٮد

أكرث  ٨٦ز٤ر مكِ٤ل ثٮر٦ة ,كٌل٩ٮا يُٞ٪ٮف األكرديح كاتلة٦ي٤يح ,كحيةْٚٮف ىلع دٞةحلؽ٥٬
ادليجيح كاثلٞةٚيح ا٣يت ص٤جٮ٬ة ٕ٦٭ ٨٦ ٥مٮَ٪٭ ٥األوٌل ,كٝؽ قةٔؽت اٛ٣ؿكٝةت ادليجيح

يف د٘ؾيح اتلٮدؿات االٝذىةديح كإ٣ؿٝيح ,ممة أدل إىل أٔ٧ةؿ ٔ ٙ٪كاقٕح ًؽ اجلةحلح
اهل٪ؽيح يف را٘٩ٮف اعَل 2:32ـ ك 2:39ـ٣ ,ل ٨ثٕي اهل٪ٮد اعدكا إىل ثٮر٦ة ٔ ٓ٦ٮدة
ن
اإلدارة االقذٕ٧ةريح اعـ 2:56ـ ,إال أف ٔؽد ٥٬ل ٥يى ٢إىل املكذٮل اذلم اكف قةاؽا ٝج٢
احلؿب ,اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .02
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 /5أ٦ة أكرب صةحلح إقال٦يح مٮصٮدة يف ثٮر٦ة احلٮـٚ ,يه الؿك٪٬ضية اذلي٨

ق٪١ٮا كاليح أرٌلفٕٚ ,ؽد ٪٦٭ ٥يجكجٮف أوٮهل ٥إىل مم١٤ح مكذ٤ٞح أقكخ يف
أرٌلف ػالؿ اٞ٣ؿ٩ني اخلةمف ٔرش كالكةدس ٔرش امليالدم ظني أٝةـ ظاكـ

٬ؾق امل١٤٧ح ٔالٝةت كوالت  ٓ٦مكِ٤ل ابل٘٪ةؿ ككّٛٮا إداريني كص٪ٮد

مك٧٤ني(.)2

إذف املك٧٤ٮف ابلٮر٦يٮف  ٨٦ ٥٬قال٣ح مٕٮب مك٧٤ح  ٨٦إ٣ؿب كاٛ٣ؿس

كاألدؿاؾ كاملٮرك كاهل٪ٮد كابل٘٪ةؿ كا٣بنذٮف كالىني كاملاليٮ ظير اقذٞؿكا
كدـاكصٮا  ٓ٦املض٧ٮاعت إ٣ؿٝيح املع٤يح يف ثٮر٦ة(.)0

يذٌط ممة مىض أف ٪٬ةؾ ركايةت ٦ذٕؽدة يف دػٮؿ اإلقالـ إىل ثٮر٦ة,
ن
كيىٕت ا٣رتصيط ثني د ٟ٤األٝٮاؿ ْ٩ؿا ٕ٣ؽـ كصٮد مؿصٓ دةرييخ يٕذ٧ؽ ٔ٤ي,٫

كَل الؿكايةت حمذ٤٧ح ,ل ٫٪١ي٧ل ٨اجل ٓ٧ثني د ٟ٤األٝٮاؿ ثأف لك كاظؽ أمةر
 ٨٦ظير ْ٩ؿد ٫إىل ظةدزح ٕ٦ي٪ح ككٝةآ حمؽدة ,ك٣حف ٪٬ةؾ دٕةرض كاًط

كصٌل ,إذ نكذٛيؽ  ٨٦د ٟ٤األٝٮاؿ ًٝؽـ كوٮؿ اإلقالـ إىل ثٮر٦ة كا٩تنةرق كٌلف
ذلَ ٨ٔ ٟؿي ٜإ٤ٝي ٥أرٌلف ث ٢ٌٛاهلل ز ٥ث ٢ٌٛداعة كجتةر إ٣ؿب املك٧٤ني,

( )2كػٌٕخ ٬ؾق امل١٤٧ح إىل ظل ٥امل ٟ٤ثٮداثةية كأحلٞخ ثجٮر٦ة يف أكاػؿ اٞ٣ؿف اثلة٨٦
ٔرش ,كٌلف يف صحل ٬ؾا امل ٟ٤كظؽة ٔك١ؿيح مؤٛ٣ح  ٨٦مك٧٤ني ثٮر٦يني اقذٞؿكا
ٚي٧ة ثٕؽ يف أرٌلفٚ ,يف اعـ 2:97ـ ملك الؿك٪٬ضية ظٮايل  ٨٦ %67قاكف أرٌلف كاردٓٛ
٬ؾا الؿ ٥ٝاعـ 2::0ـ إىل %:0أم ٦ة يٕةدؿ أربٓ ماليني ظكت دٞؽيؿات كاليح أرٌلف,
اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .03-2:
( )0مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ٜص .7
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َّ
كزجخ كازد٬ؿ أيةـ اٛ٣ذط اإلقالَل اعـ 760ـ ,كد٧ل ٨اإلقالـ كٝٮيخ مٮًلذ٫
ن
ٔ٪ؽ٦ة ٗـا اتلذةر ثٮر٦ة يف اعـ  ,٬797كّ٭ؿ ص٤ية يف ٔ٭ؽ امل٦( ٟ٤ة ظيةف

مة٩ؽرا) اذلم ظلُٞ٪٦ ٥ح أرٌلف  ٨٦اعـ 899ـ.

ب -دور جتار وسياح العرب يف اىتشار اإلسالو يف بورما:
اك٩خ إ٣ؿب ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ يف اتلةريغ  ٥٬املذٞؽمٮف يف اتلضةرة كاملالظح

إىل اٞ٣ؿف إ٣ةرش اهلضؿم املٮا ٜٚلٞ٤ؿف الكةدس ٔرش امليالدم ,كٌل٩ٮا ٥٬
ن
ي
املكيُؿكف ىلع ابلعةر الرشٝيح إىل ثالد الك٪ؽ ,كًل٧ة ذ٠ؿ آٛ٩ة أف دػٮؿ اإلقالـ
يف ثٮر٦ة كا٩تنةرق اكف الكجت الؿاحف ٚي ٫يٕٮد ثٕؽ اهلل إىل جتةر إ٣ؿب ٨٦

ُٞ٪٦ح اخل٤يش كص٪ٮب اجلـيؿة إ٣ؿبيح ,كاذلي ٨اك٩خ دٝ ٜ٤ُ٪ٮا٤ٚ٭ ٨٦ ٥املؽف

الكةظ٤يح كخبةوح (ابلرصة) إىل املٮا٩ئ كاثل٘ٮر ابلعؿيح كاجل٭ؿيح امل٧ذؽة  ٨٦حبؿ
ن
إ٣ؿب ظىت الىني كصـر اهل٪ؽ الرشٝيح املٕؿكٚح ظةحلة ثإ٩ؽك٩حكية ,كٌل٩خ ثٮر٦ة
إظؽل اُ٣ؿؽ كامل٧ؿات ا٣يت تك١٤٭ة اٞ٣ٮا ٢ٚاتلضةريح املذض٭ح إىل الىني ,ظير
أذةد اتلضةر إ٣ؿب كاحل٪٧يٮف زيةرة ٦ؽي٪ح أكيةب اعو٧ح أرٌلف َٔ ٨ؿيٜ

ابلعؿ.

كيؿل ثٕي ابلةظسني أف الؿك٬ةجنيني

()2

ه
أظٛةد ٕ٣ؿب اجلـيؿة كٔؿب

ن
()2لك٧ح رك٬ةجنية منذٞح أوال  ٨٦ال٘٤ح إ٣ؿبيح ,ظير يؾ٠ؿ املؤرػٮف ثأف امل٦ ٟ٤ةظيةف
مة٩ؽرا ظلُٞ٪٦ ٥ح أرٌلف  ٨٦اعـ920-899ـ كأ ٫٩ػالؿ ٬ؾق اٛ٣رتة اكف اتلضةر إ٣ؿب
يٕربكف حبؿ ابل٘٪ةؿ بك٪ٛ٭ ٥اتلضةريح ,كظؽث أف ٗؿٝخ إظؽل الك ٨ٛإ٣ؿبيح كَ٤جة
ل٪٤ضؽة اكف الؿٌلب يؿددكف يف ويةظ٭ ٥لك٧ح (الؿمحح) ,كٝؽ اقذُةع قاكف صـيؿة
=
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األ٩ؽلف امل٘ةربح ,كٝؽ اكف تلضةر إ٣ؿب  ٨٦املك٧٤ني دكر ٥٬اٛ٣ةٔ ٢يف نرش

اإلقالـ كإػؿاج اجلةس ٧٤ّ ٨٦ةت ا٣لٛؿ إىل ٩ٮر اإلقالـ ,كٔ ٨٦جةدة إ٣جةد
إىل ٔجةدة رب إ٣جةدَّ ,
كٔ ٥اإلقالـ يف أرصةء ابلالد يف ٚرتة كصزية كهلل احل٧ؽ
ن
كامل٪ح ,كبؽأ اجلةس ث ٢ٌٛاهلل يؽػ٤ٮف يف دي ٨اهلل أٚٮاصة ,كٝؽ أذ ٜ٪اإلقالـ
ه
ه
٠جري  ٨٦الكاكف املع٤يني تلأزؿ ٥٬ثٕؿب املك٧٤ني يف ٕ٦ةمالد٭ ٥اتلضةريح
ٔؽد
اخلةحلح  ٨٦ا٘٣ل كاخلؽاع.

كٌلف م ٟ٤إ٤ٝي ٥أرٌلف يلؿ٦٭ ٥ألص ٢أػالٝ٭ ٥احل٧يؽة ,كالقي٧ة بكجت

ا٦ذال٠٭ ٥احلؿًلح اتلضةريح ك٦٭ةرد٭ ٥يف املالظح ,ظىت أف لك٧ح رك٬ةجنية اق٥
ٝؽي ٥ألرٌلف ,كٞ٣ؽ ٝةؿ( /ثٮمٮ ٜ٩دةف لٮي )٨ك٬ٮ مؤرخ من٭ٮر تلةريغ أرٌلف ٝةؿ/

=

رامٮرم إٞ٩ةذ ,٥٬كٕ٣ؽـ ٕ٦ؿٚح ال٘٤ح إ٣ؿبيح أَ ٜ٤ىلع ًعةية الكٛي٪ح ٛ٩ف اللك٧ح ا٣يت
ن
ن
اكف يؿدد٬ة ا٘٣ؿىق كْل الؿمحح ,كمحبة ٚنحبة ظؿٚخ اللك٧ح إىل ركظة٩ش أك رك٬ة٩ش
كأوجعخ وٛح الؿك٬ةجنيني دُ ٜ٤ىلع املك٧٤ني األرٌل٩حني ,اْ٩ؿ نرشة ٕ٦٭ؽ مبٮف
األ٤ٝيةت املك٧٤ح جبةٕ٦ح املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ جبؽة ,املضرل الؿاثٓ ,وٛؿ كربيٓ األكؿ 2500ق,
ص ,6يٞٮؿ ميغ اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح /أف أو ٢لك٧ح رك٬ةجنية
مؿًلجح  ٨٦لك٧ذني (ركح جنة) ,كْل ٔجةرة أَٞ٤٭ة الكاكف األو٤يٮف ىلع قٮاظ ٢أرٌلف يف
٦ي٪ةء أكيةب ,ظي٧٪ة ٝةمٮا ثإٞ٩ةذ أركاح أكم١ٮا ىلع ا٘٣ؿؽ  ٨٦رٌلب الكٛي٪ح ا٣يت اك٩خ
ن
د ٢ٞجتةرا  ٨٦إ٣ؿب٪ٚ ,ضٮ  ٨٦ا٘٣ؿؽ ٪ٚةدكا ث٭ؾق إ٣جةرة ( ركح جنة) ز ٥أدٗ٧خ
اللك٧ذةف ٚي٧ة ثٕؽ كظؿٚذة ثٕؽ مؿكر الـ ٨٦إىل (رك٬ةجنية)ٞ٣ ,ةء  ٓ٦أثٮ النٓ٧
ٔجؽ املضيؽ األرٌلين ميغ اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ثذةريغ/
 2536/0/3ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح.
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إف لك٧ح أرٌلف منذٞح  ٨٦اللك٧ح إ٣ؿبيح (رًل ,)2()٨كاملؿاد أف اإلقالـ أقةس

ٚي٭ة كٝةا ٥ىلع أرٌلف اإلقالـ اخل٧كح.

كاقذ٧ؿ كركد إ٣ؿب إىل أرٌلف ظىت كرد رصةؿ  ٨٦ثرصة إ٣ؿاؽ كب٪ٮ هل٥

ث٤يؽة ػةوح تكُل ثرصة أك ثةرصة ,كملة اكف إ٣ؿب أوعةب النضةٔح كاملؿكءة
ن
كالن٭ة٦ح كي٧ي٤ٮف إىل اتلٕةكف كالىؽاٝح دك٦ة ,كاإلٝؽاـ يف احلؿكب ذلا ٝؽ

اشخؾ ٥٬راصةكات( )0ثٮر٦ة كػةوح راصةكات أرٌلف  ٨٦املٞؿبني هل.)3(٥

كٌل٩خ هل ٥ماك٩ح ػةوح يف ثالَ٭ ,٥كٌل٩ٮا ٞ٦ؿبني  ٨٦األرسة امل١٤يح

كآزؿ ٥٬م٤ٮؾ أرٌلف ثةال٧ٌ٩ةـ ل٤ضحل كدٮيل امل٪ةوت ا٤ٕ٣ية يف ادلك٣ح ,ك٩ةلٮا
 ٨٦الؿاصةكات األٕ٩ةـ كاُٞ٣ةع كإٞ٣ةرات اثل٧ي٪ح ظىت ٩جٖ ٪٦٭ ٥أم٭ؿ منة٬ري
ٝٮاد اجليٮش كظاكـ املٞةَٕح ٦سٔ /٢جؽ الؿمح ٨يف اٞ٣ؿف الكةثٓ ٔرش ,كاحلةج

يلع ػةف ظةك ٥إ٤ٝي ٥أرٌلف يف اٞ٣ؿف اتلةقٓ ٔرش ,كأرشؼ ػةف اٞ٣ةاؽ إ٣ةـ
لٕ٤كة٠ؿ ,كٔجؽ ال١ؿي ٥كاٞ٣ةيض النضةع يف اٞ٣ؿف اثلةٔ ٨٦رش ,كمٮال٩ة ٦يح
ادلي ٨اخلُيت ,كالنيغ ق٤ي٧ةف املٕؿكؼ ثةك٩لٰ ,كالنيغ ٚذط يلع كٗري٨٦ ٥٬

الؿصةؿ ابلةرزي ٨يف احلؿب كالكيةقح(.)5

(٩ )2ٮر اإلقالـ ث ٨صٕٛؿ يلع آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,مىؽر قةث,ٜ
ص .57
(ٕ٦ )0ىن راصةكات /دمٓ راصة كيُ ٜ٤ىلع األمؿاء أك امل٤ٮؾ.

ن
( )3اْ٩ؿ أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ط ٞ٪٦عح
كصؽيؽة ,٬2535 ,ص .63
( )5اْ٩ؿ كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
=
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يٞٮؿ املؤرخ املكرت ٬ةركم( )2يف دةرخي ٫أف اتلٞؽـ كالؿٚة٬يح كاتل٭ؾيت يف

األػالؽ دػ٤خ يف ثٮر٦ة َٔ ٨ؿي ٜالؿظةؿ كاتلضةر  ٨٦إ٣ؿب ,كذ٠ؿ أف ٨٦

أم٭ؿ الؿظة٣ح  ٨٦ابلالد إ٣ؿبيح اذلي ٨زاركا ثٮر٦ة ٦ة يأيت(/)0

 -2يف اعـ 955ـ كرد إحل٭ة الؿظة٣ح ال١جري اث ٨ػؿداذث ٨٦ )3(٫الكيةح إ٣ؿب,

أىت  ٨٦ابلرصة كٝةؿ إف م ٟ٤رمحح (ثٮر٦ة الكًٛل) ٦ةل ٟخل٧كني أٚ ٙ٣ي,٢

كيٮصؽ ٚي٭ة خم ٢٧اغيل اثل ٨٧ك٬ٮ  ٨٦قيةح إ٣ؿب األكؿ.
=

االمرتا٠يح ,مىؽر قةث ,ٜص  ,08كل ٥أٔرث إىل اآلف دؿاص٬ ٨ٔ ٥ؤالء الؿصةؿ كاٞ٣ةدات
قٮل ٦ة ذ٠ؿت.
( )2اْ٩ؿ كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
االمرتا٠يح ,مىؽر قةث ٜص  ,07كًلؾلٔ ٟجؽ الكجعةف ٩ٮر ادلي ٨كأِ٦ ,أقةة
املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح ,مؿصٓ قةث ,ٜص  ,6كًلذةب املكرت ٬ةركم ٞٛ٦ٮد كٝؽ أػٛةق
ابلٮذيٮف الٔذجةرات قيةقيح ملة حيذٮي٤ٕ٦ ٨٦ ٫ٮ٦ةت ككزةا٦ ٜ٭٧ح لىة٣ط املك٧٤ني.
( )0اْ٩ؿ ٩جؾة  ٨٦دةريغ املك٧٤ني يف ٞ٦ةَٕح أرٌلف ثؿ٦ة ,نرش دل٤ف ادلٔٮة كاإلرمةد اتلةثٓ
ملؤد٧ؿ إ٣ةل ٥اإلقالَل ثلؿاتيش ,ذ٠ؿق أثٮ يٮنف وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف األرٌلين ,يف
٠ذةث٦ ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح
إ٣ؿبيح ,خمُٮَح  ,2507ط ثؽكف ,ت ثؽكف ,ص  ,23كًلؾلٔ ٟجؽ الكجعةف ٩ٮر ادلي٨
كأِ٦ ,أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة أرٌلف ,مؿصٓ قةث ٜص .22
(٬ )3ٮ ٔجيؽ اهلل ث ٨أمحؽ ث ٨ػؿداذثح اخلؿقةين  ٨٦أم٭ؿ رظة٣ح املك٧٤ني ,مؤرخ كٌلدت
ركايح لألػجةر كاآلداب  ٨٦مىٛ٪ةد ٫املك ٟ٤كامل٧ةل ,ٟكاجلؽ٦ةء كاجل٤كةء ,كال٤٭ٮ
كاملالْل٠ ,ذةب اُ٣جيغ كأدب الك٧ةع ,دٮيف ق٪ح  ,٬ 30اْ٩ؿ ٔ٧ؿ رًة ٠عة٣حٕ٦ ,ض٥
املؤٛ٣ني ,دار إظيةء ا٣رتاث إ٣ؿيب ,ثريكت ,بل٪ةف ,ج ,6ص.037
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 -0كيف اعـ 962ـ كرد إحل٭ة اث ٨ق٤ي٧ةف  ٨٦اخل٤يش إ٣ؿيب كٝةؿ ٦ة ٝةؿ
ن
األكؿ مٌةٚة إىل ذل ٟإف م ٟ٤رمحح ثٮر٦ة الكًٛل ٤ٝي ٢املٕؿكؼ(ٚ )2ي٧ة ثني دكؿ
إ٣ةل ٥إال أف الكُ٤ح إ٣ك١ؿيح أٝٮل كأزيؽ ,كا٠تن ٙأف ٪٬ةؾ ٦ؽي٪ح اق٧٭ة

را٦ربم لك قاك٩٭ة  ٨٦مكِ٤ل إ٣ؿب أوعةب الى٪ةٔح كاتلضةرة(.)0

 -3كيف اعـ :03ـ كرد إحل٭ة اث ٨اٞٛ٣ي ٨٦ )3(٫اخل٤يش إ٣ؿيب كٝةؿ إف يف اهل٪ؽ

ٞ٦ةَٕح اق٧٭ة رمحح ثٮر٦ة الكًٛل د ٓٞىلع قةظ ٢ػ٤يش ث٘٪ةؿ حت٧١٭ة امؿأة(.)5
()6

ربةف ابلةػؿة صةء إىل اهل٪ؽ كامرتل  ٨٦قٮاظ( ٢ث٪ةدس)

ٔ -5جؽ اهلل
ن
أو٪ة٦ة دمي٤ح كبةٔ٭ة ىلع يل١ٮ (م ٟ٤ثٮذم) كأُٔٯ اثلٞ٦ ٨٧ةث ٢ذلٟ
( )2يٞىؽ ث٤ٞي ٢املٕؿكؼ ٪٬ة /أم ٗري من٭ٮر.
( )0حم٧ؽ َيت مٮال٩ة حم٧ؽ وة٣ط ,ص٘ؿاٚية أرٌلف ٦ية٧٩ةر ,مؿصٓ قةث ,ٜص .28
(٬ )3ٮ أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨إقعةؽ اهل٧ؽاين ,أثٮ ٔجؽ اهلل ,أديت اعل ٥ثذٞٮي ٥ابلرلاف ك٨٦
دىة٩ي٠ /٫ٛذةب ابلرلاف ,كًلذةب ذ٠ؿ النٕؿاء املعؽزني كابل٘٤ةء ٪٦٭ ٥كاملٞع٧ني ,اْ٩ؿ
ٔ٧ؿ رًة ٠عة٣حٕ٦ ,ض ٥املؤٛ٣ني ,ج ,2مؿصٓ قةث ,ٜص٧ٕ٣ 92- 90ؿ رًة ٠عة٣ح.
ن
( )5ل ٥أصؽ ٝٮال أك ظىت إمةرة  ٨٦ػالؿ حبيث ٔ ٨أرٌلف كبٮر٦ة دؤًلؽ أف امؿأة ظ٧١خ
ن
ثٮر٦ة ٌٚال ٔ ٨أرٌلف يف أم ٔرص  ٨٦إ٣ىٮر ٚيف وعح ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ْ٩ؿ كاهلل أٔ,٥٤
كدجًف ْل ركايح حتذ ٢٧الىؽؽ كالٌٕ.ٙ
( )6أٚةد ا٣ربكٚكٮر زًلؿية ٔ ٨أثي ٫دؿاب ادلي ٨أف ٔجؽ اهلل ٬ٮ أظؽ أث٪ةء إ٣ؿب ٝؽـ ٨٦
ن
ن ن
ن
ن
ص٭ح ابلعؿي ,٨اكف رصال ٦ذٕ٧٤ة ٝٮية مضةاع دةصؿا ,كأيؽ ٝٮهل النيغ ٩ؾيؿ أمحؽ ابلةٖ٣
 ٨٦ا٧ٕ٣ؿ  88املٞي ٥ث١٧ح ػؿيش صةٕ٦ح ٕ٦ني اإلقالـ ثب٘٪الديل ,كٝةؿ /إف ٬ؾق اٞ٣ىح
قٕ٧خ  ٨٦كادلم كصؽم كٌل٩خ ٕ٦ؿكٚح كمن٭ٮرة دلي٪ة  ,اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقالـ
ن
ن
قٕيؽم ,اإلقالـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة ,مؿصٓ قةث ,ٜص .202
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ن
ن
ال١سري  ٨٦اذل٬ت كاٌٛ٣ح ,كأكؿـ امل ٟ٤الؿبةف ٔجؽ اهلل إ٠ؿا٦ة ْٔي٧ة(.)2

 -6اث ٨ثُٮَح( )0الؿظة٣ح املن٭ٮر املٕؿكؼ كذ٠ؿ ثالد ابل٘٪ةؿ كذ٠ؿ م١٤٭ة

املك ٥٤كبالد أرٌلف مالوٞح بلالد ابل٘٪ةؿ يف الٮٝخ احلةرض كٝؽ ا٦ذؽت قيةدة
ن
أرٌلف يف املةيض إىل ثٕي امل٪ةَ ٜابل٘٪ةحلح ظةحلة(.)3
كيتجني أف املض٧ٮاعت االقال٦يح يف ثٮر٦ة شخذ ٨ٔ ٙ٤د ٟ٤املٮصٮدة يف

ادلكؿ املضةكرة ث٧زية كْل /أف اإلقالـ ل ٥يؽػ ٢د ٟ٤ادلك٣ح ثٮاقُح ٝٮل

ػةرصيح ثةلؿٗ٩ ٨٦ ٥ـااعت كظؿكب ثٮر٦ة املذ١ؿرة  ٓ٦صريا٩٭ةٚ ,يه ل ٥دل٨
ن
يٮ٦ة  ٨٦األيةـ اهلؽؼ الؿاحيس ألم دك٣ح إقال٦يح تكىع ٣جرش اإلقالـ ,كبةلؿٗ٥
 ٨٦أف اإلقالـ اذلم دػ ٨٦ ٢األرايض ابل٘٪ةحلح اٞ٣ؿيجح ٝؽ دؿؾ ثى٧ةد ٫ىلع

ُٞ٪٦ح أرٌلف إال أٚ ٫٩ن ٢يف الٮوٮؿ إىل ٔ ٜ٧ثٮر٦ة اذلم اظذ ٫٤مكيعيٮ
ه
( )2يٞٮؿ ابلةظر٪٬ /ة يؿد قؤاؿ يف اغيح األ٧٬يح ٠ي ٙي٧ل ٨لؿص ٢مك ٥٤أف ينرتم
ن
أو٪ة٦ة ز ٥يبيٕ٭ة؟ ٬ ٢٬ٮ جي٭ ٢احلل ٥الرشيع ,أك أف هل ٘٦ـل آػؿ ل ٥دؾ٠ؿ يف الؿكايح,
ن
أك أف الؿكايح ًٕيٛح كل ٥دىط؟ كٝؽ اصذ٭ؽت يف حبر د ٟ٤املكأ٣ح ٠سريا ,كقأ٣خ مم٨
دلي٭ ٥درايح ٥٤ٚ ,أػؿج ثجذيضح ٕ٪ٞ٦ح ,كال ز٣خ أحبر اإلصةثح ٔ٪٭ة ,ل٪١٭ة دجًف ركايح
ن
حتذ ٢٧أمٮرا ٠سرية.
( )0حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨أمحؽ ث ٨إثؿا٬ي ٥ال٤ٮايت ا٪ُ٣يخ (اث ٨ثُٮَح)  88:-803ـهرظة٣ح
كمؤرخ َةؼ ثالد امل٘ؿب كالنةـ كمرص كاحلضةز كإ٣ؿاؽ كٚةرس كاحل ٨٧كاهل٪ؽ ك٨٦
أم٭ؿ مؤٛ٣ةد( ٫رظ٤ح حتٛح اجلْةر يف ٗؿاات األمىةر كٔضةات األقٛةر) اْ٩ؿ ٔ٧ؿ رًة
٠عة٣حٕ٦ ,ض ٥املؤٛ٣ني ,ج  :مؿصٓ قةث ,ٜص .037
( )3حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .207
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االقذٕ٧ةر ا٣ربيُةين٧٠ ,ة ل ٥دٕؿؼ ثٮر٦ة أم ننةط دٔٮم ل٧٤ؿمؽي ٨املك٧٤ني
٣جرش اإلقالـ ٚي٭ة ,ذلل ٟاردلـ دُٮر الٮصٮد اإلقالَل يف ثٮر٦ة ىلع اهلضؿة

كالـكاج ممة أُٔةق ػىةاه ٚؿيؽة ٩ ٨٦ٮٔ٭ة٬ ,ؾق احلة٣ح اإلقال٦يح ٩تيضح
ن
جل٘ؿاٚية ثٮر٦ة امل٪يٕح ,ألف ثٮر٦ة ٛ٩ك٭ة ل ٥دلٞ٦ ٨ىؽا ألم ٗـك ٔك١ؿم أك
اٝذىةدم ٧٠ة ْل ظةؿ ادلكؿ ا٣يت د ٓٞرشؽ ثٮر٦ة ,كاأل ٨٦ ٥٬ذل ٟأف ثٮر٦ة
ن
ن
اك٩خ ػالؿ اٞ٣ؿف اثلةين ٔرش ٕٞ٦ال حمى٪ة ل٧٤ؾ٬ت ابلٮذم ,ممة صٕ ٢لك ٨٦

ابلالط امل٤يك كاع٦ح النٕت ٕ٦ةرًني إىل حتٮؿ ديين ,ك ٨٦ص٭ح أػؿل دػ٤خ
ابلٮذيح يف ذل ٟالٮٝخ يف و٤ت ابلجيح الكيةقيح كاالصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح بلٮر٦ة
ممة صٕ٤٭ة ظكت ٦ة ا٠تنٛخ اإلرقةحلةت املكيعيح أ٩٭ة أكرث  ٨٦دي ٨كْل
ٞ٤٘٦ح ثٮص ٫أم دأزريات ػةرصيح(.)2

ه
ه
ممة قج ٜيذٌط أف تلضةر كقيةح إ٣ؿب ه
كبةرز ثٕؽ اهلل ٔـ كص٢
كاًط
دكر

يف ا٩تنةر اإلقالـ يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,ثٕ٦ ٢ٌٛةم٤ذ٭ ٥احلك٪ح كأػالٝ٭ ٥احل٧يؽة

كوٛةد٭ ٥اجلبي٤حٞٚ ,ٮيخ و٤ذ٭ ٥كامذؽت أكارص األػٮة كاملعجح ثح٪٭ ,٥ظىت

د٪ة٠عٮا كدـاكصٮا كدىة٬ؿكا كػ٪٦ ٙ٤٭ ٥اذلريح الىةحلح املؤ٪٦ح ا٣يت ا٦ذؽ

٤ٌٚ٭ ٥إىل ٔرص٩ة ٬ؾا.

ج /احلكه اإلسالمي يف أركان بورما:
د٧ؿ ال٤يةيل كاأليةـ ث ٢الن٭ٮر كاألٔٮاـ ىلع املكٚ ٥٤يذؾ٠ؿ اإلقالـ كأ٫٤٬

كًلي ٙاك٩ٮا يف ٔـة كماك٩ح ك٦ةذا أوجعٮا اآلفٚ ,ي١ٮف ظةهل ٧٠ة ٝةؿ النةٔؿ
( )2اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .03
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حم٧ٮد ٗ٪ي/)2(٥

ه
يل ٚيػػ ٟيػػة حلػػ ٢آ٬ػػةت أردد٬ػػة

أكاق لػػػٮ أصػػػؽت املعػػػـكف أكاق
ن
ن
دلػػػؽا د٤يػػػؽا ثأيػػػؽي٪ة أًػػػٕ٪ةق
ن
جتػػؽق اكُ٣ػػري ٞ٦ىٮوػػة ص٪ةظػػةق

إين دػػػؾ٠ؿت كاذل٠ػػػؿل مؤرٝػػػح
رل
أىن اجت٭ػػخ إىل اإلقػػالـ يف ثػػ و

كظي٧٪ة ٩ذلك ٨ٔ ٥أم ثرل مك ٥٤مٌُ٭ؽ مكذٕ٧ؿ ٩ذؾ٠ؿ ٬ؾق األثيةت ألف

أٗ٤ت ثالد املك٧٤ني ثٕؽ االقذٕ٧ةر اقذٮىل ٔ٤ي٭ة ا٣لٛؿة كامل٤عؽكف ,كإف ل٥
ن
يكذٮلٮا ٔ٤ي٭ة ٕٚال٤ٚ ,٭ ٥أية ود ػٛيح يف قيةقذ٭ة كاٝذىةد٬ة كأ٧ْ٩ذ٭ة ,كيٕٮد
قجت ذل ٟإىل ًٕ ٙاملك٧٤ني يف د٧ك١٭ ٥ثٕٞيؽد٭ ٥كبٕؽ ٨ٔ ٥٬ادلي٨
اٞ٣ٮي ,٥ك٬ٮ مىؽاؽ ظؽير رقٮجلة املجةرؾ اذلم ال ي ٨ٔ ُٜ٪اهلٮل وًل اهلل

ٔ٤ي ٫كق ٥٤اذلم يؿكي ٫زٮبةف ريض اهلل ٔٝ ٫٪ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي٫
ى
كق(( /٥٤يٮم ٟاألم ٥أف دؽاىع ٔ٤يل٧٠ ٥ة دؽاىع األك٤ح إىل ٝىٕذ٭ة ٞٚةؿ
ه
ٗسةء ٘٠سةء
ٝةا /٢ك٤ٝ ٨٦ح حن ٨يٮ٦بؾ؟ ٝةؿ /ث ٢أ٩ذ ٥يٮ٦بؾ ٠سري ,كل٪١ل٥
الكي ,٢كحلزنٔ ٨اهلل  ٨٦وؽكر ٔؽكًل ٥امل٭ةثح ٪٦ل ,٥كحلٞؾ ٨ٚيف ٤ٝٮبل٥
ىى
ىى
الٮ٨٬؟ ٝةؿ ظت ادل٩ية كًلؿا٬يح املٮت))(.)0
الٮٞٚ ,٨٬ةؿ ٝةا /٢ية رقٮؿ اهلل ك٦ة

ن
ن
ن
( )2النةٔؿ حم٧ٮد ٗ٪ي ٥كدل يف 2:00/22/30ـ ,مةٔؿ مرصم ,كٌلف وٮدة مٕؿية ٦ذ٧زيا يف ٬ؾا
إ٣رص احلؽير ,ك٩ةؿ صةاـة ادلك٣ح ا٣تنضيٕيح ,كهل دكاكئ ٨ؽة ٪٦٭ة (رصػح يف كاد) ك(يف
ّالؿ اثلٮرة) ك(رصٓ الىؽل) دٮيف اعـ 2:80ـ ,اْ٩ؿ مٮقٮٔح كيلجيؽية احلؿة ٦ةدة حم٧ٮد
ٗ٪ي ,http://ar.wikipedia.org/wiki ٥كلالقزتادة اْ٩ؿ دمٮع ىلع النةٔؿ حم٧ٮد ٗ٪ي٥
ملع٧ؽ أمحؽ قال٦ح ,ط ثؽكف ,م١ذجح د .أمحؽ الرشبةيص ٨٦ ,ص 3ك٦ة ثٕؽ٬ة.

( )0أػؿص ٫أثٮ داكد يف قج ٫٪يف ثةب يف دؽايع األم ٥ىلع اإلقالـ ظؽير ر,)50:8 ( ٥ٝ
امل١ذجح إ٣رصيح ,ويؽا – ثريكت ,ط ثؽكف .ج 5ص ,222كذ٠ؿق النيغ األبلةين يف ق٤ك٤ح
=
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ك ٨٦د ٟ٤ابلرلاف اإلقال٦يح ا٣يت اظذ٤خ ٝ ٨٦ج ٢ابلٮذيني احلةٝؽة ثٕؽ أف

اك٩خ يف أيؽم املك٧٤ني ,ثالد أرٌلف املك٧٤ح ,كٔ٪ؽ٦ة ٩ذعؽث ٔ ٨احلل٥

اإلقالَل يف ثٮر٦ة ٚإ٪٩ة ٩ذعؽث ثةتلعؽيؽ ُٔٞ٪٦ ٨ح أرٌلف ,أل٩٭ة ْل ا٣يت

ػٌٕخ ل٤عل ٥اإلقالَل ,كْل اآلف دةثٕح دلك٣ح ثٮر٦ة كٌل٩خ مم١٤ح إقال٦يح,
كٝج ٢اخلٮض يف ٬ؾق اجلُٞح امل٭٧ح ٚإ ٫٩جيؽر يب أف ِ
أٔؿؼ اٞ٣ةرئ كأُٔي ٫ملعح

رسيٕح ُٔٞ٪٦ ٨ح أرٌلف ليك يك٭ ٢لٞ٤ةرئ ٕ٦ؿٚذ٭ة كإدرا٠٭ة.
ىتذة عو نيطقث أراكن(.)2
ُٞ٪٦ح أرٌلف

()0

د ٓٞيف اجل٪ٮب ا٘٣ؿيب دلك٣ح ثٮر٦ة ىلع احلؽكد  ٓ٦دك٣ح

ث٘٪الديل ,ك٪٬ةؾ اػذالؼ يكري يف مكةظذ٭ة – كال مـيؽ ٚةاؽة ذل٠ؿ االػذالؼ
=

األظةدير الىعيعح كيشء ٞٚ ٨٦٭٭ة كٚٮااؽ٬ة ,كٝةؿ ٬ؾا إق٪ةد ال ثأس ث ٫يف املذةثٕةت,
م١ذجح املٕةرؼ ل٤جرش كاتلٮزيٓ ,الؿيةض ,ط2::6 - ٬2526 /2ـ ج  0ص .758

( )2دٮ٣خ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح يف اآلك٩ح األػرية د٘يري اق ٥املُٞ٪ح ( ٨٦أرٌلف) إىل (رًل٭ةي )٨أك
(راػني) كذل ٟتلٌ٤ي ٢الؿأم إ٣ةـ إ٣ةِ٣ل ثٕؽـ كصٮد ُٞ٪٦ح أرٌلف ىلع اخلةرَح ٓ٦

مؿكر الـ ٨٦كاتلأزري ىلع كًٓ املك٧٤ني يف ابلالد كا٣تن١ي ٟيف ظٞ٭ ٥اثلةثخ ثةألرض
كبؾل ٟدى ٢إىل ٦آرب٭ة احلٞيٞيح ثٕؽـ أظٞيح املك٧٤ني هلؾق املُٞ٪ح املك٤ٮبح ,ك٬ؾق اعدة
كػٍُ املكذٕ٧ؿي٧ُ٣ ٨ف اتلةريغ كاملٕةل ٥ظىت يجىس األصيةؿ دةرخي٭ ٥كأدلةد٥٬

كبةتلةيل ال يُةبلٮف حبٞٮٝ٭.٥

ن

ن

( )0أرٌلف /ثٛذط األ ٙ٣كتك١ني الؿاء كٚذط الاكؼ ,كي٧ؽ ثٌٕ٭ ٥الؿاء ٦ؽا ػٛيٛة كيلذجٮف

ثٕؽ٬ة أٛ٣ة (أرااكف) ,ك٬ٮ اػذالؼ وٮرم كميلك ,كاألو ٢أرٌلف ك٬ؾا ٦ة أذ٧ؽد ٫يف ٬ؾا
ابلعر.
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ن
٪٬ة -إذ دج ٖ٤دٞؿيجة ظٮايل 25:25 /ك ٥مؿبٓ( ,)2كحيؽ٬ة  ٨٦ا٘٣ؿب ٩٭ؿ ٩ةؼ
ن
كػ٤يش ابل٘٪ةؿ اذلم اكف يكُل دةرخيية (حبرية إ٣ؿب) ,ك ٨٦الن٧ةؿ دم٭ٮريح
ث٘٪الديل ك٩٭ؿ ٩ةؼ كػ٤يش ابل٘٪ةؿ كق٤ك٤ح صجةؿ ٧٬الية ,ك ٨٦الرشؽ صجةؿ
ن
ن
أرٌلف ا٣يت دٕذرب ظؽا ٚةوال ثني ُٞ٪٦ح أرٌلف كبٮر٦ة ,ك ٨٦اجل٪ٮب ا٘٣ؿيب
املعيٍ اهل٪ؽم ,ك ٨٦اجل٪ٮب الرشيق ُٞ٪٦ح ايؿكادم( ,)0كتن ٢٧أٝةحل ٥أربٕح/

أكيةب كْل ٦ي٪ةء راحيس٠ ,يٮًلذٮ ,قٮًلٛيٮ ,قة٩ؽكم( ,)3كٔؽد قاك٩٭ة /أربٕح
ماليني كزالث ٦بح أ٪٦ ,ٙ٣٭ ٥م٤يٮف كز٧ةف ٦بح أ ٙ٣مك.)5(٥٤

ن
كيٕؽ إ٤ٝي ٥أرٌلف آػؿ ا٦ذؽاد إقالَل ٦ذى ٢ثةٞ٣ةرة اهل٪ؽيح رشٝةُٞ٪٧ٚ ,ح

أرٌلف ٛ٪٦ى٤ح د٧ةـ االٛ٩ىةؿ ٔ ٨ثٮر٦ة  ٨٦اجلةظيح اجل٘ؿاٚيح كامل٪ةػيح

كال٘٤ٮيح كاثلٞةٚيح ٪٦ؾ اٞ٣ؽـ ,ك ٨٦اجلةظيح اتلةرخييح جنؽ أف إ٤ٝي ٥رك٬ةجنية
ن
ن
(أرٌلف اٞ٣ؽي٧ح) اكف ثرلا مكذٞال يف ػةرَح إ٣ةل ٥اٞ٣ؽي ٥ظير دأيت ق٤ك٤ح
صجةؿ (أرٌلف يٮ٦ة) ٛ٠ةوَ ٢جييع ثني احلٌةردني اإلقال٦يح كابلٮذيح ,كٝؽ م٢٧

اقذٞالهل لك اجلٮا٩ت

()6

ظىت ٗـا امل ٟ٤ابلٮذم احلةٝؽ (ثٮداثية) م ٟ٤ثٮر٦ة

( )2حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .08

( )0اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,أرٌلف الكاكف ابلالد اتلةريغ الكاكف ,مؿصٓ قةث ,ٜص ,6حم٧ؽ َيت
مٮال٩ة حم٧ؽ وة٣ط ,ص٘ؿاٚية أرٌلف ٦ية٧٩ةر ,مؿصٓ قةث ٜص .20

( )3اْ٩ؿ اخلؿيُح اجل٘ؿاٚيح ألرٌلف يف م٤ع ٜر.)3( ٥ٝ

( )5اْ٩ؿ إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح
٦ية٧٩ةر) الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ

الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل.

( )6حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .53
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ن
ابلالد اعـ 2895ـ كً٧٭ة إىل ثٮر٦ةٚ ,يه مٌ٧ٮ٦ح  ٓ٦ثٮر٦ة مالك كتك٧يح,
ن
ل٪١٭ة ٛ٪٦ى٤ح ٔ٪٭ة أوال كظٞيٞح كٕ٦ىن ,ك ٨٦ز ٥ال ثؽ لٞ٤ةرئ أف يٕؿؼ
٬ةدني احلٞيٞذني.

كيرتًلـ املك٧٤ٮف يف ٬ؾق املُٞ٪ح كيف ٬ؾا اإل٤ٝي ٥حبير يذٕؽل نكبذ٭ ٥اآلف

ٝؿيت (امل٤يٮ٩ني)( )2ثٕؽ أف اك٩ٮا ز٧ة٩يح ماليني(.)0
ن
كإ٤ٝي ٥أرٌلف ْل املُٞ٪ح األكرث اًُ٭ةدا ىلع مكذٮل إ٣ةل ٥رصح ثؾلٟ

األم ٥املذعؽة ٔرب دٞةريؿ رق٧يح ,كدٞةريؿ أػؿل دؿل أ٩٭ ٥أكرث األ٤ٝيةت ٔؿًح
(ٞ٣ )2ةء  ٓ٦ميغ اجلةحلح األرٌل٩يح ا٣رب٦ةكيح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح أثٮ النٓ٧
ٔجؽ املضيؽ األرٌلين ثذةريغ 2536/0/3/ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كًلؾلٞ٣ ٟةء  ٓ٦النيغ ٔجؽ اهلل
قال٦ح ٕ٦ؿكؼ ػةف ثؿ٦ةكم األو٦ ٢جنأ امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,أ٦ني دل٤ف اجلةحلح
ا٣رب٦ةكيح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ك٬ٮ راحف املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ,كهل دل٭ٮدات

٦جةرًلح يف ٩رصة اٌٞ٣يح ثذةريغ  ,٬2536/0/3 /ك٬ؾق األرٝةـ دٞؿيبيح ظؽيسح دٮو٤ٮا إحل٭ة

 ٨٦ػالؿ ٔ ٢٧إظىةايح َٔ ٨ؿي ٜاملؿًلـ الؿك٪٬يج ,كيىٕت إجيةد إظىةايح دٝيٞح يف

الٮٝخ الؿا ٨٬هلضؿة ال١سريي ٨ثةقذ٧ؿار كمٮد٭ ٥صؿاء اتلٕؾيت كاتلُ٭ري إ٣ؿيق ,ك٨٦

٩ةظيح أػؿل ٚإف ابلٮذيني خيٛٮف ذل ٨٦ ٟأص ٢اإلًٕةؼ امل ٥ْ٪كاتلؽرييج ٞ٣ٮة

املك٧٤نيٚ ,زئ٧ٮف أ٩٭ 900 ٥أ ٙ٣مؼه يف درصحيةد٭ ٥الؿق٧يح ليك يذٮو٤ٮا ثؾل ٟإىل

أ٬ؽاٚ٭ ٥ابلةئكح كدٕ٧ؽ دـكيؿ احلٞةا ٜجلٕ ٢املك٧٤ني أ٤ٝيح األ٤ٝيح كبةتلةيل دذعٜٞ
٦آرب٭ ٥كخمُُة ٥٬ابلبحكح.

ن

( )0نكت٪ش  ٨٦د٤ٞه أٔؽاد املك٧٤ني ػالؿ قجٕني اع٦ة يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ٦ؽل اإلصؿاـ
كاالًُ٭ةد إْ٣ي ٥اذلم د٧ةرق ٫احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف د٤ٞي ٢أٔؽاد ٥٬بنىت الٮقةا٨٦ ٢

ٝذ ٢كترشيؽ كد٭ضري ٝرسم كدٌيي.ٜ
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خلُؿ االٞ٩ؿاض ,كاذلم يٕحل ٚي ٫مك٧٤ٮ الؿك٬ةجنية ,ك٬ؾق املُٞ٪ح ٕ٦ـك٣ح
ن
ن
د٧ة٦ة ٔ ٨ثٮر٦ة ,كدٛؿض قُ٤ةت ثٮر٦ة ٝيٮدا ىلع قاك٩٭ة ثٕؽـ ظؿيح اتل٨٦ ٢ٞ٪
ٛ٦ؿكض ىلع املك٧٤ني ىلع مكذٮل
َجييع
قض٨
ماكف آلػؿ ,كبؾل ٟيٕذرب أكرب
و
و
و
إ٣ةل.٥

كٌلف اٞ٣ؿف اتلةقٓ اهلضؿم أزّل ٔىٮر املك٧٤ني يف أرٌلف ٚيف اعـ  936ـه

أذًل إ٣ؿش (زايٮؾ مةق) كا٬ذ ٥ثةإلقالـ ٚةزد٬ؿت ادلٔٮة اإلقال٦يح يف ثٮر٦ة
كدٕةٝت ىلع ٔؿش أرٌلف إ٣ؽيؽ  ٨٦امل٤ٮؾ املك٧٤ني ,كدأقكخ ٦ؽي٪ح اقذة٩ة

ثؽر ادلي ,٨كتكُل ثؽار (ثؽر) ىلع قةظ ٢ػ٤يش ابل٘٪ةؿ ,كاقذ٧ؿ ازد٬ةر اإلقالـ
إىل أف صةء ا٘٣ـك ا٣ربيُةين بلٮر٦ة ق٪ح  2303ـه٧ٌٚ٭ة ل٤٭٪ؽ ,زٚ ٥ى٤٭ة ق٪ح

 ,٬2307ز ٥اقذ٤ٞخ ثٕؽ احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح ,كأوجعخ ُٞ٪٦ح أرٌلف
ثأٗ٤جحذ٭ة املك٧٤ح ً ٨٧ثٮر٦ة خيٌٓ املك٧٤ٮف ٚي٭ة ل٤كُ٤ح الٮزجيح ا٣يت حتل٥

ابلالد(.)2

كٌل٩خ أرٌلف دك٣ح مك٧٤ح مكذ٤ٞح د٪ةكب امل٤ٮؾ املك٧٤ٮف ىلع ظ٧١٭ة ظىت

ق٪ح 2095ـ كٌلف  ٨٦أم٭ؿ ٥٬حم٧ؽ ظ٪يٛح كٔحىس زٮ كأ٦ري محـة(.)0

( )2اْ٩ؿ دمئ ٢جؽ اهلل حم٧ؽ املرصم ,ظةرض إ٣ةل ٥اإلقالَل ,م١ذجح إ٣جياكف ,الؿيةض,
الكٕٮديح ,ط  ,٬ 2533 ,9ص .69:
( )0أمحؽ ٔجؽ إ٣ـيـ احلىني ,األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف مٮاص٭ح اتلعؽيةت ككاصت املك٧٤ني
حنٮ ,٥٬مؿصٓ قةث ٜص  ,65كًلؾل ٟكاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ
٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص .00
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كذ٠ؿ املؤرػٮف ثأف الكُ٤ةف م٭ةب ادلي ٨ا٘٣ٮرم ٬ــ اعـ 22:0ـ (امل٭ؿاصة

ثؿزٮم راج اٞ٣٭ؿ٦ةف اهل٪ؽم) يف ظؿب (ثةين ثيت اثلة٩يح) كٝىض ىلع امل١٤٧ح
اهل٪ؽكًليح كىلع ظل ٥أرسة م٪ؽرا اهل٪ؽيح ,ز ٥أقف أكؿ دك٣ح ألرسة مك٧٤ح يف

دٌ٬ل كدٮقٕخ ادلك٣ح ثٛذٮظةد٭ة إىل أف كو ٢ػ٤يٛذُٝ( ٫ت ادلي ٨إيج )ٟثالد
ث٘٪الديل ,كدٮٗ ٢صحنٚ ٫ي٭ة ظىت كو ٢إىل إ٤ٝي( ٥محذةٗٮ )ٖ٩زٔ ٥رب ٩٭ؿ ٩ةؼ

كٚذط ٞ٦ةَٕح أرٌلف اعـ 2032ـ ,كدٮَ ٨ال١سري  ٨٦اجلحل ُٞ٪٦ح أرٌلف كب٪ٮا
اٞ٣ؿل كاملٕك١ؿات ,ز ٥دـاكصٮا  ٓ٦أ ٢٬ابلالد كد٪ةق٤ٮا كدلةزؿكا(.)2

٧٠ة ػٌٕخ أرٌلف ل٤عل ٥الٮرايث ألرسة ٩ٮرم املك٧٤ح يف اٞ٣ؿ٩ني

اخلةمف ٔرش ,كالكةدس ٔرش امليالديني ,كاقذ٧ؿ احلل ٥يف أرٌلف ل٧٤ك٧٤ني

 ٨٦اعـ 2505ـ كظىت اعـ 2700ـ ٦ذٮاو٤ح ,ككًٓ ٩ؿا٦يؼ( ٫٤ق٤ي٧ةف مةق) يف

اعـ 2530ـ ظضؿ األقةس ألكؿ دك٣ح إقال٦يح يف أرٌلف يف ٦ؽي٪ح مؿكًلٮ أك
مؿك٬ة٩ش ثةتلٕةكف  ٓ٦ظةك ٥ابل٘٪ةؿ املك٧٤ح الكُ٤ةف ٩ةرص ادلي ٨مةق( ,)0ك٨٦
ن
أم٭ؿ م٤ٮؾ ٬ؾق اٛ٣رتة ق٤ي٧ةف مةق ٧٠ة ذ٠ؿ آٛ٩ة ,ك٩ٮرم مةق ,كميغ مةق ,كيلع
ػةف ,كقةل ٥مةق ,كٍلي ٥مةق ,كظكني مةق ,كاق٪١ؽر مةق ,كمضةع مةق,

( )2اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض مؿصٓ قةث ,ٜص  55ك ,92كًلؾل ٟأثٮ
ن
ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,مؿصٓ قةث ,ٜص.05
( )0اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالَل ,األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف إ٣ةلّ ٥ؿكٚ٭ة املٕةرصة آال٦٭ة
كآ٦ةهلة ,دار اجلؽكة إ٣ةمليح لُ٤جةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ ,الكٕٮديح ط ثؽكف ,ج  0ص ,70:
كًلؾل ٟد .حم٧ؽ يٮنف ,أرٌلف الكاكف ابلالد اتلةريغ الكاكف ,مؿصٓ قةث ,ٜص.29
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كٗري.)2(٥٬

ن
ن
٧٠ة جنؽ ٔؽدا آػؿا مل٤ٮؾ املك٧٤ني اذلي ٨ظ٧١ٮا ُٞ٪٦ح أرٌلف  ٨٦اعـ

2838ـ ظىت اعـ 2896ـ ظي٧٪ة ٗـا ابلٮر٦ةف ُٞ٪٦ح أرٌلف ,ظير ثٔ ٖ٤ؽد
ن
ن
امل٤ٮؾ أربٕح كٔرشي ٨م٤اك ,كبةتلةيل دٕةٝت ىلع ٞ٦ةحلؽ احلل )59( ٥م٤اك
ن(.)0
كقُ٤ة٩ة
ك٪٬ة مالظْح يف اغيح األ٧٬يح كْل /أف امل٤ٮؾ يف د ٟ٤احلٞجح  ٨٦الـ ٨٦اك٩ٮا
ن
ن
أق٧ةء كأٞ٣ةثة إقال٦يح ,كْل دال٣ح كاًعح ىلع أ٩٭ة اك٩خ دك٣ح إقال٦يح
حي٤٧ٮف
كحي٧١ٮف برشيٕح اإلقالـ ,أك ىلع األ ٢ٝمؤرش ٠جري دلية٩ذ٭ ٥اإلقالـ كاحلل٥

ث٧ة أ٩ـؿ اهلل دٕةىل(.)3

( )2اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة  ,مؿصٓ قةث ٜص  ,29كًلؾل ٟكاليح ظكني ث ٨النيغ
ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.00
( )0اْ٩ؿ نرشة ٕ٦٭ؽ مب ٮف األ٤ٝيةت املك٧٤ح ,الىةدرة  ٨٦صةٕ٦ح املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ جبؽة,
املضرل الؿاثٓ ,إ٣ؽد اثلةين ,٬250 ,ص  ,6كًلؾل ٟدٞؿيؿ ثٮر٦ة ٦أقةة دذضؽد – املعٮر
الرشيع – مج١ح ٤ٚكُني ل٤عٮار 0020ـ ,كملٕؿٚح أق٧ةء امل٤ٮؾ كدٮاريغ دٮحل٭ ٥احلل٥
كاتلٛىي ٢يف ثٌٕ٭ ,٥اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم,
ثةل٘٤ح االكرديح ,ط2:::/ـ ,نرش حم٧ؽ أرشؼ إ٣ةل ,٥ارٌلف ٬حكرتيل ٢قٮقةيت ,مةد٘ةـ
ن
ث٘٪الديل ,ص ,88-80كدؿدمذ( ٫حتؿيؿ أرض أرٌلف) ,كٝؽ ذ٠ؿ املؤ 59 ٙ٣م٤اك.
( )3ك ٨٦األميةء الُ٤يٛح ا٣يت دؾ٠ؿ يف ٬ؾا اجلة٩ت أف ٪٬ةؾ ٝٮا٩ني ػةوح ثةملك٧٤ني ٧ٕ٦ٮ٣ح
ث ٫إىل اآلف يف ثٮر٦ة كْل ٦ة يٕؿؼ دلي٭ ٥ثة٣ترشيٕةت اإلقال٦يح كأذ٠ؿ ىلع قبي ٢املسةؿ/
احل ٜيف دٕيني ٝةيض ػةص ثةملك٧٤ني ل٤عل ٥يف مٮاًيٓ دذٕ ٜ٤ث٭ ٥اكُ٣الؽ كالـكاج
=
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كٌلف الرشط األقةيس تلٮيل ٪٦ةوت امل٤ٮؾ كالٮزراء ٬ٮ احلىٮؿ ىلع م٭ةدة

صةٕ٦يح يف ادلراقةت اإلقال٦يح ٝج ٢ا٣رتبٓ ىلع ٔؿش ابلالد(.)2

كممة يؽؿ أف أرٌلف اك٩خ دك٣ح إقال٦يح ازد٬ةر ال٘٤ح إ٣ؿبيح كال٘٤ح

اٛ٣ةرقيحٚ ,ؼالؿ اٞ٣ؿف اخلةمف ٔرش كظىت اٞ٣ؿف اثلةٔ ٨٦رش امليالدم ازد٬ؿ
َّ
ال١ذةب كالنٕؿاء  ٨٦املك٧٤ني يف أرٌلف ظير َّ
دك٩ٮا ٠ذةثةد٭ ٥كأمٕةر ٥٬ثةل٘٤ح

اٛ٣ةرقيح كال٘٤ح إ٣ؿبيح أك ٠ذجٮا ثةل٘٤ح املؼذُ٤ح كْل الؿك٬ةجنية ,ل٤عٛةظ ىلع
ن
دؿاز٭ ٨٦ ٥دأزري ابلحبح ابلٮذيح٣ ,حف ٚعكت مٕٮرا ثة ٜ٤ٞ٣يف دأزري دي٪٭ ٥ث٢

دٕؽل إىل ثٕي صٮا٩ت زٞةٚذ٭ ٥ك٘٣ذ٭ ,٥كٝؽ د ٥احلٛةظ ىلع ٬ؾق املؼُٮَةت(.)0
ن
أيٌة ممة يؽؿ ىلع أف أرٌلف اك٩خ ػةًٕح ل٧٤ك٧٤ني دٌ ٨٧مٕةرات ادلك٣ح
ن
كٔ٧الد٭ة ٞ٩ٮمة ٔ٤ي٭ة ٔجةرات اتلٮظيؽ (ال هلإ إال اهلل حم٧ؽ رقٮؿ اهلل) ك(ػرل

اهلل م )٫١٤ك(أٝي٧ٮا ادلي)3()٨ك٬ؾق اجلٞٮد دٮصؽ إىل اآلف يف املذةظ ٙاتلةرخييح

يف را٘٩ٮف كٍل١ذح(.)5
=

كاملرياث كٗري٬ة كال يـاؿ قةريح املٕٛٮؿ يف ثٮر٦ة إىل ٬ؾا احلٮـ ,كد٪ه ىلع أ ٫٩يف أم
ماكف أك يح إذا رٗت ٔؽد  ٨٦املعرت٦ني يف احلىٮؿ ىلع ٝةيض جيٮز لؿاحف ا٣يح أف
ن
يٕني ٝةًية أك أكرث ثٕؽ ا٣تنةكر  ٓ٦اٞ٣يةدة اإلقال٦يح املع٤يح كجيٮز هل إزا٣ح ٬ؾا
اٞ٣ةيض ٪٦ ٨٦ىج ,٫اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر  ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص89ك.209-203
( )2حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .0:
( )0مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.06
( )3جتؽ وٮر اجلٞٮد كاملى١ٮٌلت يف م٤ع ٜر.)5( ٥ٝ
( )5وة٣ط أمحؽ ْٛ٦ؿ أمحؽ ,دةريغ أرٌلف ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص .03
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ن
ن
أق٧ةء ٔؿبيح كإقال٦يح ,ألكرب
أيٌة األ٦ةك ٨كاآلزةر اتلةرخييح ا٣يت حت٢٧
ن
ن
دال٣ح ىلع أ٩٭ة اك٩خ ثرلا إقال٦ية ,كدـػؿ أرٌلف ثآزةر كذ٠ؿيةت ػةدلة ٞ٣ؽ٦ةء

املك٧٤ني اذلي ٨اعمٮا ث٭ة زالث ٦بح كمخكني ق٪ح ,ك٬ؾق اآلزةر حتذٮم ىلع اٞ٣ؿل
كاملكةصؽ كا٧ٕ٣ؿاف ا٣يت ميؽت بنلك ثؽيٓ كصؾاب ,كأكرث ٬ؾق اآلزةر تنذ٢٧

ىلع املكةصؽ أل٩٭ة دٕؽ  ٨٦أقُل مٕةاؿ اإلقالـ ٠ضة ٓ٦ثؽر ٞ٦ةـ ,كمكضؽ

ق٪ؽم ػةف ,كمكضؽ ٝةيض ,كمكضؽ ادليٮاف مٮىس ,كاملكضؽ األرٌلين(,)2

كقيأيت مـيؽ ثيةف هلؾق املكةصؽ يف اٛ٣ى ٢األكؿ ثإذف اهلل.
ن
كممة يؽؿ ىلع ٝؽـ املك٧٤ني أيٌة كدٮاصؽ ٥٬ثأرض أرٌلف كأ٩٭ة اك٩خ

ػةًٕح ل٧٤ك٧٤ني م٭ؿة ثٕي اٞ٣ؿل كاألظيةء ثإ٤ٝي ٥أرٌلف ثأق٧ةء ٔؿبيح

كٚةرقيح كحتذ ِٛث٭ؾق األق٧ةء إىل يٮ٪٦ة ٬ؾا ,ك٩ؾ٠ؿ ىلع قبي ٢املسةؿ ٩ةّؿة

ٚةرة( ,)0كمٮلٮم ٚةرق ,كبرصة ,كمضةع ٚةرة ,كيلع ػ ,ٟ٪كق٪ؽم ٚةرق.
ن
أيٌة  ٨٦ادلالالت كالنٮا٬ؽ ىلع أف أرض أرٌلف اك٩خ ػةًٕح ل٧٤ك٧٤ني,

ٝيةـ املعةك ٥ىلع أقف إقال٦يح ,ككصٮد دكر لأليذةـ كاملكةٚؿي ٨كمؤقكةت
كدمٕيةت إقال٦يح ك٦ؽارس كًلذةديت إقال٦يح ,كٞ٦ةثؿ مٮٝٮٚح ل٧٤ك٧٤ني٥ٕ٩ ,

إ٩٭ة أكرب دال٣ح ىلع ظل ٥املك٧٤ني كقيُؿد٭ ٥ىلع ُٞ٪٦ح أرٌلف كا٩تنةر

اثلٞةٚح اإلقال٦يح يف ٚرتة  ٨٦الـ ,٨٦كقيأيت مـيؽ ثيةف ذلل ٟيف اٛ٣ى ٢األكؿ.

( )2اْ٩ؿ م٤ع ٜر )6( ٥ٝوٮر بلٕي اجلٮا ٓ٦كاملكةصؽ يف ثٮر٦ة.
(ٕ٦ )0ىن ٚةرة /يح أك ظةرة أك ٝؿيح ثةل٘٤ح املع٤يح الؿك٬ةجنيح.
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 ٨٦ػالؿ ٦ة قج ٜجنؽ أف ُٞ٪٦ح أرٌلف اك٩خ دك٣ح مك٧٤ح ذات زٞةٚح
ن
ن
إقال٦يح رٚيٕح كدٕةٝت ٔ٤ي٭ة ( )59م٤اك كقُ٤ة٩ة  ٨٦اعـ 2530ـ إىل اعـ 2895ـ
ن
ن
أق٧ةء كأٞ٣ةثة إقال٦يح,
ز٬ةء زالزح ٝؿكف ك٩ى ,ٙك٩الظِ أ٩٭ ٥حي٤٧ٮف
ن
كدٌ٪٧خ ٞ٩ٮمة إقال٦يح يف اجلٞٮد املٕؽ٩يح كاملى١ٮٌلت ,ككصٮد اآلزةر
كاأل٦ةك ٨اتلةرخييح كاملكةصؽ ,كا٩تنةر أق٧ةء اٞ٣ؿل ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح هلٮ أكرب
دأ ٥كمة٬ؽ ىلع إقال٦يح ُٞ٪٦ح أرٌلف كػٌٮٔ٭ة ل٧٤ك٧٤ني.
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وٛعح ثيٌةء
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الفصل األول
روافد الثقافة اإلسالمية يف (بورما)
وأثرها يف نشر الثقافة اإلسالمية
ويتضمن مخسة مباحث:
املبحثثثثث املساااا
اإلسالمية.
األول:

وأثرهاااا يف نشااار الثقافاااة

املبحثثثثث التعلااااايه (الكتاتيااا ا واملااا ا ار
الثثثثثثا  :وال ور اإلسالمية) وأثرهاا يف نشار
الثقافة اإلسالمية.
املبحثثثثث اجلناعاااااا اإلساااااالمية والااا ا عا
الثالثثثثث :الساالةية وأثرهااا يف نشاار الثقافااة
اإلسالمية
املبحثثثثث اجلنعيااا واملؤسسااا اإلسااالمية
الرابثثثث  :وأثرها يف نشر الثقافة اإلسالمية
املبحثثثثث األساار وأثرهااا يف غاار
اخلثثام  :اإلسالمية.
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 فضل املساجد ومكانتها يف اإلسالم.
ظ٤ٛخ الكرية اجلجٮيح ,كاألظةدير الرشيٛح ثةحلؽير ٔ ٨املكضؽ ٕٚؿؼ
ن
ن
ن
دكرق دارا لٕ٤جةدة كاٞ٣يةدة ,كماك٩ة لٌٞ٤ةء ثني اجلةس ,كمؿًلـا الُ٩بلؽ اجليٮش,
ن
ك٦ؽرقح ل ٥٤ٕ٤كاتلٕ٤ي ,٥ك٩ةدية ل٤عٮار كاملؾا٠ؿة ,كاقذ٧ؿ يؤدم دكرق يف خمذٙ٤
إ٣ىٮر٧٠ ,ة يف املكضؽ احلؿاـ كاملكضؽ اجلجٮم ,كاألز٬ؿ الرشي ,ٙكمكضؽ ثين

أ٦يح كصة ٓ٦الـيذٮ٩ح كًلسري  ٨٦املكةصؽ ٞٚؽ اكف مؿًلـ إمٕةع كٝةٔح مؤد٧ؿات,

كأ٩ؽيح ٦جةظسةت دؽرس ٚي٭ة أكًةع األ٦ح ,كيذؼؾ ٚي٭ة أ ٥٬اٞ٣ؿارات يف ظيةد٭ة
ن
ن
كإٝة كمكذٞجبل ,كٞ٣ؽ أثؿزت اٞ٣ىح اإلقبل٦يح املٕةرصة ٬ؾا ادلكر ,ككًعخ
ماك٩ح املكضؽ يف ظيةة املك٧٤ني; ٚجٌف املكضؽ يف ذا٠ؿة اٞ٣ةص املك ٥٤يكذ٤٭٥
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 ٨٦ركظة٩حذ ,٫كيكذ٧ؽ  ٨٦إمٕةٔ ,٫كيٕ١ف أزؿق يف ظيةة اٛ٣ؿد كاجل٧ةٔحٚ ,٭٥

دلة٬ؽكف يٞ٤ُ٪ٮف  ٨٦قةظةد ,٫كدةاجٮف يذأك٬ٮف يف حمؿاث ,٫كٔ٧٤ةء يىؽٔٮف
ثك٧٤ح احلٚ ٨٦ ٜٮؽ ٪٦ةثؿق ,كداعة ي٭ـكف أٔ٧ؽة النةردي. ٨ث٧ٮأْ٭٥

كإرمةد ,٥٬كمجةب يؤكبٮف ثٕؽ أف ا٧٘٩كٮا يف مزلات احليةة ,كيْ ٢املكضؽ رمـا
ن
لُ٤٭ؿ ,كٔ٪ٮا٩ة ملٮاص٭ح ابلةَ ,٢ك٪٦ةرة ػري كأ٦ةف ي٭ذؽم ث٭ة اخلةثُٮف إىل ثؿ
اهلؽل(.)1

ٚي٧ك ٨أف ٤٩ؼه  ٢ٌٚاملكةصؽ كماك٩ذ٭ة يف ٞ٩ةط مٮصـة/
 املكةصؽ دتجٮأ ماك٩ح ْٔي٧ح يف اإلقبلـ ممة ظر اإلقبلـ ىلع ا٪ٕ٣ةيح

كاال٬ذ٧ةـ ثةملكةصؽ كتنحيؽق كدٕ٧ريق ثؾ٠ؿ اهلل دٕةىل كأزىن ىلع اذلي ٨يٕ٧ؿكف

ثيٮد ٫كصٕ٧ٔ ٢ةرة املكةصؽ ٔ ٨٦بلا ٥اإلي٧ةف ثةهلل كاخلنيح هل(ٝ )2ةؿ دٕةىل/

(          
           

[ )  اتلٮبح.]18 /

كٝةؿ دٕةىل         ( /

[ )    اجلٮر.]36 /

( )1أ .حيىي ظةج حيىيٌٝ ,ةية املك٧٤ني يف اٞ٣ىه اإلقبليم املٕةرص ,دل٤ح دٔٮة احل ٜا٣يت
دىؽر٬ة راثُح إ٣ةل ٥اإلقبليم ,اإلدارة إ٣ة٦ح ل٤جرش كاثلٞةٚح ٔؽد 2119 ,٬1431 ,234ـ,
مؿصٓ قةث ٜص .135
( )2د .حم٧ٮد ث ٨ظكني احلؿيؿم ,أظاكـ املكةصؽ يف اإلقبلـ ,دار الؿٚةيع ل٤جرش كاُ٣جةٔح
كاتلٮزيٓ ,الؿيةض امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ط  1411 ,1ـه1991-ـ ,ص .35
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 املكضؽ أ ٢ٌٚثٕٞح ىلع األرض كأَ٭ؿ٬ة كأظت األ٦ةك ٨إىل اهلل

مكضؽ٬ة ظير أظج٭ة اهلل حبت ٚ ٨٦ي٭ة(ٝ )1ةؿ دٕةىل  ( /

[ )      اتلٮبح.]118 /

 األمؿ ثأػؾ الـي٪ح كاتلض ٢٧كظك ٨اهليبح كاملْ٭ؿ ظني اذل٬ةب إىل

املكةصؽ ٝةؿ دٕةىل       ( /

[ )        األٔؿاؼ.]31 /
ن
 احلر ىلع ثجيةف املكةصؽ كا٣رتٗيت ٚي ٫كٔ٧ةرد٦ ٫ةدية ك٪ٕ٦ٮية ٝةؿ
ن
ﷺ ٨٦(( /ثىن مكضؽا ٝةؿ ثكري ظكجخ أٝ ٫٩ةؿ يبذيغ ث ٫كص ٫اهلل ثىن اهلل هل
ن()2

٦س ٫٤يف اجل٪ح))(.)3

ّ
 رشؼ االقذعٞةؽ  ٢ْ٣الؿمح ٨كٝؽ ٔؽ يف احلؽير  ٨٦الكجٕح اذلي٨

يْ٤٭ ٥اهلل رص٤ٝ ٢ج ٜ٤ٕ٦ ٫ثةملكةصؽ يف ظؽير أيب ٬ؿيؿة ريض اهلل ٔ ٨اجليب

ﷺ أٝ ٫٩ةؿ (( /قجٕح يْ٤٭ ٥اهلل دٕةىل يف ّ ٫٤يٮـ ال ّ ٢إال ّ .....٫٤احلؽير
كذ٠ؿ كرص٤ٝ ٢ج ٜ٤ٕ٦ ٫ثةملكةصؽ))(.)4

( )1أد .حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث ٨وة٣ط الىة٣ط ,املكضؽ صة ٓ٦كصةٕ٦ح ,م١ذجح املٚ ٟ٤٭ؽ الٮَ٪يح,
الؿيةض ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ط2111/٬1421 ,1ـ ,ص .21
(ٛ٩ )2ف املؿصٓ الكةث ,ٜص .26
ن
( )3ركاق ابلؼةرم يف وعيع ,٫يف ثةب  ٨٦ثىن هلل مكضؽا ,ر ٥ٝاحلؽير ( )451دار َٮؽ
اجلضةة ط٬1422 ,1
( )4ركاق ابلؼةرم يف وعيع٠, ٫ذةب اآلذاف ثةب  ٨٦ص٤ف يف املكضؽ يجذْؿ الىبلة
ظؽير ر ,)629( ٥ٝكًلذةب الـٌلة يف ثةب الىؽٝح ثةحل٧ني ظؽير ر ,)1423( ٥ٝكًلذةب
=
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 ٢ٌٚ ٥ْٔ اخلُٯ كامليش إىل املكةصؽ ألداء الى٤ٮات  ٓ٦اجل٧ةٔح ٨ٕٚ
ّ
أيب ٬ؿيؿة ٝ ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل ﷺ ٨٦(( /دُ٭ؿ يف ثحذ ٫ز ٥مىش ىلع ثيخ ٨٦
ثيٮت اهلل حلٞيض ٚؿيٌح ٚ ٨٦ؿااي اهلل اك٩خ ػُٮاد ٫إظؽا٧٬ة ختٍ ػُيئذ,٫

كاألػؿل دؿ ٓٚدرصح))(.)1

 أف املكةصؽ أظت ابلبلد إىل اهلل دٕةىل  ٨ٕٚأيب ٬ؿيؿة  أف رقٮؿ اهلل

ﷺ ٝةؿ(( /أظت ابلبلد إىل اهلل مكةصؽ٬ة كأث٘ي ابلبلد إىل اهلل أقٮاٝ٭ة))(.)2

 أٔؽ اهلل ملؿدةدم املكةصؽ ًيةٚح ػةوح ٪ٔ ٨٦ؽق  ٨ٕٚأيب ٬ؿيؿة 
ن
ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل ﷺٗ ٨٦(( /ؽا إىل املكضؽ كراح أٔؽ اهلل هل ٩ـال يف اجل٪ح

لك٧ة ٗؽا أك راح))(.)3
=

الؿٝةا ٜيف ثةب ابلاكء  ٨٦ػنيح اهلل ظؽير ر ,)6479( ٥ٝكًلذةب احلؽكد يف ثةب ٢ٌٚ
 ٨٦دؿؾ اٛ٣ٮاظل ظؽير ر.)6816( ٥ٝ
( )1أػؿص ٫مك ٥٤يف وعيع٠ ,٫ذةب املكةصؽ كمٮآً الىبلة ,ثةب امليش إىل الىبلة د٧ىح
ث ٫اخلُةية كدؿ ٓٚث ٫ادلرصةت ظؽير ر ,)666( ٥ٝدار إظيةء ا٣رتاث إ٣ؿيب ,بل٪ةف,
ثريكت ,حتٞي ٜحم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق.
( )2أػؿص ٫مك ٥٤يف وعيع٠ ,٫ذةب املكةصؽ كمٮآً الىبلة يف ثةب  ٢ٌٚاجل٤ٮس يف
مىبلق ثٕؽ الىجط ك ٢ٌٚاملكةصؽ ظؽير ر)671( ٥ٝ
( )3أػؿص ٫ابلؼةرم يف وعيع٠ ,٫ذةب األذاف يف ثةب ٗ ٨٦ ٢ٌٚؽا إىل املكضؽ ك ٨٦راح,
ظؽير ر ,)662( ٥ٝكًلؾل ٟأػؿص ٫مك ٥٤ثٗ ٨٦( ِٛ٤ؽا إىل املكضؽ أك راح أٔؽ اهلل هل
ن
يف اجل٪ح ٩ـال لك٧ة ٗؽا أك راح) ٠ذةب املكةصؽ كمٮآً الىبلة يف ثةب امليش إىل الىبلة
د٧ىح ث ٫اخلُةية كدؿ ٓٚث ٫ادلرصةت ,ظؽير ر.)669( ٥ٝ
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 الٮٔؽ ثةجلٮر اتلةـ يٮـ اٞ٣ية٦ح مل ٨مىش إىل املكةصؽ يف ا٨ٕٚ ٥٤ْ٣
ّ
ِ
ٔجؽ اهلل ث ٨أكس ٔ ٨ثؿيؽة  ٨ٔ اجليب ﷺ أٝ ٫٩ةؿ(( /برش املنةاني يف ا٥٤ْ٣

إىل املكةصؽ ثةجلٮر اتلةـ يٮـ اٞ٣ية٦ح))(.)1

 أف املاكف اذلم يكضؽ ٚي ٫املك ٥٤يٛؿح ث ٫كيجيك ىلع ٞٚؽق ٔ٪ؽ كٚةد,٫

ٚإف لؤلرض اعَٛح دٛؿح كحتـف كٌم ٔ٪ؽ ٚؿظ٭ة ترشؽ كدجري كٔ٪ؽ أقٛ٭ة

كظـ٩٭ة دجيك

()2

ٝةؿ اهلل دٕةىل     ( /

[ )  ادلػةف.]29 /
ن
 يكيف دحلبل ىلع أ٧٬يح املكةصؽ كماك٩ذ ٫يف اإلقبلـ أف أكؿ ٔٝ ٢٧ةـ ث٫

الؿقٮؿ ﷺ ثٕؽ ٬ضؿد ٫إىل املؽي٪ح ٬ٮ ث٪ةء مكضؽ ٝجةء ,ز ٥املكضؽ اجلجٮم ,ملة

أدكار ديجيح كدٕ٤ي٧يح كزٞةٚيح كاصذ٧ةٔيح كٌٝةايح
يرتدت ىلع املكضؽ ٨٦
و
كقيةقيح(.)3
( )1أػؿص ٫ا٣رت٦ؾم يف قج٠ ,٫٪ذةب أثٮاب الىبلة ,ثةب ٦ة صةء يف  ٢ٌٚإ٣نةء كاٛ٣ضؿ يف
دمةٔح ظؽير ر ,)223( ٥ٝرشًلح م١ذجح كُ٦جٕح مىُىف ابلةيب احل٤يب ,مرص ,ط 1395ـه
حتٞي ٜأمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ ,كحم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق ,كإثؿا٬ئُ ٥ٮة ٔٮض ,كًلؾل ٟأػؿص٫
أثٮ داككد يف قج ,٫٪أكؿ ٠ذةب الىبلة يف ثةب ٦ة صةء يف امليش إىل الىبلة يف ا ,٥٤ْ٣كٝةؿ
األبلةين /ظؽير وعيط كوعع ٫اجلٮكم ,اْ٩ؿ وعيط أيب داكد – األـ ,مؤقكح ٗؿاس
ل٤جرش كاتلٮزيٓ ,ال١ٮيخ ط 2112 - ٬1423 ,1ـ ج3ص88
( )2أد .حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث ٨وة٣ط الىة٣ط ,املكضؽ صة ٓ٦كصةٕ٦ح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.21
( )3لبلقزتادة يف ذ٠ؿ  ٢ٌٚاملكضؽ اْ٩ؿ أثٮ الٮٚةء ٔ٤ٮاف ثٌٔ ٨ل ُٔيح احل٧ٮم ,أقىن
املٞةوؽ يف دْٕي ٥املكةصؽ ,دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثريكت ,بل٪ةف ,ط1424 1ق2113/ـ٨٦ ,
ص 21إىل ص , 27كًلؾل ٟدٔ .جؽ املضيؽ ابلية٩ٮين ,دؾ٠ؿة الكةصؽ حبٞٮؽ املكةصؽ ,دار
=
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ن
ن
يؿدجٍ دةريغ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح اردجةَة كزيٞة ثةملكضؽ ,كا ٢ٌٛ٣يف ا٩تنةر٬ة

كازد٬ةر٬ة إ٧٩ة يؿصٓ إىل املكضؽ ,كٝؽ اكف أكؿ ٔٝ ٢٧ةـ ث ٫الؿقٮؿ ﷺ ظي٧٪ة
٬ةصؿ  ٨٦م١ح إىل املؽي٪ح ٬ٮ دأقحف املكضؽ اذلم وةر ل٧٤ك٧٤ني مكضؽا

كدار مٮرل ك٦ؽرقح دلراقح مبٮف ادلي ٨كادل٩ية كبؽايح اُ٩بلؽ كُٞ٩ح اردكةز
ن
ل٧٤ضذ ٓ٧اإلقبليم ,كيٕذرب املكضؽ مؿًلـا ل٤سٞةٚح اإلقبل٦يح كٌم ث٧سةثح

اجلةٕ٦ةت ادليجيح اإلقبل٦يح ٚاكف هل دكر ْٔي ٥يف نرش ا٤ٕ٣ٮـ كاثلٞةٚح
كاملكة٧٬ح يف دكٮي ٨احلٌةرة اإلقبل٦يح(.)1

ٚيف املكةصؽ كًٕخ أقف اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ,كٚي٭ة اردٕٛخ ذرا٬ة كميؽت

رصكظ٭ة ,كٌلف يؽرس يف املكضؽ لك ٔ ٥٤ي ٓٛ٪اجلةس ٤ٔ ٨٦ٮـ اٞ٣ؿآف كٔ٤ٮـ

الك٪ح كٔ٤ٮـ الرشيٕح كَل ٔ ٥٤حتذةج إحل ٫األ٦ح اإلقبل٦يح ,كاملكضؽ ٦يؽاف
ل٤ذُجي ٜاٌ٧ٕ٣ل ٞ٣ي ٥اإلقبلـ ك٦جةدا ,٫دٮًٓ يف قةظذ ٫دٕةحل ٥ادلي ٨اجلْؿيح,

ك٦جةدا ٫اإلنكة٩يح مٮًٓ اتلٛ٪يؾ ,تلذعٮؿ إىل وٮرة كإٝيح ظيح ك٧٩ةذج إنكة٩يح
=

٩ٮر امل١ذجةت ل٤جرش كاتلٮزيٓ ,صؽة ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ط2111 /٬1422 ,1ـ,
ص.19
( )1أمحؽ حم٧ؽ الن٪ٮاين ,املكةصؽ اجلةٕ٦ح يف اإلقبلـ ا٣يت قة٧٬خ يف احلٌةرة اإلقبل٦يح,
م١ذجح دار الـ٦ةف ل٤جرش كاتلٮزيٓ ,املؽي٪ح امل٪ٮرة امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ط/٬1428 ,1
2117ـ ,ص3ك.4
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٦سًل ,دكٮف حبؽ ذاد٭ة وٮرة حمججح لئلقبلـ كدٔٮة ٔ٤٧ي ٫إحلٞٚ ,٫ؽ اكف ٨٦

مـاية ٬ؾا ادلي ٨اخلةدل أ ٫٩ل ٥جيٕ٦ ٢جةدا١ٚ ٫ؿة ْ٩ؿيح دلؿدة يف الؿأس ,أك
ن
لك٧ةت جتؿم ىلع ال٤كةف كل ٫٪١ربُ٭ة حبيةة املك ٥٤كْ٩ة ٫٦احلٮيم ربُة ال يٟٛ٪

ٔ.)1(٫٪

كٞ٣ؽ اك٩خ ل٧٤كةصؽ يف وؽر اإلقبلـ أدكار ثةرزة ك٦ذ٪ٮٔح دذ٧س ٢يف ادلكر

ادليين اتلٕجؽم كادلكر اتلٕ٤ييم كادلكر االصذ٧ةيع ,كادلكر الكيةيس كادلكر
اٌٞ٣ةيئٚ ,اكف املكضؽ ٬ ٜ٤ُ٪٦ؾا ادلي ٨كأرىس الؿقٮؿ ﷺ ٝٮأؽ أكؿ دك٣ح
إقبل٦يح  ٨٦ػبلؿ ٬ؾا املاكف املجةرؾ ,ككًٓ ػٍُ ٕ٦ةرًل ٫كاقذٞج ٢قٛؿاء

ادلكؿ ككٚٮد اٞ٣جةا ٢املؼذٛ٤ح ,كقةركا ىلع ٩٭ض ٫أوعةث ٫رًٮاف اهلل ٔ٤ي٭٥
ظير إذا ّ
 ٨٦اهلل ٔ٤ي٭ ٥ثٛذط ثرلة أك ٦ؽي٪ح ,قةرٔٮا كبةدركا ثب٪ةء مكضؽ ٝج٢
أم ٔ ,٢٧كيىؽع ٚي ٫ثةآلذاف ,كيؿٕٚٮف م٭ةدة اتلٮظيؽ ال هلإ إال اهلل حم٧ؽ

رقٮؿ اهلل.

كاملكضؽ مؿًلـ ٬ؽايح داا٧ح ,كدٮصي ٫ديين ك١ٚؿم كدٕ٤ييم ك٪ٕ٦ٮم كركيح

كأػبليق كدؿبٮم كأديب كاصذ٧ةيع كٔك١ؿم كمؿًلـ دآخ كتكةك يكذٞج٢

املك٧٤ني دكف دٛؿي ٜثني ٔؿؽ كٔؿؽ ,أك صجكيح كأػؿل ,أك لٮف كلٮفٚ ,يٕذرب
ن
املكضؽ الؿًلزية األكىل يف ث٪ةء املضذ ٓ٧اإلقبليم ,دؿقيؼة ٕٞ٣يؽة اإلقبلـ
ن
كٔجةداد ٫كٝي ٫٧كً٧ة٩ة تل٧ةق ٟاملك٧٤ني كدٮاد ٥٬اكجلكؽ الٮاظؽ ,كٝؽ ّ٢

املكضؽ كقيْ ٢ثإذف اهلل دٕةىل ىلع ا٦ذؽاد اتلةريغ ا٣برشم داع٦ح أقةقيح يٞٮـ
( )1دٔ .جؽ املضيؽ ابلية٩ٮين ,دؾ٠ؿة الكةصؽ حبٞٮؽ املكةصؽ ,مؿصٓ قةث ,ٜص24ك.28
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ٔ٤ي٭ة دكٮي ٨اٛ٣ؿد املك ٥٤كب٪ةء املضذ ٓ٧اإلقبليم يف دميٓ إ٣ىٮر كٔرب

اتلةريغ اُ٣ٮي.)1(٢

٪٬ ٨٦ة ٞ٩ٮؿ أف ادلكر ا٣يت دٞٮـ ث ٫املكةصؽ يف ثٮر٦ة دكر ٠جري كٕٚةؿ,

ظير مٕؿ مك٧٤ٮ ثٮر٦ة أ٧٬يح ذل ٟكاٝذؽكا يف ذل ٟرقٮهل ٥ال١ؿي ٥حم٧ؽ ﷺ
يف ٝية ٫٦ثأكؿ ٔ ٢٧ثٕؽ ٬ضؿد ٫ك٬ٮ ث٪ةء املكضؽ.

كاملكةصؽ يف ثٮر٦ة دُ ٢ىلع امليةدي ٨ال١جرية كالنٮارع الؿاحكيح كاملْ٭ؿ

إ٣ةـ ملؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح يؽؿ ىلع أف ماك٩ح املك٧٤ني ث٭ة اك٩خ اعحلح,

كاملض٧ٮع اليلك ل٧٤كةصؽ كاملٮزٔح ىلع ٔرشيُٞ٪٦ ٨ح ث٧ؼذ ٙ٤أحنةء ابلبلد
ٚإ٩٭ة ثةالٔذ٧ةد ىلع ثيةف إظىةيئ جلٕ٧يح ٔ٧٤ةء اإلقبلـ أٔؽق أظؽ مكبٮيل
ن
اجلٕ٧يح ثةملؿًلـ الؿاحيس ثةٕ٣ةو٧ح را٘٩ٮف دج ٖ٤ظٮايل ( )2335مكضؽا( ,)2كيف
ن
٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل كظؽ٬ة ىلع أ ٢ٝاألٝٮاؿ ( )81مكضؽا ٓ٦ ,أ٩٭ة ٦ؽي٪ح و٘رية(,)3

كبٔ ٖ٤ؽد٬ة يف ثٕي اإلظىةءات ٗري الؿق٧يح أكرث  )5111( ٨٦مكضؽ د٪ترش
يف املؽف ال١ربل اكٕ٣ةو٧ح را٘٩ٮف كإ٣ٮاو ٥اإل٤ٝي٧يح ٠ػ ٪٦ /ؽيل ,ك٦ةكحل٧ني,

كبٮقيؽك ,ٖ٩كٗري٬ة ,كدؿدكـ أكرث املكةصؽ كد٪ترش ثىٛح ٗري َجيٕيح يف
ن
ن
ُٞ٪٦ح أرٌلف ْ٩ؿا تلٮاصؽ كدؿًلـ املك٧٤ني ثكرثة ٪٬ةؾ إذ يى ٢ظةحلة ٔؽد
( )1أد .حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث ٨وة٣ط الىة٣ط ,املكضؽ صة ٓ٦كصةٕ٦ح ,مؿصٓ قةث ,ٜص 21ك.23
( )2قجت االػذبلؼ يف ٔؽد املكةصؽ ٬ٮ ٔؽـ كصٮد ص٭ح إرشاٚيح هلة ,كال مـيؽ ٚةاؽة ٠جرية
ملٕؿٚذ ٫ثةٕ٣ؽد ا دلٝي ,ٜإذ اذلم ي٭٪٧ة ٚي ٫أف ٪٬ةؾ دال٣ح كاًعح ىلع ٠رثة املكةصؽ يف
ثٮر٦ة كهلة ٝؽـ كدةريغ.
( )3حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص.78-67
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املكةصؽ يف أرٌلف أكرث  )2111( ٨٦مكضؽ كأٗ٤ج٭ة يف زبلث ٦ؽف كٌم٘٪٦(/ؽك
ن
كبٮقيؽك ٖ٩كراقيؽك )ٖ٩كي٧س ٢اجلى ٙدٞؿيجة يف ٬ؾق امل٪ةَ ,ٜكابلةيق د٪ترش يف
أكيةب ك٦ة٦ربا كٝيٮٝذٮ كقة٩ؽكم كرمحربم ك٦يٮ٬ة ٖ٩كٚةدؿ ٕ٤ٝح كمٮًلٛيٮ

كٗري٬ة  ٨٦املؽف كاٞ٣ؿل كاألريةؼ( ,)1ظير يٞٮؿ احلةج يٮ أم لٮي" ٨يف را٘٩ٮف

 ٍٞٚدلي٪ة أكرث  211 ٨٦مكضؽ ,كيف لك ٝؿيح يف لك ثرلة ٪٬ةؾ مكضؽ ىلع األ,٢ٝ
كذلل٪٬ ٟةؾ ٦ذُؿٚٮف  ٨٦ابلٮذيني اذلي ٨يٞٮلٮف إف ٔؽد املكةصؽ اآلف ي٪ةٚف

ٔؽد ٕ٦ةثؽ ابلٮذيني يف ابلبلد ,كيُةبلٮف ث٭ؽـ ثٌٕ٭ة"( ,)2كيف إظىةايح رق٧يح

نرشد٭ة كزارة ادلٚةع يف ٦ية٧٩ةر اعـ 1997ـ ثأف ٔؽد املكةصؽ املكض٤ح دلي٭ ٥يف
ن
دميٓ أحنةء ثٮر٦ة 2266مكضؽا(.)3
( )1اْ٩ؿ دل٤ح ابلبلغ ال١ٮيتيح األقجٮٔيح يف ٔؽد٬ة ( )466الىةدرة يف  1398/11/22ـه

ص ٫٤ٞ٩ ,134-128النيغ يٮنف وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف األرٌلين٦ ,أقةة املك٧٤ني يف
ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,مؿصٓ قةث ,ٜص

 ,161ك٬ؾق اإلظىةايح ٣حكخ دٝيٞح ث ٢ختذ ٙ٤الؿكايةت يف ٔؽد٬ة ,أل٣ ٫٩حكخ ٪٬ةؾ
ص٭ح رق٧يح ترشؼ ىلع املكةصؽ كإظىةا٭ة بنلك دٝيٚ ٜي٭ة ٩ٮع  ٨٦الىٕٮبح ابلة٘٣ح,

كٍل٭ة أرٝةـ دٞؿيبيح كنكذأنف ثؾ٠ؿ٬ة  ٍٞٚلرلال٣ح ىلع ٠رثة املكةصؽ كا٩تنةر٬ة.

( )2احلةج يٮ أم لٮي٬ ٨ٮ راحف املض٤ف اإلقبليم يف ٦ية٧٩ةر ,كيٕؽ  ٨٦أثؿز النؼىيةت
ن
املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةرٞ٩ ,بل  ٨٦صؿيؽة الرشؽ األكقٍ يف ٔؽد٬ة ر )12716( ٥ٝيف يٮـ
الكجػخ  17ذك إٞ٣ػؽة  ٬1434املٮا 21 /ٜٚقبذ٧رب 2113ـ.

( )3اْ٩ؿ حم٧ؽ ٦يح ادلي ٨حم٧ؽ ق٤ي٧ةف ,دراقح ظة٣ح ,ا٣رتبيح اإلقبل٦يح يف ٦ية٧٩ةر ,ثؽكف,
ص ,12كاػذبلؼ أٔؽاد املكةصؽ راصٓ إىل ٔؽـ كصٮد ص٭ح إرشاٚيح هلة ,كال مـيؽ ٚةاؽة
٠جرية ملٕؿٚح إ٣ؽد ثةدلٝح ,إذ اذلم ي٭٪٧ة ٚي ٫أف ٪٬ةؾ دال٣ح كاًعح ىلع ٠رثة املكةصؽ
يف ثٮر٦ة كهلة ٝؽـ كدةريغ.

88

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

ي
كاملكةصؽ يف ثٮر٦ة دبىن ثؽٔ ٥أ ٢٬اخلري كاملحكٮري ٨كاملعكجني  ٨٦أ٢٬

ا٣يح ثةتلٕةكف ٚي٧ة ثح٪٭ ٥لك ىلع ٝؽر اقذُةٔذٚ ,٫ىةظت األرض يٮ ٙٝأرً٫

اثذ٘ةء مؿًةة اهلل ٔـ كص ,٢كوةظت املةؿ ي٭ت ٦ ٨٦ةهل كخيؿص٭ة يف قبي ٢اهلل,
كوةظت الىٕ٪ح كاحلؿٚح ي٭ت ص٭ؽق ككٝذ ٫يف ث٪ةا ٫ظىت يذ ٥تنحيؽق ىلع أك٢٧
كص ,٫كَجيٕح املجةين  ٨٦األٔنةب كاخلنت اجليؽ يف اغبل٭ة كػةوح يف ُٞ٪٦ح

أرٌلف كاٞ٣ؿل ,كبٌٕ٭ة ٦ججيح ىلع اُ٣ؿاز احلؽير يف املؽف ٧٠ة قيأيت ,كأٗ٤ج٭ة
ه
دكر كاظؽ  ,ٍٞٚكدتك ٥ثةبل٪ةء املعك ٥كاالدٞةف ,كاألمؿ املبلظِ اإلجيةيب يف
دميٓ مكةصؽ ثٮر٦ة كػةوح يف األريةؼ كاٞ٣ؿل ٬ٮ كصٮد ٪ٚةء يف آػؿ املكضؽ
ن
يكٮف ٛ٦ذٮظة َٮاؿ الٮٝخ ٧٠اكف لبلصذ٧ةاعت كالٞ٤ةءات كيكىم (ثؿ٩ؽق أك
وع ٨أك ثة٩ؽق) ,كيف دميٓ املكةصؽ ي٤ع ٜاملكضؽ ثب٪ةء مكذ ٢ٞػةص

ل١٤ذةديت كظٞ٤ةت اتلعٛيِ ,كأٗ٤ت أا٧ح املكةصؽ إف ل ٥يك ٨لك٭ ٥يرشٚٮف
ن
ن
ىلع د ٟ٤ال١ذةديت كاتلعةٚيِ ٚي١ٮف اإل٦ةـ مكبٮال اكمبل ٔ ٨دميٓ املؿاٜٚ
ثةإلًةٚح إىل دٮحل ٫لئل٦ة٦ح كاخلُةثح إف كصؽت(.)1

كدك ٨٧أ٧٬يح املكةصؽ كدكر٬ة يف ثٮر٦ة كدٞكي٧٭ة إىل دكر دٕجؽم

كدٕ٤ييم كزٞةيف كاصذ٧ةيعٚ ,ةدلكر ادليين ٬ٮ أ ٥٬األدكار ىلع اإلَبلؽ أل ٫٩ي٧س٢
امليؽاف اتلُجيٌف للك ٦ة دٕ ٫٧٤اإلنكةف  ٨٦أمٮر ادلي ٨كالرشع ,كدذ٧س ٢يف
دؿقيغ إٞ٣يؽة  ٨٦ػبلؿ إٝة٦ح أْٔ ٥مٕرية  ٨٦مٕةاؿ ادلي ٨كٌم إٝة٦ح

ن
( )1أٚةدين ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت كادلم ظ ٫ْٛاهلل ظير إ ٨٦ ٫٩مٮاحلؽ ثٮر٦ة كػؿج ٦٭ةصؿا إىل
ن
م١ح امل١ؿ٦ح كٔ٧ؿق  16اع٦ة ,كظ ِٛاٞ٣ؿآف ال١ؿي٪٬ ٥ةؾ ,كٝؽ زار ثٮر٦ة آػؿ مؿة يف اعـ
ن
 1428ـهكزار ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ,كٔ٧ؿق اآلف يٞةرب  65اع٦ة.
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الى٤ٮات اخل٧ف ,جيذٕ٧ٮف ثأٔؽاد ٤ٝي٤ح ,ك ٨٦ز ٥إٝة٦ح وبلة اجلٕ٧ح ىلع
ٓ٧
مكذٮل أ ٢٬ا٣يح ثأٔؽاد أكرث ,ك ٨٦ز ٥اصذ٧ةع أ ٢٬اٞ٣ؿيح أك املؽي٪ح جب و

ٗٛري يف املكةصؽ إلٝة٦ذ٭ ٥لىبلة ال١كٮؼ كاخلكٮؼ كوبلة إ٣يؽيٚ ٨ذذعٜٞ
و

كظؽة اللك٧ح كاصذ٧ةع الىٚ ,ٙذٞٮل مٮًلح املك٧٤نيٚ ,ك ٥حن ٨حبةصح ٦ةقح

إىل ذل ٟكػةوح يف ٬ؾا إ٣رص إذ دٛؿؽ املك٧٤ٮف كًٕٛخ ٬يبذ٭ ٥ثٕؽ أف

اػذٛ٤ٮا.

كظي٧٪ة ٩ؿل كننة٬ؽ كنك ٓ٧الٮا ٓٝاألحل ٥هلؾا النٕت امللكٮـ ك٦ة حيى٢

هل ٨٦ ٥االًُ٭ةد إ٣ؿٌف كادليين يف ٬ؾا إ٣رص جتؽر ث٪ة اإلمةرة إىل أف حم٪ح

املك٧٤ني األػرية ا٣يت ظى٤خ يف م٭ؿ رصت  1433ـه -يٮ٩يٮ اعـ 2112ـ,

اٞ٤ُ٩خ ثٕؽ وبلة اجلٕ٧ح ظي٧٪ة اصذٕ٧خ ابلٮذيح ػةرج املكضؽ كبؽأت ٚذي٤ح
املنلكح ,كاألٔؽاء يٕ٧٤ٮف كيٕؿٚٮف ّ
رس ٬ؾا اتلض ,ٓ٧إذ أدرًلٮا ٝٮة املك٧٤ني يف
اصذ٧ةٔ٭ ٥لى٤ٮاد٭ ,٥كدٮص٭٭ ٥لؿب٭ ٥يف احلٮـ مخف مؿات ,كاصذ٧ةع أكرب ٩٭ةيح

لك أقجٮع يف وبلة اجلٕ٧ح ,كٔ٧٤ٮا ػُٮرة ذل ,ٟممة دٔخ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح إىل

أصٗ ٢ري مكىم كمؽدكا
إوؽار ٝؿار ث ٓ٪٧إٝة٦ح الى٤ٮات كإٛٝةؿ املكةصؽ إىل و

يف اصذ٧ةٔ٭ ٥لىبلة اجلٕ٧ح كوبلة ا٣رتاكيط يف رمٌةف ,ك٬ؾا ٦ة قجذ٪ةكهل يف

املُ٤ت الؿاثٓ ثإذف اهلل.

إىل صة٩ت إٝة٦ح الى٤ٮات ٚةملكةصؽ يف ثٮر٦ة دلي٭ة م٤عٞةت ٠سرية

ك٦ذٕؽدة يف أٗ٤ج٭ة ,دذ٧س ٢يف كصٮد ماكف خمىه ل٤ذٕجؽ كاخل٤ٮة كدبلكة اٞ٣ؿآف
كدؽثؿق ,كماكف لبلٔذاكؼ تل٭ؾيت اجلٛٮس ,كدذٮٚؿ يف ثٕي املكةصؽ ال١جرية
ا٣يت د ٓٞيف املؽف الؿاحكح ٠ؿا٘٩ٮف ك٪٦ؽيل كأكيةب – كإف اك٩خ ٩ةدرة -ماكدت
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مؿايح دذٮٚؿ ٚي٭ة ال١ذت ادليجيح كاثلٞةٚيح ثةل٘٤ح األكرديح كا٣رب٦ةكيح ,ك٤ٝي٨٦ ٢

ال١ذت إ٣ؿبيح ,كجبة٩ت املكةصؽ ٞ٦ةثؿ ل٧٤ك٧٤ني ظير يىًل ىلع امليخ يف

املكضؽ ,ك ٨٦ز ٥يؽ ٨ٚىلع اُ٣ؿيٞح اإلقبل٦يح املٕؿكٚح(.)1

كدٕؽ املكةصؽ  ٨٦أ ٥٬الؿكاٚؽ اثلٞةٚيح يف ثٮر٦ة ث ٢أكهلة كأْٔ٧٭ةَٚ ,م

دٕذرب ٦ؽرقح ٦ذاكم٤ح كمؿا٠ـ دؿبٮيح كدسٞيٛيح بلر الٮيع كدسٞي ٙاأل٦ح ,ك٩جؾ

اجل٭ ٢كابلؽع كالٌبلالت كاخلؿاٚةت ,كدذ٧س ٢يف كصٮد ال١ذةديت كاملؽارس

اإلقبل٦يح كادلكر اإلقبل٦يح كمؿا٠ـ تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥جبٮار٬ة ,إذ أف
ل٧٤كةصؽ  ٢ٌٚيف كصٮد د ٟ٤املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح ,كلٮال كصٮد املكةصؽ ملة رأي٪ة

٬ؾق املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح.

ك٦ة ي٧زي مكةصؽ ثٮر٦ة ٬ٮ كصٮد م٤ع ٜػةص ل١٤ذةديت كظٞ٤ةت حتٛيِ

اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٓ٦ ,٥قك ٨ل٤ُ٤جح يف ثٌٕ٭ة ,كال يؽرس داػ ٢املكضؽ دْٕي٧ة
ن
ملاك٩ح املكضؽ كظٛةّة ىلع ٝؽاقذ ٫كابلٕؽ ٔ ٨لك ٦ة يؽنك٘٣ ٨٦ ٫ٮ الالكـ
كٔجس ,٫كال ٩جىس ادلكر اٛ٣ةٔ ٢ل٧٤كةصؽ يف ثٮر٦ة يف دسٞي ٙاجلةس  ٨٦ػبلؿ

ػُجح اجلٕ٧ح ,يف ٕ٦ؿٚذ٭ ٥أقف كٝٮأؽ اإلقبلـ كالرشاآ ,ظير إف اخلُيت

خيُت ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح اٛ٣ىيعح ز ٥دذ ٥دؿدمذ٭ة ثٕؽ ذل ٟيف ثٌٕ٭ة ثةل٘٤ح
ابلٮر٦يح يف ٗري ُٞ٪٦ح أرٌلف كبةل٘٤ح املع٤يح الؿك٬ةجنيح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف(.)2

(٬ )1ؾق املٕ٤ٮ٦ةت قٕ٧ذ٭ة  ٨٦كادلم ظ ٫ْٛاهلل كٝؽ دٞؽـ دٕؿي.٫ٛ
ن
(ٞ٣ )2ةء  ٓ٦النيغ دؿ حم٧ؽ ٩ةصٮ ٦يةف ثذةريغ  ,٬1435/1/18 /يج ٨٦ ٖ٤ا٧ٕ٣ؿ ( )65اع٦ة,
ن
درس ظىت املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح يف ثٮر٦ة ,كػؿج  ٨٦ثٮر٦ة كٔ٧ؿق ( )18اع٦ة ,ك٬ٮ اآلف ٦ؽيؿ
=
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ك٪٬ةؾ دكر ٦٭ ٥يف دسٞي ٙاجلةس كدٮٔيذ٭ ٥كٕ٦ؿٚذ٭ ٥أمٮر دي٪٭٥

كدٕ٤ي٧٭ ٥الرشاآ كٌم إٞ٣ةء اللك٧ةت الٮْٔيح اٞ٣ىرية ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح أك

املع٤يح الؿك٬ةجنيح ثٕؽ الى٤ٮات كادلركس املذٮاو٤ح  ٨٦أا٧ح املكةصؽ ,ك٬ٮ ٦ة
يكىم ثػ (دٞؿيؿ أك ثيةف) كًلؾل ٟإٝة٦ح ٦ة يكىم حبٞ٤ةت ذ٠ؿ هلل دٕةىل ,ظير
ن
يْ ٢املكضؽ ماك٩ة حتىي ٚي ٫اٞ٣ي ٥اإلقبل٦يح ,كتك٧ٮا ٚي ٫اآلداب اجلبي٤ح

كاألػبلؽ الكة٦يح(.)1

كل٧٤كةصؽ يف ثٮر٦ة ه
ه
ه
ك٦٭ ٥يف ث٪ةء الؿكاثٍ االصذ٧ةٔيح كدٮزيٜ
٠جري
دكر

أكارص األػٮة اإلقبل٦يح كاملعجح ثني املى٤ني ,ظير إ٩٭ة ٞ٦ؿ إوبلح ذات ابلني

كاصذ٧ةع اجلرياف كدٞةث ٢األوعةب كاخلبلف كٞ٣ةء األٝةرب ,كمٮاقةة ذكم
احلةصحٚ ,ذأ ٙ٣ا٤ٞ٣ٮب كدذٞةرب اجلٛٮس ,كدـكؿ النع٪ةء كابلٌ٘ةء ,كيف
اصذ٧ةٔ٭ ٥ثةملكةصؽ دذضًل ْ٦ة٬ؿ املكةكاة اتلة٦ح ,إذ ال ٚؿؽ ثني ٗين كٞٚري,

كدمي ٢كٝجيط ,كو٘ري أك ٠جري ,كاعل ٥أك صة ,٢٬كال ٩جىس دكر املكضؽ يف دٞٛؽ
ِ
ٚذٞٮم الى٤ح كدـيؽ املعجح كالٮاةـ كاتلٕةكف ٚي٧ة ثح٪٭٥
أظٮاؿ ثٌٕ٭ ٥ابلٕي
ٚجؾل ٟدُٰٕ وٮرة راإح ل٤ذاك ٢ٚاالصذ٧ةيع اذلم أمؿ ث ٫ديج٪ة اإلقبليم

احل٪ي.ٙ
=

٦ؽرقح ذك اجلٮري ٨اخلرييح ث١٧ح ,كاأل٦ني إ٣ةـ جلٕ٧يح ٔ٧٤ةء الؿك٬ةجنية أرٌلفٌٔ ,ٮ
دل٤ف اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ث١٧ح ك ٨٦املؤقكني هل.
(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦النيغ أ٩ذ ٢ظ١ي ٥مٛي ٜالؿمح ٨ثذةريغ 1435/1/18 /ـهك٬ٮ ٦ؽيؿ ٦ؽرقح ػةدل ث٨
الٮحلؽ اخلرييح ث١٧حٌٔ ,ٮ دل٤ف اجلةحلح ث١٧ح كٌٔٮ املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ,كدلي٫
ص٭ٮد ثةرزة يف اجلة٩ت اتلٕ٤ييم يف املؽارس املٮصٮدة يف م٧ةؿ ٘٪٦ؽك ,إذ يرشؼ ىلع 21
٦ؽرقح يف داػ ٢أرٌلف ك٬ٮ ٪٦ؽكب رقيم ل٪٤ؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم.
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ن
املكةصؽ ا٣يت ث٪ة٬ة املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة ٠سرية صؽا ٚيف لك َؿي ٜاعـ كيف لك

مٕت كاغثح كيف لك يح أك ٝؿيح كجبٮار٬ة ال١ذةديت كظٞ٤ةت اتلعٛيِ كاملؽارس

كادلكر اإلقبل٦يح كاملٞةثؿ كا٣ربؾ ال١جرية لرشب املةء ك٪٬ةؾ ثٕي املكةصؽ

اٞ٣ؽي٧ح ا٣يت ال زا٣خ إىل يٮ٪٦ة ٬ؾا ,ك٪٬ة أذ٠ؿ ثٕي املكةصؽ املن٭ٮرة املٕؿكٚح
ه
ه
كاًط يف مكريد٭ة( )1ك٬ ٨٦ؾق املكةصؽ/
كدكر
ا٣يت اكف هلة أزؿ يف كصٮد٬ة,
( .1بدر وقام) اجلة ٓ٦اذلم ث٪ةق جتةر إ٣ؿب يف أكاػؿ اٞ٣ؿف اثلة٨٦

امليبلدم ىلع النةَئ الىؼؿم هل ٝجح كاظؽة يف ص٪ٮب أكيةب ,كيتجٓ املكضؽ
ن
رًل ٨ل٤كك ٨كاتلٕجؽ ,كٌلف املكضؽ ٝةا٧ة دٞةـ ٚي ٫الى٤ٮات اخل٧ف كاجلٕ٧ح
كإ٣يؽي ,٨ك ٢ٕ٣ثؽر ٞ٦ةـ  ٨٦أٝؽـ آزةر املك٧٤ني يف أرض أرٌلف كل ٥ي٪ؽرس

( )1أٗ٤ت ال١ذت ا٣يت حتؽزخ ٔ ٨ثٮر٦ة ذ٠ؿت ٚي٭ة ٬ؾق اجلٮا ٓ٦كاملكةصؽ َٚم من٭ٮرة
ن
ن
صؽا ,اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقبلـ قٕيؽم ,اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة
ن
كظؽيسة مؿصٓ قةث ,ٜكًلؾل ٟحم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث,ٜ
كًلؾل ٟكاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
االمرتا٠يح ,مؿصٓ قةث ,ٜكًلؾل ٟأثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة
 ٨٦االًُ٭ةد مؿصٓ قةث ,ٜكٗري٬ة.
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ثُٮؿ الـ ٨٦كهلل احل٧ؽ كامل٪ح٣ ,ك ٨األٔؽاء اآلف ظٮلٮق ثل٪١ح ٔك١ؿيح كاهلل

املكذٕةف(.)1

( .2اجلاوع الكبري) يف ٦ؽي٪ح أكيةب أظؽ أكرب املكةصؽ اٞ٣ؽي٧ح املٕؿكٚح

ثين يف اٞ٣ؿف الكةثٓ امليبلدم ,اك٩خ لىةحل ٫أرايض مٮٝٮٚح د٧خ مىةدرد٭ة ٨٦
ن
ن
ٝج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٝ٭ؿا ,كالزاؿ ٝةا٧ة كهلل احل٧ؽ ,ل ٫٪١أٗ ٜ٤ثٕؽ أظؽاث

2112ـ كال زاؿ(.)2

( .3مصجد شٌدي خان) يف ٦ؽي٪ح ك٦يٮ٬ة ٖ٩اذلم ثىن يف اعـ 1431ـ اٞ٣ةاؽ
ن
إ٣ك١ؿم املك ٥٤ق٪ؽم ػةف كٝؽ ثىن ثةحلضؿ( )3كمكةظذَ )27( ٫ٮال ,كٔؿً٫

٠ؾل ٟكاردٛةع صؽرا ٫٩مخكح أ٦ذةر كٔؿً ٫زبلزح أ٦ذةر ,هل ٪٦ةرة دمي٤ح َٮهلة
ن
ٔرشكف ٦رتا ,كيف اجلةظيح الرشٝيح  ٨٦املكضؽ يٮصؽ م٤ع ٜػةص ,كحييٍ
ثةملكضؽ  ٨٦لك اجلٮا٩ت صؽار ظضؿم ,كيف اجلةين الرشٌف  ٨٦املكضؽ ثرئ ٔ٧يٜ

ن
( )1قيم ثؽر ٞ٦ةـ نكجح إىل ثؽر ادلي ٨دي٪٧ة ثةق ٫٧كٌلف  ٨٦الىةحلني ,ك٪٬ةؾ إ٣ؽيؽ ٨٦
املكةصؽ ٦س٬ ٢ؾا اجلٮعٚ /يٮصؽ يف أكيةب ,كآػؿ يف قة٩ؽكم كزةثلح ىلع صـيؿة و٘رية يف
ٞ٦ةَٕح ٦ريٗٮم أرػجيٝ ٢جة٣ح قةظ ٢دح٪ةقريي ,٥ث٪ة٬ة ابلعةرة املك٧٤ني يف أ٦ةك٨
خمذٛ٤ح ىلع َٮؿ الكٮاظ ٨٦ ٢اهل٪ؽ إىل ٦ة٣زيية ,كٌم ٞ٦ؽقح ,اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ
ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.8
(ٞ٩ )2ىؽ ثأ ٫٩مٮصٮد ىلع ٬يئذ ٫ل ٥دُ ٢أيةدم ابلٮذيني هلؽٝ ٨٦ ٫٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح إال
أٗ ٜ٤٘٦ ٫٩ري اعمؿ ثةملى٤ني ثأمؿ  ٨٦احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ثٕؽ ا٩ؽالع األظؽاث األػرية يف
اعـ 2112ـ.
ـ ,صةٕ٦ح ٦يتني٘ةف ثةلٮاليةت

( )3اْ٩ؿ مك٧٤ٮ ثٮر٦ة (
املذعؽة األمؿيكيح ص.18
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ٝؽ ُٰٗ ٚ ٨٦ٮ ٫ٝثةلك ٙٞإ٣ةزؿ ل٤عٛةظ ىلع ْ٩ةٚح امليةق ,كهل ٦ؽػ ٢كاظؽ

٦ ٍٞٚؽرج  ٨٦داػ ٢املكضؽ حلزنؿ ث ٫املى٤ٮف ل٤ٮًٮء ,ك٬ٮ ٧ٕ٦ٮر إىل اآلف

كيف ظة٣ح صيؽة دكف أف جيؽد ث٪ةؤق كال دؿ٦ي ٫٧كٝؽ ظةكؿ ابلٮذيٮف كاحل١ٮ٦ح
ن
٬ؽ ٫٦كإزاتل٣ ,٫ك ٨اهلل ظ ِٛثحذ ,٫كال زاؿ املكضؽ ٝةا٧ة يؤدم رقةتل ٫ىلع

أك ٢٧كص.٫

 .4مصجد ادليِان مِىس دأقف يف اعـ 1258ـ كاملكضؽ اعمؿ ثةملى٤ني,

كيٞةـ ٚي ٫وبلة اجلٕ٧ح كإ٣يؽي ,٨كي ٓٞاملكضؽ يف ٦ؽي٪ح أكيةب اعو٧ح أرٌلف
ن
يف يح ٩ةّؿ ٚةرة كال زاؿ ٝةا٧ة كهلل احل٧ؽ.
 .5مصجد ويل خان اذلم ث٪ةق املكبٮؿ إ٣ك١ؿم (كيل ػةف) يف أكاػؿ

اٞ٣ؿف الؿاثٓ ٔرش امليبلدم اذلم أاعد احلك ٥اإلقبليم يف املُٞ٪ح ثٕؽ أف ٞٚؽق
ن
املك٧٤ٮف لك٪ٮات ,كَج ٜالرشيٕح اعـ 1431ـ كال زاؿ ٝةا٧ة كهلل احل٧ؽ.
 .6املصجد األراكين يف را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح ,ث٪ةق مك٧٤ٮ أرٌلف مكةٔؽة

ملك٤يم را٘٩ٮف ٝج ٢قٞٮط مم١٤ح أرٌلف ىلع يؽ ابلٮذيح يف اعـ 1531ـ كب٪ةء
ن
املكضؽ مك٤ط ي ٓٞيف أربٓ َٮاث ,ٜكال زاؿ ٝةا٧ة يف ظة٣ح صيؽة ,دؤدم رقةتل٭ة
الكة٦يح ىلع أك ٢٧كص ,٫كإىل اآلف يٕؿؼ ثةجلة ٓ٦األرٌلين.

 .7مصجد (عنه الشكر) ثين يف اٞ٣ؿف اخلةمف ٔرش امليبلدم كجبٮارق

م٤ع ٜػةص ملؤقك ,٫كهل أرايض ٠جرية مٮٝٮٚح تلأ٦ني مىةري ٙاملكضؽ كال
ن
زاؿ ٝةا٧ة كهلل احل٧ؽ.
 .8مصجد كِاه اعله ومصجد اغيب يف ٠يٮًلذٮ ك٧٬ة ٕ٦ؿكٚةف ثٞؽ٦٭ة ٪٦ؾ
ن
٦بةت الكجني كال زاؿ ٝةا٧ة إىل كٝذ٪ة احلةيل كدؤدم دكر٧٬ة ىلع أك ٢٧كص.٫
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ثةإلًةٚح إىل أف ٪٬ةؾ مكةصؽ ٠سرية ثجيخ يف اٞ٣ؿف اخلةمف إ٣رش

امليبلدم مٮصٮدة ىلع ٩٭ؿ اجلةؼ ك٩٭ؿ حل٧ٮ ك٩٭ؿ الكداف كيف لك يح  ٨٦أظيةء
املك٧٤ني قٮاء يف املؽف أك اٞ٣ؿل كاألريةؼ ,كٍل٭ة ٧ٕ٦ٮرة ثةملى٤ني كيذٕ٭ؽ٬ة
املك٧٤ٮف ثةتلضؽيؽ كا٣رت٦ي ٥ظىت وؽكر ٝؿار احل١ٮ٦ح ا٘٣ةم٧ح ث ٓ٪٧ا٣رت٦ي٥

أك إاعدة ث٪ةا٭ة.

ك ٨٦ ٢ٕ٣امل٪ةقت يف ٬ؾا املٞةـ أف أمري إىل ثٕي املكةصؽ ا٣يت زار٬ة

الؿظة٣ح حم٧ؽ ث٩ ٨ةرص إ٣جٮدم ككو ٙد ٟ٤املكةصؽ ثأكوةؼ راإح كدٝيٞح
 ٨٦ظير ابل٪ةء كا٣تنحيؽ كاملْ٪ؿ ,ملٕؿٚح اٞ٣ةرئ ىلع مبل٦ط املكةصؽ يف ثٮر٦ة
كأػؾ دىٮر تل ٟ٤املكةصؽ ا٣يت ميؽت يف ظٞجح  ٨٦الـ ٨٦كال زا٣خ ٝةا٧ح ظىت

اآلف دؤدل مٕةاؿ اهلل(.)1

 /1املصجد الصِريت يف وٌديل.

٠ذجٮا ٔ٤ي( ٫قٮريت ِ
قين مكضؽ) أم املكضؽ الكٮريت أل ٢٬الك٪ح,

كالكٮريت /نكجح إىل قٮرت  ٨٦ثبلد اهل٪ؽ ألف اذليٝ ٨ةمٮا ىلع ث٪ةا ٨٦ ٥٬ ٫أ٢٬

د ٟ٤ابلرلة ,كٝؽ ظٌل املعؿاب ثةل٤ٮف اذل٬يب ٧٠ة ٬ٮ ال٤ٮف املؼذةر يف ثٮر٦ة

اذلم يُ٤ٔ ٜ٤ي( ٫ثٮر٦ة اذل٬جيح) ك٪٬ةؾ م١ذجح ٞ٦ؿكءة دذٮٚؿ ٚي٭ة ال١ذت
( )1اْ٩ؿ حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ,244 – 217 ٜكٝؽ قأ٣خ
كادلم ظ ٫ْٛاهلل اذلم زار ثٮر٦ة يف اعـ  1428ـهٔ ٨أكوةؼ د ٟ٤املكةصؽ ٚٮو ٙيل
ن
مبي٭ة  ٨٦ذلٚ ,ٟةزداد يٞيين ثأف املكةصؽ ثٞيخ ىلع ٬يئذ٭ة َ ٓ٦ٮؿ الـ ٨٦ألف احل١ٮ٦ح
ابلٮر٦يح ال تك٧ط ثرت٦ي ٥املكةصؽ كإاعدة ث٪ةا٭ة.
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إ٣ؿبيح كاألكرديح ,ككصٮد املكضؽ ٝؽي ٥يٕٮد إىل أكرث ٦ ٨٦ةاح ق٪ح٣ ,ك٨
ٔ٧ةرد ٫احلةحلح اٞ٣ٮيح اك٩خ يف اعـ ٧٠ ٬1358ة ٬ٮ م١ذٮب ٔ٤ي ,٫كٚؿم ٫صيؽ

كق ٫ٛٞثةخلنت ٌُ٦ل ثُبلء ث٭يش ,ك٬ٮ ْ٩ي ٙم١ذ ٢٧املؿا ٜٚدٞٮـ ٔ٤ي ٫دمٕيح

د ٜٛ٪ىلع وية٩ذ ,٫ك ٨٦أكٝةؼ مٮٝٮٚح ٔ٤ي ,٫كيٮصؽ ثةملكضؽ مبلو ٜهل ٦ؽرقح

م٤عٞح أق٧ٮ٬ة (٦ؽرقح ٛ٦ذةح ا٤ٕ٣ٮـ) َ ٨٦ةثٞني ,كدٌ ٨٦ )115( ٥اُ٣بلب

٦ة ثني ذ٠ٮر كإ٩ةث ,يؽرس اٞ٣ؿاف ال١ؿي ٥كحيْٛ٭ ٥كحيك٪ٮف دبلكد ,٫ك٦ةزاؿ
ن
املكضؽ ٝةا٧ة كهلل احل٧ؽ يؤدم رقةتل ٫ىلع أك ٢٧كص.٫
 /2مصجد وياو ثاون:
٬ؾا مكضؽ يف ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل كٕ٦ؿكؼ ثأ ٫٩مكضؽ ثؿ٦ةكم نكجح إىل

املك٧٤ني األوبلء كاملكضؽ جبة٩ج ٫م٤ع٠ ٜجري كهل ٪٦ةردةف كٝؽ ٠ذجخ ىلع

كاص٭ذ ٫الن٭ةددةف خبٍ ا٣جكغ بنلك أ٩ي ٜكدمي.٢
 /3املصجد الصيين.

يٮصؽ ٬ؾا املكضؽ يف ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل ,كٝؽ ث٪ةق املك٧٤ٮف  ٨٦أوٮؿ ويجيح,
ه
٠سري  ٨٦الىيجني املك٧٤ني كٗري املك٧٤ني ,كٝؽ أٞٛ٩ٮا ىلع
ك٬ٮ يف يح يك٫٪١
ن
ن
ث٪ةا ٫كأُٔٮق ْ٦٭ؿا رمـية ْ٦ ٨٦ة٬ؿ َؿاز الىني يف ابل٪ةء ,كأ٦ ٥٬ة ي٧زي ٬ؾا
املكضؽ يف املْ٭ؿ ٝجح ويجيح ّة٬ؿة يٕ٤ٮ٬ة مة٬ؽ ث٧سةثح امل٪ةرة كل٪١٭ ٥ل٥

يٞذرصكا ٔ٤ي٭ة ث ٢ث٪ٮا إىل صة٩ج٭ة ٪٦ةردني ٔؿبحذني مكذؽٝذني ,كاملىًل الؿاحيس

مؿٚٮع ٔ ٨األرض يىٕؽ إحل ٫ثؽرج ك٬ٮ ٛ٦ؿكش ثةملن ٓ٧ظٮؿ حمؿاثٞ٩ ٫ٮش
كدـيح٪ةت ويجيح ثةل٤ٮف اذل٬يب كٚٮ ٫ٝالن٭ةددةف خبٍ ٔؿيب صيؽ كاآليح

ال١ؿي٧ح ([ )       احلرش ,]22 /ك٬ؾا املكضؽ
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ثةذلات ٠ذت ٔ٤ي ٫دةرخي ٫يف لٮظح ٔ٪ؽ ٦ؽػ ٫٤ثةل٘٤ذني الىيجيح كا٣رب٦ةكيح أ٫٩
ن
٪٦ؾ ( )111ق٪ح مٌخ ,كال زاؿ املكضؽ ٝةا٧ة يؤدم رقةتل ٫ىلع أك ٢٧كص.٫
 /4مصجد وٌقاال.

ن
٬ؾا املكضؽ أيٌة يف ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل ك٬ٮ اغرؽ يف أمضةر اعحلح ػرض كحتيٍ
ن
ث ٫ثيٮت ق٪١يح أكرث٬ة اق٪٧تيح ,كاملكضؽ ْ٩ي ٙذا ٦بؾ٩ح ًؼ٧ح اعحلح صؽا,

كٝةلٮا إ ٫٩ثين ٬ؾا ابلجيةف اٞ٣ٮم ٝج ٢مخكني ق٪ح ,كأثٮاث ٫ادلاػ٤يح  ٨٦الـصةج
امل٤ٮف ,كأقة ٢ٝاحليُةف كاألٔ٧ؽة م١كٮة ثةخلنت كحمؿاث ٫يٕ٤ٮق ملك ٝجح

٘٦ٮحلح حتذ٭ة الن٭ةددةف خبٍ ٔؿيب صيؽ ,كيف ٗؿؼ املكةصؽ ي ٓٞم١ذت دمٕيح
ن
ن
ٔ٧٤ةء اإلقبلـ يف ثٮر٦ة (ٚؿع ٪٦ؽيل) ,كال زاؿ ٝةا٧ة ٧ٕ٦ٮرا ثةملى٤ني.
 /5مصجد بيت امؿيل.
ن
٬ؾا املكضؽ أيٌة يف ٪٦ؽيل كإًةٚح املكضؽ إىل ثيخ اٛ٣ي ٨٦ ,٢إًةٚح اق٥
ن
ن
املع٤ح ا٣يت يٚ ٓٞي٭ة إىل اٛ٣ي ٢أل٩٭ة اك٩خ ٝج ٢اختةذ٬ة حمبل ل٤ك١ىن كماك٩ة

ألٚيةؿ امل ,ٟ٤كاملكضؽ ٣حف هل ٔبلٝح ثةٛ٣ي ٢كال ثأو ٢ا٣تك٧يح إال كٝٮٔ ٫يف
ن
ن
ن
٬ؾق املع٤ح ,كاملكضؽ ٦جين ثةإلق٪٧خ املك٤ط ن
َبلء ٝنحجة
ث٪ةء ٝٮية ,كٌُ٦ل
ن
ن
دميبل حبير وةر ملك ٫ممزيا ثني ٪٦ةزؿ ٬ؾا ا٣يح ا٣يت أٗ٤ج٭ة ٦جين ثةخلنت,
كل٧٤كضؽ حمؿاب ىلع صة٩ج ٫األئ ٨٧جةرة ((أف دٕجؽ اهلل ٠أ ٟ٩دؿاقٚ ,إف ل٥
ن
دك ٨دؿاق ٚإ ٫٩يؿاؾ))( )1كًلذجخ ٬ؾق اجل٤٧ح ىلع اجلة٩ت األيرس أيٌة ١ٕ٦ٮقح,

(٬ )1ؾق اجل٤٧ح ٞ٦ذبكح  ٨٦ظؽير صربي ٢اُ٣ٮي ٢اذلم ركاق أثٮ ٬ؿيؿة ريض اهلل ٔ ٨اجليب
ن ن
ﷺ ٝةؿ /اكف اجليب ﷺ ثةرزا يٮ٦ة ل٪٤ةسٚ ,أدةق صربيٞٚ ٢ةؿ٦ /ة اإلي٧ةف؟ ٝةؿ /اإلي٧ةف أف
=
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ن ّ
كٚٮٝ٭ة الن٭ةددةف م١ذٮبذةف ث٤ٮف ذ٬يب ادجةاع ل٤ٮف النةآ أك امل ٢ٌٛيف ثٮر٦ة
ن
ك٬ٮ ال٤ٮف اذل٬يب ,كل٧٤كضؽ ٪٦ةرات و٘رية ٦ذٕؽدة ثؽال  ٨٦امل٪ةردني
ال١جريدني أك امل٪ةرة الٮاظؽة ٧٠ة ٬ٮ املٕذةد يف أكرث املكةصؽ ,كٔؽد ز٧ةين ٔرشة

٪٦ةرة و٘رية ٪٦٭ة أربٓ يف األرٌلف أكرب  ٨٦قةاؿ٬ة ,كاملكضؽ حمةط ثبيٮت

٧ْٕ٦٭ة ل٧٤ك٧٤ني ,كٌم ثيٮت ػنبيح د٤ٞيؽيح  ٨٦اجلٮع النةآ يف ٬ؾق ابلبلد,

ككاص٭ح املكضؽ م١ذٮب ٔ٤ي٭ة ([ )   ابلٞؿة,]43 /
كحتذ٭ة دؿدمح ثةل٘٤ح ا٣رب٦ةكيح كٚٮؽ ذل ِٛ٣ ٟاجلبل٣ح (اهلل) كاق ٥الؿقٮؿ ﷺ

(حم٧ؽ)لك ذل ٟخبٍ ذ٬يب وٞي ٢ث٭يش املْ٪ؿ.
 /6جاوع املدىدية.

ي ٓٞػةرج ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل يف أظؽ األريةؼ ك٬ٮ أثيي اُ٣بلء ّة٬ؿ النٕةر

ٔ٤ي٠ ٫ذةثح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ٩ى٭ة (٬ؾا ثيخ اهلل 1867ـ) كإىل الن٧ةؿ  ٨٦املكضؽ
دٮصؽ ٔنح  ٨٦اٞ٣ل كاألػنةب ىلع ٬يبح ٠ٮخ ٬ؿيم النلك ,ك٬ٮ مٮًٓ ٨٦

أص ٢أف يكٮف ث٧سةثح ماكف االقرتاظح ل٧٤ؤذف كٗريق ,ك٬ٮ مؿٚٮع ٔ ٨األرض
=

دؤ ٨٦ثةهلل كمبلاكذ ,٫كًلذج ,٫كبٞ٤ةا ,٫كرق ٫٤كدؤ ٨٦ثةبلٕرٝ ,ةؿ٦ /ة اإلقبلـ؟ ٝةؿ/
اإلقبلـ /أف دٕجؽ اهلل ,كال ترشؾ ث ٫محبة ,كدٞي ٥الىبلة ,كدؤدم الـٌلة املٛؿكًح ,كدىٮـ
رمٌةفٝ ,ةؿ٦ /ة اإلظكةف؟ ٝةؿ أف دٕجؽ اهلل ٠أ ٟ٩دؿاقٚ ,إف ل ٥دك ٨دؿاق ٚإ ٫٩يؿاؾ...
احلؽير ,أػؿص ٫ابلؼةرم يف وعيع٠ ,٫ذةب اإلي٧ةف يف ثةب قؤاؿ صربي ٢اجليب ﷺ
ظؽير ر ) 51( ٥ٝكيف ٠ذةب دٛكري اٞ٣ؿآف ,ثةب ٝٮهل إف اهلل ٔ٪ؽق ٔ ٥٤الكةٔح ظؽير
ر ,)4777( ٥ٝكأػؿص ٫مك ٥٤يف وعيع ٫يف ٠ذةب اإلي٧ةف ثةب ٕ٦ؿٚح اإلي٧ةف كاإلقبلـ
كاٞ٣ؽر ظؽير ر ,)1( ٥ٝكيف ثةب اإلي٧ةف ٦ة ٬ٮ كبيةف ػىةهل ظؽير ر.)5( ٥ٝ
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ن
ثأػنةب ٝٮيح ادٞةء ل٤ؿَٮبح٧٠ ,ة يٮصؽ إىل الن٧ةؿ  ٫٪٦أيٌة ٗؿٚح ٠جرية كاقٕح

 ٨٦اخلنت ك٬ٮ املُجغ اتلةثٓ ل٧٤ؽرقح املع٧ؽيح ,كيتجٓ املكضؽ (املؽرقح

املع٧ؽيح)( ,)1ك٬ٮ ث٪ةء صؽيؽ يٞةـ  ٨٦االق٪٧خ املك٤ط ك٣نب اٛ٣ؼةر كٌلف ْ٪٦ؿق
ن
ن
ث٭يضة أ٩يٞة يف إ٣ني ,كٞ٦ؿ املؽرقح اكف يف الكةث ٨٦ ٜاخلنت كابلة٦جٮ ,ك٣ك٨
املك٧٤ني دمٕٮا  ٨٦اتلرباعت ك ٨٦األكٝةؼ ٦ة اقذُةٔٮا ث ٫أف يرشٔٮا يف ٬ؾا

ابل٪ةء احلؽير.

 /7جاوع تشِحلا.
كي ٓٞاجلة ٓ٦يف ٦ؽي٪ح (را٘٩ٮف) إ٣ةو٧ح ىلع مةرع اق( ٫٧مٮ٩يت حل )٫يف

يح ثةثرياف ,كٌلف دأقحك٭ة اعـ 1869ـ ,كَبلء املكضؽ  ٨٦اخلةرج لٮ ٫٩ثؿدٞةيل,

ك٬ٮ لٮف ال يكرث يف ٬ؾق ابلبلد ٓ٦ ,أف ابلجيح احلؽيسح ٚي٭ة ٤ٝي٤ح إف ل ٥دك٨

ٕ٦ؽك٦ح ك ٥ْٕ٦األثجيح ٝؽ ث٭خ َبلؤ٬ة كٌلد ي٧ىح كل ٥تكذُٓ االمرتا٠يح أف
ن
جتؽدق ,كل٤ضة٦ ٓ٦بؾ٩ذةف راحكحذةف كٔؽة ٦آذف أػؿل و٘رية صؿية ىلع اعدة
املك٧٤ني يف اهل٪ؽ يف ٔرص ظاكـ امل٘ٮؿ إذ يكٮف ملكةصؽ ٥٬أكرث ٪٦ ٨٦ةرة
كاظؽة ,ث ٢أكرث ٔ ٨٦رش ٦آذف و٘رية ٝؽ دكٮف ىلع ٬يبح رشٚةت اعحلح,

كاملكضؽ ٚؼ ٥ابل٪ةء يؽؿ ىلع قٕح يف األمٮاؿ كقؼةء يف اجلٛٮس ٔ٪ؽ اذلي ٨ث٪ٮق

( )1املؽرقح املع٧ؽيح ٌم كاظؽة  ٨٦أٝؽـ املؽارس اإلقبل٦يح ا٣يت أقكخ يف ثٮر٦ة كدٮصؽ
ن
ث٭ة اٞ٣ك ٥اثلة٩ٮم كػىىخ ظرصا لرلراقةت اإلقبل٦يح ادليجيح كٌل٩خ دؽرس ٍٞٚ
اإلقبلـ كاألرديح ,ز ٥يف اعـ 1911ـ د ٥إًةٚح ال٘٤ح اإلجن٤زييح كبٕي امل٪ة٬ش ادلراقيح
احل١ٮ٦يح ,اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ٜص.51
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ٞٚؽ د ٥ث٪ةؤق يف كٝخ ل ٥دك ٨املكةٔؽات اخلةرصيح دأيت إىل ٬ؾق ابلبلد ,كأكؿ ٦ة
يٞ٤ةؾ  ٫٪٦ثً ٍؿ٠ح ل٤ٮًٮء (مةٕٚيح املؾ٬ت) أذؽ٩ة ىلع رؤيذ٭ة يف املكةصؽ ا٣يت
يذ٧ؾ٬ت أ٤٬٭ة ثةملؾ٬ت النةٚيع خببلؼ األظ٪ةؼ اذلي ٨يؿل ثٌٕ٭ ٥أف املةء
املكذٕ ٢٧يف الٮًٮء جنف ذلل ٟال يكذٕ٤٧ٮف ا٣ربؾ كإ٧٩ة يكذٕ٤٧ٮف و٪ةثري

امليةق ,كاجلة٠ ٓ٦جري إال أَ ٫٩جٞذةف كذك حمؿاب ٦تكٓ ك٪٦رب ٦جين ىلع اُ٣ؿاز
ن
امل٘ٮيل ,كال زاؿ املكضؽ ٝةا٧ة يؤدم رقةتل ٫ىلع أك ٢٧كص.)1(٫
 /8مصجد درفا.
كي ٓٞاجلة ٓ٦يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح ىلع مةرع اق )29( ٫٧يف

يح ثةثرياف ,كٌلف دأقحك٭ة اعـ 1886ـ كقيم املكضؽ درٝة ىلع اق ٥مؤقك ٫ك٬ٮ
ذك لٮف ثؿدٞةيل يف اُ٣بلء ,هل ٪٦ةردةف ٠جريدةف كٔؽد  ٨٦امل٪ةرات الى٘رية,

كًلذت ٔ٤ي ٫اق( ٫٧مكضؽ صٮحلة مك )٥٤أم مكضؽ املك٧٤ني  ٨٦صٮحلة ,كٌم
ص٭ح يف ص٪ٮب اهل٪ؽ اكف ٪٦٭ة اذلم ث٪ٮا املكضؽ ,كٝ ٥٬ٮـ جتةر كرصةؿ أٔ٧ةؿ
ك ٨٦ ٥٬أ ٢٬الك٪ح املذ٧ك١ني ث٭ة ,كٔ٪ؽ ٦ؽػ ٫٤الٚذح ٚي٭ة ٠ذةثح ثةبلٮر٦يح

كاال٩ك٤زييح دبني أكٝةت الىبلة كًلذجٮا ٔ٪ؽ ابلةب  ٨٦ادلاػ ٢داعء ((امهلل

اٚذط يل أثٮاب رمحذ )2())ٟثةٕ٣ؿبيح كابلٮر٦يح ,كٚٮؽ ٬ؾا ادلاعء قةٔح دٮًط
( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ص .156-155
(٬ )2ؾا ادلاعء صـء  ٨٦ظؽير مؿكم ٔ ٨أيب أقيؽٝ ,ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل ﷺ /إذا دػ٢
أظؽك ٥املكضؽ٤ٚ ,ي /٢ٞامهلل اٚذط يل أثٮاب رمحذ ,ٟكإذا ػؿج٤ٚ ,ي /٢ٞامهلل إين
أقأل ,ٟ٤ٌٚ ٨٦ ٟاحلؽير ركاق مك ٥٤يف وعيع ٫يف ٠ذةب وبلة املكةٚؿي ٨كٝرص٬ة,
ثةب ٦ة يٞٮؿ إذا دػ ٢املكضؽ ظؽير ر.)713( ٥ٝ
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الٮٝخ ,كاملكضؽ دىًل ٚي ٫اجلٕ٧ح كٚي ٫ثؿًلح يذٮًأ ٪٦٭ة اجلةس كالُ٤ي ٙأف يف
كقٍ ا٣ربًلح ُٕٝح دمي٤ح ٠جرية  ٨٦الؿػةـ ىلع ملك ز٬ؿة ٦ذٛذعح يف كقٍ املةء,

ك٬ٮ ْ٦٭ؿ ٚةػؿ إال يف اٛ٣ؿاش ٞ٧ٚؽ٦ذٛ٦ ٫ؿكمح ثة٣بكةط الؿػيه كمؤػؿد٫

ثةملن ٓ٧ك٣حف ٚي ٫يشء  ٨٦الكضةد ,كٚي٭ة رٚٮؼ ػنبيح دمي٤ح وٞي٤ح حميُح
ثةألٔ٧ؽة ىلع ٝؽر اردٛةع ٝة٦ح الؿصٕ٦ ٢ؽة تلٮًٓ ٔ٤ي٭ة املىةظ ,ٙأ٦ة حمؿاث٫
ٚإ ٫٩بكيٍ ابل٪ةء ػةؿ  ٨٦الـي٪ح ىلع ػبلؼ املكةصؽ األػؿل ,كاملكضؽ ٔ٤ي٫

أكٝةؼ صيؽة  ٨٦احلٮا٩يخ كأ٩٭ة دكيف ٣رت٦ي ٫٧كدٕ٧ريق ك٦ة ي٤ــ هل ٞٛ٩ ٨٦ةت
ن
٦ذ١ؿرة ٧٠ىةري ٙاملةء كال١٭ؿبةء ,كال زاؿ املكضؽ ٝةا٧ة يؤدم رقةتل ٫ىلع

أك ٢٧كص.)1( ٫

 /9اجلاوع الصين ابلٌؼايل.
كي ٓٞاجلة ٓ٦يف مةرع راحيس ٦٭ ٥يف ٦ؽي٪ح (را٘٩ٮف) أ٦ةـ ٕ٦جؽ ل٤جٮذيني

م٭ري كأ ٫٩أكرب ٕ٦جؽ ثٮذم يف إ٣ةو٧ح كيكىم (ثةصٮدا) ,كاملكضؽ ث٪ةق
ن
املك٧٤ٮف يف ٬ؾا املاكف ٝىؽا ظىت دؿد٪٦ ٓٛةرة ثيخ  ٨٦ثيٮت اهلل أ٦ةـ أثؿاج
ن
ذل ٟاملٕجؽ الٮزين املؿدٕٛح كيكٮف دحلبل ىلع كصٮد اإلقبلـ اٞ٣ٮم ٚي٭ة ,كىلع

ثةب ٬ؾا املكضؽ ال٤ٮظح اتلةحلح ثةل٘٤ح األرديح أٔبل٬ة ا٣بك٤٧ح ثةألرٝةـ
( )2()786ز ٥يف الكُؿ األدىن (ث٘٪ةيل ِ
قين صة ٓ٦مكضؽ را٘٩ٮف) كحتخ ذلٟ
( )1اْ٩ؿ حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ص .157-156
ن

( )2يكذجٮف ا٣بك٤٧ح ثةألرٝةـ حبكةب احلؿكؼ اجل ٢٧ك٣حف ثةحلؿكؼ اهلضةايح اظرتازا ٨٦
أف د ٓٞىلع األرض كيف ماكف ٗري َة٬ؿ ك٬ؾا يؽؿ ىلع مؽة اظرتا٦٭ ٥الق ٥اهلل دٕةىل,
=
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إ٣جةرة ٛ٩ك٭ة ثةإلجن٤زييح ,ك٪ٕ٦ة٬ة صة ٓ٦أ ٢٬الك٪ح ابل٘٪ةيل ,كٌم حتخ إرشاؼ
دمٕيح ٔ٧٤ةء اإلقبلـ يف ثٮر٦ة ,كل٧٤كضؽ ٪٦ةردةف ٠جريدةف مكذؽيؿدةف اعحلذةف
ن
٠أ٩٭٧ة ٞ٣ٮد٭٧ة أثؿاج اٞ٣بلع اٞ٣ٮيح ,كال زاؿ املكضؽ ٝةا٧ة يؤدم رقةتل ٫ىلع

أك ٢٧كص.)1(٫

=

ك٬ؾق إظؽل احلةالت اثلبلث القذؼؽاـ ظكةب ظؿكؼ اجل ٢٧املٕؿكؼ ثأيب صةد كٌم
احلة٣ح األكىل /اقذؼؽا ٫٦ثؽكف دٮقٓ ٠أف يكذؼؽ ٫٦ملٕؿٚح ٦ؽة ز ٨٦األم ٥ثٮاقُح
احلؿكؼ املُٕٞح ,كظكةب اجلي ,٢٧كاػذٛ٤ٮا يف ظٚ ,٫٧١ةٞ٣ةا٤ٮف جبٮازق ٥٬ /الك٭يٌل
كاث ٨الـم٤اكين اجلؽ كاأللٮيس اجلؽ كالىٮٚيح كالنيٕح إًةٚح لٛ٤ؿؽ امل٪تكجح اكبلةَ٪يح
كاٛ٣بلقٛح ,كهل ٥أد٣ح يف ذل ,ٟكاذلي ٨رصظٮا ث ٫ٕ٪٧كحتؿي ٫٧كهل ٥الكـ يف اجلَم ٔ/٥٬ ٫٪
اثٔ ٨جةس كاٞ٣ةيض اث ٨إ٣ؿيب كاث ٨دي٧يح كاث ٨اٞ٣ي ٥كاث٠ ٨سري كاإل٦ةـ اذل٬يب كاث٨
ػرلكف كاث ٨ظضؿ كالكؼةكم كالكيٮيط كالىة٣يح كالنةَيب كاإل٦ةـ النٮٌلين كاإل٦ةـ
الىٕ٪ةين كالنيغ حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ الٮ٬ةب كحم٧ؽ رميؽ رًة كحم٧ؽ ٔجؽق كٔجؽ الؿمح ٨ث٨
ن
٠سريا  ٨٦املٛرسي ٨صٕ٤ٮا اقذؼؽاـ
ظك ٨آؿ ميغ كٔجؽ الؿمح ٨املٕ٤يم كٗري٧٠ ,٥٬ة أف
ظكةب اجل ٨٦ ٢٧احلؿكؼ املُٕٞح يف ٕ٦ؿٚح ا٘٣يت  ٨٦ادجةع املتنةث ٫ك٪٦٭ ٥اإل٦ةـ
ابل٘ٮم كٔبلء ادلي ٨اخلةزف كالٮاظؽم ,كاللكيب ,كالك٧ؿ٪ٝؽم ,كاقذؽلٮا ىلع ذل ٟثأد٣ح,
كلبلقزتادة اْ٩ؿ َةرؽ ث ٨قٕيؽ اٞ٣عُةين ,أرسار احلؿكؼ كظكةب اجل ,٢٧رقة٣ح ٔ٧٤يح
جلي ٢درصح املةصكتري ٝ ٨٦ك ٥إٞ٣يؽة ثك٤يح ادلٔٮة كأوٮؿ ادلي ٨جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل
 ٨٦ ,٬1431/٬1429ص  64إىل ص .87
( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف مؿصٓ قةث ٜص  ,161كًلؾل ٟمٮيش ي٘ةر,
مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.44
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 /11مصجد حمىد جان.
ي ٓٞاجلة ٓ٦يف ٦ؽي٪ح (را٘٩ٮف) كد ٓٞاجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح جبٮارق ,ك٬ٮ مكضؽ
ن
ٝؽي ٥إال أ٩٭ ٥يب٪ٮف ٪٦ةرة اعحلح صؽاٝ ,ٮيح ابل٪ةء ,رظجح ا٪ٛ٣ةء ,كٌل٩خ ث٪ةء ٬ؾق
ا٧ٕ٣ةرة ال١جرية ٬ٮ  ٨٦و٪ؽكؽ ل٤ذربع ينةرؾ ٚي ٫املك٧٤ٮف لك ىلع ٝؽر ظةهل
ن
كحبكت ٦ة جتٮد ثٛ٩ ٫كَ ٨٦ ٫ةٝذ ,٫كال زاؿ املكضؽ ٝةا٧ة دؤدل ٚي ٫مٕةاؿ

اهلل(.)1

ن
قٮاء يف إ٣ةو٧ح
يذٌط ٚي٧ة قج /ٜا٩تنةر املكةصؽ يف ثٮر٦ة ثكرثة

اٞ٣ؽي٧ح (را٘٩ٮف) كيف ٗري٬ة  ٨٦املؽف ,كيف ُٞ٪٦ح أرٌلف ػةوح ٣رتًلـ املك٧٤ني

٪٬ةؾ ,كيٕٮد دأقحك٭ة إىل ٦بةت الكجني كٝؽ ث٪ةق املك٧٤ٮف  ٨٦أمٮاهل ٥اخلةوح,
كأٗ٤ت املجةين ىلع اُ٣ؿاز امل٘ٮيل اهل٪ؽم ,ث٧أذ٩تني ٠جريدني ك٦آذف أػؿل

و٘رية ,كحمؿاب مـػؿؼ ,كبؿؾ ٦ةء يف ثٌٕ٭ة ل٧٤ٮاىضء ,ثح٧٪ة املجةين يف اٞ٣ؿل
كاألريةؼ أٗ٤ج٭ة  ٨٦اخلنت اجليؽ٧٠ ,ة دٛذٞؿ أٗ٤ج٭ة إىل ٚؿش ْ٩يٛح
كقضةصيؽ صيؽة ,كال زا٣خ املكةصؽ اعمؿة ثةملى٤ني كيذٕة٬ؽ٬ة املك٧٤ٮف

ثة٪ٕ٣ةيح كا٣رت٦ي ٥ىلع ظكت ٝؽراد٭ ٥كإماك٩ةد٭ ٥يف ٗري ُٞ٪٦ح أرٌلف كا٣يت
أٗٞ٤خ دميٓ مكةصؽ٬ة ثأمؿ  ٨٦احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ثٕؽ ا٩ؽالع أظؽاث 2112ـ.

( )1اْ٩ؿ حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .168
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وي خالل وا مىض يججًل بِطِح دور املصاجد يف نرش اثلقاؾة اإلشالوية

يف بِروا عرب اجلقاط اتلاحلة:

 /1دٕؽ املكةصؽ يف ثٮر٦ة االُ٩بلٝح احلٞيٞيح ل٧٤ك ٥٤يف ث٪ةء اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح ,ظير إ٩٭ة املؤقكح ا٣يت كًٕخ أقف اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ٚةملكةصؽ
ثيٮت اهلل دٕةىل ك٬ٮ مٮًٓ دٕجؽ هلل دٕةىلٝ ,ةؿ دٕةىل   ( /

[ )    اجلٛٚ ,]18 /٨ي٭ة ٔؿؼ املك٧٤ٮف ٠ي ٙيٕجؽكف
اهلل ظٔ ٜجةدد ,٫كًلي ٙيذٞؿبٮف إحل ٫ػةمٕني ُ٦يٕني ٦ذؾل٤ني ػةًٕني,
ٚؾ٬ةب املك ٥٤ألداء الى٤ٮات اخل٧ف دؿقغ ٔٞيؽد ٨٦ ٫ػبلؿ أداا ٫ألْٔ٥

مٕرية  ٨٦مٕةاؿ ادلي ٨إذا أ٩٭ة ٔ٧ٮدق كالؿًل ٨اثلةين يف اإلقبلـ ثٕؽ الن٭ةددني,

إىل صة٩ت ٔ٧ةرد ٫ثةٕ٣جةدة كاذل٠ؿ كٝؿاءة اٞ٣ؿآف كاالٔذاكؼ كادلاعء كٗري٬ة,

ٚذ٭ؾب اجلٛٮس كيٞٮل اإلي٧ةف كيك٧ٮ ثةملضذ ٓ٧إىل ق ٥٤ا٤ٕ٣ٮ كاٛ٣بلح.

 /2رقة٣ح اتلٮظيؽ ٌم الؿقة٣ح األكىل احلٞح ل٧٤كةصؽ يف ثٮر٦ة ٚذ٘ؿس

إٞ٣يؽة الىعيعح  ٨٦ػبلؿ ارديةد٬ة كإٝة٦ح الىبلة ٚي٭ة ,ظير دذ٧سٚ ٢ي٫

٧٠ةؿ اُ٣ةٔح كاالٞ٩يةد كاخلٌٮع ٚيى٤ٮف ػ ٙ٤إ٦ةـ كاظؽ يف وٛٮؼ

٦تكةكيح ,كيذض٭ٮف إىل ٝج٤ح كاظؽة ,ػةًٕني ٤ٝٮب٭ ٥إىل رب ٠ؿي ٥كاظؽ ال هلإ

إال اهلل.

 /3اقذُةع املكضؽ يف ثٮر٦ة أف يؤدم دكرق ثك ٢اقتيٛةء يف نرش اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح ,كاتلٮصي ٫كاإلرمةد كادلٔٮة  ٨٦ػبلؿ إٞ٣ةء اخلُت األقجٮٔيح ادليجيح
لك يٮـ دمٕح ,كػُت امل٪ةقجةت ٠ىبلة إ٣يؽي ٨كاالقتكٞةء كال١كٮؼ ,إىل

صة٩ت إٞ٣ةء ادلركس كاملٮأِ ثٕؽ الى٤ٮات اخل٧فٚ ,ذذأزؿ األٚبؽة ث٭ؾق

املٮأِ كادلركس ,كبةتلةيل دذع ٜٞالٮظؽة اإلقبل٦يح.
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 /4حتذ ٢املكةصؽ يف ثٮر٦ة ذات ابل٪ةء ا٧ٕ٣ؿاين كا٣تنحيؽ ابلؽيٓ ماك٩ح

ظٌةريح مؿمٮٝح يف دةريغ األ٦ح اإلقبل٦يح كدلؽ٬ةٚ ,ةملكةصؽ أوجعخ مؿًلـا
ن
٦٭٧ة  ٨٦مؿا٠ـ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة.

 /5جيؽ املك ٥٤ابلٮريم يف املكضؽ الؿٞٚح الىةحلح كاٞ٣ؽكة احلك٪ح ٚيذأزؿ

املك ٥٤ثٞؿيٚ ,٫٪يٕ ٢٧ىلع ثر الٮيع ادليين كاثلٞةيف يف ٛ٩ك ٫كاملذ٧س ٢يف ٩جؾ

ابلؽع كاخلؿاٚةت كحي ٢حم ٫٤ركح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح.

 /6يذضًل يف املكضؽ ثٮًٮح ْ٦ة٬ؿ املكةكاة الاكم٤ح ا٣يت دىع إحل٭ة ديج٪ة

اإلقبليم يف ظٌٮر ٥٬ألداء مٕرية الىبلةٚ ,بل ٚؿؽ ثني ٗين أك ٞٚري ,كال ثني

٦أمٮر كأ٦ري ,كال ثني أثيي كأقٮدٚ ,ذؼٌٓ اجل٧ٮع لك٭ ٥ػ ٙ٤إ٦ةـ كاظؽ,

٪٦حجني ػةًٕني ,يف وٛٮؼ ٦تكةكيح ,دذبلو ٜاألكذةؼ كاألٝؽاـ.

 /7ل٧٤كةصؽ يف ثٮر٦ة ه
ه
٠جري يف ث٪ةء الؿكاثٍ االصذ٧ةٔيح كدٮزي ٜأكارص
دكر

األػٮة اإلقبل٦يح كاملعجح ثني املى٤ني كدٞٛؽ أظٮاؿ ثٌٕ٭ ٥ابلٕي  ٨٦ػبلؿ

أداا٭ ٥لىبلة اجل٧ةٔح يف املكةصؽ مخف مؿات يف احلٮـ ٚجؾل ٟدُٰٕ وٮرة

مرشٝح ل٤ذاك ٢ٚاالصذ٧ةيع يف اإلقبلـ.
ه
ه
٠جري يف كصٮد املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح كاتلسٞيٛيح
 /8ل٧٤كةصؽ يف ثٮر٦ة ٢ٌٚ

يف ثٮر٦ة اكملؽارس اإلقبل٦يح كال١ذةديت كادلكر اإلقبل٦يح كظٞ٤ةت حتٛيِ
اٞ٣ؿآف ال١ؿيَٚ ,٥م ْ٪٦ٮ٦ح ٦ذاكم٤ح ل٧٤ؿا٠ـ ا٣رتبٮيح كاتلٕ٤ي٧يح ,كلٮال كصٮد

املكةصؽ يف ثٮر٦ة ملة رأي٪ة ٬ؾق املؤقكةت اثلٞةٚيح ,ممة اكف هل أْٔ ٥األزؿ يف نرش

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح.
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أوالً :التحديات:
٬ /1ؽـ ٠سري  ٨٦املكةصؽ كامل٪ةثؿ ثٕؽ أظؽاث 2112ـ ,ك ٓ٪٦املى٤ني ٨٦

أداء الىبلة ٚي٭ة  ٨٦رمٌةف اعـ  1413ـهكػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف٦ ,س ٢اجلةٓ٦
ادليٮاين يف ٦ؽي٪ح أكيةب اعو٧ح أرٌلف املك٧٤ح أقك ٫امل٭ةصؿكف يف اٞ٣ؿف

اخلةمف ٔرش امليبلدم ,كٝؽ ٬ؽ٦ذ ٫الكُ٤ةت ابلٮذيح اعـ 1964ـ ثأمؿ اجلرناؿ

إ٣ك١ؿم (ين كيٚ )٨٭ ٟ٤دل٧ٮٔح  ٨٦ابلٮذيني اذليٝ ٨ةمٮا ثذؽ٦ريق ,ك ٨٦ز٥
دٮٛٝخ احل١ٮ٦ح ٬ ٨٦ؽـ املكةصؽ األػؿل اتلةرخييح ا٣يت اك٩خ يف ٝةا٧ح اهلؽـ

كاإلزا٣ح(.)1

كاحلٞيٞح أف املكةصؽ املٮصٮدة يف ٗري ُٞ٪٦ح أرٌلف ال دٚ ٓ٪٧ي٭ة الى٤ٮات

ث ٢الى٤ٮات ٝةا٧ح إىل اآلف ث٧ة ٚي٭ة م١ربات الىٮت ال د٧٠ ,)2(ٓ٪٧ة ركل ذلٟ
النيغ حم٧ؽ ث٩ ٨ةرص إ٣جٮدم يف زيةرد ٫دلك٣ح ثٮر٦ة كٝؽ ذ٠ؿت ٞ٦ذُٛةت ٨٦

صٮتل ٫يف املُ٤ت الكةث٣ ,ٜك ٨ثٕؽ األز٦ح األػرية كاًُ٭ةد املك٧٤ني كٝذ٤٭٥
(٩ )1ٮر اإلقبلـ ث ٨صٕ ٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت مؿصٓ قةثٜ
ص .74
(ٝ )2ةث٤خ ال١سري  ٨٦احلضةج اذلي ٨أدٮا ألداء ٚؿيٌح احلش  ٨٦دك٣ح ثٮر٦ة يف اعـ  1434ـه
ٚأٚةدكين ثأف األذاف كإٝة٦ح الىبلة يف ٗري مكةصؽ ُٞ٪٦ح أرٌلف ال زا٣خ ٝةا٧ح كمك٧ٮح
الىبلة ٚي ٫إال ثٕي املكةصؽ ا٣يت كٕٝخ ٚي٭ة أظؽاث م٘ت كٔٝ ٨٦ ٙ٪ج ٢اجل٧ةاعت
ابلٮذيح.
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كرشدٝ ٨٦ ٥٬ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح احلةٝؽة ,أحلٞخ ثٞؿار دٕكيف ٛ٦ةدق ٔؽـ
اصذ٧ةع أكرث  ٨٦مؼىني يف أم ماكف ث٧ة يف ذل ٟاملكةصؽ حبضح أ٩٭ة ٪٦جٓ

اٛ٣كةد كبؤر اٛ٣نت يف ٪٦ةَ ٜاملك٧٤ني كػةوح أرٌلف.

ن
 /2إٗبلؽ املكةصؽ يف أرٌلف ظير أوؽرت احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٝؿارا ثٓ٪٧

الى٤ٮات دمةٔح كإٗبلؽ املكةصؽ حبضح أ٩٭ة دجرش اٛ٣كةد كاٛ٣نت ا٣يت دجذش ٨٦
ن
اصذ٧ةع اجلةس( ,)1ظير إف ٬ؤالء ابلٮذيٮف أدرًلٮا د٧ة٦ة كدرقٮ٬ة دراقح كأيح
مكذٛيٌح ثأف املكةصؽ ُٞ٩ح االُ٩بلٝح ل٧٤ك٧٤ني كركح ظيةد٭ ,٥ظىت ٝ ٓ٦ؿار

امل٪٬ ٓ٪ةؾ د٪ترش الرشَح يف لك ماكف كدذةثٓ املكةصؽ ,كدٕذ ٢ٞلك  ٨٦خيةٙ٣

٬ؾا اٞ٣ؿار حبضح نرش اٛ٣كةد كإمٕةؿ اٛ٣ذ٪ح كحيةك٤ٔ ٥ي ٫اٞ٣ة٩ٮف ثةالٔذٞةؿ,

ك٣ك ٨املك٧٤ٮف مؿاثُٮف وة٦ؽكف حيةكلٮف أمؽ املعةكالت ألداء ٚؿيٌذ٭ ٥يف

املكةصؽ ٧٠ة أمؿ اهلل ٔـكص ,٢كػةوح وبلة اجلٕ٧ح ٚيضٕ٤ٮف يف أاعيل اجلجةؿ

كاملؿدٕٛةت  ٨٦اٞ٣ؿيح  ٨٦يذُٕ٤ٮف أػجةر الرشَح كيؿاٝجٮف حتؿٌلد٭ ٥ظىت
ن
يى٤ٮف دمةٔح ثُ٧أ٩ح٪ح كق١ي٪ح ,كأيٌة ٕ٪٦٭ ٨٦ ٥وبلة ا٣رتاكيط كذلٟ

ثٛؿً٭ ٥ث٧ة يكىم ظْؿ اتلضٮؿٚ ,ك ٥ظـف املك٧٤ٮف يف ٔؽـ إٝة٦ذ٭ة دمةٔح,

كٛ٩ٮق٭ ٥تنذةؽ لىبلة ا٣رتاكيط يف م٭ؿ رمٌةف املجةرؾ ,إذ أ٩٭ ٥دؿبٮا كاعمٮا
قجني ٔؽيؽة يٞي٧ٮف ٬ؾق النٕرية إْ٣ي٧ح كخيذ٧ٮف اٞ٣ؿآف يف حلةحل٭ة إُ٣ؿة,
ك٣ك ٨ابلٮذيح احلةٝؽة دأىب ذلٚ ,ٟيٌُؿ املك ٥٤أداء وبلة ا٣رتاكيط يف ثحذ٫

ن
( )1جتؽ يف امل٤ع ٜر )6( ٥ٝػُةثة  ٨٦ظةك٦ ٥ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ,يأمؿ ثإٛٝةؿ املكةصؽ كٓ٪٦
الىبلة ٚي٭ة.
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ن
ن
رٗ٧ة ٔ ,٫٪ك٤ٝج ٫يذ ُٓٞأملة كظرسةٚ ,٭٦ ٥أصٮري ٨ثإذف اهلل ثجيذ٭ ٥اخلةلىح
كأداا٭ة ظكت اقذُةٔذ٭.٥

ٝ /3يةـ ابلٮذيني ثؾثط املى٤ني أز٪ةء دأديذ٭ ٥ل٤ىبلة يف املكضؽ ,ك٢ٕ٣

٦ؾحبح مكضؽ مياكيل دٕرب جلة ٦ؽل ٦ة يٕة٩ي ٫املك٧٤ٮف يف ٬ؾا اجلة٩ت ,كيف
دٛةوي ٢الٮإٝح ٝةـ رصةؿ ابلٮ٣حف يف ثٮر٦ة ثةالٔذؽاء ىلع املى٤ني يف املكضؽ

أز٪ةء دأديذ٭ ٥وبلة اجلٕ٧ح ,كظي٪٭ة ظةكلٮا  ٓ٪٦الىبلة ث٭ؾا املكضؽ كٝؽ دىؽل
ن
هل )16( ٥مؼىة  ٨٦املك٧٤نيٝ ,ذ٤ٮ ٥٬ىلع اٛ٣ٮر دكف إ٩ؾار ,كملة زةرت زةاؿة
ن
املى٤ني أَٞ٤ٮا ٔ٤ي٭ ٥اجلةر ٞٚذ٤ٮا ( )35مك٧٤ة آػؿيٚ ,٨سةرت اٞ٣ؿيح لك٭ة ًؽ
٬ؾق اال٩ذ٭ةاكت ابلٮذيح ٞٚة٦خ ٚؿٝح  ٨٦رصةؿ الرشَح ال ئ ٢ٞؽد٨ٔ ٥٬

(ٚ )511ؿد رشيط  ٨٦ابلٮذيني ثإمٕةؿ احلؿاا ٜيف ثيٮت اٞ٣ؿيح كاملكةصؽ( ,)1ك٬ؾا
ّ
 ٨٦أْٔ ٥الؿزاية كاملع ٨ا٣يت دىيت املك٧٤ني ٪٬ةؾ كحتؽ وٕت ل٘٤ةيح ,إذ ال
ي٧ك ٨اتل٘٤ت ٔ٤ي ٫إال ثذ١٧ني املك٧٤ني ٪٬ةؾ كإزجةت كصٮد ٥٬كٔ٦ ٢٧ة

ي٧ك ٫٤٧ٔ ٨يف إزجةت اٌٞ٣يح يف املعةك ٥ادلكحلح املؼذٛ٤ح.

 /4دؽ٦ري كإظؿاؽ املكةصؽ ث٧ة ٚي٭ة  ٨٦املى٤ني كٝؽ ظى ٢ذلٔ ٟؽة مؿات

يف احلةدزح األػرية ,ظير درضـ اجلةر ٝ ٨٦جٔ ٢ىةثةت ثٮذيح ظةٝؽة أز٪ةء

الى٤ٮات ٧٠ة ظى ٢ث٧كضؽ يف ٦ي١ذيبل كًلسري  ٨٦املكةصؽ يف أكيةب كرا٘٩ٮف

ثٕؽ احلةدزح األػرية.

(٩ )1ٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت مؿصٓ قةثٜ
ص . 68
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ٚجٔ ٖ٤ؽد املكةصؽ ا٣يت دمؿت يف إ٤ٝي ٥أرٌلف يف إظىةايح  ٨٦اعـ 1942ـ
ن
إىل اعـ 1981ـ أكرث  ٨٦تكٓ ٦بح مكضؽا (٧٠ ,)1ة ثٔ ٖ٤ؽد املكةصؽ ا٣يت
ن
اظرتٝخ ػبلؿ اعيم 2112ـ ك2113ـ أربٓ كقجٕٮف مكضؽا(.)2
ٔ /5ؽـ الك٧ةح ثة٣رت٦ي ٥أك ث٪ةء مكةصؽ صؽيؽة( )3ك٬ؾا ٝؿار دٕكيف إذ أف

احل١ٮ٦ح ابلٮذيح تك٧ط ثإٝة٦ح ٕ٦ةثؽ ثٮذيح صؽيؽة ,ث ٢األدًم كاألمؿ حتٮي٢

املكةصؽ إىل ٕ٦ة ٢ٝل٤س٪١ةت احلؿبيح كإ٣ك١ؿيح ,أك حي ٢حمٕ٦ ٫٤ةثؽ ثٮذيحٓ٦ ,
أف ادلقذٮر ابلٮريم ي٪ه ىلع أف للك مؼه هل ظؿيح ادلية٩ح كاملٕذٞؽ ,ك٬ؾا

اتلعؽم ي٧ك ٨اتل٘٤ت ٔ٤ي ٫ث١ٛؿة الىية٩ح ادلكريح أك الىية٩ح اجلـايح ٚرتة

ثٕؽ ٚرتةٝ ٨٦ ,ج ٢أ ٢٬ا٣يح املحكٮري ,٨ك٬ؾا ظةو ٢يف ثٕي املكةصؽ ٪٬ةؾ,

٣ك ٨اإلماكحلح دجًف ٝةا٧ح يف املكةصؽ املذ٭ةل١ح ا٣يت حتذةج إىل إاعدة ث٪ةء كا٣يت
حتذةج إىل درصيط  ٨٦اجل٭ةت املؼذىح.

 /6االٚذٞةر إىل أبكٍ اخلؽ٦ةت يف ثٕي املكةصؽ كػةوح يف األريةؼ

كاٞ٣ؿل ,إذا ٔ٪٧٤ة أف ثجيةف املكةصؽ كصؽرا ٨٦ ٫٩األػنةب كصؾكع األمضةر,

كٔؽـ كصٮد ٚؿش أك بكةط أك ٦ة نك٧ي ٫ثةلكضةدة ,كيف ظةؿ كصٮد٬ة جتؽ٬ة ثةحلح

ن
( )1اْ٩ؿ أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ط ٞ٪٦عح
كصؽيؽة ,مؿصٓ قةث ,ٜص .155
( )2اْ٩ؿ إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مك٤يم أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح
٦ية٧٩ةر) الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ
الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم.
( )3حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .81
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كاًعح ٔ٤ي٭ة مبل٦ط اٞ٣ؽـ كأزؿ الـ ,٨٦كجتؽ دكرات امليةق ٗري ٦٭يأة د٭يبح

اكم٤ح أك حم ٢الٮًٮء ٗري وة٣ط ,كالكجت يف ذل ٟيؿصٓ إىل ٔؽـ كصٮد ص٭ةت
إرشاٚيح دذٕ٭ؽ ثة٣رت٦ي ٥كالىية٩ح ,ثةإلًةٚح إىل دٌيي ٜاحل١ٮ٦ح ابلٮذيح ىلع
ن
اٞ٣ةا٧ني لؤلٔ٧ةؿ اخلرييح ,كأيٌة ٞٚؿ النٕت ابلٮريم كػةوح مك٤يم أرٌلف أدل

إىل دؽ٬ٮر املكةصؽ كٔؽـ اال٬ذ٧ةـ ثىية٩ذ ٨٧ٚ ٫أي ٨هل ٥املةؿ ليك يتربٔٮا
ن
كيذىؽٝٮا ٌٚبل أف جيؽكا ٧ٞ٣ح ٔحن٭ ,٥ك ٓ٦ذل ٟجتؽ املكةصؽ كإف اك٩خ
٦ذ٭ةل١ح ْ٩يٛح كمؿدجح حتْٯ ثةال٬ذ٧ةـ ابلةٝ ٨٦ ٖ٣ج ٢اٞ٣ةا٧ني ٔ٤ي٭ة مم٨

يكك ٨جبٮار املكضؽ ٝؽر إماك٩ةد٭ ٥املذةظح ,كجتؽ املكةصؽ اعمؿة ثةملى٤ني

كدؤدل ٚي٭ة مٕةاؿ اهلل كال جتؽ٬ة ٦٭ضٮرة كيكذٛةد ٪٦٭ة ىلع أك ٢٧كص ٫رٗ٥

اْ٣ؿكؼ اٞ٣ةقيح.

ٔ /7ؽـ كصٮد ص٭ح إرشاٚيح إلدارة املكةصؽ كٍل٭ة دؽار ثةصذ٭ةدات مؼىيح

ىلع أيؽم املعكجني كاملحكٮري ٨٦ ٨أ ٢٬ا٣يح ٓ٦ ,ا ٥٤ٕ٣ثأف ٪٬ةؾ مخف
دمٕيةت إقبل٦يح ػرييح ٕ٦رتٚح ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح د٭ذ ٥ثةلنبٮف

اإلقبل٦يح( ,)1ل٪١٭ة ل ٥تكذُٓ حتٞي ٜدميٓ ٦ذُ٤جةت املكةصؽ يف ثٮر٦ةْ٩ ,ؿا
ن
أل٩٭ة ص٭ةت ػرييح دٕذ٧ؽ ىلع اتلرباعت يف مىةريٛ٭ة ,كأيٌة ثيٕؽ ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف

ُٔٞ٪٦ ٨ح أرٌلف ,كٔؽـ كصٮد ٚؿكع هلة يف املُٞ٪ح ,إذ ظرصت أٔ٧ةهلة يف ٪٦ةَٜ

حمؽدة.

( )1قيأيت مـيؽ ثيةف هلؾق اجلٕ٧يةت اخل٧ف املٕرتٚح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف املجعر
الؿاثٓ ثإذف اهلل.
995

ن

الثقافة اإلسالمية يف بورما

 ٓ٪٦ /8م١ربات الىٮت يف أٗ٤ت املكةصؽ الٮإٝح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف ,كيف

ٗري٬ة ال د ٓ٪٧يف أٗ٤ج٭ة ثؽحل ٢ذ٠ؿ الؿظةؿ حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮد ثأف األذاف يىؽح
يف اآلذاف يف ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل ظي٧٪ة اكف يذضٮؿ يف مٮارٔ ٫كَؿ.)1(٫ٝ

 ٓ٪٦ /9إٝة٦ح املعةرضات كادلركس ادليجيح ظير يذ ٥اتلعٞي ٓ٦ ٜاإل٦ةـ

املؼة ٙ٣كدٮٝئ ٫ٛؽة أيةـ ملؼةٛ٣ذ ٫اٞ٣ة٩ٮف كرب٧ة يذٕؿض ل٤ذٕؾيت اجلكؽم

كاجلٛيس.

٤ٝ /11ح املىةظ ٙيف مكةصؽ ثٮر٦ة أك إ٩ؽا٦٭ةٞٚ ,ؽ أذؽ٩ة يف املكةصؽ

اع٦ح كصٮد ٧٠يح اكٚيح  ٨٦املىةظ ٙل٤ذبلكة كاٞ٣ؿاءة أز٪ةء دٮاصؽ املى٤ني,

ظير ٝة٦خ احل١ٮ٦ح ثإيٞةؼ ٔ٤٧يح إدػةؿ املىةظ ٙإىل ثٮر٦ة ٪٦ؾ اعـ  1412ـه
ثٕؽ أف اك٩خ تك٧ط ثؽػٮؿ املىةظ ٙإحل٭ة ثأٔؽاد ٕٞ٦ٮ٣ح ٠٭ؽاية ل٧٤ك٧٤ني,

كبرشط أال دذع ٢٧احل١ٮ٦ح ا٧ٕ٣بلت الىٕجح ,كبٕؽ احلىٮؿ ىلع إذف االقترياد

 ٨٦الكُ٤ح املؼذىح(.)2

 ًٕٙ /11دكر ثٕي أا٧ح املكةصؽ يف ثٮر٦ة ,كٌم  ٨٦األمٮر امل٭٧ح ا٣يت

جيت اتلجج ٫إحل٭ة تلُٮيؿ كٕٚةحلح دكر اإل٦ةـ يف ثٮر٦ة.

( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص  ٫٤ٕ٣ 213اكف ٬ؾا يف ظي٫٪
ن
ن
كيف را٘٩ٮف  ٍٞٚأ٦ة اآلف ٞٚؽ ٚؿًخ الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ٝؿارا ث ٫ٕ٪٧ثذةدة كػةوح يف
ُٞ٪٦ح أرٌلف.

( )2اْ٩ؿ دل٤ح ابلبلغ ال١ٮيتيح األقجٮٔيح يف ٔؽد٬ة ( )466الىةدرة يف  1398/11/22ـهص-128
 ٫٤ٞ٩ ,134النيغ يٮنف وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف األرٌلين٦ ,أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.161
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ثانًاً :سبل التغلب علًها.
 /1املُةبلح امل٤عح كادلاا٧ح ٝ ٨٦ج ٢اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح املٕذ٧ؽة ٪٬ةؾ,

تل١٧ني املك٧٤ني  ٨٦أداء مٕرية الىبلة يف املكةصؽ دمةٔح ثك ٢يرس كَ٧أ٩ح٪ح

كٔؽـ اتلٕؿض هل ٥ظىت دذع ٜٞاجلذةاش ثإذف اهلل.

 /2حمةك٣ح إجيةد كإٝة٦ح مى٤يةت اع٦ح ثؽي٤ح ٔ ٨املكةصؽ ثٕيؽة ٔ ٨أٔني

الرشَح ,كٔؽـ دؿؾ الى٤ٮات  ٓ٦اجل٧ةٔح ٝؽر اإلماكف ,كإال ٚةملعةْٚح ٔ٤ي٭ة يف
ن
ابليٮت ىلع كٝذ٭ة يف ظة٣ح ٔؽـ اإلماكف كاالقذُةٔح ,كال يك ٙ٤اهلل ٛ٩كة إال
كقٕ٭ة.

 /3دٮقيٓ ٔ ٢٧اجلٕ٧يةت ككًٓ ػٍُ مكذٞج٤يح هلة ,كٔٚ ٢٧ؿكع ٔؽة يف

دميٓ ٪٦ةَ ٜثٮر٦ة ,كاتلجكي ٓ٦ ٜاجل٭ةت اخلرييح يف ادلكؿ اإلقبل٦يح ٠ؿاثُح

إ٣ةل ٥اإلقبليم كاجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم ,كدمٕيةت أػؿل ٠سرية ألص٢
دٮٚري املزيا٩يح كاملذُ٤جةت كدٮٚري اإلماك٩ةت كػةوح أف ٬ؾق اجلٕ٧يةت ٕ٦رتؼ

ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح.

 /4دٮظيؽ أكٝةت األذاف كاإلٝة٦ح ,كإيٞةظ ً٧ةاؿ املك٧٤ني ٪٬ةؾ كاال٬ذ٧ةـ

ثةلٮٝخ كالـ ٨٦كاتلج١ري إىل الى٤ٮات ألصٔ ٢ؽـ ٚٮاد٭ة يف املكةصؽ كاملى٤يةت
إ٣ة٦ح كد١٧ني أداا٭ة  ٓ٦دمةٔح املك٧٤ني.

 /5إٝة٦ح جتٕ٧ةت ثٕيؽة ٔ ٨أٔني الرشَح يف ثيٮد٭ ٥كمكة٪٠٭ ٥اخلةوح

يذؾا٠ؿكف ٚي٭ة ٠ذةب اهلل كق٪ح رقٮهل ﷺ ,كل ٫٪١حيذةج إىل ثؾؿ املـيؽ ٨٦
اجل٭ؽ املذٮاو ٢ألف الٞ٤ةءات ٤ٝي٤ح كًٕيٛح ال ييف املُ٤ٮبًٕٚ ,ل اٞ٣ةا٧ني ىلع
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٬ؾق األٔ٧ةؿ نرش زٞةٚح رضكرة احلٌٮر ملس٬ ٢ؾق امل٤ذٞيةت اذلم يٕٮد ىلع أ٫٤٬

ثةجل ٓٛكاٛ٣ةاؽة.

 /5دٮٚري املىةظَ ٨ٔ ٙؿي ٜاألٚؿاد ,كإدػةهلة بنلك رسم كبىٛح ػةوح,

كبةتلةيل دكٮف املكبٮحلح ٝةا٧ح ىلع لك ٚؿد  ٨٦أٚؿاد املك٧٤ني يف ٬ؾا إ٣ةل,٥
كزيةدة اجل٭ؽ يف ذل ٨٦ ٟاٞ٣ةا٧ني ىلع ٬ؾق املكةصؽ ٪٬ةؾ ,كاتلجكيٓ٦ ٜ

إػٮا٩٭ ٥املك٧٤ني يف مىت ثٞةع إ٣ةل ,٥إذ أف أٗ٤ت املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني دلي٭٥
ن
دٮاو ٓ٦ ٢أٝةرب٭ ٥كٕ٦ةرٚ٭ ٥يف ثبلد ٠سرية ,كأذ٠ؿ ٪٬ة مٮٛٝة بلٕي اإلػٮة
كدؿبُين ث٭ٔ ٥بلٝح صيؽة ,ظير إف دلي٭ ٥ص٭ٮد ػةوح ك٦جةرًلح كراإح يف ٬ؾا

النأف ٚ٭ ٥يٞٮمٮف ثذٮٚري ٦جة ٖ٣هلؾا النأف كرشاء املىةظ ,ٙكإدػةهلة ٪٬ةؾ
ن
ن
بنلك ػةص كجنط يف ذل ٟجنةظة ثة٬ؿا كهلل احل٧ؽ ,ك٣ك ٨إىل اآلف ل ٥يٙ
ّ
ثةملُ٤ٮب ,كالثؽ ثؾؿ املـيؽ  ٨٦اجل٭ؽ كإُ٣ةء كاتلٕةكف تلٛةدم د ٟ٤األز٦ح,
كذل ٟثتجين إظؽل املؤقكةت اخلرييح يف اعمل٪ة اإلقبليم ,كاتلجكي ٓ٦ ٜاملك٧٤ني
٪٬ةؾ تلٮٚري٬ة كإدػةهلة.

 /6ثة٣جكجح تلُٮيؿ كٕٚةحلح دكر اإل٦ةـ ٚيججيغ ٔ ٢٧اآليت/
أ) د٧٪يح ٝؽرات ثٕي األا٧ح كاخلُجةء يف أداء رقةتل٭ ٥ىلع أك ٢٧كص٫

ثة٣ربا٦ش كادلكرات ا٧٤ٕ٣يح امل١سٛح.

ب) زيةدة دٕٛي ٢دكر اإل٦ةـ ػةرج أقٮار املكضؽ اكلـيةرات اٛ٣ؿديح

كاجل٧ةٔيح ل٪٤ىط كاإلرمةد كاتلٮصي.٫
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وٛعح ثيٌةء
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أوالً :التعزيف بها.

يّ
ال١ذةديت ٌم /مٮًٓ دٕ٤ي ٥ال١ذةب ثةلٌ ٥كا٣تنؽيؽ ,كامل١ذت كاظؽ

كاجل٠ ٓ٧ذةديت ,كماكدت ,كامل١ذت مٮًٓ اتلٕ٤ي ,٥كامل١ذت ثٌ ٥املي /٥املٕ,٥٤
يٌ
كال١ذةب /الىجيةف(.)1
اقذؼؽ ٫٦املك٧٤ٮف لرلال٣ح ىلع املاكف اذلم ي٪ةؿ ٚي ٫األَٛةؿ املك٧٤ٮف

دٕ٤ي٧٭ ٥األكؿ كدٕذرب ال١ذةديت ٦ؽرقح و٘رية كظٞ٤ح ٔ٧٤يح لؤلَٛةؿ تلٌ٤ف

اتلٕ٤ي ٥األكؿ.

ثانًاً :نظامها.
دبىن ال١ذةديت كاملؽارس كادلكر اإلقبل٦يح َٔ ٨ؿي ٜاملٞذؽري ٨٦ ٨أ٢٬
ى
(٠ذى ى
ت).
( )1حم٧ؽ ث ٨م١ؿـ ثْ٪٦ ٨ٮر ,لكةف إ٣ؿب ,مؿصٓ قةث ,ٜج  13ص٦ ,18ةدة
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ا٣يح يف املُٞ٪ح أك اٞ٣ؿيح يف ثٮر٦ة ,كيذ ٥ثذٕةكف اجل٧يٓ كجب٭ٮد منرتًلحٚ ,ةذلي٨
أ ٥ٕ٩اهلل ٔ٤ي٭ ٥ثةملةؿ يكة٧٬ٮف ثأمٮاهلٝ ٥ؽر ٦ة يكذُيٕٮف ,كأوعةب امل٭٨
كاحلؿؼ حيتكجٮف األصؿ ٔ٪ؽ اهلل جب٭ٮد ٥٬ابلؽ٩يح يف ابل٪ةء كا٣تنحيؽ ,ك ٨٦هل

أرض يٮٛٝ٭ة ألص ٢املؽرقح ,ك٪٦٭ ٨٦ ٥يكة ٥٬ثةملٕؽات كاألدكات  ٨٦اُ٣ٮب

كاخلنت ك١٬ؾا ,ظىت يذ ٥تنحيؽ املؽرقح كيكذ ٢٧ث٪ةؤ٬ة ىلع أك ٢٧كص ٫كأثٍم
ّ
يظ٤ح ث ٢ٌٛاهلل ز ٥ث ٢ٌٛاتلٕةكف املس٧ؿ ثني أ ٢٬ا٣يح.
كال١ذةديت كاملؽارس كادلكر اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة لك٭ة دٕذ٧ؽ يف ٞٛ٩ةد٭ة ىلع

املٮارد اخلرييح ٗري اثلةثذح ثةإلًةٚح إىل رق ٥ق٪ٮم يكري يؽ ٫ٕٚاُ٣ة٣ت ,كيف

ظة٣ح زجٮت ٞٚؿق كيذ ٫٧يذ ٥إٔٛةؤق  ٨٦د ٟ٤الؿقٮـ كدذعٞٛ٩ ٢٧ذ ٫املؽرقح

اكم٤ح  ,ك٣حكخ ٪٬ةل ٟإظىةايح دٝيٞح يف ٔؽد٬ة إال أ ٫٩كببل أدىن م ٟد٪ترش
ن
ن
بنلك كاقٓ صؽا كدكرث يف لك ٝؿيح أك يحٚ ,لك٧ة كصؽ مكضؽا كصؽ جبة٩ج٫
ال١ذةديت.

ن
كال١ذةديت يف ثٮر٦ة ماك٩٭ة داا٧ة يف ث٪ةء مكذٔ ٢ٞجةرة ٔ ٨م٤ع ٜػةص يف
ى ٍ
داػ ٢أقٮار املكضؽ ,كدي ى
(١٦ذىت) ثٛذط املي٥
ٕؿؼ ال١ذةديت يف ثٮر٦ة ث٧كىم
كق١ٮف الاكؼ كٚذط اتلةء ,كٌم مؿظ٤ح ٦ذٞؽ٦ح ٝج ٢اتلعةؽ اُ٣ة٣ت ثةملؽارس,

كٌم ث٧سةثح ركًح األَٛةؿ إذ ي٤ذع ٜث٭ة اُ٣ة٣ت كٔ٧ؿق ال يذضةكز اخل٧ف
ق٪ٮات.

ن
كال يٮصؽ ٪٦٭ش كاًط هلؾق ال١ذةديت ,ل ٫٪١ال خي٤ٮ ٔ٧ٮ٦ة  ٨٦دٕ٤ي٥
ن
ن
الى٘ةر ٝىةر الكٮر دبلكة كظْٛة ,ز ٥دٕ٤ي ٥احلؿكؼ اهلضةايح إ٣ؿبيح ُٞ٩ة ٍٞٚ
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ثةتل٭يج دكف ٠ذةثذ٭ة َٔ ٨ؿي٦ ٜة يكىم ثػ (اٞ٣ةٔؽة اجلٮرا٩يح)(ٚ ,)1إف جتةكز
ن
ذل ٟحي ِٛصـء ّ
ٔ ٥اكمبل ,ز ٥يذ ٥دٕ٤ي ٫٧اٞ٣ؿاءة ثةجلْؿ جل٧يٓ قٮر اٞ٣ؿآف
ي
ال١ؿيٚ ,٥إذا ظى ٢هل ػذ ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ثةجلْؿ حيذ ٢ٛثٚ ,٫يذٚ ٥ي ٫دٮزيٓ
ن
ثٕي املأكٮالت النٕجيح املٕؿكٚح اكذلرة كاٛ٣نةر كٗري٬ة أك ثٌٕة ُٓٝ ٨٦

اٛ٣ٮاٝ ٨٦ ٫٠ج ٢كيل أمؿ اُ٣ة٣ت اذلم ػذ ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥إىل دميٓ َبلب
ن
ن
ن
ال١ذةديت ٚؿظة كاقذبنةرا خبذ ٥اٞ٣ؿآف كتنضيٕة لـمبلا ٫يف احلٞ٤ح ,ك٬ؾق اعدة
من٭ٮرة دلل دميٓ ا٣رب٦ةكيني الؿك٬ةجنيني.

٬ؾا إىل صة٩ت دٕ٤ي٬ ٥ؤالء األَٛةؿ ثٕي األدٔيح املأزٮرة كاألذاكر

املرشكٔح ,كدٕؿي ٫ٛأرٌلف اإلقبلـ كأرٌلف اإلي٧ةف ,كدؽريج ٫ىلع ثٕي اآلداب
اجلجٮيح ٠ذعيح اإلقبلـ كبؿ الٮادلي ٨كدٮٝري املٕ ٥٤كاظرتاـ ال١جري كدٕ٤ي ٥الٮًٮء
ن
ن
كوٛح الىبلة دُجيٞة ٔ٤٧ية ,كآداب ٌٝةء احلةصح كآداب األك ٢كالرشب

كامل٤بف كآداب اُ٣ؿؽ كٗري٬ة ,ممة يكتكت اُ٣ة٣ت ثٕي اآلداب اجلجٮيح

كاألػبلؽ احل٧يؽة ,كاعدة ال١ذةديت دكٮف خمذُ٤ح ثني األكالد كابل٪ةت(,)2
ن
كاغبلة ٦ة يذؼؿج اُ٣ة٣ت أك اُ٣ةبلح كدلي٭ٝ ٥ؽرة ىلع اٞ٣ؿاءة ثةجلْؿ ٨٦
املىع ,ٙكذلا تكىم ا٤٧ٕ٣يح اتلٕ٤ي٧يح يف ال١ذةديت ثٕجةرة (٩ةّؿة)(.)3

( )1ملؤ ٫ٛ٣النيغ ٩ٮر حم٧ؽ ظٞةين.
( )2اإلماكحلح ال١ربل ثٕي األظيةف دذضةكز أٔ٧ةر ٥٬الكةثٕح ك ٥٬ىلع ٞ٦ةٔؽ ادلراقحٚ ,بل
ثؽ  ٨٦إاعدة اجلْؿ ٛ٣ى ٢األكالد ٔ ٨ابل٪ةت.
( )3أٚةدين ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت كادلم ظ ٫ْٛاهلل ٞٚؽ اتلع ٜث٭ؾق ال١ذةديت كدٕٚ ٥٤ي٭ة ٝج٢
اتلعة ٫ٝحلٞ٤ةت حتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥
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كبٕؽ ا٩ذ٭ةء اٛ٣ذةة  ٨٦ادلراقح األكحلح يف ٬ؾق ال١ذةديت ٕ٦ ٨٦ؿٚح احلؿكؼ

اهلضةايح كاألرٝةـ كاٞ٣ؿاءة كإدٞة٩٭ة ٞ٣ؿاءة اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ثةجلْؿ ,دأيت مؿظ٤ح

أػؿل كٌم اجل٭ةايح ثة٣جكجح لٛ٤ذةة املك٧٤ح يف ثٮر٦ة إذ ال دٮصؽ ٦ؽارس ػةوح
لٛ٤ذيةت إال ٦ة ٩ؽر٪ْ٣ ,٭ ٥أف اٛ٣ذةة ّ
ربح ثيخ كال حتذةج إىل مـيؽ  ٨٦اثلٞةٚح
كاتلٕ٤يٚ ,٥ذأػؾ يف ثٕي األظيةف إىل ٪٦٭ش بكيٍ يف اتلٮظيؽ كا ٫ٞٛ٣كٕ٦ؿٚح

أرٌلف اإلقبلـ كأرٌلف اإلي٧ةف ثةإلًةٚح إىل ٠ذةب (ث٭نيت زيٮر) ملؤ ٫ٛ٣أرشؼ
ٌٔل اتل٭ة٩ٮم ك٬ٮ ٔجةرة ٔ٠ ٨ذةب مةم ٢مل٪٭ش املك ٥٤كدٕةحل ٥اإلقبلـ(.)1

كال يٮصؽ أذجةر ل٤ك ٨اٞ٣ة٩ٮين التلعةؽ اُ٣ة٣ت ثةل١ذةديت أك املؽارس يف

ثٮر٦ة كدٕذرب ٬ؾق أكرب ٔرثة لُ٤ة٣ت يف اتلعىي ٢ا٤ٕ٣يم املج١ؿ ,إذ يذُ٤ت

حتؽيؽ الك ٨اٞ٣ة٩ٮين  ٨٦اٞ٣ةا٧ني ىلع د ٟ٤ال١ذةديت كاملؽارس كينةرًل٭ ٥أكحلةء
األمٮر يف املكبٮحلح كذل ٟثإحلةؽ اُ٣ة٣ت يف ق٦ ٨ج١ؿة حبير ال يذٕؽل قخ

قجني.

أمؿ يف اغيح األ٧٬يح ,ك٬ٮ كصٮد ظٞ٤ةت ػةوح تلعٛيِ
ثٌف أف أمري إىل و
ن
اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ص٪جة إىل ص٪ت  ٓ٦ال١ذةديت ,كٌم د٪ترش ثكرثةٚ ,يف إ٣ةو٧ح
را٘٩ٮف  ٍٞٚدٮصؽ أكرث  ٨٦ز٧ة٩ني ٦ؽرقح حتٛيِ( ,)2كدذ٧عٮر ص ٢ا٬ذ٧ة٦٭ة إىل

( )1أٚةدين ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت كادلم ظ ٫ْٛاهلل ,ظير درس يف ٬ؾق ال١ذةديت ,يٞٮؿ ابلةظر/
كًلذةب (ث٭نيت زيٮر) ملؤ ٫ٛ٣مٮال٩ة أرشؼ ٌٔل د٭ة٩ٮم اهل٪ؽم ,ثةل٘٤ح األكرديح حتذٮم
ىلع ثٕي ابلؽع كاملؼةٛ٣ةت الرشٔيح ال ثؽ  ٨٦املبلظْح كاال٩تجةق إحل٭ة أز٪ةء اتلؽريف
كالرشح.
( )2حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف مؿصٓ قةث ٜص .76
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ن
ن
كمكةء,
ا٪ٕ٣ةيح اٛ٣ةاٞح كاحلؿص اتلةـ حل ِٛاُ٣ة٣ت لٞ٤ؿآف ال١ؿي ٥وجةظة

حبير ال يذضةكز ٦ؽة ظ ِٛاُ٣ة٣ت يف ٬ؾق احلٞ٤ةت  ٨٦زبلث إىل مخف

ق٪ٮات ,كظني اال٩ذ٭ةء  ٨٦ظ ٫ْٛكػذ ٫٧لٞ٤ؿآف ال١ؿي ٥يٞٮـ اُ٣ة٣ت ثتك٧يٓ
ن
اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥اكمبل ل ٥٤ٕ٧٤دكف اُٞ٩ةع ,يجؽأ  ٨٦ثٕؽ وبلة اٛ٣ضؿ ظىت يجذَم

ثٕؽ ٗؿكب الن٧ف ,ك٬ؾا ث٧سةثح االػذجةر هل كي٪٧ط هل ثٕؽ ٚؿاٗ ٫م٭ةدة ظِٛ

اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كحيى ٢ىلع رشؼ ٞ٣ت ظة ,ِٚكبةتلةيل يُ٤ٔ ٜ٤ي( ٫ظة)ِٚ

كيىجط ثةداح اق.)1(٫٧

ثالجاً :دورها يف نصز الجقافة اإلسالمًة.

ن
ن
دٕذرب ال١ذةديت ٔ٪رصا ٦٭٧ة يف ا٣رتبيح كاتلٕ٤يَٚ ,٥م  ٨٦أثؿز  ٥ْ٩اتلٕ٤ي٥

كمؤقكةد ٫يف ثٮر٦ة إىل ٔرص٩ة احلةرض ,كٌم ث٧سةثح اجلٮاة األكىل ٘٣ؿس اٞ٣ي٥

اإلقبل٦يح كاملٛة٬ي ٥الىعيعح دلل ا٣جلء ,كد٭ؽؼ إىل دٕ٤ي ٥الى٘ةر كدؿبحذ٭٥
ن
ن
ن
ن
ا٣رتبيح الىةحلح ظىت يجنأ صيبل وةحلة ك٩ةٕٚة ,كجيٕ ٢اُ٣ة٣ت ٦٭يأ إل٧٠ةؿ
دراقذ ,٫كأمري ٪٬ة إىل أثؿز د ٟ٤اآلزةر هلؾق ال١ذةديت كدكر٬ة يف نرش اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة كٌم ٧٠ة يٌل/

 -1دؿقيغ إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح الىعيعح يف ٛ٩ٮس ا٣جلءٚ ,ذضؽ املٕ ٥٤يف
ن
ال١ذةديت ي ٨ٞ٤اُ٣ة٣ت الن٭ةددني أكال ٝج ٢لك يشء (م٭ةدة أف ال هلإ إال اهلل
ن
كأف حم٧ؽا رقٮؿ اهلل) ظىت حيْٛ٭٧ة  ٓ٦ثيةف أ٧٬يذ٭ة ك٪ٕ٦ة٧٬ة كدؿدمذ٭ة ث٘٤ح
ن
( )1كادلم ظ ٫ْٛاهلل ظ ِٛاٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥اكمبل يف إظؽل ٬ؾق احلٞ٤ةت كأٚةدين ث٭ؾق
املٕ٤ٮ٦ةت كاق ٫٧ظة٬ ٨٦ ِٚؾا ابلةب.
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بكيُح كق٭٤ح ٛ٦٭ٮ٦ح ل٤جلء ثأ ٫٩ال يٮصؽ هلإ ٗري اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل ك٬ٮ اذلم
ن
يكذع ٜإ٣جةدة ٚ ,ٍٞٚيضت رصؼ إ٣جةدة هلل كظؽق ثٕيؽا ٔ ٨لك ٦ة يٌةد
اتلٮظيؽ  ٨٦الرشًليةت كابلؽٔيةتٚ ,ذذأو ٢إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح الىعيعح يف

ٛ٩ٮس ا٣جلء كي٘ؿس ٚي٭ ٥حمجح اهلل ٔـ كص ٢كحمجح رقٮهل ﷺٚ ,جةتلةيل يس٧ؿ
ن
ن
ن
صيبل ٕ٦زتا ثؽي ٫٪كٔٞيؽد ٫حمةْٚة ىلع ٬ٮيذ ٫األوي٤ح  ٨٦ػبلؿ دٕ٧٤٭ ٥أرٌلف
ن
اإلقبلـ كأرٌلف اإلي٧ةف ,ثٕيؽا لك ابلٕؽ ٔ ٨قج ٢ا٘٣ٮايح كالٌبلؿ ٚجؾل ٟيذضًل
دكر ال١ذةديت يف ٗؿس اثلٞةٚح اإلقبل٦يح هلؤالء ا٣جلء كاحلٛةظ ٔ٤ي٭ة كنرش٬ة
يف ّ ٢املؽ ابلٮذم احلةٝؽ يف ثٮر٦ةٚ ,ذٛن ٢مؤامؿاد٭ ٥كػُُ٭ ٥بكجت كصٮد

كا٩تنةر د ٟ٤ال١ذةديت كهلل احل٧ؽ كامل٪ح.

ٗ -2ؿس اٞ٣ي ٥اإلقبل٦يح كالىٛةت احل٧يؽة لُ٤بلب يف ٬ؾق ال١ذةديت

كذل ٨٦ ٟػبلؿ ٦ة يجذ٭ض ٫املؿيب املٕ ٥٤إىل االٔذ٧ةد ىلع ٗؿس ثٕي اٞ٣ي٥

اإلقبل٦يح  ٨٦ػبلؿ إٝة٦ح دركس دؿبٮيح ق٭٤ح ك٦بكُح يف ثؿ الٮادلي ٨كآداب

حتيح اإلقبلـ كدٮٝري املٕ ٥٤كظ ٜاجلةر كٗري٬ةٚ ,يْ٭ؿ ثٮًٮح دكر ال١ذةديت يف

ٗؿس اٞ٣ي ٥اإلقبل٦يح كنرش٬ة ثني اجلي ٢الٮأؽ  ٨٦ػبلؿ اتلُجي ٜاٌ٧ٕ٣ل
كامل٧ةرقح ا٤ٕٛ٣يح أز٪ةء ظيةد ٫احلٮ٦يح.

 -3االُ٩بلٝح الىعيعح يف ا٣رتبيح كذل ٟث٧عةْٚح ا٣جلء ىلع الى٤ٮات

اخل٧ف كال خيىف ماك٩ح الىبلة كأ٧٬يذ٭ة يف اإلقبلـٚ ,رتل املٕ ٥٤يف ال١ذةديت

ي٭ذ ٥أي٧ة ا٬ذ٧ةـ ثأمؿ الىبلة ٤ٕ٣ٮ مأ٩٭ة يف ادليٚ ,٨ي٘ؿس يف اُ٣ة٣ت أ٧٬يذ٭ة
ن
ن
كيبني هل٤ٌٚ ٥٭ة كأ٩٭ة ٔ٧ٮد اإلقبلـ كبيةف ٔٞٮبح دةرًل٭ةٚ ,يضٕ ٢كٝذة خمىىة
يف دٕ٤ي٧٭٠ ٥يٛيح أداا٭ة ىلع الٮص ٫املُ٤ٮب برشكَ٭ة كأرٌل٩٭ة ككاصجةد٭ة
ثةتلُجي ٜاٌ٧ٕ٣ل أ٦ةـ زمبلا ٫ظىت يذ٪ٞ٭ة ,ز ٥ثٕؽ ذل ٟيٞٮـ املٕ ٥٤ثٛ٪ك٫
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ثةملذةثٕح ادلاا٧ح ُ٣بلث ٫يف أداا٭ة كمٮاّجذ٭ة  ٓ٦اجل٧ةٔح يف املكضؽ كقؤاهل٥
ثةقذ٧ؿار كدٮصي٭٭ ٥كإرمةدٚ ,٥٬جؾل ٟيذضًل ثٮًٮح دكر ال١ذةديت يف دؿبيح

ا٣جلء ىلع أْٔ ٥مٕرية  ٨٦مٕةاؿ ادلي ٨اإلقبليم.

 -4اتلعٌل ثةألػبلؽ اٛ٣ةً٤ح كالىٛةت اجلبي٤ح  ٨٦ػبلؿ دٕ٧٤٭ ٥بلٕي

اآلداب اجلجٮيح ٠آداب ٌٝةء احلةصح كآداب األك ٢كالرشب كامل٤بف كٗري٬ة
ن
ن
ثةتلُجي ٜاٌ٧ٕ٣لٚ ,يٞيض املٕ ٥٤صـءا ٠جريا  ٨٦كٝذ ٫يف دٕ٤ي ٥اُ٣ة٣ت ثٕي
ن
ن
ن
اآلداب اجلجٮيح كالىٛةت احلك٪ح ,ممة يس٧ؿ صيبل كأية ٦ذىٛة ثةألػبلؽ احل٧يؽة
ا٣يت داع٩ة ديج٪ة احل٪ي.ٙ

 -5ا٣رتبيح اجلةدة الىعيعح كذل ٨٦ ٟػبلؿ ٦ة يكتكج ٫اُ٣ة٣ت ٨٦

املٕ ٥٤أز٪ةء دؽريك ٫بلٕي األدٔيح كاألذاكرٚ ,ةملٕ ٥٤يف ال١ذةديت يٕذين حبِٛ
األذاكر املرشكٔح كاألدٔيح املأزٮرة ا٣يت حتذةج إحل٭ة لك مك٠ ٥٤ؽاعء دػٮؿ

اخلبلء كاخلؿكج  ٫٪٦كأذاكر اجلٮـ كاالقتيٞةظ  ٫٪٦كاألذاكر املرشكٔح ثٕؽ الىبلة

كدػٮؿ املكضؽ كاخلؿكج  ٫٪٦كٗري٬ةٚ ,ي٘ؿس يف اُ٣ة٣ت أ٧٬يح األذاكر احلٮ٦يح
يف ظيةة املك ٥٤كحتىني ٛ٩ك ٨٦ ٫إ٣ؽك األكؿ ك٬ٮ النيُةف.

ٕ٦ -6ؿٚح ا٣جلء األظؿؼ إ٣ؿبيح كُٞ٩٭ة كد٭ضي٭ة ,ممة يك٭٤ٔ ٢ي٭ ٥دٕ٥٤

ال٘٤ح إ٣ؿبيح كٚ٭٧٭ة ٚي٧ة ثٕؽ ,ك٬ؾا  ٨٦أْٔ ٥املنن كاغيح املُة٣تٚ ,يف ٬ؾق

ال١ذةديت د٘ؿس يف ا٣جلء ظت ال٘٤ح إ٣ؿبيح كإدراؾ أ٧٬يذ٭ة يف اإلقبلـ أل٩٭ة
٘٣ح اٞ٣ؿآف اذلم ٩ـؿ ث ٫الؿكح األ٦ني ,كال ي٧كٚ ٨٭ ٥الرشيٕح إال ث٭ةٚ ,جؽك٩٭ة

دٞٛؽ األ٦ح ٬ٮيذ٭ة كزٞةٚذ٭ةٚ ,ذٕؽ ال١ذةديت ث٧سةثح االُ٩بلٝح األكىل ل٤جلء
ن
تلٕ ٥٤ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦ػبلؿ ٕ٦ؿٚذ٭ ٥ألظؿٚ٭ة كبٌٕة  ٨٦لك٧ةد٭ة.
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ٗ -7ؿس ظت اٞ٣ؿآف يف ٛ٩ٮس ا٣جلء  ٨٦ػبلؿ اال٬ذ٧ةـ كا٪ٕ٣ةيح ثذٕ٤ي٥
ن
ن
٠ذةب اهلل دبلكة كظْٛةٚ ,ةٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥أْٔ ٥دقذٮر كػري ٤ُ٦ٮبٚ ,ةملٕ ٥٤يف
ال١ذةديت ي٘ؿس يف اُ٣ة٣ت ٬ ٢ٌٚؾا اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كب ٫اجلضةة كاٛ٣بلح يف

ادل٩ية كاآلػؿة كيبني هل ٥أف هل ماك٩ح ْٔي٧ح يف ٛ٩ٮس املك٧٤ني جيت ا٪ٕ٣ةيح ث٫
كاملعةْٚح ٔ٤ي ,٫ظىت أف املٕ ٥٤يف ثٮر٦ة  ٨٦مؽة ظؿو ٫ىلع ذل ٟجيرب ٥٬ىلع
ٔ ٢٧صيت كظةْٚح  ٨٦ا٧ٞ٣ةش ثٞ٧ؽار املىع ٙللك َة٣ت ,إىل صة٩ت دٮٚري

٦ةوةت أرًيح خلبل ي٧ذ٭ ٨يف يؽق ,إًةٚح إىل دٕ٧٤٭ ٥ثٕي الكٮر اٞ٣ىرية ممة

يتجني ثٮًٮح دكر ال١ذةديت يف ٗؿس ظت اٞ٣ؿآف يف ٛ٩ٮس ا٣جلء.

ٗ -8ؿس ركح اال٩ذ٧ةء لؤل٦ح اإلقبل٦يح كذل ٟثؾ٠ؿ املٕ ٥٤خلرييح األ٦ح

املع٧ؽيحٝ ,ةؿ دٕةىل( /ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [آؿ ٔ٧ؿافٚ ,]111 /ي٘ؿس
يف ا٣جلء االٔزتاز ثؽي ٫٪اإلقبليم كملضذ ٫ٕ٧املك ,٥٤كاتلعؾيؿ  ٨٦ابلٮذيح
ن
كد٤ٞيؽ ٥٬كٔؽـ االٗرتار ث٭ ٥كا٣رباءة ٪٦٭ ٥كإف اك٩ٮا مكيُؿيّ ٨ة٬ؿا يف كٝذ٪ة
املٕةرص ,ممة يس٧ؿ يف إػؿاج صي ٢وة٣ط ك٩ة ٓٚملضذ ٫ٕ٧كأ٦ذ ٨٦ ٫ػبلؿ دٕ٫٧٤

ملجةدئ اإلقبلـ يف ٬ؾق ال١ذةديت.
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أوالً :التعزيف بها.

ى
ى
ٍ
كادلرس أزؿ ادلارس,
 ِٛ٣لك٧ح املؽارس ٦أػٮذة  ٨٦د ىرس ,د ىرس اليشء,
كدر ىس ال١ذةب يى ٍؽ ي
ى
رق ٫درقة ن ى
ى
كدار ىق ٨٦ ٫ذل٠ ٟأ ٫٩اع٩ؽق ظىت اٞ٩ةد
كدراقح
ن
حل ,٫ْٛكدرقخ ال١ذةب أدرق ٫درقة أم ذل٤ذ ٫ثكرثة اٞ٣ؿاءة ,ظىت ػ ٙظ٫ْٛ
ي
ٍ
ِ
كادلراس /املؽارقح كال ً٧ؽارس
ٌٔل ,ك ٫٪٦درقخ الكٮرة ,أم ظْٛذ٭ة,
كالٍ ٧ؽ ىرس /املٮًٓ اذلم يؽرس ٚي ,٫كال٧ؽرس /ال١ذةب( ,)1كال ٧ى
ؽرس ٪٧٠رب/
ً
ً
ً
ىٍ
( )2ى ٍ
كيؽ ًر يق,٫
كيؽ ير يق ,٫ثةلٌ,٥
ال١ذةب ,كال ً٧ؽراس املٮًٓ ييٞؿأ ٚي ٫اٞ٣ؿآف ,
ى ى
ن
ى ن
ى ى ن
يٍ
كيٛذى يط ,ك ًد ىراقة١٠ ,ذةب ٝ /ىؿأق ,كيف
اقح ,ثةل١رس,
ثةل١رس ,د ٍرقة ,ثةٛ٣ذط ,ك ًدر
ٍ
األقةس٠ /ؿر ٝؿاءد ٫يف ى
ال٤كةف كدارق ٨٦ ,٫ذل٠ ٟأ ٫٩اع٩ؽق ظىت اٞ٩ةد ًحل,٫ًْ ٛ
ى ّ
ى
ٍي
ى
ال١ذةب يى ٍؽ ير يق ٫ىد ٍرقة ن /ىذ ّ ي
اٞ٣ؿ ى
هلل ثكرثة ى
اءة ىظ ٌىت ػً ٙظ٫ْٛ
كٝةؿ ٗريق /د ىر ىس
ىٍ
ٔ٤ي ٨٦ ٫ذلً٠ ٟأد ىر ىق.)3(٫
( )1حم٧ؽ ث ٨م١ؿـ ثْ٪٦ ٨ٮر ,لكةف إ٣ؿب ,مؿصٓ قةث ,ٜج  5ص ٦ ,245ةدة درس.

( )2حم٧ؽ ث ٨يٕٞٮب اٛ٣ريكز آثةدم ,اٞ٣ةمٮس املعيٍ ,مؿصٓ قةث ,ٜص .424
ٌ
ٌ
ٌ
( )3حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ الؿزاؽ احلكحين ,دةج إ٣ؿكس  ٨٦صٮا٬ؿ اٞ٣ةمٮس ,دار اهلؽايح,
َجٕح ثؽكف ,ج  ,16ص. 69

999

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

ٚةملؽارس إذف يف ٘٣ح إ٣ؿب دُ ٜ٤ىلع ٠رثة اٞ٣ؿاءة كاحل ,ِٛكاملٮًٓ اذلم

يؽرس ٚي ,٫ك٬ٮ ماكف ادلرس كاتلٕ.٥٤

ثانًاً :نصأتها.
أز٪ةء االقذٕ٧ةر اإلجن٤زيم لنج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ,أي٪ٞخ دك٣ح ثؿيُة٩ية أف
ن
ثٞةء اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ٬ؾق املُٞ٪ح ينلك اعاٞة يف قبي ٢حتٞي ٜأ٬ؽاٚ٭٥

اهلؽا٦ح كخمُُةد٭ ٥ابلةئكح ك٦آرب٭ ٥اٛ٣ةقؽة ,ذلا ظنؽت أٚاكر٬ة ل٤كيُؿة ىلع

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ك ٨٦يؽٔٮا إحل٭ة كي٪ةدم ث٭ةٞٚ ,ؿرت اقذؼؽاـ قبلح ا١ٛ٣ؿ

كا ٥٤ٕ٣لٌٞ٤ةء ىلع اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كظٌةرد٭ة يف مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ,كأكٔـت

إىل أظؽ اخلرباء يف اتلٕ٤ي ٥ا٘٣ؿيب ثإجنةز امل٭٧ح كحتٞيٞ٭ةٚ ,ٮًٓ ػُح دٕ٤ي٧يح

٦ة٠ؿة دذٮا ٓ٦ ٜٚأ٬ٮاا ٫اخلجحسح ك١ٚؿق ادلينء ٧ُ٣ف اهلٮيح اإلقبل٦يح يف مج٫
اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ٣ك ٨اهلل ظة ِٚدي ٫٪كرشيٕذٝ ٫ةؿ دٕةىل  (/

[ )         الى,]8 /ٙ

ككو٬ ٙؾق اخلُح اٛ٣ةم٤ح ثٞٮهل" /إف ا٘٣ؿض  ٨٦ػُذ٪ة اتلٕ٤ي٧يح ٬ٮ إننةء
صي ٢يف اهل٪ؽ يكٮف ٪٬ؽم ا٣جك ٢كال٤ٮف ,أكركيب ا١ٛ٣ؿ كاذل.)1("٨٬

كظي٧٪ة ا٩كنٛخ ٬ؾق املؤامؿة اخلجحسح أ٦ةـ ا٧٤ٕ٣ةء كاملسٛٞني  ٨٦املك٧٤ني

يف مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح كٔ٧٤ٮا ػُٮرة ٩ذةجئ٭ةٝ ,ؿركا مٮاص٭ذ٭ة ثك ٢صؽيح

كظــ ٚٮًٕٮا ػُح مٌةدة ك٦ؽركقح ل٤عٛةظ ىلع اهلٮيح اإلقبل٦يح كزٞةٚذ٭ة
ظير حت ِٛل٧٤ك٧٤ني دي٪٭ ٥كٔٞيؽد٭ ٥كدؿاز٭ ٥كزٞةٚذ٭ٞٚ ,٥ؿركا إننةء كب٪ةء

( )1أكٍلخ ثؿيُة٩ية هلؾق امل٭٧ح اتلٕ٤ي٧يح لؿص ٢يٕؿؼ ثةق ٥ال٤ٮرد ٦ياكيل.
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٦ؽارس إقبل٦يح ٦ذؼىىح أك مؿا٠ـ إقبل٦يح أك دكر إقبل٦يح د٭ذ ٥ثةجلة٩ت
اإلقبليم الرشيع املؤوٚ ,٢أقكٮا دار ا٤ٕ٣ٮـ ثؽيٮب٪ؽ ,كبٕؽ٬ة ٦ؽرقح ْ٦ة٬ؿ
ا٤ٕ٣ٮـ بك٭ةر٩جٮر ,ك٩ؽكة ا٧٤ٕ٣ةء ث١٤٭٪ؤ ,كدار ا٤ٕ٣ٮـ ث٭ةد٭ـارم كأ٦سةهلة(.)1
ن
كا٦ذؽادا هلؾق املض٭ٮدات ا٧٤ٕ٣يحٝ ,ةـ ا٧٤ٕ٣ةء املذؼؿصٮف ٬ ٨٦ؾق املؽارس

ثذأقحف ٦ؽارس إقبل٦يح ىلع ٗؿار٬ة يف ثٮر٦ة كػةوح يف را٘٩ٮف كم١ذيبل
ن
ك٪٦ؽيل ,كيف ُٞ٪٦ح أرٌلف ْ٩ؿا تلٮاصؽ املك٧٤ني ٪٬ةؾ ثكرثة ,ك٪٬ ٨٦ة
ا٩ترشت املؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ,كٌلف ا ٢ٌٛ٣ثٕؽ اهلل ٔـ كص ٢هلؤالء

ا٧٤ٕ٣ةء األٚؾاذ يف إننةا٭ة كدأقحك٭ة كاقذ٧ؿار٬ة ظىت ا٦ذؽ ٤ٌٚ٭ ٥إىل ٔرص٩ة
احلةرض.

ٞٚجي ٢ا٩ؽالع احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح اكف املك٧٤ٮف يف را٘٩ٮف يذٛةػؿكف

ثٮصٮد إظؽل كأربٕني ٦ؽرقح إقبل٦يح ىلع ٗؿار املؽارس اإلقبل٦يح ثةهل٪ؽ,
ن
كٌل٩خ ادلراقةت اإلقبل٦يح إلـا٦ية ,مخف ٪٦٭ة  ٍٞٚدؽرس ٚي٭ة أقةقيةت ال٘٤ح

اإلجن٤زييح  ٨٦أو٦ 29 ٢ؽرقح كٌل٩خ دؽرس ابلٮر٦يح ٧٠ٮًٮع ٛ٪٦ى,٢
كإظؽل ٔرش ٪٦٭ة ػةوح ,كٌل٩خ حتخ إرشاؼ كزارة ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥ثجرليح

را٘٩ٮف ,مج١ح اإلرشاٚيح اتلٕ٤ي٧يح ل٤جرليح را٘٩ٮف ,ظير دؤ ٨٦ركادت املٕ٧٤ني

يف ٬ؾق املؽارس ٝ ٨٦ج ٢الٮزارة(.)2

ن
( )1اْ٩ؿ ٞ٦ةال ثٕ٪ٮاف ظةرض اتلٕ٤ي ٥اإلقبليم يف أرٌلف املعذ٤ح يف مٮ ٓٝأرٌلف ٩يٮز ,إٔؽاد
محيؽ الؿمح ,٨كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/12/2/
( )2مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.51
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كدٕذرب ٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح يف أحنةء ثٮر٦ة كأرٌلف ث٧سةثح رصكح إقبل٦يح

مةخمح يف اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ,كهلة األ ٢ٌٚاألكرب يف نرش ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح كال٘٤ح

إ٣ؿبيح ,كدتجٓ ٬ؾق املؽارس امل٪٭ش اجلْةيم( )1اذلم كًٕ٧٤ٔ ٫ةء اهل٪ؽ املك٧٤ني,
ن
ن
ّ
ك٬ؾا امل٪٭ش ٕ٣ت ك٦ة زاؿ يٕ٤ت دكرا ٚةاٞة يف دلةؿ اتلٕ٤ي ٥كا٣رتبيح ,د٧ك٨٦ ٨

إجنةب ا٧٤ٕ٣ةء إ٣جةٝؿ كاُ٣بلب األٚؾاذ ٪٬ةؾ.

ثالجاً :نظام هذه املدارس.

ي
دٕؽ املؽارس اإلقبل٦يح  ٨٦أ ٥٬ركاٚؽ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ,كٝةـ

ثإننةء ٬ ٥ْٕ٦ؾق املؽارس ا٧٤ٕ٣ةء اذلي ٨درقٮا كختؿصٮا  ٨٦اجلةٕ٦ةت

اإلقبل٦يح يف اهل٪ؽ كب٘٪بلديل ,كا٬ذ ٥املك٧٤ٮف أي٧ة ا٬ذ٧ةـ يف ث٪ةء دٟ٤
ن
املؽارس كاقذ٧ؿار٬ة ٣جرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كاع٩ٮا يف قبي ٢إثٞةا٭ة ٠سريا ,رٗ٥
ن
٤ٝح إماك٩ةد٭ ٥املةديح كاملٕ٪ٮيحٚ ,ةملٕؿكؼ األٗ٤ت أف ٪٬ةؾ رقٮ٦ة يكرية دٛؿض
ىلع اُ٣ة٣ت ظةؿ تكضي ٫٤املؿة األكىل  ٍٞٚك٣حف يف لك اعـ ,كدُٕٯ هل

املٞؿرات ث٧سةثح االقذٕةرة لنط اإلماك٩ةت ك٤ٝح ال١ذت ادليجيح كتكرتد  ٫٪٦يف

( )1يٞىؽ ثةمل٪٭ش اجلْةيم أك امل٪٭ةج اجلْةيم نكجح إىل كإً ٫النيغ ْ٩ةـ ادلي ٨الك٭ةلٮم يف
ن
٪٦ذى ٙاٞ٣ؿف اثلةٔ ٨٦رش امليبلدم ظير كًٓ ٬ؾا إ٣ةل ٥اهل٪ؽم ْ٩ة٦ة صؽيؽا
ملٞؿرات املؽارس اإلقبل٦يح دٞ٤ة٬ة ا٧٤ٕ٣ةء ثةٞ٣جٮؿٚ ,ؿاج يف دميٓ أحنةء اهل٪ؽ ث٧ة ٚي٫
املؽارس اإلقبل٦يح يف ث٘٪بلديل كا٦ذؽ إىل ثٮر٦ةٚ ,أوجط امل٪٭ش املٮظؽ ل٤ذٕ٤ي ٥اإلقبليم
يف مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ,اْ٩ؿ ٔجؽ ا٣يح احلكين ,اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف اهل٪ؽ ٕ٦ةرؼ
إ٣ٮارؼ يف أ٩ٮاع ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼُ٦ ,جٮاعت املض ٓ٧ا٤ٕ٣يم إ٣ؿيب ثؽمن-٬1377,ٜ
1985ـ ,ص.16
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٩٭ةيح إ٣ةـ أك ظةؿ اال٩ذ٭ةء  ٨٦دراقذ ,٫كال حي ٜهل ال١ذةثح أك اإلمةرة يف

املٞؿرات ث ٢يكذٕني ثكؿاقح ػةرصيح تلؽكي٦ ٨ة ي٧ك ٨دؽكي ٫٪ك٦ة يٕي٫٪
ٛ٣٭ ٥ادلركس كاملكةا.٢

كيذ٧زي ث٪ةء املؽارس يف ثٮر٦ة ثأ٩٭ة دبىن ثُؿيٞح راإح ك٦جؽٔح إذ يذ ٥تنحيؽ

ا٘٣ؿؼ كاٛ٣ىٮؿ ادلراقيح كاملؿا ٜٚيف مكةري ٨أٝىص احل٧ني كا٣حكةر ,أك أٝىص

الن٧ةؿ كاجل٪ٮب كصٕ ٢ا٪ٛ٣ةء الٮاقٓ يف كقٍ املجىن ألص ٢اتلٛكط كمـاك٣ح

األننُح كا٣ربا٦ش إ٣ة٦ح لُ٤بلب ,كال ثؽ أف د٤ع ٜاملؽرقح ث٧كضؽ و٘ري
إلٝة٦ح الى٤ٮات.

كيتكْ٩ ٥ةـ ادلراقح يف ثٮر٦ة ثأف أٗ٤ت اُ٣بلب يرتؾ أ ٫٤٬كيٮدٔ٭ ٥يف

ق٦ ٨ج١ؿة دجؽأ  ٨٦املؿظ٤ح االثذؽاايح كيكك ٨يف قك ٨املؽرقح ظير يٮٚؿ هل
ن
املأك ٢كاملرشب كامل٤بف ثؿقٮـ رمـيح ْ٩ؿا بلٕؽ املكةك ٨ٔ ٨املؽارس

ث٧كةٚةت مةقٕح ممة يىٕت اتلٝ ٨٦ ٢ٞ٪ؿيح ٞ٣ؿيح ك٦ ٨٦ؽي٪ح ملؽي٪ح يف ّ٢
ي
ٔؽـ دٮٚؿ املٮاوبلت ككٔٮرة اُ٣ؿؽ ممة ٚؿض ىلع اُ٣بلب الكك ٨كاملٕحنح
ن
يف املؽرقح٘٦ ,رتبة ٔ ٨أ ٫٤٬كمك ٫٪١كٝؿيذ.)1(٫
ن
( )1يف ُٞ٪٦ح أرٌلف ثةذلات اُ٣ة٣ت الؿك٪٬يج اذلم يكك ٨ثٕيؽا ٔ ٨املؽرقح يكذٌةؼ ٨٦
ٝج ٢اجلرياف إذ دٞٮـ املؽرقح ثذٮزيٓ َبلث٭ة ثؽايح لك اعـ ىلع اجلرياف ,حبير يٮٚؿ هل
ن
ا٘٣ؽاء كإ٣نةء ٝ ٨٦ج ٢وةظت املزنؿ كيٌي ٫ٛيٮ٦ية ثةملضةف ,كدٕؿؼ ٬ؾق إ٣ةدة دلي٭٥
ثةق( ٥صةٗؿ) إذ اآلثةء كاأل٦٭ةت يتكةثٞٮف يف احلىٮؿ كلٮ ىلع َة٣ت كاظؽ اثذ٘ةء
مؿًةة اهلل ٔـ كص , ٢دكف حت ٢٧اُ٣ة٣ت أم دجٕةت ٦ةحلح يف ذل.ٟ
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كدؽار املؽارس اإلقبل٦يح يف أٗ٤ج٭ة إف ل ٥يك ٨لك٭ة ٝ ٨٦ج٦ ٢ؽيؿ

املؽرقح ,اذلم يرشؼ ىلع اتل٧ٮي ٢كاإلدارة كاتلْ٪ي ٥كاألننُح املؽرقيح كٗري٬ة,
إذ أ٬ ٫٩ٮ املكبٮؿ األكؿ كاألػري ٔ ٨دميٓ األمٮر اإلداريح كاتلْ٪ي٧يح كاملةحلح,
ن
ن
ن
ك٬ؾا قجت ػ٤بل ٠جريا يف إ٣ؽيؽ  ٨٦املؽارس ْ٩ؿا الٔذ٧ةد٬ة ىلع مؼه

كاظؽ.

ن
ن
كمكةء ,ك٬ؾا اْ٣ؿؼ رب٧ة يٕٮد
ككٝخ ادلراقح يف ثٮر٦ة ىلع ٚرتدني وجةظة

ثإجيةثيح ٠جرية لُ٤ة٣ت تلٛؿٗ ٫اتلةـ لرلراقح ,كأذ٧ةدق ىلع ٛ٩ك ٫يف ق٦ ٨ج١ؿة,
ممة ي١ٕ٪ف ىلع مؼىيذ ٫يف ٠ربق يف اختةذق لٞ٤ؿارات كحت ٫٤٧ل٧٤كؤكحلةت,

كمٮاص٭ح ٦ذةٔت احليةة ,ك٣ك ٨يجًف ظ٪ني ابليخ كالنٮؽ إىل األ ٢٬كٞ٣ةء
األب كاألـ كاإلػٮاف يؿاكدق  ٨٦ظني آلػؿ ,ممة جيٕ ٫٤يف ا٩ذْةر اإلصةزدني

املٕؿكٚح ٪٬ةؾ بن٘٠ ٙجري٧٬ ,ة إصةزة الؿبيٓ كإصةزة الىي.ٙ
ن
ك٦ؽة ادلراقح ٪٬ةؾ ُ٦ٮ٣ح صؽا ظير إف اإلصةزة ال د٧ذؽ أكرث  ٨٦م٭ؿي٨
ػبلؿ إ٣ةـ ك٣حكخ ٪٬ةؾ إصةزات ٦ذُٕٞح مل٪ةقجةت دكريح.

ٚةُ٣ة٣ت يأيت ادلكاـ كٝؽ أُٚؿ  ٨٦ثحذ ٫اعدةٚ ,يجؽأ ادلكاـ األكؿ يف أٗ٤ت
ن
ن
املؽارس  ٨٦الكةٔح الكةثٕح وجةظة إىل الكةٔح احلةديح ٔرش ّ٭ؿا ,ز ٥ي٪رصٚٮف
ن
إىل ثيٮد٭ ٥تل٪ةكؿ َٕةـ ا٘٣ؽاء  ٨٦اكف قٝ ٫٪١ؿيجة  ٨٦املؽرقح ,كاُ٣بلب اذلي٨
يك٪١ٮف يف املؽرقح بلٕؽ ق٪١٭ ٥يت٪ةكلٮف َٕةـ ا٘٣ؽاء يف ماكف ٕ٦ؽ ػةص
ن
ذلل ٟثةملؽرقح ,كاغبلة ٦ة يأك٤ٮف الؿز كإ٣ؽس لنط اإلماك٩ةت كٌم ث٧سةثح
اٛ٣كعح ٔ٪ؽ٩ة ٓ٦ ,ا ٥٤ٕ٣أ ٫٩ال يٮصؽ داػ ٢املؽارس حم ٢خمىه بليٓ

املأكٮالت الرسيٕح كاملرشكبةت اخلٛيٛح ,ز ٥يٕٮدكف إىل ادلكاـ مؿة أػؿل ظٮايل
ن
الكةٔح الٮاظؽة كاجلىّ ٙ٭ؿا إىل ٝجي ٢إ٣رص ز ٥ي٪رصٚٮف.
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ك٪٬ةؾ ثؿ٩ة٦ش دمي ٢يذٕ ٜ٤ثةُ٣بلب اذلي ٨يك٪١ٮف يف املؽرقح ػةوح ,ك٬ٮ

ص٤كح ٦ؾا٠ؿة ثٕؽ امل٘ؿب ملة أػؾق اُ٣ة٣ت  ٨٦دركس ػبلؿ احلٮـ ادلرايس
ثإرشاؼ املٕ٧٤ني ك٬ٮ ٦ة يٕؿؼ ٪٬ة ثةدلرس اخلىٮيص ,كيت٪ةكؿ َٕةـ إ٣نةء

ثٕؽ وبلة إ٣نةء ٦جةرشة أك ٝجي٤٭ة ,ز ٥خيرلكف ل٤ؿاظح ,ك٬ ٢ٕ٣ؾا ا٣رب٩ة٦ش
يُ٪ج ٜىلع ٠سري  ٨٦اُ٣بلب يف ثٮر٦ة.

ك٦ة دذ٧زي ث٬ ٫ؾق املؽارس اإلقبل٦يح أف املنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء يؿًلـكف يف

اتلٕ٤ي ٥أز٪ةء دؽريك٭ ٥ىلع اجلة٩ت اٌ٧ٕ٣ل اتلُجيٌف كىلع ا٣رتبيح اذلاديح ٠ذُجيٜ
الكنن كاملكذعجةت يف ظيةد ٫احلٮ٦يح اكلكٮاؾ كأداء الكنن الؿكادت كوبلة الٮدؿ

كٗري٬ة ,ثةإلًةٚح إىل ا٪ٕ٣ةيح كاال٬ذ٧ةـ ثةجلؼجح املذ٧زية  ٨٦اُ٣بلب(.)1
ن
ك٣حكخ ٪٬ةؾ إظىةايةت دٝيٞح ٕ٣ؽد املؽارس ْ٩ؿا ٕ٣ؽـ كصٮد ص٭ح أك

دمٕيح ترشؼ ىلع ٬ؾق املؽارس ممة يىٕت حتؽيؽ إ٣ؽد الىعيط ل٧٤ؽارس
ن
ن
اإلقبل٦يح٣ ,ك٪٬ ٨ةؾ ٔؽدا دٞؿيبية يكذأنف ثؾ٠ؿق لرلال٣ح ىلع ا٩تنةر دٟ٤
املؽارس ٪٬ةؾ ظير ال ي٦ 111 ٨ٔ ٢ٞؽرقح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف( ,)2كيف را٘٩ٮف يٞؽر

(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦األقذةذ /حلةٝخ ٌٔل مٛيٓ اهلل خم٤ه الؿمح ٨٦ ,٨مٮاحلؽ ثٮر٦ة درس يف ثٮر٦ة
ظىت دكرة احلؽير ٪٬ةؾ ,ك٬ٮ ٞ٦ي ٥ث١٧ح اآلف كٝةث٤ذ ٫ثذةريغ .٬1434/8/13 /

(ٞ٣ )2ةء  ٓ٦دَ .ة٬ؿ حم٧ؽ رساج ثذةريغ  1434/12/2ـهين٘ ٢اآلف ٪٦ىت راحف املؤد٧ؿ إ٣ةـ
ثةحتةد رك٬ةجنية أرٌلف ث٧ْ٪٧ح اتلٕةكف اإلقبليم ,كراحف ُٝةع احلٞٮؽ ثةملؿًلـ الؿك٪٬يج

إ٣ة٣يم ,ك٬ٮ  ٨٦أو ٢ثٮريم أرٌلين كدرس يف املؽارس احل١ٮ٦يح ٪٬ةؾ ظىت املؿظ٤ح

اثلة٩ٮيح ز ٥اتلع ٜثةملؽارس اخلرييح ,كبٕؽ ذل ٟقةٚؿ إىل اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح

امل٪ٮرة ٚذؼؿج  ٨٦املٕ٭ؽ اثلة٩ٮم ظىت ظى ٢ىلع ادل٠ذٮراة ,كٝؽ زار آػؿ مؿة ثٮر٦ة يف
=
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ٍ ٍ
احلةج يٮ آم لٮي ٨ثأف ٪٬ةؾ أكرث  311 ٨٦ى١٦ذىت ( ال١ذةديت) كٌم املؽارس
املؿدجُح ثةملكةصؽ ظير يؽرس اُ٣بلب ثؽكاـ صـيئ يف املكةء ثٕؽ ظٌٮر

املؽارس احل١ٮ٦يح ا٧٤ٕ٣ة٩يح ػبلؿ اجل٭ةر ,كأمةر إىل مكط أصؿد ٫كزارة ادلٚةع

اعـ 1997ـ ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح ٔ ٨املؤقكةت ادليجيح أف ٪٬ةؾ ()759
٦ؽرقح ديجيح يف ثٮر٦ة ثؽكاـ ٦ؽارس إقبل٦يح اكم ,٢كد ٥إدراج (٪٦ )111٭ة يف

ُٞ٪٦ح را٘٩ٮف(.)1

كدٌ ٥املؽارس اإلقبل٦يح مؿاظ ٢زبلزح /االثذؽاايح كاملذٮقُح كاثلة٩ٮيح كٌم
ن
ختذ٤ٝ ٙ٤يبل يف الك٪ٮات ا٣يت يٌ٧ي٭ة اُ٣ة٣ت ٪٬ة.
ى ٍي ي
ةزد )2()٥٬كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (دٕ٤ي٥
كتكجٞ٭ة الك٪ح اتل٧٭يؽيح /كتكىم (ي

=

م٭ؿ مٮاؿ  ٨٦اعـ  ,٬1434كهل دل٭ٮدات يف ٩رصة ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة ,كدلئ ٫بلٝةت
كاقٕح يف داػ ٢أرٌلف كدٮاؤ ٢رب النج١ح املٕ٤ٮ٦ةديح  ٨٦ػبلؿ ثؿا٦ش اتلٮاو٢

االصذ٧ةيع ,كقجت ٤ٝح املؽارس يف ُٞ٪٦ح أرٌلف  ٓ٦دؿًلـ املك٧٤ني ٚي٭ة يٕٮد إىل احلىةر
املٛؿكض ٔ٤ي٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيحٚ ,بل دجنأ ٦ؽارس صؽيؽة ,كإذا أٗٞ٤خ لكجت

٦ة أك ٬ؽ٦خ أك ظؿٝخ  ٨٣دٕٮد إىل أرض الٮا ٓٝمؿة أػؿل ,كيٕ٪٧ٮف  ٨٦ا٣رت٦ي٦ ٥٭٧ة
ث ٖ٤األمؿ ٚجةتلةيل أٔؽاد املؽارس يف ٞ٩ه ثُٞ٪٧ح أرٌلف كرب٧ة دـيؽ يف ثٞيذ٭ة.

( )1احلةج يٮ إم لٮي ٨راحف املض٤ف اإلقبليم يف ٦ية٧٩ةر ,أقف مؤقكح اثتكة٦ح ل٤ذُٮيؿ
كاتلٕ٤ي ٥يف اعـ 1999ـ ,كيٕؽ  ٨٦أثؿز النؼىيةت املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةر ,كادلأيح الؿاحيس

يف املؿًلـ اإلقبليم يف ثٮر٦ة ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (داػ٢
املؽارس اإلقبل٦يح كادل ٓٚحنٮ اإلوبلح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1435/4/12/

(٬ )2ؾق مىُ٤عةت ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح دٕين الى ٙاألكؿ كاثلةين كاثلة٣ر كالؿاثٓ ل ٫٪١يجؽأ
ن
د٪ةزحلة.
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اإلقبلـ) ملؤ ٫ٛ٣ظرضت ٛ٦يت ٛ٠ةيح اهلل (ظىح أكىل) كيٞىؽ ثؾل ٟاألصـاء
ثةل٘٤ح األرديح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ا ٫ٞٛ٣كإٞ٣يؽة ,كأقةقيةت ال٘٤ح األكرديح ٕ٧٠ؿٚح

احلؿكؼ اهلضةايح  ٨٦ػبلؿ ٠ذةب (ثة٩ة صة٩ة) ,كدٕ٤ي ٥احلؿكؼ اهلضةايح ثةل٘٤ح
إ٣ؿبيح اكٞ٣ةٔؽة اجلٮرا٩يح ل٤نيغ ٩ٮر احل ٜأرٌلين ,كظٝ ِٛىةر الكٮر كظِٛ

ثٕي األدٔيح كاألذاكر كدٕ٤ي ٥الىبلة كٕ٦ؿٚح احلكةب كاألرٝةـ كٗري٬ة.

ي
أوال :املؿظ٤ح االثذؽاايح ك٦ؽد٭ة مخف ق٪ٮات كدٕؿؼ لك ق٪ح ثةملىُ٤عةت

اتلةحلح ظكت ا٣رتديت ك٪٦ة٬ض٭ة ادلراقيح(.)1

ي ي
الصٌة األوى /تكىم (د )٥٬كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (دٕ٤ي ٥اإلقبلـ) ملؤ٫ٛ٣

ظرضت ٛ٦يت ٛ٠ةيح اهلل ظىح زة٩يح كظىح زةثلح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ا ٫ٞٛ٣كإٞ٣يؽة,

كًلذةب أردك (دحرسل ظىح) ملؤ ٫ٛ٣إق٧ةٔي٦ ٢رييت ك٬ؾا ٪٦٭ش يف ٝٮأؽ ال٘٤ح
األرديح ,كًلذةب (دحكري املجذؽئ) ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجؽ اهلل ١٪٠ٮٌم ظىح أكىل
ثةل٘٤ح اٛ ٣ةرقيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األدب اٛ٣ةريس ,كًلذةب (٠ؿي٧ة) ملؤ ٫ٛ٣النيغ
قٕؽل ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ٔجةرة ٔ ٨أثيةت مٕؿيح كظك ٥كمٮأِ كآداب.

ي
الصٌة اثلاًية :تكىم (ن ي٭ )٥كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب أردك (دكرسل ظىح) ملؤ٫ٛ٣

إق٧ةٔي٦ ٢رييت ك٬ؾا ٪٦٭ش يف ٝٮأؽ ال٘٤ح األرديح ,كًلذةب (دحكري املجذؽئ)
ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجؽ اهلل ١٪٠ٮٌم ظىح زة٩يح ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف

( )1أٗ٤ت ٬ؾق امل٪ة٬ش كال١ذت كاملٞؿرات ادلراقيح ذ٠ؿ٬ة وةظت ٠ذةب اثلٞةٚح اإلقبل٦يح
يف اهل٪ؽ ٕ٦ةرؼ إ٣ٮارؼ يف أ٩ٮاع ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼٕ٣ ,جؽ ا٣يح احلكين ,مؿصٓ قةث,ٜ
لبلقزتادة راصٓ ال١ذةب.
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األدب اٛ٣ةريس ,كًلذةب (٦زياف رصؼ ك٦زياف ٦جنٕت) ملؤ ٫ٛ٣محـة ابلؽايٮين

ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف رصؼ الالكـ ,كًلذةب (أردك م٭ٮيت) ملؤ٫ٛ٣

إق٧ةٔي٦ ٢رييت ثةل٘٤ح األرديح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األدب ,كًلذةب (ث٪ؽ ٩ة٦ة) ثةل٘٤ح
اٛ٣ةرقيح ملؤٚ ٫ٛ٣ؿيؽ ادلئُ ٨ةر اهل٪ؽم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األػبلؽ كاآلداب.

ى
الصٌة اثلاثلة :تكىم (٬نذي )٥كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (٦ة الثؽ  )٫٪٦ملؤٝ ٫ٛ٣ةيض

ز٪ةء اهلل ثةين ثىت ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ,أك ٠ذةب (ا ٫ٞٛ٣املحرس) ل٤نيغ مٛي ٜالؿمح٨

اجلؽكم ك٧٬ة ٪٦٭ضةف يف ا ٫ٞٛ٣احل٪يف كينذ ٢٧ىلع أظاكـ اُ٣٭ةرة كالىبلة

كالىيةـ كالـٌلة كاحلش كٗري٬ة خمذرصة ,كًلذةب (ٛ٦يؽ اُ٣ةبلني) ملؤ ٫ٛ٣حم٧ؽ

أظك ٨اجلة٩ٮدٮم ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األدب إ٣ؿيب ,كًلذةب (حنٮ ٦ري)

ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ملؤٌٔ ٫ٛ٣ل ث ٨حم٧ؽ ثٌٔ ٨ل الرشي ٙاحلكحين اجلؿصةين املٕؿكؼ

بكيؽ ٦ري رشي ٙك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤اجلعٮ كٝٮأؽ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ,كًلذةب (ث٪ش

ٗ٪ش) ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح رساج ادلي ٨أكدٌم رشح مٮلٮم رمحح اهلل
٩ٮر اهلل ال١٤٭٪ٮم كمٮلٮم حم٧ؽ ٕ٦ني ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤رصؼ الالكـ.

ى
الصٌة الرابعة :تكىم (ٛ٬ذي )٥كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (٩ٮر اإليٌةح) ل٤نيغ

ظك ٨ث٧ٔ ٨ةر الرش٩جبليل ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ا ٫ٞٛ٣احل٪يف كينذ٢٧
ىلع أظاكـ اُ٣٭ةرة كالىبلة كالىيةـ كالـٌلة كاحلش كٗري٬ة خمذرصة ,كًلذةب (٥٤ٕ٦

اإلننةء) اجلـء األكؿ ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجؽ املةصؽ ٩ؽكم ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش

يف ٔ ٥٤اإلننةء ,كًلذةب (ٝىه اجلبيني) ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح أثٮ احلكٌٔ ٨ل اجلؽكم
اجلـء األكؿ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف الكرية اجلجٮيح ,كًلذةب (٬ؽايح اجلعٮ)

ملؤ ٫ٛ٣رساج ادلئ ٨س٧ةف األكدم ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ؾا ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤اجلعٮ
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كٝٮأؽ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ,كًلذةب (٤ٝٮيب) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ؾا ٪٦٭ش يف األدب
إ٣ؿيب ,كًلذةب (ثٮقذةف) ملؤ ٫ٛ٣النيغ قٕؽل ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف

األػبلؽ كاألدب ,كًلذةب (٦زياف ٚةريس امل )ُٜ٪ثةل٘٤ح األرديح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف
ٔ ٥٤امل ُٜ٪كالالكـ.

ى ي
الصٌة اخلامصة :تكىم (من )٥كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (ٝؽكرم) لٕ٤بل٦ح أثٮ

احلكني أمحؽ ث ٨حم٧ؽ اٞ٣ؽكرم ابل٘ؽادم ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ا٫ٞٛ٣

احل٪يف ,كًلذةب ( ٥٤ٕ٦اإلننةء) اجلـء اثلةين ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجؽ املةصؽ ٩ؽكم

ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤اإلننةء ,كًلذةب (ٝىه اجلبيني) ملؤ٫ٛ٣
إ٣بل٦ح أثٮ احلكٌٔ ٨ل اجلؽكم اجلـء اثلةين ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف الكرية
اجلجٮيح ,كًلذةب (الاكٚيح) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣اث ٨احلةصت لٞ٤ةيض م٭ةب ادلي٨

أمحؽ آثةدم ز ٥اجل٪جٮرم كهلة رشكح ٠سرية ك٬ٮ ٪٦٭ش يف اجلعٮ ,كًلذةب (ٛ٩عح
احل ٨٧كال٦يح املٕضـة) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ثٌٔ ٨ل ث ٨إثؿا٬ي٥

األ٩ىةرم الرشكاين ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األدب إ٣ؿيب ,كًلذةب (ٚىٮؿ أكربم) ثةل٘٤ح
اٛ٣ةرقيح ملؤٌٔ ٫ٛ٣ل أكرب ٌٔل اإلهل آثةدم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤رصؼ الالكـ,

كًلذةب (املؿٝةت) أك (املؿٝةة) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٢ٌٚ ٫ٛ٣إ٦ةـ ث ٨حم٧ؽ أرمؽ
ا٧ٕ٣ؿم اخلري آثةدم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف امل.ُٜ٪

ي
ثاًيا /املؿظ٤ح املذٮقُح ك٦ؽد٭ة زبلث ق٪ٮات كدٕؿؼ لك ق٪ح ثةملىُ٤عةت

اتلةحلح ظكت ا٣رتديت ك٪٦ة٬ض٭ة ادلراقيح/

ٍ
الصٌة األوى /تكىم ( ىب ٪يض )٥كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (ٕ٦ةرؼ اٞ٣ؿآف) ملؤ٫ٛ٣

أمحؽ ميغ ثة٠كذةين ثةل٘٤ح األرديح ك٬ٮ يذٕ ٜ٤ثذٛكري اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كدؿدمح
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ٕ٦ة٩ي ,٫كًلذةب (٠زن ادلٝةا )ٜثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح أثٮ ا٣ربٌلت ٔجؽ اهلل
ث ٨أمحؽ ا٣جكيف ك٬ؾا ٪٦٭ش يف ا ٫ٞٛ٣احل٪يف كينذ ٢٧ىلع أظاكـ اُ٣٭ةرة
كالىبلة كالىيةـ كالـٌلة كاحلش كاجلاكح كاُ٣بلؽ كاملٕةمبلت كٗري٬ة ُ٦ٮ٣ح,

كًلذةب (أوٮؿ النةيش) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤْ٩ ٫ٛ٣ةـ ادلي ٨أثٮ ٌٔل أمحؽ ث ٨حم٧ؽ
ث ٨إقعةؽ النةيش ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤أوٮؿ ا ,٫ٞٛ٣كًلذةب (تك٭ي ٢اٛ٣ؿااي)
ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣احلةٔ ِٚجؽ اهلل ا٘٣ةزيجٮرم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤اٛ٣ؿااي

كاملٮارير ,كًلذةب (رشح اجلةيم حبر  ٢ٕٚكظؿؼ) ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجؽ الؿمح٨

اجلةيم ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ؾا ٪٦٭ش يف اجلعٮ كالرصؼ ,كًلذةب (ديٮاف ٌٔل) ثةل٘٤ح
إ٣ؿبيح ل٪٤ٮاب ٔبلء ادلي ٨ال٤ٮ٬ةركم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األدب إ٣ؿيب ,كًلذةب (رشح

اتل٭ؾيت) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجؽ اهلل ث ٨ظكني يـدم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف
ٔ ٥٤امل ُٜ٪كالالكـ.

ى
الصٌة اثلاًية /تكىم (مة يرـ) كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (ٕ٦ةرؼ اٞ٣ؿآف) ملؤ٫ٛ٣

أمحؽ مٛيٓ ثة٠كذةين ثةل٘٤ح األرديح ك٬ٮ يذٕ ٜ٤ثذٛكري اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كدؿدمح

ٕ٦ة٩ي ,٫كًلذةب (رشح الٮٝةيح) ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجيؽ اهلل ث ٨مكٕٮد ثةل٘٤ح
إ٣ؿبيح ك٬ؾا ٪٦٭ش يف ا ٫ٞٛ٣احل٪يف كينذ ٢٧ىلع أظاكـ اُ٣٭ةرة كالىبلة كالىيةـ

كالـٌلة كاحلش كاجلاكح كاُ٣بلؽ كاملٕةمبلت كٗري٬ة ُ٦ٮ٣ح ,كًلذةب (٩ٮر األ٩ٮار)

ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣أمحؽ ث ٨أيب قٕيؽ الىة٣يح األ٦ذي٭ٮم( )1ظىح أكىل ك٬ٮ
(٠ )1ذةب (٩ٮر األ٩ٮار رشح امل٪ةر) ك٬ٮ رشح ل١ذةب (إٚةًح األ٩ٮار يف إًةءة أوٮؿ امل٪ةر)
ل٤نيغ قٕؽ ادلي ٨حم٧ٮد ادل٤٬ٮم.
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٪٦٭ش يف ٔ ٥٤أوٮؿ ا ,٫ٞٛ٣كًلذةب (الكريايج)( )1ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح لٕ٤بل٦ح رساج
ادلي ٨حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ الؿميؽ الرسايج ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤اٛ٣ؿااي كاملٮارير,

كًلذةب (رشح اجلةيم حبر اق ) ٥ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ٔجؽ الؿمح ٨اجلةيم ثةل٘٤ح

إ٣ؿبيح ك٬ؾا ٪٦٭ش يف اجلعٮ كالرصؼ ,كًلذةب (ٛ٩عح إ٣ؿب) لٕ٤بل٦ح إٔـاز
ٌٔل ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األدب إ٣ؿيب ,كًلذةب (ُٝيب) لٕ٤بل٦ح أثٮ ٔجؽ

اهلل ُٝت ادلي ٨حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ رازم ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ؾا ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤امل.ُٜ٪

الصٌة اثلاثلة :تكىم ( يقٮـ) كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (ٕ٦ةرؼ اٞ٣ؿآف) ملؤ٫ٛ٣

أمحؽ مٛيٓ ثة٠كذةين ثةل٘٤ح األرديح ك٬ٮ يذٕ ٜ٤ثذٛكري اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كدؿدمح

ٕ٦ة٩ي ,٫كًلذةب (اهلؽايح يف رشح ثؽايح املجذؽم) اجلـء األكؿ كاثلةين ثةل٘٤ح
إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ثؿ٬ةف ادلي ٨أثٮ احلكٌٔ ٨ل املؿٗي٪ةين ك٬ؾا ٪٦٭ش يف
ا ٫ٞٛ٣احل٪يف كينذ ٢٧ىلع أظاكـ اُ٣٭ةرة كالىبلة كالىيةـ كالـٌلة كاحلش كاجلاكح

كاُ٣بلؽ كاملٕةمبلت كٗري٬ة ُ٦ٮ٣ح ,كًلذةب (٩ٮر األ٩ٮار) ظىح زة٩يح ثةل٘٤ح

إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣أمحؽ ث ٨أيب قٕيؽ الىة٣يح األ٦ذي٭ٮم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤أوٮؿ
ا ,٫ٞٛ٣كًلذةب (احلكةيم) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤٕ٦ ٫ٛ٣ني ادلي ٨ا٧ٕ٣ؿاين ادل٤٬ٮم
ك٬ٮ ٪٦٭ش يف أوٮؿ ا ,٫ٞٛ٣كًلذةب (خمذرص املٕةين) ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح قٕؽ ادلي٨
مكٕٮد اتلٛذةزاين ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ يذٕ ٜ٤ثٕ ٥٤ابلبلٗح كاملٕةين ,كًلذةب

(ٞ٦ة٦ةت احلؿيؿم) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣أثٮ حم٧ؽ اٞ٣ةق ٥ثٌٔ ٨ل احلؿيؿم ك٬ٮ
٪٦٭ش يف األدب إ٣ؿيب ,كًلذةب (ق ٥٤ا٤ٕ٣ٮـ) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣اٞ٣ةيض حمت

(٪ٔ )1ٮاف ال١ذةب ١٬ؾا (كًٮء الرساج ظةميح ٌٔل الرسايج).
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ابل٭ةرم اهل٪ؽم ك٬ؾا ٪٦٭ش يف ٔ ٥٤امل ,ُٜ٪كأًي ٙيف
اهلل ثٔ ٨جؽ الن١ٮر ً
اآلك٩ح األػرية يف ثٕي املؽارس ٠ذةب (الؿظي ٜاملؼذٮـ) ملؤٛ٣ح ويف ادلي٨
املجةرًلٛٮرم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف الكرية اجلجٮيح ,كًلذةب (ريةض الىةحلني) ملؤ ٫ٛ٣اإل٦ةـ

اجلٮكم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف احلؽير ,كًلذةب (٪٦٭ةج املك )٥٤ل٤نيغ أثٮ ثكؿ اجلـااؿم

ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األػبلؽ كاآلداب.

ي
ثاثلا /املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ك٦ؽد٭ة قجذةف كدٕؿؼ لك ق٪ح ثةملىُ٤عةت اتلةحلح

ظكت ا٣رتديت ك٪٦٭ض٭ة ادلراقيح/

ي
الصٌة األوى( /زة٩يح اعحلح) كتكىم (دكـ) كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (اهلؽايح يف

رشح ثؽايح املجذؽم) اجلـء اثلة٣ر ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ثؿ٬ةف ادلي ٨أثٮ
احلكٌٔ ٨ل املؿٗي٪ةين ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ا ٫ٞٛ٣احل٪يف كينذ ٢٧ىلع املٕةمبلت
كاحلٞٮؽ كاملرياث كاجل٪ةيةت ,كًلذةب (مناكة املىةثيط) لٕ٤بل٦ح كيل ادلي ٨حم٧ؽ

ٌٔل اتلربيـم اجلـء األكؿ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف احلؽير ,كًلذةب (دٛكري

اجلبل٣ني) لٕ٤بل٦ح صبلؿ ادلي ٨الكيٮيط كصبلؿ ادلي ٨املعٌل ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ

٪٦٭ش يف اتلٛكري ,كًلذةب (ديٮاف املذجيب) لٕ٤بل٦ح أثٮ اُ٣يت أمحؽ ث ٨ظكني
اجلٕيف ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف األدب إ٣ؿيب.
ي ى
الصٌة اثلاًية( :أكىل اعحلح) كتكىم (أ ٍكىل) كيؽرس ٚي٭ة ٠ذةب (اهلؽايح يف

رشح ثؽايح املجذؽم) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣إ٣بل٦ح ثؿ٬ةف ادلي ٨أثٮ احلكٌٔ ٨ل
املؿٗي٪ةين ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ا ٫ٞٛ٣احل٪يف كينذ ٢٧ىلع املٕةمبلت كاحلٞٮؽ كاملرياث

كاجل٪ةيةت ,كًلذةب (دٛكري ابليٌةكم) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح لٞ٤ةيض ٩ةرص ادلي ٨أيب

قٕيؽ ٔجؽ اهلل ث٧ٔ ٨ؿ ابليٌةكم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف اتلٛكري ,كًلذةب (رشح إٞ٣ةاؽ
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ا٣جكٛيح) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح لٕ٤بل٦ح قٕؽ ادلي ٨مكٕٮد ث٧ٔ ٨ؿ اتلٛذةزاين ك٬ٮ ٪٦٭ش

يف إٞ٣يؽة ,كًلذةب (مناكة املىةثيط) اجلـء األكؿ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤ ٫ٛ٣حم٧ؽ ث٨

ٔجؽ اهلل اخلُيت ا٧ٕ٣ؿم اتلربيـم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف احلؽير ,كًلذةب (مك٥٤

اثلجٮت) ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ملؤْ٩ ٫ٛ٣ةـ ادلي ٨حم٧ؽ الك٭ةلٮم ك٬ٮ ٪٦٭ش يف أوٮؿ
ا ,٫ٞٛ٣كًلذةب (امل )ُٜ٪ملبل ظك ٨رشح ق ٥٤ا٤ٕ٣ٮـ كٔ٪ٮا( ٫٩ثٕٮف ٢ٌٚ ٨٦

٩ٮع االنكةف  ٨٦صجف احليٮاف ثةمل )ُٜ٪ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮ ٪٦٭ش يف ٔ٥٤

امل.)1(ُٜ٪

كتنذ ٢٧دميٓ املؿاظ ٢ادلراقيح ىلع ٪٦٭يج اٞ٣ؿاف ال١ؿي ٥دبلكة كظْٛة

ك٪٦٭ش الؿيةًيةت٣ ,ك٣ ٨حف ٪٬ةؾ ٠ذةب ٕ٦ني ث ٢دؽرس األٔؽاد كٕ٦ؿٚح
احلكةب ثةل٘٤ح املع٤يح الؿك٬ةجنيح يف أرٌلف كال٘٤ح ابلٮر٦يح يف ٗري٬ة(.)2

( )1اْ٩ؿ ا٣جرشة الىةدرة ٔ ٨امل٪٭ش ادلرايس  ٨٦مؿًلـ اإل٦ةـ مك ٥٤ثب٘٪بلديل كًلؾلٟ
ا٣جرشة الىةدرة  ٨٦احتةد املؽارس ثب٘٪بلديل ٕ٣ةـ  1435ـهثٕ٪ٮاف إوبلح ٩ىةب
اتلٕ٤ي ,٥كًلؾل ٟا٣جرشة الىةدرة  ٨٦صةٕ٦ح دار املٕةرؼ بنحذةٗٮ ٨ٔ ٖ٩امل٪٭ش ادلرايس
ل٤ضةٕ٦ح ,كًلؾلٞ٣ ٟةء  ٓ٦مٮلٮم أثٮ اٞ٣ةق ٥إرمةد اهلل األرٌلين املٞي ٥جبؽة ,درس
االثذؽاايح كاملذٮقُح يف ٦ؽرقح ٝةق ٥ا٤ٕ٣ٮـ يف ٝؿيح (مةرًل٧جٮ) ٘٪٦ؽك ثٮر٦ة ,ز ٥درس
املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح يف ٦ؽرقح أرشؼ ا٤ٕ٣ٮـ ث٪ٮر اهلل ٚةرة ثجٮر٦ة ,ز ٥كاو ٢دكرة احلؽير
جبةٕ٦ح ٚذية اإلقبل٦يح ثب٘٪بلديل ,كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ  1434/7/25/ـهيف ٦ؽي٪ح صؽة,
ن
كختذ ٙ٤امل٪ة٬ش ٤ٝيبل ٦ ٨٦ؽرقح ملؽرقح ٣ك ٨ا٘٣ة٣ت ٦ة ذ٠ؿد٪٬ ٫ة ك٬ٮ َجييع أل ٫٩ال
دٮصؽ أم ص٭ح إرشاٚيح هلؾق املؽارس.
(٦ )2زيات ٬ؾا امل٪٭ش/
=
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يتجني جلة  ٨٦ػبلؿ ٦ة قج ٜأف امل٪ة٬ش ادلراقيح يف ثٮر٦ة يف دميٓ املؽارس

٦تنةث٭ح إف ل ٥دك٦ ٨ذُةثٞح كدٞ٪ك ٥إىل أربٕح أٝكةـ /كٌم امل٪ة٬ش ادليجيح
ممس٤ح يف ٪٦٭ش اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كدٛكريق كإٞ٣يؽة كا ٫ٞٛ٣كأوٮهل كاٛ٣ؿااي

كاملٮارير كالكرية اجلجٮيح ,ك٪٦ة٬ش ال٘٤ح إ٣ؿبيح ممس٤ح يف ٔ ٥٤اجلعٮ كالرصؼ

كاألدب كالنٕؿ كابلبلٗح كاملٕةين ,ك٪٦ة٬ش ثةل٘٤ح األكرديح ممس٤ح يف ٕ٦ؿٚح ٝٮأؽ
ال٘٤ح األكرديح كٗري٬ة ,ك٪٦ة٬ش ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ممس٤ح يف ٔ ٥٤ا٤ٛ٣كٛح كاملُٜ٪

كٗري٬ة  ,ك٩بلظِ أف الك٪ٮات اثلبلث األكىل يف املؿظ٤ح االثذؽاايح د٘٤ت ىلع
٪٦ة٬ض٭ة ال٘٤ح األكرديح كاٛ٣ةرقيح ز ٥ثٕؽ٬ة يذؽرج يف اال٬ذ٧ةـ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح

تلىجط األٗ٤ت يف ٪٦ة٬ش املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح.

ثٌف أف أمري إىل أمؿ ٦٭ ,٥ك٬ٮ أف ا٣جكةء يف ثٮر٦ة كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف

املك٧٤ح٣ ,حف هل ٨ظِ  ٨٦ادلراقح كاتلٕ٤يٗ ٥ري ٦ة ذ٠ؿ٩ةق كا٣يت دٞذرص يف
ن
ال١ذةديت  ,ٍٞٚك٣حف هل٦ ٨ؽارس ػةوح إال ٤ٝيبل ,كأٝىص ٦ة دذٕ ٫٧٤املؿأة

املك٧٤ح ٦جةدئ اٞ٣ؿاءة كال١ذةثح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كال٘٤ح األرديح كٕ٦ؿٚح ٝؿاءة

=

ن
أكال /ا٪ٕ٣ةيح ثأوٮؿ ال١ذت ادليجيح كامل٪ة٬ش اإلقبل٦يح اٞ٣ؽي٧ح (ا٣رتاث اإلقبليم
اٞ٣ؽي )٥ممة يتيط لُ٤ة٣ت قٕح االَبلع كاٛ٣٭ ٥كاالقتيٕةب ل٧٤ٮاد ادليجيح كٕ٦ؿٚح
ادلي ٨٦ ٨مىةدر٬ة األو٤يح.

ن
زة٩ية /احلؿص ىلع ٪٦٭ش ٠ذت األدب إ٣ؿيب اٞ٣ؽي ,٥ممة يكةٔؽ اُ٣ة٣ت ىلع ٕ٦ؿٚح ال٘٤ح
إ٣ؿبيح األوي٤ح.

ن

ن
زةثلة /اال٬ذ٧ةـ ثةجلة٩ت الك٤ٮيك ا٣رتبٮم اٌ٧ٕ٣ل اتلُجيٌف إىل اجلة٩ت اتلٕ٤ييم ص٪جة إىل
ص٪ت.
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اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ثةجلْؿ٪ْ٣ ,٭ ٥اٞ٣ةرص أف املؿأة ال حتذةج إىل مـيؽ  ٨٦اتلٕ٤ي٥

الٮاقٓ ثٞؽر ٦ة دكٮف ٌم ربح ٦زنؿ ٚذٞٮـ ثرتبيح األكالد ,كدٞذرص دكر٬ة ىلع
املكبٮحلةت ا٣يت ثٕةدٞ٭ة يف ا٣رتديت كاتلْ٪ي ٥يف حميٍ ثحذ٭ة.

يذٌط  ٨٦ػبلؿ ٦ة قج ٜأف املؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة تنذ ٢٧ىلع مؿاظ٢

زبلزح /االثذؽاايح كاملذٮقُح كاثلة٩ٮيح ,مٮزٔح ىلع ٔرش أٔٮاـ ,كيٕذ٧ؽ أذ٧ةدا
ن
لكية ىلع امل٪ة٬ش ادليجيح املؤٛ٣ح يف مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ىلع ٦ؾ٬ت أيب ظ٪يٛح رمح٫

اهلل ,ك ٥ْٕ٦املٕ٧٤ٮف يف د ٟ٤املؽارس  ٨٦ػؿييج اجلةٕ٦ةت اهل٪ؽيح

كابلة٠كذة٩يح كابل٘٪ةحلح ,ك ٨٦ػؿييج ادلكر اإلقبل٦يح امل٪ترشة يف ثٮر٦ة ,كدذٮٚؿ

امل٪ة٬ش يف ثٮر٦ة ثسبلث ٘٣ةت /ال٘٤ح إ٣ؿبيح ز ٥دأيت ثٕؽ٬ة ال٘٤ح األرديح ز ٥دأيت
يف ذي ٢اٞ٣ةا٧ح ال٘٤ح اٛ٣ةرقيح كدكةد د٪ؽزؿ يف ٔرص٩ة احلةرض ,إىل صة٩ت

الرشح كاتلبيني ثةل٘٤ح األكرديح كال٘٤ح املع٤يح الؿك٬ةجنيح املك٧٤ح يف أرٌلف

كال٘٤ح ابلٮر٦يح يف ٗري٬ة.

رابعاً :أشهز هذه املدارس.

ن
ي
املؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ٠سرية صؽا كال دٮصؽ إظىةايح دٝيٞح ٧٠ة ذ٠ؿ

ن
آٛ٩ةٚ ,بل خي٤ٮ مكضؽ ٠ ٨٦ذةديت أك ٦ؽارس أك مؿا٠ـ حتٛيِ ,كأذ٠ؿ ٪٬ة ثٕي
ن
د ٟ٤املؽارس املن٭ٮرة كا٣يت ٠ذجخ ٔ٪٭ة قةثٞة يف مؿاصٓ كًلذت ,أك ٔؿٚخ
ٔ٪٭ة  ٨٦ػبلؿ املٞةثبلت كالٞ٤ةءات ,كال أَي ٢يف دٕؽاد٬ة كظرص٬ة أل٩٭ة ٠سرية
ن
صؽا( ,)1كأكذيف ثؾ٠ؿ ثٌٕ٭ة ل٤ذ٧سيٚ ٍٞٚ ٢لك٭ة تنج ٫ثٌٕ٭ة ابلٕي.
( )1لبلقزتادة اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,ط,2
=
998

ن

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

 /1املدرشة األشعدية.
د٬ ٓٞؾق املؽرقح يف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح را٘٩ٮف كدأقكخ يف اعـ ,٬1376

كٌم يف ٦جىن مك٤ط  ٨٦دكري ٨كدٮصؽ ث٭ة املؿاظ ٢ادلراقيح لك٭ة  ٨٦االثذؽاايح

كظىت املؿظ٤ح إ٣ةحلح (دكرة احلؽير) ,كهلة م٤ع ٜػةص تلعٛيِ اٞ٣ؿآف
ن
ال١ؿي ٥كٔؽد َبلث٭ة (َ )151ةبلة ,ك ٨٦أ ٥٬إجنةزاد٭ة أ٩٭ة ٧ْ٩خ دكرات ٔ٧٤يح

رشٔيح مةرؾ ٚي٭ة أٗ٤ت املنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء يف املؽارس اإلقبل٦يح إال أف
ن
احل١ٮ٦ح ابلٮذيح أٗٞ٤ذ٭ة ظةحلة حبضح أ٩٭ة أقكخ ثؽكف دؿػيه(.)1
 /2ودرشة زيٌة اإلشالم.
د ٓٞيف إ٣ةو٧ح را٘٩ٮف كٌم (ثيخ األَٛةؿ) أقك ٫النيغ قُ٤ةف أمحؽ

ابل٪ضةيب( ,)2كٌم د٭ذ ٥ثذٕ٤ي ٥األَٛةؿ ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح كاملجةدئ كاألػبلؽ
=

 ,٬1422ظؿًلح اجل٭ةد اإلقبليم أرٌلف ثؿ٦ة ٨٦ ,وٛعح  26كظىت وٛعح  31كٝؽ ذ٠ؿ
ثةتلٛىي٦ 28 ٢ؽرقح يف را٘٩ٮف ,كًلؾل ٟاْ٩ؿ  ٨٦وٛعح  141إىل وٛعح  163كٝؽ ذ٠ؿ
ثةتلٛىي٦ 49 ٢ؽرقح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف.
( )1اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص ,26ظير زار ٬ؾق املؽرقح النيغ دَ .بلؿ أثٮ اجلٮر يف اعـ 2116ـ ك٬ ٥ْ٩ؾق ادلكرات
ا٧٤ٕ٣يح كأرشؼ ٔ٤ي٭ة ثٛ٪ك ,٫كٝؽ أقكخ ٬ؾق املؽرقح إ٣ةل ٥الن٭ري النيغ اٞ٣ةرئ
يٮق ٙأقٕؽم اذلم رشح وعيط ابلؼةرم ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح ك٬ٮ أظؽ ا٧٤ٕ٣ةء املن٭ٮري٨
يف ثٮر٦ة كدلي ٫دل٭ٮدات دٔٮيح ٠جرية ,كأمةر إىل ثٕي صٮا٩ج ٫حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم,
ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ,ٜص 284ك.285
ن
( )2قٮؼ يأيت ٠سريا أق٧ةء املنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء كاملؽرقني كاٞ٣ةا٧ني ىلع املؽارس اإلقبل٦يح يف
=
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احلك٪ح ,كٌم ث٧سةثح ركًح أَٛةؿ كتكذ٧ؿ ظىت املؿظ٤ح االثذؽاايح كٝؽ دأقكخ

يف اعـ .)1(1951

 /3ودرشة دار امعنِم (جاوعة إشالوية دار امعنِم).
د ٓٞيف إ٣ةو٧ح را٘٩ٮف أقكخ اعـ 1935ـ كدٮصؽ ث٭ة املؿاظ ٢ادلراقيح

لك٭ة  ٨٦االثذؽاايح كظىت املؿظ٤ح إ٣ةحلح (دكرة احلؽير)(.)2
 /4املعُد امنصايئ اإلشاليم اتلعنييم واملُين.

ي٬ ٓٞؾا املٕ٭ؽ يف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح را٘٩ٮف ,كدؽرس ٚي ٫اُ٣ةبلةت

كيذٕٚ ٨٧٤ي ٫ثٕي امل٭ ٨اكخليةَح كاُ٣جغ كاخلٍ كال١ذةثح كاإلقٕةٚةت األكحلح
كبٕي ادلكرات امل٭ةريح يف دؿبيح األث٪ةء كإدارة ثيخ الـكصيح كٗري٬ة ,كيٕذرب
٬ؾا املٕ٭ؽ ا٣جكةيئ الٮظيؽ يف ثٮر٦ة ,كال دٮصؽ يف ُٞ٪٦ح أرٌلف أم ٕ٦٭ؽ نكةيئ

ٗؿار ٬ؾا كاهلل املكذٕةف(.)3
=

ن
قٮاء يف را٘٩ٮف أك يف أرٌلف ,كقأكذيف ثؾ٠ؿ أق٧ةا٭ ٥أك دؿدمح يكرية إف كصؽت,
ثٮر٦ة
ن
ن
ٚي١ذىف يف دؿدمذ ٫أ ٫٩اكف ٦ؽيؿا هلؾق املؽرقح أك مرشٚة ٔ٤ي٭ة ك١٬ؾا.

( )1اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص ,26كًلؾلٟ
أمةر إحل٭ة حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف مؿصٓ قةث ٜص .283
( )2كمؤقك٭ة ٛ٦يت ثٮر٦ة النيغ /داكد ٬ةم ٥يٮق ٙرمح ٫اهلل ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ
وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص ,26كًلؾل ٟأمةر إحل٭ة حم٧ؽ ٩ةرص
إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف مؿصٓ قةث ٜص .169
( )3اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث.ٜ
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 /5ودرشة شِكت اإلشالم.
د ٓٞيف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح را٘٩ٮف دؽرس ٚي٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح كالرشٔيح

كدٌ ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح( )1كٌم  ٨٦املؽارس اٞ٣ؽي٧ح املن٭ٮرة كا٣يت دؤدم

رقةتل٭ة ىلع أك ٢٧كص ٫ظىت ٬ةدم٭ة ابلٮذيٮف يف اعـ 2113ـ كٝةمٮا ثإظؿاٝ٭ة
ن
ن
كإظؿاؽ دميٓ حمذٮيةد٭ة كمؿاٞٚ٭ة اتلةثٕح هلة ّ٧٤ة كٔؽكا٩ة ,كاقتن٭ؽ إزؿ ذلٟ
ن
مخف كزبلزٮف َٛبل َ ٨٦بلب ٬ؾق املؽرقح كاهلل املكذٕةف(.)2
 /6املدرشة اإلشالوية (إيٌؼنِ وريٌكِلر إشكِل).
د ٓٞيف إ٣ةو٧ح را٘٩ٮف ,يؽرس ث٭ة اٞٛ٣ؿاء كاملكة٠ني كاأليذةـ ىلع ٞٛ٩ح

املؽرقح ,كهلة م٤ع ٜػةص دلار األيذةـ مبلو ٜثةملكضؽ كقك ٨لُ٤بلب(.)3

( )1كأقك ٫النيغ قُ٤ةف أمحؽ ابل٪ضةيب ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة
أرٌلف ثؿ٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.27
(ٞ٣ )2ةء  ٓ٦النيغ ادلأيح أ٦ري ظكني د٧زي ادلي ٨ثؿ٦ةكم األو ٢أرٌلين ٞ٦ي ٥يف ٦ؽي٪ح
را٘٩ٮف ,كدل يف ٝؿيح وٮًلٛيٮ ,دأيح رقيم يف ثٮر٦ة ٝ ٨٦ج ٢كزارة النؤكف اإلقبل٦يح
كاألكٝةؼ كادلٔٮة كاإلرمةد ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,درس اثلة٩ٮيح ث٧ؽرقح الؿمحة٩يح
ثأكيةب ,ز ٥اتلع ٜثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح يف اعـ 1994ـ ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة  ٨٦املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح
ز ٥كاو ٢ظىت درس ابلاكلٮريٮس ثك٤يح ادلٔٮة كأوٮؿ ادلي ٨ز ٥ادلث٤ٮـ إ٣ةيل ثٞك٥
ن
اٌٞ٣ةء كالكيةقح الرشٔيح ,يٕ ٢٧ظةحلة ٠ٮًلي ٢مكةٔؽ يف النؤكف ادليجيح ل٧ْ٪٧٤ح
ا دليجيح لنجةب مك٤يم ٦ية٧٩ةر ,كأظؽ أٌٔةء ٬يبح اتلؽريف ثٕ٧٭ؽ دار األر ٥ٝث ٨أيب
األر ٥ٝكٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ  1435/12/27ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح.
( )3كأقك ٫الكيؽ إثؿا٬ي ٥يٮق ٙاكاك الكٮريت ,اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث.ٜ
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 /7املدرشة اإلشالوية بأكياب.

ن
ٌم ٦ؽرقح ٝؽي٧ح دٕٮد إىل ٦ة ٝج )311( ٢ق٪ح دٞؿيجة ,أقك٭ة مك٧٤ٮ اهل٪ؽ,

كد ٓٞيف ٦ؽي٪ح أكيةب ,كدٌ ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح كاملذٮقُح ,كالزا٣خ ٝةا٧ح دؤدم

رقةتل٭ة ألث٪ةء املك٧٤ني يف ثٮر٦ة(.)1

 /8املدرشة امعربية (دار امعنِم).
الٮإٝح ثُٞ٪٧ح (ثٮقيؽك )ٖ٩أقكخ يف اعـ 1721ـ ٠عٞ٤ح ٔ٧٤يح يؽرس

ٚي٭ة أث٪ةء املك٧٤ني ىلع اُ٣ؿيٞح اتل٤ٞيؽيح ,كدٌ ٥املؽرقح مؿظ٤ح الؿكًح
ن
كاالثذؽاايح كاملذٮقُح كدارا تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي.)2(٥
 /9ودرشة ثكىيل امعنِم
د٬ ٓٞؾق املؽرقح يف ٦ؽي٪ح أكيةب ث٪ةّؿ ٚةرة كٌم ٝؽي٧ح كهلة قٕ٧ح كاقٕح,

كاملجىن م١ٮف  ٨٦دكري ٨دٌ ٥دميٓ املؿاظ ٢ادلراقيح االثذؽاايح كاملذٮقُح
ن
كاثلة٩ٮيح كدكرة احلؽير كدٌ ٥ثني ص٪جةد٭ة أكرث َ )211( ٨٦ةبلة ,كٌل٩خ دؤدم
( )1كٝةـ ثذُٮيؿ٬ة النيغ٩ /ؾيؿ أمحؽ كالنيغ /حم٧ؽ إق٧ةٔيٝ ٢يٮٝذٮم اعـ 1921ـ ,اْ٩ؿ
مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.141
( )2كد ٥دْ٪ي٧٭ة كدؿدحج٭ة النيغ املٛيت /حم٧ؽ ظكني ٩ـي٠ ٢ؿاتيش ,كل ٥يكذ٧ؿ النيغ ٠سريا
ن
ن
يف اإلرشاؼ ىلع املؽرقح ْ٩ؿا الًُؿارق ل٤كٛؿ إىل ثة٠كذةف ٬ؿكبة  ٨٦حمةك٣ح االٗذيةؿ
ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح أيةـ ظك٩( ٥يٮي ,)٨اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين,
دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.143
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رقةتل٭ة بنلك راآ إىل أف احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ا٘٣ةم٧ح اقذٮ٣خ ٔ٤ي٭ة ثؽكف كص٫

ظ ٜك٬ؽ٦خ كأزي٤خ  ٨٦الٮصٮد كاهلل املكذٕةف(.)1
 /11دار اتلِخيد.

د ٓٞيف الن٧ةؿ ٦ ٨٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثػ (٠ٮاربي )٢كصةء دأقحك٭ة يف اعـ ٬1418

ىلع يؽ دل٧ٮٔح  ٨٦ا٤ُ٣جح ا٣رب٦ةكيني اذلي ٨درقٮا ثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح

امل٪ٮرة كختؿصٮا ٪٦٭ة ,ظي٧٪ة اقتنٕؿكا ظةصح املضذ ٓ٧إىل ٦ؽرقح ىلع ٗؿار
امل٪ة٬ش احلؽيسح٣ ,جرش ا ٥٤ٕ٣الىعيط املكذ٧ؽ  ٨٦ال١ذةب كالك٪ح ىلع ٚ٭٥

الك ٙ٤الىة٣ط.

كٌل٩خ ا١ٛ٣ؿة دؿاكد ٥٬ك ٥٬ىلع ٞ٦ةٔؽ ادلراقح ٚيٌٕٮف اخلٍُ كا٣ربا٦ش,

كص ٢أ٪٦حذ٭ ٥أف اهلل حي ٜٞهلُ٦ ٥ةبل٭ٚ ,٥كةٚؿكا ثٕؽ ختؿص٭ ٥إىل ثٮر٦ة,

كحت٤٧ٮا املذةٔت كاملؼةَؿ ,كٝةمٮا جب٭ٮد صجةرة ,كقيع صةدٚ ,كُٓ ٩ٮر دار
اتلٮظيؽ إىل ظزي الٮصٮدٚ ,جؽأكا يف دٞؽي ٥رقةتل٭ة الكة٦يح ٔرب أذ٧ةد٬ة ٪٦٭ش

اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ل٧٤ؿظ٤ح املذٮقُح كاثلة٩ٮيح ثةإلًةٚح إىل أذ٧ةد ٞ٦ؿرات

ٕ٦٭ؽ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ري اجلةَٞني ث٭ة  ٓ٦إًةٚح مٮاد ٔرصيح ظؽيسح الز٦ح
ن
اكل٘٤ح االجن٤زييح كابلٮر٦يح ,كٔؽد َبلث٭ة (َ )211ةبلة.

( )1كٌلف ٦ؽيؿ٬ة ٛ٦يت حم٧ؽ ظكني أرشيف رمح ٫اهلل ظير اك٩خ هل ٔبلٝح كاقٕح  ٓ٦راثُح
إ٣ةل ٥اإلقبليم كٌلف حيى ٢ىلع دٔ٠ ٥جري ملكرية املؽرقح ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ
وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.141
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ِ
كيؽرس ٚي٭ة دل٧ٮٔح  ٨٦ػؿييج صةٕ٦ح دااؿة املٕةرؼ اإلقبل٦يح كاملٕ٭ؽ

إ٣ةيل لرلراقةت اإلقبل٦يح بنحذةٗٮ ٖ٩ثب٘٪بلديل ,كدل٧ٮٔح أػؿل  ٨٦ػؿييج
ن
ٕ٦٭ؽ مؤقكح احلؿ٦ني اخلرييح قةثٞة ,كإدارة املكةصؽ ثؽاك ث٘٪بلديل.
ك ٨٦ز٧ؿات ٬ؾق ادلار املجةرًلح دْ٪ي ٥ادلكرات تلأ٬ي ٢ال١ٮادر ا٧٤ٕ٣يح,

كاملكةثٞةت ا٧٤ٕ٣يح ,كإػؿاج أٔؽاد ٠جرية  ٨٦ا٤ُ٣جح حي٤٧ٮف ا ٥٤ٕ٣كاهلؽل

كاجلٮر ىلع ٪٦٭ش الك ,ٙ٤كٝةمٮا ثجرش إٞ٣يؽة الىعيعح كٗؿس اٞ٣ي٥

اإلقبل٦يح ٔرب ٪٦ةثؿ املكةصؽ كالٞ٤ةءات اجل٧ةٔيح كاٛ٣ؿديح ,كدٔٮة الٛ١ةر إىل
ن
اإلقبلـ رسا ,كنرش اتل٧زي يف دىعيط كدٕؽي ٢امل٪ة٬ش ادلراقيح يف ٦ؽارس ثٮر٦ة,
كادلار دٕةين  ٨٦الٌٕ ٙاملةيل النؽيؽ ,ممة اًُؿ يف ٔؽـ ٝجٮؿ ٠سري  ٨٦ا٤ُ٣جح

املذٞؽ٦ني  ٓ٦أف احلةصح م٤عح ل٤ذٮقٓ(.)1

ثٌف أف أمري ٪٬ة إىل مبلظْح ٦٭٧ح يف اغيح األ٧٬يح ,كٌم أف لك٧ح املؽرقح أك

املٕ٭ؽ أك ادلار أك اجلةٕ٦ح ٌم تك٧يةت اوُبلظيح يف ثٮر٦ة ,ك٣حكخ هلة

٦ؽلٮالت دٝيٞح ,ثيؽ أ٩٭ ٥يؿمـكف ذلل ٟإىل أ٩٭ة ٦ؽارس إقبل٦يح ث٘ي اجلْؿ
ن
ملكذٮا٬ة ادلرايس كاملؿاظ ٢ادلراقيحٚ ,ةجلةٕ٦ح ٦سبل ثٕ٧ىن املؽرقح اإلقبل٦يح

كبٕ٧ىن املٕ٭ؽ ادليين كإف ل ٥دك ٨دى ٢ملكذٮا٬ة اتلؽرييس إىل ابلاكلٮريٮس,
كتكىم دار ا٤ٕ٣ٮـ يف ٠سري  ٨٦األظيةف كيٞىؽكف ث٭ة ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح أك

املؽارس اإلقبل٦يح.

( )1كيؽرس ٚي٭ة النيغ ظضح اإلقبلـ ًيةء احل ٜك٬ٮ  ٨٦ػؿييج اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ,اْ٩ؿ
ن
ن
حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقبلـ قٕيؽم ,اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة مؿصٓ
قةث ٜص .161
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خامساً :أثز هذه املدارس ودورها يف نصز الجقافة اإلسالمًة.

ن
املؽارس يف ثٮر٦ة دؤدم دكرا يف اغيح األ٧٬يح يف دٕـيـ كنرش اثلٞةٚح
ن
ن
اإلقبل٦يح كدٕذرب أقةقة ٦٭٧ة يف ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ,٥كٌم ث٧سةثح اتلٕ٤ي ٥األكيل
ملٕؿٚح احليةة ادليجيح كادل٩يٮيح ,كدٕـيـ اٞ٣ي ٥اإلقبل٦يح كاملٛة٬ي ٥الىعيعح دلل

ا٣جلء ,كد٭ؽؼ إىل دٕ٤ي ٥ا٣جلء بلٕي املٮاد األقةقيح البلز٦ح ,كجيٕ٢
ن
اُ٣ة٣ت ٦٭يأ إل٧٠ةؿ دراقذ ٫املذٮقُح كاثلة٩ٮيح ,كأمري ٪٬ة إىل أثؿز د ٟ٤اآلزةر
هلؾق املؽارس كدكر٬ة يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كٌم ٧٠ة يٌل/

 -1دؿقيغ إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح الىعيعح كاثلجةت ىلع ادلي ٨اٞ٣ٮي٦ ٥٭٧ة ظ٢

ث٭ ٨٦ ٥املىةات كال١ٮارثٚ ,ةملؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ٦ة أقكخ كال ٝة٦خ

إال ألص ٢دؿقيغ ٬ؾق إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح يف ٛ٩ٮس اُ٣بلب  ٨٦ػبلؿ دٕ٧٤٭٥
ٕ٣ؽد  ٨٦امل٪ة٬ش كاملٞؿرات ادلراقيح يف ٬ؾق املؽارس دذٕ ٜ٤ث٧ٮًٮع إٞ٣يؽة

كاتلٮظيؽ ١٠ذةب دٕ٤ي ٥اإلقبلـ كًلذةب ٦ة ال ثؽ  ٫٪٦كًلذةب ٕ٦ةرؼ اٞ٣ؿآف

كرشح إٞ٣ةاؽ ا٣جكٛيح كٗري٬ةٚ ,ةقذُةٔخ ٬ؾق املؽارس ثؽكر٬ة احليٮم ثٕؽ

 ٢ٌٚاهلل يف دؿقيغ ٔٞيؽة اُ٣بلب كاثلجةت ىلع دي٪٭ ٥اٞ٣ٮي.٥

 -2ا٩تنةر ا ٥٤ٕ٣ثني أكقةط املضذ ٓ٧ابلٮريم املك ٥٤كر ٓٚاجل٭٪ٔ ٢٭,٥

ٚجة ٥٤ٕ٣تكٮد األم ٥كيؿًف ق ٥٤اٛ٣بلح كاجلضةحٚ ,جةلؿٗ٤ٝ ٨٦ ٥ح إماك٩ةد٭٥
املةديح كاملٕ٪ٮيح ,كرٗ ٥االًُ٭ةد الٮا٤ٔ ٓٝي٭ٝ ٨٦ ٥ج ٢ابلٮذيحٚ ,إف ٬ؾق

املؽارس اإلقبل٦يح ٦ة زا٣خ دؤدم دكر٬ة الٮاًط كابلةرز كاملذ٧زي يف قبي ٢نرش
ّ
ٚذؼؿج ٪٦٭ة ا٧٤ٕ٣ةء إ٣جةٝؿة كادلاعة املؤزؿي٨
ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ اإلقبل٦يح,
كاملى٤عني يف املضذ ٓ٧كاذلي ٨اكف هل ٥دكر ثةرز يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح.
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ٗ -3ؿس ركح اال٩ذ٧ةء لؤل٦ح اإلقبل٦يح اذلم دقذٮر٬ة اٞ٣ؿآف ال١ؿي٥

كالك٪ح اجلجٮيح كًلؿا٬يح الٛ١ةر كا٣رباءة ٪٦٭ٚ ,٥ةملٕ ٥٤يف ٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح
ن
يٌٓ ٩ىت ٔيجي٬ ٫ؾا األمؿ كيٮيل ا٬ذ٧ة٦ة يف قبي ٢حتٞي٬ ٜؾا املُ٤ٮب ,ظىت
ي٘ؿس يف ٛ٩ٮس اُ٣بلب ٬ؾق الؿكح كجيٕ٤٭ة ظيح يف ً٧ةاؿ ٥٬ترسم ث٭ ٥دلؿل

ادلـ يف اجلك٧ٚ ,٥ة أظٮج املك٧٤ني احلٮـ يف ثٮر٦ة إىل ثر ٬ؾا الؿكح كاالٔزتاز

ثةدلي ٨اإلقبليم كإ٣ٮدة إىل إٞ٣يؽة الىعيعح الىةٚيح ,كدؿاز٭ ٥اثلٞةيف

اإلقبليم األوي ,٢تلع ٜٞهل ٥الٮظؽة كا٣رتاثٍ كاال٩ذ٧ةء; حلٛٞٮا ىلع أرض
و٤جح ,يٕيؽ هل ٥دةرخي٭ ٥كدلؽ ٥٬كًلؿا٦ذ٭.)1(٥

٩ -4جؾ ابلؽع كاخلؿاٚةت كالٌبلالت ا٣يت حتيٍ ث٭ٚ ,٥ةملؽارس اإلقبل٦يح

يف ثٮر٦ة ث ٢ٌٛاهلل ٔـ كص ٢اقذُةٔخ نرش امل٪٭ش الىعيط املكذ٧ؽ ٨٦

ال١ذةب كالك٪ح ظير يٞٮؿ ﷺ٤ٕٚ((/يك ٥بكجيت كق٪ح اخلٛ٤ةء امل٭ؽيني

الؿامؽي ,٨د٧ك١ٮا ث٭ة كٌٔٮا ٔ٤ي٭ة ثةجلٮاصؾ ,كإيةك ٥كحمؽزةت األمٮرٚ ,إف

لك حمؽزح ثؽٔح ,كَل ثؽٔح ًبل٣ح))( ,)2ك٩جؾت ال١سري  ٨٦ابلؽع كاحلؿاٚةت

( )1كػري مة٬ؽ ك٦سةؿ ىلع االٔزتاز ثةدلي ٨اإلقبليم ٬ٮ احلةج يٮ إم لٮي ٨اػذةر أف يٌٓ
اق( ٥احلةج) أ٦ةـ اق ٫٧ابلٮريم  ٨٦أص ٢اتل٧ك ٟث٭ٮيذ ٫املك٧٤ح كدؿقيغ كصٮدق يف
دكااؿ ظ١ٮ٦يح ك١ٚؿيح يف ابلبلد ,ك٬ٮ راحف املض٤ف اإلقبليم يف ٦ية٧٩ةر ,كيٕؽ ٨٦
ن
أثؿز النؼىيةت املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةرٞ٩ ,بل  ٨٦صؿيؽة الرشؽ األكقٍ يف ٔؽد٬ة ر٥ٝ
( )12716يف يٮـ الكجػخ  17ذك إٞ٣ػؽة  ٬1434املٮا 21 /ٜٚقبذ٧رب 2113ـ.
( )2أػؿص ٫أثٮ داكد يف قج٠ ,٫٪ذةب الك٪ح ,ثةب يف لـكـ الك٪ح ظؽير ر ,)4617( ٥ٝكأػؿص٫
اث٦ ٨ةص ٫يف قج٠ ,٫٪ذةب اإلي٧ةف كٌٚةا ٢الىعةثح كا ٥٤ٕ٣يف ثةب ادجةع ق٪ح اخلٛ٤ةء
=
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٠ذٕ٤ي ٜاتل٧ةا ٥كبٕي إ٣جةدات املكذعؽزح امل٪ترشة ٠ىبلة ا٣تكبيط كإظيةء

حل٤ح اإلرساء كاملٕؿاج كٗري٬ة.

ن
ن
ن
 -5ا٠كةب األػبلؽ احلك٪ح كالىٛةت اجلبي٤ح ممة أز٧ؿ دلذٕ٧ة كأية ٦سةحلة,

ٚةملؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة د٧زيت ث٭ؾا اجلة٩ت إذ أف املٕ٧٤ني يٕذ٪ٮف ثة٣رتبيح
اجلةدة يف إػؿاج صي٦ ٢ذى ٙثةألػبلؽ احلك٪ح ,ظير ّ٭ؿ ذل ٟيف ظٛةّ٭٥

ىلع ٞ٦ؿراد٭ ٥ادلراقيح ز ٥اظرتا٦٭ ٥كدٮٝري ٥٬ل ٥٤ٕ٧٤كدجضي ٫٤ز ٥اتلٕةم٢

احلك ٓ٦ ٨زمبلا٭ ٥كدٕؽم إىل إظكة٩٭ ٥ل٤ضةر كاٞ٣ؿيت كبؿ ٥٬ل٤ٮادلي٨
كَةٔذ٭٧ة ,إىل صة٩ت حمةْٚذ ٫ىلع الى٤ٮات اخل٧ف كالكنن الؿكادت كويةـ

يٮيم االزجني كاخل٧حف كٗري٬ة.

 -6دٕؿي ٙاُ٣ة٣ت ثةثلٞةٚح اإلقبل٦يح البلز٦ح يف ٕ٦ؿٚح ظ ٜرب ٫كظٜ

رقٮهل ﷺ كظ ٜدي ,٫٪ك٦ة يججيغ ٔ٤ي ٫جتةق دلذ ٫ٕ٧كأ٦ذ.٫

 -7دسٞي ٙاُ٣ة٣ت حبةصح دلذ ٫ٕ٧كأ٦ذ ٫يف ّ٦ ٢ة يٕحن ٨٦ ٫االًُ٭ةد
ن
ن
ادليين كإ٣ؿٌف ,ظىت يكٮف قبلظة ٝٮية يف مٮاص٭ح إ٣ؽك ا٘٣ةم ٥ابلٮذم,
ّ
ٚةملٕ ٥٤يرصؼ يص ٢كٝذ ٫يف ٗؿس ٬ؾا اجلة٩ت دلل اُ٣بلب كر ٓٚالؿكح املٕ٪ٮيح
كإيٞةظ ٧٧٬٭ ٥إ٣ةحلح ظىت يكٮ٩ٮا مؤ٤٬ني يف املكذٞج ٢كيكٮ٩ٮا ٩ٮاة ظك٪ح

ملضذٕ٧٭ ٥كأ٦ذ٭.٥
=

الؿامؽي ٨ظؽير ر ,)42( ٥ٝدار إظيةء ال١ذت إ٣ؿبيحٚ ,يىٔ ٢حىس ابلةيب احل٤يب ,ط
1952ـٝ ,ةؿ األبلةين ك٬ؾا إق٪ةد وعيط رصةهل لك٭ ٥زٞةت ,اْ٩ؿ ق٤ك٤ح األظةدير
الىعيعح كيشء ٞٚ ٨٦٭٭ة ,ج 6ص .526
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ن
 -8ث٪ةء صي٦ ٢ذ٧ك ٨يف ٚ٭ ٥ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح حل١ٮف ٝةدرا ىلع مح٥٬ ٢

أ٦ذ ,٫يذٮىل دٔٮد٭ ٥كدٕ٤ي٧٭ ٥كبؾؿ اجلىط هل.٥

 -9ثٞةء اإلقبلـ يف ثٮر٦ة ثٕؽ  ٢ٌٚاهلل ص ٢كٔبل اكف بكجت كصٮد دٟ٤

املؽارس اإلقبل٦يح كبةتلةيل ا٩تنةرق كدٮقٕ ٫يف دميٓ أحنةء ثٮر٦ةٚ ,ةٞ٣ةيص

كادلاين يف ثٮر٦ة ك ٨٦اعش يف د ٟ٤ابلبلد يٕ ٥٤ٔ ٥٤احلٞني أزؿ د ٟ٤املؽارس ك٦ة
أز٧ؿت ٩ ٨٦ذةاش ٦ذ٧زية يف مكرية اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كبٞةء اإلقبلـ يف ثٮر٦ة

كاحلٛةظ ىلع اهلٮيح اإلقبل٦يح اثلٞةٚيح ظىت كٝذ٪ة احلةرض.
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أوالً :التعزيف بالدور.

ادلكر ٛ٦ؿد٬ة دار ,ك٬ٮ املع ٢جي ٓ٧ابل٪ةء كإ٣ؿوحٝ ,ى ىةؿ ي
اثً ٨ص ِين ٨٦ /دار
ٍّ
اتل٭ ًؾيت /كَل مٮًٓ ظ ٢ثٝ ٫ٮـ ٚ٭ٮ
يؽكر ,ل١رثة ظؿٌلت اجلةس ٚي٭ة ,ىك ًيف
ابل يرل ُ
كادل ي
دار ,٥٬كادل٩ية دار ا٪ٛ٣ةء كاآلػؿة دار ابلٞةء كدار اٞ٣ؿار ,كادلار /ى
كر ٌم
ى ُ ى
ى
اصذٕ٧خ لك ٝجي٤ح يف حم٫٤
كال٧عةؿ ,كأراد ث٭ة ٪٬ة اٞ٣جةا٢
امل٪ةزؿ املك١ٮ٩ح
ى ى
ى ن
ى ى ّي ى ن
ع٤ح دارا ,كقيم قة٪٠ٮ٬ة ث٭ة دلةزا ىلع ظؾؼ املٌةؼ ,أم أ٢٬
ٚك٧يخ ال٧
ى
ُ
ي
ى ى
ّ
ٌ
ُ
ةؿ( ,)1كادلار اق٥
ادلكر ,اكدلار ًة ,كٌم أم ادلارق ث٭ة وء /لك و
أرض كاقٕ وح ثني ًصج و
صة ٓ٦لٕ٤ؿوح كابل٪ةء كاملع٤ح ,كَل مٮًٓ ظ ٢ثٝ ٫ٮـ ٚ٭ٮ دار.)2(٥٬
ٚةدلكر إذف يف ٘٣ح إ٣ؿب دُ ٜ٤ىلع لك مٮًٓ ظ ٢ثٝ ٫ٮـ كاصذ ٓ٧اجلةس

ٚي ,٫ك ٫٪٦قيم ادلكر اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ٬ ٨٦ؾا امل ,ٜ٤ُ٪كٌم مؿظ٤ح ٦ذٞؽ٦ح
ثٕؽ املؽارس.

كدٕذرب ادلكر أ ٥٬راٚؽ  ٨٦ركاٚؽ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كدذضًل أ٧٬يذ٭ة كدكر٬ة
حم٧ؽ ثٌ ٨
(ٌ )1
حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ٌ
الؿزاؽ احلكحين ,دةج إ٣ؿكس  ٨٦صٮا٬ؿ اٞ٣ةمٮس ,مؿصٓ قةث,ٜ
ج  ,11ص. 321-317
( )2حم٧ؽ ث ٨أز٬ؿ األز٬ؿ األز٬ؿم اهلؿكم ,د٭ؾيت ال٘٤ح ,مؿصٓ قةث , ٜج 11ص .318
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يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ,ثأ٩٭ة دٞؽـ راعيح ٠جرية كدٮيل ٔ٪ةيح ٚةاٞح ثذأ٬ي٢

ادلاعة كاملٕ٧٤ني كاألا٧ح كاخلُجةء كاٌٞ٣ةة ,ظىت يذ ٥ختؿجي٭ ٥إىل املضذ,ٓ٧
كاالقذٛةدة ٪٦٭ ٥ىلع أك ٢٧وٮرة ,ك ٨٦ختؿج ٬ ٨٦ؾا اٞ٣ك ٥يٞرل ا٧ٕ٣ة٦ح

املٕؿكٚح ,كي٪ةؿ ٞ٣ت (مٮلٮم) ثٕ٧ىن النيغ أك إ٣ةل.٥

كتكىم ٬ؾق املؿظ٤ح ثػ (دكرة احلؽير) ك٬ٮ ٦ة يٕؿؼ ثةدلث٤ٮـ إ٣ةيل ٪٬ة,

كدٕةدؿ اللكيح ك٦ؽد٭ة قجذةف ,كٌل٩خ دذٮٚؿ ٚي٭ة ثٕي اتلؼىىةت ادليجيح

كتكىم ثة٪ٛ٣ٮ٩ةت يف ثٕي املؽارس ,اكحلؽير كا ٫ٞٛ٣كاإل٦ة٦ح كاخلُةثح

كاتلؽريف كادلٔٮة كاإلرمةد كاٛ٣ذٮل كاٌٞ٣ةء كٗري٬ة ,كٌم آػؿ مؿظ٤ح ٨٦
املؿاظ ٢ادلراقيح ٪٬ةؾ.

ن
ن
كٌلف اتلٕ٤ي ٥إ٣ةيل يف ثٮر٦ة أك يف أرٌلف ػةوح ٦حرسا كمك٧ٮظة ألث٪ةء
ن
املك٧٤ني يف املؽارس كاجلةٕ٦ةت احل١ٮ٦يح دكف ٝيٮد كرشكط٪ٚ ,ضؽ ٠سريا ٨٦
ن
قٮاء اكف ذل ٟيف داػ ٢ثٮر٦ة أك ػةرص٭ة
أث٪ةء املك٧٤ني درقٮا يف اجلةٕ٦ةت

ثُؿيٞح رق٧يح ,كختؿج ٪٦٭ ٥ادلاكدؿة كاألَجةء كامل٭٪ؽقني كاإلٔبل٦يني
كالىعٛيني كمم ٨ختىه يف ٔ٤ٮـ ابلعةر كالـرأح كاُ٣رياف كٗري٬ة ,كل ٥دٜ٘٤

أثٮاب ادلراقةت ا٤ٕ٣ية أ٦ةـ أث٪ةء املك٧٤ني إال اعـ 1977ـ ك ٓ٦ذل ٟاكف ٪٬ةؾ
ن
ن
دلةال ل٤ٮقةَح إال أ ٫٩أٗ ٜ٤د٧ة٦ة ٪٦ؾ 1991ـ(.)1
(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦اُ٣جيت د .حم٧ؽ يٮنف األرٌلين ا٣رب٦ةكم كٝؽ يرس اهلل يل االتلٞةء ث ٫يف صؽة
ن
ن
كٝؽ أصؿيخ  ٫ٕ٦ظٮارا ُ٦ٮال ,ك٬ٮ أظؽ زٔ٧ةء املك٧٤ني األرٌل٩حني ,كٌلف الٞ٤ةء
ن
ثذةريغ ,٬1434/4/27/ك٬ٮ أظؽ املذؼؿصني ٬ ٨٦ؾق اجلةٕ٦ةت ظىت أوجط َجحجة كٔ ٢٧يف
مؿًلـ َيب يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف.
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كأثؿز امل٪ة٬ش ادلراقيح الرشٔيح يف ٬ؾق ادلكر ظير دٌ ٥ال١ذت اتلةحلح/
٠ ذت الك٪ح الكذح الىعيعح.

 مٮَأ اإل٦ةـ ٦ةل ٟث ٨أنف كاإل٦ةـ حم٧ؽ ث ٨ظك ٨النحجةين.

ٕ٦ ةين اآلزةر لئل٦ةـ أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨قبل٦ح اُ٣عةكم.
ٌى
 دٛكري اجلبل٣ني جلبلؿ ادلي ٨املعًل ,كصبلؿ ادلي ٨الكيٮيط.

 أ٩ٮار اتلزني ٢كأرسار اتلأكي ٢املٕؿكؼ ثذٛكري ابليٌةكم لٞ٤ةيض ٩ةرص

ادلي ٨أيب قٕيؽ ٔجؽ اهلل ث٧ٔ ٨ؿ ابليٌةكم.

ٞ٦ ؿرات يف ٔ ٥٤اجلعٮ كالرصؼ ٧٠ىجةح املٕةين ل٤ضةيم.

ٞ٦ ؿرات يف ٔ ٥٤املٕةين كابلبلٗح ١٠ذةب (م٧ف ابلةزٗح) ملع٧ٮد ث٨

حم٧ؽ اجلٮ٩جٮرم كًلذةب (ظضح اهلل ابلة٘٣ح).

ٞ٦ ؿرات يف ٔ ٥٤امل ُٜ٪كا٤ٛ٣كٛح اٞ٣ؽي٧ح ١٠ذةب (٦ري زا٬ؽ) ملبل

صبلؿ ,كًلذةب آػؿ لٞ٤ةيض محؽ اهلل.

ىلع اػذبلؼ بكيٍ ثني ادلكر اإلقبل٦يح يف دُجيٞ٭ة ىلع أرض الٮا ٓٝإذ ال

دٮصؽ ٪٦ة٬ش مٮظؽة يكريكف ٔ٤ي٭ة.

ثانًاً :أشهز هذه الدور:
أٝىؽ ث٭ؾق ادلكر املؽارس ا٣يت تك٧خ ٛ٩ك٭ة ثةجلةٕ٦ح أك ادلار أك املٕ٭ؽ كال

ٚؿؽ ثح٪٭ ٨يف اجلٮ٬ؿ كاملٌ٧ٮف كٌم ال دذٕؽل ٠ٮ٩٭ة تك٧يةت كاوُبلظةت,
ك٣حكخ اجلةٕ٦ح ثةملكىم إ٣رصم احلؽير ا٣يت دذٮٚؿ ٚي٭ة اللكيةت

كاتلؼىىةتٚ ,٭ ٥يُٞ٤ٮ٩٭ة صةٕ٦ح كإف ل ٥دك ٨دى ٢ملكذٮا٬ة اتلؽرييس إىل
ن
اجلة٦يعٚ ,بل دٮصؽ ظةحلة يف داػ ٢ثٮر٦ة اجلةٕ٦ةت اإلقبل٦يح ث٭ؾا املٕىن ,كلٮ
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ن
ٝي ٢أ٩٭ة دٮصؽ يف ثٮر٦ة ٥ٕ٩ ,جنؽ ٬ؾا املىُ٤ط  ٍٞٚاق٧ة ك٣ك ٨ظٞيٞذ٭ة
ن
ٕ٦ؽك٦ح د٧ة٦ةَٚ ,م ال دذٕؽل ٠ٮ٩٭ة ٦ؽرقح إقبل٦يح ,إال أف ثٕي َبلب
ن
املك٧٤ني يف ثٮر٦ة يؽرقٮف ظةحلة يف صةٕ٦ةت إ٣ةل ٥جب٭ٮد ٥٬النؼىيح أك ٔ٨
َؿي ٜثٕي املعجني أك َٔ ٨ؿي ٜثٕي امل٧ْ٪ةت ,كَل  ٨٦يؽرقٮف ػةرج

ابلبلد  ٨٦أث٪ةء املك٧٤ني أ٘٣يخ صجكحذ٭ ٨٦ ٥ثٮر٦ة ,كصٕ٤ٮ ٥٬يف اٞ٣ةا٧ح
الكٮداءٚ ,٭ؤالء اُ٣بلب إذا ختؿصٮا  ٨٦اجلةٕ٦ةت كا٩ذ٭خ ٚرتة دراقذ٭ ٥ال

يك٧ط هل ٥ثةدلػٮؿ إىل أرض ثٮر٦ة مؿة أػؿل ,كإذا اقذُةع أظؽ ادلػٮؿ ثُؿؽ
ن
أك ثأػؿل ال جيؽكف ٚؿوح ل ٢٧ٕ٤كاخلؽ٦ح إال يف املؤقكةت اإلقبل٦يح

كاملضةالت اخلرييح إف كصؽ ,إذ ال يٌ ٨٧هل إ٣حل الؿٗيؽ كاحليةة اهلة٩بح بكجت
ز٬ةدة الؿكادت كًٕ ٙاإلماك٩ةت ,كرب٧ة يٌُؿ ابلٕي ٪٦٭ ٥إىل ال٤ضٮء ٢٧ٕ٣
ن
ن
ال ي٪ةقج ٫ثذةدة ثٕيؽا ٔ ٨دلةهل اتلٕ٤ييم اكلـرأح كاتلضةرة كدؿبيح املةميح
كالىيؽ كٗري٬ةٚ ,٭ؾق اإلماكحلح دٕذرب  ٨٦أ ٥٬أقجةب دؿاصٓ نكجح املذٕ٧٤ني يف
وٛٮؼ املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني.

إذف ٚةدلكر اإلقبل٦يح دؽرس ٚي٭ة إىل مؿظ٤ح ٦ة ثٕؽ اثلة٩ٮيح -دلي٭-٥

ي
كدٕؿؼ ثؽكرة احلؽير كيف ثٌٕ٭ة دٕؿؼ ثة٪ٛ٣ٮ٩ةت ,يٮازم ادلث٤ٮـ الرشيع يف

ابلبلد اإلقبل٦يح كأذ٠ؿ ٪٬ة أثؿز٬ة/

 /1اجلاوعة املدىدية (ودرشة حمىدية عربية).
أقكخ يف اعـ 1381ـ ,كد ٓٞاجلةٕ٦ح يف أَؿاؼ را٘٩ٮف ثٕيؽة ٔ ٨الكاكف,
ن
يف ٦جىن ػنيب م١ٮف  ٨٦دكري ٨كدٌ ٥ثني ص٪جةد٭ة أكرث َ )121( ٨٦ةبلة ٨٦
ن
املؿظ٤ح االثذؽاايح إىل املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ٪٦٭َ )15( ٥ةبلة يف دكرة احلؽير,
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ن
كاجلةٕ٦ح ٞ٦ىؽ اُ٣بلب  ٨٦ػةرج ُٞ٪٦ح را٘٩ٮف ْ٩ؿا ملٮٕٝ٭ة اجل٘ؿايف(.)1
 /2اجلاوعة اإلشالوية امعربية الصِؾية.
د ٓٞث٧ؽي٪ح ثٮدةدٮ ٖ٩ثؿا٘٩ٮف يف ٦جىن مك٤ط  ٨٦زبلزح أدكار ,كدٮصؽ ث٭ة

املؿاظ ٢ادلراقيح لك٭ة  ٨٦االثذؽاايح كظىت دكرة احلؽير كدٕذرب  ٨٦أكرب كأننٍ

اجلةٕ٦ةت اخلرييح يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ,كدٌ ٥ثني ص٪جةد٭ة أكرث َ )411( ٨٦ةبلة
ن
٪٦٭َ )71( ٥ةبلة يف دكرة احلؽير كال زا٣خ اجلةٕ٦ح دؤدم رقةتل٭ة ىلع أك٢٧

كص.)2(٫

 /3اجلاوعة امعربية دار امعنِم ثاًبِي.
دأقكخ يف اعـ 1947ـ ,كد ٓٞيف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف كدٮصؽ ث٭ة املؿاظ ٢ادلراقيح

لك٭ة  ٨٦االثذؽاايح كظىت املؿظ٤ح إ٣ةحلح كيىٔ ٢ؽد َبلث٭ة أكرث )211( ٨٦
ن
َةبلة(.)3
 /4اجلاوعة اإلشالوية اجلعىاًية.
كد ٓٞيف ث٧ؽي٪ح ٦ي٘٪بلدٮ٩يٮ ثؿا٘٩ٮف جبٮار اجلة ٓ٦ال١جري املٕؿكؼ املكىم

( )1اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص ,29كٌلف يؽيؿ٬ة النيغ زًلؿية األرٌلين دٮيف رمح ٫اهلل يف رمٌةف اعـ .٬1433
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص ,29ك٦ؽيؿ٬ة اآلف ٬ٮ النيغ املٛيت م٧ف الٌىح األرٌلين
ٛ٦يت دمٕيح ٔ٧٤ةء اإلقبلـ.
( )3كٝؽ أقك ٫ميغ احلؽير مٮال٩ة ٩ٮر أمحؽ كالنيغ ػ٤ي ٢الؿمح٤٩ ٨جح٪ٮم اْ٩ؿ ٛ٩ف
املؿصٓ الكةث ٜص.29
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اجلة ٓ٦ابل٘٪ةيل ثيح ابل٘٪ةيل كد ٥دأقحك٭ة يف اعـ 1935ـ ,كب٪ةء اجلةٕ٦ح ٝؽي٥
ن
حتيٍ ث ٫أركٝح ػنبيح دمي٤ح ىلع اُ٣ؿاز اذلم اكف مةإة يف ٬ؾق ابلبلد اٞ٣ؽي٧ح,

كدٮصؽ ث٭ة املؿاظ ٢ادلراقيح لك٭ة  ٨٦االثذؽاايح كظىت دكرة احلؽير ,كٔؽد
ن
َبلث٭ة (َ )131ةبلة ,ك ٨٦أ ٥٬ز٧ؿات ٬ؾق اجلةٕ٦ح ختؿيش ٦ة يى ٢إىل ز٧ةف ٦بح

اعل ٥كميغ ,دٮلٮا إ٦ة٦ح املى٤ني كإرمةد ٥٬أك كْٔ٭ ٥أك دٕ٤ي ٥ادلي ٨اإلقبليم
ن
احل٪ي ٙثٞؽر اقذُةٔذ٭ ,٥كدٌ ٥ثني ص٪جةد٭ة أكرث َ )151( ٨٦ةبلة ,كاجلةٕ٦ح
د ٓٞيف ٦جىن مك٤ط َ ٨٦ةثٞني كٝةا٧ح ىلع دٔ ٥أ ٢٬اخلري كاملعكجني كال زا٣خ

اجلةٕ٦ح دؤدم رقةتل٭ة الكة٦يح(.)1

 /5وعُد دار األرفه اإلشاليم.

ِ
كيؽرس يف أظؽ املكةصؽ ثةملُٞ٪ح يكىم (يٌ٘٪ل) ىلع
د ٓٞيف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف

(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦النيغ ادلأيح أ٦ري ظكني د٧زي ادلي ٨ثؿ٦ةكم األو ٢أرٌلين ٞ٦ي ٥يف ٦ؽي٪ح
را٘٩ٮف ,ثذةريغ  1435/12/27ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,قجٞخ دؿدمذ ,٫كًلؾلٞ٣ ٟةء  ٓ٦ادلأيح
النيغ ٔحىس ًيةء امل ٟ٤األرٌلين ابلٮريم ث١٧ح امل١ؿ٦ح ٞ٦ي ٥ثؿا٘٩ٮف أىت ٪٬ة يف م١ح
امل١ؿ٦ح لرلراقح يف ٕ٦٭ؽ األا٧ح كاخلُجةء ثؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبليم ,دأيح ٕ٦ؿكؼ ك٦ؽيؿ
ٕ٦٭ؽ دار األر ٥ٝثؿا٘٩ٮف ,ك٬ٮ ٌٔٮ ثةرز يف دمٕيح مك٤يم ثٮر٦ة ,ك٬ٮ أرٌلين األو٢
كدرس يف املؽارس اإلقبل٦يح ث٧ؽي٪ح أكيةب ظىت املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ز ٥درس اجلةٕ٦ح ثؽار
املٕةرؼ اإلقبل٦يح ثؽك٣ح ث٘٪بلديل كاعد ثٕؽ ذل ٟإىل ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح كاقذٞؿ
٪٬ةؾ لرلٔٮة إىل اهلل كاتلٕ٤ي ٥ك٬ٮ حي ٢٧اجلٮاز املية٧٩ةرم كدلي ٫اق ٥مكذٕةر ثةبلٮريم,
كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ 1434/8/17 /ـهكدرس ٬ؾا ادلأيح ىلع يؽ ٦ؽيؿ٬ة النيغ قٕيؽ اهلل
املْة٬ؿم األرٌلين زبلث ق٪ٮات ,راحف دمةٔح احل ٜكإ٦ةـ كػُيت صة ٓ٦قٮحلة ثؿا٘٩ٮف.
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٬يبح ظٞ٤ةت ٔ٧٤يح كدٕذرب  ٨٦املؽارس املذأػؿة يف اتلأقحف ,كاملذٞؽ٦ح يف

اتلْ٪ي ,٥ظير دأقف يف اعـ  1422ـهىلع يؽ دل٧ٮٔح  ٨٦ا٤ُ٣جح املذؼؿصني

ثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ,ظير ملكٮا ظةصح دلذٕ٧٭ ٥يف ثٮر٦ة إىل

ن

ٕ٦٭ؽ إقبليم ذم ٪٦ة٬ش أوي٤ح ,كاع٬ؽكا اهلل يف الؿكًح الرشيٛح كًلذجٮا ٔ٭ؽا
ن
ن
ك٦يسةٝة تلأقحف ٬ؾا املٕ٭ؽٚ ,ٮًٕٮا رشكَة كًٮاثٍ ككٕٝٮا ىلع ٬ؾق الٮزيٞح,
ن
ّ ٚ
 ٨٧اهلل ٔ٤ي٭ ٥ثةتلؼؿج ٚذٮص٭ٮا إىل ثٮر٦ة ظةم٤ني ٬ؾا اهلٚ ,٥كٕٮا قٕية
ن
ن
ن
ظسحسة ,كاصذ٭ؽكا اصذ٭ةدا ٠جريا يف قبي ٢الٮوٮؿ إىل ٦جذ٘ة ,٥٬كد٘٤جٮا ىلع
الىٕةب ,ظىت ّ
 ٨٦اهلل ٔ٤ي٭ ٥ثذأقحف ٬ؾا املٕ٭ؽ كاٚذذةظ ٫ىلع ٪٦٭ش ال١ذةب
كالك٪ح ,كدُجي٪٦ ٜ٭ش اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح يف دميٓ أٝكة٦٭ة ,ثةإلًةٚح إىل دُجيٜ

٪٦٭ش ٕ٦٭ؽ ال٘٤ح إ٣ؿبيح جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل ٘٣ري اجلةَٞني ث٭ة ,إًةٚح إىل ثٕي
ا٤ٕ٣ٮـ احلؽيسح اكل٘٤ح االجن٤زييح كابلٮر٦يح كاحلةقٮب.

ك٦ؽة ادلراقح يف املٕ٭ؽ قجذةف يف املؿظ٤ح املذٮقُح كتكىم (مٕجح) كزبلث

ق٪ٮات ثةملؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ك ٨٦ز٧ؿات ٬ؾا املٕ٭ؽ ختؿيش َبلب ىلع درصح اعحلح

 ٨٦الٛ١ةءة ا٧٤ٕ٣يح ظير إف مخف  ٨٦ا٤ُ٣جح اتلعٞٮا ثةجلةٕ٦ةت الكٕٮديح ٦ة
ثني اعيم  1435 /٬1434ـهكهلل احل٧ؽ.

كاملٕ٭ؽ ذاع ويذ ٫كًلكت م٭ؿة كاقٕح ثني أكقةط املضذ ٓ٧اإلقبليم

ابلٮريم يف را٘٩ٮف ْ٩ري ٦ة يٞؽ ٫٦املٕ٭ؽ  ٨٦رقة٣ح دٕ٤ي٧يح كدؿبٮيح ثُؿؽ

ظؽيسح ٚأدػ٤ٮا احلةقت اآليل يف دراقذ٭ ٥كدؽريك٭ ٥ك ٥٬اآلف ي١٤٧ٮف ٔؽد
ن
( )16ظةقٮبة تلٕ٤ي ٥احلةقت اآليل ل٤ُ٤جح ,ثةإلًةٚح إىل إٝة٦ح احلٛبلت اخلذة٦يح
كدْ٪ي ٥املكةثٞةت إ٣ة٦ح كادلكرات ا٧٤ٕ٣يح املؼذٛ٤ح كاقذٌةٚح املنةيغ
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كا٧٤ٕ٣ةء(.)1
 /6اجلاوعة اإلشالوية (دار امعنِم).
د ٓٞيف الن٧ةؿ ٦ ٨٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثػ (ٚؿاٛ٦ٮر) ىلع الرشيٍ احلؽكدم دلك٣ح

ث٘٪بلديل كٌم  ٨٦املؤقكةت ا٧٤ٕ٣يح اٞ٣ؽي٧ح املٕؿكٚح يف أرٌلف ,صةء دأقحك٭ة

اعـ  ٬1231كٝي ٢اعـ  ,٬1191كٝؽ اك٩خ ٬ؾق اجلةٕ٦ح  ٨٦أ ٢ٌٚاجلةٕ٦ةت ثُٞ٪٧ح
أرٌلف يف ثٕي ٚرتاد٭ة ,كالزا٣خ اجلةٕ٦ح دؤدم رقةتل٭ة يف ػؽ٦ح اإلقبلـ

كاملك٧٤ني(.)2

(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦النيغ ٔحىس ًيةء امل ٟ٤األرٌلين ابلٮريم ث١٧ح امل١ؿ٦ح ك٬ٮ ٦ؽيؿ ٬ؾق ادلار
املجةرًلح ك ٨٦مؤقكي٭ة كقجٞخ دؿدمذ ,٫كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ ,٬1434/8/17 /كًلؾلٞ٣ ٟةء
 ٓ٦النيغ ادلأيح أ٦ري ظكني د٧زي ادلي ٨ثؿ٦ةكم األو ٢أرٌلين ٞ٦ي ٥يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف,
 ٥٤ٕ٦ث٭ؾا املٕ٭ؽ ,كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ  1435/12/27ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,قجٞخ دؿدمذ ,٫كٝؽ
زار ٬ؾا املٕ٭ؽ ٌٚي٤ح النيغ دَ .بلؿ أثٮ اجلٮر ٝجٔ ٢ؽة ق٪ٮات ألص ٢ادلٔ ٥كاالَبلع
ىلع قري املٕ٭ؽ.
ن

( )2كٝؽ مؿت ٬ؾق اجلةٕ٦ح ثٕىٮر زا٬ؿة دىٝ ٢ؿاثح ( )15اع٦ة كذل ٟظي٧٪ة ا ٥ٌ٩النيغ/
قيؽ األ٦ني امل٘٪يم (حمؽث م٧ةؿ أرٌلف) ثٕؽ٦ة  ٨٦ ٢ٞ٩اجلةٕ٦ح إ٣ةحلح بنٞؽار ٚةرة,
ٚٮٚؽ إحل٭ة اُ٣بلب  ٨٦دميٓ ٪٦ةَ ٜثٮر٦ة ,كد ٥دٮٚري قك ٨لُ٤بلب كدأ٦ني ا٘٣ؾاء
كدٮٚري املٞؿرات ادلراقيح ,كٚذط املؿظ٤ح إ٣ةحلح (دكرة احلؽير) ,إىل صة٩ت ٚذط مٕجح
تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كاٞ٣ؿاءات كاتلضٮيؽ ,كختؿج ىلع يؽ النيغ آالؼ  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء
كاخلُجةء ,ظىت ًٕ ٙالنيغ ل١رب ق٪ح ٚؿصٓ إىل ثرلق ٪٘٦ة٦ح ٚأقف هل ٦ؽرقح ٪٬ةؾ,
ن
اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقبلـ قٕيؽم ,اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة
مؿصٓ قةث ٜص .159
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 /7ودرشة أرشف امعنِم.
د ٓٞيف اجل٪ٮب ٦ ٨٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثػ (أكد )ٖ٩كدأقكخ يف اعـ 1751ـ ىلع

٬يبح ظٞ٤ةت ٔ٧٤يح ,كٌلف مٮٕٝ٭ة يف داػ( ٢صة ٓ٦املري) يف يح أكد ,ٖ٩ز ٥ثٕؽ
ٚرتة دُٮرت املؽرقح دٌ ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح كاملذٮقُح كاثلة٩ٮيح كدكرة احلؽير,

ثةإلًةٚح إىل دار مكذ ٢ٞتلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿيٚ ,٥ذٮاٚؽ إحل٭ة اُ٣بلب  ٨٦دميٓ
٪٦ةَ ٜثٮر٦ةٚ ,ؾاع ويذ٭ة كم٭ؿد٭ة كاردٕٛخ مأ٩٭ة كماك٩ذ٭ة ,ظىت ثٔ ٖ٤ؽد
ن
َبلث٭ة أكرث َ )411( ٨٦ةبلة ,كال زا٣خ املؽرقح ٝةا٧ح دؤدم رقةتل٭ة يف نرش ا٥٤ٕ٣
الىعيط كادلٔٮة املجةرًلح كادلي ٨اٞ٣ٮي.)1(٥

 /8املدرشة امعربية (اجلاوعة امعربية).
كيكىم دار ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح كد ٓٞيف ص٪ٮب ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثٞؿيح

(مؿاجن٤ٮا) ,كاػذ ٙ٤يف دأقحك٭ةٞٚ ,ي ٢إ٩٭ة دأقكخ ىلع يؽ املك٧٤ني امل٭ةصؿي٨

 ٨٦إيؿاف كدؿًلية كإ٣ؿب ٝج ٢قخ ٦بح اعـ ,كٝي /٢إ٩٭ة دأقكخ ىلع يؽ ا٧٤ٕ٣ةء

(ٝ )1ةـ ثتْ٪ي ٥كدُٮيؿ ٬ؾق املؽرقح النيغ /ظجيت الؿمح ,٨كالنيغ /حم٧ؽ إق٧ةٔي ,٢كالنيغ
حم٧ؽ وة٣ط ,ظير ٚذعٮا املؿظ٤ح االثذؽاايح كاملذٮقُح ,كأحل ٜثؽار تلعٛيِ اٞ٣ؿآف
ال١ؿي ,٥زٝ ٥ةـ النيغ حم٧ؽ يٮق ,ٙكالنيغ حم٧ؽ زبري ث ٨حم٧ؽ وة٣ط أمحؽ يف اعـ
1991ـ ثذٮقٕح املؽرقح ٛٚذط املؿظ٤ح املذٮقُح كاثلة٩ٮيح كإ٣ةيل (دكرة احلؽير) ثإرشاؼ
النيغٔ /جؽ الكجعةف (حمؽث م٧ةؿ أرٌلف) ,اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقبلـ قٕيؽم ,يف
ن
ن
حبس( ٫اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة) ص 33مؿصٓ الكةث ٜص,161
كأمةر إحل٭ة مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ
قةث ,ٜص.159
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امل٭ةصؿي ٨٦ ٨ثبلد اهل٪ؽ كالك٪ؽ يف اعـ 1115ـ ىلع ٗؿار احلٞ٤ةت ا٧٤ٕ٣يح ,ز ٥يف
اعـ 1932ـ د ٥اٚذذةح اٞ٣ك ٥االثذؽايئ كاملذٮقٍ ,كد ٥ختىيه ظٞ٤ح ٔ٧٤يح
لُ٤بلب املٮ٬ٮبني ,ك٧ْ٩خ ادلكرات املذ٪ٮٔح ,كاملكةثٞةت ا٧٤ٕ٣يح ,تلُٮيؿ

٦٭ةراد٭ ٥كد٧٪يح ٝؽراد٭ ,٥كم٭ؽت املُٞ٪ح يف د ٟ٤احلٞجح  ٨٦الـٔ ٨٦رصا
ن
ذ٬جية يف ادلٔٮة كاإلرمةد كظٞٞخ جنةظةت ٬ةا٤ح يف دلةؿ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلَم

ٔ ٨امل١٪ؿ ,كيف اآلك٩ح األػرية د ٥اٚذذةح اٞ٣ك ٥إ٣ةيل ك٬ٮ ٦ة يكىم ثؽكرة
احلؽير ,كال زا٣خ املؽرقح تكىع تلعٞي ٜأ٬ؽاٚ٭ة يف نرش ا ٥٤ٕ٣كادلٔٮة إىل اهلل
ظكت إماك٩يةد٭ة كٝؽراد٭ة(.)1

( )1د ٥اٚذذةح املؿاظ ٢االثذؽاايح كاملذٮقُح يف اعـ 1932ـ ىلع يؽ لك  /٨٦النيغ أرشؼ
ه
أدكار
الـ٦ةف كالنيغٔ /جؽ الكبلـ كالنيغ /ػ٤ي ٢الؿمح( ٨قي ٙاألرٌلف) كٌل٩خ هل٥
ثةرزة يف دُٮيؿ املؽرقح كقري٬ة ,ز ٥دٮىل النيغ /حم٧ؽ ظكني كيل أمحؽ ز٦ةـ املؽرقح كٝةـ
ن
ثذُٮيؿ٬ة ,كٌلف رصبل نزؿية ٚؼؽـ املؽرقح ث٧ةهل كصة ,٫٬ظىت ٬ةصؿ إىل ثبلد احلؿ٦ني ,ز٥
دٮىل ثٕؽق النيغ حم٧ؽ ذا٠ؿ ٞ٦جٮؿ ث ٨أثٮ قٛيةف ثٔ ٨جؽ احل٧يؽ املؿجنٌل ز٦ةـ املؽرقح,
ٚذُٮرت ظىت دٮاٚؽ ٔؽد ٠جري  ٨٦اُ٣بلب  ٨٦دميٓ أحنةء ثٮر٦ة ,ز ٥صةء النيغ٢ٌٚ /
ن
ن
ال١ؿئ ٥جؽ الى٧ؽ (رمح ٫اهلل) كٌلف رصبل ٝيةديةٚ ,ذٮىل ز٦ةـ املؽرقح كٝةـ ثةتلْ٪ي٥
ن
ن
كٚذط اٞ٣ك ٥اثلة٩ٮم ,كأٔؽ ق٪١ة ػةوة لُ٤بلب ,كا٬ذ ٥ثؿاعيح اُ٣بلب املٮ٬ٮبني,
ن
كاقذ٧ؿ ٛ٣رتة ال د )18( ٨ٔ ٢ٞاع٦ة ,ز ٥صةء ثٕؽق النيغ /منذةؽ أمحؽ أثٮ احلكني ٛٚذط
املؿظ٤ح إ٣ةيل (دكرة احلؽير) ,اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقبلـ قٕيؽم ,اإلقبلـ
ن
ن
كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة مؿصٓ قةث ٜص 155ك ,156كأمةر إحل٭ة مٮال٩ة
ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.152
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 /9اجلاوعة الرمحاًية.
٬ؾق اجلةٕ٦ح د ٓٞيف ٦ؽي٪ح أكيةب يف ٝؿيح اق٧٭ة (وٌل ثةزار) كدٕؽ ٨٦

أم٭ؿ كأٝؽـ اجلةٕ٦ةت املٮصٮدة ظير دأقف يف اعـ 1942ـ ,كدٮصؽ ث٭ة دميٓ

املؿاظ ٨٦ ٢االثذؽاايح كظىت مؿظ٤ح دكرة احلؽير ,كدٌ ٥ثني ص٪جةد٭ة أكرث ٨٦
ن
(َ )211ةبلة كختؿج ٪٦٭ة ٔؽد ٠جري  ٨٦اُ٣بلب(.)1
 /11اجلاوعة األرشؾية (جاوعة أرشف امعنِم).
كد ٓٞيف ص٪ٮب ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثٞؿيح ٩ٮر اهلل ٚةرةٝ ,ي ٢أ٩٭ة دأقكخ يف اعـ

1431ـ كٌل٩خ ىلع اُ٣ؿيٞح اٞ٣ؽي٧ح ْ٩ةـ احلٞ٤ةت ,كيؽرس ٚي ٫دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ

ادليجيح كالرشٔيح كال٘٤ٮيح ,ظير إف اذلم يذؼؿج ٚي٭ة يذٮىل لئل٦ة٦ح كاخلُةثح

كاٌٞ٣ةء ,كد ٥اٚذذةح (دكرة احلؽير) يف اعـ 1954ـ  -ك٬ٮ حمٮر ظؽيث٪ة ٪٬ة -
كامذ٭ؿت اجلةٕ٦ح جبٮدة اتلٕ٤ي ٥كاتلْ٪ي ٥اإلدارم كدٮاصؽ ٠ٮًلجح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء يف
ق ٟ٤اتلؽريفٚ ,ذٮاٚؽ إحل٭ة اُ٣بلب  ٨٦دميٓ أحنةء ثٮر٦ة كظىت  ٨٦ص٪ٮب

ث٘٪بلديل ,كدٕذرب ٬ؾق اجلةٕ٦ح  ٨٦أم٭ؿ اجلةٕ٦ةت يف ثٮر٦ة ك ٨٦أننُ٭ة ىلع
( )1مؤقف ٬ؾق اجلةٕ٦ح مٮال٩ة رميؽ أمحؽ ك٦ؽيؿ٬ة الكةث ٜالنيغ ٔجؽ احل ٜاألرٌلين كدٌ٥
أقةدؾة من٭ٮري ٨اكلنيغ م٭ةب ادلي ٨األرٌلين ,كختؿج ٬ ٨٦ؾق اجلةٕ٦ح وةظت الٞ٤ةء
ادلأيح ٔحىس ًيةء امل ٟ٤األرٌلين ابلٮريم كًلؾل ٟدَ .ة٬ؿ حم٧ؽ رساج كمٮلٮم ظ٪يٙ
ٌٔٮا ُٝةع احلٞٮؽ ثةملؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم كٝؽ أصؿيخ ٕ٦٭٧ة ٞ٣ةء كٗري٠ ٥٬سري,
اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص.141
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أرض أرٌلف ,كدٌ ٥أكرث َ )811( ٨٦ة٣ت ,ي٪٭٤ٮف ا ٥٤ٕ٣كاثلٞةٚح ٕ٦ ٨٦ني ٬ؾق

اجلةٕ٦ح املجةرًلح.

ك ٨٦ز٧ؿات ٬ؾق اجلةٕ٦ح أ٩٭ة ػؿصخ اآلالؼ  ٨٦األا٧ح كاخلُجةء كظْٛح

٠ذةب اهلل ٔـ كص ٢كادلاعة ,ظىت أ ٫٩ال يكةد يٮصؽ مكضؽ أك ٦ؽرقح يف أرٌلف

كإال كٚي٭ة  ٨٦ػؿييج ٬ؾق اجلةٕ٦ح إ٣ؿيٞح ,كظى٤خ اجلةٕ٦ح ىلع ماك٩ح
مؿمٮٝح كم٭ؿة كاقٕح ,ملة هلة  ٨٦ص٭ٮد دٔٮيح ػةرج أقٮار اجلةٕ٦ح ,دذ٧س ٢يف

اجلٮالت امليؽا٩يح ادلٔٮيح لرلاعة كاملؽرقني ,كًلؾل ٟد ٥ْ٪امل٪ةّؿات لؿد ابلؽع

كاخلؿاٚةت.

كػري دحل ٢ىلع م٭ؿد٭ة أف راحف الٮزراء ابلٮريم (أك٩ٮ) زار اجلةٕ٦ح أز٪ةء

رظبلد ٫ملُٞ٪ح أرٌلفٚ ,ٮٔؽ اٞ٣ةا٧ني ثةدلٔ ٥املةدم كاملٕ٪ٮم ل٤ضةٕ٦ح ,كأف ال
يٌي ٜىلع ننةَ٭ة كٚؿض اٞ٣يٮد يف دٕؿ ٢ٝمكري٬ة ,إال أف ظ١ٮ٦ح اجلرناؿ (٩يٮ

ي )٨جتة ٢٬لك ذل ٟكصٕ٤خ اجلةٕ٦ح ٝ ٨٧ً ٨٦ةا٧ح املؤقكةت ا٣يت ٔ٤ي٭ة
مبلظْةتٚ ,أم٘٤خ اٞ٣ةا٧ني ٔ٤ي٭ة برشكط كًٮاثٍ دٕضزييح تل٤ٞيه
أننُذ٭ة كاتلعضي ٨٦ ٥ماك٩ذ٭ة ٓ٦ ,لك ٬ؾق الىٕٮبةت كإ٣ؿاٝي ٢ال زا٣خ

املؽرقح دؤدم رقةتل٭ة ظكت إماك٩يةد٭ة حتخ ًٍ٘ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح(.)1

( )1اكف ل٤نيغ ال١جري ٔجؽ الؿمح٠ ٨يبلد٩يغ ٠ ٢ٌٚجري يف دْ٪ي ٥املؽرقح ىلع َؿاز املؽارس
اإلقبل٦يح يف اهل٪ؽ ,كٚذط املؿاظ ٢اتلٕ٤ي٧يح لك٭ة  ٨٦املؿظ٤ح االثذؽاايح ظىت دكرة
احلؽير ,كٝك ٥ػةص تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كٌلف ذل ٟيف اعـ 1932ـ ,كٌلف  ٨٦أكاا٢
اذليٕٝ ٨ؽكا ىلع ٠ؿيس ميغ احلؽير ٬ٮ٩ /ٮر أمحؽ ٗؽك رساكم ,كدٮىل دؽريف وعيط
=
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 /11جاوعة امعنِم اإلشالوية (امعاحلة).
د ٓٞيف اجلة٩ت اجل٪ٮيب الرشٌف ٦ ٨٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثػ (مٞؽار ٚةرة) كٌم ٨٦

املؽارس اإلقبل٦يح اٞ٣ؽي٧ح كاملن٭ٮرةٝ ,ي ٢يف دأقحك٭ة /ثأ٩٭ة دأقكخ ٝج٢

 ٬1131كٝي /٢دأقكخ ٝج ٢اعـ  ,٬1141كٌل٩خ ٠٭يبح ظٞ٤ةت ٔ٧٤يح ,دكف أف
ن
دكٮف هلة وٛٮؼ كمؿاظ ,٢ظىت د ٥اٚذذةح دميٓ املؿاظ ٢دؽرجيية  ٨٦االثذؽاايح
ن
ٚةملذٮقُح مؿكرا ثةثلة٩ٮيح ,ز ٥إ٣ةيل (دكرة احلؽير) إىل صة٩ت كصٮد ظٞ٤ح
ػةوح تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥

ك دٮاٚؽ اُ٣بلب  ٨٦دميٓ أحنةء ثٮر٦ة كًلرث املذٞؽ٦ني ممة صٕ٤خ اجلةٕ٦ح ال

تكض ٢إال اُ٣بلب املذ٧زيي ٨ابلةرزي ,٨ممة أككجخ اجلةٕ٦ح م٭ؿة كاقٕح ٚأوجط
ن
مؿًلـا ل ٥٤ٕ٤ك٦أكل املٮ٬ٮبني كاملذ٧زيي ,٨كل ٥دٞذرص دكر اجلةٕ٦ح يف اتلٕ٤ي٥
داػ ٢أقٮار٬ة ث ٢دٕؽل ٕٛ٩٭ة ػةرج أقٮار٬ة ,ظير دؿق ٢ادلاعة إىل األظيةء
املك٧٤ح لرلٔٮة إىل اهلل ٔـ كص ,٢كإىل اٞ٣ؿل ابلٮذيح دلٔٮد٭ ٥إىل اإلقبلـ

كإّ٭ةر حمةق ,٫٪إىل صة٩ت دْ٪ي٧٭ ٥ل٪٧٤ةّؿات دلظي ابلةَ ٢كإّ٭ةر احل,ٜ
كالؿد ىلع املجذؽٔح كأوعةب الٌبلؿ كاخلؿاٚةت.

=

ابلؼةرم كصة ٓ٦ا٣رت٦ؾم ,كيف اعـ 1974ـ صةء النيغ ٔجؽ الكجعةف ٔ٤ي ٥ادلي٨
املٕؿكؼ ث٧عؽث (أرٌلف) إىل اجلةٕ٦ح كدٮىل دؽريف ٠ذت احلؽير ٠ىعيط ابلؼةرم
كوعيط مك ٥٤ألكرث  )16( ٨٦ق٪ح ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف
ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.146
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ك ٨٦أ٦ ٥٬ة د٧زيت ث٬ ٫ؾق اجلةٕ٦ح ٔٗ ٨ري٬ة ,ثأف ٪٬ةؾ ختىىةت يف

املؿظ٤ح إ٣ةحلح اك ٫ٞٛ٣كاتلٛكري ,كدٛؿٔخ ٔ٪٭ة مؤقكةت ٔ٧٤يح أػؿل ترشؼ

ٔ٤ي٭ة اجلةٕ٦ح٠ ,ضٕ٧يح ا٧٤ٕ٣ةء ,كاحتةد املؽارس اإلقبل٦يح اخلرييح ,ك٦ؽارس
حتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كدار لئلٚذةء ,ك٬يبح ػرييح لؤلمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلَم ٔ٨

امل١٪ؿ ,كمؿًلـ لرلٔٮة كاإلرمةد ,كإدارة األكٝةؼ كاملكةصؽ كاملؽارس اإلقبل٦يح,
ك٬يبح إ٣بلٝةت احل١ٮ٦يح لرلٚةع ٔ ٨ادلي ٨اإلقبليم كٞ٦ؽقةد ,٫ممة صٕ٤خ

احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ختٍُ ل٤ذعضي ٨٦ ٥ص٭ٮد٬ة كد٤ٞيه أننُذ٭ةٚ ,ةقذُةٔخ

 ٢ٕٚذل ٟثذض٧يؽ مٮارد٬ة املةحلح كٚؿض األ٧ْ٩ح كاٞ٣يٮد اتلٕكٛيح ,كإمٕةؿ ٩ةر
اٛ٣ذ٪ح يف وٛٮؼ املك٧٤ني كإٗؿاا٭ ٥ثةمل٪ةوت الكيةقيح كاحل١ٮ٦يحٌٕٛٚ ,خ

اجلةٕ٦ح كدٛؿؽ ا٧٤ٕ٣ةء كأوعةب األمٮاؿ ,كالزا٣خ اجلةٕ٦ح ٝةا٧ح ختؽـ ا٥٤ٕ٣

كأٝ ٫٤٬ؽر اقذُةٔذ٭ ٥كإماك٩ةد٭ ٥املعؽكدة(.)1

(ٝ )1ةـ ثذُٮيؿ كدْ٪ي٬ ٥ؾق اجلةٕ٦ح ٔ٧٤ةء كمنةيغ ٠ؿاـ أ٦سةؿ النيغ /قٕيؽ ْٔي ٥ق٨
ثح٪ٮم ,كالنيغ ٔجؽ الكبلـ املؿجنٌل ,كالكيؽ ٩ٮر احل ٜالؿكاق٘ؿم ,ك٦ةقرت /قُ٤ةف
أمحؽ ,كد٧زيت ٬ؾق اجلةٕ٦ح ثٮصٮد خنجح ممزية  ٨٦املٕ٧٤ني كًلٮًلجح  ٨٦املنةيغ كاألٔبلـ
املن٭ٮري ٨أ٦سةؿ النيغ ٔجؽ الكجعةف أثٮ َة٣ت ,كبنري اهلل ٔجؽ اجلجةر كأِ ,كصبلؿ
ادلئ ٨جؽ اجلجةر كأِ ,كقيؽ األ٦ني ,كقُ٤ةف أمحؽ ٚٮيٌ٧ل ,كظجيت اهلل مة٠ؿ
النةرًل٧جٮم ,ا ْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح,
مؿصٓ قةث ,ٜص ,156ك٦ة زا٣خ ٬ؾق املؽرقح دؤدم دكر٬ة ىلع أك ٢٧كص.٫
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 /12ودرشة إوداد امعنِم.
كد ٓٞيف ص٪ٮب ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثٞؿيح (أحلذةي٪ضٮ) ٝي ٢أ٩٭ة دأقكخ يف اعـ

1811ـ ىلع ٬يبح ظٞ٤ةت ٔ٧٤يح ,يذٕ٧٤ٮف ٚي٭ة احلؿكؼ اهلضةايح إ٣ؿبيح كاٞ٣ؿآف
ال١ؿي ٥كاألدٔيح املأزٮرة ز ٥يجذ ٢ٞإىل أظاكـ اُ٣٭ةرة كالىبلة ك٦ة يذٕ ٜ٤ثأرٌلف
اإلقبلـ ز ٥يذؽرج ىلع اخلُةثح كاجلعٮ كالرصؼ كبٕي ٠ذت احلؽير ,ز ٥ثٕؽ

ذل ٟدُٮرت ىلع ْ٩ةـ املؽارس اإلقبل٦يح  ٥ٌٚاٞ٣ك ٥االثذؽايئ كاملذٮقٍ
كاثلة٩ٮم ظىت ّ
 ٨٦اهلل ىلع املؽرقح ثةٚذذةح اٞ٣ك ٥إ٣ةيل (دكرة احلؽير) يف اعـ
ن
1991ـ  -ك٬ٮ اذلم ي٭٪٧ة ٪٬ة – كدٌ ٥املؽرقح (َ )311ةبلة يف دميٓ املؿاظ.٢
ن
ثةإلًةٚح إىل دار حتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كيٌَ )211( ٥ةبلة ,ك٬ؾق ادلار
املجةرًلح  ٨٦أٝؽـ كأم٭ؿ كأكرب كأننٍ دار ل٤ذعٛيِ ىلع أرض ثٮر٦ة كأرٌلف,

ظير ختؿج ٪٦٭ة اآلالؼ  ٨٦ظْٛح ٠ذةب اهلل ٔـ كص ,٢كيذٮاٚؽ اُ٣بلب ٨٦

لك ظؽب كوٮب ظىت  ٨٦ص٪ٮب ث٘٪بلديل ,إال أف احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح احلةٝؽة

إًٔٛخ  ٨٦ننةَ٭ة ثةملٌةيٞةت املكذ٧ؿة ,كد٤ٞىخ ص٭ٮد٬ة بكجت مىةدرة
ن
أكٝةٚ٭ة ,ككًٕخ ٝيٮدا ىلع مٮارد املؽرقح كىلع املٕ٧٤ني كاُ٣بلب(.)1

( )1اكف ا ٢ٌٛ٣يف دُٮيؿ املؽرقح كيف اٚذذةح اٞ٣ك ٥االثذؽايئ كاملذٮقٍ كاثلة٩ٮم٧٬ ,ة/
النيغ املن٭ٮر مكذٛيي الؿمح ٨كالنيغ حم٧ؽ الىؽي ٜكأػٮق ٩ؾيؿ أمحؽ ,كٌلف ذل ٟيف
اعـ  1964ـ ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح,
مؿصٓ قةث ,ٜص.152
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 /13اجلاوعة اتلِخيدية.
د ٓٞيف الن٧ةؿ الرشٌف ٦ ٨٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثػ (٪٘٦ة٦ح) كٌلف دأقحك٭ة يف اعـ

 ,٬1416كدٮصؽ ث٭ة دميٓ املؿاظ ٢ادلراقيح ظىت دكرة احلؽير ,ك٦ؽرقح م٤عٞح
ن
تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥ظىت كؤ ٢ؽد َبلث٭ة (َ )411ةبلة ظير يذٮاٚؽ ٔ٤ي٭ة
ن
٠سريا  ٨٦اُ٣بلب ,ظىت وةرت  ٨٦اجلةٕ٦ةت املؿمٮٝح يف ثٮر٦ة ,كاجلةٕ٦ح دٮٚؿ
لُ٤بلب املكك ٨كاملأك ٢كاملرشب ,كال زا٣خ اجلةٕ٦ح دؤدم رقةتل٭ة ىلع أظك٨

ظةؿ يف ػؽ٦ح ا ٥٤ٕ٣كاإلقبلـ كاملك٧٤ني(.)1

يذٌط  ٨٦ػبلؿ ٦ة قج ٜأف دأقحف املؽارس كادلكر اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة
ن
ٝؽي ٥صؽا كيٕٮد إىل ٦ة ٝج ٢قخ ٦بح ق٪ح ,ك٬ؾا يؽؿ ىلع ٝؽـ دٮاصؽ املك٧٤ني

كا٩تنةر املؽارس اإلقبل٦يح ٪٬ةؾ ,كدؤدم ٬ؾق املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح دكر٬ة

إٛ٣ةؿ كامل٧٤ٮس يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كل ٥دٞذرص دكر٬ة ىلع اتلٕ٤ي٥
ٚعكت ث ٢دٕؽل دكر٬ة إىل مؿاظ٦ ٢ذُٮرة يف اتلأزري ىلع املضذ٠ ٓ٧لك٨٦ ,

ػبلؿ املؤقكةت كاملؿا٠ـ كاهليبةت اتلةثٕح هلة ,كدٞؽي ٥اخلؽ٦ةت ادليجيح
( )1أقكخ ٬ؾق اجلةٕ٦ح ىلع يؽ النيغ /قيؽ األ٦ني امل٘٪يم (حمؽث م٧ةؿ أرٌلف) كل ٥يك٨
ثةقذُةٔح النيغ ك ٫ٕ٦ ٨٦أف يبين ٬ؾق اجلةٕ٦ح يف ٬ؾا الٮٝخ املذأػؿ  ٨٦الـ ٨٦لٮال
 ٢ٌٚاهلل ز ٥ث ٢ٌٛانن٘ةؿ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح خببلٚةت كرصااعت داػ٤يح ٔ٪يٛحٚ ,ة٩ذٍم
 ٨٦ث٪ةا ٫كتنحيؽق ىلع ظني ٗ٤ٛح  ٨٦احل١ٮ٦ح كالنيغ ٔؿؼ ث٧كةٔؽدُ٣ ٫بلب اٞٛ٣ؿاء
كاملكة٠ني كاأليذةـ ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح
األكرديح ,مؿصٓ قةث ,ٜص ,161كال زا٣خ ٝةا٧ح دؤدم رقةتل٭ة ىلع أك ٢٧كص.٫
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كالرشٔيح كاثلٞةٚيح كا٧٤ٕ٣يح َٔ ٨ؿي ٜاملنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء ابلةرزي.)1(٨

ثالجاً :أثز الدور اإلسالمًة ودورها يف نصز الجقافة اإلسالمًة يف بىرما:

ن
ن
ادلكر اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة دؤدم دكرا ثةرزا يف دٕـيـ كنرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح
ن
ن
كدٕذرب أقةقة ٦٭٧ة يف ذل٪٦ ,ٟ٭ة دججٓ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كد٪ترش يف أكقةط

املضذ ٓ٧ا٣رب٦ةكم ,ث ٢ٌٛادلاعة كاملسٛٞني كاألا٧ح كاخلُجةء ,ك ٨٦أثؿز دٟ٤

اآلزةر هلؾق ادلكر كدكر٬ة يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ٦ة يٌل/

ٗ -1ؿس إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح الىعيعح يف ٛ٩ٮس اُ٣بلب ,كاالٔزتاز ثؽي٨
اإلقبلـُ ,
ٚةدلكر اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة اقذُةٔخ ث ٢ٌٛاهلل ٔـ كص ٢أف حت٬ ٜٞؾا
اجلة٩ت بنلك م٧٤ٮس كراآ٪ٚ ,بلظِ أٗ٤ت امل٪ة٬ش كاملٞؿرات ادلراقيح دذٕٜ٤
يف ٬ؾا ابلةب ٚذضؽ أ٦٭ةت ٠ذت الك٪ح الىعيعح كمٮَأ اإل٦ةـ ٦ةل ٟكدٛكري
اجلبل٣ني كابليٌةكم كمناكة املىةثيط كٗري٬ة ,يذ ٥دؽريك٭ة يف ٬ؾق ُ
ادلكر بنلك
أكقٓ ظىت دذ٘ ٢٘٤إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح الىعيعح يف ٛ٩ٮس ادلارقني كاملذؼؿصني.

 -2نرش ا ٥٤ٕ٣الىعيط املكذ٧ؽ  ٨٦ال١ذةب كالك٪ح يف أكقةط املضذ٨ٔ ٓ٧

َؿي ٜدْ٪ي ٥املعةرضات ادليجيح كادلركس ا٧٤ٕ٣يح يف اجلٮا ٓ٦كاملكةصؽ ثٕؽ
الى٤ٮات ,كإٝة٦ح الٞ٤ةءات كاجلؽكات إ٣ة٦ح يف األظيةء كاٞ٣ؿلٚ ,ةال٬ذ٧ةـ

أدكار ثةرزة يف
( )1لبلقزتادة ظٮؿ ص٭ٮد ا٧٤ٕ٣ةء كاملنةيغ يف ثٮر٦ة كأرٌلف ك٦ة اكف هل٨٦ ٥
و

نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌلين ,منة٬ري ارٌلف ثؿ٦ة ثةل٘٤ح

األكرديح ,ط ,٬1425نرش م١ذجح اظتنة٦يح صي١ت الا ,٨ثة٠كذةف ٠ؿاتيش ,كٝؽ ذ٠ؿ
ن
ن
ثةتلٛىي ٢قرية ( )51اعملة كميؼة يف د ٟ٤ابلبلد.
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ثة ٥٤ٕ٣الىعيط كاًط كصٌل يف ٬ؾق ادلكر اإلقبل٦يح ٚذضؽ لك املٞؿرات كامل٪ة٬ش
ن
ادلراقيح ,ثٕيؽا لك ابلٕؽ ٔ ٨االحنؿاؼ كالٌبلؿ.
 -3إػؿاج ٠ٮادر مؤ٤٬ح  ٨٦ادلاعة  ٨٦ػبلؿ إ٠كةب اُ٣ة٣ت اخلؿيش اٛ٣٭٥

الك٤ي ٥ألوٮؿ ادلٔٮة اإلقبل٦يح كأقةحلج٭ة املذجٕح ٧٠ة ٦ةرق٭ة الؿقٮؿ ﷺ
ن
كالك ٙ٤الىة٣ط كادلاعة  ٨٦ثٕؽ ,٥٬ثٕيؽا ٔ ٨اتلُؿؼ كامل٘ةالة ,كاٞ٣ؽرة ىلع

ممةرقح ا ٢٧ٕ٣يف دلةؿ الٮِٔ كاإلرمةد كمح ٢رقة٣ح ادلاعة ,حلٕ ٥٤اجلةس كيؽٔٮ

إىل اهلل ثةحل٧١ح كاملٮْٔح احلك٪ح ,كاملضةد٣ح ثة٣يت ٌم أظكٚ ,٨ةذلم ي٘٤ت ىلع
املذؼؿصني ٬ ٨٦ؾق ادلكر دىؽر ٥٬لرلٔٮة إىل اهلل  ٨٦ػبلؿ إٞ٣ةا٭ ٥ل٤لك٧ةت

الٮْٔيح كادلركس ا٧٤ٕ٣يح يف املكةصؽ ,كإٞ٣ةء املٮأِ ادليجيح يف ابليٮت ظةؿ
جتٕ٧٭ ٥يف ٪٦ةقجةت ٦ذ٪ٮٔح.

 -4قؽ ظةصح اجلٮا ٓ٦كاملكةصؽ يف ثٮر٦ة ,ثةلٛ١ةءات ادليجيح املذؼىىح

 ٨٦األا٧ح املؤ٤٬ني ,كاخلُجةء املؤزؿي ,٨كادلاعة ابلةرزي ٨٦ ,٨ػبلؿ دأ٬ي ٢اإل٦ةـ
كاخلُيت كادلأيح كاالردٞةء ث٧كذٮل أداا٭ ٥كاجل٭ٮض ثةخلُةب ادليين ٌ
إٛ٣ةؿ

ظىت دىجط املكةصؽ ٞ٩ةط مٌيبح ي٪ضؾب إحل٭ة املك٧٤ٮف يف لك ماكف ,كد٧٪يح

اٞ٣ؽرات كاملٮا٬ت دلي٭ ٥ظىت يكٮ٩ٮا مٕ٤ح مٌيبح يف دلذٕ٧٭ ٥كأ٦ذ٭.٥
ن
ن
 -5دأ٬ي ٢اُ٣ة٣ت اخلؿيش ٔ٧٤ية ك٪ٚية ل٤ذؽريف يف املؤقكةت ا٧٤ٕ٣يح
املذؼىىح ,كإػؿاج املٕ٧٤ني األكٛةء حي٤٧ٮف  ٥٬ادلٔٮة كنرش اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح كاتلأزري يف املضذ ٓ٧ممة اكف هل ٥األزؿ ال١جري يف وبلح كرٌف املضذٓ٧
ن ي
ابلٮريمٚ ,ةدلكر اإلقبل٦يح ق٪ٮية خت ِؿج املبةت ث ٢اآلالؼ  ٨٦ظْٛح ٠ذةب اهلل
ٔـ كص ٢ك ٨٦حي٤٧ٮف درصح ادلث٤ٮـ يف ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح ,ظىت ا٩ترش يف األ٦ح
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ن
ن
ا٣رب٦ةكيح الىعٮة اإلقبل٦يح كاجلؼٮة ادليجيح يف دميٓ أٚؿاد٬ة و٘ةرا كًلجةرا محجة
ن
كمجةثة.
 -6د٤جيح ظةصح املضذ ٓ٧ابلٮريم كنرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف أكقةَ٭٨ٔ ٥

َؿي ٜدْ٪ي ٥األننُح كا٣ربا٦ش اثلٞةٚيح املذ٪ٮٔح اكملكةثٞةت املؼذٛ٤ح كالٞ٤ةءات

امليؽا٩يح يف األظيةء كاٞ٣ؿل كالـيةرات املذجةد٣ح ثني ادلاعة كإ٣ٮاـٚ ,ةملبلظِ
ثني مك٤يم ثٮر٦ة دٞج٤٭ ٥كإُٔةء ٦زن٣ح ٠جرية لرلاعة كاملى٤عني ظير إف دلي٭٥
دٞج٠ ٢جري ككاقٓ ملة يٞٮلٮ ٫٩ك٦ة يؽٔٮف إحل ,٫كيذ٧ذٕٮف ثسٞح اعحلح كقٕ٧ح َيجح,

ٚةملكبٮحلح دْٕ ٥يف ظ٬ ٜؤالء ادلاعة كاملى٤عني يف إرمةد ٥٬كدٮصي٭٭ ٥ملة ٬ٮ

أ٦س ٢كأ ٓٛ٩ملضذٕ٧٭ ٥كأ٦ذ٭.٥

٩ -7جؾ ابلؽع كاخلؿاٚةت َٔ ٨ؿيٞٔ ٜؽ امل٪ةّؿات ادليجيح كاحلٮارات

ا٧٤ٕ٣يح يف حميٍ ادلكر اإلقبل٦يح ً ٨٧ا٣ربا٦ش اثلٞةٚيح املذ٪ٮٔح ا٣يت د٧ْ٪٭ة
ثٕي ادلكر ٚذس٧ؿ ث ٢ٌٛاهلل ٩ذةاش مؿًيح يف د٘يري ا٪ٞ٣ةاعت ا١ٛ٣ؿيح كاتلؼٌل
ن
ن
ٔ ٨اتلٕىت كادجةاع ل٤ع ٜكالىٮاب ثٕيؽا ٔ ٨ادجةع اهلٮل كالٌبلؿ.
ن
 ٢٧ٔ -8املكةصبلت النٕؿيح كاألدثيح كاغبلة ٦ة دكٮف ثةل٘٤ح األرديح ثني
َبلب ٬ؾق ادلكرٚ ,ذ ٥ْ٪الٞ٤ةءات املذؼىىح ػةرج ادلكاـ حبٌٮر دمٓ ٗٛري

٬ ٨٦ٮاة النٕؿ كاألدبٚ ,ذ٪يم ٚي٭ٝ ٥ٮة اذلا٠ؿة كرسٔح ابلؽي٭حٚ ,ذربز املٮا٬ت

كاألٚاكر كاملجؽٔني كبةتلةيل إػؿاج صي٦ ٢ذ٧زي يف ا١ٛ٣ؿ كاملٕؿٚح.
ن
 -9دػٮؿ ثٕي ابلٮذيني إىل اإلقبلـ رسا  ٨٦ػبلؿ دٔٮد٭ ٥ثةحل٧١ح

كبةملٮْٔح احلك٪حٚ ,ةدلاعة املذؼؿصٮف ٬ ٨٦ؾق ادلكر هل ٥ص٭ٮد يف دٔٮة ابلٮذيني
ن
إىل اإلقبلـ ثةحلكىن كإّ٭ةر حمةق ٫٪ممة يذأزؿ ابلٮذم ٚيٕ ٨٤إقبل ٫٦رساٚ ,إىل
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صة٩ت دٔٮد٭ ٥إىل املك٧٤ني كدٮصي٭٭ ٥كإرمةد ٥٬كدٮٔيذ٭ ,٥دلي٭ ٥ننةط ػيف

يف دٔٮة ٗري املك٧٤ني يف حميٍ ٝؿا ٥٬ك ٥٬ابلٮذيٮف.

-11ظ ِٛاهلل ادلي ٨اإلقبليم يف ثٮر٦ة ث٬ ٢ٌٛؤالء ادلاعة املى٤عني
ً
ن
املؿمؽي ٨أوعةب اهل ٥٧إ٣ةحلح ثةدلٔٮة املكذ٧ؿة رسا كص٭ؿا ٤ٚٮال ٬ؤالء ادلاعة

املى٤عني كص٭ٮد ٥٬املجةرًلح يف إّ٭ةر حمةق ٨اإلقبلـ ملة ثٞيخ لئلقبلـ مٮًلح

كال رٕٚخ هل رايح يف ثٮر٦ة ٚضـا ٥٬اهلل ٔ٪ة كٔ ٨اإلقبلـ ػري اجلـاء.
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ٚي٧ة قجٔ ٜؿ٪ٚة أ٧٬يح ال١ذةديت كاملؽارس كادلكر اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ك٦ة

هلة  ٨٦أدكار ثةرزة يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ,ك٦ة اعىن املك٧٤ٮف يف دأقحك٭ة

كب٪ةا٭ة كالكري يف إيىةؿ رقةتل٭ة ,إال أ٪٩ة ٩ؽرؾ أف أم ٔ ٢٧يٕرتيٞ٩ ٫ه كينٮب٫

الـل ٢كاخل ,٢٤كيىُؽـ ثةملٕٮٝةت كإٞ٣جةت ,ك٬ؾا ٦ة ق٪ؾ٠ؿق يف ٬ؾا املُ٤ت
ٔ ٨أثؿز اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص٬ ٫ؾق املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح يف ثٮر٦ة كَؿؽ

ٕ٦ةجلذ٭ة ل٤ذ٘٤ت ٔ٤ي٭ة.

أوالً :أبزس التحديات:
 -1مٌةيٞح احل١ٮ٦ح ابلٮذيح هلؾق املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح بنىت اُ٣ؿؽ
ن
كخمذ ٙ٤الٮقةاٌٚ ٢بل ٔ ٨االٔرتاؼ احل١ٮيم هلة ,ظير د ٥إٗبلؽ دميٓ

املؽارس اإلقبل٦يح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ثٕؽ أظؽاث ا ٙ٪ٕ٣األػرية يف اعـ 2112ـ
ن
ن
َ٧كة ل٤٭ٮيح اإلقبل٦يح دؽرجيية  ٨٦إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كال زا٣خ ٬ؾق املؽارس
ن
ن
ن
اإلقبل٦يح ٞ٤٘٦ح د٧ة٦ة ثٕؽ أف اك٩خ دؤدم دكرا كاًعة يف نرش اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح.

ظير أٗٔ ٜ٤ؽد  ٨٦املؽارس ادليجيح اإلقبل٦يح كاع٩ٮا  ٨٦مىةٔت دمح يف

احلىٮؿ ىلع دؿدمةت ث٘٤ةت حم٤يح ل١٤ذت كاجلىٮص ادليجيح(.)1

( )1اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف مؿصٓ قةث ,ٜص .25
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 -2دٕ٧ؽ إظؿاؽ ثٕي املؽارس اإلقبل٦يح ٝ ٨٦ج ٢إ٣ىةثةت ابلٮذيح

ثٕ٧ةك٩ح  ٨٦احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٧٠ة ظى ٢ذل ٟث٧ؽرقح إقبل٦يح يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف
تكىم مٮًلخ اإلقبلـ ,كٌم  ٨٦املؽارس اٞ٣ؽي٧ح كاملن٭ٮرة ظير أٝؽ٦خ

ٔىةثةت ثٮذيح يف اعـ 2113ـ ثإظؿاؽ ٬ؾق املؽرقح كَل مؿاٞٚ٭ة ك٩ذش ٔ٫٪
ن
ن
اقتن٭ةد مخف كزبلزني َٛبل َ ٨٦بلب ٬ؾق املؽرقح ,كٝؽ اكف احلؿي ٜبنٕة,
كا٘٣ؿيت يف األمؿ أف احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ل ٥د ٥ٞثأيح إصؿاءات أك حتٞيٞةت يف

مبلبكةت احلةدث أك مبلظٞح املتكبجني كاٞ٣ةا٧ني هلؾق احلٮادث( ,)1كًلؾلٟ
احلؿي ٜاذلم ظى ٢ث٧ؽرقح يف ٦ي١ذيبل يف اعـ 2113ـ كاذلم راح ًعيذ٭ة

ٔرشات  ٨٦ا٤ُ٣جح ثبل ذ٩ت( )2كٔؽد املؽارس ا٣يت اظرتٝخ يف احلةدزح األػرية
قجٓ ٦ؽارس ث٧ؼذ ٙ٤املؿاظ ٢ادلراقيح ,كٔؽد قخ كقذٮف  ٨٦ال١ذةديت يف

ُٞ٪٦ح أرٌلف(.)3

ٚ -3ؿض احل١ٮ٦ح ابلٮذيح إدػةؿ اتلٕ٤ي ٥ابلٮريم كمٮادق امل٤عؽة ا٣يت دؽٔٮ

إىل اإلحلةد ٔبل٩يح يف املؽارس اإلقبل٦يح ث٭ؽؼ اٌٞ٣ةء ىلع اإلقبلـ كأ٫٤٬
(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦النيغ ادلأيح أ٦ري ظكني د٧زي ادلي ٨ثؿ٦ةكم األو ٢أرٌلين ٞ٦ي ٥يف ٦ؽي٪ح
را٘٩ٮف ,ثذةريغ  1435/12/27ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,قجٞخ دؿدمذ.٫
( )2تلٛةوي٬ ٢ؾق الٮإٝح اْ٩ؿ دٞؿيؿ أَجةء  ٨٦أص ٢ظٞٮؽ اإلنكةف ثٕ٪ٮاف دلـرة يف كقٍ
ثٮر٦ة ,ا٤ُ٣جح املك٧٤ٮف إر٬ةب كالىةدرة يف ٦ةيٮ 2113ـ ص.13-11
( )3إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مك٤يم أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر)
الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج
إ٣ة٣يم.
988

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

ك٬ؾا ٦ة د٭ؽؼ كتكىع إحل٭ة احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,كٝؽ ٔضـت احل١ٮ٦ح ٔٚ ٨ؿض
ذل ٟث ٢ٌٛاملٮاص٭ح اٞ٣ٮيح ٝ ٨٦ج ٢اٞ٣ةا٧ني ىلع د ٟ٤املؽارس  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء

كادلاعة املجرصي ,٨ممة دٕٚخ إىل د٘يري ٪٦٭ض٭ة كذل ٟثٌ٧ةيٞح املؽارس ٔرب َؿؽ

أػؿل كٔؽـ االٔرتاؼ ث٭ة كإٛٝةؿ ال١سري ٪٦٭ة ك٬ؽ٦٭ة(.)1

ٚ -4ؿض احل١ٮ٦ح ابلٮذيح د٘يري ظؿكؼ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥حبؿكؼ ثٮر٦يح
ن
()2
(ال٘٤ح ابلٮر٦يح ٌم ال٘٤ح الؿق٧يح ل٤جٮذيني يف ثٮر٦ة) ثؽال  ٨٦ال٘٤ح إ٣ؿبيح
ن
ن
ن
كإزا٣ح آلزةر اإلقبلـ محبة ٚنحبة ,كٝؽ ظةكلٮا ٠سريا يف د٘يري٬ة كاملُةبلح ثتجؽي٤٭ة
ّ
٣ك ٨املك٧٤ني كىلع رأق٭ ٥ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة كٛٝٮا هل ٥ثةملؿوةد ,كأىن هل ٥ذلٟ

ٝةؿ دٕةىل[ )        (/احلضؿ,]9 /

ٚة٩ذ٭ضخ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح إىل اقذؼؽاـ ػُح ثؽي٤ح ككقي٤ح ٘٦ةيؿة كذل ٟثٓ٪٧

إدػةؿ املىع ٙالرشي ٙإال بنلك رسم كمٌةيٞح ظٞ٤ةت حتٛيِ اٞ٣ؿآف

ال١ؿي ٥ثةملؽا٧٬ح كأذٞةؿ املعْٛني كظْٛح ٠ذةب اهلل.

٩ -5ؽرة ال١ذت ادليجيح كالرشٔيح كٔؽـ دٮٚؿ٬ة كػةوح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح(,)3

كاملبلظِ أف أٗ٤ت املكةصؽ كاملؽارس اإلقبل٦يح إف ل ٥يك ٨لك٭ة خت٤ٮ ٨٦
ن
امل١ذجةت املٞؿكءة ,ثيؽ أف أٗ٤ت ال١ذت املذٮٚؿة دلي٭٦ ٥ة دٮٚؿ قةثٞة كأٗ٤ج٭ة
٪٦ة٬ش دراقيح مىٮرة كا٣يت دػ٤خ َٔ ٨ؿي ٜاهل٪ؽٚ ,إدػةؿ ال١ذت ادليجيح
ن
كالرشٔيح كػةوح ال٘٤ح إ٣ؿبيح مم٪ٮع إَبلٝة  ٨٦امل٪ةٚؾ الؿق٧يح ٕ٣ؽـ ق٧ةح
(٩ )1ٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ص .41
(ٛ٩ )2ف املؿصٓ الكةث ٜص .41
(٩ )3ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .13
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احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,أل٩٭ ٥يؿيؽكف حمٮ آزةر اإلقبلـ كَل ٦ة يذٕ ٜ٤لئلقبلـ ثى٤ح,
ن
ٚذ٪ؽر ال١ذت إ٣ؿبيح يف ٦ية٧٩ةر ,ممة قجت ا٘٩بلٝة يف ا١ٛ٣ؿ كاملٕؿٚح دلل
ا٘٣ةبليح  ٨٦اُ٣جٞح املسٛٞح ْ٩ري ٔؽـ مٮا٠جذ٭ ٥ال١ذت احلؽيسح كاملٕةرؼ
إ٣رصيح.

 -6االقذٞبلحلح كٔؽـ اتلجٕيح كٗيةب اتلجكي ٜثني املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح يف
ن
قٮاء ىلع مكذٮل املؽف ال١جرية أك ظىت ىلع مكذٮل األظيةء كاٞ٣ؿل
ثٮر٦ة
كالؿي ,ٙكالكجت يؿصٓ إىل ٔؽـ كصٮد ص٭ح رق٧يح أك ص٭ح ػرييح ترشؼ ىلع
ن
ن
٬ؾق املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح كد٭ذ ٥بنؤك٩٭ة ,ممة قجت ػ٤بل ٠جريا يف اػذبلؼ

امل٪ة٬ش ادلراقيح ٦ ٨٦ؽرقح ملؽرقح كًٕٝ ٙٮد٭ة ٓ٦ ,ا ٥٤ٕ٣ثأف ٪٬ةؾ مخف

دمٕيةت ػرييح ٕ٦رتٚح ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح د٭ذ ٥ثةلنبٮف اإلقبل٦يح

()1

ك٣ك ٨ننةَةد٭ة حمؽكدة يف ٬ؾا اجلة٩ت ٓ٦ ,ا ٥٤ٕ٣أف دلي٭ة إماك٩يح ل٤ذٮقٓ يف
٬ؾا اجلة٩ت امل٭.٥

ٔ -7ؽـ أذ٧ةد ثٕي امل٪ة٬ش ىلع أقف ٝٮيح كػُح ٦ؽركقح كاٝذرصت
ن
 ٍٞٚيف االٔذ٧ةد ىلع ثٕي امل٪ة٬ش ادلراقيح اٞ٣ؽي٧ح صؽا امل٪ترشة يف اٞ٣ةرة
ن
اهل٪ؽيح ,ممة قجت ًٕٛة يف املعى٤ح ادلراقيح دلل اُ٣ة٣تٚ ,بل دؿًف إىل مكذٮل
ن
ن
اتلُٕ٤ةت كاآل٦ةؿ كا٧ُ٣ٮظةت ,كإ٣ةل ٥تن٭ؽ دُٮرا م٤عٮّة يف دميٓ ٦يةدي٨

احليةة ,يٞٮؿ النيغ حم٧ؽ قُ٤ةف ذكؽ اجلؽكم يف ٠ذةث ٫دٔٮة اإلوبلح كاتلُٮيؿ
يف ٪٦ة٬ش اتلٕ٤ي" ٥ملةذا ٬ؾا امل٪٭ش اجلؽيؽ قؤاؿ ٦٭ ٥يكرتىع ا٩تجةق اُ٣جٞح

ن
( )1قيأيت مـيؽ ثيةف يف املجعر اٞ٣ةدـ هلؾق اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح املٕرتٚح رق٧ية ٝ ٨٦ج٢
ادلك٣ح.
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املسٛٞح كاُ٣جٞح املذٕ٧٤ح كيٛ٤خ أْ٩ةر امل٭ذ٧ني ثٌٞةية اتلٕ٤ي ٥اإلقبليم يف

ثبلد٩ة ث٘٪بلديل كابلبلد املضةكرة ٚإف امل٪٭ةج اتلٕ٤ييم الكةاؽ يف ٦ؽارق٪ة ٝؽ
ظؽث ٚي ٫ثٕي ٔٮام ٢الٌٕ ٙكاٛ٣ن ,٢اقذ٧ؿت د ٟ٤إ٣ٮام ٢يف ٔ٤٧٭ة

ادلؤكب ,كإز٧ةر ٔٮاٝج٭ة الٮػي٧ح إىل ظؽ يكجت إػٛةؽ اتلٕ٤ي ٥اإلقبليم يف
ن
اغيةد ٫املذٮػةق ,كٍل٪ة ٕ٩ؿؼ صيؽا أف اتلٕ٤ي٬ ٥ٮ املعٮر األقةيس تلجنبح األ٦ح
كب٪ةء اجلي١ٚ ٢ي ٙثأ٦ح اك٩خ ػري أ٦ح أػؿصخ ل٪٤ةس"(.)1

ٔ -8ؽـ د٤جيح امل٪ة٬ش املٮصٮدة ظةصةت ك٦ذُ٤جةت إ٣رص الؿا ,٨٬أل ٫٩ال

يٕذين ثةملٮاد امل٭٧ح احلؽيسح  ٨٦دراقح ٞ٦ةر٩ح األديةف كاالقترشاؽ كا٘٣ـك
ا١ٛ٣ؿم كاإلٔبلـ كٗري٬ة ُ٠ؿؽ اتلؽريف كا٣رتبيح ك٪٦ة٬ش ابلعر إىل صة٩ت

ا٤ٕ٣ٮـ احلؽيسح اك٤ٕ٣ٮـ كاجل٘ؿاٚية كاٚ ,ٟ٤ٛ٣ةلنٕت ابلٮريم املك ٥٤يف أمف
ن
احلةصح ٗ ٨٦ري ٥٬إىل اتلُٮيؿ كالؿٌف ْ٩ؿا ملة دٕة٩ي٬ ٫ؾق األ٦ح امللكٮ٦ح ٨٦
اًُ٭ةد مكذ٧ؿ يف مىت دلةالت احليةة ,يٞٮؿ النيغ حم٧ؽ قُ٤ةف ذكؽ اجلؽكم

يف ٠ذةث ٫دٔٮة اإلوبلح كاتلُٮيؿ يف ٪٦ة٬ش اتلٕ٤ي" ٥ك٣ك ٨ممة يٞؿح ا٤ٞ٣ٮب
( )1اْ٩ؿ حم٧ؽ قُ٤ةف ذكؽ اجلؽكم ,دٔٮة اإلوبلح كاتلُٮيؿ يف ٪٦٭ةج اتلٕ٤ي ,٥نرشق دلٓ٧
ا١ٛ٣ؿ كاألدب اإلقبليم ثؽار املٕةرؼ اإلقبل٦يح بنحذةٗٮ ٖ٩ث٘٪بلديل 1416ق ص,5
كٝةث٤خ مؤ٬ ٙ٣ؾا ال١ذةب وجةح يٮـ األربٕةء املٮا ,٬1435/11/9 /ٜٚجبةٕ٦ح دار
املٕةرؼ اإلقبل٦يح ,كالنيغ حم٧ؽ قُ٤ةف ذكؽ اجلؽكم ٬ٮ راحف دار املٕةرؼ اإلقبل٦يح
كٌٔٮ راثُح األدب اإلقبليم (ل٪١ؤ اهل٪ؽ) كٌٔٮ دل٤ف األ٪٦ةء لؿاثُح األدب اإلقبليم
إ٣ةمليح ,كٌٔٮ االحتةد إ٣ة٣يم ٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني ,كٝؽ أٚةدين النيغ ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت
كأ٦ؽين ث٭ؾا ال١ذيت اجل٧ي.٢
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ن
املؤ٪٦ح أىس كأقٛة أف  ٥ْٕ٦د ٟ٤املؽارس اإلقبل٦يح إ٣ؿيٞح يف إ٩ذةص٭ة كإجنةث٭ة

أًعخ احلٮـ ًعةية اإل٧٬ةؿ كاتلٕٞي ٥كٔضـت ٔ ٨إوبلح املضذ ٓ٧كب٪ةء

اجلي ٢اجلؽيؽ ,كٚؿَخ يف ثر ادلٔٮة اإلقبل٦يح كاتلٮٔيح اإلقبل٦يح ٧٠ة جيت,

 ٥ٕ٩ال ي ٢ٞدٮاصؽ املجةين النةخمح املـػؿٚح كا٪ٕ٣ةكي ٨ا٣رباٝح األػةذة ,إ٧٩ة
ن
ن
٩بلظِ ٤ٝح ٬ةا٤ح يف ٔؽد ادلاعة كالؿكاد ثةملٕىن الىعيط ,كإٔٮازا ٦ؽ٬نة
ل٧٤زيات كالك٧ةت ا٣يت ال ثؽ أف دذٮٚؿ يف ادلاعة كٔ٧٤ةء اإلقبلـ  ٨٦ظير إ٩٭٥

داعة كٔ٧٤ةء"(.)1

 -9االٝذىةر ىلع امل٪ة٬ش ادلراقيح املؤٛ٣ح يف مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح  ٍٞٚاكهل٪ؽ

كب٘٪بلدش كبة٠كذةف ,كٔؽـ اتلٮقٓ يف ٗري٬ة  ٨٦ابلرلاف اإلقبل٦يح ,ممة قجت
ن
ا٘٩بلٝة يف ا١ٛ٣ؿ كاملٕؿٚح ,كا٣يت مىض ىلع دأحلٛ٭ة ٝؿكف ,كًلؾل ٟاالٝذىةر يف

دميٓ املؿاظ ٢ىلع ثٕي امل٪ة٬ش ادليجيح املٕؿكٚح اكتلٛكري كاحلؽير كا ,٫ٞٛ٣دكف
اتلٮقٓ يف ٗري٬ة  ٨٦املٮاد ٧٠ةدة اتلؼؿيش كا ٢٤ٕ٣كاملىُ٤ط كاتلةريغ اإلقبليم

كالكيةقح الرشٔيح كاٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭يح كأوٮؿ ادلٔٮة ,كأوٮؿ اتلٛكري كٗري٬ة,
ٚيججيغ لٞ٤ةا٧ني ىلع ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥يف ٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح الكري ث٪٧٭ضيح
كاًعح كػُح مكذٞج٤يح كرًلت ق ٥٤اتلُٮر كاتلعؽير ث٧ة يذٮا٦ ٜٚذُ٤جةد٭٥

إ٣رصيح كاظذيةصةد٭ ٥احلةحلح كحتؽيةد٭ ٥املكذٞج٤يح.

ٔ-11ؽـ دؽريف ٦ةدة اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف دميٓ املؿاظ ٢ادلراقيح يف ٬ؾق

املؽارس اإلقبل٦يح ٓ٦ ,الؿٗ ٨٦ ٥أ٧٬يذ٭ة يف كإٝ٭ ٥املٕةرص ك٦ة يٮاص٭ٮ٩٭ة ٨٦
( )1اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص.8
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حتؽيةت خمذٛ٤ح ,كال خيىف ىلع لك ثىري كوةظت ٕ٦ؿٚح أ٧٬يح ٦ةدة اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح يف ٔرص٩ة احلةرض ا٣يت دذبلَ ٥األمٮاج  ٨٦لك صة٩ت ,ظير إ٩٭ة

ٝؿرت ٧٠ةدة دراقيح يف أٗ٤ت صةٕ٦ةت إ٣ةل ٥اإلقبليم اع٦ح ,كاجلةٕ٦ةت يف

إ٣ةل ٥إ٣ؿيب ػةوح ,كب٧ة أف ٦ةدة اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ٝؿرت ىلع دميٓ اللكيةت
ن
ن
ن
كىلع خمذ ٙ٤اتلؼىىةت ٦ذُ٤جة صةٕ٦ية اع٦ة ,اٝذٌخ احلةصح أف يؽرق٭ة يف
٬ؾق ادلكر اإلقبل٦يح.

 -11د٪ٮع ال٘٤ةت يف امل٪ة٬ش كاملٞؿرات ادلراقيح يف ٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح

ظير إف ٪٬ةؾ مٮاد ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ١٠ذةب ٩ٮر اإليٌةح يف ا ٫ٞٛ٣كًلذةب ٬ؽايح
اجلعٮ كًلذةب ٛ٦يؽ اُ٣ةبلني كدٛكري اجلبل٣ني كمناكة املىةثيط كٗري٬ة ,كمٮاد

ثةل٘٤ح األرديح ١٠ذةب دٕ٤ي ٥اإلقبلـ كًلذةب ٕ٦ةرؼ اٞ٣ؿآف كٗري٬ة ,كمٮاد
ن
ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيح ١٠ذةب حنٮ ٦ري كًلذةب ٦ةال ثؽ  ٫٪٦كٗري٬ة ممة يؤزؿ ق٤جة يف
ٝؽرة اُ٣ة٣ت ىلع االقتيٕةب الٮاقٓ كاٛ٣٭ ٥الىعيط كاإلدراؾ اجليؽ ٣تنتذ٭ة,

إىل صة٩ت ًٕ ٙكاًط يف دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح كممةرقذ٭ة يف ظيةد٭ ٥احلٮ٦يح.

 -12اػذبلؼ امل٪ة٬ش كاملٞؿرات ادلراقيح ٚي٧ة ثني املؽارس اإلقبل٦يح ,ممة

دىٕت األمٮر ىلع اُ٣ة٣ت يف ظةؿ ٝ ٨٦ ٫٤ٞ٩ؿيح ٞ٣ؿيح أك ٦ ٨٦ؽي٪ح إىل ٦ؽي٪ح

كأراد االقذ٧ؿار كاالتلعةؽ ث٧ؽرقح أػؿلٚ ,ةػذبلؼ امل٪ة٬ش ادلراقيح ثني

املؽارس اإلقبل٦يح  ٨٦أص ٢األمٮر ا٣يت دٕةين ٪٦٭ة املؽارس اإلقبل٦يحٚ ,ذٮظيؽ
امل٪ة٬ش ادلراقيح أوجط ظ ٥٤لك َة٣ت ٔ ٥٤يف ٬ؾق ادلكر الرشٔيح ا٣يت د٪ترش يف

دميٓ أحنةء ثٮر٦ة.

 ًٕٙ -13ثٕي ال١ٮادر يف اهليبح اإلداريح ك٬يبح أٌٔةء اتلؽريف ٕ٣ؽـ
ن
دأ٬ي٤٭ ٥اتلأ٬ي ٢اتلةـ كالاكيف ,ممة قجت ػ٤بل يف املْ٪ٮ٦ح اإلداريح كاتلٕ٤ي٧يح
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كا٣رتبٮيحٚ ,أٗ٤ت أٌٔةء اهليبح اإلداريح ٔ٧٤ةء كداعة ختؿصٮا  ٨٦املؽارس
اإلقبل٦يح ثؽكف ختىىةت إداريح ,كدلي٭ ٥ػربة  ٍٞٚيف دؽريف املٮاد
ن
اإلقبل٦يح كالرشٔيح إف اكف مؤ٬بل ,كال يٮصؽ ٪٬ةؾ دأ٬ي ٢يف ٬ؾا اجلة٩ت ثٕؽ
ختؿص٭ ,٥ث ٢ال ي٭ذ٧ٮف ث٭ة ٚيْ٭ؿ اخل ٢٤كالـل ٢أز٪ةء قري ا٤٧ٕ٣يح اإلداريح

كاتلٕ٤ي٧يح كا٣رتبٮيح.

ن

ن

٤ٝ -14ح املٮارد املةحلح يف ٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح ممة يكجت ًُ٘ة ٠جريا يف

دٮٚري اإلماك٩ةت كاملذُ٤جةت كالؿكادت املضـيح ل٧٤ٕ٧٤ني ,كرب٧ة إ٩ؽا٦٭ة يف
٠سري  ٨٦املؽارسٚ ,ةملؽارس اإلقبل٦يح لك٭ة ٝةا٧ح ىلع اتلرباعت كادلٔ٥

النؼيص كدذ ٥بنلك رسم كدةـ ,كال م ٟأف املةؿ ٔىت احليةة ك ًٝٮاـ األٔ٧ةؿ
كب ٫دؽكر ٔض٤ح احليةة ث ٢ال دٞٮـ احليةة إال ثٚ ,٫ةملؽارس كاملؤقكةت اإلقبل٦يح

كاهليبةت تكري كد٪ضط ثٞؽر ٦ة هلة  ٨٦كقةا ٢كأدكات كإماك٩ةت ,يذٮٙٝ

حتىي٤٭ة كتن٘ي٤٭ة ىلع املةؿٚ ,إذا إ٩ؽـ املةؿ دٮٛٝخ ٔض٤ح د ٟ٤املؤقكةت
ّ
كاهليبةتٚ ,ةملةؿ هل دكر ٕٚةؿ يف ظيةة األمٚ ,٥بل ي٧ك ٨أل٦ح أف دٛؿض كصٮد٬ة

إال ثةملةؿ ,ذللٚ ٟإف املةؿ يشء ٦٭ ٥يف احليةة ٚ٭ٮ ُٝج٭ة كأقةق٭ة.

 ًٕٙ -15ثٕي املجةين ادلراقيح كٔؽـ وبلظيح ثٌٕ٭ة لٌٕ ٙاإلماك٩ةت

املٮصٮدة دلي٭ٚ ٥أٗ٤ت املجةين املٮصٮدة كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف  ٨٦صؾكع النضؿ

كأٗىة ٫٩كأكرا ,٫ٝكأ٦ة املجةين املٮصٮدة يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ٚجٌٕ٭ة مك٤عح
كبٌٕ٭ة مٕجيح كأٗ٤ج٭ة ّة٬ؿة ٔ٤ي٭ة مبل٦ط اٞ٣ؽـٕ٣ ,ؽـ اقذُةٔح اٞ٣ةا٧ني

ٔ٤ي٭ة ثةلىية٩ح كا٣رت٦ي ٥أك إاعدة ث٪ةا٭ة لٞ٤يٮد املٛؿكًح ٔ٤ي٭ٝ ٨٦ ٥ج٢
ن
احل١ٮ٦حٚ ,بل يك٧ط هل ٥ذل ٟإَبلٝة.
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ٔ -16ؽـ االٔرتاؼ احل١ٮيم بن٭ةدات ٬ؾق املؽارس اخلرييح ممة يكجت
ن
اعاٞة لُ٤ة٣ت يف ظةؿ رٗجذ ٫إ٧٠ةؿ ادلراقح ػةرج ثٮر٦ة١ٚ ,سري  ٨٦اُ٣بلب
دلي٭ ٥الؿٗجح يف إ٧٠ةؿ دراقذ٭ ٥ػةرج ثٮر٦ة ,ل ٫٪١ال يذ٧ك ٨٦ ٨إ٧٠ةهلة إال

ثٕؽ ص٭ؽ ص٭يؽ كقيع دؤكب ,كجتةكز ثٕي اجلةٕ٦ةت ٬ؾا األمؿ يف ثبلد٩ة
ن
اإلقبل٦يح دٞؽيؿا ْ٣ؿكٚ٭ ,٥ثيؽ أ٩٭ ٥ي٤ذعٞٮف يف ٬ؾق اجلةٕ٦ةت كحيذةصٮف
ن
دلراقح ق٪ح أك قجذني ٧٠ؿظ٤ح دأ٬ي٤يح ,أك دذٕ٦ ٥ةد٣ح م٭ةداد٭٧ٚ ٥سبل اذلم
يذؼؿج  ٨٦املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح  ٨٦ثٮر٦ة دذٕ٦ ٥ةد٣ح م٭ةدد ٫ثةملؿظ٤ح املذٮقُح

ك١٬ؾا.

ٔ -17ؽـ اقذُةٔح ال١سري  ٨٦ا٤ُ٣جح املذؼؿصني ٬ ٨٦ؾق املؽارس

اإلقبل٦يح مٮاو٤ح دٕ٤ي٧٭ ٥إ٣ةيل ٕ٣ؽـ كصٮد صةٕ٦ةت يف إ٤ٝي ٥أرٌلف كإف كصؽ

يف ٪٦ةَ ٜأػؿل ٧٠ؽي٪ح را٘٩ٮف ٚبل يٞج ٢اُ٣ة٣ت املك ,٥٤إًةٚح إىل ٔؽـ كصٮد
٪٦ط دراقيح ػةرج ثٮر٦ةٚ ,آػؿ مؿظ٤ح دلي٭ٌ ٥م دكرة احلؽيرًٕٚ ,ل اٞ٣ةا٧ني

هلؾق املؽارس كادلكر اإلقبل٦يح اال٬ذ٧ةـ كا٪ٕ٣ةيح ث٭ؾا األمؿ ظىت يذ٧ك٨
ن
اُ٣ة٣ت  ٨٦إ٧٠ةؿ دراقذ ٫كٚذط ختىىةت أػؿل ,أيٌة د ٓٞاملكبٮحلح ىلع
امل٭ذ٧ني ثٌٞيح مك٤يم ثٮر٦ة يف مىت أحنةء إ٣ةل ٥كتنةرًل٭ة يف املكبٮحلح

املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح كاجلةٕ٦ةت يف اعمل٪ة اإلقبليم دلراقح كجتةكز ٬ؾق إٞ٣جح

ككًٓ احل٤ٮؿ امل٪ةقجح.

 -18االٔذ٧ةد اليلك ىلع احل ِٛكاتلٞ٤ني كالك٧ةع يف امل٪ة٬ش ادلراقيح كال

ي٭ذ ٥ثةتلؽريجةت كاتلُجيٞةت ك٬ٮ ٦ة يٕؿؼ ثة٤٧ٕ٣يح اجلْؿيح يف اتلٕ٤ي ,٥ىلع

ظكةب اٛ٣٭ ٥كاتلُجي ٜكادلرايح املٕؿٚيحُٚ ,ؿؽ اتلؽريف احلؽيسح ال دٞذرص ىلع

احل ِٛكالرسد ثٞؽر ٦ة د٭ذ ٥ثةجلة٩ت اتلُجيٌف اٌ٧ٕ٣ل اٞ٣ةا ٥ىلع االقتيٕةب
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الك٤ي ٥كاٛ٣٭ ٥الىعيط لُ٤ة٣ت  ٨٦ػبلؿ اتلؽريجةت كاتلُجيٞةت كالٮاصجةت

كابلعر كاملنةرًلح كٗري٬ةٚ ,يف ٬ؾا النأف يٞٮؿ احلةج يٮ آم لٮي" ٨إف ٪٬ةؾ

ظةصح لئلوبلظةت كجيت اٞ٣يةـ ثذعؽير امل٪ة٬ش ادلراقيح ا٣يت يذ ٥دؽريك٭ة يف
املؽارس ادليجيح يف ثٮر٦ة ,كا٣يت كوٛ٭ة ثأ٩٭ة (ٔٛة ٔ٤ي٭ة الـ )٨٦كإف اجلْةـ
احلةيل ال يٕ ٥٤اُ٣بلب ىلع اتل١ٛري بنلك ٞ٩ؽم كحن ٨حبةصح ل٤عٮار ,كحبةصح
ل٪٧٤ةٝنةت ,كأ ٫٩ال يذ ٥دؽريف ال٘٤ح إ٣ؿبيح بنلك وعيط ك ٥٬حبةصح تلٕ٤ي٥

ال٘٤ح إ٣ؿبيح لك٘ح ث٧٭ةرات اإلدٞةف الاكم ٨٦ ٢اٞ٣ؿاءة كال١ذةثح كاالقذ٧ةع

كاتلعؽث كٔ٪ؽ٬ة  ٍٞٚقٮؼ يكٮف اُ٣بلب ٝةدري ٨ىلع ٚ٭ ٥املٕىن احلٞيٌف
ل٤ؿقة٣ح ٦ة ٬ٮ اٞ٣ؿآف ,ك٦ة ٌم أٝٮاؿ الؿقٮؿ ال١ؿي ٥ﷺ"(.)1

 -19االٝذىةر ىلع دٕ٤ي ٥املؿأة يف ال١ذةديت  ,ٍٞٚكٔؽـ كصٮد ٦ؽارس

ْ٩ة٦يح هل ٨إال ٦ة ٩ؽر ,الٔذٞةد ال١سري ٪٦٭ ٥أف املؿأة ال حتذةج إىل مـيؽ ٨٦
اتلٕ٤ي ٥كاملٕؿٚح ثٞؽر ٦ة حتذةج إىل أمٮر أقةقيح دذٕ ٜ٤ثرتبيح األث٪ةء كدْ٪ي٥

أمٮر ٦زنهلة كيف حميٍ أرسد٭ة ,ك٬ؾا االٔذٞةد ال م ٟأ ٫٩ػةَئ ٩ةثٓ ٔ ٨ص٭٢
ن
كٔؽـ درايح كٕ٦ؿٚحٚ ,ربا٦ش اتلٮٔيح يف ٬ؾا اجلة٩ت ي٘ري محبة ٬ ٨٦ؾا الٮا.ٓٝ
 -21لؤلق ٙالنؽيؽ يف أٗ٤ت ٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح ال دٮصؽ ٪٦ة٬ش

كٞ٦ؿرات تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح الؿق٧يح (ال٘٤ح ابلٮر٦يح) كػةوح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كإف
( )1احلةج يٮ إم لٮي ٨راحف املض٤ف اإلقبليم يف ٦ية٧٩ةر ,أقف مؤقكح اثتكة٦ح ل٤ذُٮيؿ
كاتلٕ٤ي ٥يف اعـ 1999ـ ,كيٕؽ  ٨٦أثؿز النؼىيةت املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةر ,كادلأيح
الؿاحيس يف املؿًلـ اإلقبليم يف ثٮر٦ة ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف
(داػ ٢املؽارس اإلقبل٦يح كادل ٓٚحنٮ اإلوبلح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1435/4/12/
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ن
كصؽت َٚم ًٕيٛح صؽإ٣ ,ؽـ اٝذ٪ةع ثٕي اٞ٣ةا٧ني ىلع ٬ؾق املؽارس ثأ٧٬يذ٭ة
ن
ن
كدكر٬ة احليٮم يف ظيةد٭ ,٥كيٕذرب ٬ؾا ختٛ٤ة ٠جريا لُ٤ة٣ت املك ,٥٤حبير ال
يكذُيٓ أف يؽاٌٝ ٨ٔ ٓٚيذ ٫كال يكذُيٓ خمةَجح أ ٢٬ثرلقٕٚ ,ؽـ اال٬ذ٧ةـ

ثةل٘٤ح الؿق٧يح أدل إىل ٔؽـ ٝؽرد٭ ٥ىلع مٮاص٭ح كإٚنةؿ مؤامؿات احل١ٮ٦يح

ابلٮذيح ًؽ.)1(٥٬

( )1ظٞيٞح أف اال٬ذ٧ةـ النؽيؽ  ٨٦املضذ ٓ٧املك ٥٤يف ثٮر٦ة يف دٕ٤ي ٥أث٪ةا٭ة ادلي ٨اإلقبليم
أدت إىل دْ٪ي ٥املؤد٧ؿات الك٪ٮيح دلراقح املنالكت ا٣رتبٮيح ٚاك٩خ ابلؽايح يف اعـ/
1915ـ حتخ ٔ٪ٮاف (املؤد٧ؿ ا٣رتبٮم جل٧يٓ مك٤يم ثٮر٦ة) ىلع ٗؿار املؤد٧ؿات ا٣يت اك٩خ

د ٥ْ٪يف اهل٪ؽ يف مؿًلـ ٔ٤ي١ؿة ,كظرض املك٧٤ٮف اهل٪ٮد كاملك٧٤ٮف ابلٮر٦ةف ظير تنلك
ن
املك٧٤ٮف اهل٪ٮد ا٪ٕ٣رص أكرث دأزريا ألص ٢ا٦ذبل٠٭ ٥ا٣رثكة االٝذىةديح كأننُذ٭ة ,كأ٩٭ة

دُ٧ط يف إٔبلف ال٘٤ح األرديح لك٘ح إلـا٦يح يف اتلؽريف يف دميٓ املؽارس اإلقبل٦يح,

كٌل٩خ ٬ؾق اجلُٞح ثؽايح االػذبلؼ يف اآلراء ثني املك٧٤ني اهل٪ٮد كاملك٧٤ني ابلٮر٦ةف,

كيف اعـ 1915ـ َة٣ت املك٧٤ٮف ابلٮر٦ةف ثذؽريف ٞ٦ؽ٦ةت ل٘٤ح ابلٮر٦يح يف املؽارس

اإلقبل٦يح ,ز ٥جتؽدت ُ٦ةبل٭ ٥ثٕؽ اعـٚ ,ذٮىل املك٧٤ٮف اهل٪ٮد أم إصؿاء ٕٚةؿ حنٮ

حتٞي٬ ٜؾا ا٘٣ؿض ,كيف املؤد٧ؿ ا٣رتبٮم اذلم ٔٞؽ يف ثي٘ٮ اعـ 1929ـ ,أرص املٕ٧٤ٮف
اهل٪ٮد ىلع رأي٭ ٥كٝؽ ثؾ٣خ ص٭ٮد لٕ٤سٮر ىلع ظ ٢كقٍ يف مكأ٣ح اقذؼؽاـ األرديح أك

ابلٮر٦يح لك٘ح اتلؽريف  ٨٦أص ٓ٪٦ ٢مـيؽ  ٨٦االٞ٩كة٦ةت ثني املك٧٤ني ,كٚن٤خ ٬ؾق
ن
ن
اجل٭ٮدٚ ,أٝةـ مك٧٤ٮ ثٮر٦ةف يف اعـ 1931ـ مؤد٧ؿا ػةوة ث٭ٚ ٥ي٧ة يذٕ ٜ٤ثةتلٕ٤ي ٥كٌلف

ا٘٣ؿض ٪٦٭ة اتلأكيؽ ىلع ٬ٮيذ٭ ٥ثأ٩٭ ٥مٕت ثٮريم  ٓ٦احلٛةظ ىلع دي٪٭ ,٥كل ٥يى٢
اُ٣ؿٚةف إىل ظ ٢صؾرم ظىت دٮٛٝخ املؤد٧ؿات يف اعـ 1938ـٚ ,ٮاو٤خ املؽارس

اإلقبل٦يح اتلؽريف ثةل٘٤ح  -األرديح أك ابلٮر٦يح  -ظكت ظةصح املضذ ,ٓ٧اْ٩ؿ مٮيش

ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ٜص .52-51
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 -21ال دٕذين ٬ؾق املٞؿرات ثةملٮاد املٕةرصة  ٨٦ال٘٤ح اإلجن٤زييح كا٤ٕ٣ٮـ

إ٣رصيح كالكيةقح كاالٝذىةد كال٧١جيٮدؿ كٔ ٥٤اجلٛف كٔ ٥٤االصذ٧ةع كٗري٬ة

 ٓ٦احلةصح امل٤عح ذلل ٟيف الٮًٓ الؿاٚ ,٨٬٭ؾق املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح ال دذٕؽل
ن
٠ٮ٩٭ة ٦ؽارس إقبل٦يح ال تكذُيٓ اال٬ذ٧ةـ ث٭ؾق اجلٮا٩ت ْ٩ؿا ٕ٣ؽـ اقذُةٔذ٭ة
دٮٚؿ الاكدر املؤ ٢٬يف ذلٚ ,ٟ٭ ٥يف ٔـ٣ح دة٦ح ْٔ٩ ٨ةـ اتلٕ٤ي ٥إ٣ة٣يم ,يٞٮؿ

األقذةذ اٞ٣ةيض حم٧ؽ دٌف ٔس٧ةين " ٨٦الرضكرات ادليجيح ألم اعل ٥ديين ٨٦
ّن
م٧٤ة ثجٕي ا٤ٕ٣ٮـ إ٣رصيح ,حلذٞٮل ث٭ة
ظير إ ٫٩اعل ٥أك ممة يٛيؽق أف يكٮف
يف قبي ٢نرش ادلٔٮة اإلقبل٦يح كاذلكد ٔ ٨ظىم اإلقبلـ ,كيكذؼؽـ املكذٛةد

٪٦٭ة ألداء ػؽ٦ح اإلقبلـ الىعيعح ىلع ثىرية٦ ,س ٢ال٘٤ح اإلجن٤زييح كا٤ٛ٣كٛح
ا٘٣ؿبيح إ٣رصيح كٔ ٥٤االصذ٧ةع كٔ ٥٤اجلٛف كأوٮؿ اٞ٣ة٩ٮف"(. )1

ٔ -22ؽـ إملةـ  ٥ْٕ٦اخلؿجيني ٬ ٨٦ؾق املؽارس اإلقبل٦يح ثةألكًةع

املٕةرصة كاألظؽاث الؿا٪٬حٚ ,٭ٕ٪٦ ٥ـلٮف ٔ ٨املضذ ٓ٧ث ٢كٔ ٨إ٣ةل ٥أدمٓ,

كبٕيؽكف لك ابلٕؽ ٕٔ٦ ٨ؿٚح ٦ة يؽكر ظٮهل ٨٦ ٥مؤامؿات حتةيك ًؽ ٥٬كػٍُ
ثٮذيح ٧ُ٣ف ٬ٮيذ٭ ٥اإلقبل٦يح ,ال ٔبلٝح هل ٥بنبٮف ادلك٣ح كقيةقذ٭ة,
٪٦٭١٧ٮف يف ٦جةظر ٤ٚكٛيح صةٚح كٔ٤ٮـ امل ُٜ٪كاآلداب اتل٤ٞيؽيح ا٣يت ال

ركح ٚي٭ة كال رقة٣ح كال و٤ح ثةألػبلؽ أك ادلي ٨أك احليةة.

( )1األقذةذ اٞ٣ةيض حم٧ؽ دٌف ٔس٧ةين راحف حتؿيؿ دل٤ح ابلبلغ ثكؿاتيش ك٩ةات ٦ؽيؿ دار
ا٤ٕ٣ٮـ ثكؿاتيش ثة٠كذةف ,اْ٩ؿ حم٧ؽ قُ٤ةف ذكؽ اجلؽكم ,دٔٮة اإلوبلح كاتلُٮيؿ
يف ٪٦٭ةج اتلٕ٤ي ,٥نرشق دل ٓ٧ا١ٛ٣ؿ كاألدب اإلقبليم ثؽار املٕةرؼ اإلقبل٦يح
بنحذةٗٮ ٖ٩ث٘٪بلديل 1416ق مؿصٓ قةث ٜص14ك.15
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ٔ -23ؽـ ٝؽرة املؽارس ىلع د٤جيح ظةصح األ٦ح اإلقبل٦يح ٪٬ةؾ ثذؼؿيش

ال١ٮادر املُ٤ٮبح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء األكٛةء اٞ٣ةدري ٨ىلع ٝيةدة األ٦ح ك ٜٚاملْ٪ٮر

اإلقبليم  ٓ٦مؿااعة ٞ٦ذٌيةت إ٣رص الؿاٚ ,٨٬ة٘٣ة٣ت ٪٦٭ ٥ل ٥يكٮ٩ٮا هل ٥دكر
ٝيةدم يف حتؿي ٟالنٕت حنٮ أ٬ؽاؼ اعحلح ,يٞٮؿ احلةج يٮ إم لٮي" ٨أف ٪٬ةؾ

ظةصح ٦ةقح إىل اٞ٣يةـ ثإوبلظةت تلٮصي ٫اجلي ٢اٞ٣ةدـ  ٨٦اٞ٣ةدة يف املضذٓ٧
املك ,٥٤كاذلم ي٪ٔ ٙٞؽ  ُٕٙ٪٦ظةق ٥بكجت اٞ٣يةـ ثٕ٤٧يح حلرباحلح يف ثٮر٦ة

كاتل٭ؽيؽ  ٨٦اتلٮدؿ اُ٣ةايف ,كأف ٬ؾق املؽارس ال دؽرس ا٣رتبيح املؽ٩يح ,كالٮيع
املؽين كاجل٘ؿاٚية كاتلةريغ ١ٚي ٙي٧ك ٨لُ٤بلب أف يٞٮمٮا ثٕ٤٧يح اٞ٣يةدة ٨٦

دكف ٕ٦ؿٚح اتلةريغ كاجل٘ؿاٚية كاملٛة٬ي ٥األقةقيح يف الكيةقح"(.)1

 ًٕٙ -24ا٪ٕ٣ةيح كاال٬ذ٧ةـ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,كمؽة ا٪ٕ٣ةيح ثةل٘٤ح األكرديح
ن
إىل صة٩ت اٛ٣ةرقيح ٤ٝيبل ,كصٕ٤٭ة ٘٣ح اتلٕ٤ي ٥ككقي٤ح اتلٛة ٥٬كاملؼةَجح

كاتلؽريف يف دميٓ املؿاظ ٢ادلراقيح ,ممة ٩ذش ٔ ٨ذلٞٚ ٟؿ ٥٬يف ٕ٦ؿٚح ال٘٤ح

إ٣ؿبيح كٔؽـ دؽاكهلة ٚي٧ة ثح٪٭ٚ ,٥يؼذةر ٬ؾا امل٪٭ش يف اآلك٩ح األػرية ال٘٤ح
األرديح لك٘ح اإلٚ٭ةـ يف رشح ادلركس كاملٞؿرات كامل٪ة٬ش ادلراقيح ,ك٬ؾا ٦ة ييٕؽ
ن
ن
ن
قٮاء
ظةصـا ٠جريا يف ٔؿض املٛة٬ي ٥ادليجيح يف أكقةط اع٦ح اجلةس يف دلذٕ٧٭,٥

اكف ذل ٟثةخلُةثح أك ال١ذةثح أك كقةا ٢اإلٔبلـ احلؽيسح ,ذلا ٩ؿل اخلؿجيني ٨٦
( )1احلةج يٮ إم لٮي ٨راحف املض٤ف اإلقبليم يف ٦ية٧٩ةر ,أقف مؤقكح اثتكة٦ح ل٤ذُٮيؿ
كاتلٕ٤ي ٥يف اعـ 1999ـ ,كيٕؽ  ٨٦أثؿز النؼىيةت املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةر ,كادلأيح
الؿاحيس يف املؿًلـ اإلقبليم يف ثٮر٦ة ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف
(داػ ٢املؽارس اإلقبل٦يح كادل ٓٚحنٮ اإلوبلح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1435/4/12/
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٬ؾق املؽارس يذٌٕ٤ٮف يف ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح ٣ك ٨أٗ٤ج٭ ٥اعصـكف ٔ ٨إٞ٣ةء

اخلُت كاللك٧ةت كاملعةرضات ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,يٞٮؿ األقذةذ اٞ٣ةيض حم٧ؽ دٌف

ٔس٧ةين "أف املؽارس اإلقبل٦يح هلة اردجةط ػةص ثةٕ٣ؿبيح ,كأف ال٘٤ح إ٣ؿبيح
ن
دٕذرب ق٧٤ة جل٧يٓ ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح ,ك٣ك٦ ٨ؽارق٪ة احلٮـ ٝؽ ٩ؽر ٚي٭ة ذكؽ
إ٣ؿبيح إىل ظؽ مؤق ,ٙكممة يبلظِ أف أوعةب اذلاكء ابلةرع كا٪ُٛ٣ح ابلة٘٣ح

 ٨٦اُ٣بلب يذأ٤٬ٮف ىلع األكرث ٛ٣٭ ٥ال١ذت إ٣ؿبيح كيذضؿدكف ٔٞ٦ ٨ؽرة
اخلُةثح كال١ذةثح ثةٕ٣ؿبيح ,كأ٦ة ٠ذةثح املٞةالت كإٔؽاد ابلعٮث كٔ٤٧يح

اتلى٪ي ٙكاحلٮار ثةٕ٣ؿبيح اٛ٣ىىح ٚأًعخ اكل١ربيخ األمحؿ"(.)1

ٔ -25ؽـ ا٩تنةر ال٘٤ح إ٣ؿبيح يف أكقةط إ٣ة٦ح كاملسٛٞنيٚ ,إف ال٘٤ح

إ٣ؿبيح دؽرس ٧٠ةدة ػة٦ح ,كٍل٘ح ٦يذح يف ا٘٣ة٣ت ثبل صٮ٬ؿ كال دُجيٚ ,ٜبل ٌم
٘٣ح اتلٕ٤ي ٥كال املؽارقح كال ٌم ٘٣ح اتلأحل ٙكاتلؽكي ٨كال١ذةثح ,ك٬ؾا  ٨٦أ٥٬

األقجةب ا٣يت أدت إىل ًٕ ٙمكذٮل اُ٣بلب يف اتلعىي ٢ا٤ٕ٣يم ,كيف ٚ٭٥
ا٣رتاث اإلقبليم األوي ٢امل١ذٮب ثةل٘٤ح إ٣ؿبيحٚ ,إ ٫٩يٕذ٧ؽ يف األقةس ىلع

ال١ذت املذأػؿة املرتدمح أك املؤٛ٣ح ثةل٘٤ح اٛ٣ةرقيحٚ ,ةتلٮص ٫اخلةَئ يف ٔؽـ

اال٬ذ٧ةـ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح أدل إىل ًٕ ٙيف ظؿًلح اتلأحل ٙثةل٘٤ح إ٣ؿبيحٚ ,بل
ٌ
٩كةد جنؽ يف ال١ذةب كا٧٤ٕ٣ةء كاملسٛٞني الؿك٬ةجنيني  ٨٦أ ٙ٣ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح,
ن
كإ٧٩ة اك٩ٮا يؤٛ٣ٮف ٩ةدرا ثةل٘٤ح األكرديح.
( )1األقذةذ اٞ٣ةيض حم٧ؽ دٌف ٔس٧ةين راحف حتؿيؿ دل٤ح ابلبلغ ثكؿاتيش ك٩ةات ٦ؽيؿ دار
ا٤ٕ٣ٮـ ثكؿاتيش ثة٠كذةف ,اْ٩ؿ حم٧ؽ قُ٤ةف ذكؽ اجلؽكم ,دٔٮة اإلوبلح كاتلُٮيؿ
يف ٪٦٭ةج اتلٕ٤ي ,٥مؿصٓ قةث ,ٜص13ك.14
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ن
 -26مؽة ا٪ٕ٣ةيح ثة٤ٕ٣ٮـ ا٤ٛ٣كٛيح كامل٪ة٬ش ا٤ٕٞ٣يح ممة اكف قبجة يف إًةٔح

األكٝةت يف املجةظر ا٤ٕٞ٣يح اٛ٣ةرٗح ا٣يت ال ٚةاؽة ٪٦٭ة ُ٣ة٣ت ا ٥٤ٕ٣يف دي ٫٪كال
ن
يف د٩يةق ,ث ٢اكف ذل٩ ٟٮاع  ٨٦ا٣رتؼ ا٤ٕ٣يم املٮصٮد يف ٬ؾق امل٪ة٬ش ا٤ٛ٣كٛيح,
ٚض ٢ص٭ٮد اُ٣بلب درصؼ يف مكةا٤ٞٔ ٢يح ٗري ٩ةٕٚح ك٦جةظر ٗري رضكريح,
ٌ
ٞ٦ ٫٪١ؽرد ٫ا٧٤ٕ٣يح  ٨٦دجٮء ماك٩ح مؿمٮٝح أك ظىت ٪٦ةقجح يف املضذٓ٧
إذ ال دً ٧

اذلم يٕحل ثٚ ,٫يٕذين ٬ؾا امل٪٭ش ثذؽريف ٠ذت امل ُٜ٪اٞ٣ؽي٧ح كا٤ٛ٣كٛح

الىٕجحٚ ,يؾ٬ت  ٥ْٕ٦ص٭ٮد اُ٣بلب كراء د ٟ٤ال١ذت اٞ٣ؽي٧ح كاملكةا٢

املٕٞؽة كال يجذٕٛٮف ث٭ة إال يف ظؽكد ًيٞح ,ىلع ظكةب امل٪ة٬ش األػؿل,

ٚةألظؿل  ٨٦اٞ٣ةا٧ني ىلع د ٟ٤املؽارس اإلقبل٦يح اجلْؿ يف إ٘٣ةء ٬ؾق املٮاد
ن
كامل٪ة٬ش كاقتجؽاهلة ث٧ٮاد ظؽيسح ك٪٦ة٬ش ٩ةٕٚح ٧٠ة د ٥ذ٠ؿق آٛ٩ة.
ٔ -27ؽـ كصٮد ػٍُ مكذٞج٤يح ل٤ذٕ٤ي ٥يف أٗ٤ت املؽارس اإلقبل٦يح

كابلٕؽ ٔ ٨األننُح اُ٣بلثيح البلوٛيح يف أٗ٤ج٭ةٚ ,ةتلؼُيٍ هل أ٧٬يح ٠جرية يف

جنةح أم ٔ ٢٧مؤقيس ,كيف ا٤٧ٕ٣يح اتلٕ٤ي٧يح يكتكت اتلؼُيٍ أ٧٬يح ثة٘٣ح,

ظير إف اتلؼُيٍ اجلةصط يٞٮد إىل جنةح كقري ا٤٧ٕ٣يح اتلٕ٧٤يح ثأك٤٧٭ة,
ٚةتلؼُيٍ ييٕؽ ق ٫٧ثةرزة ل٤عيةة ا٣برشيح املٕةرصةٚ ,ةتلؼُيٍ اجليؽ اذلم
يبلمف الٮا٣ ٓٝحف ثؽٔح مكذعؽزح يف ٦يةدي ٨اتل٧٪يح ,كإ٧٩ة ٬ٮ رضكرة ال ٗىن

ٔ٪٭ة يف اجل٭ٮض ثؽكر املؤقكةت كخبةوح اخلرييح ٪٦٭ة ٠عةؿ املؽارس اخلرييح يف

ثٮر٦ة.

 -28الٌٍ٘ املكذ٧ؿ كادلاا ٥ىلع اُ٣بلب كمؽد٭ ٥يف ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي٨٦ ٥

ٝج ٢املنةيغ كاألقةدؾة كا٧٤ٕ٣ةء أز٪ةء دٕ٤ي٧٭ ٥كدؽريك٭ ٥حبير ال جيٕ ٢هل٥
أكٝةت خمىىح ل٤ؿاظح كا٣رتٚي ٫كالٕ٤ت ,ممة يكجت يف ٬ؿكب ٠سري  ٨٦اُ٣بلب
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ٕ٣ؽـ مبلا٧ذ٭٬ ٥ؾق ابلحبح املتنؽدة ,كٔؽـ ٞ٦ؽرد٭ ٥ىلع الىرب كاتلعٞٛ٪ٚ ٢٧ؽ

ثؾل ٟدمٓ ٠جري  ٨٦ا٤ُ٣جح كرب٧ة يكٮ٩ٮا ٦ذٛٮٝني ٦ذ٧زيي ٨ثةرزي.٨

ثانًاً :سبل التغلب علًها:
 /1دبين كإجيةد ص٭ح إرشاٚيح ػرييح رق٧يح دذٕ ٜ٤ثةلنؤكف اتلٕ٤ي٧يح ٦٭٧ذ٭ة

اإلرشاؼ كاتلجكي ٜكاملذةثٕح كاتلٮاو ٢ثني املؽارس اإلقبل٦يح امل٪ترشة يف دميٓ
أحنةء ثٮر٦ة ,كٔ ٢٧دراقح مكذٛيٌح لاكٚح صٮا٩ج٭ة ل٤ؿٌف كاتلٞؽـ كاتلُٮيؿ,
كالكيع يف أرتاؼ الن٭ةدة  ٨٦ص٭ح مٮزٮٝح ٕ٦ذربة كلٮ يف ٗري ثٮر٦ة إف ٔضـ

ٔ ٨االٔرتاؼ احل١ٮيم هلة يف ّ ٢ازديةد الٌ٘ٮط ىلع املؤقكةت اإلقبل٦يح ٨٦

ٝج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف إ٣رص الؿا.٨٬

 /2حمةك٣ح دٮظيؽ امل٪ة٬ش كاملٞؿرات ادلراقيح يف دميٓ املؽارس اإلقبل٦يح ث٧ة

ي٪ةقت دُٕ٤ةت إ٣رص كحتؽيةد٭ ٥املذ٪ٮٔحٚ ,أٗ٤ت اٞ٣ةا٧ني ىلع ٬ؾق املؽارس

اإلقبل٦يح جيذ٭ؽكف يف إٝؿار امل٪ة٬ش ادلراقيح ث٘ي اجلْؿ ٔ ٨أ٧٬يذ٭ة
كوبلظيذ٭ة كٕٛ٩٭ة ,كرب٧ة يٕذ٧ؽكف ىلع دٮٚؿ امل٪٭ش املذةح دلي٭٪٬ ٥ةؾ دكف

دراقح كاٚيح اكٚيح.

 /3احلةصح إىل دُٮيؿ امل٪ة٬ش ادلراقيح ادليجيح كال٘٤ٮيح يف املؽارس

اإلقبل٦يح كٔؽـ االٝذىةر ىلع امل٪ة٬ش ادليجيح اهل٪ؽيح اتل٤ٞيؽيح كدُٕي٧٭ة ثجٕي
املٮاد الرضكريح البلز٦ح احلؽيسح يف ٬ؾا إ٣رص ٧٠ٮاد اجل٘ؿاٚية كاتلةريغ املٕةرص
كاثلٞةٚح اإلقبل٦يح كمٮاد ا١ٛ٣ؿ كاملؾا٬ت كاٛ٣ؿؽ كٗري٬ة ,كالكري ثٮًٮح كٜٚ

ػُح مٮًٮٔح تلُجي٪٦ ٜ٭ش ٦ذُٮر جي ٓ٧ثني اٞ٣ؽي ٥الىة٣ط كاجلؽيؽ اجلة;ٓٚ
كبني ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح األوي٤ح كاملٕةرؼ إ٣رصيح احلؽيسح.
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 /4املعةك٣ح اجلةدة إلدراج ثٕي ا٤ٕ٣ٮـ إ٣رصيح اجلةٕٚح يف امل٪٭ش ادلرايس

كلٮ ثأق٤ٮب ٦بكٍ يكري كق٭٦ ,٢س ٥٤ٔ ٢االصذ٧ةع كٔ ٥٤اجلٛف كا,ٟ٤ٛ٣

كا٘٣ـك ا١ٛ٣ؿم ,كٞ٦ةر٩ح األديةف ,كٔ ٥٤اإلدارة كاتلؼُيٍ كَؿؽ اتلؽريف

كابلعر ا٤ٕ٣يم كٗري٬ة ,كأذ٧ةد٬ة يف املؽارس اإلقبل٦يح ثٕؽ دراقح صؽكا٬ة

 ٨٦اكٚح صٮا٩ج٭ة.

 /5رضكرة كًٓ ٪٦٭ش ٝٮم يف املؽارس اإلقبل٦يح كػةوح يف أرٌلف ملٕؿٚح
ّ
كدٕ٤ي ٥ال٘٤ح ابلٮر٦يح (ابلٮذيح) ال٘٤ح الؿق٧يح دلك٣ح ثٮر٦ة ,ظىت ي٧ك ٨اُ٣ة٣ت

 ٨٦مٮاص٭ح اتلعؽيةت ا٣يت حتيٍ ث ٫كدلةث٭ح األٚاكر اهلؽا٦ح ا٣يت د٘ـكق,
ن
ٚةٕ٩ؽا ٫٦قجت ػ٤بل يف ٔؽـ ٕ٦ؿٚح اُ٣ة٣ت ٘٣ح ابلرل اذلم يٕحل ٚي ٫ك٦ة يؽكر
ظٮهل  ٨٦أػجةر كأظؽاث كمٮا ٙٝك٦ة يكيؽكف هل أٔؽاا ٨٦ ٫كرااٚ ,٫بل
يكذُيٓ اُ٣ة٣ت  ٨٦مٮاص٭ح د ٟ٤اتلعؽيةت كاملؤامؿات ا٣يت حتةيك ًؽق

ٞٛ٣ؽا ٫٩أ ٥٬كقي٤ح لرلٚةع كامل٭ةدمح كٌم ٘٣ح اتلؼةَت كاتلٮاو.٢

 /6رضكرة كًٓ ٪٦٭ش كلٮ ٦بكٍ تلٕ٤ي( ٥ال٘٤ح االجن٤زييح) ال٘٤ح إ٣ةمليح يف

٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح ,ملؼةَجح اهليبةت إ٣ةمليح كامل٧ْ٪ةت ادلكحلح كًلكت

اتلأييؽ كاملؤاقةة ٌٞ٣يذ٭ٕٚ ,٥ؽـ ٕ٦ؿٚذ٭ ٥ل٘٤ح إ٣ةل ٥صٕ٤خ ٌٝيذ٭ ٥دٞجٓ يف
ن
ن
حميٍ دلذٕ٧٭ ٥كُٞ٪٦ذ٭ ,٥ممة قجت ػ٤بل ٠جريا يف دؽكي ٢اٌٞ٣يح.
 /7دأ٬ي ٢ال١ٮادر كا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة كدؽريج٭ ٥كدُٮيؿ ٥٬ثةدلكرات امل٭ةريح

امل٪ةقجح ُ٠ؿؽ اتلؽريف ك٪ٚٮف ا٣رتبيح ك ٨ٚاإلٞ٣ةء كاحلٮارٚ ,ةأل٦ح ابلٮر٦يح
ن
املك٧٤ح يف أمف احلةصح تلُٮيؿ ذكاد٭ ٥كأٛ٩ك٭ ٥ثةمل٭ةرات احلؽيسح ثٕيؽا ٔ٨
اتل٤ٞيؽ كاتلجٕيح ,ظىت يكذُيٕٮا ادلٚةع ٔ ٨أٛ٩ك٭ ٥كدلذٕ٧٭ ٥كأ٦ذ٭.٥
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 /8إجيةد أكٝةؼ كمٮارد زةثذح دلٔ٬ ٥ؾق املؽارس اخلرييح ليك حت ٜٞاجلذةاش
ن
ن
املأمٮ٣ح ثإذف اهللٞٚ ,ؽ ٕ٣جخ األكٝةؼ اإلقبل٦يح دكرا من٭ٮدا يف ػؽ٦ح اتل٧٪يح
ا٣برشيح ٔرب إ٣ىٮر ,كٞ٣ؽ اكف ل٤ٮ ٙٝاإلقبليم دكر ًؼ ٥كأقةيس يف
املكة٧٬ح يف ث٪ةء احلٌةرة اإلقبل٦يح كاجل٭ٌح النةم٤ح لؤل٦ح اإلقبل٦يح ٪٦ؾ ٚضؿ
ن
اإلقبلـ ث ٢إف األكٝةؼ اإلقبل٦يح ث٘٤خ ذركد٭ة يف أكرث إ٣٭ٮد ازد٬ةرا ,ك٢ٕ٣
ا٬ذ٧ةـ الٮ ٙٝاإلقبليم ثةتل٧٪يح ا٣برشيح يذضًل يف األكٝةؼ اخلةوح ثةتلٕ٤ي,)1(٥

ٚةلٮ ٙٝأظؽ األ٧ْ٩ح املةحلح اإلقبل٦يح املذٕؽدة ا٣يت د٭ؽؼ إىل دٞٮيح الؿكاثٍ

االصذ٧ةٔيح ثني أٚؿاد املضذٞٚ ,ٓ٧ؽ م٤٧خ آزةرق صٮا٩ت احليةة املؼذٛ٤ح

االصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح كاالٝذىةديح ,كبٕ٧ىن آػؿ أق٭ْ٩ ٥ةـ الٮ ٙٝيف دةريغ

احلٌةرة اإلقبل٦يح ثىٛح اع٦ح ,ث ٢كا٠تكت أ٧٬يح ػةوح ملة ٕ٣ج ٨٦ ٫دكر ثةرز

كٕٚةؿ يف اقذ٧ؿار إ٣ؽيؽ  ٨٦صٮا٩ت احليةة االصذ٧ةٔيح كا٧٤ٕ٣يح يف املضذٓ٧

اإلقبليم( ,)2كٞ٣ؽ أدل دكرق ابلةرز يف د ٓٚاحلؿًلح اتلٕ٤ي٧يح يف ابلبلد اإلقبل٦يح
 ٨٦ػبلؿ ابلؾؿ الكيخ ىلع ث٪ةء املؽارس كاألربُح كاتل٪ةٚف النؽيؽ ثني
أوعةب الٮٚ ٙٝةزد٬ؿت احلؿًلح ا٧٤ٕ٣يح يف األمىةر اإلقبل٦يح ث٦ ٢ٌٛة
يٞؽ ٫٦الٮ ٙٝاإلقبليم  ٨٦دٔ٦ ٥ةدم يف إننةء دكر ا ٥٤ٕ٣كد٭يبح لك أقجةب

( )1صةٕ٦ح املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ ,حنٮ دلذ ٓ٧املٕؿٚح ,ق٤ك٤ح دراقةت يىؽر٬ة مؿًلـ اال٩ذةج
اإلٔبليم ثةجلةٕ٦ح ,اإلوؽار اتلةقٓ ٔرش ثٕ٪ٮاف (دكر الٮ ٙٝيف اتل٧٪يح ا٣برشيح ٔرب
إ٣ىٮر) ص.3
(ٛ٩ )2ف املؿصٓ الكةث ٜص.76
988

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

احليةة املٕحنيح كادلراقيح  ٨٦مؿدجةت كقك ٨كٗري٬ة( ,)1كإف ك ٙٝاتلٕ٤ي٨٦ ٥
أ ٥٬أ٦س٤ح اهلجةت ادلاا٧ح كالىؽٝةت اجلةريح ا٣يت تكة ٥٬يف اتل٧٪يح ا٣برشيح
كدٕضٚ ٢ي٭ة٘ٚ ,ةبليح اهلجةت اخلةوح ثةتلٕ٤ي ٥د٪٧ط ل٤لكيةت كاجلةٕ٦ةت ظير
ي٧ك ٨أف دى ٢إىل م٤يةرات ادلكالرات يف اجلةٕ٦ةت ا٪٘٣يح كأكرب ظىح ٨٦

اهلجةت يف الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح ٌم ٬جح صةٕ٦ح ٬ةرٚةرد ا٣يت كو٤خ إىل

 22م٤يةر دكالر يتجٕ٭ة صةٕ٦ح ثي ٢ا٣يت كو٤خ إىل  15م٤يةر دكالر(.)2

 /9حمةك٣ح د٘يري أق٤ٮب اإلٞ٣ةء اتل٤ٞيؽم اٞ٣ؽي ٥يف ٬ؾق املؽارس

اإلقبل٦يح ,ظير إف اُ٣ة٣ت ٣حف هل أم ص٭ؽ قٮل أ ٫٩يك ٓ٧كحي ,ٍٞٚ ِٛإىل
اقذؼؽاـ أق٤ٮب احلٮار كامل٪ةٝنح كاملنةرًلح ممة يجذش اتلٛةٔ ٢ثني املٕ٥٤

كاُ٣ة٣ت ك٬ٮ ٦ة يٕؿؼ يف ا٣رتبيح احلؽيسح ثةتل٘ؾيح الؿاصٕح ,كاالثذٕةد ٔ٨
دؽريف ثٕي املٮاد ا٣يت دتكجت يف ٔؽـ مبلا٧ح ١ٚؿ اُ٣ة٣ت كاملٕؿٚح اتلة٦ح

كادلرايح الاكٚيح ككصٮد األرًيح امل٪ةقجح اك٤ٛ٣كٛح كامل.ُٜ٪

 /11ا٪ٕ٣ةيح كاال٬ذ٧ةـ ثةتلضٮيؽ كا٣رتدي ٢الىعيط يف ٝؿاءة اٞ٣ؿآف ال١ؿي٥
ن
ن
كظ ,٫ْٛكدراقح ٦ةدة اتلضٮيؽ ْ٩ؿية كدُجيٞية٤ٚ ,حف اهلؽؼ ٬ٮ ٝؿاءة اٞ٣ؿآف

كظ ٍٞٚ ٫ْٛدكف دؿدي ,٢ث ٢اهلؽؼ األقىم ٬ٮ أف ٛ٩٭ ٫٧ك ٢٧ٕ٩ث ٫كيكٮف
ن
ن
كإٝة م٧٤ٮقة يف أٛ٩ك٪ة كيف دلذٕ٧ةد٪ة كال ي٧ك ٨أف يذأىت ذل ٟإال ثة٣رتدي٢
اجليؽ ٞٚؽ ٝةؿ ٔـ كص      ( /٢
(ٛ٩ )1ف املؿصٓ الكةث ٜص.91
(ٛ٩ )2ف املؿصٓ الكةث ٜص.114
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[ )اٛ٣ؿٝةف ,]32 /كٝةؿ دٕةىل(/
[)املـمٚ ,]4 /٢ة٣رتدي٤ُ٦ ٢ت رشيع يججيغ اال٬ذ٧ةـ ثٝ ٨٦ ٫ج ٢املعْٛني

     

كا٧٤ٕ٣ةء يف ثٮر٦ة.

 /11الكيع ل٪٧٤ط ادلراقيح ألث٪ةء مك٤يم ثٮر٦ة يف اجلةٕ٦ةت ثؽكؿ إ٣ةل٥
اإلقبليم إل٧٠ةؿ دراقذ٭ ٥ا٤ٕ٣يةٚ ,ةملك ٥٤ابلٮريم يظ ًؿـ  ٨٦إ٧٠ةؿ دراقذ٭٥
ا٤ٕ٣ية ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف ثرل.٥٬
 /12اال٬ذ٧ةـ ثذٕ٤ي ٥املؿأة املك٧٤ح ممة يس٧ؿ ٩ذةاش م٧٤ٮقح يف دؿبيح األصيةؿ
ه
ه
ْٔي ٥يف قري أم دلذ ٓ٧كاجتةق أم أ٦ح ,كهلة
املٕةرصةٚ ,إف ل٧٤ؿأة املك٧٤ح مأف

ه
ه
٠جري ظي٧٪ة تكذٞي ٥احليةة ىلع ٪٦٭ش اهلل كرقٮهل ,كيذجك ٥إ٣جةد ٔجري اُ٣٭ؿ
دكر
ّ
كإٛ٣ح كاالقذٞة٦حٚ ,ة٣جكةء ٩ى ٙاأل٦ح ,ز ٥إ٩٭ ٨يرلف اجلى ٙاآلػؿٚ ,٭ ٨أ٦ح
دكر ه
ثأك٤٧٭ة ,إذف ال ثؽ أف دكٮف ل٧٤ؿأة املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ه
ثةرز يف نرش اثلٞةٚيح

اإلقبل٦يح ,كىلع ا٧٤ٕ٣ةء كاملى٤عني يف ثٮر٦ة ابلؽء إٌٛ٣ل كاالُ٩بلٝح احلٞيٞيح

يف دأقحف كٚذط املؽارس اإلقبل٦يح اخلةوح ث٭ ٨تن ٢٧دميٓ املؿاظ٢

ادلراقيح(.)1

( )1يؤيؽ ٬ؾا الؿأم ٌٚي٤ح النيغ دٔ .جؽ اهلل ٩ؾيؿ أمحؽ ثٮريم األوٞ٦ ,٢ي ٥م١ح امل١ؿ٦ح,
أقذةذ جبةٕ٦ح املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ جبؽة ثك٤يح اآلداب كا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩يح ٝك ٥ادلراقةت
اإلقبل٦يح ,كهل دل٭ٮدات ٔ٧٤يح يف ٩رصة ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة ,كٌلف الٞ٤ةء ث١٧ح امل١ؿ٦ح
يف يٮـ اجلٕ٧ح املٮا.٬1436/4/17 /ٜٚ
988

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

 /13رضكرة صٕ ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٝ ٓ٦ٮأؽ٬ة ٧٠ةدة أو٤يح يف دؽريف

املؿاظ ٢االثذؽاايح كاملذٮقُح كاثلة٩ٮيح كادلكر الرشٔيح ٓ٦ ,اال٬ذ٧ةـ ثآداث٭ة
كٚؿكٔ٭ة كاالٔذ٪ةء ث٭ة ظ ٜاالٔذ٪ةء ,أل٩٭ة ٘٣ح اٞ٣ؿآف كالك٪ح.

 /14االقذٛةدة  ٨٦جتؿبح ٦ؽرقح دار اتلٮظيؽ ثػ (٠ٮاربي )٢كجتؿبح ٕ٦٭ؽ دار

األر ٥ٝاإلقبليم ثػ (را٘٩ٮف) ,كحمةك٣ح دُجيٞ٭ة ىلع املؽارس األػؿل ,ظير دٔ٥

ث٪٧ة٬ش صؽيؽة كٞ٦ؿرات ُ٦ٮرة ,كٝة٦خ ىلع أقف ٔ٧٤يح ظؽيسح.

 /15الكيع كاال٬ذ٧ةـ ثإننةء م١ذجةت ٔ٧٤يح ٞ٦ؿكءة يف املؽارس اإلقبل٦يح
ن
ن
ظير إف أٗ٤ج٭ة دٛذٞؿ إىل ٬ؾا اجلة٩ت ,ظير دٕ٤ت امل١ذجح دكرا ثةرزا يف ظيةة
لك ٚؿد ,كأوجعخ  ٨٦ادلاعا ٥األقةقيح ل٤عؿًلح اثلٞةٚيح كا٧٤ٕ٣يح يف أم دلذ,ٓ٧

ٚةمل١ذجح ٠زن املٕؿٚح كتكة ٥٬يف ابل٪ةء ا١ٛ٣ؿم كاحلٌةرم ل٧٤ضذ٪٬ ٨٦ ,ٓ٧ة
ٔ٤ي٪ة أف ٩ؽرؾ أ٧٬يح امل١ذجةت يف ثٮر٦ة كأثٕةد٬ة اثلٞةٚيح كا٣رتبٮيح كاحلٌةريح

يف دؿبيح كدجنبح اجلي٪٬ ٢ةؾ.

 /16اال٬ذ٧ةـ ثتْ٪ي ٥املكةثٞةت اثلٞةٚيح كا٧٤ٕ٣يح كاألدثيح جل٧يٓ املؿاظ٢

ادلراقيح ث٭ؽؼ ٕ٦ؿٚح مٮا٬ت اُ٣بلب كدىٞي٤٭ة كاالردٞةء ث٧كذٮا ٥٬ا١ٛ٣ؿم

كا٤ٕ٣يم ممة يككت ٦٭ةرات يف احلٮار كاإلٞ٣ةء كاخلُةثح كدٕٮيؽ ٥٬ىلع ٠ذةثح
املٞةالت كابلعٮث كاخلُت كدأحل ٙال١ذت ثٕؽة ٘٣ةت خمذٛ٤ح.

 /17زيةدة ٦ؽة ادلراقح  11 ٨٦ق٪ٮات إىل  12ق٪ح يف مؿاظ ٢اتلٕ٤ي ٥إ٣ةـ,
ن
اٝذؽاء ثةمل٪ة٬ش املُٮرة يف إ٣ةل ٥املٕةرص كمٮا٠جح ل٤ذٞؽـ ا٤ٕ٣يم احلٌةرم ,ظىت
ن
ال يكٮف ذل ٟاعاٞة لُ٤بلب الؿاٗجني يف إ٧٠ةؿ دراقذ٭ ٥ا٤ٕ٣ية.
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 /19الكري يف أداء رقة٣ح ٬ؾق املؽارس اإلقبل٦يح كإف د ٥إٗبلٝ٭ة ٛ٣رتة كذلٟ

ثٛذط ظٞ٤ةت ٔ٧٤يح يف ٗري املؽارس اإلقبل٦يح تلؽريف ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح كبٕيؽة
ٔ ٨أٔني احل١ٮ٦ح كا٣يت د ٥إٗبلؽ ا٘٣ةبليح ٪٦٭ة يف ُٞ٪٦ح أرٌلف ثٕؽ ظةدزح

ادلاعة اعـ  2112ـ ,كٝؽ ثؽأ ث ٢ٌٛاهلل دُجي٬ ٜؾق ا١ٛ٣ؿة كا٩ترشت يف دميٓ أحنةء
أرٌلف كػةوح ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك كهلل احل٧ؽ.

 /21دأقحف صةٕ٦ح إقبل٦يح اعمليح ٕ٦ذربة كٕ٦رتٚح ث٭ة يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف

أكيف داػ ٢إ٤ٝي ٥أرٌلف ىلع ٗؿار اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة كدبين إظؽل

اجل٭ةت اخلرييح الؿااؽة يف اعمل٪ة اإلقبليم دأقحك٭ة كدٔ٧٭ة كاإلرشاؼ ٔ٤ي٭ة

٠ؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبليم كاجلؽكة إ٣ةمليح كٗري٬ة  ٨٦اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت.

كيف ػذةـ ٬ؾا املجعر ,أكد أف أمري إىل اجل٭ٮد املن١ٮرة ا٣يت ٝةـ ث٭ة ثٕي

َ٤جح ا ٥٤ٕ٣كا٧٤ٕ٣ةء كاملنةيغ ال١ؿاـ  ٨٦امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف دُٮيؿ

املؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ,كالؿ ٨٦ ٓٚمكذٮا٬ة اثلٞةيف كا٤ٕ٣يم كدُٮيؿ
٠ٮاد٬ة ٔرب َؿؽ ٔؽة كمٮٞٚح ك ٨٦ ٢ٕ٣أثؿز٬ة/

 -1دْ٪ي ٥ادلكرات اتلؽريبيح كاتلأ٬ي٤يح ا٣رتبٮيح ل٧٤ٕ٧٤ني ٪٬ةؾ.
 ٢٧ٔ -2ادلكرات اتلأوي٤يح ا٧٤ٕ٣يح امل١سٛح ل٧٤ٕ٧٤ني.

ٚ -3ذط املؽارس كاملٕة٬ؽ اإلقبل٦يح يف ٪٦ةَ ٜاملك٧٤ني كيف خمي٧ةت البلصبني.

َ -4جةٔح امل٪ة٬ش احلؽيسح كال١ذت اإلقبل٦يح كإ٦ؽاد٬ة يف املؽارس كادلكر ٝؽر
اإلماكف كاملكذُةع.

ٛ٠ -5ة٣ح ثٕي املؽرقني َٔ ٨ؿي ٜمنةخي٭ ٥اذلي ٨درقٮا كختؿصٮا ىلع يؽ٥٬
ثىٛح ػةوح كمكذ٧ؿة.
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ٛ٠ -6ة٣ح ثٕي املؽارس كإ٦ؽاد٬ة ثةملٕٮ٩ةت كاملكةٔؽات ثىٛح دكريح.
ٛ٠ -7ة٣ح ثٕي َبلث٭ة  ٨٦اٞٛ٣ؿاء كاملكة٠ني كاأليذةـ كاملعذةصني.

 -8الكيع ل٪٧٤ط ادلراقيح يف اجلةٕ٦ةت الكٕٮديح ثىٛح كديح أك رق٧يح بلٕي
اُ٣بلب امل٧زيي ٨كامل٧ذةزي ٨كاملجؽٔني.

 -9دأ٬ي ٢داعة إىل اهلل مؤو ٢ثة ٥٤ٕ٣الرشيع ٦تك ٥ثةحل٧١ح كاملٮْٔح احلك٪ح
دلٔٮة ابلٮذيني إىل اإلقبلـ(.)1

ن
(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦األقذةذٔ /جؽ اهلل ظة ِٚمحؽ ٌٔل ,ثذةريغ  ,٬1435/1/8 /يؿأس ظةحلة أ٦ني
دل٤ف اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ثةلؿيةض ,ك٬ٮ املؽيؿ اتلٛ٪يؾم ل٧٤ؿًلـ الؿك٬ة٩يج إ٣ة٣يم ,ظير
زار ثٮر٦ة يف اعـ  ,٬1423كزار ثٕي املؽارس اإلقبل٦يح كاملكةصؽ ,كٝؽـ ثٕي ادلكرات
ا٧٤ٕ٣يح ٪٬ةؾ لؿ ٓٚمكذٮا ٥٬ا٤ٕ٣يم كاثلٞةيف ,كهل ص٭ٮد ٦جةرًلح يف قبي٩ ٢رصة اٌٞ٣يح
الؿك٬ةجنيح.
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 أهمًة اجلماعات اإلسالمًة والدعاة السلفًة يف بىرما:
دٕؽ اجل٧ةاعت اإلقبل٦يح كبةألػه دمةٔح اتلج٤يٖ  ٨٦أ ٥٬ركاٚؽ اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ,كدك ٨٧أ٧٬يذ٭ة كدكر٬ة ,أف اهلل ظ ِٛادلي ٨اإلقبليم يف

ثٮر٦ة بكجت ٬ؾق اجل٧ةاعت اإلقبل٦يح ,كال يٕةرض ٬ؾق املٞٮ٣ح  ٨٦دلي ٫أدىن

١ٚؿة ٔ ٨كا ٓٝادلٔٮة ٪٬ةؾ٧٠ ,ة أف دٔٮد٭٘٣ ٥ري املك٧٤ني لرلػٮؿ يف اإلقبلـ
أقىم اغيةد٭ ٥كأ٦ة٩ي٭ ,٥كٝؽ رشح اهلل وؽكر ٠سري  ٨٦ابلٮذيني لرلػٮؿ يف

اإلقبلـ بكجت ص٭ٮد ٥٬كدٔٮد٭ ,٥كًلؾل ٟادلٔٮة إىل أوٮؿ ادلي ٨٦ ٨أرٌلف

اإلقبلـ اخل٧كح أ٦ ٥٬جةدا٭.٥

ثةإلًةٚح إىل ص٭ٮد اإلػٮة  ٨٦ادلاعة اذلي ٨ختؿصٮا يف اآلك٩ح األػرية ٨٦

اجلةٕ٦ةت إ٣ؿبيح اكمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح كمرص إ٣ؿبيح كٗري٬ة ,املذ٧س٤ح يف

إٝة٦ح امل٤ذٞيةت ادليجيح إ٣ة٦ح كإٝة٦ح املؿا٠ـ الىيٛيح كاملعةرضات إ٣ة٦ح

كاحلٛبلت ادلٔٮيح ٣جرش ا ٥٤ٕ٣ادليين الىعيط ,ثةإلًةٚح إىل املٮأِ
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اإلوبلظيح يف ابليٮت ,يٞٮؿ أد .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف كأِ

()1

يف ٬ؾا

الىؽد "ك٬ؾق اعدة أ ٢٬ابلرلة ,إذ ي٭ذ ٥ا٧٤ٕ٣ةء ثإٝة٦ح درس الٮِٔ كاإلرمةد يف
ن
ن
ن
مكةء ,ظير خيىىٮف ٦زنال ٕ٦ي٪ة ,كيٞٮمٮف ثت٪ةكؿ إ٣نةء ثٕؽ امل٘ؿب
ابليٮت
ز ٥ثٕؽ إ٣نةء يٞٮـ النيغ ثإٞ٣ةء حمةرضد ٫املنذ٤٧ح ىلع أمٮر ادلي ٨كإٞ٣يؽة,

ثيٮت
كأظاكـ األرسة ,كالـ٬ؽ كالؿٝةا٦ ,ٜة يٞةرب الكةٔذني ,ك١٬ؾا لك حل٤ح ,يف
و
٦ذٛؿٝح ,كأظية وء ٦ذجةٔؽة ,ث ٢د٪ؾر ثٕي ربةت ابليٮت ثإٝة٦ح درس الٮِٔ يف

ٚؿح هلة ,أك أيح ٪٦ةقجح ,أك دأدي٭ة بنةرة  ٨٦أم ماكف ,كدؽٔٮ
٦زنهلة ظني ظىٮؿ و
أػٮاد٭ة كصةراد٭ة كز٦يبلد٭ة كأٝةرب٭ة ,كًلؾا الؿص ٢يؽٔٮ صريا ٫٩كأ ٢٬ا٣يح,
ك٬ؾق املضةلف هلة آزةر٬ة ك٩ذةجئ٭ة احلك٪ح يف ثٞةء األ٦ح ٪٬ةؾ ىلع دي٪٭٥

كإقبل٦٭ ,٥رٗ٦ ٥ة يجؾهل األٔؽاء ٧ُ٣ف اهلٮيح اإلقبل٦يح ٬ ٨٦ؾق الٮاليح"

()2

املك٧٤ح األو.٢

( )1أد .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف كأِ ,أقذةذ ثؿكٚكٮر جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل يف لكيح ادلٔٮة
ٝك ٥ال١ذةب كالك٪ح كهل دل٭ٮدات دٔٮيح كدٕ٤ي٧يح كٝؽ قةٚؿ إىل ثٮر٦ة مؿدني ,كيرشؼ
ىلع دار األ٩ىةر يف ث٘٪بلديل ىلع ظؽكد ثٮر٦ة ,كيرتأس جل٪ح اتلٕ٤ي ٥ا٣رب٦ةكيني
الؿك٬ةجنيني اتلةثٕح ل٤٭يبح اإلقبل٦يح إ٣ةمليح ل٤ذٕ٤ي ٥اتلةثٕح لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبليم,

ظى ٢ىلع اجلجكيح الكٕٮديح ك٬ٮ ثؿ٦ةكم األو ,٢كهل ص٭ٮد َيجح خبىٮص ػؽ٦ح

اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح يف ادلاػ ٢كاخلةرج كػةوح ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثةجلة٩ت اتلٕ٤ييم كٝؽ زار ثٮر٦ة
مؿدني يف ظيةد ٫كاتلٞيخ يف ٦زنهل ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ ..٬1434/11/3

( )2أد .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف كأِ ,اذلي ٨أػؿصٮا  ٨٦ديةر ٥٬ث٘ري ظ ,ٜحبر نرشق
٧ْ٪٦ح امل٭ةصؿي ٨اإلنكة٩يح جلرصة ٌٝيح مك٤يم ٦ية٧٩ةر (ثٮر٦ة) ثؽك٣ح الكٮداف ىلع

ملك ٠ذيت ,كاتلٞيخ يف ٦زنهل ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ .٬1434/11/3
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 أبرز اجلىااعت اإلشالوية يف بِروا ودورَا يف نرش اثلقاؾة
اإلشالوية.

ٚي٧ة يٌل أذ٠ؿ ٪٬ة أثؿز اجل٧ةاعت اإلقبل٦يح املٕؿكٚح يف ثٮر٦ة كا٣يت هلة دكر

كاًط كبةرز يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كٌم/
 /1مجاعة التبليغ.

دٕؽ دمةٔح اتلج٤يٖ كادلٔٮة كاظؽة  ٨٦أكرب -إف ل ٥دك٠ ٨ربل اجل٧ةاعت

ادلٔٮيح اإلقبل٦يح يف إ٣ةل -٥ظير إف هل ٥ص٭ٮد كاقٕح كًلجرية يف ثٮر٦ة,
كملٕؿٚح اٞ٣ةرئ ث٭ؾق اجل٧ةٔح اإلقبل٦يح ادلٔٮيح كأل٧٬يذ٭ة كم٭ؿد٭ة أظججخ أف

أحتؽث ٔ٪٭ة ثةتلٛىئ ٢رب ٞ٩ةط ٔؽة.

 املقصِد جبىاعة اتلبنيغ يف بِروا.

 ٥٬ا٦ذؽاد جل٧ةٔح اتلج٤يٖ املٕؿكٚح يف ابلبلد اإلقبل٦يح كٝؽ ئؿؼ دمةٔح

اتلج٤يٖ ثأ٩٭ة دمةٔح إقبل٦يح دٞٮـ ىلع كِٔ كإرمةد كإوبلح كنرش ٌٚةا٢

اإلقبلـ كدٕ٤ي ٫٧ثني املك٧٤ني يف دكر ٥٬كمكةصؽ ٥٬ك٩ٮادي٭ ٥ك٦ذةصؿٓ٦ ٥٬
ن
ادلاعء إىل اخلؿكج ٕ٦٭ ٥ك ٥٬خمذ ٙ٤اُ٣جٞةت كاثلٞةٚةت ,م٤ـ٦ح أدجةٔ٭ة ثأف
ن
ن
يٞذُٓ لك كاظؽ ٪٦٭ ٥صـءا  ٨٦كٝذ ٫تلج٤يٖ ادلٔٮة كنرش٬ة ثٕيؽا ٔ٨
ا٣تن١يبلت احلـبيح كاٌٞ٣ةية الكيةقيح ,كي٤ضأ أٌٔةؤ٬ة إىل اخلؿكج لرلٔٮة

كا٣رتٗيت يف اخلؿكج ٕ٦٭ ٥لرلٔٮة ,كي٪ىعٮف ثٕؽـ ادلػٮؿ يف صؽؿ ٓ٦

املك٧٤ني أك ػىٮ٦ةت  ٓ٦احل١ٮ٦ةت(.)1

( )1د .أمحؽ ظكني ث ٨قٕيؽ الٮيص ,احلٞةا ٜاملٕذربة ٔ ٨األديةف كاٛ٣ؿؽ امل٪ترشة مؿصٓ
قةث ٜص .383
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ن
كد٭ؽؼ ٬ؾق اجل٧ةٔح إىل دج٤يٖ اإلقبلـ ٔ٤٧ية كبُؿيٞح ٦جةرشة ثني

املك٧٤ني كنرش دٕةحل ٫٧كأوٮهل الىعيعح كدٞ٤ني اللك٧ح األقةقيح ك٪ٕ٦ة٬ة ك٦ة

دذُ٤ت ٬ؾق اللك٧ح  ٨٦كاصجةت كٚؿااي  ٨٦اٛ٣ؿد املك ,٥٤ليك يىجط مك٧٤ة
ن
ن
ن
ن
ن
وةدٝة ٔ٧٤ة كٔ٧بل إي٧ة٩ة كيٞي٪ة(.)1
 اتلأشيس:
املؤقف األكؿ جل٧ةٔح اتلج٤يٖ ٬ٮ النيغ حم٧ؽ إحلةس الاك٩ؽ٤٬ٮم اهل٪ؽم(.)2

(ٔ )1جؽ احل٤ي ٥اجلؽكم ,مؿا٠ـ املك٧٤ني اتلٕ٤ي٧يح كاثلٞةٚيح كادليجيح يف اهل٪ؽُ٦ ,جٕح ٩ٮرل
املعؽكدة٦ ,ؽارس  ,13اهل٪ؽ ,ط ثؽكف ,ص.176
( )2كدل النيغ حم٧ؽ إحلةس ال٪١ؽ٤٬ٮم يف اعـ 1313ق ثكة٩ؽ٤٬حٝ ,ؿيح ٝ ٨٦ؿل ق٭ةرٛ٩ٮر
ثةهل٪ؽ ,دً٤ف دٕ٤ي ٫٧األكؿ ٚي٭ة ,ز ٥ا٩ذ ٢ٞإىل دٌ٬ل ظير أد ٥دٕ٤ي ٫٧يف ٦ؽرقح ديٮب٪ؽ
ا٣يت ٌم أكرب ٦ؽرقح لؤلظ٪ةؼ يف مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح كٝؽ دأقكخ اعـ  ,٬1283كدً٤ف
ن
ن
دٕ٤ي ٫٧األكؿ ىلع أػي ٫اذلم يكربق ق٪ة ك٬ٮ النيغ حم٧ؽ حيىي اذلم اكف ٦ؽرقة يف
٦ؽرقح ْ٦ة٬ؿ ا٤ٕ٣ٮـ بك٭ةرٛ٩ٮر ,كصؽد ابليٕح ىلع النيغ ػ٤ي ٢أمحؽ الك٭ةرٛ٩ٮرم
أظؽ أا٧ح ادليٮب٪ؽيح٧٠ ,ة ادى ٢ثةلنيغ ٔجؽ الؿظي ٥الؿايئ ٚٮرم كاقذٛةد ٫٧٤ٔ ٨٦
كدؿبحذ ,٫كأػؾ ثٕي ٔ٤ٮ ٫٦ىلع النيغ أرشؼ ٌٔل اتل٭ة٩ٮم يف اعـ  ,٬1364ك٬ٮ املٞ٤ت
ن
دلي٭ ٥ثػ (ظ١ي ٥األ٦ح) ,كأػؾ أيٌة ٔ ٨النيغ حم٧ٮد ظك ٨يف اعـ  ٬1339ك٬ٮ ٠ ٨٦جةر
ٔ٧٤ةء ٦ؽرقح ديٮب٪ؽ كمنةيغ دمةٔح اتلج٤يٖ كدٮيف اعـ 1364ق ,اْ٩ؿ اجلؽكة إ٣ةمليح
ل٤نجةب اإلقبليم ,املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت كاألظـاب املٕةرصة ,مؿصٓ
قةث ٜج 1ص.321
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 مصادرَه ومراجعُه:
٠ذةب (دج٤ييغ ٩ىةب) أك ٦ة يٕؿؼ ثػ (ٌٚةا ٢األٔ٧ةؿ) ملؤ /٫ٛ٣حم٧ؽ زًلؿية

الاك٩ؽ٤٬ٮم ,ذ٠ؿ ٚي ٫أوٮهل ٥الكذح ثةإلًةٚح إىل أثٮاب ٦ذ٪ٮٔح يف ٌٚةا٢

األٔ٧ةؿ  ٢ٌٛ٠الىبلة كادلاعء كاذل٠ؿ كاحلش كٗري٬ة ,كيٕذرب ٬ؾا ال١ذةب
ن
ن
مؿصٕة أقةقية جل٧ةٔح اتلج٤يٖ ,ك٬ٮ م١ذٮب ثةل٘٤ح األرديح ,ذلل ٟل ٥ي٪ترش يف
ابلبلد إ٣ؿبيح ,كإ٧٩ة يف ابلبلد ا٣يت د٪ترش ٚي٭ة دمةٔح اتلج٤يٖ اكهل٪ؽ كابلة٠كذةف

كاأل٘ٚةف ,يٞٮؿ النيغ محٮد اتلٮجيؿم يف ٠ذةث ٫اٞ٣ٮؿ ابل٤يٖ(" )1كأ٠ ٥٬ذةب ٔ٪ؽ
اتلج٤ي٘يني ٠ذةب (دج٤ييغ ٩ىةب) اذلم أ ٫ٛ٣أظؽ رؤقةا٭ ٥املكىم /حم٧ؽ زًلؿية
الاك٩ؽ٤٬ٮم ,كهل٪ٔ ٥ةيح مؽيؽة ث٭ؾا ال١ذةبٚ ,٭ ٥يْٕ٧ٮ٧٠ ٫٩ة يْٕ ٥أ٢٬

الك٪ح (الىعيعني) كٗري٧٬ة ٠ ٨٦ذت احلؽير ,كٝؽ صٕ ٢اتلج٤ي٘يٮف ٬ؾا
ن
ال١ذيت ٔ٧ؽة كمؿصٕة ل٤٭٪ٮد كٗري ٨٦ ٥٬األاعص ٥اتلةثٕني هل ,٥كٚي٨٦ ٫

الرشًليةت كابلؽع كاخلؿاٚةت كاألظةدير املٮًٮٔح كالٌٕيٛح يشء ٠سريٚ ,٭ٮ يف
احلٞيٞح ٠ذةب رش كًبلؿ كٚذ٪ح(.)2
 وي باليا َذا الكجاب:
 -احلر ىلع الكٛؿ إىل املؽي٪ح اجلجٮيح ثٞىؽ زيةرة ٝرب اجليب ﷺ ثٕؽ احلش

( )1محٮد ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨محٮد اتلٮجيؿم ,اٞ٣ٮؿ ابل٤يٖ يف اتلعؾيؿ  ٨٦دمةٔح اتلج٤يٖ ,دار
الى٧ييع الؿيةض ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ط ,٬1414 ,1ص .11
( )2اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ,ٜص .11
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ن
مكذؽال حبؽير مٮًٮع ك٬ٮ (( ٨٦ظش  ٥٤ٚيـرين ٞٚؽ صٛةين))(.)1
 -احلر ىلع اتلٮص ٫املجةرش إىل الؿقٮؿ ﷺ ثةدلاعء ٞ٠ٮهل٥

(ية رقٮؿ اهلل أقأل ٟالنٛةٔح) ك٤ٕ٦ٮـ أف النٛةٔح ال دُ٤ت إال  ٨٦اهلل ٔـ

كص.٢

 أف الٕ١جح دؾ٬ت إىل ثٕي الىةحلني يف أ٦ة٪٠٭ ٥ك٬ؾق  ٨٦الٌبلالت ا٣يتيؿد٬ة الرشع كا.٢ٕٞ٣

 الىي٘ح املجذؽٔح ل٤ىبلة ىلع اجليب ﷺ ٦س( ٢امهلل وٌل ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ حبؿأ٩ٮارؾ كٕ٦ؽف أرسارؾ كلكةف ظضذ ......ٟا٣غ.

(ٝ )1ةؿ النيغ األبلةين رمح ٫اهلل ثأف ٬ؾا احلؽير مٮًٮعٝ ,ةهل احلة ِٚاذل٬يب يف املزياف
ج3ص ,237كأكردق الىٕ٪ةين يف األظةدير املٮًٮٔح ص ,6كًلؾا الـرًليش كالنٮٌلين يف
اٛ٣ٮااؽ املض٧ٮٔح يف األظةدير املٮًٮٔح ص ٤ٝ ,42خ /كآٚذ ٫حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨اجلٕ٧ةف
ن
اث ٨مج ٢أك صؽق ٝةؿ /ظؽز٪ة ٦ةل٩ ٨ٔ ٟة ٨ٔ ٓٚاث٧ٔ ٨ؿ مؿٚٮاع ,كأػؿص ٫اثٔ ٨ؽم

ج ,7ص ,2481كاث ٨ظجةف يف الٌٕٛةء ج2ص ,73كٔ ٫٪اث ٨اجلٮزم يف املٮًٮاعت ج,2
ص ,217كٝةال /يأيت ٔ ٨اثلٞةت ثةُ٣ة٦ةت كٔ ٨األزجةت ثةمل٤ٞٮبةتٝ ,ةؿ اث ٨اجلٮزم

ٔٞجٝ /٫ةؿ ادلارُٝين /اٚ ٨ُٕ٣ي ٨٦ ٫حم٧ؽ ث ٨حم٧ؽ ث ٨اجلٕ٧ةف ,اْ٩ؿ حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨
األبلةين يف ق٤ك٤ح األظةدير الٌٕيٛح كاملٮًٮٔح كأزؿ٬ة الكيئ يف األ٦ح ,دار املٕةرؼ,

الؿيةض  -امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ط1992 /٬1412 ,1ـ ج ,1ص ,119كٝةؿ م٧ف ادلي٨
ن
٬ؾا ػرب ١٪٦ؿ صؽا٣ ,حف هل أو ,٢ث٬ ٢ٮ ظؽير ٛ٦ذٕ ٢مٮًٮع كػرب خمذ ٜ٤مى٪ٮع

ال جيٮز االظذضةج ث ,٫كال حيك ٨االٔذ٧ةد ٔ٤ي ,٫اْ٩ؿ م٧ف ادلي ٨حم٧ؽ ث ٨أمحؽ ث٨

ٔجؽ اهلةدم احل٪جٌل ,الىةرـ امل٪يك يف الؿد ىلع الكجيك ,مؤقكح الؿيةف ,بل٪ةف ,ثريكت ,ط
1424 ,1ق2113/ـ حتٞيٞٔ /ٜي ٢ث ٨حم٧ؽ ث ٨زيؽ املُٞؿم احل٧ةين ,ص .74
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 ٚي٭ة  ٨٦األظةدير الٌٕيٛح كاملٮًٮٔح كالؿكايةت الاكذثح كاحلاكيةتكاٞ٣ىه كالٌبلالت كاخلؿاٚح(.)1

( )1كػري مة٬ؽ ىلع ٬ؾا ٦ة صةء يف قؤاؿ مٮص ٫ل٤ض٪ح ادلاا٧ح ٦ة مٌ٧ٮ /٫٩أ٩ة رص ٢مك٥٤
أٔحل يف ثؿيُة٩ية ,أرٗت يف ادجةع ٪٦٭ش أ ٢٬الك٪ح كاجل٧ةٔح يف دميٓ أمٮر ظيةيت ,كب٪ةء
ىلع ٬ؾا أظةكؿ ٝؿاءة ٠ذت ديجيح ثةألرديح ,كأز٪ةء ٝؿاءيت بلٕي ال١ذت ادليجيح املؤٛ٣ح
 ٨٦إ٣ةل ٥الن٭ري كابلةرز اهل٪ؽم كامل٪تكت إىل دمةٔح اتلج٤يٖ ادليٮب٪ؽيح ,اق /٫٧النيغ
حم٧ؽ زًلؿية اك٩ؽ٤٬ٮم ميغ احلؽير ,كصؽت يف ٠ذةث ٫املكىم( /دج٤ييغ ٩ىةب) ىلع
الىٛعح ر )113( ٥ٝيف اٛ٣ى ٢اخلةمفٝ ,ىح ٤ٞ٩٭ة املؤ٠ ٨٦ ٙ٣ذةب اق( ٫٧ركٜ٩
املضةلف) ,ظير ذ٠ؿ ٝىح اتلةصؿ اذلم ٦ةت كٝك٦ ٥رياز ٫ثني اثجي ,٫كٝؽ دؿؾ املذٮىف إىل
صة٩ت املةؿ ال١سري مٕؿ رأس اجليب ﷺٚ ,أػؾ االث ٨األو٘ؿ مٕؿ رأس الؿقٮؿ ﷺ,
كد٪ةزؿ ٔ٦ ٨ةهل اذلم اكف يكذع ٨٦ ٫ٞكرازح أثي ٫يف ظ ٜأػي ٫ال١جري ,كاذلم ظى ٢أف
ن
اذلم أػؾ املةؿ ٝؽ أ٤ٚف ثٕؽ ٤ٝي ,٢كاذلم أػؾ النٕؿ وةر ٗ٪ية ,كبٕؽ كٚةة األخ
الى٘ري اذلم دلي ٫مٕؿ رأس اجليب ﷺ رأل ثٕي الىةحلني اجليب ﷺ يف ٪٦ة ,٫٦ظير
اكف اجليب ﷺ يٞٮؿ هل ٨٦( /هل ظةصح ٤ٕٚي ٫أف يؾ٬ت إىل ٝرب ٬ؾا األخ الى٘ري كيؽٔٮ
ن
اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل ٔ٪ؽ ٝربق القذضةثح داعاٞ٩ )٫بل ٔ٠ ٨ذةب دج٤ييغ ٩ىةب ,كاملُ٤ٮب
ن
أظت أف أق ٨ٔ ٓ٧آرااك ٥الؿميؽة يف ظ ٜلك  ٨٦ذ٠ؿ ,كًلؾل٬ ٢٬ ٟٮ يجًف مك٧٤ة أم
املؤ ٙ٣كراكم اٞ٣ىح ثٕؽ ٬ؾق إٞ٣يؽة ا٣يت ّ٭ؿت جلة  ٨٦ػبلؿ ٠ذج ٫كُل ,٫٦ثح٪ٮا جلة
ن
مكذؽ٣ني ثةل١ذةب كالك٪ح؟ كإذا ل ٥يج ٜمك٧٤ة٧ٚ ,ة ادلحل ٨٦ ٢ال١ذةب كالك٪ح ىلع
ػؿكص ٨٦ ٫امل٤ح؟
صٮاب ال٤ض٪ح ادلاا٧ح٦ /ة  ٢ٞ٩يف ٬ؾق ال١ذت ممة ذ٠ؿ يف الكؤاؿ  ٨٦ابلؽع امل١٪ؿة
كاخلؿاٚةت ا٣يت ال تكت٪ؽ إىل ظٞيٞح رشٔيح ,كال إىل أو٠ ٨٦ ٢ذةب اهلل أك ق٪ح ٩بي ٫ﷺ,
كال يٞٮؿ ثؾل ٟكال يٕذٞؽق إال  ٨٦ا٩ذ١كخ ُٚؿد ٫كٔ٧يخ ثىريد ٫كً ٢قٮاء الكبي,٢
=
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=

ن

كاداعء أف مٕؿ الؿقٮؿ ال يـاؿ مٮصٮدا كأف  ٨٦ظةزق قجت هل ا٘٣ىن ,كاداعء رؤيح اجليب
ﷺ يٮيص ثةدلاعء ٔ٪ؽ ٝرب ٬ؾا الؿص - ٢لك ذل٠ ٟؾب كاٚرتاء ال دحل٤ٔ ٢ي ,٫كأذٞةد
أف ادلاعء يكذضةب ٔ٪ؽ اٞ٣جٮر ثؽٔح ال أو ٢هلة يف الرشع املُ٭ؿ ,كٝؽ دؤكؿ ثىةظج٭ة
إىل الرشؾ األكرب إذا داع املٞجٮر  ٨٦دكف اهلل أك  ,٫ٕ٦أك أذٞؽ اجل ٓٛكالرض يف املٞجٮر,
ٚإف اجلة ٓٚالٌةر ٬ٮ اهلل قجعة٧٠ ,٫٩ة د٣خ األظةدير الىعيعح أف اإلنكةف إذا ٦ةت
ا ٫٤٧ٔ ُٓٞ٩إال  ٨٦زبلث ٥٤ٔ /يجذ ٓٛث ٫أك كدل وة٣ط يؽٔٮ هل أك وؽٝح صةريح ,كأف
ن
ن
امليخ يف ٝربق ال ي ٟ٤٧جلٛك ٫رضا كال ٕٛ٩ة ,ك ٨٦اك٩خ ٬ؾق ظةهل ٚإ ٫٩ال ي ٟ٤٧ذلٟ
٘٣ريق  ٨٦ثةب أكىل ,كال جيٮز َ٤ت ٌٝةء احلةصةت إال  ٨٦اهلل كظؽق ٚي٧ة ال يٞؽر ٔ٤ي٫
ن
إال اهلل ,كَ٤ج٭ة  ٨٦األمٮات رشؾ أكرب ,ك ٨٦أذٞؽ ٗري ذلٞٚ ٟؽ كٛؿ كٛؿا أكرب
خيؿص ٨٦ ٫امل٤ح كإ٣يةذ ثةهلل ,إل٩كةرق األد٣ح اثلةثذح ٠ ٨٦ذةب اهلل كق٪ح ٩بي ٫ﷺ ادلا٣ح
ن
ىلع ذل ,ٟكٔ٤ي ٫أف يذٮب  ٨٦ذل ٟدٮبح ٩ىٮظة كيٕــ ىلع ٔؽـ إ٣ٮدة ذلل ٟا٢٧ٕ٣
الكيئ ,كأف يتجٓ ٦ة ٔ٤ي ٫الك ٙ٤الىة٣ط أ ٢٬الك٪ح كاجل٧ةٔح حلٛٮز ثؿًة اهلل كص٪ذ٫
كيكٔ ٨٦ ٥٤ؾاث ,٫كبةهلل اتلٮٚي ,ٜكوًل اهلل ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كآهل كوعج ٫كق.٥٤
ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء
ٌٔٮ

ٌٔٮ

ٌٔٮ

ثكؿ أثٮ زيؽ وة٣ط اٛ٣ٮزاف ٔجؽ اهلل ثٗ ٨ؽيةف
الؿاحف

٩ةات الؿاحف

ٔجؽ إ٣ـيـ آؿ النيغ ٔجؽ إ٣ـيـ ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨ثةز
اْ٩ؿ ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء ,املض٧ٮٔح اثلة٩يح ,دمٓ كدؿديت /أمحؽ ث٨
ٔجؽ الؿزاؽ ادلكيل ,راةقح إدارة ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء ,إلدارة إ٣ة٦ح لُ٤جٓ,
الؿيةض ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,اٛ٣ذٮل ر )21234( ٥ٝج  ,2ص .112-97
كًلؾل٦ ٟة كرد يف قؤاؿ آػؿ إىل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ٦ة ٩ى /٫النيغ حم٧ؽ زًلؿية رمح ٫اهلل ٨٦
=
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أم٭ؿ ا٧٤ٕ٣ةء يف اهل٪ؽ كبة٠كذةف ,كػةوح يف أكقةط دمةٔح اتلج٤يٖ ,كهل مؤٛ٣ةت ٔؽة,
٪٦٭ة ٠ذةب (ٌٚةا ٢أٔ٧ةؿ) ظير يٞؿأ ٬ؾا ال١ذةب يف احلٞ٤ةت ادليجيح يف دمةٔح
اتلج٤يٖ ,كأٌٔةء ٬ؾق اجل٧ةٔح يٕذٞؽك٦ ٫٩س( ٢وعيط ابلؼةرم) كٗريق كًل٪خ ٪٦٭,٥
كأز٪ةء ٝؿاءة ٬ؾا ال١ذةب كصؽت ثٕي اٞ٣ىه املؿكيح ٝؽ وٕت ٌٔل ٚ٭٧٭ة كأذٞةدم
ٔ٤ي٭ةٚ ,زلا أرق ٢إىل جل٪ذك ٥يك حت ٢منلكيت ,ك٬ ٨٦ؾق اٞ٣ىه ٝىح يؿكي٭ة الكيؽ
أمحؽ الؿٚةيع ,ظير يٞٮؿ /إ ٫٩ثٕؽ أداء ٚؿيٌح احلش ملة زار ٝرب الؿقٮؿ ﷺ كأننؽ
ن
األثيةت اتلةحلح ٝةا٧ة أ٦ةـ ٝرب الؿقٮؿ ﷺ ,ظير ٝةؿ/
يف ظة٣ح ابلٕؽ ركيح ٪٠خ أرق٤٭ة

دٞج ٢األرض ٔين كٌم ٩ةابيت

ك٬ؾق دك٣ح األمجةح ٝؽ ظٌػؿت

ٚة٦ؽد ي٧ي ٟ٪يك حتْٯ ث٭ة مٛيت

ثٕؽ ٝؿاءة ٬ؾق األثيةت ػؿصخ احلؽ احل٧ىن ل٤ؿقٮؿ ﷺ ٞٚج٤ذ٭ة( ,احلةكم) ل٤كيٮيط,
كذ٠ؿ أف ٪٬ةؾ تكٕني أ ٙ٣مك ٥٤اك٩ٮا يْ٪ؿكف ٬ؾا احلؽث إْ٣ي ,٥كترشٚٮا ثـيةرة احلؽ
ن
املجةرًلح ,ك٪٦٭ ٥النيغ ٔجؽ اٞ٣ةدر صيبلين رمح ٫اهلل ,كاذلم اكف مٮصٮدا يف ذاؾ املاكف
ثةملكضؽ اجلجٮم الرشي( ٙابلجيةف املنيؽ) يف ًٮء ٬ؾق اٞ٣ىح أريؽ أف أقأ٣ك٢٬ /٥
٬ؾق اٞ٣ىح هلة أو ٢أـ ٣حكخ هلة ظٞيٞح؟ ك٦ة رأيك ٥يف ٠ذةب (احلةكم) ل٤كيٮيط,
ظير أزبذخ ٬ؾق اٞ٣ىح ٚي٫؟ كإذا اك٩خ ٬ؾق اٞ٣ىح ٗري وعيعحٚ ,٭ ٢جتٮز الىبلة
ػ ٙ٤اإل٦ةـ اذلم يؿكم ٬ؾق اٞ٣ىح كيٕذٞؽ أ٩٭ة وعيعح ,ك ٢٬إ٦ة٦ذ ٫صةاـة أـ ال؟
ك ٢٬جيٮز ٝؿاءة ٦س٬ ٢ؾق ال١ذت يف احلٞ٤ةت ادليجيح ثةملكةصؽ ,ظير يذًل ٬ؾا ال١ذةب
يف مكةصؽ ثؿيُة٩ية جل٧ةٔح اتلج٤يٖ ,كهل م٭ؿة ٠جرية ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,كػةوح
ن
ن
ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ,كٝؽ اعش مؤ٬ ٙ٣ؾا ال١ذةب ز٪٦ة َٮيبل ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ,أرصٮ ٨٦
املنةيغ ال١ؿاـ أف دٛيؽك٩ة ثةجلٮاب الاكيف املٛى ,٢كظىت أدؿص ٥إىل ال٘٤ةت املع٤يح
كأكزع ىلع أوعةيب كزمبليئ كبٞيح املك٧٤ني اذلي ٨أحتؽث ٕ٦٭ ٥ىلع ٬ؾا املٮًٮع؟
ن
اجلٮاب٬ /ؾق اٞ٣ىح ثةَ٤ح ال أقةس هلة  ٨٦الىعح; ألف األو ٢يف امليخ ٩بية اكف أـ ٗريق
=
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 أشس وأصِل مجاعة اتلبنيغ:
ي ٜ٤ُ٪دمةٔح اتلج٤يٖ يف دٔٮد٭ ٨٦ ٥أقف كأوٮؿ قذح كٌم(/)1
=

أ ٫٩ال يذعؿؾ يف ٝربق ث٧ؽ يؽ أك ٗري٬ة٧ٚ ,ة ٝي ٨٦ ٢أف اجليب ﷺ أػؿج يؽق ل٤ؿٚةيع أك
ٗريق ٗري وعيط ,ث٬ ٢ٮ ك ٥٬كػيةؿ ال أقةس هل  ٨٦الىعح ,كال جيٮز دىؽي ,٫ٞكل ٥ي٧ؽ
ن
يؽق ﷺ أليب ثكؿ كال ٔ٧ؿ كال ٗري٧٬ة  ٨٦الىعةثح ٌٚبل ٔٗ ٨ري ,٥٬كال ي٘رت ثؾ٠ؿ
الكيٮيط هلؾق اٞ٣ىح يف ٠ذةث( /٫احلةكم); ألف الكيٮيط يف مؤٛ٣ةد٧٠ ٫ة ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء
ٔ /٫٪ظةَت حل ٢يؾ٠ؿ ا٘٣ر كالك٧ني ,كال جتٮز الىبلة ػ ٨٦ ٙ٤يٕذٞؽ وعح ٬ؾق
اٞ٣ىح أل ٫٩مىؽؽ ثةخلؿاٚةت كخمذ ٢إٞ٣يؽة ,كال جتٮز ٝؿاءة ٠ذةب (ٌٚةا ٢أٔ٧ةؿ)
كٗريق ممة ينذ ٢٧ىلع اخلؿاٚةت كاحلاكيةت امل١ؾكبح ىلع اجلةس يف املكةصؽ أك ٗري٬ة; ملة
يف ذل ٨٦ ٟدٌ٤ي ٢اجلةس كنرش اخلؿاٚةت ثح٪٭.٥
نكأؿ اهلل ٔـ كص ٢أف يٮ ٜٚاملك٧٤ني ملٕؿٚح احل ٜكا ٢٧ٕ٣ث ٫إ ٫٩ق٧يٓ دليت ,كبةهلل
اتلٮٚي ,ٜكوًل اهلل ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كآهل كوعج ٫كق,٥٤
ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء
ٌٔٮ

ٌٔٮ

ٌٔٮ

الؿاحف

ثكؿ أثٮ زيؽ وة٣ط اٛ٣ٮزاف ٔجؽ اهلل ثٗ ٨ؽيةف ٔجؽ إ٣ـيـ ثٔ ٨جؽ اهلل آؿ النيغ
اْ٩ؿ ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء ,مؿصٓ قةث ,ٜاٛ٣ذٮل ر )21412( ٥ٝج ,2
ص . 284 - 282
(٩ )1ـار ث ٨إثؿا٬ي ٥اجلؿبٮع ,كٛٝةت  ٓ٦دمةٔح اتلج٤يٖ ,دار الؿايح ل٤جرش كاتلٮزيٓ ,ط,2
 1411ـهص ,7كًلؾل ٟمحٮد ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨محٮد اتلٮجيؿم ,اٞ٣ٮؿ ابل٤يٖ يف اتلعؾيؿ ٨٦
دمةٔح اتلج٤يٖ ص  152كلبلقزتادة يف الؿد ىلع ٦جةدا٭َ ٥ة ٨٦ ٓ٣ص  181كظىت ص٨٦ 214
ٛ٩ف املؿصٓ.
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 -1ادلٔٮة إىل اتلٮظيؽ ,كحتٞي ٜم٭ةدة أف ال هلإ إال اهلل كأف حم٧ؽ رقٮؿ اهلل.
ن
 -2ادلٔٮة إىل اإلػبلص كدىعيط اجليح ثٕيؽا ٔ ٨الؿيةء كالكٕ٧ح.
 -3ادلٔٮة إىل إٝة٦ح الىبلة كأداا٭ة خبنٮع.

 -4ادلٔٮة إىل ا ٥٤ٕ٣كاذل٠ؿ كيؿيؽكف ثٌٚ ٫ةا ٢األٔ٧ةؿ.

 -5ادلٔٮة إىل ماكرـ األػبلؽ كإ٠ؿاـ املك٧٤ني كاتل ُٙ٤ث.٫

 -6ادلٔٮة إىل دٛؿيٖ الٮٝخ ل٤ؼؿكج يف قبي ٢اهلل ,كيٞىؽكف ث ٫اخلؿكج
ن
لرلٔٮة ىلع ٪٦٭ض٭٦ ٥ؽة أربٕح أم٭ؿ أك أربٕٮف يٮ٦ة أك زبلزح أيةـ كحنٮ٬ة(.)1
 وٌُجُه وطريقجُه يف نرش ادلعِة إىل اهلل/
يذى ٙدمةٔح اتلج٤يٖ يف ثٮر٦ة ثة٣بكةَح كظت اجلةس هل ٥كيذ٧ذٕٮف بن٭ؿة

كاقٕح كقٕ٧ح صيؽة إىل صة٩ت دٝح اإلظاكـ كاتلْ٪ي ٥يف دٛ٪يؾ ننةَةد٭ ٥إذ أ٩٭٥
يذ٧ؿًلـكف يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف كيٞ٤ُ٪ٮف ٪٬ ٨٦ةؾ ظير يجؽأ ننةَ٭ ٨٦ ٥مؿًلـ٥٬

ادلاا ٥األقةيس كٞ٦ؿ ٥٬الؿاحيس  ٨٦مكضؽ (تنةف ٦يب) ظير اكف مٕ٤ت ٠ؿة

ٝؽـ ثةلكةث ,ٜكد٪ترش ٚؿكٔ٭ ٥يف لك ٦ؽي٪ح ث ٢يف لك ٝؿيح ثجٮر٦ة ,كدلي٭ ٥دل٤ف

( )1قبٌٚ ٢ي٤ح النيغ حم٧ؽ ث ٨وة٣ط إ٣سي٧ني رمح ٫اهلل يف ٬ؾق األقفٚ ,أصةب رمح ٫اهلل
ثٞٮهل "الىٛةت الكخ ا٣يت يؽٔٮ إحل٭ة إػٮا٪٩ة دمةٔح اتلج٤يٖ ال م ٟأ٩٭ة وٛةت ظك٪ح
محيؽة ,كل٪١٭ة ٣حكخ ٌم الىٛةت ا٣يت د٪عرص ٚي٭ة وٛةت ادلأني كاملؽٔٮيني إىل اهلل
ٔـ كص ,٢ث ٥٬ ٢دؿًلٮا وٛةت ْٔي٧ح أْٔ ٥ممة دٔٮا إحل ,٫أك أْٔ ٨٦ ٥ثٕي ٦ة دٔٮا
إحل٣ ,٫ك٬ ٨ؾا اصذ٭ةد ٪٦٭ "٥لبلقزتادة اْ٩ؿ حم٧ؽ وة٣ط إ٣سي٧ني ,الىعٮة اإلقبل٦يح
ًٮاثٍ كدٮصي٭ةت ,دار الٮَ ٨ل٤جرش ,الؿيةض ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح,٬1426 ,
ص.141
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مٮرل ل٤ذجةظر كا٣تنةكر يف أمٮر اجل٧ةٔح كننةَةد٭ة كجيذٕ٧ٮف لك أربٕني
ن
يٮ٦ة.
 دجذؽب دل٧ٮٔح ٪٦٭ٛ٩ ٥ك٭ة دلٔٮة أ ٢٬ثرل أك ٝؿيح ٦ة ,ظير يأػؾ لك كاظؽن
ن
٪٦٭ٚ ٥ؿامة بكيُة ك٦ة يكٛي ٨٦ ٫الـاد كاملرصكؼ ىلع أف يكٮف اتلٞنٙ
٬ٮ الك٧ح ا٘٣ةبلح ٔ٤ي.٫

 دذى٬ ٢ؾق اجل٧ةٔح ثك ٢مك ٥٤يف اٞ٣ؿيح ا٣يت يزنلٮف إحل٭ة إ٦ة يف ثحذ ٫أكن
ظ ٫٤ٞأك  ٫٤٧ٕ٦كدٕيؽ هل أكال ثٛ٪ك٭ة لك٧ح الن٭ةدة  ٓ٦املٕىن ,ز ٥دُ٤ت ٫٪٦
أف يٕيؽ٬ة ٬ٮ ٧٠ة ٪ٞ٣ذ ٓ٦ ٫املٕىن ٠ؾلٚ ,ٟإف أاعد٬ة مٌجٮَح ٧٠ة جيت
ن
ن
ٚؾاؾ ,كإال جتٕ ٫٤يٕيؽ٬ة مؿارا كدكؿارا ليك ي ُٜ٪ث٭ة لكة ٓ٦ ٫٩املٕىن(.)1

 دٞٮـ َؿيٞذ٭ ٥ىلع ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت كاتلأزري إ٣ةَيف ,كٝؽ اقذُةٔٮا أفن
جيؾثٮا إىل رظةب اإلي٧ةف ٠سريا  ٨٦اذلي ٨ا٧٘٩كٮا يف املزلات كاآلزةـ
ٌ
كظٮلٮ ٥٬إىل إ٣جةدة كاذل٠ؿ كاتلبلكة كاخلنيح.
 ٔ٪ؽ٦ة يى٤ٮف إىل ابلرل أك اٞ٣ؿيح ا٣يت يؿيؽكف ادلٔٮة ٚي٭ة ي٧ْ٪ٮف أٛ٩ك٭٥ن
أكال حبير يٞٮـ ثٌٕ٭ ٥ثتْ٪ي ٙاملاكف اذلم قي١٧سٮف ٚي ,٫كآػؿكف

خيؿصٮف ٦ذضٮ٣ني يف أحنةء ابلرلة كاألقٮاؽ كاحلٮا٩يخ ,ذا٠ؿي ٨اهلل دأني

اجلةس لك٧ةع اخلُجح أك (ابليةف) ٧٠ة يك٧ٮ.٫٩

(ٔ )1جؽ احل٤ي ٥اجلؽكم ,مؿا٠ـ املك٧٤ني اتلٕ٤ي٧يح كاثلٞةٚيح كادليجيح يف اهل٪ؽ ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص.176
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ن
ي
ن
 -يبيذٮف يف املكضؽ ظير إف هلٞ٦ ٥ؿا كم٤عٞة ػةوة يف مكةصؽ دةثٕح هل,٥

كيذَ ٥جغ األك ٢كاَُ٣م يف ٞ٦ؿ ق٪١٭ ,٥كيؽٕٚٮف  ٨٦أمٮاهل ٥اخلةوح ْ٩ري
أك٤٭ ٥كرشب٭ ٥كدٞ٪بلد٭.٥

ن
 إذا ظةف مٮٔؽ ابليةف اتلٞٮا دميٕة لك٧ةٔ ,٫كبٕؽ ا٩ذ٭ةء ابليةف يُةبلٮفاحلٌٮر ثةخلؿكج يف قبي ٢اهلل ,كبٕؽ وبلة اٛ٣ضؿ ٌ
يٞك٧ٮف اجلةس احلةرضي٨

إىل دل٧ٮاعت يذٮىل لك دأيح ٪٦٭ ٥دل٧ٮٔح يٕ٧٤٭ ٥اٛ٣ةحتح كبٕي ٝ ٨٦ىةر
ن
الكٮر ,ظٞ٤ةت ظٞ٤ةت كيكؿركف ذلٔ ٟؽدا  ٨٦األيةـ.

 ٝج ٢أف دجذَم إٝة٦ذ٭ ٥يف ٬ؾا املاكف حيسٮف اجلةس ل٤ؼؿكج ٕ٦٭ ٥تلج٤يٖن
ن
ادلٔٮة ,ظير يذُٮع األمؼةص ملؿاٞٚذ٭ ٥يٮ٦ة أك زبلزح أيةـ أك أقجٮاع ,أك
ن
ن
م٭ؿا ,لك حبكت َةٝذ ٫كإماك٩ةد ٫ك٦ؽل دٛؿٗ ٫حتٞيٞة ٞ٣ٮهل دٕةىل ( /ﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ) [آؿ ٔ٧ؿاف.]111 /

ن
 إ٣ؽد األ٦س ٢ل٤ؼؿكج أف يكٮف يٮ٦ة يف األقجٮع ,أك زبلزح أيةـ يف الن٭ؿ ,أكن
أربٕني يٮ٦ة يف الك٪ح ,أك أربٕح أم٭ؿ يف ا٧ٕ٣ؿ لك.٫
 يؿٌٚٮف إصةثح ادلٔٮة إىل الٮالا ٥ا٣يت دٮص ٫إحل٭ ٨٦ ٥أ ٢٬ابلرلة أك ا٣يحن
ن
اغبلة; ظىت ال يجن٘٤ٮا ث٘ري أمٮر ادلٔٮة كاذل٠ؿ ,كحل١ٮف ٔ٤٧٭ ٥ػةلىة لٮص٫
اهلل دٕةىل.

ال يذٕؿًٮف إىل ١ٚؿة (إزا٣ح امل١٪ؿات) ٕ٦ذٞؽي ٨ثأ٩٭ ٥اآلف يف مؿظ٤ح إجيةدامل٪ةخ املبلا ٥ل٤عيةة اإلقبل٦يح ,كأف اٞ٣يةـ ث٭ؾا اٝ ٢٧ٕ٣ؽ يٌٓ إ٣ؿاٝي ٢يف
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ن
ٌ
َؿيٞ٭ ٥كيٛ٪ؿ اجلةس ٪٦٭ ,٥كيٕذٞؽكف ثأ٩٭ ٥إذا أو٤عٮا األٚؿاد ٚؿدا ٚؿدا
ن
ٚإف امل١٪ؿ قزيكؿ  ٨٦املضذ ٓ٧دٞ٤ةاية.
ن
 اخلؿكج كاتلج٤يٖ كدٔٮة اجلةس ٌم أمٮر ٣رتبيح ادلأيح كلى٤٧ٔ ٫٤ٞية ,إذحيف ثأٝ ٫٩ؽكة كأف ٔ٤ي ٫أف ي٤زتـ ث٧ة يؽٔٮ اجلةس إحل.٫

 ال يذٞةًٮف أم ٞ٦ةث٦ ٢ةدم أك ٔٮض أل ٫٩خيؿج يف قبي ٢اهلل ,ك٬ٮ ٦ةيٕةرض ٦جةدا٭ ,٥كرب٧ة كصؽ درباعت ٦ذٛؿٝح ٗري ٧ْ٪٦ح دأيت  ٨٦ثٕي

األزؿيةء ٦جةرشة ل٤ذْ٪ي ٥إ٣ةـ.

 يٕي٪ٮف مٮا ٓٝل٤ـيةرات كادلٔٮة ظكت ػُح مٮًٮٔح ,كيجذ٤ٞٮف  ٨٦ماكفملاكف ,كٝ ٨٦ؿيح ٞ٣ؿيح ,ك ٨٦مكضؽ ملكضؽ ظىت يجذَم ث٭ ٥األيةـ كال٤يةيل.

 امربًاوج احلِيم جلىاعة اتلبنيغ:
 -يجؽأ ثٞؿاءة الكٮر إ٣رش اٞ٣ىةر ثٕؽ لك وبلة ٚضؿ ,كاتلٕؿي ٙثةجل٧ةٔح

ثٕؽ لك وبلة ّ٭ؿ ,كادلٔٮة إىل (اجلٮ٣ح) ثٕؽ لك وبلة ٔرص ,كابليةف يف دٛىي٢
(األوٮؿ الكذح) ثٕؽ لك وبلة ٘٦ؿب ,كاٞ٣ؿاءة يف ٠ذج٭ ٥كمؿاصٕ٭ ٥األقةقيح

ثٕؽ لك وبلة ٔنةء ,كدٮزيٓ اجل٧ةٔح ثني صةلف لزل٠ؿ كٝةرئ كدحل ٢ك٦ذلك ٥يف
اجلٮ٣ح ,كحتؽيؽ اللك٧ةت يف (اجلٮ٣ح) ك(اإلٔبلف)٬ ,ؾا ٬ٮ ا٣رب٩ة٦ش ا٘٣ة٣ت
كالكةاؽ ٔ٪ؽ أٗ٤ج٭ ٥كرب٧ة يذأػؿ أك يذٞؽـ يف ثٌٕ٭ة ل٪١٭ة ال خت٤ٮا ٬ ٨٦ؾق

ا٣ربا٦ش.

 االٔذاكؼ يٮـ اخل٧حف ثىٛح مكذ٧ؿة. رب٧ة يىٮـ ثٌٕ٭ ٥اجل٭ةر كيٞٮـ ال٤ي ٢أز٪ةء ػؿكص٭ ٥ظكت رٗجذ.٫999
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 ادلاعء اجل٧ةيع املكذ٧ؿ ثٕؽ لك ثيةف.ن
 خيىىٮف كٝذة لـيةرة ٔ٧٤ةء املُٞ٪ح كيذؽارقٮف  ٫ٕ٦أمٮر ادلي ٨كيكتنريك٫٩يف أمٮر دذٕ ٜ٤ث٭ؽؼ اجل٧ةٔح كرؤا٬ة.

 يٕذ٧ؽكف يف دركق٭ ٥إىل مؿاصٓٚ ,يؽرقٮف ٠ذةب (٩ىةب اتلج٤يٖ أك ٌٚةا٢األٔ٧ةؿ) ل٤نيغ حم٧ؽ زًلؿية ال٪١ؽ٤٬ٮم ,كًلذةب (ظيةة الىعةثح) أيٌة

ل٤نيغ حم٧ؽ يٮق ٙال٪١ؽ٤٬ٮم ,كًلذةب (٪٦ذؼت األظةدير) ل٤نيغ يٮقٙ

٪٠ؽ٤٬ٮم ك٬ٮ حمؽث ٪٬ؽم ٕ٦ؿكؼ(.)1

( )1كظٮؿ ٬ؾا ا٣رب٩ة٦ش اكف ٪٬ةؾ قؤاؿ مٮص ٫ل٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء
ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح صةء ٦ة ٩ىٝ /٫ؿأت لك٧ةظذكٔ ٥ؽة ٚذةكل ,كحتسٮف ٔ٤ي٭ة
َة٣ت ا ٥٤ٕ٣ل٤ؼؿكج  ٓ٦دمةٔح اتلج٤يٖ ,كاحل٧ؽ هلل ػؿص٪ة ٕ٦٭ ٥كاقذٛؽ٩ة ال١سري,
ك٣ك ٨ية مييخ اٛ٣ةً ٢رأيخ ثٕي األٔ٧ةؿ ل ٥دؿد يف ٠ذةب اهلل كال ق٪ح الؿقٮؿ ﷺ,
٦س/٢
 - 1اتلع ٜ٤يف املكضؽ لك مؼىني أك أكرثٚ ,يذؾا٠ؿكف إ٣رش الكٮر األػرية ٨٦
اٞ٣ؿآف ,كاملٮاّجح ىلع ٬ؾا ا ٢٧ٕ٣ث٭ؾق اُ٣ؿيٞح يف لك مؿة خنؿج ٚي٭ة.
 - 2االٔذاكؼ يٮـ اخل٧حف ثىٛح مكذ٧ؿة.
 - 3حتؽيؽ أيةـ ل٤ؼؿكج ,كٌم زبلزح أيةـ يف الن٭ؿ ,كأربٕني يٮ٦ة لك ق٪ح ,كأربٕح أم٭ؿ يف
ا٧ٕ٣ؿ.
 - 4ادلاعء اجل٧ةيع املكذ٧ؿ ثٕؽ لك ثيةف.
١ٚي ٙية مييخ اٛ٣ةً ٢إذا ػؿصخ ٬ ٓ٦ؾق اجل٧ةٔح أدٕةم٬ ٓ٦ ٢ؾق األٔ٧ةؿ كاألٕٚةؿ
ن
ا٣يت ل ٥دؿد يف ٠ذةب اهلل كال ق٪ح الؿقٮؿ ﷺ؟ ٔ٧٤ة ية مييخ اٛ٣ةً ٢أ ٨٦ ٫٩الىٕت
د٘يري ٬ؾا امل٪٭ش ,ك٬ؾق ٌم َؿيٞذ٭ٚ ٥رنصٮ اتلٮًيط.
=
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 بعض وا يؤخذ عنيُه.
 -ا٩ذ٭ةج ابلٕي ٪٦٭ ٥امل٪٭ش الىٮيف يف ٔٞيؽد٭ة كدٔٮد٭ة كٔجةداد٭ة كيف ق٤ٮؾ

أٚؿاد٬ة كأمؿاا٭ة كمنةخي٭ة ,إذ دكرث يف أٚؿاد اجل٧ةٔح كػةوح األاعص٥

ابلؽع كالرشًليةت كاحلضت كاتل٧ةا ٥ا٣يت دكرث ٚي٭ة اُ٣بلق.)1(٥

 دؿدجخ ىلع دٔٮد٭ٛ٦ ٥ةقؽ ْٔي٧ح يف ادلي ٨كادل٩يةٚ ,أكهلة االثذؽاع يف دي٨اهلل كخمةٛ٣ح ق٪ح رقٮؿ اهلل ﷺ ,كزة٩ي٭ة دٌييٓ إ٣يةؿ كالٮادلي ٨كاألزكاج

=

كإ٬ؽار ظٞٮٝ٭.)2(٥

اجلٮاب٦ /ة ذ٠ؿد ٨٦ ٫أٔ٧ةؿ ٬ؾق اجل٧ةٔح لك ٫ثؽٔحٚ ,بل جتٮز منةرًلذ٭ ٥ظىت ي٤زتمٮا
ث٪٧٭ش ال١ذةب كالك٪ح كيرتًلٮا ابلؽع يف أٝٮاهل ٥كأٔ٧ةهل ٥كأذٞةداد٭ ,٥كبةهلل اتلٮٚي,ٜ
كوًل اهلل ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كآهل كوعج ٫كق,٥٤
ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء
ٌٔٮ

ٌٔٮ

ٌٔٮ

ٌٔٮ

ثكؿ أثٮ زيؽ ٔجؽ إ٣ـيـ آؿ النيغ وة٣ط اٛ٣ٮزاف ٔجؽ اهلل ثٗ ٨ؽيةف
الؿاحف
ٔجؽ إ٣ـيـ ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨ثةز
اْ٩ؿ ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء ,املض٧ٮٔح اثلة٩يح ,مؿصٓ قةث ,ٜاٛ٣ذٮل
ر )17776( ٥ٝج  ,2ص .46-44
(٩ )1ـار ث ٨إثؿا٬ي ٥اجلؿبٮع ,كٛٝةت  ٓ٦دمةٔح اتلج٤يٖ ,مؿصٓ قةث ٜص.17
( )2د .أثٮ أقة٦ح قيؽ َة٣ت الؿمح ,٨دمةٔح اتلج٤يٖ يف مجح اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح دٕؿيٛ٭ة ٔٞةاؽ٬ة
ٔؿض كٞ٩ؽ ,دار ابليةف ل٤جرش كاتلٮزيٓ ,إقبلـ آثةد ,ثة٠كذةف ,ط ,٬1419 ,1ص ,426
ك ٢ٞ٩ث٧سةثح م٭ةدة النيغ حم٧ؽ دٌف ادلي ٨اهلبليل.
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 دمةٔح اتلج٤يٖ دؤ ٨٦ثةُ٣ؿؽ األربٕح (اجلنتيح كاجلٞنب٪ؽيح كاٞ٣ةدريحكاظؽ يٞرلكف يف اٛ٣ؿكع اإل٦ةـ أثة
كآف
كٝخ
كالك٭ؿكرديح)ٚ ,٭ ٥يف
و
و
و
كاظؽ و

ظ٪يٛح رمح ٫اهلل كيف إٞ٣يؽة يتجٕٮف اإل٦ةـ أثة ٪٦ىٮر املةدؿيؽم كي٤ـمٮف

أٛ٩ك٭ ٥ابليٕح ىلع يؽ ميغ  ٨٦اُ٣ؿؽ األربٕح َٚم دمةٔح دج٤ي٘يح ظٛ٪يح,
أمٕؿيح٦ ,ةدؿيؽيح ,ديٮب٪ؽيح ,صنتيحٞ٩ ,نب٪ؽيح ,ق٭ؿكرديحٝ ,ةدريح(.)1

 تكة ٢٬ابلٕي ٪٦٭ ٥يف ركايح األظةدير الٌٕيٛح ممة ٚنة اجل٭ٚ ٢ي٭ ,٥كإفن
اك٩ٮا أمؽ اجلةس ظؿوة ىلع دُجي ٜالك٪ح ,مكت٪ؽي ٨يف ذل ٟث٧ة ي٨ٔ ٢ٞ٪
ثٕي األا٧ح  ٨٦صٮاز ا ٢٧ٕ٣ثةحلؽير الٌٕي.)2(ٙ

 ا٤٘٣ٮ يف صة٩ت ا ٢٧ٕ٣كإ٧٬ةؿ صة٩ت ا ٥٤ٕ٣امل٪ذش ىلع اجل٭ ٢ك٬ؾا كاًط صؽأ٪ؽ ا٘٣ةبليح ٪٦٭.)3(٥

 ابلٕي ٪٦٭ ٥يٕذٞؽكف ػؿكص٭ ٥ل٤ذج٤يٖ أف اجل٭ةد يف قبي ٢اهلل ث ٢اجل٭ةداألكرب كدُجي ٜأظةدير اجل٭ةد الرشيع لك٭ة ىلع ػؿكص٭ ٥ل٤ذج٤يٖ ,قجعةٟ٩

٬ؾا ث٭ذةف ْٔي.)4(٥

(ٛ٩ )1ف املؿصٓ الكةث ,ٜص 421ك ,422ك ٢ٞ٩ث٧سةثح أرتاؼ كم٭ةدة لرسدار أمحؽ ابلة٠كذةين
ن
اتلج٤ييغ قةثٞة.
(٩ )2ـار ث ٨إثؿا٬ي ٥اجلؿبٮع ,كٛٝةت  ٓ٦دمةٔح اتلج٤يٖ ,مؿصٓ قةث ٜص.34
(ٛ٩ )3ف املؿصٓ الكةث ,ٜص .417
(ٛ٩ )4ف املؿصٓ الكةث ,ٜص .411
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ن
 دكرث ٔ٪ؽ ٥٬األكراد كاألذاكر ابلؽٔيح ممة د١٪ؿ٬ة اُٛ٣ؿة ٌٚبل ٔ ٨الك٪ح,أكٕٝ٭ ٥يف ذل ٟزٞذ٭ ٥ا٧ٕ٣يةء يف منةخي٭.)1(٥
ن
 -ال يذلك٧ٮف يف الكيةقح أثؽا ,كي٪٭ٮف أٚؿاد دمةٔذ٭ ٨ٔ ٥اخلٮض يف منةلك٭ة,

كيجذٞؽكف لك  ٨٦يذؽػٚ ٢ي٭ة ,كيٞٮلٮف ثأف الكيةقح ٌم أف درتؾ الكيةقح,
ظىت يىٛٮ هل ٥اجلٮ لرلٔٮة إىل اهلل ٝ ٜ٤ُ٪٦ ٨٦ٮهل دٕةىل  ( /

ٌ
[ )       اإلرساء ,]81 /ك٬ ٢ٕ٣ؾق

اجلُٞح ٌم صٮ٬ؿ اخلبلؼ ثح٪٭ ٥كبني اجل٧ةٔح اإلقبل٦يح ا٣يت دؿل رضكرة
اتلىؽم ألٔؽاء اإلقبلـ يف اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح كٌم أثؿز ٧٩ٮذج ٦ة ي٧ك ٨أف
يكىم دمةاعت أك ظؿٌلت ادلٔٮة اإلقبل٦يح ,يف املٞةث ٢ال ي٧ك ٨أف يؽىع

ظؿٌلت ادلك٣ح ,ظير د٭ؽؼ بنلك راحف دلٔٮة اجلةس ,أكرث  ٨٦دؿًلزي٬ة ىلع

د٘يري األ٧ْ٩ح كإٝة٦ح ادلك٣ح اإلقبل٦يح(.)2

كبٕؽ ذ٠ؿ ٦ة يؤػؾ ٔ٤ي٭ ٥يججيغ ذ٠ؿ حمةق٪٭ ٨٦ ٥ثةب اإل٩ىةؼ كبيةف
ه
احلٚ ٜض٧ةٔح اتلج٤يٖ هل ٥ص٭ٮد من١ٮرة يف دٔٮة اجلةس إىل أوٮؿ اإلقبلـ ممة
رشح اهلل ٠سري  ٨٦اخل ٜ٤يف ادلػٮؿ إىل اإلقبلـ ك٬ؽايح الٌةؿ كاحليةرل,

كأذىة٦٭ ٥ثةل١ذةب كالك٪ح يف ٠سري  ٨٦مبٮف ظيةد٭ ,٥كيتكٚ ٥ي٭ ٥اتلٞٮل
(ٛ٩ )1ف املؿصٓ الكةث ٜص.18

( )2اْ٩ؿ د .أمحؽ ظكني ث ٨قٕيؽ الٮيص ,احلٞةا ٜاملٕذربة ٔ ٨األديةف كاٛ٣ؿؽ امل٪ترشة ,دار
اُ٣ؿٚني ,اُ٣ةا ,ٙط ثؽكف ,ت 1431ق ص  ,386كًلؾل ٟمحٮد ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨محٮد

اتلٮجيؿم ,اٞ٣ٮؿ ابل٤يٖ يف اتلعؾيؿ  ٨٦دمةٔح اتلج٤يٖ ص 8كص  ,231-229كًلؾل ٟاْ٩ؿ

اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم ,املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,دار
اجلؽكة إ٣ةمليح لُ٤جةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ ثةلؿيةض ,ط 1424 ,5ق ,ج 1ص.325
995

الثقافة اإلسالمية يف بورما

كالٮرع كالـ٬ؽ كالىبلح ,كي٘٤ت ىلع ثٌٕ٭٠ ٥رثة اذل٠ؿ ,كيذ٧زي ثٌٕ٭٥
ن
ن
ثةلىبلح كاالقذٞة٦ح ,ي
كٔؿؼ ثٌٕ٭ ٥ثةلىٮـ ٩٭ةرا كاٞ٣يةـ حلبل كػةوح يف كٝخ
ػؿكص٭ ,٥كرب٧ة دؿل ز٧ؿة ص٭ٮد ٥٬كأٔ٧ةهل ٥ىلع مؿأل إ٣ني َٚم ٩ذةج

إػبلو٭ ٥ك٬ٮ  ٨٦أ٦ ٥٬جةدا٭.٥

كأ٪٬ ٢ٞ٩ة ثةجله ٦ة ٝةهل النيغ حم٧ؽ ث ٨وة٣ط إ٣سي٧ني رمح ٫اهلل ٔ٨

دمةٔح اتلج٤يٖ ٞٚةؿٞ٣" /ؽ ٠رث اٞ٣ٮؿ ٔ ٨اجل٧ةاعت ,ك٦ة ٬ٮ األ٬ ٨٦ ٢ٌٚؾق

اجل٧ةاعت ك٦ة أمج ٫ذل ٟكًلرث الالكـ يف دمةٔح ادلٔٮة كاتلج٤يٖ ,كأ٩ة أرل أف ٬ؾق
ه ه
ه
اجل٧ةٔح ٚي٭ة ه
دأزري ثة ٖ٣ال يٮصؽ يف اجل٧ةاعت ا٣يت أٔ ٥٤أمؽ دأزريا
٠سري,
ػري
٪٦٭ةٚ ,ك ٨٦ ٥اكٚؿ آ ٨٦ثؽٔٮد٭ ,٥كًل ٨٦ ٥اعص أَةع ثؽٔٮد٭ ,٥ك٬ؾا أمؿ

منة٬ؽ كال ي١٪ؿ٣ ,ك٬ ٨ؤالء اجل٧ةٔح ظكت ٦ة أرل حيذةصٮف إىل ا,٥٤ٕ٣
كٞ٣ؽ ث٘٤ين ٔ ٨ثٌٕ٭ ٥أ ٫٩ال يؿٗت يف ا ,٥٤ٕ٣كال اتلٕٚ ٜ٧ي ,٫كيٞٮؿ اتلٕٜ٧

ل٧٤ٕ٤ةء ,ك٦ة أمج ٫ذل ,ٟك٬ؾا ػُأ ,ك٬ؾا ٬ٮ اذلم ا٩ذٞؽق ٔ٤ي٭٠ ,٥ؾل ٟث٘٤ين
ٔ ٨زٔ٧ةء هلؤالء اجل٧ةٔح يف األُٝةر اإلقبل٦يح ػةرج ثبلد٩ة أ٩٭ ٥ىلع احنؿاؼ

يف إٞ٣يؽةٚ ,إذا وط ٬ؾا ٚإف الٮاصت احلؾر ٪٦٭ ٥كاالٝذىةر ىلع ادلٔٮة داػ٢
ن
ن
ثبلد٩ة ىلع الٮص ٫املرشكع ,ىلع لك ظةؿ أ٩ة أرل يف اجل٧ةٔح ػريا ٠سريا ,كل٪١٭٥
ال خي٤ٮف  ٨٦دٞىري٧٠ ,ة أ٩ين أظؾر  ٨٦الـٔ٧ةء اذلي ٨ػةرج ثبلد٩ة إف وط ٦ة
ث٘٤ين ٔ٪٭ٚ ,٥جبلد٩ة كاحل٧ؽ هلل ٚي٭ة ٔ٧٤ةء ,كٚي٭ة و٤عةء ,كال ظةصح أف ٩ؾ٬ت

إىل ػةرج ابلبلد"(.)1

(ٌٚ )1ي٤ح النيغ حم٧ؽ وة٣ط إ٣سي٧ني ,دل٧ٮع ٚذةكل كرقةا ٢النيغ حم٧ؽ وة٣ط إ٣سي٧ني,
دار الٮَ ٨ل٤جرش ,ط  ,٬1417 ,1ص.273
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كصةء ٔ ٨النيغ ٔجؽ إ٣ـيـ ث ٨ثةز رمح ٫اهلل يف صٮاب قؤاؿ ٞٚةؿٚ" /إف

دمةٔح اتلج٤يٖ ٣حف ٔ٪ؽ ٥٬ثىرية يف مكةا ٢إٞ٣يؽة ٚبل جيٮز اخلؿكج ٕ٦٭ ٥إال
ٌ
مل ٨دلي ٥٤ٔ ٫كبىرية ثةٕٞ٣يؽة الىعيعح ا٣يت ٔ٤ي٭ة أ ٢٬الك٪ح كاجل٧ةٔح ظىت

يؿمؽ ٥٬كي٪ىع٭ ٥كيذٕةكف ٕ٦٭ ٥ىلع اخلري أل٩٭ ٥ننيُٮف يف ٔ٤٧٭ ٥ل٪١٭٥
ّ
حيذةصٮف إىل املـيؽ  ٨٦ا ٥٤ٕ٣كإىل  ٨٦يجرص٧٤ٔ ٨٦ ٥٬ةء اتلٮظيؽ كالك٪ح ,رزؽ

اهلل اجل٧يٓ ا ٫ٞٛ٣يف ادلي ٨كاثلجةت ٔ٤ي.)1("٫

يذٌط ممة قج ٜأف دمةٔح اتلج٤يٖ ٌم /إظؽل اجل٧ةاعت اإلقبل٦يح املن٭ٮرة
ن
ن
ن
يف ثٮر٦ة ,كدٕذرب ق٪ؽا اعَٛية كاصذ٧ةٔية جل٧يٓ مك٤يم ثٮر٦ة ,كدلي٭ ٥م٭ؿة
ُ
كدٞجٝ ٨٦ ٢ج ٢إ٣ٮاـ ,كدٕذرب ٌم أثؿز رمٮز ادلٔٮة إىل اهلل يف ثٮر٦ة ث٢
كاقٕح
 ٨٦ركاد٬ة كًلرثة ا٩تنةر٬ة ٓ٦ ,مبلظْح ٦ة ٔ٤ي٭ة  ٨٦مؤاػؾات قج ٜاتلججي ٫ىلع

ثٌٕ٭ة ,أد٧ىن ٞٔ ٨٦بلء اجل٧ةٔح دؽارًل٭ة; حلعك٤٧ٔ ٨٭ ٥كيذٮا ٓ٦ ٜٚال١ذةب
كالك٪ح.

 دورَه يف نرش اثلقاؾة اإلشالوية.
رٗ ٥لك ٬ؾق املآػؾ ٚإف دمةٔح اتلج٤يٖ ٝؽ ا٩ترشت دٔٮد٭ ٥يف  ٥ْٕ٦أحنةء

ثٮر٦ة ,كهل ٥ص٭ٮد من٭ٮدة ين١ؿكف ٔ٤ي٭ة يف دٔٮة املك٧٤ني ل٤ذ٧ك ٟثؽي٨
اإلقبلـ كاحلٛةظ ىلع اهلٮيح اإلقبل٦يح يف ٬ؾق ابلبلد املٌُ٭ؽة ,كأف إصعةؼ
ص٭ٮد٩ ٥٬كؿاف ل٤ض٧ي ٢كدلة٩جح ل٤ىٮاب كإيٞةؼ لرلٔٮة ٪٬ةؾ كإيؾاف ل١٪٧٤ؿ

( )1ق٧ةظح النيغ ٔجؽ إ٣ـيـ ثٔ ٨جؽ اهلل ث ٨ثةز ,دل٧ٮع ٚذةكل إ٣بل٦ح ٔجؽ إ٣ـيـ ث ٨ثةز
رمح ٫اهلل ,أرشؼ ىلع دمٕ ٫كَجٕ /٫حم٧ؽ ث ٨قٕؽ النٮيٕؿ ,ج 8ص .331
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أف خيؿج ,إذ أف ز٧ؿة ص٭ٮد ٥٬املجةرًلح يف داػ ٢ثٮر٦ة كاًعح ىلع إ٣يةف,
ٚؽػ ٢ىلع أيؽي٭ ٥ه
ه
٠سري إىل اإلقبلـ ,كدؿؾ آػؿكف  ٨٦املك٧٤ني ىلع أيؽي٭٥
ػٜ٤
قج ٢ا٘٣ٮايح كالؿذي٤ح ,ث ٢اقذُةٔٮا أف خيرتٝٮا ٝجٗ ٢ري ٥٬الكذةر احلؽيؽم

اذلم ٚؿًذ ٫النيٮٔيح ابلٮذيح ىلع ثٮر٦ة ٓ٦ ,األػؾ يف ٔني االٔذجةر إديةف

الٮاصت الرشيع اجتة٬٭ ٨٦ ٥ػبلؿ دٔٮد٭ ٥إىل احل ٜثة٣يت ٌم أظك٨

ك٪٦ةوعذ٭ ٥كإرمةد ٥٬كدٮصي٭٭ ٥كاألػؾ ثأيؽي٭ ٥لئلٝبلع ٔ ٨ال٤ضٮء إىل ٠ذةثح
اتل٧ةا ٥امل٤٧ٮءة ثةُ٣بلق ٥كدؿؾ األكراد كاألذاكر ابلؽٔيح ,كدؿؾ ابلؽع
كالٌبلالت ,كاال٬ذ٧ةـ ثة ٥٤ٕ٣الرشيع كخبةوح ٔ ٥٤اتلٮظيؽ.

كيذ٤ؼه دكر دمةٔح اتلج٤يٖ يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ٦ة يٌل/

  ٨٦ػبلؿ دٔٮد٭ ٥إىل اإلقبلـ كدٞؽي٧٭ة ثىٮرة راإح كظك٪ح يذأزؿ ال١سرين
٪٦٭ ٥ظىت أف ثٌٕة  ٨٦ابلٮذيح يٕذ ٜ٪اإلقبلـ كيٕ ٨٤ادلػٮؿ ٚي ٫بكجت
أػبلٝ٭ ٥كظك ٨دج٤ي٘٭ ٥هلؾا ادلي ٨إْ٣ي ,٥كٝؽ ئؿؼ ٔ٪٭ ٥د٧زي ٥٬يف
ظك ٨إثبلغ ادلٔٮة كدؿٗيت اجلةس يف ادلػٮؿ إىل اإلقبلـ ,كٔؽـ ا٣رت٬يت
كاتلٛ٪ري ,أم أف دكر ٥٬دٕؽل إىل دٔٮة ٗري املك٧٤ني.

 -دأزؿ ال١سري ثةإلقبلـ ْ٩ري ادىةٚ٭ ٥ثةلك٧ةظح كاتلٮآً يف دج٤يٖ دي ٨اهلل,

ٚ٭ؤالء ادلاعة اقذُةٔٮا يف اقذؼؽاـ ٬ؾق الٮقي٤ح الؿاإح ث ٢كجنعٮا يف ذلٟ

كأكرب دحل ٢كبؿ٬ةف ىلع ذل ٟأ٩٭ ٥ي٧ذ١٤ٮف م٭ؿة كاقٕح ثني اجلةس,
كيذ٧ذٕٮف ثةملعجح كاٞ٣جٮؿ كالؿًة ٝ ٨٦ج ٢دميٓ َجٞةت املضذ ٓ٧املك,٥٤

كظىت ٝ ٨٦ج ٢ثٕي ابلٮذيح.
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 بكجت دٔٮد٭ ٥إىل اإلقبلـ كإرصار ٥٬ىلع االقذ٧ؿار أف اهلل ظ٬ ِٛؾا ادلي٨كٞ٦ؽقةد ٫يف د ٟ٤ابلبلد  ٨٦الـكاؿ٤ٚ ,ٮال  ٢ٌٚاهلل ٔـ كص ٢ز ٥ص٭ٮد
دمةٔح اتلج٤يٖ ىلع مؿ الكجني يف إثبلغ ٬ؾا ادلي ٨إْ٣ي ٥ملة رأي٪ة لئلقبلـ
ن
أزؿا كٝةا٧ح يف ثٮر٦ةٚ ,ضـل اهلل اٞ٣ةا٧ني ىلع ذل ,ٟكأ٦ؽ ٥٬ثٛ٘٧ؿة كرًٮاف

 ٫٪٦قجعة ٫٩كدٕةىل.

 ظٛةظ املضذ ٓ٧ىلع مٕةاؿ ادلي ٨كأوٮؿ اإلقبلـ  ٨٦آزةر دٔٮد٭ ,٥ك٬ؾا كآٝم٧٤ٮس للك  ٨٦اك٩خ هل و٤ح ث٭ؾق اجل٧ةٔح ٞٚؽ أٚىن ٬ؤالء أٔ٧ةر ٥٬يف
ادلٔٮة إىل دٮظيؽ اهلل دٕةىل كاتل٧ك ٟثةدلي ٨اإلقبليم اٞ٣ٮي ,٥إًةٚح إىل
دٔٮد٭ ٥ثةملعةْٚح ىلع الى٤ٮات اخل٧ف كٝؿاءة اٞ٣ؿآف كاألمؿ ثةملٕؿكؼ
كاجلَم ٔ ٨امل١٪ؿ ,كادلٔٮة إىل الـ٬ؽ كٔؽـ االٗرتار ثةدل٩ية ,كاحلر ىلع لك

٦ة يجٕؽ اإلنكةف ٔ ٨م٭ٮاد ٫ك٩ـاغت النيةَني.

 ك ٨٦أ ٥٬أدكار ٥٬احلٞيٞيح يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ٌم ٗؿس املجةدئن
احلك٪ح كاألػبلؽ اٛ٣ةً٤ح ثةدىةٚ٭ة كإٝة ك٣حكخ ثؽٔٮد٭ة ثةٞ٣ٮؿ ٧٠ ٍٞٚة

٬ٮ ظةؿ ٠سري  ٨٦ادلاعة ٝةؿ دٕةىل( /ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ) [ابلٞؿة ,]44 /مّ٧ة قةد يف املضذ ٓ٧املك٥٤
ابلٮريم املجةدئ احلك٪ح كاألػبلؽ اٛ٣ةً٤ح املذ٧س٤ح يف املعجح كاإلػةء كاملٮدة
كاإليسةر كالؿمحح كال١ؿـ كٗري٬ة.
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 /2دعاة السلفية.
املقصِد بادلاعة الصنؿية يف بِروا.
 ٥٬دل٧ٮٔح ٤َ ٨٦جح ا ٥٤ٕ٣كا٧٤ٕ٣ةء املٕةرصي – ٨ك٤ٝ ٥٬ح ل٪١٭ ٥يف ازديةد

مكذ٧ؿ -اذلي ٨ختؿصٮا يف اآلك٩ح  ٨٦اجلةٕ٦ةت الكٕٮديح كادلكؿ اإلقبل٦يح

كإ٣ؿبيح كبٕي اجلةٕ٦ةت اإلقبل٦يح  ٨٦دك٣ح ث٘٪بلديل ٠ؽار املٕةرؼ

اإلقبل٦يح كاجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثٛذية كصةٕ٦ح ٬ةد٭ـارم كٗري٬ة ,ظير ٩٭ضٮا
اجل٭ش الىعيط يف دٞ٤ي٭ ٥ل ٥٤ٕ٤الرشيع الىعيط املكذ٧ؽة  ٨٦ال١ذةب كالك٪ح

ك٩جؾ ابلؽع كاخلؿاٚةت ,كأوجعٮا ثٕؽ ذل ٟداعة يؽٔٮف إىل اهلل ىلع ثىرية
كيكريكف ىلع ٪٦٭ش ال١ذةب كالك٪ح يف ابلبلغ ٓ٦ ,أ٩٭ ٥ال يجذ٧ٮف ٛ٣ؿٝح أك

َةاٛح أك ظـب أك دمةٔح كال يجكجٮف إىل أٛ٩ك٭ ٥أم اق ٥أك نكجح أك ٪٠يح ,ث٢

ٔؿٚٮا كامذ٭ؿكا ث٭ؾا االقَ ٨ٔ ٥ؿي ٜخمةٛ٣ي٭ ٥يف ادلٔٮة دمةٔح اتلج٤يٖ(.)1
 وٌُجُه وطريقة دعِثُه.

اجل٧ةٔح املذىٛٮف ثةلكٛ٤يح يف ثٮر٦ة ٣حف هل٪٦ ٥٭ش كاًط يكريكف ٔ٤ي٫

كال َؿيٞح ٦ذجٕح ّة٬ؿة يف دٔٮد٭ ٥إىل اهللٚ ,ةملٕؿكؼ ٔ٪٭ٌ ٥م اُ٣ؿيٞح
اتل٤ٞيؽيح املٕؿكٚح الؿق٧يح املٕذةدة يف ابلبلد اإلقبل٦يح يف اقذؼؽاـ الٮقةا٢

إ٣رصيح احلؽيسح املذ٧س ٢يف إٞ٣ةء اللك٧ةت الٮْٔيح يف املكةصؽ ثٕؽ لك وبلة
( )1ادلاعة الكٛ٤يح يٞٮمٮف جب٭ٮد صجةرة يف دٞؿيت كص٭ةت اجلْؿ ٚي٧ة ثح٪٭ ,٥كال يذٕؿًٮف
ن
ن
ملنةخي٭ ٥يف دمةٔح اتلج٤يٖ كلٮ ثك٧٤حٚ ,جؽأت احلٮاصـ دـكؿ محبة ٚنحبة ,كػةوح ثٕؽ
ن
األز٦ح األػرية ,دٮظؽت وٛٮٚ٭٩ ٥ٮاع ٦ة ألص ٢ػؽ٦ح اٌٞ٣يح احلةحلح.
999

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

ٛ٦ؿكًح كيؿًلـكف ىلع مٮاًيٓ خمذٛ٤ح ٪٠ٮاٝي اإلقبلـ كرشح أرٌلف اإلقبلـ
كأرٌلف اإلي٧ةف كدىعيط املٛة٬ي ٥اخلةَبح ك٩جؾ ابلؽع كاخلؿاٚةت كالٌبلالت

كالرشًليةت كٗري٬ة ,ثةإلًةٚح إىل دْ٪ي ٥املعةرضات إ٣ة٦ح يف املكةصؽ كاجلٮآ٦
ا٣يت ٣حكخ ٚي٭ة إماكالت َ ٨٦ٮاا ٙأػؿل كدً٤ف ثةل٘٤ح املع٤يح الؿك٬ةجنيح أك

ال٘٤ح الؿق٧يح ابلٮر٦يح ,أيٌأ يذ ٥دْ٪ي ٥ادلركس ا٧٤ٕ٣يح كادلكرات ا٧٤ٕ٣يح

املؤو٤ح يف مكةا ٢اتلٮظيؽ كإٞ٣يؽة كاألوٮؿ اثلبلزح كٗري٬ة٧٠ ,ة يذ ٥اقذٌةٚح

املنةيغ  ٨٦ػةرج ثٮر٦ة اكلكٕٮديح( )1كٗري٬ة ,ثةإلًةٚح إىل إٝة٦ح امل٤ذٞيةت

ا٧٤ٕ٣يح الىيٛيح كٔ ٢٧املكةثٞةت اثلٞةٚيح إ٣ة٦ح كيذؼؾكف ٦ؽرقح دار
ن
األرٞ٤ُ٪٦ )2(٥ٝة تلٛ٪يؾ ثؿادل٭ ٥كننةَةد٭ ٥تلعٞي ٜأ٬ؽاٚ٭ ٥كػُُ٭.)3(٥
 دورَه يف نرش اثلقاؾة اإلشالوية.
يذؼ٤ه دكر دمةٔح الكٛ٤يح يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ٦ة يٌل/
 دٞؽي ٥ادلي ٨اإلقبليم احل٪ي ٙىلع أقف وعيعح ك٪٦٭ش ٝٮي ٥كادجةٔ٭ةمل٪٭ش ال١ذةب كالك٪ح كالك ٙ٤الىة٣ط رًٮاف اهلل ٔ٤ي٭ ,٥كيكذؼؽمٮف يف

( ٨٧ً ٨٦ )1املنةيغ اذلي ٨زاركا ثٮر٦ة ٝج ٢مخف ق٪ٮات ٌٚي٤ح النيغ دَ .بلؿ أثٮ اجلٮر
٦ؽيؿ مرشكع دْٕي ٥ابلرل احلؿاـٌٔ ,ٮ ٬يبح اتلؽريف جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل.
( )2قج ٜالالكـ ثةتلٛىي٦ ٨ٔ ٢ؽرقح دار األر ٥ٝيف املُ٤ت املةيض.
(ٞ٣ )3ةء  ٓ٦النيغ ادلأيح أ٦ري ظكني د٧زي ادلي ٨ثؿ٦ةكم األو ٢أرٌلين ٞ٦ي ٥يف ٦ؽي٪ح
را٘٩ٮف ,أظؽ أٌٔةء ٬يبح اتلؽريف ثٕ٧٭ؽ دار األر ٥ٝث ٨أيب األر ٥ٝكٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ
 1435/12/27ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كقجٞخ دؿدمذ ٫ثةتلٛىي.٢
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إيىةهلة الٮقةا ٢كاُ٣ؿؽ امل٪ةقجح دذ٧س ٢يف إٝة٦ح امل٤ذٞيةت إ٣ة٦ح ثةملؽارس

كاملكةصؽ كدْ٪ي ٥ادلكرات ا٧٤ٕ٣يح املؤو٤ح يف مٮاًيٓ خمذٛ٤ح كٔ٪ةكي٨
٦ذ٪ٮٔح يف إٞ٣يؽة الىعيعح كادلٔٮة إىل أػؾ ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح كالرشٔيح ٨٦

امل٪ةثٓ الىةٚيح.

 ادلٔٮة إىل اهلل دٕةىل ثةحلكىن كاملٮْٔح احلك٪ح يف حمةربح ابلؽع ك٩جؾن
اخلؿاٚةت كالٌبلالت يف املضذ ٓ٧املك ,٥٤ثٕيؽا ٔ ٨الىؽاـ كاملنةظ٪ح
ن
اُ٩بلٝة ٝ ٨٦ٮهل دٕةىل     ( /
             

[ )     اجلع.]125 /٢

 اال٬ذ٧ةـ ثةمل٪ة٬ش الىعيعح كا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح املؤو٤ح يف إثبلغ دٔٮد٭ ٥إىلاهللٚ ,ذضؽ ٥٬يؿًلـكف يف دٔٮد٭ ٥ىلع أْٔ ٥دقذٮر ك٬ٮ اٞ٣ؿآف ال١ؿي٥

كًلذت الك٪ح الىعةح ,ك٪٦٭ش الك ٙ٤الىة٣ط املكذ٧ؽ  ٨٦ال١ذةب كالك٪ح.

 ٗؿس اٞ٣ي ٥اإلقبل٦يح كاملجةدئ احلك٪ح كاألػبلؽ اٛ٣ةً٤ح َٔ ٨ؿي ٜإٞ٣ةءاملعةرضات ادليجيح كاللك٧ةت الٮْٔيح امل١سٛح يف املؽارس كاملكةصؽ ,كٌم
 ٨٦أ ٥٬األمٮر ا٣يت يججيغ لرلأيح أف يٕذين ث٭ة كيؽٔٮا إحل٭ة ظير ٦ؽح اهلل

قجعة ٫٩كدٕةىل ٩بي ٫يف ٠ذةث ٫ال١ؿيٝ ٥ةؿ دٕةىل( /ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)
[ا.]4 /٥٤ٞ٣

  ٨٦أ٦ ٥٬ة د٧زي ث ٫ادلاعة الكٛ٤يح يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كدٔٮد٭ ٥إىل اهللقجعة ٫٩كدٕةىل اقذؼؽاـ اُ٣ؿؽ احلؽيسح كالٮقةا ٢إ٣رصيح امل٪ةقجح يف

دٔٮد٭ ٥إىل اهلل ٠إٝة٦ح احلٛبلت كاجلؽكات كامل٤ذٞيةت إ٣ة٦ح ,ك٬ؾا أمؿ يف
اغيح األ٧٬يح إذ ال دٞذرص ادلٔٮة ىلع كقي٤ح ٕ٦ي٪ح كَؿؽ حمؽدةٚ ,يججيغ ىلع
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ادلاعة ا٪ٕ٣ةيح كاحلؿص يف د٪ٮع الٮقةا ٢كاألدكات يف إثبلغ ادلٔٮة إىل اهلل
كٔؽـ االٝذىةر ىلع كقةا ٢حمؽدة تلع ٜٞاأل٬ؽاؼ املجنٮدة.

 إدػةؿ اتل٪ٞيح احلؽيسح كاالقذٛةدة ٪٦٭ة يف دٔٮد٭ ٥إىل اهلل اكقذؼؽاـاحلةقٮب كاال٩رت٩خٚ ,ةالقذٛةدة  ٨٦اتل٪ٞيح احلؽيسح كاقتس٧ةر٬ة يف إثبلغ

ادلٔٮة إىل اهلل أمؿ ٦٭ ٥كاغيح أقىم يف دُٮيؿ اخلُةب ادلٔٮم كػةوح يف
ٔرص دٞؽـ ٚي ٫ا ٥٤ٕ٣كأوجعخ اتل٪ٞيح يف ٦ذ٪ةكؿ األيؽم.

 دلة٩جح الىؽاـ ثني اجل٧ةاعت األػؿل كادلٔٮة ٔرب الٮقةا ٢املذةظح امل٪١٧حن
ثٕيؽا ٔ ٨االظذٞةف كبؤر الرصاع ك٬ؾق اخلُٮة ين١ؿكف ٔ٤ي٭ةٚ ,ةدلاعة
الكٛ٤يح رٗ٦ ٥ة يٮاص٭ٮف  ٨٦ثٕي اجل٧ةاعت  ٨٦املٌةيٞةت إال أ٩٭ ٥ال
ي٤ذٛذٮف إحل٭ ٥ث ٢جتؽ ٥٬يٮٝؿك ٥٬كيجض٤ٮ٩٭ ٥ىلع أ٩٭ ٥منةخي٭ ٥كأقةدؾد٭٥

هل ٥دٞؽيؿ ٥٬كاظرتا٦٭.٥

 اتلأزري ابلة ٖ٣يف دٔٮد٭ ٥إىل اهلل كػةوح َ٤جح ا ٥٤ٕ٣كٚبح النجةب,القذؼؽا٦٭ ٥الٮقةا ٢امل٪ةقجح تلأزري ٥٬ك١٬ؾا يججيغ لرلأيح أف يكٮف ٪ُٚة
ن
ظةذٝة يذعني اٛ٣ؿص امل٪ةقجح كيكتس٧ؿ الٮقةا ٢املؤزؿة تلعٞي ٜاغيةت أقىم

كأ٬ؽاؼ ْٔىم.

ك٪٬ةؾ دمةاعت أػؿل كٚؿؽ إقبل٦يح يف ثٮر٦ة اكملةدؿيؽيح(.............. ,)1
( )1املةدؿيؽيحٌ /م ٚؿٝح الك٦يح إقبل٦يح تكذؼؽـ ا٣ربا٬ني كادلالا ٢ا٤ٕٞ٣يح كالالك٦يح يف
إزجةت إٞ٣يؽة كوٛةت اهلل كأق٧ةا ,٫كدجكت إىل أيب ٪٦ىٮر املةدؿيؽم ,اْ٩ؿ اجلؽكة
إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم ,املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,ج,1مؿصٓ
قةث ٜص.95
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كاألمةٔؿة( ,)1كاٞ٣ةدية٩يح( )2كالىٮٚيح( )3كا٣ربي٤ٮيح( )4ثةإلًةٚح إىل َةاٛح
ن
دكر ه
ٛ٦ىبل ٕ٣ؽـ كصٮد ه
ثةرز هل ٥يف نرش
النيٕح( )5كل ٥أدٕؿض إىل احلؽير ٔ٪٭٥
( )1األمةٔؿةٌ /م ٚؿٝح إقبل٦يح دتجىن ا٤ٛ٣كٛح الالك٦يح يف إٞ٣يؽة كدٮظيؽ أق٧ةء اهلل
كوٛةد ,٫كدجكت أليب احلك ٨األمٕؿم اذلم ػؿج ىلع املٕزت٣ح ,اْ٩ؿ اجلؽكة إ٣ةمليح
ل٤نجةب اإلقبليم ,املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,ج  ,1مؿصٓ قةث,ٜ
ص , 83كًلؾل ٟقٕؽ رقذ ,٥اٛ٣ؿؽ كاملؾا٬ت اإلقبل٦يح ,دار األكاا ٢ل٤جرش كاتلٮزيٓ,
ط2118 ,6ـ ,ص.132
( )2اٞ٣ةدية٩يحٌ /م ظؿًلح ديجيح ننأت ثةق ٥اإلقبلـ يف اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ث٧كةٔؽة االقذٕ٧ةر
االجن٤زيم ,ثٞىؽ إثٕةد املك٧٤ني ٔ ٨دي٪٭ ٥الىعيط ,كإدػةؿ ٕ٦ذٞؽات كأظاكـ ختةٙ٣
اإلقبلـ ,كإ٘٣ةء ٚؿًيح اجل٭ةد ٔ ٨املك٧٤ني ,اْ٩ؿ اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم,
املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة,ج ,1مؿصٓ قةث ,ٜص ,416كًلؾل ٟد.
ظكني ٌٔل محؽٝ ,ةمٮس املؾا٬ت كاألديةف ,دار اجلي ,٢ط  ٬1419 ,1ص .17
( )3الىٮٚيحٌ /م ظؿًلح ديجيح ا٩ترشت ٠زناعت ٚؿديح دؽٔٮ إىل الـ٬ؽ كمؽة إ٣جةدة ,ز٥
ن
دُٮرت ظىت وةرت َؿٝة ممزية ٕ٦ؿكٚح ثةق ٥الىٮٚيح ,اْ٩ؿ اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب
اإلقبليم ,املٮقٮٔح املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,ج ,1مؿصٓ قةث ,ٜص.249
( )4ا٣ربي٤ٮيحٌ /م نكجح إىل ٦ؽي٪ح ثؿيٌل يف اهل٪ؽ يف كاليح أكدؿاثؿاديل ,كٌم ٚؿٝح وٮٚيح
٘٦ةحلح يف دٞؽيف األ٩بيةء كب٪ةء األرضظح كخمةٛ٣ح املك٧٤ني كالكت كالنذ ٥كال٨ٕ٤
كاتلٛ١ري ٕ٣ة٦ح املك٧٤ني ,اْ٩ؿ اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم ,املٮقٮٔح املحرسة يف
األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,٬1424 ,ج1مؿصٓ قةث ,ٜص.298
ن
( )5النيٕح ٥٬ /د ٟ٤اٛ٣ؿٝح  ٨٦املك٧٤ني اذلي ٨زٔ٧ٮا أف ٔ٤ية ٬ٮ األظ ٜيف كرازح اخلبلٚح,
كٝؽ أَ٤ٔ ٜ٤ي٭ ٥اإل٦ة٦يح أل٩٭ ٥صٕ٤ٮا  ٨٦اإل٦ة٦ح اٌٞ٣يح األقةقيح ا٣يت تن٘٤٭ ,٥اْ٩ؿ
اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم املٮقٮٔح ,املحرسة يف األديةف كاملؾا٬ت املٕةرصة ,مؿصٓ
=
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اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ,ث ٢ال يذٕؽل دكر ٥٬يف حميٍ د٧ؿًلـ ٥٬كٞ٦ؿ دٮاصؽ ٥٬ك٥٬
٤ٝح يف ذات الٮٝخ ,ك٣حكخ هل٠ ٥يةف ظىت ينةر إحل٭ٚ ,٥أكذيف ثؾ٠ؿ ٬ةدني

اجل٧ةٔذني ا٣يت الظخ يف األ ٜٚدكر٧٬ة كمؾل ُٔؿ٧٬ة.

=

قةث ,ٜج 1ص ,51كًلؾل ٟاْ٩ؿ د .أمحؽ ظكني ث ٨قٕيؽ الٮيص ,احلٞةا ٜاملٕذربة ٔ٨
األديةف كاٛ٣ؿؽ امل٪ترشة ,مؿصٓ قةث ,ٜص.348
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أوال :التحديات.
ٔؽـ االٔرتاؼ احل١ٮيم الؿقيم هلؾق اجل٧ةاعت اإلقبل٦يح ,كإف اك٩خ
ن
احل١ٮ٦ح دذضةكز  ٓ٦دمةٔح اتلج٤يٖ أل٩٭ ٥مكةملني أكال ,كٕ٣ؽـ دؽػ٤٭ ٥يف
ن
الكيةقح كْ٩ةـ احلك ٥زة٩يةٚ ,ة٣جنةَةت ا٣يت دٞةـ  ٨٦دمةٔح اتلج٤يٖ أك
اجل٧ةٔح الكٛ٤يح دذ ٥لك٭ة جب٭ٮد ٚؿديح كبؽكف درصيط أك مٮاٞٚح ٝ ٨٦ج٢

احل١ٮ٦ح ,ألف ٬ؽؼ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٬ٮ اٌٞ٣ةء ىلع اإلقبلـ كَ٧ف

اهلٮيح اإلقبل٦يح ٪٬ ٨٦ةؾ١ٚ ,ي ٙهل ٥أف يٮاٞٚٮا أك يىؽركا درصيط ىلع

٦جنٍ ديين يذٕ ٜ٤ثةإلقبلـ كمكذٞج٣ ,٫٤ك ٨اإلػٮة  ٓ٦ذل ٟيكٕٮف
ثك٦ ٢ة أكدٮا ٝ ٨٦ٮة كٔــ يف اقذ٧ؿار دٔٮد٭ ٥يف قبي ٢نرش اإلقبلـ رٗ٥

٦ة يٮاص٭ٮف  ٨٦خمةَؿ مىت.

دٞذرص دكر دمةٔح اتلج٤يٖ يف ادلٔٮة إىل إ٣جةدات كاألػبلؽ كٌٚةا٢

األٔ٧ةؿ كإٝة٦ح اذل٠ؿ كال يكيف ٔ٤٧٭ ٥ملٮاص٭ح اتليةرات ا١ٛ٣ؿيح املٕةديح

لئلقبلـ ا٣يت جت٪ؽ اكٚح َةٝةد٭ة حلؿب اإلقبلـ كاملك٧٤ني ,ك٪٬ة لكخ يف

وؽد ٩كؿاف دمي٤٭ ٥كد٭٧حل ننةَةد٭ ٥ادلٔٮيح كاثلٞةٚيح٣ ,ك٬ ٨ؾا ٦ة
ن
ن
ظىٕٚ ٢بل ػبلؿ قجٕني اع٦ة اذلم مىض ٨٤ٚ ,تكذُٓ إىل اآلف أم دمةٔح
إقبل٦يح  ٨٦مٮاص٭ح اتليةرات ا١ٛ٣ؿيح املؼذٛ٤ح ٪٬ةؾ ,ث٧ة يف ذل ٟاجل٧ةٔح
الكٛ٤يح ٚ٭ ٥يف ثؽايح منٮار ٥٬كاُ٩بلٝذ٭ٚ ,٥ةملكؤكحلح دْٕ ٥يف أٔ٪ةٝ٭٥

ٚيذُ٤ت إىل ص٭ؽ أكرب كقيع أكقٓ.
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٤ٝح ننةط ادلاعة الكٛ٤يح كيٕؾركف يف ذل ٟثأ٩٭ ٥يف ثؽايح املكرية

كاالُ٩بلٝح ثةإلًةٚح أ٩٭ ٥ل ٥يأػؾكا م٭ؿة كاقٕح ٦س ٢دمةٔح اتلج٤يٖٓ٦ ,
مٮاص٭ذ٭ ٥تلعؽيةت خمذٛ٤ح كاملذ٧س٤ح يف ٤ٝح ٔؽد ٥٬كمط ٔذةدٚ ,٥٬جةتلةيل
يججيغ ٔ٤ي٭ ٥رق ٥اخلٍُ املكذٞج٤يح ككًٓ األ٬ؽاؼ امل٪ةقجح تلعٞيٜ

آ٦ةهل ٥كاغيةد٭ ٥كَ٧ٮظةد٭.٥

تكة ٢٬ثٕي دمةٔح اتلج٤يٖ  ٨٦نرش ثٕي ابلؽع كاخلؿاٚةت ٠إثةظذ٭٥

ل٤ذ٧ةا ,٥كحمةربح  ٨٦ي١٪ؿ ذلًٕٚ ,ٟل اٞ٣ةا٧ني  ٨٦املنةيغ كادلاعة ٨٦
ن
ٌ
دمةٔح اتلج٤يٖ كٗري٬ة إدراؾ ذل ٟكظ٤٭ة صؾرية لٌٞ٤ةء ٔ٤ي٭ة كٔؽـ
ا٩تنةر٬ة يف أكقةط إ٣ٮاـ.

كصٮد ثٕي األػُةء يف امل٪٭ش كاألق٤ٮب كالٮقةا ٢يف دمةٔح اتلج٤يٖ

اكالٝذىةر ىلع دٔٮة دٮظيؽ الؿبٮبيح  ٍٞٚكجتة ٢٬دٮظيؽ اإلهليح يف دٔٮد٭٥
ن
ك٣حف اإل٩كةر ٪٦٭ ٥لكية ,كإف اك٩ٮا ال يذٕ٧ؽكف ذل ٟبكجت ص٭٤٭ ٥ك٤ٝح
ٔ٧٤٭.٥

ٔؽـ اتلٮازف يف ٛ٦٭ٮـ ادلي ٨كاحليةة اكخلؿكج يف ادلٔٮة إىل اهلل ىلع ظكةب

األرسة كابليخ كدؿبيح األث٪ةء دلل دمةٔح اتلج٤يٖٚ ,يججيغ دىعيط املٜ٤ُ٪

كاملٛ٭ٮـ كاتلٮازف ثني األمٮر لك٭ة ال إٚؿاط كال دٛؿيٍ.
ن
ن
ٔؽـ املنةرًلح يف الكيةقح ٩٭ةاية ,كٔؽـ اتلؽػٚ ٢ي٭ة ثذةدةٚ ,٭ ٥يؿكف
ن
إوبلح اجلٛف كد٭ؾيج٭ة أكال ٚإذا و٤عخ اجلٛٮس و٤ط املضذ ,ٓ٧ك٬ؾا
ن
ن
اتلٮص ٫قجت ًٕٛة ٠جريا اجتةق املك٧٤ني كاًُ٭ةد ٥٬يف ثٮر٦ة ,إف اك٩ٮا
مىيبني يف كص٭ح ْ٩ؿ ٥٬اآلف لٌٕ ٙمٮًلح املك٧٤ني ٚبل ي٧ك ٨املؿكر

ٔ٤ي٭ ة بك٭ٮ٣ح ث ٢جيت كًٕ٭ة يف ٔني االٔذجةر القرتداد احلٞٮؽ كرد املْةل٥
كإرصةع ٬يجح اإلقبلـ كاملك٧٤ني ٪٬ةؾ.
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دتك ٥ثٕي دمةٔح اتلج٤يٖ ثةحلـبيح كإ٣ىجيح كإٝىةء اآلػؿي ٨مم٣ ٨حكٮا

ىلع ٦ؾ٬ج٭ ٥ك٪٦٭ض٭ ٥ك٤ٝ ٥٬ح كهلل احل٧ؽ ,ك٬ؾا امل٪٭ش ينلك ػُؿا

ملكذٞج ٢ادلٔٮة إىل اهلل يف ثٮر٦ةٚ ,ك ٥حن ٨حبةصح إىل اتلآ ٙ٣كاالدٛةؽ
كاالحتةد ,ث ٢كاملؤازرة ٚي٧ة ثني اجل٧ةاعت يف ّ ٢االًُ٭ةد ادليين كاْ٣ؿكؼ
ا٣يت دٕةين ٪٦٭ة اإلقبلـ كأ ٫٤٬يف ثٮر٦ة ,ظىت ال ٩كٮف َٕ٧ح قةا٘ح ق٭٤ح
ل٤جٮذيني احلةٝؽي ٨إذ أف إ٣ؽك ابلٮذم يٛؿظ٭٬ ٥ؾا اخلبلؼ ث ٢يٌٕٮف

اخلٍُ كيىٕ٪ٮف املؤامؿات لـرع كدب اخلبلؼ ٚي٧ة ثني املك٧٤ني.
ن
كصٮد ػبلؼ كاقٓ كًلجري صؽا ثني دمةٔح اتلج٤يٖ كداعة الكٛ٤يح يف ثٮر٦ة
ن
ن
ن
كا٩ذ٭ةء ثةلٮقةا ,٢ممة يذُ٤ت
اثذؽاء يف امل٪٭ش كمؿكرا ثةألق٤ٮب كاأل٬ؽاؼ

 ٨٦إٞ٣بلء أوعةب الؿأم كاملنٮرة كًٓ احل٤ٮؿ إ٣ةص٤ح كاجل٤ٮس ىلع
َةك٣ح احلٮار تلٞؿيت كص٭ةت اجلْؿ ٚي٧ة ثح٪٭ ٥كاخلؿكج ثذٮويةت ٦ؽركقح
ملكذٞج ٢ادلٔٮة كنرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة.

ن
مٌةيٞح دمةٔح اتلج٤يٖ دلاعة الكٛ٤يح يف ثٮر٦ة ْ٩ؿا ل١رثد٭ ٥كمٮًلذ٭٥

ظىت كو ٢ث٭ ٥اإلثبلغ ٔ٪٭ ٥دلل احل١ٮ٦ح ابلٮذيح كحمةك٣ح إحلةؽ الرضر

كاإلم٭ةر ث٭ ٥ىلع املؤل كاتلعؾيؿ ٪٦٭ ٥يف مٮأْ٭ ٥كػُج٭ ٥كص٤كةد٭,٥
ن
ٚعؿم أف تكٮد املعجح كالٮاةـ ثني ادلاعة يف ثٮر٦ة ثٕيؽا ٔ ٨ا٣تن٪ش
كابل٘ي كال١ؿا٬يحٚ ,ؽيج٪ة اإلقبليم حيس٪ة ىلع اتلآ ٙ٣كاملعجح كالٮاةـ(.)1

(٪٬ )1ةؾ ٝىح من٭ٮرة يف ثٮر٦ة ثني َ٤جح ا ٥٤ٕ٣كا٧٤ٕ٣ةء يف حمةربح دمةٔح اتلج٤يٖ لرلاعة
الكٛ٤يح ,ظير ثؽأت ٚذي٤ح املنلكح  ٨٦ظةدزح دذٕ ٜ٤ثةتل٧ةا ٥كأف أظؽ ادلاعة الكٛ٤يح
ن
ن
أ٩كؿ ىلع أظؽ ميٮخ دمةٔح اتلج٤يٖ كٌٗت ٌٗجة مؽيؽا كًلي ٙأ ٫٩ي١٪ؿ زٮاثخ
=
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ادلٔٮة إىل اهلل ٔ ٨ص٭ ٢كٔؽـ ابلىرية يف ا ٥٤ٕ٣الرشيع دلل ابلٕي ٨٦

دمةٔح اتلج٤يٖٚ ,ة ٥٤ٕ٣قبلح املؤ ٨٦كٝؽ داع٩ة اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥أف ٕ٩جؽ اهلل

ك٩ؽٔٮ إىل دي ٫٪ىلع ثىرية ٝةؿ دٕةىل( /ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ) [يٮق.]118 /ٙ

ثانًاً :سبل التغلب علًها.
 /1اإلػبلص هلل ٔـ كص ٢يف دٔٮد٭ ٥إىل اإلقبلـ كمؿاٝجذ ٫يف الرس كا,٨٤ٕ٣

ٚةإلػبلص ٬ٮ ظٞيٞح ادلي ٨كمٌ٧ٮف ٛ٦ذةح دٔٮة املؿق٤نيٝ ,ةؿ دٕةىل( /
            

)    

[ا٣جكةء ,]125 /كٝةؿ دٕةىل  ( /

          

[ )   ابلح٪حٚ ,]5 /ةردجٍ ٝجٮؿ األٔ٧ةؿ ثةجليح اخلةلىح
ه
قٮاء أكةف ذل ٟيف االٔذٞةد ,أـ يف إ٣جةدة كقةاؿ األٔ٧ةؿ ك٬ؾا يذُ٤ت ٨٦
هلل
ن
ن
املك ٥٤أف يكٮف وةدٝة يف ٔٞيؽد ,٫خم٤ىة ٚي٭ةٚ ,يٞ٪ي٭ة  ٨٦الرشؾ كالؿيةء
كاجلٛةؽ.

 /2يججيغ اتلٕةكف كاتلٮاو ٢ثني اجل٧ةاعت اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ,ممة يس٧ؿ ٔ٨

ذل٩ ٟذةاش م٧٤ٮقح ىلع أرض الٮا ٓٝكٝؽ أمؿ اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل ٔجةدق املؤ٪٦ني
=

ٔ٪ؽ ,٥٬كبٕؽ ذل ٟظةرب لك  ٨٦يٕذ٬ ٜ٪ؾق ا١ٛ٣ؿة ,ثكةٚح الٮقةا ٢امل٪١٧ح كأم٭ؿكا
ٔ٪٭ ٥ثأ٩٭ ٥أدٮا  ٨٦ثبلد احلؿ٦ني ي٘ريكف ديٝ ٨٦ ٨ج٤٭ ٨٦ ٥ا٧٤ٕ٣ةء ,ك٩جؾك ٥٬ثني اٞ٣ٮـ
كإ٣ٮاـ.
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    ( /ةؿ دٕةىلٝ ٮلٞرب كاتل٣ىلع اتلٕةكف يف أمٮر ا
            

ن
ّ ؽ اكفٞ٣ ك,]2 /) [املةاؽة
 يف٥سةال حيذؾل ث٭٦ ٥ي٭٤ٔ الىعةثح رًٮاف اهلل
ّ يح٤ؼ٠ ٮا٩اكٚ , األقىم٢ املسٟٮا يف ذل٩ كٌل,اتلٕةكف
,٭ة٩٭ة كدٕةكٛ يف دكةد٢اجلع
. ٌٔٮ دؽاىع هل قةاؿ اجلكؽ ثةلك٭ؿ كاحلىم٥٭٪٦ كٌلجلكؽ الٮاظؽ إذا امذىك

,ح٣ةخلبلؼ رش ال حمةٚ حٝؿٛ٣جؾ اخلبلؼ كا٩ةؽ كٛ ادلٔٮة إىل الٮظؽة كاالد/3

ةا٭ة كمنةخي٭ة يف أمف احلةصح إىل٧٤ٔ  كػةوح٨٬ة يف الٮًٓ الؿا٦يم ثٮر٤كمك
ّ
ح٦ كدٕةىل أف كظؽة األ٫٩ٕـة قجعة٣ ككًط رب ا,ٙح كاحتةد الى٧دمٓ اللك
      ( /ةؿ دٕةىلٝ ,ٮاٛ٤ي٭ة أال خيذ٤ٔ تكذٮصت

           
( /ةؿ دٕةىلٝ ك,]13 /[النٮرل

)     

            
          

)           
     ( /ةؿ دٕةىلٝ ك,]113 /ؿاف٧ٔ [آؿ
/ؿاف٧ٔ ) [آؿ         
      ( /ةؿ دٕةىلٝ ك,]115
ة أظٮج٧ٚ ,]46 /ةؿٛ٩) [األ        
ٌ
ٌ
ة كدؿص٬ٓ مذةد٭ة كتنؽ أصـاء٧ح جتٞيح إىل كظؽة ظ٦يح ابلٮر٦ح اإلقبل٦األ
.ذ٭ة٧٭ة كدٮظؽ لكٚٮٛو
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٩ /4جؾ إ٣ىجيح كاتلى٤ت يف األٚاكر ك ٓ٧ٝآراء اآلػؿي ,٨كادلٔٮة إىل

اظرتاـ لك ٪٦٭٧ة اآلػؿ حبير تكٮد ثح٪٭ ٥املعجح كالٮاةـ كلٮ اك٩ٮا خمذٛ٤ني يف

امل٪٭ش كاألق٤ٮب٧ٚ ,ة أظٮج األ٦ح اإلقبل٦يح ا٣رب٦ةكيح احلٮـ كػةوح اجل٧ةاعت

اإلقبل٦يح إىل إٛ٣ٮ كا٣تكة٦ط كاظرتاـ لك ٪٦٭ ٥اآلػؿ ث ٢كدٞج٤٭ة ,كادلٔٮة إىل

نكيةف املةيض كيط د ٟ٤الىٛعح املؤملح كاقتجؽاهلة ثىٛعةت مرشٝح تكٮد ثح٪٭٥
الٮاةـ كاملعجح كٝجٮؿ اُ٣ؿؼ اآلػؿ ,كإثؽاء ظك ٨اجلٮاية تل٘يري احلةؿ  ٨٦ظك٨
إىل أظك ,٨كإجيةد احل٤ٮؿ كاألٚاكر اٞ٣ةدرة ىلع ٌ
ل ٥كدمٓ اللك٧ح كإ٣حل حبت

كقبلـ كادلٔٮة اىل اتلٕةيل الك٤يم ٚي٧ة ثح٪٭ ,٥كال يذأىت ذل ٟاتلٕةيل إال حتخ
ق ٙٞادلي ٨اإلقبليم اذلم جي ٓ٧اللك.

 /5دٮظيؽ اجل٭ٮد كاإلماك٩ةت حنٮ اتلاكمٝ ٢ؽر املكذُةع ظىت ال دٌيٓ

اجل٭ٮد قؽلٚ ,ذذع ٜٞاجلذةاش املؿصٮة ث ٢ٌٛاهلل ,كاجل٧ٮ كاجل٭ٮض ثةأل٦ح
اإلقبل٦يح ابلٮر٦يح كاتلٞؽـ يف دميٓ املضةالت املؼذٛ٤ح الكيةقيح ٪٦٭ة كاثلٞةٚيح

كاالٝذىةديح كاأل٪٦يح كاتلٕ٤ي٧يح كادلٔٮيح ,كبةتلةيل دٞٮل مٮًلح املك٧٤ني ٪٬ةؾ
كدؿد ٓٛمأ٩٭ ٓ٦ ٥دٞؽـ الـ ٨٦كدكٮف هل ٥لك٧ذ٭ ٥كأذجةر.٥٬

 /6ادلٔٮة إىل اتل٪ةزؿ ٔ ٨ثٕي املجةدئ كاملٞ٤ُ٪ةت ا٣يت ال ختة ٙ٣الرشع

كا ٢ٕٞ٣اكال٧ٌ٩ةـ حتخ لٮاء لك ٪٦٭٧ة اآلػؿ كٔؽـ االتلٛةت ملكىم اجل٧ةٔح أك
اٛ٣ؿٝح أك اُ٣ةاٛح يف قبي ٢الٮوٮؿ إىل أ٬ؽاؼ قة٦يح كاغيةت ٩بي٤ح كحتٞيٜ
اجلذةاش املؿًيح ,كاجل٤ٮس إىل َةك٣ح احلٮار كامل٪ةٝنح.

 /7ادلٔٮة إىل اهلل ثةحلكىن كحمةك٣ح ٔؽـ الىؽاـ كػ ٜ٤ثؤر الرصاع

كاٛ٣ذ٪ح ,كجت٪ت اجلؽاؿ كاملؼةو٧ح ٝةؿ دٕةىل   ( /
999

الثقافة اإلسالمية يف بورما

           

[ )         اجلع.]125 /٢
 /8د٘٤يت املىة٣ط إ٣ة٦ح ىلع املىة٣ط النؼىيح ,كصٕ٤٭ة ٚٮؽ لك أذجةر يف
ن
ن
قبي ٢الٮوٮؿ إىل اغيةت ٩بي٤ح ,ألف املى٤عح إ٣ة٦ح أٝٮل دأزريا كأكرث ٕٛ٩ة ٨٦

املى٤عح اخلةوحٚ ,ة٣ترشيٓ اإلقبليم ال يؿيم إال إىل وبلح األٚؿاد كاملضذٕ٧ةت
ي
كإذا دٕةرًخ مى٤عح األٚؿاد كمى٤عح اجل٧ةٔح ٝؽ٦خ مى٤عح اجل٧ةٔح أل٩٭ة
املى٤عح إ٣ة٦ح ,هلؾا ٚإف ىلع اٛ٣ؿد املك ٥٤ابلٮريم أف حيؿص ىلع الىة٣ط إ٣ةـ
ٌ
كصٕ ٢يص ٢ا٬ذ٧ة ٫٦يف الىة٣ط إ٣ةـ دكف إ٧٬ةؿ وة٣ط اٛ٣ؿد َةملة ال يذٕةرض ٓ٦
املى٤عح إ٣ة٦حٚ ,ةملك ٥٤اجلةصط ٬ٮ اذلم ي٪يم ٬ؾا املٛ٭ٮـ يف درصٚةد ٫كيف ٨٦
ٌ
يٕ٤٧ٮف  ,٫ٕ٦كإف د٘٤يت املى٤عح إ٣ة٦ح ىلع اخلةوح أمؿ رٗت ٚي ٫اإلقبلـ

كٝؽ اكف ٬ؾا ٬ٮ ق٤ٮؾ الىعةثح كاتلةثٕني كا٧٤ٕ٣ةء كاملؼ٤ىني ٬ ٨٦ؾق األ٦ح
ىلع مؿ اٞ٣ؿكف كإ٣ىٮر كادل٬ٮر ٧ٚة أظؿل النٕت ابلٮريم املك ٥٤يف ّ٢

االًُ٭ةد أف ي٭ذ ٥ث٭ؾا املجؽأ إْ٣ي.٥
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وٛعح ثيٌةء
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أوالً :أهمًة اجلمعًات اإلسالمًة:

ي
دٕؽ اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح  ٨٦أ ٥٬ركاٚؽ اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف

ثٮر٦ة ثٕؽ املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح ,إذ دٕذرب ظٞ٤ح الٮو ٢ثني املسٛٞني كاع٦ح اجلةس,

ك٣حف ٪٬ةؾ ٚؿؽ ثني ٦ؽلٮؿ اجلٕ٧يح كاملؤقكح  ٨٦ظير املٕىن يف ثٮر٦ة ٚ٭ٮ ٨٦

ثةب ا٣تك٧يةت االوُبلظيح  ,ٍٞٚخببلؼ امل٧ْ٪ح ٚذؼذ٦ ٙ٤ؽلٮهلة ٔ٨
ن
اجلٕ٧يح كاملؤقكح ,إذ امل٧ْ٪ح اغبلة دكٮف أ٬ؽاٚ٭ة دٚةٔيح كقيةقيح كظٞٮٝيح
ٗري اصذ٧ةٔيح ,كرب٧ة ادىٛخ ثةلرسيح كأ٩٭ة ٗري رق٧يح(.)1

( )1د٧خ اإلمةرة إىل امل٧ْ٪ةت يف ٬ؾا املُ٤ت ملة هلة  ٨٦آزةر محيؽة دذ٧س ٢يف احلٛةظ ىلع
٬ٮيح املك٧٤ني كٞ٦ؽقةد ,٫كأل٩٭ة د٪ؽرج حتخ ْ٪٦ٮ٦ح ٕ٦ي٪ح ,كقٮؼ يأيت ثةتلٛىي٨ٔ ٢
٬ؾق امل٧ْ٪ةت يف اٛ٣ى ٢اثلة٣ر يف اجل٭ٮد ادلاػ٤يح ملٮاص٭ح اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ,كأرصٕخ
احلؽير ٔ٪٭ة ٪٬ةؾ ,أل٩٭ة أقكخ ملٮاص٭ح اتلعؽيةت ,خببلؼ اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت
اإلقبل٦يح.
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ى
كصٕ ٍ٤ي
خ اٛ٣ؿؽ ثني اجلٕ٧يح كاملؤقكح ثٛؿؽ ُ٣ي ٙل ٫٪١صٮ٬ؿم ,ك٬ٮ أف

اجلٕ٧يح هلة أرتاؼ رقيم ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح كال زا٣خ ٝةا٧ح كأٗ٤ت ماكدج٭ة

الؿاحكيح يف را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح كهلة ٚؿكع يف أحنةء ثٮر٦ة ,خببلؼ
ي
املؤقكةت ٤ٚحف هلة أرتاؼ ظ١ٮيم كٌل٩خ د٪ترش اغبلة ن يف أرٌلف ,ي
كص٤٭ة حميخ

 ٨٦الٮصٮد بكجت احل١ٮ٦ح ا٘٣ةم٧ح.

كد٭ؽؼ اجلٕ٧يةت يف ثٮر٦ة إىل اتلاكد ٙكاتلٕةكف كا٣رتاثٍ كاتلاك٢ٚ

االصذ٧ةيع ,كدٞؽي ٥ػؽ٦ةت كٕ٦ٮ٩ةت يف دميٓ دلةالت احليةةٚ ,ةذلم رز ٫ٝاهلل
ن
٦ةال ككقٕ٤ٔ ٫ي ٫ي ٫ٞٛ٪يف قبي ٫٤ألص ٢دٔ ٥مكرية ا٣ربا٦ش كمنةريٓ اجلٕ٧يح أك

املؤقكح ,كوةظت اجلةق كالكُ٤ح ي٭ت ٛ٩ك ٫كصة ٫٬يف دؾحلٞٔ ٢جةت كٕ٦ٮٝةت
اجلٕ٧يح ,كوةظت ا ٥٤ٕ٣كا١ٛ٣ؿ يٮ٬ت ١ٚؿق كٔ ٫٤ٞيف رق ٥اخلٍُ كالؿؤل

كاأل٬ؽاؼ ,كوةظت احلةصح أك اٞٛ٣ري يكذٛيؽ ٪٦٭ة ٝؽر ظةصذ ٫كًلٛةيذ.٫

كدذضًل أ٧٬يح اجلٕ٧يةت يف ثٮر٦ة أل٩٭ة دٮاص ٫حتؽيةت مىت ٠جرية كخمذٛ٤ح,

كبةتلةيل حتذةج إىل دمٕيةت كمؤقكةت دت٪ٮع يف أ٬ؽاٚ٭ة كرؤيذ٭ة كػؽ٦ةد٭ة ,كيف
ٛ٩ف األمؿ حتذةج إىل اتلؼُيٍ اجليؽ كا٣رتًلزي إ٣ةيل كا١ٛ٣ؿ اثلةٝت كبٕؽ

اجلْؿ يف رؤيذ٭ة كمكريد٭ة ,كأف أٗ٤ت اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت يف ثٮر٦ة ٝة٦خ ىلع
يؽ املك٧٤ني كأٞٛ٩ٮا ٔ٤ي٭ة  ٨٦أمٮاهل ٥اخلةص.

كيف ٦ة يٌل  ٨٦األقُؿ أثؿز ثٕي اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ك٦ة دٞؽـ

 ٨٦دكر ٕٚةؿ يف نرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف أكقةط املضذ ٓ٧املك ,٥٤ك ٢ٕ٣ثٕي

املؤقكةت ا٣يت أذ٠ؿ٬ة ٝؽ ا٩ؽزؿت كأٗٞ٤خ ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح أك بكجت آػؿ ,كل٥
يك ٨هلة كصٮد اآلف كأمري إحل٭ة يف ظي ,٫٪ل٪١ين أكرد٬ة ملة اك٩خ هلة  ٨٦ص٭ٮد
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ثةرزة كم٧٤ٮقح كالزا٣خ ٩ذةجئ٭ة كز٧ؿاد٭ة د٤ٮح يف األ ٜٚإف ل ٥دك ٨ثةٝيح,

كلبلقذٛةدة  ٨٦ػرباد٭ة كجتةرب٭ة الكةثٞح كدٛةدم ثٕي ق٤جيةد٭ة ,كملٕؿٚح ظٞؽ

إ٣ؽك ا٘٣ةم ٥ابلٮذم اجتةق ٬ؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت يف مٌةيٞذ٭ة كإٗبلٝ٭ة.
ن
كجيؽر ذ٠ؿق ٪٬ة أف اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت كاإلقبل٦يح درضرت ٠سريا ثٕؽ

دٮيل اجلرناؿ ادل٠ذةدٮر (ين كيٞ٦ )٨ةحلؽ احلك ٥يف ابلبلد ثٞٮة الكبلح اعـ
ن
ن
1962ـ كصٕ٤خ احل١ٮ٦ح ٔك١ؿيح ٚةميح كأوؽر ٝؿارا اغم٧ة ٚعٮاق إ٘٣ةء كظ٢
دميٓ اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت كامل٧ْ٪ةت اإلقبل٦يح كمٌةيٞذ٭ة كقعت دؿاػيى٭ة

كمبلظٞح أٌٔةا٭ة كػةوح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف.

ثانًاً :أبزس اجلمعًات اإلسالمًة ودورها يف نصز الجقافة اإلسالمًة.
ٚي٧ة يٌل أذ٠ؿ ثةتلٛىي ٨ٔ ٢أثؿز اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح املٕرتٚح ث٭ة ٝ ٨٦ج٢

ادلك٣ح ابلٮذيح كمكض٤ح رق٧يح ٪٬ةؾ كٔؽد٬ة مخف دمٕيةت كٍل٭ة يف را٘٩ٮف
إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح كبلٌٕ٭ة ٚؿكع يف ٪٦ةَ ٜأػؿل كال زا٣خ دؤدم دكر٬ة يف نرش
اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ظكت إماك٩ةد٭ة رٗ ٥املٌةيٞةت املكذ٧ؿة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح

ا٘٣ةم٧ح ككًٓ اٞ٣يٮد كالرشكط اتلٕضزييح.

إذ دؿوؽ احل١ٮ٦ح لك حتؿٌلت كننةط ٬ؾق املض٧ٮاعت  ٨٦ػبلؿ أص٭ـة

املؼةثؿات كاأل ٨٦ممة صٕ ٢أٚؿاد ٬ؾق املض٧ٮاعت يذٮػٮف احلؾر يف ٦ة ي٤ٕٛٮ٫٩
ن
ك٦ة يٞٮلٮ ٫٩ػٮٚة  ٨٦ا٩ذٞةـ احل١ٮ٦ح(.)1

( )1اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص.28
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 ٓ٦مبلظْح ٔؽـ كصٮد أم دمٕيح رق٧يح ٕ٦رتٚح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف ذات

اتل٧ؿًلـ اإلقبليم لؤلق ٙالنؽيؽ كاجلٕ٧يةت املٕرتٚح الؿق٧يح ٌم/
 /1احتاد شباب مصنيم وياًىار.

٬ؾا ٬ٮ االق ٥احلةيل املؼذرص املن٭ٮر املذؽاكؿ ثني ألك٪ح اجلةس هلؾق
ن
اجلٕ٧يح ,كاالق ٥املكض ٢رق٧ية ٬ٮ (مؿًلـ امل٧ْ٪ح ادليجيح لنجةب مك٤يم

٦ية٧٩ةر ,دم٭ٮريح احتةد ٦ية٧٩ةر) كدأقكخ اجلٕ٧يح اعـ 1945ـ كاقذ٧ؿت
ص٭ٮد٬ة ظىت اعـ 1954ـ ٚاكف اق٧٭ة مؿًلـ مك٤يم ثٮر٦ة كاػذىةر٬ة (ثة ٦ة اك)
كٌلف ٬ؽٚ٭ة قيةيس كديين ,كيف اعـ 1959ـ كبٕؽ اصذ٧ةع األٌٔةء ابلةرزي ٨حتٮؿ
اق٧٭ة إىل حتؿيؿ مك٤يم ثٮر٦ة كاػذىةر٬ة (ثة ٦ة ال ) ,ز ٥يف اعـ 1962ـ د ٥د٘يري
اق٧٭ة إىل مجةب مك٤يم ٦ية٧٩ةر كاػذىةر٬ة (٦ة ٦ة ال ) كبٞيخ ظىت اآلف ث٭ؾا

االق ,٥كدٕذرب  ٨٦أٝؽـ اجلٕ٧يةت يف ثٮر٦ة ك ٨٦أٔؿٝ٭ة ىلع اإلَبلؽ ,كدٌ٥
ٔ٧٤ةء إ٣رص احلةحلني اذلي ٨ذ٬جٮا  ٨٦امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح كب٘٪بلديل

كٗري٬ة كػةوح يف ٝك ٥االٚذةء ,كد ٓٞاجلٕ٧يح يف مٞح مكذ٤ٞح ثٕ٧ةرة ث٧ؽي٪ح
ن
را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح ,كهلة ٚؿكع ٪٦ترشة يف ابلبلد ٔؽد (ٚ )48ؿاع كدٌ٥
ن
ن
أكرث ٌٔ )361( ٨٦ٮا رق٧ية يف اٛ٣ؿع الؿاحيس ,كيذ ٥دؿميع٭ ٥كاػذيةر ٥٬ىلع
ن
٬يبح ثؿملةف ,كيجٔ ٖ٤ؽد األٌٔةء يف دميٓ اٛ٣ؿكع ز٧ة٩يح كأربٕني أٛ٣ة ,كجتذٓ٧
ال٤ض٪ح اتلٛ٪يؾيح ثةجلٕ٧يح يٮـ األظؽ  ٨٦لك أقجٮع مل٪ةٝنح املكذضؽات ك٦ذةثٕح

صؽكؿ األٔ٧ةؿ كدراقح اتلٞةريؿ ادلكريح ,كالؿاحف احلةيل ل٧ْ٪٧٤ح ٬ٮ ظك٨

٦٭ ٨دٮف(.)1

( )1ظك٦ ٨٭ ٨دٮف  ٨٦أوٮؿ ٪٬ؽيح يذى ٙثةألػبلؽ احلك٪ح ,رص ٢زؿم ي٦ ٨٦ ٜٛ٪ةهل
=
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كدذ٤ؼه أٔ٧ةهل ٥ادليجيح يف اإلرشاؼ ىلع املكةصؽ كإوؽار اٛ٣ذةكل

الرشٔيح كاإلرشاؼ ىلع اذلثط كاألًةيح يف مٮق ٥احلش ,كيف اجلة٩ت االصذ٧ةيع
د٭ذ ٥ثإوبلح ذات ابلني ,كإوؽار ٔٞٮد األ٩كعح كو١ٮؾ اُ٣بلؽ كاخل,ٓ٤

كدْ٪ي ٥كظر اتلربع ثةدلـ ,كػذةف األكالد ,كمكةٔؽة األرس اٞٛ٣رية ثةتل٧٪يح

املكذؽا٦ح ٠إُٔةا٭٦ ٥ة٠ي٪ح ػيةَح كٗري٬ة.

كيف اجلة٩ت اثلٞةيف د ٥ْ٪اجلٕ٧يح ادلكرات الىيٛيح ُ٣بلب كَةبلةت

اجلةٕ٦يني تلٕ٤ي ٥أوٮؿ ادلي ,٨كدْ٪ي ٥دكرات ٦٭ةريح اكخليةَح كدٕ٤يٝ ٥يةدة
الكيةرات ,كٔ ٢٧ادلكرات ا٧٤ٕ٣يح املبكُح ل١جةر الك ٨٦ ٨الؿصةؿ كا٣جكةء,

ثةإلًةٚح إىل دٮزيٓ أٝؿاص ٦ؽ٦ش (يس دم) دذٕ ٜ٤بنٕةاؿ ادلي ٨اإلقبليم,
كإظيةء دؿاث رصةؿ املك٧٤ني اذلي ٨اكف هل ٥ص٭ٮد ثةرزة تلؼ٤يؽ ذ٠ؿا ٥٬كنرش

قري.٥٬

كيف اجلة٩ت اتلٕ٤ييم دلي٭ ٥ص٭ٮد ثةرزة يف دٔ ٥ا٤ُ٣جح املعذةصني كدبين

اظذيةصةد٭ ٥الرضكريح ملٮاو٤ح دراقذ٭ ,٥إىل صة٩ت اتلٕةكف  ٓ٦احل١ٮ٦ح ٚي٧ة

يذٕ ٜ٤ث٧ىة٣ط ل٧٤ك٧٤ني ,كاحل١ٮ٦ح ثؽكر٬ة تنةكر٬ة يف أم أمؿ ٦٭ ٥دذٕٜ٤

=

اخلةص يف مكرية امل٧ْ٪ح ,ك٬ٮ رص ٢اصذ٧ةيع وةظت ٔبلٝةت كاقٕح كهل م٭ؿة ٠جرية
كٝجٮؿ ٔ٪ؽ اجلةسٞ٣ ,ةء  ٓ٦النيغ ادلأيح أ٦ري ظكني د٧زي ادلي ٨ثؿ٦ةكم األو ٢أرٌلين
ٞ٦ي ٥يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ,ثذةريغ  1435/12/27ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كقجٞخ دؿدمذ ,٫ين٘٢
٪٦ىت الٮًلي ٢املكةٔؽ ل٤نؤكف ادليجيح يف ٬ؾق امل٧ْ٪ح.
999

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

ثٌٞةية املك٧٤ني ,كيرتأس اجلٕ٧يح اآلف احلةج ظكني( )1كيرشؼ ٔ٤ي٭ة ٦ةدية
ن
ك٪ٕ٦ٮية ,كال زا٣خ اجلٕ٧يح دؤدم دكر٬ة بنلك راآ كم٧٤ٮس كختُٮ ػُٮات

زةثذح رٗ ٥املٌةيٞةت املكذ٧ؿة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ,كدٕذرب اآلف  ٨٦أ٢ٌٚ
اجلٕ٧يةت املٮصٮدة يف ثٮر٦ة  ٨٦ظير اتلْ٪ي ٥كا٣جنةَةت كاالجنةزات(.)2
 /2مجعية عنىاء اإلشالم.

 ٨٦أٔؿؽ اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح املن٭ٮرة يف ثٮر٦ة ك ٨٦أ٧٬٭ة ,كدذ٧زي

بكٕ٧ح كاقٕح صيؽة ,كدذ٧ذٓ ث٭يجح اعحلح كحتْٯ ثةلك ٓ٧كاُ٣ةٔح كاٞ٣جٮؿ ٨٦

اجلةس ,كدٕذرب  ٨٦أٝٮل اجلٕ٧يةت ىلع اإلَبلؽ  ٨٦ظير ا٣جنةَةت
( )1احلةج ظكني ٕ٦ؿكؼ جب٭ٮدق اجلجةرة ظير إ ٫٩دةصؿ ٠جري ,كهل ك ٙٝيؽر دػ ٫٤ل٤ضٕ٧يح
إىل صة٩ت دربٔ٦ ٨٦ ٫ةهل اخلةص ُ٣بلب األيذةـ كَبلب ادلراقةت ا٤ٕ٣ية ٓ٦ ,زكصذ,٫
ن
كٌم أيٌة درتأس راحكح إلظؽل امل٧ْ٪ةت ٪٬ةؾ.
( )2اْ٩ؿ نرش ة ثٕ٪ٮاف ػبلوح ك٩ذةاش املؤد٧ؿ إ٣ةـ ألٌٔةء اجلٕ٧يح ٔ ٨أثؿز ننةَةت
كإجنةزات اجلٕ٧يح يف 2112ـ ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح ,كًلؾلٞ٣ ٟةء  ٓ٦اُ٣ة٣ت ابلٮريم املٞي ٥يف
را٘٩ٮف /أقؽ إق٧ةٔيَ ٢ة٣ت دراقةت ٔ٤ية ثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ,كٌلف
الٞ٤ةء ثذةريغ 1435/12/6 /ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كًلؾل ٟحم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب
كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص  ,281/141كًلؾلٞ٣ ٟةء  ٓ٦ادلأيح ٔحىس ًيةء امل ٟ٤األرٌلين
ابلٮريم ثذةريغ 1434/8/28 /ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,ك٬ٮ ٌٔٮ ثةرز يف ٬ؾق اجلٕ٧يح كقجٞخ
دؿدمذ ,٫كًلؾلٞ٣ ٟةء  ٓ٦النيغ ادلأيح أ٦ري ظكني د٧زي ادلي ٨ثؿ٦ةكم األو ٢أرٌلين
ٞ٦ي ٥يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ,كين٘٪٦ ٢ىت الٮًلي ٢املكةٔؽ ل٤نؤكف ادليجيح يف ٬ؾق امل٧ْ٪ح,
كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ  1435/12/27ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كقجٞخ دؿدمذ.٫
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كاالجنةزات كدلي٭ة ٦زيا٩يح صيؽة كدٔ٦ ٥ةيل كاقٓ ,ظير إف هلة ننةَةت ثةرزة

كإجنةزات م٧٤ٮقح يف دميٓ أحنةء ابلبلد ,كمؿًلـ٬ة الؿاحيس ثةٕ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح

را٘٩ٮف ,كامل١ذت اٛ٣ؿيع هلة يف ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل ا٣يت دجٕؽ ٔ ٨إ٣ةو٧ح (٠)611ي٤ٮ
ن
م٧ةال ,كٌم دمٕيح رق٧يح مؿػىح  ٨٦ادلك٣ح ,كهلة ٚؿكع يف خمذ ٙ٤أحنةء ابلبلد
ػةوح ثةملؽف ا٣يت ث٭ة جتٕ٧ةت إقبل٦يحُٞ٪٧٠ ,ح أرٌلف املك٧٤ح.

كدأقكخ ٬ؾق اجلٕ٧يح ٪٦ؾ اعـ 1916ـ حتخ مكىم دل٤ف ا٧٤ٕ٣ةء ,كيٌ٥

ٔ٧٤ةء رشٔيني اغبلحذ٭ ٨٦ ٥أوٮؿ ٪٬ؽيح ,كأكرث أٌٔةا٭ة  ٨٦أا٧ح املكةصؽ

كػُجةا٭ة ك٤ٕ٦يم املؽارس ادليجيح ,كبٔ ٖ٤ؽد أٌٔةا٭ة يف اعـ  ٬1415مخكح
ن
آالؼ ٌٔٮ ,كراحف اجلٕ٧يح قةثٞة ٬ٮ النيغ حم٧ٮد داكد يٮق ,)1(ٙكراحك٭ة
احلةيل ٬ٮ النيغ ظة ِٚوة٣ط قٮدةف.

كدذ٤ؼه ص٭ٮد اجلٕ٧يح يف محةيح املٞؽقةت اإلقبل٦يح كالنٕةاؿ اإلقبل٦يح

يف دميٓ أحنةء ابلبلد ,كب٪ةء املكةصؽ كاملؽارس ادليجيح كاإلرشاؼ ٔ٤ي٭ة ,كدٮٚري

ثٕي اظذيةصةد٭ة البلز٦ح ,كإوؽار اٛ٣ذةكل الرشٔيح ثٕؽ دراقح مكذٛيٌح ٔ٨

َؿي ٜجل٪ح منلكح زةثذح هلؾا ا٘٣ؿض ,كإوؽار ٔٞٮد األ٩كعح كو١ٮؾ اُ٣بلؽ

كاخل ,ٓ٤كإرقةؿ ادلاعة إىل املؽف كاٞ٣ؿل ,كدٔٮة الٛ١ةر إىل اإلقبلـ ,كٔ٢٧
( )1النيغ حم٧ٮد داكد يٮق ٙرمح ٫اهلل  ٨٦أو٪٬ ٢ؽم كٌلف ين٘ ٢كّيٛح املٛيت ,كٌلف ٌٔٮا
يف املض٤ف اتلأقحيس لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبليم ,كبٕؽ كٚةد ٫رمح ٫اهلل ظ ٢حم ٫٤النيغ/
ن
احلة ِٚوة٣ط أمحؽ قٮدةف ,اذلم اكف ٩ةاجة ل٤نيغ املؿظٮـ ,اْ٩ؿ ٩ٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ
ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ص .82
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ادلكرات الىيٛيح املذ٪ٮٔح ,كهلة ننةط اصذ٧ةيع يذ٧س ٢يف مكةٔؽة اٞٛ٣ؿاء

كاملكة٠ني كاأليذةـ كاألرام ٢كٗري٬ة  ٨٦ا٣جنةَةت٦ ,س ٢خمةَجح احل١ٮ٦ح ٚي٧ة

يذٕ ٜ٤ث٧ىة٣ط املك٧٤ني كَ٤ت اجلْؿ يف االًُ٭ةد ,كاحل١ٮ٦ح ثؽكر٬ة تنةكر٬ة

يف أم أمؿ ٦٭ ٥دذٕ ٜ٤ثٌٞةية املك٧٤ني كال زا٣خ اجلٕ٧يح قةاؿة يف ننةَ٭ة ,إال
أ٩٭ة يف اآلك٩ح األػرية ًٕٛخ كد٤ٞىخ إجنةزاد٭ة بكجت اٞ٣يٮد املٛؿكًح ٨٦
ن
ٝج ٢احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح إذ ختٌٓ ملؿاٝجح مؽيؽة صؽا(.)1
 /3املجنس األىلع لنشئِن اإلشالوية.
مؿًلـق الؿاحيس ثةٕ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح (را٘٩ٮف) ,كدأقف يف اعـ 1954ـ ,كيٕذرب

٬ؾا املض٤ف  ٨٦املؤقكةت املن٭ٮرة يف ثٮر٦ة ,كي ٓٞاملض٤ف يف ث٪ةء  ٨٦األثجيح
ن
ال١جرية اٞ٣ؽي٧ح ا٣يت يذأ٪٦ ٙ٣٭ة ٤ٝت ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف كينَ٘ ٢ةثٞة  ,٫٪٦إال أ٩٭٥
صٕ٤ٮا ثٕي أصـااَ ٫ةثٞني الردٛةع ق ٫ٛٞكظةصذ٭ ٥إىل املاكف ,ك٬ٮ ٕ٦رتؼ ث٫

ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ,كمٮًٓ زٞح  ٨٦اجل٧يٓ كهلة ٚؿكع يف دميٓ ٦ؽف ثٮر٦ة ,كهلة

ٚؿاعف يف ُٞ٪٦ح أرٌلف ,كٌل٩خ  ٨٦أننٍ ٚؿكع اجلٕ٧يح ٪٬ةؾ ,إال أف احل١ٮ٦ح
ن
ابلٮذيح ٕ٠ةدد٭ة كًٕخ اٞ٣يٮد كًةيٞخ اجلٕ٧يح ٤ٞٚىخ ٠سريا  ٨٦األننُح

كا٣ربا٦ش ,كيٌ٦ ٥ة يٞؿب ٌٔ )311( ٨٦ٮ كدؿمع٭ ٥ىلع ٬يبح ا٩ذؼةثةت ثؿملة٩يح,

كل٤ض٪ح اتلٛ٪يؾيح ثةملض٤ف اصذ٧ةاعت دكريح م١سٛح ,كدٌ٠ ٥جةر األٌٔةء

ابلةرزي ,٨كراحك٭ ٥احلةيل ٬ٮ النيغ (ٚيةف مٮ ٖ٩مني).

( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ص  , 79كًلؾل٩ ٟٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ
ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ص  ,81كًلؾل ٟاْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ

ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ٜص.91-89
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كيرتًلـ ننةط املض٤ف يف نرش ادلٔٮة اإلقبل٦يح  ٨٦ػبلؿ إوؽار

املُجٮاعت كا٣جرشات ادليجيح كال١ذت اإلقبل٦يح ا٣يت ال دذٕةرض  ٓ٦قيةقح
ن
احل١ٮ٦ح كىلع ُ٩ةؽ ًي ٜكحمؽكد صؽا ,كإوؽار اٛ٣ذةكل الرشٔيح ,كاإلرشاؼ
ىلع املكةصؽ كإوؽار دىةريط اهلؽم كاألًعيح ,كاإلرشاؼ ىلع املأكٮالت
كاذلثةاط  ,كاال٬ذ٧ةـ ثةمل٪ط ادلراقيح كاثذٕةث اُ٣بلب إىل اخلةرج ,كظٌٮر

املؤد٧ؿات اإلقبل٦يح إ٣ةمليح ٠ؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبليم ك٦ة٣زيية كا٩ؽك٩حكية
كدةي٪٤ؽ كاقرتاحلة ,كًلؾل ٟأذ٧ةد كإٔبلف رؤيح ٬بلؿ م٭ؿ رمٌةف املجةرؾ,

كا ٢٧ٕ٣ىلع تك٭ي ٢اإلصؿاءات اجلْة٦يح ل٤عىٮؿ ىلع دىةريط احلش ,كخمةَجح

احل١ٮ٦ح كٛ٦ةكًذ٭ة الٚذذةح كإاعدة املكةصؽ امل٘ٞ٤ح كاملٞةثؿ املُٕ٤ح ل٧٤ك٧٤ني,

كدٛ٪يؾ املنةريٓ اإلاغزيح ملكةٔؽة املعذةصني يف ال١ٮارث كإ٣ٮاوٙ
كاٛ٣يٌة٩ةت ا٣يت جتذةح ابلبلد ,إىل صة٩ت اتلٕةكف  ٓ٦احل١ٮ٦ح ٚي٧ة يذٕ ٜ٤أم
مى٤عح ل٧٤ك٧٤ني ,كاحل١ٮ٦ح ثؽكر٬ة تنةكر٬ة يف أم أمؿ ٦٭ ٥دذٕ ٜ٤ثٌٞةية

املك٧٤ني.

ك ٨٦أ ٥٬اجنةزات ٬ؾا املض٤ف أف راحك٭ة الكةث ٜالنيغ /اغزم ٬ةم ٥رمح٫
ّ
ن
اهلل (ٝ )1ؽ أ ٙ٣دٛكريا لٞ٤ؿآف ال١ؿي ٥ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح ق٧ةق (دٛكري دبيةف
( )1النيغ احلةج اغزم حم٧ؽ ٬ةم ٨٦ ٥أوٮؿ ٪٬ؽيح ك٬ٮ أق٧ؿ ال٤ٮف ,كهل مؼىيح ٝٮيح
ن
يذؽ ٜٚظيٮيح كننةَة ,كيذلك ٥حب٧ةس ثة ٖ٣كذاكء مٛ٤خ لْ٪٤ؿ ,ك٬ٮ يٕؿؼ إ٣ؿبيح
كيكذؼؽـ إ٣جةرات األوي٤ح اٞ٣ؽي٧ح ا٣يت دذٌ ٨٧املضةزات كا٣تنبي٭ةت ,كٝةثٔ ٢ؽد
 ٨٦الـٔ٧ةء اإلقبل٦يح اكملٚ ٟ٤يى ٢رمح ٫اهلل كراحف مرص الكةث ٜأ٩ٮر الكةدات اْ٩ؿ/
حم٧ؽ ث٩ ٨ةرص إ٣جٮدم ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ص .261
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اٞ٣ؿآف) يف اعـ 1962ـ ثةتلٕةكف ٧٤ٔ ٓ٦ةء آػؿي ,٨كٝؽ َجٓ دل ٓ٧املٚ ٟ٤٭ؽ
ن
ُ٣جةٔح املىع ٙالرشي ٙدٛكريق خمذرصا(.)1
 /4مركز مجاعة امعنىاء احلـ.
 ٨٦إًٔ ٙاجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة  ٨٦ظير ا٣جنةَةت كاإلجنةزات

كيٛذٞؿ إىل ادلٔ ٥املةيل كاملٕ٪ٮم ,كي ٓٞيف را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح كدأقف يف

اعـ  1935ـ ,ثةق( ٥أا٧ح املكةصؽ) ز ٥د٘ري إىل ٬ؾا االق ٥احلةيل ,كيذ١ٮف ٨٦
ن
ن
(ٌٔ )15ٮا ثةرزا إىل صة٩ت ٤ٝح  ٨٦املذٕةك٩ني ,كراحك٭ة احلةيل النيغ قٕيؽ اهلل
املْة٬ؿم(.)2

كيٕذرب املؿًلـ إظؽل اجلٕ٧يةت ا٣يت د٭ذ ٥ثأمٮر ادلي ٨اإلقبليم ,اكإلرشاؼ
ي
ىلع املكةصؽ ادليجيح كالكيع تلٕيني األا٧ح كاخلُجةء كاملؤذ٩ني كاّ ٞ٣ؿاء,
ن
كاإلرشاؼ ىلع ٞ٦ةثؿ املك٧٤ني أيٌة ,كًلؾل ٟإوؽار اٛ٣ذةكل الرشٔيح إف لــ

األمؿ كإوؽار املُجٮاعت ادليجيح كاملجنٮرات اإلقبل٦يح كدٮزيٕ٭ة ,كاإلرشاؼ

ىلع اهلؽم كاألًةيح يف ٔيؽ األًىح املجةرؾ حبير يذ ٥إوؽار اتلىةريط
( )1اْ٩ؿ نرشة ثٕ٪ٮاف مؤد٧ؿ إجنةزات اجلٕ٧يح  ٨٦اعـ 2114ـ كظىت اعـ 2111ـ ثةل٘٤ح
ابلٮر٦يح ,كًلؾلٞ٣ ٟةء  ٓ٦اُ٣ة٣ت ابلٮريم املٞي ٥يف را٘٩ٮف أقؽ إق٧ةٔي ٢ثذةريغ/
 ٬1435/12/6ث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كقجٞخ دؿدمذ ,٫كًلؾل ٟحم٧ؽ ث٩ ٨ةرص إ٣جٮدم ثٮر٦ة اخلرب
كإ٣يةف ص 82ك ص  ,163-259كًلؾل٩ ٟٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف
ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ص .82
( )2النيغ قٕيؽ اهلل املْة٬ؿم ٦ؽيؿ ٦ؽرقح اجلٕ٧ة٩يح اإلقبل٦يح ثؿا٘٩ٮف كإ٦ةـ كػُيت
صة ٓ٦قٮحلة.
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البلز٦ح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ك ٨٦ز ٥د٭يبح املاكف املبلا ٥لزلثط كاجلعؿ
كاالقذٛةدة  ٨٦ص٤ٮد٬ة بليٕ٭ة كيٕٮد ريٕ٭ة ل٤ضٕ٧يح.

ك ٨٦أ ٥٬أ٬ؽاؼ املؿًلـ ٔ ٢٧ثؿا٦ش ٬ةدٚح ٚي٧ة يذٕ ٜ٤حبٮار األديةف,

كادلٔٮة إىل الٮظؽة كٔؽـ اٛ٣ؿٝح كاالػذبلؼ ,كنرش ادلٔٮة اإلقبل٦يح ىلع ٪٦٭ش

ال١ذةب كالك٪ح ,كالكيع إىل نرش اٛ٣٭ ٥الىعيط كالىٮرة املرشٝح لئلقبلـ يف ثرل

مٮق ابلٮذيني وٮرد- ٫كاهلل املكذٕةف ,-ثةإلًةٚح إىل دْ٪ي ٥ادلكرات ا٧٤ٕ٣يح

امل١سٛح كالكيع إىل إننةء امل١ذجةت اإلقبل٦يح يف أ٦ةك٦ ٨ذٛؿٝح كدٔ ٥دكر
األيذةـ ٝؽر املكذُةع(.)1
 /5مجعية (وا آ ؾا).
( ٦ة آ ٚة ) ٬ؾا ٬ٮ االق ٥املٕؿكؼ كاملن٭ٮر ٔ٪٭ة كاملذؽاكؿ ىلع ألك٪ح

اجلةس ,كدؿدمذ٭ة ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح (٧ْ٪٦ح النؤكف الٮَ٪يح ملك٤يم ٦ية٧٩ةر)

كدأقكخ ٬ؾق اجلٕ٧يح يف اعـ 1988ـ كد ٓٞيف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح
كدلي٭ة ٚؿكع يف ٪٦ؽيل كٗري٬ة ,كص ٢ا٬ذ٧ة٦٭ة ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثةجلة٩ت االصذ٧ةيع

اثلٞةيف إىل صة٩ت اال٬ذ٧ةـ ثةلنؤكف ادليجيح ىلع ُ٩ةؽ ًي.ٜ

كٌم إظؽل اجلٕ٧يةت ا٣يت د٭ذ ٥ثةلنةب املك ٥٤كالكيؽات املك٧٤ةت,

كدذ٤ؼه ننةَ٭ة يف دٔ ٥اُ٣بلب كاُ٣ةبلةت اجلةٕ٦يني ,كذل ٟثإٝة٦ح ظ٢ٛ
دكؿي ٥اعـ لُ٤بلب املذٛٮٝني كاملذ٧زيي ٨املذؼؿصني  ٨٦املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح يف

( )1اْ٩ؿ م٤ع ٜل١ذيت ثٕ٪ٮاف املكةا ٢ادليجيح ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح الىةدر يف اعـ 2114ـ ل٤نيغ
احلةج ( اك ٠يٮ قٮ) ك٬ٮ أ٦ني اعـ املؿًلـ ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح.
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ن
ن
املؽارس احل١ٮ٦يح مك٧٤ة اكف أك ثٮذية ,كًلؾل ٢٧ٔ ٟدكرات ٦ذؼىىح م١سٛح
ٝج ٢ظ٤ٮؿ االػذجةرات اجل٭ةايح إ٣ة٦ح ل٧٤ؿظ٤ح اثلة٩ٮيح جل٧يٓ اُ٣بلب يف

امل٪ة٬ش ادلراقيح ,ثةإلًةٚح إىل الكيع ملكةٔؽة املعذةصني يف ال١ٮارث

كاٛ٣يٌة٩ةت ,كاإلرشاؼ ىلع املؽارس اإلقبل٦يح كٞ٦ةثؿ املك٧٤ني كٔ ٢٧ا٣ربا٦ش
إ٣ة٦ح يف مكأ٣ح ظٮار األديةف ,كَ٤ت ث٪ةء مى٤يةت  ٨٦احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف

اٞ٣ؿل اجلؽيؽة ا٣يت تك٪١٭ة املك٧٤ني(.)1

ن
كأمري ٪٬ة إىل ُٞ٩ح دمي٤ح كراإح صؽا دذٕ ٜ٤يف مكأ٣ح إٌ٣ٮيح يف ٬ؾق

اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح ,ظير إ ٫٩ال يك٧ط ألم مؼه اال٧ٌ٩ةـ أك املنةرًلح إال
يف دمٕيح إقبل٦يح كاظؽة  ,ٍٞٚث٭ؽؼ ا٣رتًلزي كاالردٞةء ثة ٢٧ٕ٣اخلريم ,كإذا
رٗت إٌ٣ٮ يف اال٩ذٞةؿ أك اتلعٮي ٢كاال٧ٌ٩ةـ إىل دمٕيح أػؿل ,ي٤ــ ٨٦
إٌ٣ٮ إظٌةر ٦ة يثجخ إػبلؤق َ ٨٦ؿؼ اجلٕ٧يح الكةثٞح.

 ٨٦ػبلؿ ٦ة مىض يذٌط أف اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح املرصظح الؿق٧يح
ه
كاملٕرتٚح ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,هلة ه
ه
٠جري كٕٚةؿ يف نرش اثلٞةٚح
دكر
اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة كدت٪ٮع أننُذ٭ة ظكت رؤيذ٭ة كأ٬ؽاٚ٭ة.

ٚةال٬ذ٧ةـ ثةلرصكح اإلقبل٦يح اكملكةصؽ كاملٞةثؿ كاإلرشاؼ ٔ٤ي٭ة كًلٛة٣ح

األا٧ح كاملؤذ٩ني كدأ٬ي ٢ادلاعة كإرقةهل ٥إىل اٞ٣ؿل  ٨٦أ ٥٬أننُذ٭ ,٥ثةإلًةٚح

إىل إوؽار اٛ٣ذةكل ادليجيح كنرش ال١ذحجةت كاملُجٮاعت اإلقبل٦يح ,كًلؾلٟ
( )1اْ٩ؿ ٠ذيت ثٕ٪ٮاف ٩ذةاش كرمح ٔ ٢٧ثٕ٪ٮاف ( دٕؿي ٙمك٤يم ٦ية٧٩ةر) ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح
الىةدر يف اعـ 2118ـ كٚي ٫م٤عٔ ٜجةرة ٔ ٨دٕؿي٦ ٙبكٍ هلؾق اجلٕ٧يح.
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اإلرشاؼ ىلع النٕةاؿ ادليجيح اكألًةيح كإوؽار ٔٞٮد األ٩كعح كاُ٣بلؽ
كاخل ,ٓ٤كاال٬ذ٧ةـ ثةملؽارس اإلقبل٦يح كًلٛة٣ح ٦ؽرقي٭ة ,إذ تنرتؾ أٗ٤ج٭ة يف

الكيع كحتٞي٬ ٜؾا اهلؽؼ أل٩٭ة راٚؽ ٦٭ ٥يذٕ ٜ٤يف الؿٌف ثةأل٦ح كاحلٛةظ ىلع

٠ية٩٭ة ككظؽد٭ة.

٧٠ة أف ادلٚةع ٔ ٨اإلقبلـ كاملك٧٤ني كٞ٦ؽقةد٭ة ل٤عٛةظ ىلع اهلٮيح

اإلقبل٦يح أ٦ ٥٬ة د٭ؽؼ كتكىع إحل٬ ٫ؾق اجلٕ٧يةت ,إىل صة٩ت دٞؽي ٥اخلؽ٦ةت
االصذ٧ةٔيح املذ٪ٮٔح ا٣يت دٞؽـ لٞٛ٤ؿاء كاملكة٠ني كاألرام ٢كاأليذةـ  ٨٦ػبلؿ
املٕٮ٩ةت كالٛ١ةالت ل٧٤عذةصني كاملٕٮزي ٨كٔ ٢٧ا٣ربا٦ش اإلاغزيح البلز٦ح أز٪ةء
ظىٮؿ ال١ٮارث كاٛ٣يٌة٩ةت.

ك٩بلظِ أف أٗ٤ت اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة دٕةين بنؽة كتن١ٮ ٨٦

الٌٕ ٙاملةيل كدٮٚؿ اإلماك٩ةت ,كذل ٟل٤ذٞييؽ احلةو ٢ىلع ٬ؾق اجلٕ٧يةت
كاٞ٣يٮد املٛؿكًح ٔ٤ي٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح كمىةدرة أكٝةٚ٭ة يف كٝخ قةث ,ٜكٓ٦

ذل ٟدؤدم رقةتل٭ة ىلع أك ٢٧كص ٫ظكت إماك٩ةد٭ة املذةظح كٝؽراد٭ة امل٪١٧ح.
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ه
ال م ٟأف ل٧٤ؤقكةت اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ه
دكر ه
كبةرز يف نرش اثلٞةٚح
٦٭٥

اإلقبل٦يح إذ دذ٧عٮر أ٧٬يذ٭ة كدكر٬ة يف نرش زٞةٚح دمٓ اللك٧ح كاحتةد الىٙ

كنرش احلت املع٧ؽم يف اتلاكد ٙاالصذ٧ةيع ثني أٚؿاد املضذ ,ٓ٧كاتلآ ٙ٣ثني
املك٧٤ني كاتلٕةكف كاتلٮايص ٚي٧ة ثح٪٭ ,٥كاتلآزر كالٮٝٮؼ جبة٩ت ثٌٕ٭٥

ابلٕي.

ن
أيٌة دذضًل أ٧٬يذ٭ة يف إرشاٚ٭ة ىلع الؿكاٚؽ اثلٞةٚيح اكملٞؽقةت اإلقبل٦يح

كٌم املكةصؽ كاملؤقكةت ادليجيح كاتلٕ٤ي٧يح كاثلٞةٚيح ,كإجيةد األكٝةؼ

كاإلرشاؼ ٔ٤ي٭ة ,كختذ٬ ٙ٤ؾق املؤقكةت ٔ ٨اجلٕ٧يةت ثأ٩٭ة ٗري ٕ٦رتٚح ٨٦
ٝج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح كإف اك٩خ ثٌٕ٭ة ٝؽ أرتٚخ يف كٝخ قةث ,ٜل٪١٭ة أٗٞ٤خ

اآلف كدمؽت ننةَةد٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ك٣حف هلة كصٮد ككا ٓٝيف اعمل٪ة املٕةرص.
ن
قٮاء ىلع
ك٦ة د٧زيت ث٬ ٫ؾق املؤقكةت ثأف ثٌٕ٭ة اك٩خ هلة ز ٢ٞككزف
مكذٮل ادلك٣ح أك ىلع مكذٮل ا ٢٧ٕ٣إٌٛ٣ل يف أرض امليؽاف ,كٌل٩خ هلة آزةر

محيؽة ,ك٩ذةاش م٧٤ٮقح ,كٚي٧ة يٌل  ٨٦األقُؿ أذ٠ؿ أ ٥٬املؤقكةت اإلقبل٦يح

اخلرييح يف ثٮر٦ة ك٦ة اكف هلة  ٨٦أدكار ثةرزة كآزةر ثةٝيح يف نرش اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح(.)1

(ٌ )1م مؤقكةت ػرييح ٣حكخ دلي٭ة درصيط كٗري ٕ٦رتؼ ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح كأٗ٤ج٭ة
أزي٤خ كحميخ ٔ ٨الٮصٮد ثٕؽ دٮيل اجلرناؿ (ين كي )٨احلك ٥اعـ 1962ـ.
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 /1مجعية خدام اإلشالم.
أننأت ٬ؾق اجلٕ٧يح يف اعـ 1935ـ ىلع يؽ دل٧ٮٔح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء اخلؿجيني يف

صةٕ٦ةت اهل٪ؽ كبة٠كذةف ,كأقكخ ٣جرش اإلقبلـ ٔرب اتلٕ٤ي ٥كادلٔٮة كأف ٬ؾق
اجلٕ٧يح اك٩خ  ٨٦أكرب املؤقكةت اخلرييح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف ا٣يت اك٩خ دذٮىل ث٪ةء

املكةصؽ كدؿ٦ي٧٭ة ,كًلؾل ٟاملؽراس كاملعةك ,٥كإوؽار اٛ٣ذٮل كو١ٮؾ
اجلاكح كاُ٣بلؽ ,كاٞ٣يةـ ثإوبلح ذات ابلني ,كإرقةؿ ادلاعة كالكيع لٛ١ة٣ح

األا٧ح كاملؤذ٩ني كاملؽرقني يف املؽارس اخلرييح.
ن
ن
كٌل٩خ هلة ص٪ةظة ٔك١ؿية تلؽريت النجةب ىلع ادلٚةع كاذلب ٔ ٨اإلقبلـ
ن
ن
كٞ٦ؽقةد ,٫كٝؽ ٕ٣جخ دكرا ٦٭٧ة يف وؽ إ٣ؽكاف احل١ٮيم ابلٮذم اذلم اكف
ن
ن
ن
ن
حي ٢٧زٞبل قيةقية كديجية كاصذ٧ةٔية ىلع مكذٮل ادلك٣ح كالنٕت ,ظىت إف

الؿاحف (أك٩ش قٮ٩ش) ظةم ٢لٮاء اقذٞبلؿ ثٮر٦ة  ٨٦ثؿيُة٩ية ٝؽ رصٓ إىل
ن
اجلٕ٧يح ل١كت دأييؽ٬ة ػُية حلٞؽ ٫٦إىل راحف ثؿيُة٩ية (إيخ يل) كٝؽ ٪٦عذ٫
اجلٕ٧يح دأييؽ٬ة برشكط ٪٦٭ة/
ن
ن
٪٦ -1ط املك٧٤ني ظ٧١ة ذادية يف كاليح أرٌلف.

٪٦ -2ط املك٧٤ني ظ ٜاملنةرًلح يف اال٩ذؼةثةت الؿاةقيح يف ادلك٣ح.
٪٦ -3ط احلٞٮؽ ل٧٤ك٧٤ني دكف دٛؿي ٜديين أك ٦ؾ٬يب.

إال أف الؿاحف ابلٮريم ك ٨٦أىت ثٕؽق ػةٛ٣ٮا الٮٔؽ ٕ٠ةدد٭ٞٛٚ ,٥ؽت

احل١ٮ٦ح زٞح اجلٕ٧يح كٔ٧ٮـ املك٧٤ني ممة أدل إىل ٝيةـ اجلٕ٧يح ثةدلٚةع
ثة٤٧ٕ٣يةت اال٩ذٞة٦يح ًؽ أ٬ؽاؼ ادلك٣ح ,ممة ٔضـت احل١ٮ٦ح قيُؿد٭ة يف ٠سري

٪٦ ٨٦ةَ ٜأرٌلفٚ ,ةقذؼؽ٦خ كقةا ٢أػؿل لٌٞ٤ةء ىلع اجلٕ٧يح كأٌٔةا٭ة
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كذل ٟثةالٔذٞةالت ال٤ي٤يح كٔ ٢٧اغرات صٮيح كبؿيح ,ظىت ٌٝخ ىلع اجلٕ٧يح
ن
د٧ة٦ة -كاهلل املكذٕةف.)1(-
 /2مجعية عنىاء الروَاجنيا أراكن.
 ٨٦أ ٥٬اجلٕ٧يةت ا٣يت د٭ذ ٥ثأمٮر ادلي ٨كادلٚةع ٔ ٨اإلقبلـ كاملك٧٤ني

كٞ٦ؽقةد ,٫كٞ٦ؿ٬ة يف داػ ٢أرٌلف ,كدأقكخ اعـ 1932ـ كٌل٩خ دؤدم رقةتل٭ة

بنلك راآ كم٧٤ٮس ,كظي٧٪ة رأل ابلٮذيٮف دٮقٓ ننةَةد٭ة املؼذٛ٤ح كمٕؿكا

خبُؿ ا٩تنةر اإلقبلـ كٝٮة ٬يجح ٬ؾق اجلٕ٧يح ,أوؽرت احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف اعـ
ن
1975ـ ٝؿارا ث٧ؽا٧٬ح املٞؿ كأذٞةؿ دميٓ أٌٔةا٭ةٞٚ ,ة٦خ اٞ٣ٮات إ٣ك١ؿيح
ثةٔذٞةؿ ثٕي أٌٔةا٭ة املك٧٤ني كالـٔ٧ةء ثذ٭٧ح ا٩ذ٧ةا٭ ٥إىل ٬ؾق اجلٕ٧يح.

ظي٪٭ة ٬ةصؿ أكرث اٞ٣ةا٧ني إىل دك٣ح ث٘٪بلديل ,كدٞ٦ ٢ٞ٩ ٥ؿ٬ة إىل امل٪ةَٜ

احلؽكديح ابل٘٪ةحلح ,كهلة ٚؿكع ٔرب جلةف دةثٕح ل٤ضٕ٧يح يف لك  ٨٦امل١٤٧ح
إ٣ؿبيح الكٕٮديح كدك٣ح ثة٠كذةف كدك٣ح ث٘٪بلديل كدك٣ح اإل٦ةرات إ٣ؿبيح

املذعؽةٞٚ ,ؽ٦خ اجلٕ٧يح ػؽ٦ةت ص٤ي٤ح يف دلةؿ اتلٕ٤ي ٥كادلٔٮة كادلٚةع ٔ٨

اإلقبلـ كٞ٦ؽقةد.)2(٫

( )1اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقبلـ قٕيؽم ,يف رقةتل( ٫اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة
ن
ن
ٝؽي٧ة كظؽيسة) ص ,261كأمةر إحل٭ة مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة,
ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.314
( )2ككًٕخ هلة رقة٣ح ٛ٦ةد٬ة /الؿيةدة ,كٌلف  ٨٦أ٬ؽاؼ اجلٕ٧يح ٦ة يٌل/
 -1دٮظيؽ ا٧٤ٕ٣ةء الؿك٬ةجنية ,كنرش اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كاٞ٣ي ٥احلٌةريح يف أرٌلف ثٮر٦ة.
=
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كهلة ننةَةت قيةقيح دذضًل يف إٝة٦ح ص٪ةح لرلٚةع ٔ ٨اإلقبلـ كاملك٧٤ني,
ن
ن
ن
كٝؽ ٕ٣جخ دكرا قيةقية ٦٭٧ة يف اذلب ٔ ٨اإلقبلـ كأ ,٫٤٬ظىت اك٩خ احل١ٮ٦ح
د٭ةب ٬ؾق اجلٕ٧يح كختةؼ أف دً ٙٞؽ أم ٔؽكاف ,كألص ٫٤اقذؼؽ٦خ

احل١ٮ٦ح لك الٮقةا ٢إلًٕةؼ ٬ؾق اجلٕ٧يح ,ك٣ك ٨اجلٕ٧يح ٦ة زا٣خ ٝةا٧ح كهلة

ٚؿكع يف ثٕي ابل رلاف ,كدؤدم رقةتل٭ة ظكت إماك٩ةد٭ة  ٓ٦كًٮح ّة٬ؿ يف أ٩٭ة
دٕةين  ًٕٙ ٨٦بكجت ٦ة د٧ؿ  ٨٦أز٦ةت ٦ةحلح ,كٝيٮد ْ٩ة٦يح ,كمبلظٞح

احل١ٮ٦ح ألٌٔةا٭ة اٛ٣ةٔ٤ني كابلةرزي ,٨كٌلف  ٨٦أ ٥٬إجنةزاد٭ة يف اجلة٩ت

الكيةيس دأقحك٭ة ل٤ضةف اتلىؽم كاأل ٨٦ل٤٭ض٧ةت الٮظنيح يف اعـ 1942ـ,

كيف اعـ 1945ـ اًُؿت ثؿيُة٩ية ل٤ؿًٮخ لُ٧٤ة٣ت اإلقبل٦يح كأوؽرت دٕ٧ي٧ة

يٌ ٨٧االٔرتاؼ ثأف املُٞ٪ح ٦ة ثني (٩٭ؿ ٩ةؼ كيم يٮٌم) ُٞ٪٦ح مك٧٤ح,
كا٩بسٞخ  ٨٦اجلٕ٧يح دمٕيح ػؽاـ اإلقبلـ اذلم ٝةـ ثتنلك كٚؽ ػةص

لٛ٧٤ةكًةت  ٓ٦احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح يف اعـ 1947ـ ,كيف اعـ 1954ـ ٝة٦خ اجلٕ٧يح
ثذعةٝ ٙ٣ٮم ككٚةؽ ككَين يف دميٓ وٛٮؼ األظـاب الكيةقيح كد ٥تن١ي٢

٧ْ٪٦ح صؽيؽة ثةق ٥امل٧ْ٪ح الؿك٬ةجنيح املٮظؽة ,ك ٨٦أ ٥٬ز٧ؿات ٬ؾق اجلٕ٧يح

أ ٫٩يف اعـ 1956ـ ً٧خ حتخ قٛٞ٭ة دميٓ اهليبةت كامل٧ْ٪ةت إ٣ةم٤ح لىة٣ط

املك٧٤ني كٌل٩خ هل٪٦ ٥ىح ٦ذعؽة دةرخييح ممة ظٞٞٮا ٩ذةاش إجيةثيح ثٕيؽة املؽل,

=

 -2ثر ركح ا٣رتاثٍ كالٮٚةؽ كاتلآ ٙ٣ثني املك٧٤ني ,كدٞؽي ٥إ٣ٮف ل٧٤ؽارس كاملؿا٠ـ
اتلٕ٤ي٧يح كاجلةٕ٦ةت كالكيع يف ٛ٠ة٣ح ٦ؽرقي٭ة.
 -3إٔؽاد ادلاعة كإرقةهل ٥إىل املؽف كاٞ٣ؿل إلٞ٣ةء ادلركس كاملعةرضات كٔٞؽ اجلؽكات
ا٧٤ٕ٣يح.
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كاختؾت اجلٕ٧يح تلعٞي ٜأ٬ؽاٚ٭ة الٮقةا ٢املرشكٔح اآلديح/
 -1دٮزيٓ املجنٮرات ادلٔٮيح كاملضبلت اإلقبل٦يح كال١ذت كاملُجٮاعت ادليجيح.

 -2ا٣رتبيح الىةحلح ك٪٦ ٜٚ٭ش ال١ذةب كالك٪ح ,كذل ٟثتسبيخ ٕ٦ىن األػٮة
ن
ن
الىةدٝح كاتلاكم ٢اتلةـ كاتلٕةكف احلٞيٌف ظىت يجنأ صيبل ٕ٦زتا ثؽي٫٪
كٔٞيؽد.٫

 -3اتلٕةكف كاتلجكي ٓ٦ ٜاملؤقكةت ا٧٤ٕ٣يح كادلٔٮيح كاخلرييح كاإلاغزيح ٚي٧ة
خيؽـ أ٬ؽاؼ املؤقكح.

 -4اتلجكي ٓ٦ ٜامل٧ْ٪ةت ادلكحلح الكيةقيح ل٤ذٮٔيح ثٌٞةية اإلقبلـ كاملك٧٤ني.

 -5ا ٢٧ٕ٣ىلع إننةء مؤقكةت دؿبٮيح كاصذ٧ةٔيح كاملكة٧٬ح يف دأقحف املؽارس
كاملكذٮوٛةت كاملبلسل كاأل٩ؽيح اثلٞةٚيح(.)1
 /3رابطة امطالب املصنىني الروَاجنيني.
أننأت ٬ؾق الؿاثُح يف اعـ 1966ـ ىلع يؽ ثٕي اُ٣بلب ادلارقني يف
ن
اجلةٕ٦ةت األ٤٬يح يف ثة٠كذةف الرشٝيح (ث٘٪بلديل ظةحلة) كٌم ٧ْ٪٦ح َبلثيح
( )1نرشة دٕؿيٛيح ٔ ٨اجلٕ٧يح الىةدرة يف اعـ  ,٬1434كٌلف  ٨٦أثؿز النؼىيةت يف اجلٕ٧يح
ن
ن
النيغٔ /جؽ اٞ٣ؽكس اْ٣ة٬ؿم مرشٚة ل٤ضٕ٧يح كالنيغ حم٧ؽ ٔٞي ٢راحكة ,كٝؽ أوؽرا
ن
ثية٩ة يرشح ٚي ٫اإلصؿاءات اتلٕكٛيح ا٣يت ثؽأت د٧ةرق٭ة ظ١ٮ٦ح (ين كي )٨ابلٮذيح ًؽ
املك٧٤ني ,كل٤ضٕ٧يح قيةقةت اع٦ح دذ٤ؼه يف اتلٞيؽ ث٪٧٭ش أ ٢٬الك٪ح كاجل٧ةٔح
املتك ٥ثةلٮقُيح كاالٔذؽاؿ ,كدٮّي ٙاجلٕ٧يح إماك٩ةد٭ة يف دٮزي ٜإ٣بلٝح ثني املضذٕ٧ةت
اإلقبل٦يح كاهليبةت ادلكحلح ,كٝؽ يرس اهلل يل ظٌٮر االصذ٧ةع ادلكرم هلؾق اجلٕ٧يح يف
٦ؽي٪ح صؽة ثذةريغ ,٬1434/5/29 /يف ٦زنؿ أظؽ الؿك٬ةجنيني.
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ث٧سةثح ظٞ٤ح ادىةؿ ثني أث٪ةء املك٧٤ني يف ثٮر٦ة داػ ٫٤كػةرص ,٫كيذبلٝٮف ٔرب
دْ٪ي ٥اجلؽكات كالٞ٤ةءات كاملؼي٧ةت ,كيرشؼ ٔ٤ي٭ة ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء
كالنؼىيةت ابلةرزة ,كٕ٣ؽـ كصٮد ٦زيا٩يح اكٚيح دلٔ ٥أننُذ٭ة كحتٞي ٜأ٬ؽاٚ٭ة

جت٧ؽت أٔ٧ةهلة ثٕؽ ٚرتة  ٨٦ا ,٢٧ٕ٣كد ٥جتؽيؽ٬ة يف اعـ 1977ـ ز ٥احن٤خ ٩٭ةاية

ثٕؽ ٚرتة.

كٝؽ ٝة٦خ الؿاثُح ثٕٞؽ ٔؽة خمي٧ةت دؿبٮيح إقبل٦يح تلعٞي ٜأ٬ؽاٚ٭ة

اجلبي٤ح كا٘٣ةيح املجنٮدة كٌلف  ٨٦أ ٥٬اجنةزاد٭ة/

 -1اتلٮٔيح اإلقبل٦يح ل٤نجةب كاُ٣بلب ثة٤ٕ٣ٮـ ادليجيح الىعيعح كالٮيع
اإلقبليم كذل ٟثةالمرتاؾ  ٓ٦اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبليم ,كاالحتةد

اإلقبليم ل٧ْ٪٧٤ةت اُ٣بلثيح.

 -2مكة٧٬ح الؿاثُح يف امل٭ؿصةف اتلٕ٤ييم اثلةين ٔرش لؿاثُح اُ٣بلب
الؿك٬ةجنيني ػبلؿ األقجٮع األكؿ  ٨٦م٭ؿ مٮاؿ يف اعـ  ٬1419اذلم ٔٞؽ يف

٠ؿاتيش ثة٠كذةف.

 -3املكة٧٬ح يف املؼي ٥اإلقبليم الؿاثٓ لؿاثُح اُ٣بلب املك٧٤ني يف ث٘٪بلديل
كاهل٪ؽ(.)1

( )1ك ٨٦أ ٥٬أ٬ؽاؼ الؿاثُح ٦ة يٌل/

 -1حمٮ األ٦يح كاجل٭ ٨ٔ ٢أ٬ةيل أرٌلف ثةلٮقةا ٢امل٪١٧ح كٕ٦ةجلح املنةلك كاٌٞ٣ةية ا٣يت
دٮاص ٫ا٤ُ٣جح املك٧٤ني يف دك٣ح ثٮر٦ة.

 -2نرش الٮيع اثلٞةيف اإلقبليم ظىت يذ٧ك ٨اٛ٣ؿد مٮاص٭ح اتليةرات اهلؽا٦ح كا٣يت دٞٮـ
اجلٕ٧يةت اتلبنرييح ًؽ املك٧٤ني.

=
988

ن

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

 /4خركة ادلعِة اإلشالوية.
كٌم  ٨٦امل٧ْ٪ةت إ٣ةم٤ح يف كقٍ املك٧٤ني ثجٮر٦ة ٨٦ ,أص ٢مكةٔؽة

املك٧٤ني لبلظذٛةظ ثؽي٪٭ ,٥كاتلٮو ٢إىل ٩ي ٢ظٞٮٝ٭ ٥اُ٣جييع ,كينرتط يف
ن
اال٧ٌ٩ةـ هلؾق احلؿًلح أف يكٮف م٤زت٦ة ثةملجةدئ اإلقبل٦يح كيذض٪ت لك ٦ة ٨٦
مأ ٫٩خمةٛ٣ذ٭ة ,كاتلٛةين كاإلػبلص كاتلٌعيح  ٨٦أص ٢ػؽ٦ح أ٬ؽاؼ ٬ؾق

احلؿًلح.

كدلي٭ة دل٤ف اقتنةرم يذ١ٮف  ٨٦مخكح أٌٔةء ,كجل٪ح دٛ٪يؾيح تلعؽيؽ

الٮقةا ٢كمؿاٝجح األننُح تلعٞي ٜأ٬ؽاؼ احلؿًلح( ,)1كلؤلق٣ ٙحف هلة ننةط
=

 -3اال٬ذ٧ةـ ثةُ٣بلب املٮ٬ٮبني كدؽريج٭ ٥ىلع اٞ٣يةدة اإلقبل٦يح.
 -4دكٮي ٨إ٣بلٝح ثةملؤقكةت كاجلٕ٧يةت إ٣ةمليح ا٣يت د٭ذ ٥ثٌٞيح األ٤ٝيةت يف إ٣ةل٥
تلؽكي ٢اٌٞ٣يح ,اْ٩ؿ ٩ٮر اإلقبلـ صٕٛؿ آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ
كاتلعؽيةت ,مؿصٓ قةث ,ٜص  ,82كلبلقزتادة اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ اجلؽكم,
رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟازادم ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.372-368
( )1أ٬ؽاؼ احلؿًلح دذ٧س ٢يف اآليت/
 -1ثؾؿ اجل٭ةد يف إوبلح اجلٛف ىلع ًٮء اٞ٣ؿآف كالك٪ح ,كمحةيح مك٤يم أرٌلف ٨٦
اذلكبةف يف املضذ ٓ٧امل٤عؽ.
 -2دأقحف املؽارس اإلقبل٦يح كنرش ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثني أث٪ةء املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني,
كإظيةء الٮيع اإلقبليم  ٨٦ػبلؿ دٕ٤ي ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كالك٪ح اجلجٮيح.
 -3نرش ال١ذت اإلقبل٦يح كاملُجٮاعت ا٣يت دٛيؽ املضذ ٓ٧اإلقبليم ابلٮريم.
 -4دٞؽي ٥املكةٔؽات كاإلاغزح ل٧٤ك٧٤ني املعذةصني كاملكذٌٕٛني.
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كال كصٮد هلة اآلف(.)1
 /5مؤشصة الِفؽ اإلشالوية املركزية.
ٝةـ ثذأقحك٭ة دل٧ٮٔح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء يف اعـ 1955ـ يف م٧ةؿ أرٌلف.
ن
ن
كٝؽ أدت ٬ؾق اجلٕ٧يح كهلل احل٧ؽ دكرا ٦٭٧ة ٛ٣رتة  ٨٦الـ ٨٦يف ثٕي

امل٪ةَ ٜإال أ٩٭ة ل ٥جتؽ اٞ٣جٮؿ كالؿىض  ٨٦اع٦ح اجلةس ,بكجت درصؼ ثٕي

اٞ٣ةا٧ني ٔ٤ي٭ة ممة ٞٚؽ مىؽاٝيذ٭ة( ,)2كل٪١٭ة يف ذات الٮٝخ اقذُةٔخ أف حتيم
ن
٠سريا  ٨٦أكٝةؼ املكةصؽ كاملؽارس كدكر األيذةـ بكجت ٔبلٝح ٬ؾق األكٝةؼ
بنؼىيةت ثةرزة كأوعةب امل٪ةوت ا٤ٕ٣ية يف احل١ٮ٦ح ,كلؤلق٣ ٙحف هلة

ننةط كال كصٮد هلة اآلف(.)3

( )1اْ٩ؿ ٩ٮر اإلقبلـ صٕٛؿ آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص .86
( )2ك ٨٦أ ٥٬أ٬ؽاٚ٭ة /
 -1اال٬ذ٧ةـ ثةألكٝةؼ كظرص٬ة كرصٚ٭ة يف مىةرٚ٭ة الىعيعح.
 -2نرش زٞةٚح االقذؽا٦ح املةحلح كذل ٟثتنضيٓ اجلةس ىلع األكٝةؼ.
 -3دؿ٦ي ٥املكةصؽ ,كاملؽارس اخلرييح ,كدكر األيذةـ.
 -4دٕيني األا٧ح كاملؤذ٩ني ,كحمةك٣ح رصؼ ركادج٭.٥

ن
ن
( )3حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقبلـ قٕيؽم ,اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة,
مؿصٓ قةث ٜص  ,265كأمةر إحل٭ة مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة,
ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.316
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 /6مجعية الِفؽ املركزي.
إظؽل اجلٕ٧يةت اٞ٣ؽي٧ح املٕؿكٚح يف ثٮر٦ة كاق٧٭ة ثةإلجن٤زييح (مك٥٤

قجرتاؿ ٚٮ٩ؽ دؿاقخ) كٌم د ٓٞيف ٤ٝت إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح را٘٩ٮف ,يف ٦جىن ٠جري
مكذ ٢ٞك٬ٮ م ٟ٤هل ٥إال أ ٫٩ين١ٮف  ٨٦اإل٧٬ةؿ ك٤ٝح ا٣رت٦ي ,٥بكجت ٔؽـ

كصٮد املةؿ ,كٔؽـ كصٮد احلؿيح يف اتلرصؼ يف ذل ٟاملةؿ إف كصؽ.

ك ٨٦أ ٥٬ننةَ٭ة /الكيع يف احلىٮؿ ىلع امل٪ط ادلراقيح ألث٪ةء املك٧٤ني يف

اخلةرج إل٧٠ةؿ ادلراقةت ا٤ٕ٣ية ,كا٪ٕ٣ةيح ثةملىةظ ٙاإلقبل٦يح كال١ذت
اإلقبل٦يح كاقترياد٬ة  ٨٦ادلكؿ اإلقبل٦يح ٠ؽك٣ح ثة٠كذةف كاهل٪ؽ ,كَجٓ دؿدمح
ٕ٦ةين اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥إىل ال٘٤ح ابلٮر٦يح ,كَجٓ ٠ذت كلٮظةت كدٞةكي٬ ٥ضؿيح

ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,كاال٬ذ٧ةـ بنبٮف األكٝةؼ كًجُ٭ة كد٧٪يذ٭ة ,كرصؼ ريٕ٭ة يف

مىةرٚ٭ة املؼىىح(.)1

 /7املصتشىف اإلشاليم املجاين.
أننأ ٬ؾا املكتنىف دمٕيح اُ٣بلب املك٧٤ني كاٚذذط يف 5ي٪ةيؿ  ٨٦اعـ

1937ـ ,كٌلف يٕذرب يف ذل ٟالٮٝخ أْٔ ٥كأكرب مكتنىف أٌ٬ل يف ثٮر٦ة ,م١ذٮب
ٔ٤ي( ٫مكٚ ٥٤ؿم ٬ةقبيذةؿ) ٪ٕ٦ةق املكتنىف اإلقبليم املضةين ,كٌلف أكؿ

دأق حك ٫ث٧سةثح املكذٮو ٙالى٘ري ز ٥كقٓ ثٕؽ ذل ٟظىت أوجط مكتنىف ,كٝؽ

( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف مؿصٓ قةث ٜص .278
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كًٓ ظضؿ األقةس هل احلةج ق٤ي٧ةف ٝةق )1(٥ثٕؽ دُٮيؿق ,كل٧٤كتنىف أٌٔةء

يذٮلٮف إدارد ٫كيرشٚٮف ٔ٤ي ,٫كأف أكرث األَجةء  ٨٦ ٥٬املك٧٤ني كٗ ٨٦ري
ن
املك٧٤ني ٤ٝح صؽا ,كال يـاؿ ٬ؾا املكتنىف ٬ٮ أكرب مكتنىف دؽيؿق ٬يبح مٕجيح
كَ٪يح يف ثٮر٦ة.

كٌلف اهلؽؼ  ٨٦دأقحف ٬ؾا املكتنىف ٗؿض ٩بي ٢كراآ ك٬ٮ أال يٌُؿ

املك ٥٤إىل اذل٬ةب إىل املكتنٛيةت ا٣يت يؽيؿ٬ة أٌٔةء اتل٪ىري كأ٦سةهل,٥
ن
كيؤزؿكف ىلع ٔٞيؽة املك٧٤ني ,ك ٨٦ز ٥دُٮر اٚ ٢٧ٕ٣ي ٫ظىت أوجط رمـا تلٕةكف

املك٧٤ني ٗ ٓ٦ري ٨٦ ٥٬ا ملعذةصني لٕ٤بلج  ٨٦أث٪ةء ابلبلد ٗري املك٧٤ني اذلي٨

هل ٥األكرثيح املُٞ٤ح.

كأف ٬ؾق املؤقكح االقتنٛةايح مكذ٧ؿة ث ٢ٌٛاهلل ز ٥ث ٢ٌٛاتلرباعت ا٣يت

يؽٕٚ٭ة املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة ثةإلًةٚح إىل رقٮـ إٌ٣ٮيح  ٨٦األٌٔةء الؿق٧يني,

كا٘٣ؿيت يف األمؿ أ٩٭ ٥ال يكألٮف املؿاصٓ ٔ ٨ديٚ ,٫٪اكف أكخل ٟاإلػٮة

املك٧٤ٮف ا٣رب٦ةكيٮفٝ ,ؽ قجٞٮا األكركبحني يف د ٟ٤ابلبلد يف اختةذ اتلُجيت
كاملٕةجلح كقي٤ح  ٨٦كقةا ٢ادلٔٮة إىل ادلي ٨أك اٞ٣ؿب  ٨٦املك٧٤ني.

كين٘ ٢املكتنىف زبلث أثجيح أك زبلث ٔ٧ةرات ٠جرية ,لك كاظؽة مؤٛ٣ح ٨٦
ن
ٔؽة َٮاث ٜيىٕؽ إحل٭ة ث٧ىٕؽ كاقٓ صؽا ٠أ٩٭ة ا٘٣ؿٚح الى٘رية املكذُي٤ح,
( )1احلةج ق٤ي٧ةف ٝةق ٥كًٓ ظضؿ األقةس هلؾا املكتنىف يف اعـ 1358ـ ك٬ٮ دةصؿ ٠جري
كي ٟ٤٧أرايض ٠سرية يف را٘٩ٮف كٝؽ قة ٥٬يف ث٪ةا ٓ٦ ٫أ٩ةس آػؿي٠ ٨ذجخ أق٧ةؤ ٥٬يف
لٮظح ث٪ٛةء املكتنىف.
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كيجؽأ دٮاٚؽ املؿىض ثأٔؽاد ٠جرية ٪٦ؾ قةاعت الىجةح األكىل يف را٘٩ٮف,

ٝةوؽي ٨إ٣بلج يف ٬ؾا املكتنىف ذات الكبلل ٥املتكؼح كيف صٮ  ٨٦احلؿ
ن
النؽيؽ داػ ٢ا٘٣ؿؼ ,كيتكةث ٜز٬ةء  511ثٮريم يٮ٦ية ل٤عىٮؿ ىلع ٔ٪ةيح َجيح

٦ذٮٚؿة هل ٥يف ٬ؾا املكتنىف ,ثةإلًةٚح إىل ٦ةاتني مؼه يؿٝؽكف يف املكتنىف.

كيٛذط املكتنىف أثٮاث ٫ل٤ض٧يٓ دكف د٧يزي أك ٔ٪رصيح كٝؽ حتٮؿ ٬ؾا
ن
املكتنىف رمـا ل٤كبلـ كاأل ٨٦يف ثرل امذ٭ؿ ثةتلٮدؿات ثني ابلٮذيني كاملك٧٤ني,
كدـكرق لك اُ٣ٮاا ٙلٕ٤بلجٚ ,جةإلًةٚح دلكرق إ٣بليج ٚإ ٫٩يٞٮـ ثذٞؿيت
ن
املؼذٛ٤ني َةاٛية  ٨٦ػبلؿ الؿقة٣ح اجلبي٤ح ا٣يت يؤدي٭ة ٚبل دلةؿ ل٤رصاع اُ٣ةايف

داػٚ ,٫٤لك يٕة٣ش كال د٧يزي ثني مك ٥٤كبٮذمٚ ,ةمل٭٧ح ا٣يت يٞٮـ ث٭ة ثةألقةس

إنكة٩يح ,كأف املكتنىف هل دةريغ َٮي ٨٦ ٢ا٣تكة٦ط كاظذٌةف اٛ٣بةت األكرث
ن
ن
ٞٚؿا يف املضذ ,ٓ٧إذ اكف يكذٞج ٢د٤ٞيؽية املٕةرًني ل٧٤ض٤ف إ٣ك١ؿم دلل

ػؿكص٭ ٨٦ ٥الكض.٨

ن
٧٠ة يٌ ٥املكتنىف ظةحلة أص٭ـة ٦ذؼىىح يف أٝكةـ اجلؿاظح كاتلٮحلؽ
ن
كأمؿاض إ٣يٮف كأيٌة إ٣بلصةت اجلٛكيح ,كي٧ك ٨مل ٨دلي٭ ٥اإلماك٩ةت أف
ن
يؽٕٚٮا دٕؿٚح رمـيح ,يف ظني أف األكرث ٞٚؿا يٕةجلٮف ثةملضةف ,إذ ٔؽد اذلي٨
دٞ٤ٮا إ٣بلج  ٨٦ثؽايح اٚذذةظ ٫كظىت ٩٭ةيح اعـ1961ـ حنٮ أربٕح مبليني

مؿيي(.)1

ن
( )1دٕ٧ؽت اتلٛىي ٢يف دٕؿي٬ ٙؾق املؤقكح االقتنٛةايح أل٩٭ة د٧س ٢رمـا ل٤كبلـ كاأل,٨٦
ككقي٤ح  ٨٦كقةا ٢ادلٔٮة إىل اإلقبلـ كادلي ٨أك اتلٞةرب كاتلٕةيل الك٤يم ثني املك٧٤ني
=
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 /8بيت الظعؿاء.
ك٬ٮ م٤ضأ ل١جةر الك ٨٦ ٨الؿصةؿ يٞةـ ىلع أرض  ٨٦ظؽيٞح إ٣ـيـيح
ث٧ؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح حمةذيح ملكضؽ إ٣ـيـيح ,كأٝةمٮا ٔ٤ي٭ة ن
ث٪ةء
ن
ن
ن
ػنبية مؿٚٮاع ٔ ٨األرض ادٞةء الؿَٮبح ,يىٕؽ ٔ٤ي ٓ٦ ٫درج ػنيب أيٌة.
كٌلف دأقحك ٫اعـ  1955ـ دربع ث٭ة وةظج٭ة ٔجؽ إ٣ـيـ كابل٪ةء ىلع ٬ؾق

األرض  ٨٦درباعت املك٧٤ني ,كٌلف اهلؽؼ  ٨٦إٝة٦ح ٬ؾا امل٤ضأ ٬ٮ دٮٚري اجلٮ

امل٪ةقت اإلقبليم اإلي٧ةين ل٧٤كجني ظير يكذٕ٧ٮف إىل املٮأِ كاألظةدير

كاذل٠ؿ ,كاال٬ذ٧ةـ ثْ٪ةٚح ابلؽف كاملاكف ليك يؤدم أْٔٚ ٥ؿيٌح كٌم الىبلة
ثُ٧أ٩ح٪ح كإػبلص ,كٔؽـ االًُؿار إىل االتلعةؽ ملبلسل الٛ١ةر ,ممة يرض دي٫٪

كٔٞيؽدً ٨٦ ٫بلؿ كٗٮايح يف آػؿ ظيةد٭.٥

كيكذٞج ٨٦ ٢يـيؽ ٔ٧ؿق ىلع قتني ق٪ح كال يٞج٤ٮف  ٥٬ ٨٦دكف ذل,ٟ

كٔؽد املٮصٮدي ٨ثىٛح داا٧ح ٚي ٫يرتاكح ٦ة ثني (قتني إىل قجٕني) ,كترشؼ ىلع
٬ؾا ابليخ دمٕيح ٔ٧٤ةء اإلقبلـ يف ثٮر٦ة ,كال يذً٤ف ٬ؾا امل٤ضأ أم مكةٔؽات

 ٨٦احل١ٮ٦ح حبضح دٮٚؿ مبلسل أػؿل رق٧يح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح(.)1
=

ن
كاُ٣ٮاا ٙاألػؿل ,كحنذةج ملس٬ ٢ؾق املؤقكةت ٠سريا٤ٚ ,٭ة قٕ٧ح َيجح ,كي٧ك٨
اقتس٧ةر ٬ؾق اٛ٣ؿوح يف إثبلغ ادلٔٮة إىل اهلل ,اْ٩ؿ حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب
كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ,ٜص  ,267-264كًلؾل ٟمٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ٜص
.56-55

( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف ,مؿصٓ قةث ٜص .173
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ن
ثةإلًةٚح أف ٪٬ةؾ دارا لؤليذةـ يف ٦ؽي٪ح ٪٦ؽيل ٝةـ ٔ٤ي ٫أ ٢٬اخلري ٨٦

املك٧٤ني  ٨٦أوٮؿ ٪٬ؽيح ,كٌم ٔجةرة ٔ ٨م٤ضأ لؤليذةـ  ٨٦املك٧٤ني حيذٌ٨
أكرث ٦ ٨٦بح يتي ٥كيتي٧ح ,كاإلٛ٩ةؽ ٔ٤ي٭ة دذٮالق دمٕيح تكىع يف دمٓ اتلرباعت

 ٨٦املك٧٤ني كإٛ٩ةٝ٭ة ٔ٤ي٭ ,)1(٥وبيت األطؿال يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ٕ٦ؿكؼ ثػ(يتي٥

ػة٩ح) كٌلف إننةؤق يف اعـ 1951ـ (.)2

إىل صة٩ت ث٪ةء املٞةثؿ اخلةوح ثةملك٧٤ني ٚلك يح  ٨٦أظيةء املك٧٤ني,
يتربع ثأرً٭ة املك٧٤ٮف ,كيذٕة٬ؽ٬ة اٞ٣ةا٧ٮف ثةلؿاعيح كاال٬ذ٧ةـ ىلع ٌ
مؿ

إ٣ىٮر.

ن
ن
كممة قج ٜذ٠ؿق دبني يل أف املؤقكةت اإلقبل٦يح ٕ٣جخ دكرا ٦٭٧ة يف نرش

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة كػةوح يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح كُٞ٪٦ح
ن
أرٌلفٚ ,بكجت ٬ؾق املؤقكةت كأننُذ٭ة ثٌف اإلقبلـ كٞ٦ؽقةدٝ ٫ةا٧ة يف ثٮر٦ة,
إىل صة٩ت ا٬ذ٧ة٦٭ ٥ثةجلة٩ت االصذ٧ةيع اذلم ي٭ؽؼ إىل دكةد ٙاملضذٓ٧

كدؿاثُ٭ ,٥كنرش زٞةٚح الٮ ٙٝاإلقبليم دلٔ٬ ٥ؾق املؤقكةت ادليجيح كقري٬ة
كاحلٛةظ ىلع ٠ية٩٭ة ,كدٞؽي٧٩ ٥ٮذج ٚؿيؽ يف ادلٔٮة إىل اهلل  ٨٦ػبلؿ املكتنىف
ن
ن
اإلقبليم املضةين ,إال أف احل١ٮ٦ح ابلٮذيح اُ٣ةٗيح دك٦ة د ٙٞظةابل يف اقذ٧ؿار
( )1اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص .213
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص  ,283كلبلقزتادة ظٮؿ ٬ؾق املؤقكةت اإلقبل٦يح اْ٩ؿ
مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ص ,324-314كٝؽ
ذ٠ؿ ( )91مؤقكح.
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ُٔةءات د ٟ٤املؤقكةت اإلقبل٦يح ث ٢د٤ضأ إىل جت٧يؽ أننُذ٭ة ث٧بلظٞح

أٌٔةا٭ة كإٛٝةؿ ماكدج٭ة.

 دور اجلمعًات واملؤسسات اإلسالمًة يف نصز الجقافة اإلسالمًة
ما يلٌ:

ن
ن
 /1كصٮد د ٟ٤اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح اكف قبجة ٕٚةال ثٕؽ ٢ٌٚ

اهلل يف ثٞةء اإلقبلـ يف ثٮر٦ة كٞ٦ؽقةد ,٫إذ اكف هلة أدكار ثةرزة يف ظ ِٛكنرش

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح بكجت أننُذ٭ة املذ٪ٮٔح كبؿادل٭ة املؼذٛ٤ح.

 /2يذضًل دكر ٬ؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح يف دأقحف الؿكاٚؽ

اثلٞةٚيح كاملٞؽقةت اإلقبل٦يح كب٪ةا٭ة كتنحيؽ٬ة ,كاذلب ٔ٪٭ة كالٮٝٮؼ ثى٧ٮد

أ٦ةـ اٞ٣ٮة ا٘٣ةم٧ح احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,اكملكةصؽ كاملؤقكةت ادليجيح كاتلٕ٤ي٧يح

كاثلٞةٚيح ,ك ٨٦ز ٥اإلرشاؼ ٔ٤ي٭ة ,كإجيةد األكٝةؼ كاإلرشاؼ ٔ٤ي٭ة لٌ٧ةف

قري٬ة كحتٞي٦ ٜذُ٤جةد٭ة ٝؽر إماك٩ةد٭ة املذةظح.

 /3يذٌط دكر ٬ؾق املؤقكةت يف ٛ٠ة٣ح األا٧ح كاملؤذ٩ني كاملؽرقني كدأ٬ي٢

ادلاعة كإرقةهل ٥إىل اٞ٣ؿل.

 /4يْ٭ؿ دكر ٬ؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح يف اإلرشاؼ ىلع النٕةاؿ

ادليجيح اكألًةيح يف مٮق ٥احلش كإوؽار ٔٞٮد األ٩كعح كاُ٣بلؽ كاخلٓ٤

كإوؽار اٛ٣ذةكل ادليجيح ثةإلًةٚح إىل نرش املُجٮاعت كاملجنٮرات ادليجيح
املٮاٞٚح ٔ٤ي٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح.

 /5الكيع إىل الؿٌف ثةأل٦ح املك٧٤ح يف ثٮر٦ة كاحلٛةظ ىلع ٠ية٩٭ة ككظؽد٭ة
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ٚاك٩خ هلة ص٭ٮد م٧٤ٮقح يف اذلب ٔ ٨أٔؿاً٭ ٥كاملُةبلح احلٞح املرشكٔح يف

احلؿيح ادليجيح كإٝة٦ح مٕةاؿ ادلي ٨كاحلك ٥ث٧ة أ٩ـؿ اهلل.

 /6ا٪ٕ٣ةيح ثةجلة٩ت االصذ٧ةيع اكف  ٨٦أ ٥٬أ٬ؽاؼ ٬ؾق اجلٕ٧يةت

اإلقبل٦يح ٚاكف نرش زٞةٚح دمٓ لك٧ح املك٧٤ني كاحتةد وٛ٭ ٥كاتلٮايص ٚي٧ة

ثح٪٭ ٥كاتلبلظ ٥ثني أٚؿاد املضذ ٓ٧املك ,٥٤كاتلآ ٙ٣كاتلٕةكف كاتلآزر كالٮٝٮؼ

جبة٩ت ثٌٕ٭ ٥ابلٕي ,إىل صة٩ت دٞؽي ٥اخلؽ٦ةت االصذ٧ةٔيح املذ٪ٮٔح ا٣يت
دٞؽـ لٞٛ٤ؿاء كاملكة٠ني كاألرام ٢كاأليذةـ  ٨٦ػبلؿ املٕٮ٩ةت كالٛ١ةالت
ل٧٤عذةصني كاملٕٮزي.٨

 /7ك ٨٦أ٦ ٥٬ة د٧زيت ث٬ ٫ؾق املؤقكةت اإلقبل٦يح أف ثٌٕ٭ة اك٩خ هلة ز٢ٞ

ككزف ىلع مكذٮل ادلك٣ح كىلع مكذٮل ا ٢٧ٕ٣إٌٛ٣ل يف أرض امليؽافٚ ,ذعٞٞخ
آزةر محيؽة ,ك٩ذةاش م٧٤ٮقحٚ ,اكف ادلٚةع ٔ ٨اإلقبلـ كاملك٧٤ني كٞ٦ؽقةد٭ة

ل٤عٛةظ ىلع اهلٮيح اإلقبل٦يح أ٦ ٥٬ة قٕخ إحل٬ ٫ؾق اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح ىلع
ظكت ٝٮا٬ة اجلْةيم.
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أوال :التحديات.
ثِاجٍ َذه اجلىعيات واملؤشصات بعض اتلدديات ووٌُا:
ٔ /1ؽـ االٔرتاؼ احل١ٮيم هلؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح قٮل

مخف دمٕيةت ٧٠ ٍٞٚة قج ٜذ٠ؿق كٍل٭ة يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح ممة

أدل إىل ٔؽـ اقذ٧ؿار٬ة كزكاؿ أننُذ٭ة كٞٚؽاف ٬يبذ٭ة١ٚ ,سري  ٨٦املؤقكةت

كاجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح دأقكخ كٝة٦خ حبيٮيح كننةط ٕٚةؿ كٌل٩خ هلة رؤل

كػٍُ ٦ؽركقح كبؿا٦ش خمذٛ٤ح كأننُح ٦ذ٪ٮٔح ٣ك ٨ل ٥يك ٨هلة أرتاؼ

رقيم ٝ ٨٦ج ٢ادلك٣ح.

 /2املٌةيٞةت املكذ٧ؿة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح هلة كذل ٟثٮًٓ ٝيٮد

كًٮاثٍ كرشكط دٕضزييح ,إذ ظؽدت احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ا٣ربا٦ش كاألننُح ا٣يت
ي٧ك ٨هلؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اٞ٣يةـ ث٭ة ك٪٦٭ة /اإلرشاؼ ىلع النٕةاؿ

ادليجيح اكألًةيح يف مٮق ٥احلش كإوؽار ٔٞٮد األ٩كعح كاُ٣بلؽ كاخلٓ٤
اخلةوح ثةملك٧٤ني كإوؽار اٛ٣ذةكل ادليجيح كنرش املُجٮاعت كاملجنٮرات ادليجيح

املٮاٞٚح ٔ٤ي٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح.

 /3إٛٝةؿ أٗ٤ت اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح كأذٞةؿ

أٌٔةا٭ة ثذ٭ ٥خمذٛ٤ح كظضش كا٬يح١ٚ ,سري ٬ ٨٦ؾق املؤقكةت كاجلٕ٧يةت
988

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

اإلقبل٦يح اك٩خ هلة ثؿا٦ش كاًعح ظىت إذا كو٤خ إىل ا٧ٞ٣ح يف دميٓ دلةالد٭ة

املؼذٛ٤ح كذاع ويذ٭ة كالح يف األٔ ٜٚجري إجنةزاد٭ة ثةٗذذ٭ة احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ىلع

ظني ٗؿة ,كبؾل ٟا٩ذٍم دكر ٬ؾق املؤقكةت٧٠ ,ة ظى ٢جلٕ٧يح ٔ٧٤ةء
ن
الؿك٬ةجنية أرٌلف( ,)1ظير أذ ٢ٞأٌٔةا٭ة دميٕة ثٕؽ تنٮي ٫قٕ٧ذ٭ة ,كًلؾلٟ
املؤقكح اإلقبل٦يح تلعٞي ٜاحلؿيح

()2

ظير ٝة٦خ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ث٧ؽا٧٬ح

ٞ٦ؿ٬ة الؿاحيس يف رمحربم اعـ 1941ـ ,كأذ٤ٞخ أٌٔةؤ٬ة كأظؿٝخ مكت٪ؽاد٭ة
ككزةاٞ٭ة الؿق٧يح كػؿبخ ٦جة٩ي٭ة.

 /4االٔذ٧ةد ىلع مؼه ٕ٦ني كٚبح ٕ٦ي٪ح يف ثٕي ٬ؾق اجلٕ٧يةت ممة أدل

إىل ٔؽـ الؿًة ث٭ة  ٨٦دميٓ األَؿاؼ.

٤ٝ /5ح املٮارد املةحلح يف أٗ٤ت ٬ؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت ,كًٕ ٙإماك٩ةد٭ة

أل٩٭ة ٝةا٧ح ىلع اتلرباعت النؼىيح ا٣بكيُح كاقتيبلء احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ىلع

األكٝةؼ اتلةثٕح هلة ,إذ أوؽرت احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٝؿارات ثٕؽـ دمٓ اتلرباعت
ن
قٮاء  ٨٦ادلاػ ٢أك  ٨٦اخلةرج ,كال خيىف ىلع
كاقذٞجةؿ ادلٔ ٥هلؾق اجلٕ٧يةت

اجل٧يٓ أ٧٬يح اجلة٩ت املةدم يف مكرية املؤقكةت اخلرييح ممة أدل إىل ًٕٙ
ن
أننُذ٭ة كٞٚؽاف ال١سريا  ٨٦ثؿادل٭ة.
( )1قيأيت ثةتلٛىي٬ ٨ٔ ٢ؾا املٮًٮع يف اٛ٣ى ٢اٞ٣ةدـ أز٪ةء احلؽير ٔ ٨اتلعؽيةت ادليجيح
ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف ثٮر٦ة.
( )2قيأيت دٕؿي ٙكبيةف ثةتلٛىي٬ ٨ٔ ٢ؾق املؤقكح يف اٛ٣ى ٢اثلة٣ر أز٪ةء احلؽير ٔ٨
٦جعر اجل٭ٮد ادلاػ٤يح.
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٤ٝ /6ح أٔؽاد املك٧٤ني ثة٣جكجح ألٔؽاد ابلٮذيني يف ثٮر٦ة ممة أدل إىل ًٕٙ
ن
٩ذةجئ٭ةٚ ,يف ثٮر٦ة ٔؽد قاك٩٭ة جتةكز الكتني م٤يٮ٩ة ثح٧٪ة ال يذٕؽل نكجح

املك٧٤ني ٪٦٭ة أكرث  ,%15كبةتلةيل دجًف الكيُؿة الاكم٤ح هلؤالء ابلٮذيٮف ,يف ثرل
امذ٭ؿ ث٧عةربح اإلقبلـ كاٌٞ٣ةء ىلع أ ٫٤٬ي
كٔؿؼ ث ٓ٧ٞاحلؿيح ادليجيح(.)1
 /7مؿاٝجح ا٧٤ٕ٣ةء كالنيٮخ كادلاعة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح كحمةك٣ح

إثٕةد ٨ٔ ٥٬االدىةؿ ثةلنجةب املك ٥٤كدٌيي ٜاخل٪ةؽ ٔ٤ي٭ ,٥ك ٨٦ز ٥قض٪٭٥

ثإلىةؽ د٭٧ح حتؿيي ٬ؤالء النجةب ًؽ احل١ٮ٦ح ٚك ٨٦ ٥الٮٝةآ ظى٤خ
ن
كًل ٨٦ ٥األظؽاث كٕٝخ كٌلف آػؿ٬ةٝ ,ىح ٝجي ٩ةقةاك ىلع  12اعملة يف ٝؿيح

(ٞٚرية ثةزار) ثُٞ٪٧ح ٘٪٦ؽك الن٧ةحلح كمـٝخ أكراؽ املىع ٙالرشي ,ٙكذ٬جٮا

ث٭ ٥إىل املٕك١ؿ  ٨٦ثح٪٭ /٥النيغ إحلةس ٦ؽرس يف ٦ؽرقح ٠ٮ٦ري ػةيل,

كالنيغ ٌٔل صٮ٬ؿ(.)2

 /8االػذبلؼ كٔؽـ االدٛةؽ ثني املك٧٤ني يف دأقحف كقري ثٕي ٬ؾق

اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت -كاهلل املكذٕةف -كأكرب دحل ٢كبؿ٬ةف ىلع ذل ٟأف
( )1قيأيت دٕؿي ٙكبيةف ثةتلٛىي٬ ٨ٔ ٢ؾق املؤقكح يف اٛ٣ى ٢اثلة٣ر أز٪ةء احلؽير ٔ٨
٦جعر اجل٭ٮد ادلاػ٤يح.

(ٞ٣ )2ةء  ٓ٦أُٔ .ةء اهلل ٩ٮر اإلقبلـ مٞؽار راحف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ث١٧ح امل١ؿ٦ح
ثذةريغ  ,٬1434/8/8ك٬ٮ أظؽ اإلٔبل٦يني ابلةرزي ٨يف ٩رصة ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة ,كهل
منةرٌلت ٠سرية يف ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ث٧ك٤يم أرٌلف ,ك٬ٮ  ٨٦أو ٢ثٮريم
٦جنأ امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,كهل دل٭ٮدات ٠جرية إٔبل٦يح يف ٩رصة ٌٝيح مك٤يم
أرٌلف.
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اجلٕ٧يةت اخل٧ف املٕرتؼ ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ٣حف ثح٪٭ة أم دٕةكف أك ادٛةؽ

ث ٢يٮصؽ يف ثٌٕ٭ة اػذبلؼ ك٩ـاع.

 /9د٘٤ت إ٣نٮاايح يف ثٕي ٬ؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت كٔؽـ كًٮح

اهلؽؼ كالؿؤيح اثلةٝجح ممة أدل إىل ٔؽـ جنةظ٭ة كاقذ٧ؿار٬ة.

ثانًا :سبل التغلب علًها.
 /1اإلػبلص هلل ٔـ كص ٢كمؿاٝجذ ٫يف الرس كاٚ ,٨٤ٕ٣ةٞ٣ةا٧ٮف ىلع ٬ؾق

املؤقكةت كاجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح أدىع إىل اتلؾ٠ري ٗ ٨٦ري ٥٬أل٩٭ ٥يٕ٤٧ٮف يف

قبي ٢ديٚ ,٫٪ةإلػبلص أمؿق ْٔي ,٥كب ٫وبلح األٔ٧ةؿ٧ٚ ,ة أكرث اجلىٮص ا٣يت

دٮًط رشؼ اجليح كٌٚي٤ح اإلػبلص ,كأف اهلل دٕةىل ال يٞج ٨٦ ٢ا ٢٧ٕ٣إال ٦ة
أريؽ ث ٫كص٭ ٫ال١ؿي ,٥كأف األٔ٧ةؿ ال ٝي٧ح هلة كال ٝجٮؿ هلة إذا ىٔ ًؿيخ ٔ٩ ٨ي وح
وعيع وح وةد ٝوح ػةلىح هلل ص ٢كٔبلٚ ,ةإلػبلص ٬ٮ أو ٢وبلح ا ٢٧ٕ٣كرس

ٝجٮهل ٝةؿ دٕةىل        ( /

[ )احلش.]37 /

 /2دبين مرشكع إننةء دل٤ف دجكيٌف أك ص٭ح دجكيٞيح هلؾق اجلٕ٧يةت

اإلقبل٦يح تلٌةٚؿ اجل٭ٮد كدٮظؽ٬ةٚ ,ةأل٦ح ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح احلٮـ يف أمف
ِ
احلةصح إىل مؽ أزر ثٌٕ٭ ٥ابلٕي كػةوح إ٣ةم٤ٮف يف اجل٭ةت اخلرييح  ٨٦أص٢
ن
الىٕٮد إىل ا٧ٞ٣ح ,كيذُ٤ت ذلل ٟص٭ٮدا كاقٕح ,كاخلُٮة األكىل يف ٬ؾا الىٕٮد

٬ٮ دٮظيؽ أث٪ةء األ٦ح اإلقبل٦يح ابلٮر٦يح حتخ ٠يةف كاظؽ جيٕ٧٭ ٥كالنؽ ٨٦
ّ
أزر٧ٚ ,٥٬ة زاؿ ابلٕي ٪٦٭ٝ ٥ؽ مؾ ٔ ٨ادلرب كدةق يف تنٕجةت اجلجةؿ ك٦ذة٬ةت
كدية ,٫٩أل٩٭ٞٚ ٥ؽكا ثٮو٤ذ٭ ٥احلٞيٞيح ا٣يت دٮو٤٭ ٥إىل اهلؽؼ املجنٮدٚ ,إجيةد
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ص٭ح دجكيٞيح حتخ ٤ْ٦ح كاظؽة يكذُيٓ  ٨٦ػبلهلة كًٓ امل٪٭ضيح كاخلٍُ

الٮاًعح املٕةل ٥كدراقح اظذيةصةد٭ة كدٮٚري ٦ذُ٤جةد٭ة تلعٞي ٜاأل٬ؽاؼ املجذ٘ةة
ن
ن
ظىت يىجط مرشكاع ٧٩ٮذصية ىلع أرض الٮا ٓٝينةر إحل ٫ثةبل٪ةف.
 /3إجيةد أكٝةؼ زةثذح هلؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح تل٧ٮي ٢ننةَ٭ة

كٝؽ قىع ثٕي اخلريي ٨إلجيةد ذلٚ ٟأٝةمٮا املؤقكةت االصذ٧ةٔيح لٮصٮق ا٣رب

كاخلريٚ ,أكٛٝٮا ل ٥٤ٕ٤كلٌٞ٤ةء كل٤ىعح كلٞٛ٤ؿ كأكٛٝٮا لٞ٤ؿآف كظْٛذ٫

كل٧٤كةصؽ كاملؽارس كاألا٧ح كا٧٤ٕ٣ةء كٗري ذلًٕٚ ,ٟل اٞ٣ةا٧ني كاملرشٚني هلؾق
اجلٕ٧يةت املجةرًلح اقتس٧ةر ٬ؾق اٛ٣ؿوح اٞ٣ي٧ح كصٕ٤٭ة ٩ىت أٔي٪٭.٥

 /4كًٓ الؿؤل املكذٞج٤يح كاخلٍُ املؽركقح ك٪٦ة٬ش كاًعح املٕةل٥

كاألقف ٓ٦ ,إجيةد ا٣ربا٦ش اهلةدٚح كاملنةريٓ املكذٞج٤يح اجلةٕٚح ك ٜٚأقف
ٔ٧٤يح ٦ؽركقح ٝج ٢دأقحف كاٚذذةح ٬ؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت كٔ ٢٧دراقح

مكذٛيٌح لٌ٧ةف اقذ٧ؿار٬ة كجنةظ٭ةٚ ,ك ٨٦ ٥مؤقكح إقبل٦يح يف ثٮر٦ة
دأقكخ ثؽا ٓٚاحل٧ةقح كا٘٣رية ك٣حف دلي٭ة أدىن ١ٚؿة ٚي٧ة يٕ٤٧ٮف كأي٨

يكريكف ,كٚي٧ة يذض٭ٮفٚ ,ذذؼجٍ  ٨٦أكؿ ك٤٬ح ك ٓ٦ثؽايح االُ٩بلٝحٚ ,بل دٕؽ

٠ٮ٩٭ة مؤقكةت أك دمٕيةت أمج ٫ثةٞٛ٣ةاعت.

 /5مؿااعة اتلؼىه اجلٮيع هلؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح إذ أف

دميٓ اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت دٕ ٢٧يف دميٓ املضةالت ادلٔٮيح كاخلرييح كاإلاغزيح

ك٣حف ٪٬ةؾ ص٭ح دذؼىه يف دلةؿ ٕ٦ني٤ٚ ,ٮ اكف ٪٬ةؾ دْ٪يٚ ٥ي٧ة ثح٪٭٥
ن
ن
حبير يذٮىل لك ٪٦٭ ٥صة٩جة ٕ٦ي٪ة يؿًلـ ٔ٤ي ٫كيجؽع ٚي ٫لاكف أصؽر ثةجلٓٛ
كاٛ٣ةاؽة كبةتلةيل دىجط ا٤٧ٕ٣يح دكةم٤يح ٩ٮٔيح ذات صٮدة اعحلح.
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 /6الكيع يف االٔرتاؼ احل١ٮيم تل ٟ٤اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح

ثٌٮاثٍ كٝيٮد ظىت ال دٕ ٢٧يف اخلٛةء ,ك٬ؾا ٤ُ٦ت يف اغيح األ٧٬يح ,إذ أف
ن
٠سريا  ٨٦اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت اإلقبل٦يح اك٩خ مىري٬ة اإلٗبلؽ ٝ ٨٦ج٢
احل١ٮ٦ح ٕ٣ؽـ كصٮد درصيط هلة  ٓ٦أ٩٭ة اك٩خ دذ٧زي ثةألننُح إٛ٣ة٣ح.

 /7اال٬ذ٧ةـ ثة ٢٧ٕ٣املؤقيس املجين ىلع أقف إداريح ظؽيسح ,كاٞ٣ةا ٥ىلع
ن
٦جةدئ كٝٮأؽ إداريح زةثذح هلؾق اجلٕ٧يةت كاملؤقكةت ثٕيؽا ٔ ٨االرجتةحلح
ّ
كإ٣نٮاايحٞٚ ,ؽ كىل ز ٨٦إ٣نٮاايح كأوجع٪ة يف ز ٨٦ال يٕرتؼ إال ثةجلٮدة
كاإلدٞةف كا ٢٧ٕ٣املؤقيس املجين ىلع أقف إداريح ظؽيسح ٚبل جتؽم ٕ٦٭ة

االصذ٭ةدات النؼىيح كاألظبلـ الٮرديح كا٧ُ٣ٮظةت اٌٛٛ٣ةًح.

 /8كًٓ رؤل مكذٞج٤يح جل٧يٓ اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح الؿق٧يح يف ثٮر٦ة

د ٨٦ ٜ٤ُ٪ظةصح املضذ ٓ٧املك ٥٤ابلٮريم ,يف ّ ٢مٮاص٭ذ٭ ٥تلعؽيةت ٠جرية

كخمذٛ٤ح ,كدكسي ٙص٭ٮد٬ة ٝؽر اإلماكف ,كذل ٟثتْ٪ي ٥كرش ا ٢٧ٕ٣ىلع
مكذٮل اجل٭ةت اخلرييح لك٭ة ,ييكذؽىع ٚي٭ة أوعةب الؿأم كا١ٛ٣ؿ كاملنٮرة
كو٪ةع اٞ٣ؿار كاٞ٣ةا٧ٮف ىلع اجل٭ةت اخلرييح يف اقذؼبلص اجلذةاش كإجيةد
ويةٗح ٔ ٢٧صؽيؽة ك٦ ٜٚذُ٤جةت كظةصح األ٦ح ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح.
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أوالً :مفهىم األسزة يف اإلسالم.
ٌم ذات أثٕةد اصذ٧ةٔيح ٠ربل يف الٮصٮد اإلنكةين ,كيف اتلةريغ كمكذٞج٢

احليةة األرسيحَٚ ,م رًلزية أقةقيح ل٤عٛةظ ىلع اجلٮع اإلنكةين كبٞةا ٫كد٧٪يذ٫
ن
ن
٧٠ة كًليٛة ,كاقذ٧ؿار٬ة ٞ٦ىؽ أقىم ٞ٦ ٨٦ةوؽ اخل ٜ٤كالٮصٮد اإلَ٣م ,ألف اهلل
دٕةىل أراد دٕ٧ري ال١ٮف ,كال يذ ٥ذل ٟث٘ري اإلنكةف كدٮادل اإلنكةف ثٮاقُح
إجنةب اذلريح يف ظ ٢ٞػ٤يح األرسة ,كا٣يت دٕؽ ػ٤يح أقةقيح يف كصٮد املضذٓ٧
كب٪ةاٚ ,٫إف األرسة ٠يةف اصذ٧ةيع يٞٮـ ىلع اردجةط رص ٢كامؿأة ثؿبةط رشيع

 ,٨٤ٕ٦درتدت ٔ٤ي ٫ظٞٮؽ ككاصجةت ىلع لك ٪٦٭٧ة لآلػؿ ,ك٬ؾا الؿبةط ٬ٮ

الـكاج ,اذلم رشٔذ ٫ادلية٩ةت الك٧ةكيح لك٭ة كبةرًلذ ٫كأذربد ٫الكبي ٢الٮظيؽ
تل١ٮي ٨األرسة املرشكٔح ,ك٬ٮ يكري  ٓ٦ق٪ح اهلل إ٣ة٦ح يف ٬ؾا ال١ٮف ق٪ح
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االزدكاج يف لك يشء

()1

ظير ٝةؿ اهلل دٕةىل   ( /

[ )   اذلاريةت.]49 /

ثانًاً :أهمًة األسزة يف اإلسالم.
ثججًل أَىية األرسة يف اإلشالم عرب َذه اجلقاط اآلثية:
 -1أ٩٭ة ال٤ج٪ح األقةقيح األكىل ل٤ج٪ةء االصذ٧ةيع كٌم الٮظؽة األقةقيح األكىل
ل٧٪٤ٮ كاخلربة كاجلضةح يف وبلظ٭ة إوبلح ل٧٤ضذٝ ,)2(ٓ٧ةؿ اهلل دٕةىل/

(          

[ )      ا٣جكةء.]1 /

 -2أ٩٭ة اُ٣ؿي ٜالٮظيؽ إلجنةب األكالد الرشٔيني كظ ِٛاألنكةب ,كال يٞىؽ يف
احليةة الـكصيح يف اإلنكةف ٌٝةء الن٭ٮة ذلاد٭ة كإ٧٩ة يٞىؽ ث٭ة االردجةط
اجلٛيس يف ا٣جكت املذى ٢كاملىة٬ؿة ثى٤ح ذكم األرظةـ ٚذتكٓ دااؿة

اتلٕةكف اإلنكةين ثجكت اذل٠ٮر كمىة٬ؿة اإل٩ةث

()3

ٝةؿ اهلل دٕةىل( /

[ )        اٛ٣ؿٝةف.]54 /

( )1د .زي٪ت حم٧ؽ ظٌف كد٩ .ةديح أثٮ ق١ي٪ح ,إ٣بلٝةت األرسيح ثني اجلْؿيح كاتلُجي,ٜ
ط 1431ـه ,ص.14
(ٛ٩ )2ف املؿصٓ الكةث ,ٜص.14
(٪٦ )3ةع اُٞ٣ةفْ٩ ,ةـ األرسة يف اإلقبلـ٦ ,جنٮرات دار اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ثةلؿيةض,
امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ط1961/٬1381 ,1ـ ص.9
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-3أ٩٭ة دذع ٜٞا٧ُ٣أ٩ح٪ح كالك١ي٪ح كيؽؿ ىلع ذلٝ ٟٮهل دٕةىل( /ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ) [الؿكـٚ ,]21 /ذبين األرسة

و٤ذ٭ة ىلع ظك ٨إ٣رشة كبؾؿ املٕؿكؼ كأداء الك الـكصني حل ٜوةظج ٫كىلع

الـكج الاك ٢ٚأف يؿىع ظ ٜزكص ٫كأف ي٤عِ ًٕ ٙصة٩ج٭ة ٚريأب وؽٔ٭ة
ن
كيذٞجٔ ٢ٮص٭ة كال ي٘ٚ ِ٤ي١رس داعا ٥ابليخ ,كإف ٠ؿق ٪٦٭ة محبة ٤ٚيىرب

ٔ٤ي.)1(٫

 -4يف األرسة يذع ٜٞاجل٧ٮ اجلكؽم كإٌٞ٣ل لؤلكالد  ٨٦ػبلؿ د٤جيح ظةصةد٭٥
ن
ابلؽ٩يح كُ٦ةبل٭ ٥اجلٛكيح كالؿكظيحٚ ,يضؽ األثٮاف ٪٦٭ ٥ألٮا٩ة  ٨٦املاكرق
د ؤرؽ مٌضٕ٭٧ة كحتؿ٦٭٧ة ذلة ال١ؿل يف ص٪ط ال٤ي ,٢كيف ظيةة اُٛ٣ٮ٣ح

األكىل يذع ٢٧األثٮاف لك مكذٞؾر دذأ ٫٪٦ ٙٚاجلٛف ٚيٞةثبلف ٬ؾا لك٫

حب٪ةف كُٔ ٙكرمحح كٝؽ يُٕ ٨أظؽ٧٬ة أك الك٧٬ة يف الك ٨كيأػؾ إ٣ضـ

٦ ٫٪٦ج ,٫٘٤كاإلقبلـ يؿايع ٬ؾا الٮاصت اإلنكةين يف رد اجل٧ي ٢كٞ٦ةث٤ح

اإلظكةف ثةإلظكةف ,كيٞؿف ثؿ الٮادلي ٨ثٕجةدة اهلل كظؽق كٔؽـ اإلرشاؾ ث٫

( )2

ٝةؿ دٕةىل ( /ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ) [اإلرساء.]23 /

(ٛ٩ )1ف املؿصٓ الكةث ٜص.14
(ٛ٩ )2ف املؿصٓ الكةث ٜص.15
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ّ -5
مح  ٢اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل يف ٠ذةث ٫أ٦ة٩ح مٞ٤ةة ىلع لك رب أرسة يف دؿبحذ٭٥
ألكالد ٥٬كادٞةا٭ ٨٦ ٥اجلةر ٞٚةؿ دٕةىل    ( /

         

[ )       اتلعؿي.]6 /٥

ثالجاً :دور األسزة يف غزس الجقافة اإلسالمًة.
كاألرسة ٌم املكبٮ٣ح كال قي٧ة يف ق٪ٮات ا٧ٕ٣ؿ املج١ؿة ٔ٠ ٨سري ممة يؿد
ن
ل ٨٦ ٢ُٛ٤مؤزؿات ,كٍل٧ة اكف ا٧ٕ٣ؿ ٦ج١ؿا ازدادت أ٧٬يذ٭ة إذ دىجط ٌم املضةؿ
الؿاحيس حليةة ا ,٢ُٛ٣كأف األرسة ثة٣جكجح ل ٢ُٛ٤مىؽر ا٧ُ٣أ٩ح٪ح لكبجني/

األول  /أ٩٭ة مىؽر ػربات الؿًة إذ يى ٢ا ٢ُٛ٣إىل إمجةع  ٥ْٕ٦ظةصةد٫

 ٨٦ػبلهلة.

اثلاين  /أ٩٭ة املْ٭ؿ األكؿ لبلقذٞؿار كاالدىةؿ يف احليةة ,كىلع ٬ؾا اكف

اقذٞؿار مؼىيح اٛ٣ؿد كاردٞةا ٫يٕذ٧ؽاف لك االٔذ٧ةد ىلع ٦ة يكٮد األرسة ٨٦
ن
ّن
٧٠ة ك٩ٮاع(.)1
ٔبلٝةت خمذٛ٤ح
إذف ٚةألرسة هلة ه
ه
٠جري ك٦٭ ٥يف راعيح األكالد ٪٦ؾ كالدد٭ ٥كظىت ممةد٭,٥
دكر

كدْ٭ؿ دكر ٥٬يف تن١ي٦ ٢جةدا٭ ٥كأػبلٝ٭ ٥ك٪ٝةاعد٭ ,٥كدٕذرب األرسة  ٨٦أٝٮل

داعا ٥املضذ ٓ٧يف دكٮي ٨مؼىيح األكالد كدٞٮي ٥ق٤ٮًل٭ ٥كإٔؽاد٥٬
( )1د .حم٧ؽ بليت اجلضييح ,األقف االصذ٧ةٔيح ل٤رتبيح ,م١ذجح األجن٤ٮ املرصيح ,مرص ,ط,1
1962ـ ,ص.71
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ل٧٤كذٞج ٢ثٕيؽة ٔ ٨االحنؿاؼ كالـيٖ كالٌبلؿ ,كتن ٢٧دكر٬ة يف اجلٮا٩ت

اتلةحلح/

 اجلانب الديين:
دذٌط أ٧٬يح دكر األرسة كػُؿ٬ة يف تن١ي ٢ا ٢ُٛ٣إذا ٦ة دؾ٠ؿ٩ة املجؽأ

ابليٮلٮيج إ٣ةـ اذلم يٞٮؿ ثةزديةد اٞ٣ةث٤يح ل٤تنلك أك ازديةد املُةكٔح لك٧ة اكف
ن
الاكا ٨و٘ريا ,كي٧ك ٨دٕ٧ي٬ ٥ؾا املجؽأ ىلع اٞ٣ؽرات الكي١ٮلٮصيح يف
ن
ن
ن
املكذٮيةت اتلُٮريح املؼذٛ٤ح ,كيـداد مٌ٧ٮ ٫٩حتؽدا ككًٮظة يٮ٦ة ثٕؽ يٮـ
ثةزديةد ابلعٮث اتلضؿيبيح ا٣يت دؤيؽق كدٮًط ال١سري  ٨٦صٮا٩ج ,٫ىلع أ ٫٩ثةٞ٣ؽر
ن
املذةح هل ظةحلة  ٨٦الٮًٮح كاتلعؽد اكؼ أل ٫٩يبني جلة ٦ؽل ػُٮرة املؤزؿات
ابلحبيح ىلع ا ٢ُٛ٣يف اثلبلث ق٪ٮات األكىل ٧ٔ ٨٦ؿق كىلع مؼىيذ ٫ا٣يت
ن
قي ٙٞث٭ة ثني اجل٧ةٔح كيف مٮاص٭ذ٭ة يف املكذٞج٪ٔ ٢ؽ٦ة يىجط يةٕٚة(.)1
كيذ٧س ٢دكر األرسة ادليين يف ٕ٦ؿٚح الى٘ري ىلع كظؽا٩يح اهلل دٕةىل ,ككصٮد

ػة ٜ٣ك٦ؽثؿ هلؾا ال١ٮف ٨٦ ,ػبلؿ ٦ة ُٚؿ ٔ٤ي٧٠ ٫ة ٝةؿ ٔ٤ي ٫الىبلة

كالكبلـ(( /لك مٮلٮد يٮدل ىلع اُٛ٣ؿة ٚأثٮاق ي٭ٮدا ٫٩أك ي٪رصا ٫٩أك ي٧ضكة٫٩

٧٠س ٢ابل٭ي٧ح دجذش ابل٭ي٧ح ث٭ي٧ح دمٕةء  ٢٬دؿل ٚي٭ة صؽاعء))(ٚ )2ذ٘٪ؿس ٚي٫

(ٛ٩ )1ف املؿصٓ الكةث ,ٜص.71
( )2أػؿص ٫ابلؼةرم يف وعيع٠ ,٫ذةب اجل٪ةاـ ,ثةب  ٨٦أق ٥٤الىيب ٧ٚةت  ٢٬يىٌل ٔ٤ي٫
ك ٢٬يٕؿض ىلع الىيب اإلقبلـ ,ظؽير ر ,)1358( ٥ٝكبةب ٦ة ٝي ٢يف أكالد املرشًلني
ظؽير ر.)1358( ٥ٝ
988

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح الىعيعح ٪٦ؾ ٕ٩ٮ٦ح أّٛةرق ,إىل صة٩ت ٦ة يٞذؽم االث٨
ن
ثأثٮي ٫يف ظؿٌلد٭٧ة كق٪١ةد٭٧ة ٚيذٕ ٥٤الن٭ةددني أكال ز ٥يذؽرج يف اتلٕؿؼ ىلع

آداب األك ٢كالرشب كامل٤بف كآداب ٌٝةء احلةصح كدُجيٞ٭ة ,ز ٥ثٕؽ ذل ٟيرتًف
ن
مؿدجة أىلع  ٨٦ػبلؿ دؽريج ٫ىلع أداء الى٤ٮات املٛؿكًح ,كٗؿس ثٕي اٞ٣ي٥
كاألػبلؽ احلك٪ح٦ ,س ٢ثؿ الٮادلي ٨كدٮٝري٧٬ة كاظرتاـ ال١جري كو٤ح األرظةـ

كٗري٬ة.

 اجلانب الجقايف:

ن
ن
ن
كاألرسة د٧س ٢نكٞة اصذ٧ةٔية راحكية ثةملضذَٚ ,ٓ٧م مىؽر األػبلؽ

كادلاع٦ح األكىل لٌجٍ الك٤ٮؾَٚ ,م اإلَةر اذلم يذً٤ف ٚي ٫اإلنكةف أكىل دركس

احليةة ,كبةلؿٗ ٨٦ ٥و٘ؿ ظض٧٭ة إال أ٩٭ة  ٨٦أٝٮل أنكةؽ املضذَ ٨ٕٚ ٓ٧ؿيٞ٭ة

يكتكت اإلنكةف إنكة٩حذ ٫كٚي٭ة يذعٮؿ املٮلٮد  ٨٦اكا ٨ثيٮلٮيج إىل خم٤ٮؽ
ن
اصذ٧ةيع يٕحل يف انكضةـ  ٓ٦اآلػؿي ٨كٞٚة لٞ٤ي ٥كاملٕةيري اٞ٣ةا٧ح يف

املضذ.)1(ٓ٧

كيذ٧س ٢دكر٬ة اثلٞةيف يف دٕ٤ي ٥ا٣جلء ىلع اظرتاـ أْٔ ٥دقذٮر ك٬ٮ اٞ٣ؿآف

كدؽريج ٫ىلع ٝؿاءة ثٕي ٝىةر الكٮر  ٨٦ػبلؿ األثٮي ,٨كدُجي ٜثٕي الكنن

اٞ٣ٮحلح كا٤ٕٛ٣يح اكألك ٢ثةحل٧ني كادلػٮؿ ثةلؿص ٢احل٧ىن يف املكةصؽ كٗري٬ة,
كٕ٦ؿٚذ ٫بلٕي اٞ٣ىه اجلجٮيح  ٨٦قريد ٫إُ٣ؿة  ٨٦ػبلؿ ٦ة يٞى ٫األثٮي,٨

( )1د .زي٪ت حم٧ؽ ظٌف ,كد٩ .ةديح أثٮ ق١ي٪ح ,إ٣بلٝةت الرسيح ثني اجلْؿيح كاتلُجي ,ٜمؿصٓ
قةث ,ٜص .14
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ممة ي٘ؿس يف االث ٨حمجح اهلل كرقٮهل ﷺ ,كاتلأزؿ  ٨٦قريد ٫ظىت درتص ٥ىلع أرض
الٮا ٓٝثةٝذؽاء قجذ ٫ﷺٚ ,إذا ث ٖ٤ا٣جلء ق ٨املؽرقح خيذةر األب الث ٫٪املعٌ٨

ا٣رتبٮم امل٪ةقت ٚيذٕ ٥٤ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح كاثلٞةٚيح ك٦ة ي٭ ٫٧يف ظيةد ٫ظىت
ن
ن
ن
يجنأ صيبل ٦ذٕ٧٤ة مؿبية.
 اجلانب االجتماعٌ:
يذ٧س ٢دكر٬ة يف ٗؿس ا٣جلء كاالث ٨ىلع ماكرـ األػبلؽ اكظرتاـ األثٮي,٨

كدٮٝري ال١جري ,كاحلر ىلع و٤ح الؿظ ,٥كظ ٜاجلةر ,كإ٠ؿاـ الٌي ,ٙكال١ؿـ,
كالنضةٔح ,كدٕ ٥٤األٛ٣ةظ احلك٪ح يف دٕةمبلد ,٫كاالثذٕةد ٔ ٨الؿذاا ٢كإيؾاء

اآلػؿي ٨كٗري ذل ٨٦ ٟالىٛةت ا٣يت يكتكج٭ة االث ٨٦ ٨ػبلؿ األرسة ,كبؾلٟ

يذضًل أ٧٬يح دكر األرسة يف إوبلح األث٪ةء كمحةيذ٭ ٨٦ ٥الٌبلؿ  ٨٦ػبلؿ

دؿبحذ٭ ٥ا٣رتبيح الىةحلح كاملذةثٕح اجلةدة.

إذف ٚةألرسة مؤقكح اصذ٧ةٔيح رضكريح ظذ٧يح بلٞةء اجلجف ا٣برشم

كاقذ٧ؿار احليةة االصذ٧ةٔيح ,كٌم املؽرقح الٮظيؽة ا٣يت تكذ٧ؿ َٮاؿ ظيةة اٛ٣ؿد
ن
كال يذؼؿج ٪٦٭ة أثؽا ,ث ٢ي٪٭ ٢لك يٮـ  ٨٦ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ كيكذٌف اآلداب

كاألػبلؽ كاٞ٣ي ٥كاتلضةرب ظىت يزتكج ,ز ٥ثٕؽ ذل ٟيأيت ادلكر ٔ٤ي ٫حل٪٭٢
ٗريق  ٨٦أكالدق ,ك١٬ؾا دؽكر ٔض٤ح احليةة ثةقذ٧ؿار ,ممة دذضًل ٪٬ة ٦٭٧ح األرسة

يف ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥كٗؿس اثلٞةٚح اإلقبل٦يح.
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ن
إف املك - ٥٤ذ٠ؿا اكف أك أ٩ىث  -ظني ي١ٛؿ يف دكٮي ٨أرسة كإننةء ثيخ
ن
قحجعر يف رشيك ٫أك رشيكذ ٨ٔ ٫ادلي ٨كاخل ٜ٤أكالٚ ,أكىل مؿاظ ٢ث٪ةء

األرسة ٬ٮ اػذيةر الـكصحٞٚ ,ؽ كص٭٪ة الرشع احل٪ي٪ٔ ٙؽ إ٣ــ ىلع دكٮي٨
األرسة أف حنؿص ىلع اػذيةر الـكصح الىةحلح ,ظير إ٩٭ة الؿًل ٨األقةيس ٨٦
ن
أرٌلف األرسة ,إذ أ٩٭ة امل٪ضجح لؤلث٪ةء ,كٔ٪٭ة يؿزٮف ٠سريا  ٨٦األػبلؽ كالىٛةت,

كيذٕؿؼ ىلع دي ٫٪كبحبذ ٫كدلذ٪٬ ٨٦ ,٫ٕ٧ة دجؽأ أكىل مؿاظ ٢الـكاج ٔ٪ؽ األرسة

املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ثٕؽ أف يذ ٥حتؽيؽ الـكصح امل٪ةقجح ,كيجٕر أ ٢٬الـكج كٚؽا
ي
ن
ن
م١ٮ٩ة  ٨٦أ ٫٦كبٌٕة  ٨٦أػٮاد ٫لْ٪٤ؿ كاالَبلعٚ ,إف أٔضجٮا ثةلـكصح
ن
ي
كدٮاٞٚخ آراا٭ ٥كٌلف هل٦ ٥ة أرادكا د٭ؽل إحل٭ة ٬ؽيح أك ػةد٧ة ٪٠ةيح ٔ ٨رًة,٥٬
كًلي ٨٦ ٢ثيخ الـكج ثةحلؽير رصاظح
ك ٨٦ز ٥دجؽأ مؿاق ٥الـكاج كذل ٟثذٕيني
و

 ٓ٦أ ٢٬الـكصح ٔ ٨رٗجذ٭ ٥يف اجلاكح الرشيع كاتلٛةكض يف أمٮر امل٭ؿ كٗري٬ة
ه
ظىت يذٞٛٮف يف ٝي٧ذ ,٫ز ٥يؾ٬ت كٚؽ  ٨٦الؿصةؿ يف ثيخ الـكصح يذٞؽ٦٭ ٥كادل
ن
الـكج كبٌٕة  ٨٦أٝؿبةا ٫املٞؿبني اك ٥ٕ٣كاخلةؿ ٕٞ٣ؽ ص٤كح كديح يف ثيخ الـكصح
٦ة يكىم (ثةخل ي ّىح) تلٞؽيٞ٦ ٥ؽـ امل٭ؿ ,ز ٥ثٕؽ ذل ٟحيؽدكف مٮٔؽ اجلاكح ثٕؽ
ٚرتةٚ ,يف ُٞ٪٦ح أرٌلف جيؿم ٔٞؽ اجلاكح ىلع يؽ ٦أذكف األ٩كعح كا٧٤ٕ٣ةء,

كيف ٗري٬ة دلل اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح املٕرتٚح ,ز ٥ثٕؽ اجلاكح دجؽأ مؿاق ٥الـكاج
 ٨٦ظير الٮالاٚ ٥ذ١ٮف ٦أدثح ا٘٣ؽاء ٔ٪ؽ أ ٢٬الـكصح اعدة ,كَٕةـ إ٣نةء
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ٔ٪ؽ أ ٢٬الـكج ,كٝج٤٭ة يذ ٥ثٕر ٦ة يكىم ثةلؿٚؽ ٝ ٨٦ج ٢أ ٢٬الـكصح يذ١ٮف

 ٨٦دميٓ اظذيةصةت ابليخ كاألرسة ,ك١٬ؾا دذ١ٮف األرسة املك٧٤ح ا٣رب٦ةكيح,
د ٥د٪ضت األكالد ٚذجؽأ ٔ٤٧يح ا٣رتبيح كٗؿس اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ٛ٩ٮس
ن
ن
ا٣جلءٚ ,عيجبؾ يكٮف حب ٜحمٌ٪ة ق٤ي٧ة ٣رتبيح صي ٢مك ٥٤يٕ ٢٧إلٔبلء رايح

اإلقبلـ ,كنرش ٩ٮر اهلل يف اآلٚةؽ.

كٞ٣ؽ ٔؿٚخ األرسة ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح ث٧عةْٚذ٭ة ىلع ادلي ٨كمؽة ظج٭ة
ن
ن
ن
لٞ٤ؿآف ال١ؿيٚ ,٥يجنأ ا ٢ُٛ٣كا٣جلء ٝٮي٧ة ق٤ي٧ة ثٕيؽا ٔ ٨النٮاات كاخل٢٤

كالـلٚ ,٢يرتىب ىلع إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح الىعيعح  ٨٦ػبلؿ اٝذؽاا ٫ثأثٮي٫
ن
ى
املك٧٤ني ,ك٤ٕ٦ٮـ أف ا ٢ُٛ٣حيةيك أثٮاق يف دميٓ درصٚةدٚ ,٫عي٧٪ة يكرب ٤ٝيبل
يؿل االث ٨أثةق ك٬ٮ ذا٬ت إىل املكضؽٚ ,يجيك ألص ٢أف يؿاٚ ٫ٞٚيرتىب ىلع ظت
املكةصؽ ,كيذٕ٠ ٥٤يٛيح أداء الىبلة كإف اكف ال يٕي٣ ,٫ك ٨هل أزؿ ٠جري يف

ٗؿس ظت الىبلة يف ٛ٩ك ٫كإدرا ٫٠أل٧٬يذ٭ة ٚي٧ة ثٕؽ.

ٚةألرسة ا٣رب٦ةكيح الؿك٬ةجنيح ئؿٚٮا حبج٭ ٥ل٤ىبلة كاملعةْٚح ٔ٤ي٭ة كػري

دحل ٢ىلع ذل ٟا٬ذ٧ة٦٭ ٥ثةملكةصؽ كب٪ةا٭ة أي٧٪ة ظ٤ٮا كارحت٤ٮا كإٔ٧ةر٬ة ٦ةدية
ن
ن
قٮاء يف أظيةء أرٌلف ,أك يف األظيةء ا٣يت
ك٪ٕ٦ٮية ,ك٬ؾا مة٬ؽ يف كا٪ٕٝة املٕةرص
ق٪١خ ٪٬ة ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ثٕؽ ٬ضؿد٭ ,٥يف ٦ؽي٪ح م١ح امل١ؿ٦ح

كصؽة كاملؽي٪ح اجلجٮيح ,كيف أ٦ةك ٨اجلةزظني اكملبلسل املٮصٮدة يف ث٘٪بلديل
كاهل٪ؽ كدةي٪٤ؽ كٗري٬ة.

ك ٨٦ز ٥يذٕ ٥٤ا٣جلء ثٕي اآلداب اإلقبل٦يح املٕؿكٚح اكال٬ذ٧ةـ ثةجلْةٚح

كآداب األك ٢كالرشب كامل٤بف اكألك ٢كالرشب ثةحل٧ني ,كٝٮؿ بك ٥اهلل يف ثؽء
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أم يشء ,كاظرتاـ اجلٕ٧ح ,كٕ٦ؿٚذ ٫آلداب ٌٝةء احلةصحٚ ,ذ٘٪ؿس ٚي٬ ٫ؾق

اآلداب اجلبي٤ح  ٨٦ػبلؿ دُجي ٫ٞثؽكف إدراؾ حلٞيٞذ٭ة.
ن
كبٕؽ ث٤ٮٗ ٫ق ٨الؿاثٕح دٞؿيجة يذؽرب ىلع ٝؿاءة ثٕي ٝىةر قٮر اٞ٣ؿآف
ال١ؿي ,٥كرب٧ة حيْٛ٭ة ,كٕ٦ؿٚح ثٕي احلؿكؼ اهلضةايح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح.

كظي٧٪ة يج ٖ٤ق ٨اخلةمكح ٧ٔ ٨٦ؿق خيذةر األب الث ٫٪أظؽ ال١ذةديت

امل٪ترشة ٪٬ةؾ إل٧٠ةؿ ٦٭٧ح ا٣رتبيح كبٕؽ اال٩ذ٭ةء ٪٦٭ة ي٤ذع ٜثةملؽارس

اإلقبل٦يح أك مٕجح حتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥

ك ٨٦أ٦ ٥٬ة د٘ؿق ٫األرسة ا٣رب٦ةكيح يف ٛ٩ٮس ا٣جلء ,ثؿ الٮادلي٨

كَةٔذ٭٧ة كٔؽـ ٔىية٩٭٧ة ابلذح ,ك٬ؾا مبلظِ يف األرسة الؿك٬ةجنيح ا٣رب٦ةكيح,

ٚإف األب يذ٧ذٓ ث٭يجح ٠جرية كٛ٩ٮذ كاقٓ ,ظىت ال يكةد االث ٨يؿ ٓٚثرصق كال

يذضؿأ أف ي٪ةٝن ٫يف أم مكأ٣ح ,كال يكذُيٓ أف جي٤ف  ٫ٕ٦ل٤عٮار كإلثؽاء

رأي ,)1(٫كال ي٧ؽ رص ٫٤يف ظةؿ دل٤ك ٫يف ٛ٩ف احلضؿة ,كيٞؽ ٫٦يف امليش

كالؿًلٮب كادلػٮؿ يف امل٪ةقجةت.

كز٧خ أمؿ آػؿ هل دكر ٠جري لؤلرسة ا٣رب٦ةكيح يف ٗؿق٭ة ل٤جلء ,ك٬ٮ دٮٝري
ن
ن
ن
ن
قٮاء اكف أػة أك أػذة ك ٨٦مؽة دٮٝري ٥٬يف
٬ ٨٦ٮ أكرب  ٫٪٦ق٪ة  ٨٦اإلػٮاف
ن
٬ؾا اجلة٩ت أف اإلػٮة ا٣يت يى٘ؿ ٪٦٭ ٥ق٪ة ال ي٪ةدك ٫٩ثةالق ٥الرصيط ظةؿ

امل٪ةداة إلػٮا ٫٩ال١جةر ,ث ٢يٞ٤ت ثأٞ٣ةب كمىُ٤عةت ٕ٦ؿكٚح دلل الؿك٬ةجنيني

ن
( )1املكأ٣ح ٣حكخ وعيعح  ٨٦دميٓ صٮا٩ج٭ة ٚةالث ٨حيذةج إىل  ٨٦حيةكرق كي٪ةٝن ٫كيكذٓ٧
ن
هل ,ل١ين أكردت ٪٬ة ٦سةال لنؽة دٮٝري ٥٬كاظرتا٦٭ ٥لؤلب.
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ن
ٌ
ا٣رب٦ةكيني ٧ٚسبل /ي٪ةدكف األخ ال١جري ثك٧٤ح (ثىؽا) ثتنؽيؽ ادلاؿ ,كاذلم ي٤ي٫
ىٌ
ى
ةزم) ,كاذلم ي٤ي ٫ي٪ةدك٫٩
 ٨٦األخ ي٪ةدك ٫٩ثك٧٤ح (دلة) ثتنؽيؽ اجلي ٥أك (ً ٦
يّ
ي ي
ثك٧٤ح (الك) ثتنؽيؽ البلـ ,كاذلم ي٤ي ٫ي٪ةدك ٫٩ثك٧٤ح (دكدك) ك١٬ؾا,
ي ي
ي ي
ٮين) ,كا٣يت د٤ي٭ة ٨٦
كبة٣جكجح لؤلػخ ال١جرية ي٪ةدك٩٭ة ثك٧٤ح (ثٮبٮ) أك (ثٮب ً
يّ
ّ
ي ي
األػخ ثك٧٤ح ( دلةثيٮ) كا٣يت د٤ي٭ة ثك٧٤ح(الك ثيٮ) ,كا٣يت د٤ي٭ة ثك٧٤ح (دكدك
ي
ي ُ
(ٗ ىؿا ثي ي
ٮبٮ) ك١٬ؾا( ,)1كإذا ٩ٮدم ثةق ٫٧الرصيط ي ىٕؽ
ثيٮ) كا٣يت د٤ي٭ة ثك٧٤ح
ن
ٔيجة ٔ٪ؽ ٥٬خمة ٙ٣لٕ٤ؿؼ االصذ٧ةيع الكةاؽ ثح٪٭.٥
كدذ٧زي األرسة ا٣رب٦ةكيح ثةتلاكد ٙاالصذ٧ةيع ا٧ٕ٣ي ,ٜكد٭ذ ٥ثةجلٮا٩ت
ن
االصذ٧ةٔيح ٠سريا ٠ى٤ح الؿظ ٥كاظرتاـ اجلؽ كاجلؽة كاخلةؿ كا ٥ٕ٣كٗري٨٦ ٥٬

األٝةرب كاال٬ذ٧ةـ حبٞٮؽ اجلةر ,كيذىٛٮف ثىٛح ال١ؿـ كظ ٜالٌيةٚح كاتلٮاو٢
كدجةدؿ الـيةرات كاال٬ذ٧ةـ ثةمل٪ةقجةت االصذ٧ةٔيح اكلـكاج كإٞ٣يٞح كٗري٬ة.

ك ٨٦أ٦ ٥٬ة دذ٧زي ث ٫ظ ِٛاٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كاال٬ذ٧ةـ ث ,٫ظير إف دلي٭٥
ه
ه
٠جري حل ٫ْٛكا٬ذ٧ةـ ثة ٖ٣إلدٞة ,٫٩كأف األب ا٣رب٦ةكم يؿاكدق ٬ؾا احل٥٤
م٘ٙ

ال١جري ٪٦ؾ ٕ٩ٮ٦ح أّٛةر اث ٫٪كيٛذؼؿ ث ٫يف املضةلف كاملعة ٢ٚظةؿ اجنةز اث٫٪

كػذ ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥ك٬ؾا منة٬ؽ ككاًط قٮاء الكة٪٠ني يف داػ ٢ثٮر٦ة أك

ّ
(٬ )1ؾق اللك٧ةت هلة ٦ؽلٮالت يف ال٘٤ح الؿك٬ةجنيح ك٬ؾق ث٧سةثح اوُبلظةتٚ ,ػ (ثؽا) ٪ٕ٦ةق
ّ
ال١جري أك األكرب ك ٕ٦ىن (دلة) اذلم يٌل ال١جري  ٨٦األخ ,كٕ٦ىن (ثٮبٮ) مىُ٤ط يُٜ٤
ىلع األػخ ك١٬ؾا.
959

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

اذلي٬ ٨ةصؿكا إىل ثبلد احلؿ٦ني ٪٬ة امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح( ,)1أكيف ثة٠كذةف,
أك ظىت يف املبلسل امل٪ترشة ىلع ظؽكد ث٘٪بلديلٚ ,بل خي٤ٮ ثيخ ثؿ٦ةكم أك
اعا٤ح ثؿ٦ةكيح إال كدلي٭ة ظة ِٚأك ظةْٚح ل١ذةب اهلل إف ل ٥يك ٨ص٤٭ ٥أك

لك٭ ,٥إىل صة٩ت ٦ة ظجة ٥٬اهلل  ٨٦أوٮات ٩ؽيح كظ٪ةصؿ ذ٬جيح كٝؿاءة ػةمٕح

مؤزؿة(.)2

يٞٮؿ ابلةظر ٩ةرص ث ٨ص٭ـ ث ٨اعد ٜاحلؿيب "ك ٨٦األمٮر ابلةرزة كا٣يت

دٛ٤خ اال٩تجةق أف اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ٠ض٧ةٔح  ٨٦اجل٧ةاعت األكرث دْ٪ي٧ة
ن
ن
كننةَة٧٠ ,ة أف الىبلت كاتلٛةٔ ٢ثني أٌٔةء اجل٧ةٔح ٝٮم صؽا كدٕ١ف

ا٩تنةر ركح اتلٕةكف كاملكة٩ؽة االصذ٧ةٔيح كادلٔ ٥بلٌٕ٭ ٥ابلٕي ,كدذ٧زي ٬ؾق
اجلةحلح ث٧٭ةرات كػىةاه ٕ٦ي٪ح ٔٗ ٨ري٬ة  ٨٦اجلةحلةت األػؿل ك ٨٦أ٧٬٭ة

( )1يبلظِ  ٨٦قك ٨امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح كػةوح املُٞ٪ح ا٘٣ؿبيح يف ٦ؽي٪ح م١ح
كصؽة كاُ٣ةا ,ٙأف أٗ٤ت ٦ؽريس ظٞ٤ةت حتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كأا٧ح املكةصؽ ,كأا٧ح
ا٣رتاكيط يف رمٌةف ,كأٗ٤ت َبلب اتلعةٚيِ  ٨٦ ٥٬اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح.
ه
ه
٠جري  ٨٦اٞ٣ؿاء املن٭ٮري ٨٦ ٨مك٤يم أرٌلف يف الكٕٮديح
( )2ػري مة٬ؽ ىلع ٬ؾا ثؿكز ٔؽد
كأذ٠ؿ ٪٬ة ىلع قبي ٢اتل٧سي ٢ال احلرص /أ٦سةؿ النيغ د .حم٧ؽ أيٮب إ٦ةـ املكضؽ اجلجٮم
ن
قةثٞة ,كالنيغ د .حم٧ؽ وة٣ط اعل ٥مةق إ٦ةـ مكضؽ م٭يؽ املعؿاب ثيح اهلضؿة كاألقذةذ
ثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ,كاٞ٣ةرئ ٔجؽ الٮيل األرٌلين اذلم اػذري دبلكد ٫يف إذأح اٞ٣ؿاف
ال١ؿي ٥ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,كالنيغ ٔجؽ اهلل ٔ٧ؿ األرٌلين أقذةذ ٦ذٕةكف جبةٕ٦ح
أـ اٞ٣ؿل ,كاٞ٣ةرئ ٔجؽ املضيؽ ٔجؽ األظؽ األرٌلين ,كاٞ٣ةرئ إق٧ةٔي ٢ظةٗ ِٚؿيت
اهلل ,كالنج ٢يٮق ٙاكلٮ ,كٗري.٥٬
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ظ ِٛاٞ٣ؿآف ال١ؿئ ٨٦ ٥ؽد ٠جري  ٨٦أث٪ةا٭ة كا٩تنةر ٦ؽارس حتٛيِ اٞ٣ؿآف
كاحلٞ٤ةت يف املكةصؽ كا٩ذْةـ ٔؽد  ٨٦و٘ةر الكٚ ٨ي٭ة ,كا١ٕ٩ف ذل ٟىلع

كصٮد ٠جري  ٨٦أا٧ح املكةصؽ يف أحنةء ُٞ٪٦ح م١ح امل١ؿ٦ح ىلع كص ٫اخلىٮص

كبٞيح ٦ؽف امل١٤٧ح الؿاحكيح كامذ٭ةر أث٪ةء اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح يف ٬ؾا اجلة٩ت,
ه
٠ؾل ٟادٞةف اخلٍ إ٣ؿيب بنلك يؽٔٮ لئلٔضةب ث ٢أف ٬ةدني املٮ٬جتني ق٧ح

يٛةػؿ ث٭ة أث٪ةء د ٟ٤اجلةحلح ,ك ٨٦األمٮر امل٭٧ح ا٣يت الظْ٭ة ابلةظر ىلع اجلةحلح
ن
ا٣رب٦ةكيح ٬ٮ احنىةر أٔ٧ةؿ املؿأة يف ُ٩ةؽ ًي ٜصؽا ال يذٕؽل اتلؽريف يف
٦ؽارس اتلعٛيِ اخلةوح ثذ ٟ٤اجل٧ةٔح أك اٞ٣يةـ ثجٕي املن٘ٮالت احلؽكيح
املزنحلح كبيٕ٭ة َٔ ٨ؿي ٜاألزكاج أك األث٪ةء ,ث ٢إ ٟ٩ال جتؽ  ٨٦يٕ٪٦ ٢٧٭ ٨يف

اخلؽ٦ح املزنحلح ٦س ٢ثٞيح اجلةحلةت رٗ ٥كصٮد قٮؽ ٔ ٢٧راجئح هلؾق امل٭٪ح,
كاحلة٣ح االٝذىةديح الكحبح هل.)1("٥

ثٌف أف أمري إىل أمؿ يف اغيح الؿكٔح ك٬ٮ د٧زي املؿأة األرٌل٩يح املك٧٤ح بكرت٬ة

كٔٛةٚ٭ة كظضةث٭ة الرشيع ٨٧ٚ ,املٕ٤ٮـ أف املؿأة يف أرٌلف ظىت يف داػ ٢ثحذ٭ة ال

دٛةر ٝ٭ة اخل٧ةر اذلم دٌٓ ىلع رأق٭ة كال ختؿج  ٨٦ثحذ٭ة إال ل٤رضكرة اٞ٣ىٮل
ن
ن
كإذا دٔخ احلةصح ل٤ؼؿكج ٚإ٩٭ة ختؿج ثكةم ٢ظن٧ذ٭ة قةدؿا صك٧٭ة اكمبل
ن
جب٤جةب أقٮد دٌٓ ىلع رأق٭ة ظىت ال دكةد دؿل ٪٦٭ة محبة ابلذ ,٫ثةإلًةٚح إىل
( )1اْ٩ؿ ٩ةرص ث ٨ص٭ـ ث ٨اعد ٜاحلؿيب ,دكي ٙاجلةحلح ا٣رب٦ةكيح املٞي٧ح يف م١ح امل١ؿ٦ح
ن
كٔبلٝذ ٫ثةالٗرتاب كبٕي املذ٘ريات ادلي٧ٮٗؿاٚيح ,أَؿكظح ٞ٦ؽ٦ح اقذ٧١ةال ملذُ٤جةت
احلىٮؿ ىلع درصح د٠ذٮراق ا٤ٛ٣كٛح يف ا٤ٕ٣ٮـ األ٪٦يح ,جبةٕ٦ح ٩ةي ٙإ٣ؿبيح ل٤ٕ٤ٮـ
األ٪٦يح ,الؿيةض  1431ـهص .19
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مح٤٭ة ٤ْ٦ح يف يؽ٬ة ليك دُٰ٘ رأق٭ة كصك٧٭ة  ٓ٦أ٩٭ة قةدؿة ليك دذٮارل ٔ٨

أْ٩ةر الؿصةؿ األصة٩ت ظير دٮص٬ ٫ؾق املْ٤ح وٮب ٩ةظيذ٭ ٥ظيس٧ة د٧يش

كدؿكح.

يجظح ؾيىا مىض دور األرسة امربواوية يف ػرس اثلقاؾة اإلشالوية وثججًل

يف األمِر اتلاحلة وي أَىُا:

 دؽريت االث ٨ىلع أداء الى٤ٮات اخل٧ف ٪٦ؾ الى٘ؿ كاملعةْٚح ٔ٤ي٭ة ٪٦ؾن
ابل٤ٮغ ,كٗؿس ظج ٫ل٤ى٤ٮات كإدرا ٫٠أل٧٬يذ٭ة ادجةاع ملؿًةة اهلل ٝةؿ دٕةىل/
([ )       ا٣جكةء/

ٚ ,]113ةألرسة ا٣رب٦ةكيح  ٨٦مؽة د٧ك١٭ة ىلع مٕةاؿ ادلي ٨اإلقبليم دؿيب
االث ٨ىلع املعةْٚح ألْٔ ٥مٕرية  ٨٦مٕةاؿ ادلي ,٨الى٤ح ا٣يت دكٮف ثني

إ٣جؽ كرب ,٫كبةتلةيل ي١ٕ٪ف ىلع االث ٨ظي٧٪ة يكرب ٚذضؽق يٮاّت ىلع

الى٤ٮات اخل٧ف ,ك٧٤ٝة جتؽ مؼه يذ٭ةكف يف أداا٭ة ,ظىت أف املضذٓ٧

ابلٮريم املك ٥٤حيذٞؿ كيججؾ لك  ٨٦يذ٭ةكف يف أداء الىبلة كيذاكق٪ٔ ٢٭ة.

 -دٕ٤ي ٥ا٣جلء ثٕي األذاكر املرشكٔح كاألدٔيح املأزٮرة الٮاردة ٔ ٨الؿقٮؿ ﷺ

كدُجيٞ٭ة يف ظيةد ٫احلٮ٦يح املٕذةدة ,ظىت د٘٪ؿس ٚي ٫حمجذ ٫لؿقٮهل ﷺ كدٮٝريق
ن
كإصبلهل ظني ال١ربٚ ,يْ٭ؿ دكر األرسة املك٧٤ح ا٣رب٦ةكيح ص٤ية يف حمةْٚح

االث ٨ىلع ٬ؾق األذاكر كاألدٔيح املأزٮرة.

 ا٠كةب االث ٨ثٕي اٞ٣ي ٥اجلجٮيح كاألػبلؽ احل٧يؽة كالىٛةت احلك٪ح ٔ٨َؿي ٜاألرسة ٦س ٢دٕ ٫٧٤آلداب األك ٢كالرشب ك٦ة يججيغ ادجةٔ ,٫كآداب

ٌٝةء احلةصح ك٦ة يججيغ  ,٫٤ٕٚكإدرا ٫٠أل٧٬يح اجلْةٚح ا٣يت داع إحل٭ة ديج٪ة
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اإلقبليم احل٪ي ٙكٗري٬ة  ٨٦اآلداب اجلجٮيحٚ ,ضٮ٬ؿ اإلقبلـ كْ٦٭ؿق اٞ٣ي٥

كاألػبلؽ ٚج٭ة يذى ٙاملك ٥٤كي٧زيق ٔٗ ٨ريق ٚإذا ذ٬ت اخل ٜ٤احلك ٨ل٥
يجْ٦ ٨٦ ٜة٬ؿ اإلقبلـ يشء قٮل االق ,ٍٞٚ ٥ك٬ؾا ٦ة ٕ٩ة٩ي ٫اآلف يف

ٔرص٩ة احلؽير.

 إدرا ٫٠أل٧٬يح ٌثؿ الٮادلي ٨كَةٔذ٭٧ة كٕ٦ة٬ؽد٭٧ة يف ال١رب إف ًٕٛةٚ ,ةألب
املك ٥٤ا٣رب٦ةكم يذ٧ذٓ ث٭يجح ٠جرية كدٮٝري ص ,٥ثح٧٪ة األـ ا٣رب٦ةكيح دذ٧ذٓ
ثةظرتاـ كاقٓ ٝ ٨٦ج ٢ا٣جلء كاألث٪ةءٚ ,يجنأ ا ٢ُٛ٣ىلع ادجةع ٦ة أمؿ اهلل

قجعة ٫٩كدٕةىل يف ٠ذةث ٫ال١ؿيٝ ٥ةؿ دٕةىل    ( /
         
           
         

[ )  اإلرساءٚ ,]24 ,23 /ذجذش ٔ ٨ذلٝ ٟيةـ أرسة مك٧٤ح

٦رتاثُح تكٮد ثح٪٭ ٥املعجح كالٮاةـ.

 ٗؿس ثٕي املجةدئ اإلقبل٦يح االصذ٧ةٔيح ا٣يت أكوة٩ة ث٭ة ديج٪ة احل٪يٙن
٠ى٤ح الؿظ ٥كظ ٜاجلةر كإ٠ؿاـ الٌي ٙكٗري٬ة ا٦ذسةال ألمؿق دٕةىل ٝةؿ ص٢
ز٪ةؤق          (/
       

[ )       ا٣جكةء/
ٚ ,]36ةإلقبلـ مؽد ىلع أ٧٬يح اتلٮاو ٓ٦ ٢األٝةرب كذكم الؿظ ,٥كىلع ظك٨

إ٣بلٝح  ٓ٦اجلرياف كاخلبلف ,أل٩٭ة دؤدم إىل إجيةد دلذ٦ ٓ٧ذ٧ةق ٟك٦رتاثٍ
ك٦ذآيخ تكٮد ٚي٭ ٥املعجح كالنٞٛح كاملٮدة.
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 إمةٔح زٞةٚح دٮٝري ال١جري كاظرتا ٫٦كإُٔةء ماك٩ذ ٫يف املضذ ٓ٧ابلٮريم املك٥٤١٤ٚجري الك ٨ماك٩ذ ٫املذ٧زية يف املضذ ٓ٧املكٚ ٥٤٭ٮ يذٕةم ٫ٕ٦ ٢ثك ٢إصبلؿ
كدٮٝري ,حيؽكق يف ذلٝ ٟٮؿ الؿقٮؿ ﷺ ,يف احلؽير اذلم ركاق ٔ٧ؿك ث٨

مٕيت ٔ ٨أثي ٨ٔ ٫صؽق ريض اهلل ٔ٪٭ٝ ٥ةؿ٣(( /حف ٪٦ة  ٨٦ل ٥يؿظ٥
ٌ
و٘ري٩ة كيٮٝؿ ٠جري٩ة)) ( ,)1كيذضًل ذل ٟاإلصبلؿ كاتلٮٝري يف إ٣ؽيؽ ٨٦

امل٧ةرقةت ا٤٧ٕ٣يح يف ظيةة املضذ ٓ٧املك ٥٤احلٮ٦يح ,كركد ٔؽة ركايةت يف ق٪ح
املىُىف ﷺ يف ابلؽء ثةل١جري يف أمٮر ٠سرية ككٝةآ خمذٛ٤ح ٠أف يذٞؽـ

ال١جري ىلع الى٘ري يف وبلة اجل٧ةٔح ,كيف اتلعؽث إىل اجلةس ,كيف األػؾ
كإُ٣ةء ٔ٪ؽ اتلٕةم ,٢ك ٨٦ذل ٟاٞ٣يةـ لٞ٤ةدـ ,كإ٩ـاؿ ال١جري ٦زنتل ٫البلاٞح
ث ,٫كٗري٬ة.

 ٗؿس ظت اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥يف ٛ٩ٮس ا٣جلء ,كدٕة٬ؽ٤ٔ ٥٬ي ٫ثةحلِٛن
كاتلبلكة كظك ٨األداء٧ٚ ,ة أظؿل األرسة ا٣رب٦ةكيح ك ٥٬يٕحنٮف ٚذ٪ة كببلية,
ي
ثأف حتجِت اٞ٣ؿآف إىل ٛ٩ٮس أث٪ةا٭ٚ ,٥ةملؼؿج ٬ ٨٦ؾق اٛ٣نت ٬ٮ اتل٧كٟ
ثكذةب اهلل ,كق٪ح ٩بي ٫ﷺٚ ,ةٞ٣ؿآف ال١ؿي٬ ٥ٮ ٔ ٢ٞاملؤ ٨٦كدقذٮر ظيةد,٫

ذلا ٚإف األَٛةؿ إذا أظجٮق د٧ك١ٮا ثذٕةحل ٫٧ظىت ال١رب ,ك ٨٦ز ٥ل ٥يٌ٤ٮا
ن
أثؽا ٨ٔ ,أيب ٬ؿيؿة ٝ ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل ﷺ(( /دؿًلخ ٚيك٦ ٥ة  ٨٣دٌ٤ٮا

( )1ركاق ا٣رت٦ؾم يف قج ,٫٪أثٮاب ا٣رب كالى٤ح يف ثةب ٦ة صةء يف رمحح الىجيةف ظؽير ر٥ٝ
( ,)1919كٝةؿ األبلةين إق٪ةدق ظك ,٨اْ٩ؿ ق٤ك٤ح األظةدير الىعيعح كيشء ٞٚ ٨٦٭٭ة
كٚٮااؽ٬ة ,ج 5ص .231
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ثٕؽق إف أذى٧ذ ٥ث٠ ,٫ذةب اهلل))(ٚ ,)1إذا اردجٍ ٤ٝت ا ٢ُٛ٣ثةٞ٣ؿآف

ن

ال١ؿي ٥كٚذط ٔيجي ٫ىلع آيةد ٫كدٕٮد لكة ٫٩ىلع ٝؿاءدٚ ٫إ ٨٣ ٫٩يٕؿؼ ٦جؽأ
ن
يٕذٞؽق قٮل ٦جةدئ اٞ٣ؿآف ,ك ٨٣ي٪٭ش ترشيٕة يكذٌف  ٫٪٦قٮل ترشيٓ
ن
ن
كمٛةء جلٛك ٫قٮل اتلزلذ ثآيةد ,٫كٔ٪ؽاؾ
اٞ٣ؿآف ,ك ٨٣يٕ ٥٤ث٤ك٧ة لؿكظ٫
ن
ن
يى ٢األثٮاف إىل اغيذ٭٧ة املؿصٮة يف دكٮي ٨ا ٢ُٛ٣ركظية كإٔؽادق إي٧ة٩ية
ٌ ن
ن
ن
ن
ي ي ن
كػٞ٤ية ,ك٪٦ ٢ٕ٣٭ ٨٦ ٥يىجط دأية أك ػُيجة أك ٦ؽرقة أك حمْٛة يف
ن
ن
املكذٞجٚ ,٢يضٕ ٢اٞ٣ؿآف إْ٣ي ٥هل دقذٮرا ك٪٦٭ةصة يف ظيةد ,٫ثٕؽ أف دؿقغ

ظج ٫يف ٛ٩ك٪٦ ٫ؾ الى٘ؿٚ ,عؿم ثأَٛةؿ املك٧٤ني يف ثٮر٦ة أف يجنبٮا ىلع
اٞ٣ؿآف كظ ٫ْٛكدؽثؿق كدُجي ٫ٞظني ُ
ينجٮا ,يف كٝخ امذؽت ٚي ٫اهلض٧ةت
ىلع ادلي ٨اإلقبليم كاملك٧٤ني ٪٬ةؾ.

 حتٌل املؿأة املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ثةحلضةب الرشيع كد٧زي٬ة ثةحلن٧ح كإٛ٣ةؼن
ن
ثٕيؽا ٔ ٨الكٛٮر ,كا٣زتا٦٭ة بلحذ٭ة ا٦ذسةال ألمؿ اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل كادجةاع
ن
ن
ن
لك٪ح رقٮهل ﷺ ,ممة يجذش دلذٕ٧ة ٦سةحلة ثٕيؽا ٔ ٨اٛ٣نت كاٛ٣كةدٝ ,ةؿ دٕةىل/

(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ) [األظـابٚ ,]33 /ةحلضةب ظؿاقح

رشٔيح حل ِٛاألٔؿاض كد ٓٚألقجةب اٛ٣ذ٪ح كاٛ٣كةد ,كدأيح إىل َ٭ةرة

٤ٝٮب املؤ٪٦ني كاملؤ٪٦ةت ,كوؽؽ اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل إذ يٞٮؿ( /

( )1أػؿص ٫مك ٥٤يف وعيع٠ ,٫ذةب احلش يف ثةب ظضح اجليب ﷺ ظؽير ر.)1218( ٥ٝ
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[ )   األظـابٚ ,]53 /إذا لــ احلضةب يف دلذ ٓ٧اكف
دأيح إىل ميٮع األػبلؽ  ٨٦إٛ٣ح كاالظتنةـ كاحليةء كا٘٣رية ,ككٝةيح

اصذ٧ةٔيح  ٨٦األذل كأمؿاض ٤ٝٮب الؿصةؿ كا٣جكةءٚ ,ةٕٛ٣ةؼ دةج املؿأة
كرأس ٦ةهلة ,ك٦ة رٚؿٚخ إٛ٣ح ىلع دلذ ٓ٧إال أككبذ٭ة اهل٪ةءٚ ,يذضًل دكر

احلضةب يف املضذ ٓ٧املك ٥٤ابلٮريم يف املعةْٚح ىلع  ٓ٪٦اتلربج كالكٛٮر
ن
ن
كاالػذبلط ,ممة ا٠تكج ٫دراع ظىي٪ة ًؽ الـ٩ة كاإلثةظيح.
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أوالً :التحديات.
ٞٚ -1ؽاف رب األرسة يف أٗ٤ت ابليٮت املك٧٤ح يف ثٮر٦ة كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف
ْ٩ري االًُ٭ةد كبةتلةيل ظؿ٦ةف ا٣جلء  ٨٦ا٣رتبيح احلٞح ٝ ٨٦ج ٢األب,
ك٤ٕ٦ٮـ أف األرسة دذ١ٮف  ٨٦أٔ٧ؽة كأرٌلف كدذ٧س ٢يف األب كاألـ كاألكالد

ٚإذا اػذ ٢أظؽ أرٌل٩٭ة ختذ ٢مٮازي٪٭ة ١ٚي ٙإذا اك٩خ أظؽ أٔ٧ؽد٭ة ك٬ٮ

األب.

ن
 -2دتك ٥أٗ٤ت األرس املك٧٤ح ثةٞٛ٣ؿ كاحلةصح ممة يؤزؿ ق٤جة يف دكٮي٪٭٥
اجلٛيس كابلؽين كاالصذ٧ةيع كاثلٞةيف ,إذ ال د ٟ٤٧األرسة ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح
ن
ن
 ٨٦ظُةـ ادل٩ية محبة ٚلك ممذ٤اكد٭ة ثيخ  ٨٦مٕؿ كأكراؽ النضؿ كبٌٕة ٨٦
ن
ادلكاص ٨كٔؽدا  ٨٦املةميح ٔ٪ؽ ا٤ٞ٣ح ٪٦٭ ٥كمـرٔح بكيُح يٞذةد ٪٦٭ة ,كرٗ٥

٤ٝح كًٕ٦ ٙة ي١٤٧ٮ٩٭ة ٚإ٩٭ة ٕ٦ؿًح لبلقتيبلء ٔ٤ي٭ة كاملىةدرة يف أم
كٝخ ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح.

 -3مٕٮر ا٘٣ةبليح  ٨٦املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ثةدلك٩يح ل١رثة ٦ة
ن
ن
ينة٬ؽك ٫٩ثأٔي٪٭ ٥كيبلٝٮ ٨٦ ٫٩إ٣ؽك ا٘٣ةمٚ ٥ذضؽق ٦ؾٔٮرا ػةاٛة,
ٚةألرسة ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح دٕةين  ٨٦االًُ٭ةد جب٧يٓ أ٩ٮأ ٫ادليين
ن
ن
ن
كاتلٕ٤ييم كاالصذ٧ةيع كاأل٦ين كالكيةيسٚ ,يجنأ صيبل صجة٩ة ٦٭ـكزا يف
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ن
مؼىيةد٭ٚ ٥٭ؾا ٩بلظِ ص٤ية يف ٬ؾا اجلي ٢خببلؼ اجلي ٢املةيض ٚاك٩ٮا
يذىٛٮف ثةلنؽة كالنضةٔح كاإلٝؽاـ.

 -4ا٩تنةر اجل٭ ٢كاأل٦يح يف أكقةط املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني ك٬ٮ يف ازديةد مكذ٧ؿ
ن
ْ٩ؿا لٌ٘٤ٮَةت املكذ٧ؿة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ىلع املؽارس اإلقبل٦يح كإٛٝةهلة,
ك٦ة ٤ٕٚذ ٫كد ٫٤ٕٛاحل١ٮ٦ح ابلٮذيح ىلع مؿأل كمك ٨٦ ٓ٧إ٣ةل٦ ٥ة اك٩ٮا

ثةقذُةٔذ٭ ٥أف ي٤ٕٛٮا ٬ؾق األٚةٔي ٢لٮ أف املك٧٤ني يف ثٮر٦ة تك٤عٮا ثة٥٤ٕ٣
ي ِ
ك٪١٦ٮا ٤َ ٨٦ج ٫كا٠تكةب املٕؿٚح.

 -5كصٮد ثٕي ابلؽع كاخلؿاٚةت كالٌبلالت يف أكقةط ثٕي األرس املك٧٤ح
إ٣ٮاـٕ٣ ,ؽـ اقذُةٔذ٭ ٥ث ٢اقذعةتل٭ ٥يف ثٕي امل٪ةَ ٜدٌ٤ف ا ٥٤ٕ٣الىعيط
املكذ٧ؽ  ٨٦ال١ذةب كالك٪حٞٚ ,ؽ أمؿت الكُ٤ةت ابلٮذيح ثإٛٝةؿ دميٓ
املؽارس اإلقبل٦يح كاملكةصؽ ثٕؽ ظةدزح ادلاعة إ٣رشة يف اعـ 2112ـ ,إىل
صة٩ت أذٞةؿ ادلاعة كا٧٤ٕ٣ةء كأا٧ح املكةصؽ كإيؽأ٭ ٥إىل الكضٮف

كاملٕذٞبلت.

 -6تنذخ األرسة يف أٚؿاد٬ة كد٧ـؽ م٤٧٭ة ٩تيضح اال٩ذ٭ةاكت ادلاا٧ح ٝ ٨٦ج٢
ي ى
احل١ٮ٦ح ابلٮذيحٚ ,ةلٮا ٓٝيف األرسة ا٣رب٦ةكيح أف ال١سري ٪٦٭ٝ ٥ؽ ًٞ ٚؽ رب
ن
قٮاء اكف ذل ٟثةالقتن٭ةد ىلع يؽ ابلٮذيني املذُؿٚني أك
أرسد– ٫األب-
ٞٚؽا ٫٩كٗيةث ٫كٔؽـ كصٮد ػرب ٔ ٫٪أك أذٞةهل ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح كال يٕؿؼ

مىريق ,أك ٬ضؿد ٫إىل ادلكؿ املضةكرة ْ٩ري االًُ٭ةد ,ك٪٦٭ٞٚ ٨٦ ٥ؽ األـ

احل٪ٮ٩ح املؿبيح رأيح ابليخ بكجت االٔذٞةالت اتلٕكٛيح أك املٮت اقتن٭ةدا

يف ا٘٣ةرات ا ٕ٣نٮاايح ,ك٪٦٭ٞٚ ٨٦ ٥ؽ األخ أك األػخ ك١٬ؾا دْ ٢األرسة
ن
ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح يف دكا٦ح ٞٚؽاف أٚؿاد٬ة د٤ٮ اآلػؿ يٮ٦ة ثٕؽ يٮـ.
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ن
ن
 -7ازديةد أٔؽاد األيذةـ كاألرام ٢يٮ٦ة ثٕؽ يٮـْ٩ ,ؿا لبل٩ذ٭ةاكت املكذ٧ؿة

كاٞ٣ذ ٢ا٧ٕ٣ؽ ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ىلع الؿصةؿ ,كبةتلةيل ا٩تنةر أرس ثبل

اعا ٢ممة يججئ ٔ ٨اكرزح ْٔي٧ح كػُؿ صكي ,٥يف ّٔ ٢ؽـ كصٮد ص٭ةت
ػرييح أك مؤقكةت إقبل٦يح دك٤ٛ٭ ٥كدؿىع مؤك٩٭.٥

 -8إ٩ؽاـ ا٣رتبيح اجلةدة كالؿٝةثح ل ٢ُٛ٤ا٣يت دذُ٤ت أز٪ةء دؿبيح ا٣جلء٩ ,تيضح
ٔؽـ كصٮد كيل األمؿٚ ,ةملبلظِ ىلع ثٕي األرسة ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح أف االث٨
يجنأ ثبل دؿبيح صةدة كال رٝةثح ّ
ٕٚة٣ح قٮل ٦ة جيؽق ثٕي األَٛةؿ  ٨٦األـ
ن
ن
املؿبيح ثٌٕة ٪٦٭ة ,كٌم ا٣يت أيٌة دٕةين اآلالـ كاملآيس ْ٩ري ٞٚؽاف زكص٭ة

ٔ٪ؽ أٗ٤ج٭ةٚ ,يجنأ ا ٢ُٛ٣ثبل ٬ؽؼ كاًط كال اغيح ٦سًل ٚيذؼجٍ ػجٍ

ٔنٮاء يف مكرية ظيةد ٫كمكذٞج٧ٔ ٢ؿق.

 -9يذٕؿض ثٕي أَٛةؿ املك٧٤ني لبل٩ذ٭ةاكت اإلنكة٩يح ث ٢ثيٕ٭ ٥كاالجتةر ث٭٥
ٝ ٨٦ج ٢دمةاعت مك٤عح رسيح ,ظير أوؽرت ٧ْ٪٦ح (٬يٮ ٨٦رايتف
ن
ككتل) دٞؿيؿا ُ٦ٮال ثذةريغ  22أثؿي2113 ٢ـ ,دؽيٚ ٨ي ٫أٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣ا٣يت
د٧ةرس ًؽ َةاٛح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةر ,كػةوح ًؽ األَٛةؿ

كيذ٧س ٢اال٩ذ٭ةؾ اجلكي ٥حبٞ٭ٚ ٥ي٧ة يذٕ ٜ٤ثة ٢٧ٕ٣اجلربم اذلم يٛؿض ٨٦

ٝج ٢ادلك٣ح ىلع  ٥٬ ٨٦دكف الك ٨اٞ٣ة٩ٮ٩يح ػةوح ٦ة يٕؿؼ ثةتلض٪يؽ
إ٣ك١ؿم ,ظير صةء ٚي" ٫اقذ٧ؿ ا ٢٧ٕ٣اجلربم يف خمذ ٙ٤أحنةء ابلبلد رٗ٥

ا٣زتاـ احل١ٮ٦ح ثإ٩٭ةء ٬ؾق امل٧ةرقح حب٤ٮؿ اعـ 2115ـ ,ث٧ٮصت ػُح ٔ٢٧
كاٞٚخ ٔ٤ي٭ة ٧ْ٪٦ح ا ٢٧ٕ٣ادلكحلح٧٠ ,ة تكذ٧ؿ ٔؽة دمةاعت مك٤عح يف

اقذؼؽاـ كجت٪يؽ األَٛةؿ كذل ٟيف ّ ٢أف ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر دٞٮـ ث٬ ٓ٪٧يبةت

األم ٥املذعؽة  ٨٦ث٤ٮغ ٪٦ةَ ٜاأل٤ٝيةت إ٣ؿٝيح ا٣يت تكيُؿ ٔ٤ي٭ة دمةاعت
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مك٤عح بلعر مكأ٣ح ترسيط كد٦ش األَٛةؿ اجل٪ٮد يف املضذ "ٓ٧كال يٞذرص

األمؿ ىلع ا٧ٕ٣ة٣ح اجلربيح أك اقذؼؽاـ األَٛةؿ يف احلؿكب كا٣زنااعت

ثذض٪يؽ ٥٬ث ٢دٝ ٥ذ ٢األَٛةؿ يف ظٌٮر الرشَح كاجلحل ك٬ٮ ٦ة أكؽق دٞؿيؿ
نرشد ٫كٌل٣ح األ٩جةء ل٤ٕ٧٤ٮ٦ةت يف م٭ؿ ٩ٮ٧ٚرب اعـ 2113ـ صةء ٚي ٫أ ٫٩ػبلؿ

أذؽاء ظؽث يف  23أكذٮبؿ اعـ 2113ـ ,دٝ ٥ذ٦ ٢ة ال ي ٨ٔ ٢ٞقجٕني مؼىة

 ٨٦املك٧٤ني الؿك٪٬ضية يف ٦ؾحبح كٕٝخ يف قةاعت اجل٭ةر ,يف ٝؿيح (يةف زيي)
ن
يف ثرليح (مؿكؾ يٮ) كٌلف ثني اٞ٣ذًل ز٧ة٩يح ٔرش َٛبل يَٕ٪ٮا ظىت املٮت,
ن
ثح٪٭ ٥زبلزح ٔرش َٛبل حتخ ق ٨مخكح أٔٮاـ(.)1

 -11دٕؿض ا٣جكةء املك٧٤ةت األرٌل٩يةت لبل٩ذ٭ةاكت يف أٔؿاً٭٨
كاٗذىةث٭ٝ ٨٦ )2(٨ج ٢إ٣كة٠ؿ كالؿ٬جةف ابلٮذيح يف محبلت ٔنٮاايح دٞٮـ

( )1اْ٩ؿ املٞةؿ املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ل٪٤ةمُح ال١ٮيتيح ص٪ةف ثؽر إ٣زنم ثٕ٪ٮاف
(ا٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ أَٛةؿ ٦ية٧٩ةر ,أرٝةـ كدٞةريؿ ٛ٦ـٔح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ/
.٬1435/2/12
(٪٬ )2ةؾ ٝىه ككٝةآ ٠سرية ل١ين أكرد ٪٬ة ٦سة٣ني  ٨٦ثةب النة٬ؽ كإال ٚةأل٦س٤ح ٠سرية/
ركت امؿأة رك٪٬ضيح لٮٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ٝىذ٭ة  ٓ٦اجلحل ابلٮذم يف ثٮر٦ة ٔٞت ٬ؿكب٭ة
ٕ٦ ٨٦ك١ؿ ٥٬يف ٝؿيح دلةكرة ٞ٣ؿيح ػري ٔؽف ا٣يت صؿت ٚي٭ة ٔ٤٧يح إر٬ةثيح يف ي٪ةيؿ
2114ـ ,ىلع أيؽم دل٧ٮٔح  ٨٦إ٣ىةثةت ابلٮذيح ثةتلٮاَؤ  ٓ٦اٞ٣ٮات احل١ٮ٦يح; ظير
ن
ذ٠ؿت أف ٔؽدا  ٨٦أٚؿاد اجلحل ابلٮريم ػبلؿ دٮاصؽ ٥٬يف اٞ٣ؿيح أز٪ةء ا٤٧ٕ٣يح
اإلر٬ةثيح ,كٔؽكا حب٧ةيح ا٣جكةء املك٧٤ةت اهلةربةت  ٨٦ا٤٧ٕ٣يح كإيٮاا٭ ٨يف ماكف آ,٨٦
كأ٩٭ ٨اًُؿرف ل٤ضٮء إحل٭ ٥كدىؽيٞ٭ٕ٣ ٥ؽـ كصٮد أم ظ ٢آػؿ أ٦ة٦٭ ,٨ك٣ك ٨اجلحل
ابل ٮريم ٗؽر ث٭ ٨كقةٝ٭ ٨إىل ٕ٦ك١ؿ ٝؿيت ٞ٣ؿيح ػري ٔؽف ,ك٪٬ةؾ د ٥االٔذؽاء
=
989

ن

الثقافة اإلسالمية يف بورما

ث٭ة املذُؿٚٮف  ٨٦ابلٮذيني املٮغ ثةتلٕةكف  ٓ٦احل١ٮ٦ح.

 -11دتك ٥األرس ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح يف أرٌلف ػةوح ثةتلؼ ٙ٤اثلٞةيف يف دميٓ
دلةالت احليةة كالكجت يٕٮد إىل ٔؽـ ٞ٦ؽرد٭ ٥ىلع اتلٕ ٥٤كاقذُةٔذ٭٥

ا٠تكةثٚ ,٫يٕ ٥اجل٭٪ٔ ٢ؽ ا٘٣ةبليح ٪٦٭ ٥ظىت يف أبكٍ األمٮر ,ك٬ؾا ٦ة
ػُُخ هل احل١ٮ٦ح ابلٮذيح إ٣ك١ؿيح ألص ٢إًٕةؼ ٬ؾا النٕت الٌٕي,ٙ

ٚذعٞٞخ هل٦ ٥ة يؿيؽكف يف ّٔ ٢ؽـ كصٮد  ٨٦حييم ٬ؤالء الٌٕةؼ.

ٔ -12ؽـ االقذٞؿار اجلٛيس ألٗ٤ت األرس ا٣رب٦ةكيح يف أرٌلف ك ٥٬يكٕ٧ٮف
ن
كينة٬ؽكف يٮ٦ية ٦ة يبلٝٮف أرس ٥٬كأٝؿبةؤ ٥٬كدلذٕ٧٭ ٨٦ ٥اتلٕؾيت
كاتل١٪ي ٢املكذ٧ؿ ك٦ة ي ٢ٕٛث٭ ٥أ٦ةـ أٔي٪٭ ,٥يف ّ ٢مؿأل كمك ٓ٧إ٣ةل٥

=

ٔ٤ي٭ ٨كاٗذىةث٭ٝ ٨٦ ٨ج ٢أٚؿاد اجلحل ,كأ٩٭ة اقذُةٔخ اهلؿكب ٝ ٨٦جٌذ٭ ,٥كأف ٦ة
يٞؿب  51 ٨٦امؿأة أػؿل الز ٨٣يٞجٕ ٨يف ٝجٌح اجلحل ىلع ٬ؾا احلةؿ ,اْ٩ؿ اخلرب
املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف ( 51امؿأة رك٪٬ضيح  ٨٦أرٌلف يف ٝجٌح اجلحل
ابلٮريم) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ٧٠ ,٬1435/4/15/ة ذ٠ؿ مؿاق ٢كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف أف
ٔىةثح ثٮذيح قةٝخ أكرث ٚ 25 ٨٦ذةة رك٪٬ضيح ٝ ٨٦ؿيح ػري ٔؽف يف أرٌلف ا٣يت م٭ؽت
اًُؿاثةت ٔ٪يٛح يف ي٪ةيؿ 2114ـ ,كٝة٦خ ثذٞييؽ ٨٬إىل صؾكع األمضةر يف ٝؿيح دلةكرة
ثٕؽ جتؿيؽ ٨٦ ٨٬مبلبك٭ ,٨اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (ٔىةثح
ثٮذيح دٞٮـ ثذٞييؽ ٚ 25ذةة رك٪٬ضيح إىل صؾكع األمضةر يف أرٌلف) كد ٥اقرتصةٔ٫
ن
ثذةريغ ,٬1435/4/12/كاملنةع ٔ ٨املؿأة الؿك٬ةجنيح يف ثٮر٦ة أ٩٭ة دزتكج ٦ج١ؿا ٝج ٢ق٨
ابل٤ٮغ كٝؽ قٕ٧خ ذل ٨٦ ٟكادلم ظ ٫ْٛاهلل ,بكجت إر٬ةب ابلٮذيني كأف أكحلةء
أمٮر ٨٬يـكصٮ٩٭ٝ ٨ج ٢ابل٤ٮغ ليك ال خيُٛ٭ة ابلٮذيٮف ,ك٬ؾا يٕين أف اإلر٬ةب كاقتجةظح
ن
األٔؿاض اكف ٪٦ترشا ٪٦ؾ أكرث ٝ ٨٦ؿف  ٨٦الـ٦ةف.
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ن
احلؿٚ ,ة٘٣ة٣ت ٪٦٭ ٥يذضؿع أل ٥املٮت كحيتيس ٠أق ٫يٮ٦ية.
ن
 -13يذٌط ص٤ية اتلؼ ٙ٤ا٤ٕ٣يم ألٗ٤ت أث٪ةء املك٧٤ني ٚبل يذٕ٧٤ٮف ث ٢ال
ن
يٕؿٚٮف  ٨٦ا٤ٕ٣ٮـ احلؽيسح محبة اكهل٪ؽقح كاُ٣ت كٔ ٥٤ا ٟ٤ٛ٣كاُ٣رياف
كٗري٬ة٠ ,ي ٙهل ٥أف يٕؿٚٮا كيذٕ٧٤ٮا ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ يف ّ٦ ٢ة
يذٕؿًٮف ال٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف األقةقيحٞٚ ,ؽ ٔ٧ؽت احل١ٮ٦ح
ابلٮر٦يح إىل  ٓ٪٦املك٧٤ني  ٨٦االتلعةؽ ث٭ؾق اتلؼىىةت  ٓ٦كصٮد

املؤ٬بلت كاخلربات يف ٬ؾق املضةالت ٝ ٨٦ج ٢أث٪ةء املك٧٤ني.

 -14اتلؼ ٙ٤اتلٞين كاإلٔبليم اذلم ننة٬ؽق يف اغبليح األرس املك٧٤ح يف أرٌلف,
 ٨٧ٚيىؽؽ أف اغبليح مك٤يم ثٮر٦ة يف أرٌلف ال ي١٤٧ٮف أدىن كقةا ٢اتل٪ٞيح
ن
احلؽيسح كاالدىةؿ كاتلٮاوٚ ,٢ةجلٮاالت مم٪ٮٔح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ٌٚبل ٔ٨

اال٩رت٩خ يف ٠سري  ٨٦اٞ٣ؿل ,كإف كصؽ يف ثٌٕ٭ة ٚبل حيك٪ٮف اقذؼؽا٦٭ة إال
ا٤ٞ٣يٚ ,٢ةل١سري ٪٦٭ ٥أذ ٢ٞبكجت د٭٧ح ظيةزة اجلٮاؿ أك دٕؿً ٫ل٤رضاات

ابلةْ٬ح.

 -15اتلؼ ٙ٤احلٌةرم الٮاًط هلؾا النٕت املعةرص ا٣يت حتيٍ ث٭ ٥األكصةع
 ٨٦لك صة٩تٚ ,٭ ٥يٞجٕٮف يف قض٠ ٨جري ال يٕ٧٤ٮف ٦ة حيؽث يف إ٣ةل٨٦ ٥

ظٮهلٕ٣ ,٥ؽـ ٞ٦ؽرد٭ ٥ىلع اتلٮاو ٢ثني املضذٕ٧ةت األػؿل ٚبل ي١٤٧ٮف
أٗ٤ج٭ ٥أدىن كقي٤ح لبلدىةؿ كاتلٮاو ٢ث ٨٧ظٮهل ٥كٕ٦ؿٚح أظٮاهل.٥

 -16اتلؼ ٙ٤االٝذىةدم كاملةدمٚ ,ةألرسة ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح ال د٨٦ ٟ٤٧
ن
ظُةـ ادل٩ية محبة ,ل٪١٭ ٥ي١٤٧ٮف أىلغ ٦ة يف ٬ؾا ال١ٮف ,ك٬ٮ اإلي٧ةف ثةهلل
كظؽق ك٬ٮ األ.٥٬
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ثانًاً :سبل التغلب علًها.
دٕحل األرسة ا٣رب٦ةكيح املك٧٤ح حتخ ّؿكؼ ٦ذ٪ٮٔح كآالـ ٦ذٛؿٝح ,كد٧ؿ

ثأز٦ةت وٕجح ككيبلت ٠سرية ,كدٮاص ٫وٕٮبةت ثة٘٣ح ,كٕ٦ٮٝةت مىت,
كحتؽيةت خمذٛ٤ح ,إال أ٩٭ة الزا٣خ كهلل احل٧ؽ كامل٪ح ٦ذ٧ك١ح ثؽي٪٭ة كحمةْٚح ىلع

٬ٮيذ٭ة اإلقبل٦يحًٕٚ ,ل الؿٗ٦ ٥ة د٧ؿ ث ٫األرسة املك٧٤ح يف ثٮر٦ة  ٨٦االًُ٭ةد

ادليين كإ٣ؿٌف كاالصذ٧ةيع كالكيةيس كاأل٦ين كاالٝذىةدم ,ل ٥جنؽ كل ٥نكٓ٧
كهلل احل٧ؽ أف أرسة مك٧٤ح دأزؿت كدؿًلخ دي٪٭ة كأذٞ٪خ ابلٮذيح كاردؽت ٔ٨
اإلقبلـ ث ٢ٌٛاهلل ٔـ كص.٢

كأذ٠ؿ ٪٬ة ٝىح راإح يف ٬ؾا النأف يؽؿ ىلع مؽة د٧ك ٟاألرسة ا٣رب٦ةكيح

لرلي ٨اإلقبليم ك٦ؽل ظج٭ ٥هلل كرقٮهل ظير يؿكي ٫جلة النيغ ٔجؽ اهلل قبل٦ح

ٕ٦ؿكؼ

()1

إذ يٞٮؿ" /إف إظؽل األ٦٭ةت املٌُ٭ؽات يف األظؽاث املةًيح

األػرية اعـ 2112ـ اًُؿت ٣رتؾ ثحذ٭ة كمك٪١٭ة بكجت ا ٙ٪ٕ٣كاالًُ٭ةد ٨٦

ٝج ٢ابلٮذيني ,كٌم يف َؿيٞ٭ة  ٓ٦أكالد٬ة الى٘ةر دؿًلخ لك يشء ػٛ٤٭ة ث٘يح أف
ن
ن
دذٮص ٫إىل ماكف آ ٨٦دؤكي٭ة كال د ٨٦ ٟ٤٧ظُةـ ادل٩ية محبة ٥٤ٚ ,دُ٤ت َٕة٦ة
ن
ن
ن
كال رشاثة كال مك٪١ة ,كل ٥د٭ذ ٥ثأمٮر ادل٩ية محبة ,أدؽرم ٦ة اذلم َ٤جخ
كاقت٪ضؽت ثةملك٧٤ني كاملؤقكةت اإلقبل٦يح؟ اقذ٘ةزخ ثأف دٮٚؿ هلة ( ن
كاعء أك

ن
إ٩ةء) حل ِٛاملةء ألص ٢أف دذٮًأ كدىٌل ,كٌم دٞٮؿ يف قيةؽ ظؽيس٭ة ريب دُٕ٧ين
(ٔ )1جؽ اهلل قبل٦ح ٕ٦ؿكؼ ػةف ثؿ٦ةكم األو ٢كقجٞخ دؿدمذ ,٫كٝؽ قٕ٧خ ٬ؾق اٞ٣ىح
 ٫٪٦منةٚ٭ح أز٪ةء ٞ٦ةثبليت  ٫ٕ٦ثذةريغ 1435/2/3/ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح.
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ن
كتكٞيين ل١ين ال أقذُيٓ دؿؾ الىبلة أثؽا" َٚم ثؾل ٟدرضب أركع األ٦س٤ح يف
اتل٧ك ٟثةدلي ٨كاملعةْٚح ىلع أْٔ ٥مٕرية يف اإلقبلـ كٌم الىبلة.

كيٞٮؿ النيغ د .أمحؽ زيين أمحؽ ث٘ؽادم( )1يف ٬ؾا املٞةـ "يذ٧زي النٕت

ابلٮريم املك ٥٤ثةملعةْٚح ىلع الى٤ٮات كظج٭ ٥لٞ٤ؿآف كال أدؿ ىلع ذل ٟإال ٠رثة

َ٤ج٭ ٥تلأقحف كإننةء مكةصؽ كمى٤يةت يف املبلسل ألداء الى٤ٮات كإيٮاء
َبلث٭ٛ٣ ٥ذط ظٞ٤ةت تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كأف البلسل ابلٮريم ظي٧٪ة يُأ

ٝؽ ٫٦يف خمي٧ةت البلصبني ٝج ٢أف يكذٞؿ ث ٫املٞةـ يٞٮـ ثذٮصي ٫أكؿ قؤاؿ
لٞ٤ةا٧ني ىلع املبلسل ,أي ٨املكضؽ ليك حي٤ٮ هل الكك ٨جبٮارق" ٦ة أْٔ ٥إي٧ة٩٭٥

كد٧ك١٭ ٥ثةدلي ٨رٗ ٥آال٦٭ ٥ك٦ذةٔج٭ ٥كمىةٔج٭.٥

كألص ٢اتل٘٤ت ىلع ٬ؾق اتلعؽيةت املؼذٛ٤ح أذ٠ؿ ثٕي الٮوةية  ٢ٕ٣اهلل

ي ٓٛ٪ث٭ة ك ٨٦أ٧٬٭ة/

 /1االقذٕة٩ح ثةهلل ٔـ كص ٢يف الرساء كالرضاء ,كاالٔذ٧ةد ٔ٤ي ٫يف ص٤ت

اجل ٓٛكد ٓٚالرضٚ ,ةملؤ ٨٦احل ٜاذلم يؿيؽ أف يؿدٌف يف أرشؼ ٪٦ةزؿ اآلػؿة ال
ي٧ك ٨أف يؿدٌف إال ثٕؽ ٔٮف اهلل كدٮٚي ٫ٞهلٚ ,ةملىٌل لك يٮـ يٞٮؿ يف وبلد٫

([ )    اٛ٣ةحتحٚ ,]5 /ةالقذٕة٩ح ثةهلل
( )1د .أمحؽ زيين أمحؽ ث٘ؽادم ,املرشؼ ىلع املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم٦ ,٭ذ ٥ثٌٞيح مك٤يم
أرٌلف ,كػةوح يف اجلة٩ت اإلاغيث ,كٝؽ قةٚؿ إىل خمي٧ةت البلصبني ىلع ظؽكد ث٘٪بلديل
ن
ٞ٣ةء يف م١ذت ميغ اجلةحلح
مخف مؿات ػبلؿ اعيم 1433ق  1434 /ـه ,كأصؿيخ ٫ٕ٦
ا٣رب٦ةكيح ثةل١ٕ١يح ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ.٬1435/1/15 /
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رضكريح ك٦٭٧ح يف ظيةة املؤٝ ٨٦ةؿ دٕةىل)   ( /

[األٔؿاؼٚ ,]128 /ةالقذٕة٩ح ثةهلل ٔـ كص ٢ظةصح لك مؤ ٨٦ل٪١٭ة دكٮف م٤عح
كآكؽ ملك٤يم ثٮر٦ة إذ أ٩٭ ٥يٕحنٮف يف ظةؿ الرضاء.

 /2احلٞني ث٧ة ٔ٪ؽ اهلل  ٨٦اجلـاء األكىف كاجلٕي ٥ادلاا٧ٚ ٥ة ٔ٪ؽ اهلل ػري

كأثًف كادل٩ية دار ثبلء كا٦ذعةف َٚم زاا٤ح ال حمة٣ح ٝةؿ دٕةىل ( /

[ )      امل ,]2 /ٟ٤كملة اك٩خ اجل٪ح
ّ
كحت ,٢٧ذلا صؿت ق٪ح اهلل يف ٔجةدق
حمٛٮٚح ثةملاكرق كال يؽػ٤٭ة إال  ٨٦ورب

االثذبلء ثةٛ٣نت كاملىةات ,حلٕ ٥٤املؤ ٨٦ ٨٦الاكٚؿ كيذ٧زي الىةدؽ  ٨٦الاكذب

ٝةؿ دٕةىل( /ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ) [ا١٪ٕ٣جٮت,]3 ,2 /

كٝةؿ دٕةىل( /ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ) [ابلٞؿة ,]156 ,155 /ك ٨٣يذ ٥اٛ٣بلح كاجلضةح إال  ٨٦ثٕؽ د٧عيه

كا٦ذعةف حل٧زي اخلجير ٔ ٨اُ٣يت كيكن ٙاملؤ ٨٦ ٨٦الاكٚؿ ٝةؿ دٕةىل( /
            

[ )آؿ ٔ٧ؿاف.]179 /
 /3وؽؽ ال٤ضٮء إىل اهلل ٔـ كص ٢كادلاعء ادلاا ٥لؿ ٓٚابلبلءٚ ,ةهلل قجعة٫٩
٬ٮ اذلم يثجِخ ٔجةدق ٝةؿ دٕةىل( /ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ )

[إثؿا٬يٚ ,]27 /٥ةهلل ٔـ كص٬ ٢ٮ احلة ِٚكإ٣ةو ٨٦ ٥اٛ٣نت ,كأ ٫٩ال خمؿج ٨٦
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األز٦ةت كاجل١جةت إال ثىؽؽ ال٤ضٮء إىل اهلل دٕةىل إْ٣ي ٥اذلم ال أْٔ,٫٪٦ ٥
كاٞ٣ٮم اذلم ال أٝٮل  ٫٪٦كاٞ٣ةدر اذلم ال أٝؽر ٚ ,٫٪٦بلثؽ لٕ٤جؽ أف يكرث

ادلاعء كاالتلضةء إىل اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل ظىت يٞٮم ٔـ ٫٦يف مٮاص٭ح ٬ؾق اٛ٣نت
كاجل١جةت كينذؽ يٞي ٫٪ثٮٔؽ اهلل ك٩رصق ظىت يذع ٜٞثإذف اهلل(.)1

 /4ىلع رب األرسة كرصةؿ اثلٞةٚح  ٨٦أا٧ح كػُجةء كداعة ك٧٤ٕ٦ني يف ثٮر٦ة

دؿبيح ا٣جلء ىلع االٔزتاز ثةدلي ٨اإلقبليم ,ظير يؿقغ ذل ٟيف ٛ٩ٮس ا٣جلء
ن
ن
٣حك٧ٮ ث ٫اعحلة ,كال ينٕؿ  ٫ٕ٦ثةهلٮاف كال ثةذل٣ح أثؽا ٦٭٧ة ظ ٢ث٭ ٨٦ ٥اجل١جةت
كاملىةاتٚ ,ةلنجةب ٧ٔ ٥٬ةد املكذٞج ٢كرصةؿ ا٘٣ؽ ,ك٬ؾا االٔزتاز ال يذأىت إال

 ٢ٌٚدي ٨اإلقبلـ ىلع ٗريق  ٨٦األديةف ,كأ٫٩
ٝ ٨٦ٮة ا ٥٤ٕ٣كاإلي٧ةف ,كٕ٦ؿٚح
ً
ادلي ٨اذلم ال يٞج ٢اهلل دٕةىل ٗريقٚ ,ةهلل ص ٢ذ٠ؿق يٞٮؿ  ( /

)  

ن

[آؿ ٔ٧ؿاف ,]19 /كيٞٮؿ قجعة ٫٩أيٌة  ( /

[ )     آؿ ٔ٧ؿاف ٨٧ٚ ,]85 /اقذُةع الىرب ألص٢
ن
ن
ن
إٔبلء لك٧ح اهلل اعش ٕ٦زتا ثٛ٦ ٫ذؼؿا ث٧ة يؽي ,٫٪كل ٥يبذٖ إ٣ـة يف ٗريق أثؽا.

( )1يف ظٮار أصؿد ٫صؿيؽة الرشؽ األكقٍ يف ٔؽد٬ة ر )12716( ٥ٝيف يٮـ الكجػخ  17ذك
إٞ٣ػؽة  ٬1434املٮا 21 /ٜٚقبذ٧رب 2113ـ  ٓ٦راحف املض٤ف اإلقبليم يف ٦ية٧٩ةر احلةج
يٮ إم لٮي ,٨ككص٭خ إحل٬ ٫ؾا الكؤاؿ املجةرش كالرصيط  ٢٬تنٕؿ ثةخلٮؼ ىلع ظيةدٟ
ن
ن
مؼىية يف ّ ٢اْ٣ؿكؼ احلةحلح؟ ٚأصةب ثٞٮهل ثك ٢زٞح ال أثؽا ,إ٩ين مك ٥٤كمؤ٨٦
ثةهلل دٕةىل ك٬ٮ يٕ٦ ٥٤ة حيؽث ٧٠ؤ ,٨٦ال أمٕؿ ثةخلٮؼ كأَٛةيل قحجٞٮف يف ٬ؾا ابلرل,
حن ٢٧ٕ٩ ٨جب٭ؽ ل٤جٞةء ٪٬ة كيف اجل٭ةيح قج٪ذرص.
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 /5اتل٧ك ٟثةدلي ٨اٞ٣ٮي ٥كإّ٭ةر مٕةاؿ اهلل كإٝة٦ح ظؽكدق ٝؽر املكذُةع,
ٚج ٫تكٮد األم ٥كدرتًف لك ٥٤اٛ٣بلح كاجلضةح ,كرٗ٬ ٥ؾق الرشكر املرتا٧٠ح
كاألمٮاج املذبلَ٧ح كاجل١جةت املكذ٧ؿة كاٛ٣نت املذبلظٞح ا٣يت حت ٢ثةأل٦ح
املك٧٤ح يف أرٌلفٚ ,إف املؤ٤ٔ ٨٦ي ٫أال ي ٨٦ ٍ٪ٞرمحح اهلل ,كال ييأس  ٨٦ركح

اهللٝ ,ةؿ دٕةىل            ( /

ن
[ )يٮق ,]87 /ٙكال يكٮف ْ٩ؿق ٞ٦ىٮرا ىلع األقجةب
َ  ى
اْ٣ة٬ؿة ,ث ٢يذٮص ٫ث٤ٞج ٫يف لك كٝخ كظني إىل مكجت األقجةب ,ال١ؿي٥
الٮ٬ةب ,كجيٕ ٢اٛ٣ؿج ثني ٔيجي ,٫ككٔؽق اذلم ال خي ,٫ٛ٤ثأ ٫٩قيضٕ ٢هل ثٕؽ
ن
ّ
ٔرس يرسا ,كأف اٛ٣ؿج  ٓ٦ال١ؿبٝ ,ةؿ ص ٢يف ٔبلق    (/
[ ) اُ٣بلؽ.]7 /

 /6إجيةد دمٕيةت دٕةك٩يح د٭ذ ٥ثةألرام ٢كدؿىع مبٮ٩٭ ٥كحمةك٣ح دٮٚري
الرضكريةت البلز٦ح ل٤عيةة ال١ؿي٧ح هلًٕٚ ,٥ل اٞ٣ةا٧ني يف اجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح
املٕرتؼ ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح اجلْؿ ثٕني االٔذجةر هلؾا املٮًٮع امل٭ ٥كهلؾق
اٛ٣بح ا٘٣ةحلح٧ٚ ,ة أظٮج األرام ٢إىل ُٔ ٙاملعكجني ,كجلة يف رقٮؿ اهلل
وًل اهلل ٔ٤ي ٫اٞ٣ؽكة احلك٪ح ظير ركم ٔٔ ٨جؽ اهلل ث ٨أيب أكىف ٝةؿ(( /اكف
رقٮؿ اهلل ﷺ يكرث اذل٠ؿ ,كي ٢ٞال٘٤ٮ كيُي ٢الىبلة كيٞرص اخلُجح ,كال
يأ ٙ٩أف ي٧يش  ٓ٦األرم٤ح كاملك١نيٚ ,يٞيض هل احلةصح))( )1كٝؽ ظؿص ٬ؾا
( )1أػؿص ٫ا٣جكةيئ يف قج٠ ,٫٪ذةب اجلٕ٧ح يف ثةب ٦ة يكذعت  ٨٦دٞىري اخلُجح ظؽير
ر )1414( ٥ٝم١ذت املُجٮاعت اإلقبل٦يح قٮرية ,ظ٤ت ,ط 1416ـهحتٞئ ٜجؽ اٛ٣ذةح أثٮ
=
988

الةصل األول :رواف الثقافة اإلسالمية يف بورما

ّن
ن
ادلي ٨ىلع راعيح ظٞٮؽ األرام ,٢كاغبلة ٦ة دكٮف األرم٤ح أ٦ة أليذةـ ٚيضذٓ٧
ٔ٤ي٭ة دؿم٤٭ة كيذ ٥أَٛةهلة كيف ٠سري  ٨٦األظٮاؿ دكٮف ٬ؾق األرم٤ح كأَٛةهلة
يف ظة٣ح  ٨٦اٞٛ٣ؿ كاملك٪١حٚ ,يضذ ٓ٧ا٣رتم ٢كاحلذ ٥كاٞٛ٣ؿ كاملك٪١ح ٚذذٮاٚؿ لك
ادلكايع يف اإلقبلـ ل٤ٮٝٮؼ جبة٩ت د ٟ٤األرم٤ح ,كذلل ٟاكف اثلٮاب إْ٣ي ٥يف
احلؽير ٨ٔ /أيب ٬ؿيؿة ٝ ةؿٝ /ةؿ اجليب ﷺ(( /الكةيع ىلع األرم٤ح
كاملك١ني ,اكملضة٬ؽ يف قبي ٢اهلل ,أك اٞ٣ةا ٥ال٤ي ٢الىةا ٥اجل٭ةر))(.)1
 /7إجيةد دمٕيةت د٭ذ ٥ثةملكذٌٕٛني املٕٮزي٠ ٨٦ ٨جةر الك ٨كراعيح
مىةحل٭ ٥كا٪ٕ٣ةيح بنؤك٩٭ٚ ,٥ةملضذ ٓ٧اإلقبليم يذى ٙثىٛةت ٠ؿي٧ح دمي٤ح
 ٨٧ٚأثؿز٬ة /دٮٝري ال١جري يف الك ,٨كٝؽ دٮادؿ ظر رقٮؿ اهلل ﷺ ىلع إ٠ؿاـ
ال١جري كدٮٝريق ,ك ٨٦ذل ٟظؽير أيب مٮىس األمٕؿم ٝ ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل
ﷺ(( /إف  ٨٦إصبلؿ اهلل إ٠ؿاـ ذم النحجح املك ,٥٤كظةم ٢اٞ٣ؿآف ٗري ا٘٣ةيل
ٌ
الك ٨ماك٩ذ ٫املذ٧زية
ٚي ٫كاجلةيف ٔ ,٫٪كإ٠ؿاـ ذم الكُ٤ةف املٞكٍ))(١٤ٚ ,)2جري
=

ٗؽة ,كٝةؿ النيغ األبلةين وعيط ,اْ٩ؿ وعيط اجلة ٓ٦الى٘ري كزيةدد ,٫امل١ذت اإلقبليم
ط ثؽكف ,ج2ص.893
( )1أػؿص ٫ابلؼةرم يف وعيع٠ ,٫ذةب اجلٞٛةت يف ثةب اجلٞٛح ىلع األ ٢٬ظؽير ر٥ٝ
(.)5353
( )2أػؿص ٫أثٮ داككد يف قج٠ ,٫٪ذةب اآلداب يف ثةب يف دزني ٢اجلةس ٪٦ةزهل ٥ظؽير ر٥ٝ
( ,)4843امل١ذجح إ٣رصيح ,ويؽا ,ثريكت ,ط ثؽكف ,حتٞي ٜحم٧ؽ حميي ادلئ ٨جؽ احل٧يؽ,
كٝةؿ النيغ األبلةين كإق٪ةدق ظك٪ٔ ٨ؽم ,اْ٩ؿ حم٧ؽ ٩ةرص ادلي ٨األبلةين ,ق٤ك٤ح
األظةدير الٌٕيٛح كاملٮًٮٔح كأزؿ٬ة الكيئ يف األ٦ح ,مؿصٓ قةث ,ٜج7ص.247
كإق٪ةد ظك٪ٔ ٨ؽم.
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يف املضذ ٓ٧املكٚ ,٥٤٭ٮ يذٕةم ٫ٕ٦ ٢ثك ٢دٮٝري كاظرتاـ كإصبلؿ ,حيؽكق يف ذلٟ
ٌ
ٝٮؿ الؿقٮؿ ﷺ٣(( /حف ٪٦ة  ٨٦ل ٥يؿظ ٥و٘ري٩ة كيٮٝؿ ٠جري٩ة))( ,)1كيذضًل
ذل ٟاتلٮٝري كاالظرتاـ يف أمٮر ٠سرية ٪٦٭ة /املجةدرة ثإٞ٣ةء اتلعيح كالكبلـ
ن
ن
كيٞ٤ي٭ة ىلع ال١جري اظرتا٦ة كدٞؽيؿا هل ٨ٕٚ ,أيب ٬ؿيؿة ٝ ةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل
ﷺ(( /يك ٥٤الى٘ري ىلع ال١جري ,كاملةر ىلع اٞ٣ةٔؽ ,كا٤ٞ٣ي ٢ىلع ال١سري))(,)2
ٚعي٧٪ة دٕضـ األرس املك٧٤ح ٔ ٨دٞؽي ٥الؿاعيح البلز٦ح ل٧٤ك ٨كا٪ٕ٣ةيح ث٫
أك ٞٚؽاف  ٨٦ي٭ذ ٥ث٧٠ ٫ة ٬ٮ احلةو ٢ملك٤يم ثٮر٦ة ,يربز يف املضذ ٓ٧املك٦ ٥٤ة
يكىم ثةألربُح أك األكٝةؼ ,أك ادلكر االصذ٧ةٔيح لؿاعيح املكجني أك ٦ة يكىم ثؽار
ي ّ ي
٭يأ كدٕؽ لك١ىن املعذةصني ,حبير دىجط
إ٣ضـة كاملكجني ,كٌم أ٦ةك ٨د
مبلسل مكذؽي٧ح ل١جةر الك٧ٚ ,٨ة أظٮج املضذ ٓ٧املك ٥٤ابلٮريم يف ّ٢
االًُ٭ةد إىل ٦س٬ ٢ؾق املؤقكةت االصذ٧ةٔيح ليك دُٰ٘ ٚبح ٦٭٧ح اغحلح ىلع
٤ٝٮب اجل٧يٓ ك ٥٬يف أمؽ احلةصح ٗ ٨٦ري.٥٬

ن
ن
 /8إجيةد دمٕيةت د٭ذ ٥ثةألَٛةؿ األيذةـ كًلٛةتل٭٦ ٥ةدية ك٪ٕ٦ٮيةٚ ,ةحلتي٥

حبةصح إىل راعيح ػةوح كيؽ ظة٩يح حتذٌ ٫٪كختٕ٦ ٨٦ ٙٛة٩ةدٚ ٫٭ٮ كاصت
ن
ن
رشيع ٝج ٢أف يكٮف كاصجة إنكة٩ية ,كٞ٣ؽ ٔين اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥حب ٜاحلتي ٥كٍ٩م
ٔٝ ٨٭ؿق كإ٧٬ةهل ٞٚةؿ دٕةىل[ )    ( /الٌىح,]9 /
( )1دٞؽـ ختؿجي ٫يف املجعر اخلةمف يف اٛ٣ى ٢األكؿ.

( )2ركاق ابلؼةرم يف وعيع٠ ,٫ذةب االقتبؾاف يف ثةب تك٤ي ٥ا٤ٞ٣ي ٢ىلع ال١سري ظؽير
ر )6231( ٥ٝكًلؾل ٟظؽير ر )6234( ٥ٝيف ٛ٩ف ابلةب.
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كٝةؿ دٕةىل[ )      ( /اٛ٣ضؿ ,]17 /كٝةؿ دٕةىل/

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ )
[املةٔٮفٚ ,]2 ,1 /كِ ٨٦ ٥
أـ أليذةـ دٕةين منٞح دؿبحذ٭ ٥كاإلٛ٩ةؽ ٔ٤ي٭ ,٥كٌم
ال ظٮؿ هلة كال ٝٮة ,دجذْؿ  ٨٦يأػؾ ثأيؽي٭ ٨٦ ٥املعكجني كي٧كط دٕ٦ذ٭٥
ن
كيٕٮً٭ ٥ػريا ٝةؿ دٕةىل      (/
[ )        ا٣جكةء/

ٛ١ٚ ,]9ة٣ح احلتي ٥أظؽ أ٩ٮاع اتلاك ٢ٚاالصذ٧ةيع اذلم داع إحل٭ة ادلي ٨اإلقبليم
ن
ّ
كظر ٔ٤ي٭ة ,حتٞيٞة لٮظؽة املك٧٤ني كدكةدٛ٭ٚ ,٥إف أيذةـ املك٧٤ني يف أرٌلف
دنئ كدرصخ كد٪ةدم ثإػٮا٩٭ ٥يف دميٓ منةرؽ األرض ك٘٦ةرب٭ةٚ ,إف إ٧٬ةؿ
احلتي ٥كرصؼ اجلْؿ ٔ ,٫٪يـيؽ ٪ٔ ٨٦ةا ٫ث ٢رب٧ة يؤدم ث ٫إىل اجل٪ٮح
كاالحنؿاؼ ,بكجت ٗيةب الكُ٤ح األثٮيح احلة٩يح كاهلل املكذٕةف.
 /9اال٬ذ٧ةـ ثةتلاكد ٙاالصذ٧ةيع ثني أٚؿاد ا٣يح كاٞ٣ؿيح ملك٤يم ثٮر٦ة
كنرش زٞةٚح اإليسةر ممة يجذش ث٪ةء دلذ٦ ٓ٧ذ٧ةق٦ ٟرتاثٍ ,ظير يكٮف دميٓ
أٚؿاد املضذ ٓ٧ا٣يح الٮاظؽ منةرًلني يف املعةْٚح ىلع املىة٣ط إ٣ة٦ح كاخلةوح
كد ٓٚاملٛةقؽ كاألرضار ا٣يت د٤ع ٜث٭ ,٥حبير ينٕؿ لك ٚؿد ث٧كبٮحلذ ٫اجتةق
أرسد ٫كدلذ ٫ٕ٧كأ٦ذ ,٫كيججيغ ىلع لك ٚؿد  ٨٦أٚؿاد األرسة ا٣رب٦ةكيح أف يٕذٞؽ
ّ
أف ٔ٤ي ٫كاصجةت اجتةق دلذ ٫ٕ٧كأ٦ذ٦ ٫س٧٤ة هل  ٨٦ظٞٮؽ ,كٝؽ ا٬ذ ٥اإلقبلـ
ثب٪ةء املضذ ٓ٧املذاكم ٢املذ٧ةق ٟثني أٚؿاد٬ة  ٥ْٕ٣أزؿ٬ة ظير ركم  ٨٦ظؽير
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أيب مٮىس النٕؿم ٔ ٨اجليب ﷺ ٝةؿ(( /إف املؤ ٨٦ل٧٤ؤ ٨٦اكبلجيةف ينؽ ثٌٕ٫
ن
ثٌٕة)) كمج ٟأوةثٕ٧ٚ ,)1(٫ة أظٮج املضذ ٓ٧ابلٮريم ك ٥٬يف ٬ؾق املأقةة أف
حيّ ٢٧
 ٥٬ادلي ٨كنرش زٞةٚح اإليسةر يف ٛ٩ٮس األٚؿاد كظت أػي ٫املك ٥٤ممة يس٧ؿ
ن
ن ن
ن
صيبل كأية حمجة ٘٣ريق كدلذٞ٦ ٫ٕ٧ؽ٦ة ىلع ظت ٛ٩ك ٫كذاد.٫
٩ /11جؾ اخلؿاٚةت كابلؽع كالٌبلالت ثةلٮقةا ٢امل٪١٧ح املؼذٛ٤ح ٔ ٨األرسة
املك٧٤ح يف ثٮر٦ةًٕٚ ,ل املك ٥٤أف حيؾر  ٨٦أوعةب ابلؽع كاأل٬ٮاء ك ٨٦ادجةع
قبي٤٭ ,٥إذ أف الرضكرة أوجعخ م٤عح يف ٝيةـ دمةٔح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء كَ٤جح ا٥٤ٕ٣
كادلاعة يف ثٮر٦ة ٣حن٧ؿكا ٔ ٨قةٔؽ اجلؽ كاالصذ٭ةد حلُٛبٮا ٩ةر ابلؽع
كاخلؿاٚةت ٪٬ةؾ ,كيٮص٭ٮا اجلةس إىل اتل٧ك ٟثةل١ذةب كالك٪ح ,كيججيغ أف
ن
يكٮف أق٤ٮب حمةربح ابلؽع ٕ٦ذ٧ؽا ىلع املٮْٔح احلك٪ح كاللك٧ح اُ٣يجح,
كبةتلبنري ال ثةتلٛ٪ري كبة٣رتٗيت ال ثة٣رت٬يت ,كال يججيغ االقذ٭ة٩ح ثةبلؽع
ن
ن
كاخلؿاٚةت كال مٮاص٭ذ٭ة ثٕ٧ؿًلح ظة٦يح دـيؽ املؼةٛ٣ني ٔ٪ةدا كإرصارا ,كٝؽ
ظةف األكاف ألف دؿصٓ األ٦ح املك٧٤ح ا٣رب٦ةكيح  ٨٦ثؿاز ٨ابلؽع كاخلؿاٚح إىل
اتل٧ك ٟثكذةب رب٭ة كق٪ح ٩بي٭ة املىُىف ﷺ.
( )1أػؿص ٫ابلؼةرم يف وعيع٠ ,٫ذةب الىبلة يف ثةب تنبي ٟاألوةثٓ يف املكضؽ كٗريق
ظؽير ر ,)481( ٥ٝكًلؾل٠ ٟذةب املْةل ٥كا٘٣ىت يف ثةب ٩رصة املْ٤ٮـ ظؽير ر٥ٝ
ن
( ,)2446كًلؾل٠ ٟذةب اآلداب يف ثةب دٕةكف املؤ٪٦ني ثٌٕ٭ ٥ثٌٕة ظؽير ر,)6126( ٥ٝ
كركاق مك ٥٤يف وعيع٠ ٫ذةب الى٤ح كا٣رب كاآلداب يف وعيع ٫يف ثةب دؿاظ ٥املؤ٪٦ني
كدٕةَٛ٭ ٥كدٕةًؽ ٥٬ظؽير ر.)2585( ٥ٝ
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ٗ /11ؿس ٦جؽأ الٮالء كا٣رباء يف ٛ٩ٮس األرسة املك٧٤ح ,كب٘ي كًلؿا٬يح
ٌ
الٛ١ةر -الٮالء هلل كلؿقٮهل كل٧٤ؤ٪٦ني ,كا٣رباء  ٨٦لك  ٨٦ظةد اهلل كرقٮهل كادجٓ
ٗري قبي ٢املؤ٪٦ني -لٌ٧ةف د٧ك ٫١ثةدلي ٨كاحليةد ٔٚ ,٫٪إف الٮالء كا٣رباء أكزٜ

ٔؿل اإلي٧ةف كرًل ٨٦ ٨أرٌلف إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح ,كرشط  ٨٦رشكط اإلي٧ةف,

ك ٨٦ػىةاه املضذ ٓ٧املك ٥٤املعة ِٚا٣يت حت ٨٦ ٫ْٛاتلع ٢٤كاذلكبةف يف
املضذٕ٧ةت األػؿل ,كدججٓ أ٧٬يح ٬ؾق اخلةويح يف ثٮر٦ة ثٕؽ ٠ٮ٩٭ة ٚؿيٌح

ربة٩يح ,أ٩٭ة قيةج ٦ذني حل٧ةيح ٬ٮيح األ٦ح اثلٞةٚيح املك٧٤ح ٪٬ةؾ كمحةيذ٭ة ٨٦
ّ
أٔؽاا٭ة احلةقؽي ,٨كال أدؿ ىلع أ٧٬يح ٬ؾق اخلةويح  ٨٦أذ٪ةء اٞ٣ؿآف ثذٞؿيؿ٬ة,

ٝةؿ دٕةىل      (/
       
           

[ )اتلٮبح ,]71 /كٝةؿ دٕةىل( /ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ

ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ) [املضةد٣ح.]22 /
 /12اال٬ذ٧ةـ ٝ ٨٦ج ٢املسٛٞني كاملى٤عني كاملؤقكةت اإلقبل٦يح ابلٮر٦يح

ثٕ٧ةجلح احلة٣ح اجلٛكيح دلل اٛ٣ؿد املك ٥٤املٌُ٭ؽ أك ٦ة يكىم ثةتلأ٬ي ٢اجلٛيس

أك اتل٧٪يح ا٣برشيح يف إ٣رص احلةرض ٔرب إٝة٦ح دكرات دأ٬ي٤يح كبؿا٦ش ٔبلصيح

لؿ٪ٕ٦ ٓٚٮيةد٭ ٥كبر ركح اتلٛةؤؿ كٔؽـ احلأس كا٪ٞ٣ٮط كاتلي ٨ٞثٛؿج اهلل
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دٕةىل كأف ٚؿصٝ ٫ؿيت  ٨٦املعكجني(.)1
 /13ث٪ةء اجلٛف كاذلات كذلَ ٨ٔ ٟؿي ٜا٣تك٤ط ثة ٥٤ٕ٣كاملٕؿٚح ٝؽر املذةح

كاملكذُةع ٚةحلةصح إىل ث٪ةء اجلٛف كاذلات أمؽ  ٨٦احلةصح إىل إُ٣ةـ
ي
ي
كالرشاب ٨٧ٚ ,أقف ابل٪ةء اتلٞؿب إىل اهلل ث٧ة حيت  ٨٦األٝٮاؿ كاألٔ٧ةؿ
اْ٣ة٬ؿة كابلةَ٪ح ٝةؿ دٕةىل       (/

[ ) اتلٮبحّ ٨٧ٚ ,]119 /
أقف ثجية ٫٩ىلع دٞٮل  ٨٦اهلل كرًٮاف
ي
ٚبل درضق ٚذ٪ح كال دـٔـٔ ٫مج٭ح ,كال د٘٤ج ٫م٭ٮةٚ ,ةأل٦ح املك٧٤ح ا٣رب٦ةكيح يف

ظةصح ٦ةقح إىل ث٪ةء اجلٛف كاذلات كا٣تك٤ط ثة ٥٤ٕ٣كاملٕؿٚح  ٓ٦رضكرة ث٪ةء

ا٘٣ري يف ذات الٮٝخٔ ٨٧ٚ ,ضـ ٔ ٨ث٪ةء ٛ٩ك ٫كذادٚ ٫٭ٮ أٔضـ ٔ ٨ث٪ةء ٗريق

كدلذ.٫ٕ٧

 /14ث٪ةء ابلؽف كتك٤يط اجلك ٥كذل ٟثةتلؽريت اجليؽ ىلع ادلٚةع كاملٞةك٦ح

املرشكٔح كاجل٭ةد يف قبي ٢اهلل إلٔبلء لك٧ذٝ ٫ةؿ دٕةىل  ( /
(٪٬ )1ةؾ ص٭ح رق٧يح دةثٕح لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبل٦يح كٌم اهليبح إ٣ةمليح ل٤ذ٧٪يح ا٣برشيح
ٔ٤ي٭ة د بين ٦س٬ ٢ؾق املنةريٓ الؿااؽة كٌم  ٨٦اػذىةو٭ة كأيٌة ختؽـ أ٬ؽاٚ٭ة كٔ٤ي٭ة
مكبٮحلح ٠جرية اجتةق ٬ؾق األ٦ح الٌٕيٛح ,كاهليبح إ٣ةمليح اٞ٤ُ٩خ يف ػُٮاد٭ة ملٕةجلح
أكًةع مك٤يم ثٮر٦ة ٞٚة٦خ من١ٮرة ثإٝة٦ح كرمح ٔ ٢٧ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثٕ٪ٮاف إاعدة
اٌٞ٣يح األرٌل٩يح إىل اال٬ذ٧ةـ اإلقبليم كإ٣ة٣يم ثةلرشا٠ح  ٓ٦املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم
ثذةريغ ,٬1436/5/4 /كظٌٮر دمٓ ٗٛري  ٨٦امل٭ذ٧ني ثٌٞيح مك٤يم ثٮر٦ة ,كابلةظر اكف
أظؽ املؽٔٮي ٨يف ٬ؾق الٮرمح ,كػؿصخ الٮرمح ثذٮويةت ٩ةٕٚح أرصٮ أف أرل ز٧ةر٬ة يف
املكذٞج ٢اٞ٣ؿيت.
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[ )األٛ٩ةؿٚ ,]61 /إف اجل٭ةد يف قبي ٢اهلل  ٨٦أ ٢ٌٚاُ٣ةاعت ك٨٦

أص ٢اٞ٣ؿبةت ,ملة يرتدت ٔ٤ي٩ ٨٦ ٫رص املؤ٪٦ني كإٔبلء لك٧ح ادلي ,٨كٓ٧ٝ
الاكٚؿي ٨كاملرشًلني ,كٝؽ كرد يف  ٨٦ ٫٤ٌٚاآليةت اٞ٣ؿآ٩يح كاألظةدير اجلجٮيح

٦ة ينضٓ اهل ٥٧إ٣ةحلح ,كحيؿؾ ٠ٮا ٨٦اجلٛٮس إىل املنةرًلح يف ٬ؾا الكبي٧ٚ ,٢ة
أظٮج األ٦ح املك٧٤ح يف ثٮر٦ة أف ي٭ذ ٥ث٭ؾا النأف أي٧ة ا٬ذ٧ةـ إذ أف اجل٭ةد يف

ظٞ٭ ٥يف الٮٝخ الؿا ٨٬أوجط ٚؿيٌح كاصجح ٔ٤ي٭ ٥دكف ٗري.٥٬

 /15أ٧٬يح اتلٕةكف كاالدٛةؽ كاصذ٧ةع اللك٧ح لٮظؽة الى ٙاملكٚ ,٥٤إف
ٌ
اتلٕةكف ٦جؽأ ٦ ٨٦جةدئ اإلقبلـ ,كٌٚي٤ح ٌٚ ٨٦ةا ٫٤ا٣يت ظر ٔ٤ي٭ة كداع
ن
إحل٭ة ,كرٗت اجلةس ٚي ٫كأمؿ ث ٫ظؿوة ىلع دؿاثٍ املك٧٤ني كد٧ةق ٟكظؽد٭٥
كدٞٮيح مٮًلذ٭ٝ ٥ةؿ دٕةىل       ( /

[ )  املةاؽةٚ ,]2 /ةتلٕةكف أوجط رضكرة م٤عح ىلع املضذٓ٧

ابلٮريم ٣حنيٓ ركح األٛ٣ح كاملعجح ثح٪٭ٚ ,٥عةصح ادلٔٮة اإلقبل٦يح احلٮـ يف
ثٮر٦ة إىل دٕةكف أث٪ةا٭ة ملٮاص٭ح ديةرات ا٣كٛؿ كاإلحلةد ا٣يت حتةكؿ صة٬ؽة

رضب اإلقبلـ كأٝ ٨ٔ ٫٤٬ٮس كاظؽة.

كيف ٩٭ةيح ظؽييث أمري إىل ٦ة ٝةهل النيغ حم٧ؽ ث٩ ٨ةرص إ٣جٮدم يف ٠ذةث٫

اخلرب كإ٣يةف يف ٬ؾا النأف كٌم ث٧سةثح م٭ةدة ملك٤يم ثٮر٦ة ك٬ؾا ٩ى/٫

"كاالقذٛةدة ٝ ٨٦ؽراد٭ ٥لرلٔٮة اإلقبل٦يح الىعيعح أل٩٭ ٨٦ ٥أ ٢٬الك٪ح
كاجل٧ةٔح ك ٥٬أظ٪ةؼ كإف اكف ثٌٕ٭ ٨٦ ٥النٮا ...... ٓٚكٚ ٢ٕ٣٭ ٥املك٧٤ني يف
ثٮر٦ة ملكبٮحلةد٭٩ ٨٦ ٥ةظيح الٮيع اإلقبليم كٗريد٭ ٥ىلع دي٪٭ ٥جتٕ٤٭ ٥أظك٨
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يف ٚ٭ ٥ادلي ٨٦ ٨املك٧٤ني يف دةي٪٤ؽ كا٤ٛ٣جني كًل٧جٮدية ,ك٣حف يف ثٮر٦ة ٨٦
ن
ْ٦ة٬ؿ اٛ٣كةد كاالحنبلؿ اخلٌ٤ف ٦ة ي٧٤ك ٫الـااؿ تلةي٪٤ؽ كا٤ٛ٣جني ٦سبل ......

كاملضذ ٓ٧املك ٥٤يف ثٮر٦ة قٮاء ٪٦٭ٝ ٨٦ ٥ؽمٮا  ٨٦مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح أك ٦ة٣زيية

أك الىني يٕحنٮف يف قبلـ ككاةـ ك٣حف ٪٬ةؾ ٚ ٨٦ؿٝح كاػذبلؼ ّة٬ؿة

ثح٪٭.)1("٥

( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم اخلرب كإ٣يةف مؿصٓ قةث ٜص .85-84
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يف ٬ؾا املُ٤ت أثؿز أ ٥٬اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني ٪٬ةؾ  ٨٦اجلةظيح

ادليجيح ك٦ة يبلٝٮ ٨٦ ٫٩مٌةيٞةت خمذٛ٤ح كْل ٧٠ة يٌل(/)1

ن
( )1أٗ٤ت ٠ ٨٦ذت ٌٔٝ ٨يح املك٧٤ني يف أرٌلف دُؿٝٮا هلؾق اتلعؽيةت دل٧بل ثني ٢ٞ٦
كم١رث ك ٨٦ذل / ٟدٞؿيؿ مح٤ح ثٮاثح ثةدر اتلٕؿيٛيح اتلةثٕح بلٮاثح اإلاغزح كادلٔٮة
كالؿظ٤ح اإلقبل٦يح ,كًلؾل ٟدٞؿيؿ ٬يبح اإلاغزح اإلنكة٩يح ثرتًلية ,كًلؾل ٟظةرض إ٣ةل٥
اإلقبلَل كٌٝةية إ٣رص ثني اجلْرية كاتلُجي ٜملؤ ٫ٛ٣دٌٔ .ل ٔجؽ الؿمح ٨اُ٣يةر ,كًلؾلٟ
األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف آقية اقرتاحلة لكيؽ ٔجؽ املضيؽ ثكؿ ,كًلؾل ٟكرٝح ٔٞ٦ ٢٧ؽ٦ح ٨٦
كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف مك٧٤ٮ ثٮر٦ة كٝؿ٩ةف  ٨٦املٕة٩ةة ,كًلؾل ٟكرٝح ٔ ٢٧ثٕ٪ٮاف
ن
اإلقبلـ يف ص٪ٮب رشؽ آقية كاتلعؽيةت املٕةرصة (أ٤ٝيح الؿك٬ةجنية ٧٩ٮذصة) إٔؽاد د.
أدلؽ ٌٔل قٕةدة كق٪ةث ٢ظجيت.
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 /1اتلُ٭ري ادليين  ٨٦احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,كأثؿز مة٬ؽ ذلل /ٟاحل٧بلت إ٣ك١ؿيح

املذذةحلح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ًؽ املك٧٤ني( ,)1ك ٢ٕ٣احلةدزح األػرية ا٣يت ظى٤خ
ن
ثٕؽ ٞ٦ذ ٢ادلاعة إ٣رشة ا٣يت اك٩خ قبجة يف ا٩ؽالع األظؽاث األػرية ػري
مة٬ؽ يف كا٪ٕٝة املٕةرص(.)2

كٝؽ وٛ٪خ جل٪ح احلؿيح ادليجيح ادلكحلح األمؿيكيح( )3دك٣ح ثٮر٦ة  ٨٦أقٮأ

ادلكؿ امل٪ذ٭١ح ل٤عؿيح ادليجيح يف إ٣ةل ,٥كذل ٟيف دٞؿيؿ٬ة ٕ٣ةـ 2113ـ ,ظير
ن
٩ه يف اتلٞؿيؿ ٝٮهل "أ ٫٩ىلع الؿٗ ٨٦ ٥ثؽء ثٮر٦ة مؤػؿا يف إوبلظةت قيةقيح,
كد٘يري كحتك ٨م٤عٮظ يف ظؿيح ادلي ٨كاملٕذٞؽ؛ إال أف  ٥ْٕ٦اال٩ذ٭ةاكت ادليجيح

كٕٝخ ًؽ األ٤ٝيةت املك٧٤ح ,كأدجةع ادلية٩ح املكيعيح"(.)4

( )1قٮؼ يأيت ثةتلٛىي٬ ٨ٔ ٢ؾق احل٧بلت إ٣ك١ؿيح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ىلع ٦ؽل
ن
قجٕني اع٦ة اذلم مىض ك٦ة تكجت ْٚ ٨٦ةآ مؤملح كترشيؽ كٝذ ٢كدؽ٦ري ٞ٣ي ٫املك٧٤ني
يف أرٌلف كذل ٟيف املُ٤ت اثلة٣ر ٬ ٨٦ؾا اٛ٣ى ٢ظي٧٪ة احتؽث ٔ ٨اتلعؽيةت
االصذ٧ةٔيح.
(( )2احلةدزح األػرية) أٝىؽ ث٭ؾق إ٣جةرة اجل١كح األػرية ا٣يت م٭ؽد٭ة إ٣ةل ٥ك٦ة ظىٚ ٢ي٭ة
 ٨٦ترشيؽ كدٕؾيت كٝذ ٢يف م٭ؿ يٮ٩يٮ  ٨٦اعـ 2112ـ ثٕؽ ٞ٦ذ ٢ادلاعة إ٣رشة ك٦ة زا٣خ
ن
املٕة٩ةة مكذ٧ؿة كقيأيت ٠سريا يف قيةؽ احلؽيرٚ ,أردت اتلججي ٫كاتلٮًيط.
( )3جل ٪ح احلؿيح ادليجيح ادلكحلح ْل ٬يبح اقتنةريح مكذ٤ٞح د ٥إننةؤ٬ة ث٧ٮصت ٝة٩ٮف احلؿيح
ادليجيح ادلكحلح يف الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح ,ملؿاٝجح اال٩ذ٭ةاكت كاحلؿيةت ادليجيح يف
دميٓ أحنةء إ٣ةل ,٥اْ٩ؿ مٮ ٓٝال٤ض٪ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ
.٬1434/3/2
( )4اْ٩ؿ مٮ ٓٝال٤ض٪ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح٧٠ ,ة ا٧ٌ٩خ ثٮر٦ة إىل مىةؼ ادلكؿ ا٣يت
=
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كأرتؼ أكؿ دقذٮر بلٮر٦ة كاذلم كًٓ اعـ 1948ـ ثٕؽ اقذٞبلهلة ٨٦

ثؿيُة٩ية ثةلٮًٓ اخلةص ل٤جٮذيح ٠ؽية٩ح األكرثيح يف ابلبلد ,إال أ ٢ٛ٠ ٫٩ظؿيح

االٔذٞةد كإ٣جةدة للك املٮاَ٪ني ,كأرتؼ ثٮصٮد اإلقبلـ ,ك ٝؽ أمةر دقذٮر

ثٮر٦ة املجنٮر اعـ 1974ـ ثٮًٮح إىل أف للك مٮاَ ٨احل ٜكاحلؿيح يف إم٭ةر أم
دي ٨يٕذ٠ ,٫ٞ٪ؾل ٟذ٠ؿ ادلقذٮر أف لك األٔؿاؽ اٞ٣ٮ٦يح دذ٧ذٓ حبؿيح ممةرقح
أدية٩٭ة رشط أف ال دذٕةرض ٬ؾق احلؿيح  ٓ٦اٞ٣ٮا٩ني كاملى٤عح إ٣ة٦ح ,ن
ث٪ةء ىلع
ن
ن
ذل ٟأثؽت احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح محةقة داا٧ة إلّ٭ةر ثٮر٦ة أ٦ةـ إ٣ةل ٥أ٩٭ة ثرل
يٛذؼؿ ثٮصٮد لك األديةف الؿاحكيح ىلع أراًي ٫دذٕةيل ثةنكضةـ كدٛة ٥٬دة٦ني,

٧٠ة ادىع اجلْةـ أيٌة ثٞية٦ح ثتنضيٓ كدٔ ٥خمذ ٙ٤األديةف َف يذ٧ك ٨ادجةٔ٭ة
ن
 ٨٦ممةرقذ٭ة حبؿيح كأ٦ةف٬ ,ؾق االداعءات ل ٥دك ٨وعيعح أثؽا٪٧ٚ ,ؾ أف

اقذٮىل إ٣ك١ؿ ىلع احلك ٥يف ابلبلد كَل ٬ؾق املـأ ٥اًعخ ثٕيؽة ٔ٨
الٮاٚ ,ٓٝجح٧٪ة اكف ي٧ةرس ابلٮر٦يٮف مٕةاؿ ٥٬ادليجيح اك٩ٮا يذٕؿًٮف يف ٛ٩ف
الٮٝخ ٞ٣يٮد ٚؿًذ٭ة ٔ٤ي٭ ٥احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح ,كبة ٢ٕٛ٣كظكت كزارة

اخلةرصيح األ٦ريًليحٞٚ ,ؽ أقةءت احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ثةقذ٧ؿار حلؿيح ادلي٨٦ ٨

ػبلؿ ص٭ٮد٬ة امل٪٧٭ضح مل ٓ٪الؿ٬جةف  ٨٦ا٣رتكيش حلٞٮؽ االنكةف كاحلؿيح
الكيةقيح كجل٧٭ ٨ٔ ٥اقذٕ٧ةؿ اإل٠ؿاق ٛ٣ؿض ابلٮذيح ىلع ٗري ابلٮذيني ػىٮوة

يف امل٪ةَ ٜا٣يت تك٪١٭ة األ٤ٝيةتٚ ,جٕي ٬ؾق األ٤ٝيةت ٕ٪٦خ  ٨٦إننةء
أ٦ةك ٨صؽيؽة لٕ٤جةدةٚ ,ؼبلؿ اعَل 2111ـ ك2112ـ كوٛخ الٮاليةت املذعؽة

=

ن

قض٤خ أىلع مكذٮل  ٨٦ا ٙ٪ٕ٣ادليين كٞٚة جلذةاش ادلراقح األػرية ٝ ٨٦ج ٢مؿًلـ ثيٮ
لؤلحبةث ,اْ٩ؿ مٮ ٓٝاملؿًلـ ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ .٬1434/3/2
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ثٮر٦ة (ثؽك٣ح يكٮد٬ة  ٜ٤ٝػةص) بكت اال٩ذ٭ةؾ النؽيؽ ل٤عؿيح ادليجيح ,كيف

اعـ 2113ـ أٔ٪٤خ كزارة اخلةرصيح األ٦ريًليح يف دٞؿيؿ ٔ ٨ظٞٮؽ اإلنكةف يف
ثٮر٦ة أرق٤ذ ٫إىل ال١ٮ٘٩ؿس أف األ٤ٝيةت ادليجيح كبةألػه اإلقبل٦يح
ي
كاملكيعيح يف ٬ؾا ابلرل دذٕؿض ل٤ذ٧يزي كد ٨٦ ٓ٪٧اتلبنري كادلٔٮة إىل

ٕ٦ذٞؽاد٭ة ,اك٩خ اإلصؿاءات ا٣يت اختؾد٭ة احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح ًؽ ادلي ٨دججٓ يف
ن
أٗ٤ت األظيةف  ٨٦دكا ٓٚقيةقيح كأظية٩ة أػؿل ملٮاص٭ح النٕٮر اٞ٣ٮم دلل
ن
ابلٮر٦يني اٞ٣ٮ٦يني أف ابلٮرَل احلٞيٌف جيت أف يكٮف ثٮذيةٚ ,ةألديةف األػؿل
٦س ٢املكيعيح كاإلقبلـ ْل ثْ٪ؿ ٬ؤالء "كاردات ػةرصيح" كٝؽ يؽي ٨ادجةٔ٭ة

ثةلٮالء دلكهل.)1(٥

 /2ا٩زتٔخ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح  ٨٦املك٧٤ني احلؿيح ادليجيح ,كأكرب دال٣ح ىلع ذلٟ

أ٩٭ة ٕ٪٦خ املك٧٤ني  ٨٦أداء ٚؿيٌح احلش كا٧ٕ٣ؿة يف إ٤ٝي ٥أرٌلف( )2حبير ال
ن
يك٧ط ألم مؼه إٝة٦ح ٬ؾق النٕرية إْ٣ي٧ح ث ٢يٕذرب ذل ٟػةرصة ٔ٨

( )1اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .17-16
(ٝ )2ةث٤خ يف م١ح امل١ؿ٦ح ثٞ٧ؿ ميغ اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ٦ة يٞؿب
ن
ن
 51 ٨٦ظةصة ٦ ٨٦ية٧٩ةر صةؤكا ألداء ٚؿيٌح احلش يف اعـ  1434ـهرق٧ية  ٨٦إ٣ةو٧ح
اٞ٣ؽي٧ح را٘٩ٮف ك٦ة صٮار٬ة  ٨٦املؽف ,ظير ثٔ ٖ٤ؽد احلضةج الؿق٧يني يف اعـ  1434ـه
ن
( 3751ظةصة) ٗ ٨٦ري إ٤ٝي ٥أرٌلف ,أ٦ة أ ٢٬أرٌلف ٤ٚحف هل٩ ٥ىيت ٣ك ٨إذا رٗت
مؼه كدٮٚؿت دلي ٫االماك٩ةت كأراد احلش ٚي٤ـ ٫٦أف يأيت ثُؿؽ م٤ذٮيح كاذل٬ةب إىل أم
دك٣ح دلةكرة إذا اقذُةع اخلؿكج ٠ذةي٪٤ؽ كب٘٪بلديل كاهل٪ؽ ز ٥اذل٬ةب إىل م١ح ثؽكف
ٔ ٥٤احل١ٮ٦ح.
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اٞ٣ة٩ٮف ,يف ٔرص ي٪ةدل ٚي ٫حبٞٮؽ اإلنكةف  ٓ٦الٛ١ة٣ح للك مؼه حبؿيح

املٕذٞؽ كادلي ,٨ك٣ك ٨حيْؿ ٔ٤ي٭ ٥إّ٭ةر مٕةاؿ ادلي ٨اإلقبلَل ٕ٪٧٠٭٥

إّ٭ةر اٛ٣ؿح ثةألٔيةد اإلقبل٦يح ٕ٠يؽ اُٛ٣ؿ كٔيؽ األًىح املجةرؾ ,كًلؾلٟ

ٕ٪٦٭ ٥ذثط األًةيح كحنؿ٬ة ٝؿبح هلل ٔـ كص ,٢أك يٮاٞٚٮف يف ثٕي األظيةف
ىلع ذثط ٔؽد ٕ٦ني كحمؽد كبرشكط دٕضزييح ,كإصؿاءات َٮي٤ح كًٮاثٍ
م٤ـ٦ح كرضاات ثةْ٬ح ,كإذف مكج ٨٦ ٜاحل١ٮ٦ح ,ك ٨٦دٮىل ذثط كحنؿ

األًةيح ثؽكف ذل ٟيذٕؿض ل٧٤عة٧٠ح كاتلٕؾيت كاالٔذٞةؿ اتلٕكيف(,)1

ٚةأل ٧ْ٩ح ابلٮر٦يح حتذ ٥ىلع مٮّٛي٭ة كبةذلات املك٧٤ني ٔؽـ الك٧ةح ثرتؾ
ا ٢٧ٕ٣كٝخ وبلة اجلٕ٧ح ,كال يتكىن ملٮّ ٙادلك٣ح أف يىٌل اجلٕ٧ح إَبلٝة

ك ٨٦ثةب أكىل أف يىٌل ثٞيح الى٤ٮات٧٠ ,ة أف األ٧ْ٩ح الٮّيٛيح حتذ ٥أف
يكٮف املٮّ ٙظ٤ي ٜال٤عيح ,كذ٠ؿ ق١ؿدري صج٭ح حتؿيؿ املك٧٤ني يف ثٮر٦ة

ل٤نؤكف اخلةرصيح ٧٠سةؿ ممة ظؽث ل٤ربكٚكٮر حم٧ؽ زًلؿية ظير إٝ ٫٩ؽ د٥
ن
إصؿاء اال٦ذعة٩ةت اخلةوح تلؼىى ٫د٧٭يؽا الثذٕةز ٫القذ٧١ةؿ ثٕي
ادلكرات اتلٕ٤ي٧يح يف اخلةرج ,ك٣ك ٨الكُ٤ةت رٌٚخ ٘٦ةدرد ٫أل ٫٩ل٥

حي ٜ٤حليذ ٫ك٬ة ٬ٮ رشَ٭ة الٮظيؽ ,كرٚي ا٣ربكٚكٮر زًلؿية الرشط ألف

اهلؽؼ  ٨٦ذل٬ ٟٮ إًٕةؼ إٞ٣يؽة داػ٤ٝ ٢ٮب املك٧٤ني ألف االقذضةثح

لرشط كاظؽ ٝؽ يؤدم إىل االقذضةثح بلٞيح رشكَ٭.)2(٥

ن
( )1أٚةدين ثؾل ٟكادلم ظ ٫ْٛاهلل كٝؽ ننأ ٪٬ةؾ ظىت ث 16 ٖ٤اع٦ة ,ز ٥ثٕؽ ذل٬ ٟةصؿ إىل
م١ح ,كٝؽ زار ثٮر٦ة زبلث مؿات ثٕؽ ٬ضؿد ٫كٌلف آػؿ٬ة يف اعـ .٬1428
( )2اْ٩ؿ صؿيؽة الؿيةض الكٕٮديح ,إ٣ؽد ( )4272يف  1398/7/28ـهص ٤ٞ٩ ,9٭ة أثٮ يٮنف
=
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٧َ /3ف اهلٮيح كحمٮ اآلزةر اإلقبل٦يح اخلةدلة كاأل٦ةك ٨اتلةرخييح( )1كحمةربح
اإلقبلـ كإ٘٣ةء دميٓ األننُح ادليجيح ل٧٤ك٧٤ني يف ثٮر٦ة ٠ضـء ٤٧ٔ ٨٦يح

إ٘٣ةء ادلية٩ح اإلقبل٦يح يف ثرل يؤ ٨٦أكرث  ٨٦تكٕني يف املةاح  ٨٦قاك٫٩

ثةدلية٩ح ابلٮذيح.

ن
ٞٚؽ ٬ؽـ ابلٮذيٮف ٠سريا  ٨٦املكةصؽ كامل٪ةثؿ يف احلةدزح األػرية ,كً٧خ
ن
احل١ٮ٦ح ابلٮذيح مؤػؿا صة( ٓ٦ثؽر املٞةـ) الن٭ري داػ ٢قٮر زك٪ح ٔك١ؿيح
ٝؿيجح ظىت ال يذ٧ك ٨اجلةس  ٨٦الٮوٮؿ إحل ٫كدٮٚ ٙٝي ٫األذاف كالىبلة لك
ن
ذل ٟد٧٭يؽا إلزاتل ٫دكف أف يٕ ٥٤ث ٫أظؽ كاذلم ث٪ةق جتةر إ٣ؿب يف أكاػؿ اٞ٣ؿف

اثلة ٨٦امليبلدم كل ٥ي٪ؽرس ثُٮؿ الـ٧٠,)2(٨٦ة ظٮؿ الؿ٬جةف ابلٮذيٮف يف ٦ؽي٪ح
ن
ن
ن
أكيةب مكضؽا أزؿية ٝؽي٧ة يٕٮد دةرخي ٫إىل اعـ 1727ـ إىل ٕ٦جؽ ل٤جٮذيني ,ظير
كًٓ ٚي ٫د٧ةزي ٢ثٮذا يف حتؽ قةٚؿ ملنةٔؿ مبليني املك٧٤ني يف إ٣ةل ,)3(٥كًلؾلٟ

ٔ٧ؽ النيٮٔيٮف إىل إظؿاؽ املكةصؽ ك ٓ٪٦األذاف ل٤ىبلة كبُنٮا ثةملك٧٤ني
=

وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف األرٌلين يف ٠ذةث٦ ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة
نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,مؿصٓ قةث ٜص .133
( ٨٦ )1األ٦ةك ٨اتلةرخييح املن٭ٮرة ٦ؽي٪ح اٞ٣ةاؽ املكٝ ٥٤ةق ٥راصة الٮا ٓٝجبج ٢م٧ةؿ
٘٪٦ؽك ظير دٕؿض ٬ؾا املاكف املن٭ٮر إىل د٘يري مبلحم ٫كب٪ةء ٕ٦جؽ و٘ري ىلع ٧ٝح
اجلج ٢ميؽت ٝ ٨٦جٝ ٢ٮات ٩ةقةاك ,كد ٥د٘يري اقٝ ٨٦ ٫٧ةق ٥رصة إىل أك٦ ٖ٩ي٘٪ةال.
ن
( )2أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةدَ ,جٕح صؽيؽة
كٞ٪٦عح ص .58
( )3اْ٩ؿ م٤ع ٜر )7( ٥ٝمكضؽ أزؿم ٝؽي ٥يف أرٌلف حيٮهل ابلٮذيٮف إىل ٕ٦جؽ.
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كٔؾثٮ ٥٬أي٧٪ة كصؽكا( ,)1كًلؾلٝ ٟةـ (ثٮدا ثةية) احلةك ٥ابلٮذم ث٭ؽـ املآزؿ
اٞ٣ؽي٧ح كاملكةصؽ كاملؽارس كٗري٬ة كحمٮ٬ة لكيح ,كٝةـ ث٭ؽـ لك يشء إقبلَل أك
يذٕ ٜ٤ثةملك٧٤ني ثةإلًةٚح إىل ٝيةـ كإننةء ٕ٦ةثؽ ل٤جٮذيني كزكاية هل ٥حلعٮؿ

أرٌلف اإلقبل٦يح إىل دك٣ح ثٮذيح ثٕؽ حمٮ ٦زياد٭ة اإلقبل٦يح ,كا٩ذ٭ةؾ ظؿ٦ح

ٞ٦ؽقةد٭ة املك٧٤ني ٚذ ٥دؽ٦ري املكةصؽ كإظؿاٝ٭ة أك إٗبلٝ٭ة ,كٝؽ ظٮ٣خ إ٣ؽيؽ

ٞ٦ ٨٦ةثؿ املك٧٤ني كأكٝةٚ٭ ٥إىل ظْةاؿ اخل٪ةزيؿ كاملؿاظيي إ٣ة٦ح ,ثةإلًةٚح

إىل ظؿؽ ال١ذت ادليجيح كاملىةظ ٙكاقذٕ٧ةهلة اكمل٭٧بلت(.)2

كٕ٪٦ٮا ٪٦ؾ اعـ 1962ـ  ٨٦تنحيؽ مكةصؽ إًةٚيح ظىت يف األظيةء كابلرلات
ي
احلؽيسح٧٠ ,ة دمؿت ثٕي املكةصؽ كأ٦ةك ٨إ٣جةدة اإلقبل٦يح اٞ٣ؽي٧ح كبين

ماك٩٭ة ٕ٦ةثؽ كرمٮز ثٮذيح ,كصؿٚخ ثٕي املٞةثؿ اإلقبل٦يح إلننةء منةريٓ
جتةريح ماك٩٭ة يؽيؿ٬ة كيؿاع٬ة أٌٔةء  ٨٦اجلْةـ احلةك ٥أك  ٨٦املٮا٣ني هل(.)3

 /4إصجةر املك٧٤ني كإ٠ؿا٬٭ ٥ىلع ٦ ٢ٕٚة ي٪ةٝي اإلقبلـ اكالحن٪ةء  ٥٤ٕ٣ادلك٣ح
ابلٮذيح يف ادلكااؿ احل١ٮ٦يح كاملؽارس اتلةثٕح هلةٚ ,ةٞ٣ة٩ٮف ابلٮذم ي٪ه ىلع
إٞ٣ةء اتلعيح ثةالحن٪ةء ىلع ٔ ٥٤ادلك٣ح ظةؿ ادلػٮؿ يف أم دااؿة ظ١ٮ٦ح أك

٦ؽرقح دةثٕح هلة ,ظير يٌٕٮف ا ٥٤ٕ٣املية٧٩ةرم يف أم دااؿة أ٦ةـ ابلٮاثح

الؿق٧يح ٚذضؽ لك مؼه يؽػ ٢املجىن يٌ٤ف اتلعيح ثةالحن٪ةءٚ ,ةملك٧٤ٮف
( )1دمئ ٢جؽ اهلل حم٧ؽ املرصم ,ظةرض إ٣ةل ٥اإلقبلَل ,مؿصٓ قةث ,ٜص .589

( )2اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,أرٌلف الكاكف ابلبلد اتلةريغ ,دؿدمح إ٠ؿاـ اهلل ,مؿصٓ قةث ,ٜص 21
ك.37

( )3اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص.25
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ن
ي٧ذٕ٪ٮف  ٨٦ذلٚ ٟإذا ل ٥يؾٔ ٨هلؾق اإلصؿاءات يذٕؿض لٛ٤ىٚ ٢ٮرا ٨٦

املؽرقح أك  ٨٦ا ,٢٧ٕ٣حبضح ٔؽـ الٮالء كاُ٣ةٔح لكيةقح ادلك٣ح كٝٮا٩ح٪٭ة,
ن
أيٌة املؽارس احل١ٮ٦يح جتؽ٬ة خمذُ٤ح ثني اُ٣بلب كاُ٣ةبلةت داػ٢
احلضؿة الٮاظؽة كًلؾا ثة٣جكجح ل٧٤ٕ٧٤ني كاملٕ٧٤ةت ,كإصجةر املك٧٤ني ىلع

املنةرًلح يف أٔيةد ٥٬املؼةٛ٣ح لرلي ٨اإلقبلَل ٕ٠يؽ املةء ابلٮذم املٕؿكؼ يف
ن
٦ية٧٩ةر ,كاألمؿ ثةلكضٮد دْٕي٧ة لٌ٤جةط ظةؿ أذٞةهل ,كيؤمؿف خبٓ٤
احلضةب ك٩ـٔ ٨٦ ٫املؿأة املك٧٤ح املعةْٚح دلي٪٭ة كٔٛةٚ٭ة ,ث ٢كجتؽ٥٬

ي٧ـٝٮ ٫٩يف ظةؿ ػؿكص٭ ٨كمٌةيٞذ٭ ٨كاتلعؿش ث٭.)1(٨

 /5حمةربح املكةصؽ كدكر إ٣جةدات كدذ٧عٮر يف اجلٞةط اتلةحلح/
أ /دأ٦ي ٥املكةصؽ كاجلٮا ٓ٦كأكٝةؼ املك٧٤ني كمى٤يةت إ٣يؽ كاملٞةثؿ
ن
ن
اخلةوح ثةملك٧٤ني ,كٝؽ ظى ٢ذل ٟمؿارا كدكؿارا يف أٔٮاـ ٦ذٛؿٝح ,يف ظني
ن
ي ٓ٪٧إجيةد أكٝةؼ صؽيؽة ل٧٤ك٧٤ني أية اك٩خ دكإٚ٭ة.
ٚيف اعـ 1958ـ ٝة٦خ الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ثة٩زتاع أكرث ٔ ٨٦رشي١٬ ٨ذةرا

 ٨٦أػىت أرايض املك٧٤ني املٮٝٮٚح ىلع اجلة ٓ٦ال١جري يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ٚأٝة٦خ
ث٭ة ٔؽة مبلٔت ,كبىن يف ثٌٕ٭ة الكض ٨إ٣ك١ؿم ,كأٝي٧خ يف ثٌٕ٭ة مىةٓ٩

اخل٧ؿ األ٤٬يح ,كيف ثٌٕ٭ة مؿاثٍ اخل٪ةزيؿ ,كيف أق٤ٛ٭ة مـاث ٢ابلرليح٧٤ٚ ,ة
اظذضخ دمٕيح ا٧٤ٕ٣ةء يف ثٮر٦ة ككص٭خ ا٣ربٝيح إىل الٮزارة ابلٮر٦يحّ ,
صؿت
ن
٠سريا  ٨٦أٌٔةء اجلٕ٧يح إىل ٕ٦ك١ؿ االٔذٞةؿ ,زٝ ٥ةـ املك٧٤ٮف يؽإٚٮف ٔ٨
(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦دَ .ة٬ؿ حم٧ؽ رساج ثذةريغ  ,٬1434/12/2ث١٧ح امل١ؿ٦ح كقجٞخ دؿدمذ.٫
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ن
أراًي٭ٚ ٥ضؿدت احل١ٮ٦ح إظؽل محبلد٭ة املٕذةدة ,كأثةدت ٚي٭ة ٠سريا ٨٦
ن
املك٧٤ني ,كُٕٝخ رؤكس مخكني مؼىة كدؿًل٭ ٥يف إ٣ؿاء(.)1
ب /ا٦ذ٭ةف املكةصؽ كبيٮت اهلل كذل ٟثؽػٮؿ اجل٪ٮد ثأظؾيذ٭ ٥كرشب
ن
اخل٧ؿ ٚي٭ة ,ا٦ذ٭ة٩ة لنٕٮر املك٧٤ني ادليجيح ,كي٪لك ث٭ ٥ثةردكةب اْٛ٣ةآ ٨٦
املعؿ٦ةت كحتٮي٤٭ة ثل٪١ةت اجليٮش كمكذٮدع لزلػةاؿ ي
كٔؽد اجلحل كمخةرات
ن
كٕ٦ةثؽ ثٮذيح ,كيذؼؾ اجل٪ٮد ظىٮ٩ة كٕ٦ك١ؿات ٬ ٨٦ؾق املكةصؽ ,ث٘ؿض ٔؽـ
إماك٩يح إٝة٦ح الىبلة كدُٕي٤٭ة(.)2

ن
جٔ /ؽـ الك٧ةح ثرت٦ي ٥املكةصؽ إَبلٝة ,كإيٞةؼ ث٪ةء مكةصؽ صؽيؽة

ٞ٤ُ٦ح ,كذل ٟلٌٞ٤ةء ىلع اإلقبلـ ,كَ٧ف اهلٮيح اإلقبل٦يحٞٚ ,ؽ أوؽرت
الكُ٤ةت ابلٮر٦يح أكامؿ دٞيض ث٭ؽـ لك مكضؽ صؽيؽ٧٠ ,ة دٞذيض األكامؿ

ثٕؽـ الك٧ةح ثب٪ةء مكضؽ  ٨٦االق٪٧خ كابل ,)3(ٟ٤كإف ٬ؤالء األٔؽاء يؽرًلٮف
ن
د٧ة٦ة ٦ؽل أ٧٬يح ٬ؾق املكةصؽ يف نرش اإلقبلـ كبٞةا ,٫كأ٩٭ة ٣ ٜ٤ُ٪٦جرش
الؿقة٣ح املع٧ؽيح ,ك٩ ٨٦ةظيح أػؿل يؽرؾ ٬ؤالء ًْٔ٬ ٥ؾق املكةصؽ يف ٛ٩ٮس
املك٧٤ني كأ٩٭ة حمٌ ٨تل٘ؾيح ركظ٭ ٥ثةإلي٧ةف كاتلٞٮل.

( )1اْ٩ؿ ٔجؽ الكجعةف ٩ٮر ادلي ٨كأِ٦ ,أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة أرٌلف ,ص.41
( ) 2دٌٔ .ل ٔجؽ الؿمح ٨اُ٣يةر ,ظةرض إ٣ةل ٥اإلقبلَل كٌٝةية إ٣رص ثني اجلْرية كاتلُجي,ٜ
طَ ,٬1431 ,1جٕح ػةوح ,الؿيةض ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح.
( )3اْ٩ؿ صؿيؽة الؿيةض الكٕٮديح ,إ٣ؽد ( )4272يف  1398/7/28ـهص  ,9ذ٠ؿ٬ة أثٮ يٮنف
وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف األرٌلين يف ٠ذةث٦ ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة
نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,مؿصٓ قةث ٜص .133
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د /اٝذعةـ املكةصؽ كاجلٮا ٓ٦اإلقبل٦يح كختؿيج٭ة كظؿٝ٭ة كدؽ٦ري٬ة ٝ ٨٦ج٢

احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,كأثؿز ٪٬ة ثٕي اإلظىةايةت كاملنة٬ؽ ىلع ذل ,ٟليك يٕؿؼ

اٞ٣ةرئ ٦ؽل احلٞؽ كال١ؿا٬يح ا٣يت كو ٢إحل٭ة ٬ؤالء ابلٮذيٮف اجتةق املك٧٤ني
ن
كإال ٚةملنة٬ؽ ٠سرية صؽا(.)1

أ٦ ٫٩ة ثني اعـ 1942ـ إ٣ةـ اذلم كٕٝخ ٚي ٫املؾحبح ال١ربل ,كاعـ 1947ـ,
ن
د ٥إظؿاؽ كدؽ٦ري (ٝ )311ؿيح مك٧٤ح ,ك٦ة يٞؿب  )731( ٨٦مكضؽا ك ٨٦ز٥
حتٮي٤٭ة إىل ٕ٦ةثؽ ثٮذيح(.)2

كيف اٛ٣رتة ٦ة ثني اعَل 1976ـ 1978-ـ ك٧٬ة اع٦ة اهلضؿة اجل٧ةٔيح

ل٧٤ك٧٤ني إزؿ ا٤٧ٕ٣يةت كاحل٧بلت إ٣ك١ؿيح ا٣يت ٝة٦خ ث٭ة احل١ٮ٦ح ابلٮذيح

تلٛ٪يؾ ػُُ٭ ٥ابلةئكح إلػبلء املك٧٤ني ُٞ٪٦ ٨٦ح أرٌلفٚ ,ذ ٥إػبلء ()118
ن
ٝؿيح مك٧٤ح ,كدؽ٦ري ٔؽد ( )324مكضؽا ,ك( )212م١ذجح إقبل٦يح ,ك()15
٦ؽرقح إقبل٦يح ٦ة ثني املذٮقُح كاثلة٩ٮيح ,ك(٦ )37ؽرقح اثذؽاايح ,كإظؿاؽ
( )211أ ٙ٣مىع ٙيف خمذ ٙ٤امل٪ةَ ٜاألرٌل٩يح(.)3

( )1لبلقزتادة إىل أ ٥٬احل٧بلت ا٣يت كٕٝخ ىلع مكةصؽ املك٧٤ني يف أرٌلف ٝج ٢احلةدزح
األػرية اْ٩ؿ ص٪ةف ثؽر إ٣زنم ,مك٧٤ٮ ٦ية٧٩ةر ظٞةا ٜػ ٙ٤الكذةر ,صةٕ٦ح ال١ٮيخ,
لكيح احلٞٮؽَ ,جٕح ػةوح2113 ,ـ ال١ٮيخ ,ص , 65-61كٝؽ ذ٠ؿت  27كإٝح.
( )2اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص.319
( )3اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ,ٜص.311
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كبٕؽ ظةدزح 2112ـ ٝةـ إ٣ىةثةت ابلٮذيح ثإمٕةؿ اجلةر ىلع املؿًلـ اإلقبلَل

يف ثرلة (أكٌلي )ٖ٪م٧ةؿ ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ,ظير اقذ٧ؿ ا٩ؽالع اجلرياف قةاعت

َٮي٤ح كلؤلقٚ ٙإف إ٣ىةثةت ابلٮذيح  ٓ٦اٝرتاٚ٭ة هلؾق اجلؿي٧ح حتؾر املك٧٤ني
ن
٘٦ ٨٦ةدرة ثٮر٦ة ٝج ٢إظؿاٝ٭ ٥دميٕة٦ ,ؽٔني أف ثٮر٦ة ثرل ابلٮذيح كابلٮذيني كال
ن
ماكف ل٧٤ك٧٤ني ,إذ أف الكُ٤ةت ابلٮذيح ل ٥حتؿؾ قة٪٠ة كل ٥د ٥ٞثأم دكر جتةق
٬ؾق احلةدزح ٚاك٩خ يف مٮ ٙٝاملذٛؿج.

 /٬إوؽار أكامؿ ثإٗبلؽ املكةصؽ كاملؽارس ادليجيح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح

ابلٮذيح ٪٦ؾ أظؽاث يٮ٩يٮ اعـ 2112ـ يف كاليح أرٌلف ذات اتل٧ؿًلـ اإلقبلَل,

ظير أٗٞ٤خ دميٓ املكةصؽ كاملؽارس اإلقبل٦يح ,ك ٓ٪٦اجلةس  ٨٦أداء وبلة

اجل٧ةٔح يف املكضؽ أك يف املؼي٧ةت كامل٪ةزؿ ,إًةٚح إىل أذٞةؿ ٔؽد ٠جري ٨٦

املك٧٤ني كدٕؿيٌ٭ ٥ل٤ذٕؾيت اجل٧ةيع ثذ٭٧ح اتلض ٓ٧كاتلض٧٭ؿ ,كاقذؽٔخ
ن
ن
قُ٤ةت ثٮقيؽك ٖ٩مخكني اعملة رك٪٬ضية تلج٘٤٭ ٥رقة٣ح ٪٦ةٌ٬ح لئلقبلـ
كاملك٧٤ني؛ ظير صةء ٚي٭ة مكةصؽك ٥ك٦ؽارقك ٥دؿيب اإلر٬ةب ذللٟ

يكذعي ٢اقتب٪ةٚ٭ة كقزتاؿ  ٨٦الٮصٮد(.)1

(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦األقذةذ /حم٧ؽ اعل ٥حم٧ؽ يةقني ثذةريغ  1434/11/8 /ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,ظير زار
٪٦ةَ ٜالبلصبني يف ث٘٪بلديل أكرث  11 ٨٦مؿات ,كهل دل٭ٮدات ٠جرية لىة٣ط مكِ٤ل
ثٮر٦ة يف اجلة٩ت اإلاغيث كاتلٕ٤يِل ,ك٬ٮ راحف املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل امللك ,ٙكاأل٦ني
املكةٔؽ ملض٤ف اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,كزار ثٮر٦ة يف اعـ  1435ـه
ألص٩ ٢رصة ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة.
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ك ٓ٪٦ /أداء ٚؿيٌح الى٤ٮات  ٓ٦اجل٧ةٔح يف املكةصؽ كبةألػه وبلة

اجلٕ٧ح ,كوبلة إ٣يؽ ,كوبلة ا٣رتاكيط يف رمٌةف ثإ٤ٝي ٥أرٌلف ,حبضح ٓ٪٦

اتلضٕ٧ةت ,كٚؿض ٝة٩ٮف ( )144اذلم يٞيض حبْؿ اتلضٮؿ كجت ٓ٧أكرث ٨٦
مخكح أمؼةص يف ماكف كاظؽ ث٧ة يف ذل ٟجت ٓ٧املك٧٤ني ألداء و٤ٮات اجل٧ةٔح
يف املكةصؽ ,كب٧ٮصت ٬ؾا اٞ٣ة٩ٮف اذلم دٚ ٥ؿً٪٦ ٫ؾ اعـ 2112ـ ل ٥يكذُٓ

املك٧٤ٮف أداء وبلة ا٣رتاكيط كإ٣يؽ كبٞيح الى٤ٮات املٛؿكًح ٪٦ؾ ذل ٟاحلني

يف أٗ٤ت ٪٦ةَ ٜأرٌلف( ,)1كًلؾل ٟال يك٧ط ثأداء الى٤ٮات املٛؿكًح ل٧٤ٮّٛني

املك٧٤ني يف ٔ٤٧٭ ٥أز٪ةء ادلكاـ كًلؾا احلةؿ يُ٪ج ٜىلع اُ٣بلب يف املؽارس

احل١ٮ٦يح.

ز ٓ٪٦ /األذاف ثٕؽ رمٌةف اعـ  ٬1413يف ُٞ٪٦ح أرٌلف( ,)2ز ٥ثٕؽ ذل ٟد٥

الك٧ةح ثٕؽ ٚرتة َٮي٤ح يف ٗري ُٞ٪٦ح أرٌلف ,كبٕؽ احلةدزح األػرية د ٥امل٩ ٓ٪٭ةاية

يف دميٓ املكةصؽ يف ُٞ٪٦ح أرٌلف كبٕي املكةصؽ يف ٗري٬ة ,ظير ال يك ٓ٧اآلف

وٮت األذاف ثٕؽ أف اك٩خ مكةصؽ٬ة دٕش ثىٮت اجلؽاء إىل الىبلة ٕ٣ؽة ٝؿكف

مٌخ.

(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦النيغ حم٧ؽ أيٮب الكٕيؽم ادلأيح الؿقِل ثةمل١ذت اتلٕةكين لرلٔٮة كاإلرمةد
كدٮٔيح اجلةحلةت برشؽ صؽة ,وةظت رقة٣ح ٔ٧٤يح ثٕ٪ٮاف (اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف
ن
ن
ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة) ,ك٬ٮ ٌٔٮ املؿًلـ اإلٔبلَل الؿك٪٬يج ك٬ٮ ٩ةمٍ إٔبلَل يف اٌٞ٣يح
الؿك٪٬ضيح ,كٌلف الٞ٤ةء  ٫ٕ٦يف م١ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ.٬1434/6/3 /
(٩ )2ٮر اإلقبلـ صٕٛؿ آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,مؿصٓ قةث ,ٜص .56
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ح ٓ٪٦ /إٞ٣ةء املٮأِ ادليجيح كادلركس ا٣رتبٮيح كاملعةرضات اتلٮٔٮيح

كاحلٞ٤ةت ا٧٤ٕ٣يح يف املكةصؽ ,كدٕؽل ٕ٪٦٭ة يف ابليٮت كاتلضٕ٧ةت الى٘رية

حبضح ٚؿض ٝة٩ٮف اُ٣ٮارئ ك ٓ٪٦اصذ٧ةع أكرث  ٨٦مخكح أمؼةص.

ٚإف ٩٭ت اٞ٣ؿل كدؽ٦ري٬ة كدؽ٩حف أ٦ةك ٨إ٣جةدة كختؿيت املـارع

أوجعخ لك٭ة ْ٦ة٬ؿ اعديح ك٦ذ١ؿرة ,كًلؾل ٟظؿؽ املكةصؽ ك٤ٛٝ٭ة,
ن
كاالصذ٧ةاعت ا٣يت دٕٞؽ ألٗؿاض ديجيح ٕ٪٦خ لكية ,كأف الكُ٤ةت إ٣ك١ؿيح
ن
كاحل١ٮ٦يح دذؼؾ  ٨٦املكةصؽ مؿًلـا هلة ٔ٪ؽ جتٮاهلة يف املُٞ٪ح ثةإلًةٚح إىل ذلٟ
ٚإف امل١٪ؿات دؿدكت يف ٬ؾق املكةصؽٞ٣ ,ؽ  ٓ٪٦املك٧٤ٮف  ٨٦أداء الى٤ٮات

اخل٧ف ,كًلؾلٚ ٟإف األا٧ح كاملؤذ٩ني ل ٥يك٧٤ٮا  ٨٦اتلٕؾيت ظىت أف الٮِٔ
كادلٔٮة إىل اإلقبلـ يف ثٮر٦ة أوجعة اكجلؿي٧ح(.)1

 /6حمةربح اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كدذ٧عٮر يف اجلُٞذني اتلةحلتني/
أ /ا٦ذ٭ةف املىةظ ٙحبؿٝ٭ة كد٧ـيٞ٭ة كدٔك٭ة أك جبٕ٤٭ة ٛ٣ةٚح ل٤كضةاؿ

ل٤ذ١٪ي ٢بنٕٮر املك٧٤ني ملٕؿٚذ٭ ٥أف املك٧٤ني يْٕ٧ٮف ٬ؾا اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كال

ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل ,كأ٪٬ ٢ٞ٩ة ٦ة ٝةهل ٕ٦ةيل األقذةذ حم٧ؽ وٛٮت الكٞة –
ي
األ٦ني إ٣ةـ املكةٔؽ لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل آ٩ؾاؾ – ٞٚةؿ" /ل٤ذؾ٠ري؛ أمح٦ ٢يع
قيضةرة  ٨٦و ٓ٪ثٮر٦ة صٌٕ ٢
ممى ٫ك٤ٚرتق  ٨٦اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كاق٬ ٥ؾق
( )1حم٧ؽ امل٪ذرص ال١ذةين ,األ٤ٝيةت اإلقبل٦يح يف ٝةرات ادل٩ية اخل٧ف ,دل٤ح اجلةٕ٦ح
اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ,الك٪ح الكةثٕح ,إ٣ؽد اثلة٣ر ,ربيٓ اآلػؿ  ,٬1395اثؿي٢
1975ـ ,ص .161
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ن
الكيضةرة (صٮدل ٤ٚي٧٠ )ٟة أ٩ين أمح٦ ٢يع وٮرا ألبنٓ ٦ة ٝة٦خ ث ٫ظ١ٮ٦ح
ن
ثٮر٦ة ًؽ املك٧٤ني ٪٬ةؾ ,إف منلكح ثٮر٦ة دٞرتب صؽا  ٨٦منلكح دؿًلكذةف
ا٣يت ظٮؿ اق٧٭ة إىل (قك٪٠ ٨ش) ك٬ؿب أ٤٬٭ة يف إ٣ةل٠ ,٥ؾل ٟمنلكح

اخل٧كني م٤يٮف مك ٥٤يف الىني النيٮٔيح ,كًلؾل ٟاحلةؿ ثة٣جكجح ل٧٤ك٧٤ني يف

إريرتية"(.)1

ن
ب /املُةبلح ثذ٘يري ظؿكؼ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥حبؿكؼ ثٮر٦يح ثؽال  ٨٦احلؿكؼ

إ٣ؿبيحٚ ,عي٧٪ة دٮىل ز٦ةـ ادلك٣ح (املكرت أك٩ٮ) رصح ثأ ٫٩جيت د٘يري ظؿكؼ
ن
اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥حبؿكؼ ثٮر٦يح ثؽال  ٨٦احلؿكؼ إ٣ؿبيح ,ك٬ؾق دقحكح ٦ؽثؿة
ك١ٚؿة مك٧ٮ٦ح ًؽ املك٧٤ني ٚإف  ٨٦يؿيؽ اػرتاع ظؿكؼ ل٧٤ك٧٤ني أك

إثؽاهلة ,كػؽاع ابلٕي ٪٦٭٣ ٥رتكجي٭ة ثٮاقُذ٭ ,٥إ٧٩ة ٬ٮ ُ٣ؿد ٨ٔ ٥٬كَ٪٭,٥
كإثٕةد ٨ٔ ٥٬اٞ٣ؿآف ,كٔ ٨دؿاز٭ ٥اإلقبلَل األوي ,٢ك ُٓٞ٣الى٤ح ثني مكِ٤ل

الؿك٬ةجنية كبني أصؽاد ٥٬اٞ٣ؽ٦ةء كاذلي ٨اك٩ٮا ىلع اردجةط كزي ٜثةحلؿكؼ

إ٣ؿبيح ,إذ اك٩ٮا يكذجٮف ث٭ة ٘٣ذ٭ ٥كيؽك٩ٮف ث٭ة دةرخي٭ ٥كأنكةث٭ ٥كٝىه
أقبلٚ٭ ٥كب٭ة اك٩ٮا يذعى٤ٮف دٕ٤ي٧٭ٚ ,٥ذذع ٜٞثؾل٦ ٟآرب احل١ٮ٦ح ابلٮذيح

(٬ )1ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫وعيٛح أػجةر إ٣ةل ٥اإلقبلَل الىةدرة يف  1398 /7/14ـه ٫٤ٞ٩النيغ وة٣ط
وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح) ص ,151كًلؾلٟ
ذ٠ؿق أد .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف كأِ يف حبس ,٫ل٧٤نةرًلح يف املؤد٧ؿ إ٣ةِ٣ل األكؿ ٔ٨
ص٭ٮد امل١٤٧ح الكٕٮديح يف ػؽ٦ح اٌٞ٣ةية اإلقبل٦يح ثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة
اعـ 1431ـه2119ـ ,كظى٤خ ىلع نكؼح ٬ ٨٦ؾا ابلعر ظي٧٪ة اتلٞيخ ث ٫يف ٦زنهل ث١٧ح
امل١ؿ٦ح ,ثذةريغ .٬1434/11/3
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ه
ه
كقيةقذ٭ ٥يف َ٧ف اهلٮيح اإلقبل٦يحٚ ,يجنأ صي ٢صؽيؽ حبؿكؼ صؽيؽة ال
دٕؿؼ املةيض كأوٮهل ,٥كال دؾ٠ؿ دؿاث أقبلٚ٭ ٥كصؾكر ٨٧ٚ ,٥٬الك٭ ٢املحرس

اقتبىةهل ٥كاٌٞ٣ةء ىلع دي٪٭ ٥كدؿاز٭ ٥كزٞةٚذ٭ ٥اإلقبل٦يح(.)1

 /7حمةربح اتلؽي ٨كرصةؿ ادلي ٨كا٧٤ٕ٣ةء كالنيٮخ كادلاعة كدذ٧عٮر يف اجلٞةط
اتلةحلح/

أ /رضب رصةؿ ادلي ٨حتخ مؿأل اجلةس كإ٬ة٩ذ٭ ٥كإ٩ـاؿ ٝؽر ٥٬إلمةٔح

اخلٮؼ كاهل ٓ٤يف ٛ٩ٮس اجلةس ,ظير حت ٜ٤كحتؿؽ حلة ٥٬كيكةٝٮف ل٢٧ٕ٤

ثةلكؼؿة ,كمبلظٞح ا٧٤ٕ٣ةء كالنيٮخ كَ٤جح ا ٥٤ٕ٣ك٦ذةثٕذ٭ ٥ثـرع ٔيٮف
كصٮاقحف تلتجٓ أػجةر ٥٬كحتؿٌلد٭ ٥كننةَةد٭ ,٥ك ٨٦ز ٥إلىةؽ اتل٭ ٥ث٭,٥

أصٗ ٢ري مكُل ,كبؾل ٟيـرع اخلٮؼ يف
كحمة٧٠ذ٭ ٥كقض٪٭ ٥حبضش كا٬يح إىل و
ابلٞيح ابلةٝيح كيذٮ ٙٝا ٢٧ٕ٣ادليين كاتلؽي ٨اإلقبلَل ,كيذع ٜٞثؾل٦ ٟآرب٭٥
كأ٬ؽاٚ٭ ٥كٌٝةء ظؿًلح ادلٔٮة ادليجيح كا٩تنةر اإلقبلـ كاإلوبلح املضذ٧يع

٪٬ةؾ.

ن
ن
كأذ٠ؿ ٪٬ة مٮٛٝة كاظؽا لن٭ؿد ,٫ظير أٝؽ٦خ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح احلةٝؽة ىلع
ن
أذٞةؿ النيغ ادلأيح (مٮلٮم قٕيؽ أمحؽ لٮد٩يج) كٌلف ٧٩ٮذصة لرلأيح املذ٧زي
ن
كامل١ٛؿ ابلةرع ,ننيُة يف احلؿًلح ادلٔٮيح ,كٌلف جي ٓ٧ا٧٤ٕ٣ةء يف م٤ذٞيةت
( )1ددلار حم٧ؽ إقعةؽ ٦ية٩يجٛ٩ ,عةت الؿحيةف يف ظٞةا٘٣ ٜح أرٌلف ,خمُٮَح ,ص ,25
ن
كٝةث٤ذ ٫مؼىية ث١٧ح ثذةريغ  1434/11/8ـهك٬ٮ ٦ؽيؿ ملؽرقح دار اٞ٣ؿآف اخلرييح ث١٧ح,
كأٚةدين ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ظي٧٪ة اتلٞيخ ث ٫ثذةريغ.٬1434/11/8 /
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إليٞةظ اهل٧٤ٚ ,٥٧ة أظكخ احل١ٮ٦ح ثجنةَةد ٫ادلٔٮيح كدأزريق يف أكقةط
ن
ن
املك٧٤نيٝ ,ةمٮا ثةٔذٞةهل ٦ؽة ٕٚؾب ٪٬ةؾ أمؽ إ٣ؾاب ,ي
كرضب رضبة ٦ربظة ز٥

ثٕؽ ٚرتة ٝذ ٢ك٦س ٢جبسذ ٫ثؽكف دٮصي ٫أم د٭٧ح كال حمة٧٠ح(.)1

ب  /إراغـ ا٧٤ٕ٣ةء ٦ ٢ٕٚة ي٪ةٝي اإلقبلـ كإصجةر ٥٬ىلع أك ٢احلؿاـ ,كٓ٪٦

األك ٢احلبلؿٞٚ ,ؽ  ٓ٪٦امل( ٟ٤أالي٪ضجةية) األك ٢احلبلؿ ل٧٤ك٧٤ني يف اٞ٣ؿف

اثلةٔ ٨٦رش امليبلدم ,كيف ٔ٭ؽ امل( ٟ٤ثٮداثية) ٝجي ىلع ٔؽد  ٨٦أا٧ح
املك٧٤ني ككص٭ةا٭ ٥يف ٦ييؽك كداع ٥٬ألك ٢حل ٥اخلزنيؿ  ٨٦ز ٥أمؿ ثٞذ٤٭ ٥يف

إ٣ةو٧ح ثٕؽ رٌٚ٭ ٥األك.)2(٢

ج /إصجةر ا٧٤ٕ٣ةء كالنيٮخ كالٮص٭ةء ىلع إحلةؽ ث٪ةد٭ ٥خلؽ٦ح كظؿاس

اجلحل كالرشَح ,كإف ل ٥يؾٔٞ٣ ٨ؿار ٥٬كأكامؿ ٥٬يذٕؿض األب لك٤ك٤ح ٨٦
ن
ن
ن
كا٩ذ٭ةء ثةالٔذٞةؿ اتلٕكيف ,كرب٧ة
املٌةيٞةت ثؽءا ثةلٌٍ٘ كمؿكرا ثةملعة٧٠ح
دٕؿض ابل٪خ لبلٗذىةب الٮظيش أ٦ةـ ٔيجي ٫كاتلعؿش ث٭ة دكف أف ي ٟ٤٧كيل
أمؿ٬ة أم كقي٤ح لرلٚةع كاذلب ٔٔ ٨ؿض اثجذ.)3(٫

( )1نرش أػجةر ٬ؾق الٮإٝح يف ٠سري  ٨٦الٮقةا ٢اإلقبل٦يح كإ٣ةمليح ْٛ٣ةٔذ ٫كبنةٔذ ,٫اْ٩ؿ
نرشة دمٕيح ٦يسةؽ أرٌلف ,مك٧٤ٮ رك٪٬ضية يف أرٌلف ثني ٦ةض أحل ٥ككا ٓٝمؿيؿ كمكذٞج٢
 ,٥٤ْ٦ص.22
( )2اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ,ٜص .13-12
( )3اْ٩ؿ دٞؿيؿ مح٤ح ثةدر اتلٕؿيٛيح ث٧أقةة مكِ٤ل ٦ية٧٩ةر.
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أ ٥٬قج ٢اتل٘٤ت ىلع اتلعؽيةت ادليجيح كإيؿاد ثٕي احل٤ٮؿ املٞرتظح ٢ٕ٣

اهلل ي ٓٛ٪ث٭ة ,كْل ٧٠ة يٌل/

ٚ /ي٧ة يذٕ ٜ٤ثةتلُ٭ري ادليين  ٨٦احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,كا٩زتاع احلؿيح

ادليجيح  ٨٦املك٧٤ني ,كحمةربذ٭ة لٞ٤ؿآف ال١ؿيٚ ,٥ي٧ك ٨اتل٘٤ت ٔ٤ي٭ة ٨٦
ػبلؿ املٞرتظةت اتلةحلح/

 /1االٔزتاز ثؽي ٨اهلل ٔـ كص ,٢كاتل٧ك ٟحبج ٫٤املذني ,كالكري ىلع رصاَ٫

املكذٞي ,٥كٔؽـ االتلٛةت ملة يبلٝٮ ٨٦ ٫٩مٌةيٞةت ٝ ٨٦ج ٢ابلٮذيحٚ ,بل ثؽ أف
يٕ ٥٤مكِ٤ل ثٮر٦ة أف لك ٦ة يٞؽرق اهلل ص ٢كٔبل ٕ٣جؽق ػري كإف ٠ؿٝ ٫٬ةؿ

دٕةىل( /ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ )

ن
ن
[ابلٞؿة ,]216 /كأف ٪٬ةؾ ظ٧١ة كأرسارا ٚي٧ة يٞؽرق اهلل دٕةىل ٨٧ٚ ,أثؿز ادلركس

كإ٣رب ا٣يت نكذٛيؽ ٬ ٨٦ؾق األظؽاث ٬ٮ أف اتل١٧ني ال يكٮف إال ثٕؽ

االثذػػبلء كاتل٧عيهٞٚ ,ؽ صؿت ق٪ح اهلل دٕةىل يف ال١ػٮف أ ٫٩جيٕ٢
ن
االثذػػػػبلء كاتل٧عيه قةثٞة ل٤ذ١٧ني كإ٣ـة كالؿٕٚحٚ ,أ ٢ٌٚاخل ٜ٤و٤ٮات
ريب كقبل٤ٔ ٫٦ي ٫ك ٨٦ ٫ٕ٦ ٨٦الىعةثح رًٮاف اهلل ٔ٤ي٭ ٥اثذ٤ٮا كا٦ذع٪ٮا ٝةؿ

دٕةىل (/ /ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
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ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ) [ابلٞؿةٚ ,]214 /أبرشكا ية أ ٢٬أرٌلف املك٧٤ح ث٪رص ٪ٔ ٨٦ؽق

قجعة ٫٩كدٕةىل دٕٞجٔ ٫ـة كرٕٚح كًلؿا٦ح إف مةء اهلل ٝةؿ دٕةىل ( /

[ )      آؿ ٔ٧ؿاف.]126 /

 /2دٞٮل اهلل ٔـ كص ٢يف الرس كاٚ ٨٤ٕ٣٭ٮ قبي ٢اخلؿكج  ٨٦األز٦ةت

كاجل١جةت ٝةؿ دٕةىل[ )      ( /اُ٣بلؽ,]2 /
كٝةؿ دٕةىل[ )        ( /اُ٣بلؽ,]4 /

كٝةؿ دٕةىل)         ( /

ن
[اُ٣بلؽ ,]5 /كحلٕ ٥٤املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة أف اهلل دٕةىل إذا أ ٌ
ظت ٝٮ٦ة اثذبل٬ػػ,٥
ٌ ٌ
أمؽ اجلةس ن
ثبلء  ٥٬األ٩بيةء ز ٥اذلي ٨ي٤ٮ٩٭ ٥ز ٥اذلي ٨ي٤ٮ٩٭ٚ ,٥برشل ٣ك٥
كأف
ية أ ٢٬ثٮر٦ة ٬ؾق املزن٣ح إْ٣ي٧ح.

 /3قٞٮط ثٕي اٛ٣ؿااي كاذلم دؿدجٍ ثةالقذُةٔح اكحلش كيُ٪ج ٜذلٟ
ن
ص٤ية ىلع ظةؿ مكِ٤ل أرٌلف يف ٔؽـ اقذُةٔذ٭ ٥ألداء ٚؿيٌح احلش الٕ٩ؽاـ الـاد
كالؿاظ٤ح ك٦ة يف ظ٧١٭٧ة ٕ٠ؽـ اتل٧ك ٨٦ ٨اإلصؿاءات البلز٦ح ل٤كٛؿ ,كال
ن
يك ٙ٤اهلل ٛ٩كة إال كقٕ٭ة.
 /4املُةبلح ٔرب ا٪ٞ٣ٮات ادلكحلح كاهليبةت إ٣ةمليح ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت

احلٞٮٝيح ىلع دُجي ٜمكأ٣ح ظؿيح ادلي ٨كاملٕذٞؽ املك٤ٮبح ٪٦٭ ,٥ك٦ة صةء يف

مٮازي ٜظٞٮؽ اإلنكةف كد ٥اتلٮٝيٓ ٔ٤ي٭ة ٝ ٨٦ج ٢دميٓ ادلكؿ املٮصٮدة يف األم٥
املذعؽة ك٦ية٧٩ةر أظؽ٬ة ,كأف للك إنكةف ىلع كص ٫األرض ظ ٜظؿيح املٕذٞؽ

كادلي ,٨ك٬ؾا ٩ه املةدة ر ٨٦ )18( ٥ٝاإلٔبلف إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف اذلم
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أذ٧ؽ كنرش ىلع املؤل ثٞؿار اجلٕ٧يح ا٧ٕ٣ٮ٦يح إ٣ة٦ح لؤلم ٥املذعؽة ر217 ٥ٝ

أ( ٙ٣د )3-املؤرخ يف  11اك٩ٮف األكؿ /ديك٧رب 1948ـ ,أف "للك مؼه ظ ٜيف

ظؿيح ا١ٛ٣ؿ كالٮصؽاف كادلي ,٨كين٬ ٢٧ؾا احل ٜظؿيذ ٫يف د٘يري دي ٫٪أك
ٕ٦ذٞؽق ,كظؿيذ ٫يف إّ٭ةر دي ٫٪أك ٕ٦ذٞؽق ثةتلٕجؽ كإٝة٦ح النٕةاؿ كامل٧ةرقح
كاتلٕ٤ي ,٥ثٛ٧ؿدق أك  ٓ٦دمةٔح ,كأ٦ةـ املؤل أك ىلع ظؽة"(.)1

 /5االقذٛةدة  ٨٦درصحيةت رصةؿ ادلي ٨يف ثٮر٦ة ,كٝؽ كص ٫داالم ال٦ة -

الـٔي ٥الؿكيح ل٤ذجخ يف ثٮر٦ة -ا٩ذٞةدات مؽيؽة ل٤ؿ٬جةف ابلٮذيني يف ٦ية٧٩ةر,
ن
ابلرل امل٧ـؽ ثةتلٮدؿات ثني ابلٮذيني كاملك٧٤نيٝ ,ةابل "أدٔٮ الؿ٬جةف ابلٮر٦يني
إىل دؾ٠ؿ إٞ٣يؽة ابلٮذيح ٔ٪ؽ٦ة يٌ٘جٮف  ٨٦إػٮا٩٭ ٥كأػٮاد٭ ٥املك٧٤ني كٝذ٢
ن
اجلةس ثةق ٥ادلي ٨أمؿ ال يىؽؽ ,كحمـف صؽا"(.)2

 /6ادلٔٮة إىل ٚذط احلٮار ثني املك٧٤ني كابلٮذيني كذل ٟثإننةء مؿًلـ حلٮار

األديةف يف ثٮر٦ة أك ٚؿع بلٕي املؿا٠ـ املٮصٮدة يف اعمل٪ة اإلقبلَل ٧٠ؿًلـ املٟ٤

ٔجؽاهلل ثٔ ٨جؽإ٣ـيـ إ٣ةِ٣ل ل٤عٮار ثني أدجةع األديةف كاثلٞةٚةت يف إ٣ةو٧ح

اجل٧كةكيح (ٚيح٪ة) ,كمؿًلـ ادلكظح ادلكيل حلٮار األديةف يف دك٣ح ُٝؿ كذل ٟث٭ؽؼ
دٕـيـ زٞةٚح اتلٕةيل الكِ٤ل ثني املك٧٤ني كابلٮذيني يف ثٮر٦ة كٝجٮؿ لك ٪٦٭٧ة
اُ٣ؿؼ اآلػؿ كدٞؿيت كص٭ةت اجلْؿ ٚي٧ة ثح٪٭ ,٥كنرش احلت كالكبلـ كاأل٦ةف

( )1حم٧ٮد رشي ٙبكيٮين ,كد .حم٧ؽ الكٕيؽ ادلٝةؽ ,كدٔ .جؽ إْ٣ي ٥كزيؿ ,ظٞٮؽ اإلنكةف
الٮزةا ٜإ٣ةمليح كاإل٤ٝي٧يح ج ,1دار ا ٥٤ٕ٣ل٧٤بليني ,ثريكت بل٪ةف ,ط1988 ,1ـ ,ص17ك.21

( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (داالم ال٦ة يؽٔٮ إىل اتلٮ٨ٔ ٙٝ
اقذ٭ؽاؼ املك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/11/16 /
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كاخلري ىلع أرض ثٮر٦ة ,أك دْ٪ي ٥مؤد٧ؿ اعـ حلٮار األديةف يف ثٮر٦ة ىلع ٗؿار
دْ٪ي ٥راثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل ٕ٣ؽة مؤد٧ؿات ىلع مكذٮل إ٣ةل٧٠ ٥ة ظى ٢يف

(ص٪ي )ٙقٮيرسا كيف اجل٧كة (ٚيح٪ة) ل٤٭ؽؼ ذاد.)1(٫

ٚ /ي٧ة يذٕ ٜ٤ثُ٧ف اهلٮيح كاآلزةر اإلقبل٦يح اخلةدلة كاأل٦ةك٨

اتلةرخييح كحمةربح املكةصؽ حبؿٝ٭ة ك٬ؽ٦٭ة أك إٗبلٝ٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح

ٚي٧ك ٨اتل٘٤ت ٔ٤ي٭ة  ٨٦ػبلؿ املٞرتظةت اتلةحلح/

 /1املُةبلح ٔرب اهليبةت ادلكحلح ثةظرتاـ املٞؽقةت ادليجيح كأ٦ةك٨

إ٣جةدات ,ك٦ة ٩ه يف املةدة ر ٨٦ )27( ٥ٝادٛةٝيح ال٬ةم 1917ـ أ" ٫٩يف ظةالت

احلىةر أك اٞ٣ى ٙجيت اختةذ اكٚح اتلؽاثري البلز٦ح تلٛةدم اهلضٮـ ٝؽر
املكذُةع ىلع املجةين املؼىىح لٕ٤جةدة كا٪ٛ٣ٮف كا٤ٕ٣ٮـ كاألٔ٧ةؿ اخلرييح

كاآلزةر اتلةرخييح كاملكتنٛيةت كاملٮا ٓٝا٣يت يذٚ ٥ي٭ة دمٓ املؿىض كاجلؿىح,
رشيُح أال تكذؼؽـ يف اْ٣ؿكؼ الكةاؽة آ٩ؾاؾ ألٗؿاض ٔك١ؿيح(.)2

كًلؾل ٟادٛةٝيح ص٪يٕ٣ ٙةـ 1949ـ ظير ٩ىخ املػػةدة ( ٨٦ )53امل٤عٜ

اإلًةيف األكؿ ٕ٣ةـ 1977ـ بنلك كاًط ىلع "ظْؿ اردكةب أم  ٨٦األٔ٧ةؿ
إ٣ؽاايح املٮص٭ح ًؽ اآلزةر اتلةرخييح أك األٔ٧ةؿ ا٪ٛ٣يح أك أ٦ةك ٨إ٣جةدة ا٣يت

تنلك ا٣رتاث اثلٞةيف أك الؿكيح ل٤نٕٮب ,كجيت ىلع املعةرصي ٨أف يٌٕٮا ىلع
( )1لبلقزتادة اْ٩ؿ مٮ ٓٝراثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.

( )2راصٓ ادٛةٝيح ال٬ةم ٕ٣ةـ 1917ـ  ,نكؼح إل١رتك٩يح ٦جنٮرة ىلع مٮ ٓٝال٤ض٪ح ادلكحلح
ل٤ى٤يت األمحؿ,

 .كد ٥اقرتصةٔ٭ة ثذةريغ٬1435/7/5/
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٬ؾق املجةين أك أ٦ةك ٨اتلضٔ ٓ٧بل٦ةت ّة٬ؿة حمؽدة يذ ٥إمٕةر إ٣ؽك ث٭ة
ن
مكجٞة"(.)1
 /2حمةك٣ح دؿ٦ي ٥املكةصؽ كإاعدة ث٪ةا٭ة كتنحيؽ٬ة ىلع ظني ٗ٤ٛح ٨٦

احل١ٮ٦ح كاالقذٛةدة  ٨٦أكٝةت الرصااعت الكيةقيح ادلاػ٤يح دلك٣ح ٦ية٧٩ةر

كانن٘ةؿ احل١ٮ٦ح ثةإلوبلظةت.

 /3أداء إ٣جةدات ظكت االقذُةٔح ,كإف اكف الٛ١ةر يٕ٪٧ٮف ٔ ٨أداء

الىبلة  ٓ٦اجل٧ةٔح يف املكضؽٚ ,بل ٦ة ٓ٩أف يؤدي٭ة ظكت االقذُةٔح امل٪١٧ح

ٚؿادل أـ دمةاعت ٦ذٛؿٝحٚ ,ةدٞٮا اهلل ٦ة اقذُٕذ.٥

 /4ابلعر َٔ ٨ؿؽ صؽيؽة ككقةا ٢ثؽي٤ح إلٝة٦ح كإّ٭ةر مٕةاؿ ادليٚ ,٨يف

٠سري  ٨٦اٞ٣ؿل جيذٕ٧ٮف ل٤ى٤ٮات ثٕيؽة ٔ ٨أٔني الرشَح يف ٗري املكةصؽ
و
كٔ ٢٧املى٤يةت املذ٤ٞ٪ح ,كدٕيني ظؿاس ملؿاٝجح حتؿٌلت إ٣ؽك كٝخ أداا٭٥

ل٤ى٤ٮاتٚ ,يؤصؿكف ىلع ٝؽر اصذ٭ةد ٥٬كظؿو٭ ٥كا٬ذ٧ة٦٭.٥

 /5إجيةد ظ٤ٮؿ ثؽي٤ح إلٝة٦ح ٚؿيٌح احلش مل ٨ي ٟ٤٧الـاد حبير يكةٚؿكف إىل

رل دلةكر ,كيٞ٤ُ٪ٮف ٪٬ ٨٦ةؾ إىل ثبلد احلؿ٦ني ثٕيؽة ٔ ٨أٔني احل١ٮ٦ح
ث و

ا٘٣ةم٧ح كٕ٦ؿٚذ٭ة(.)2

( )1راصٓ ادٛةٝيح ص٪يٕ٣ ٙةـ 1977ـ  ,نكؼح إل١رتك٩يح ٦جنٮرة ىلع مٮ ٓٝال٤ض٪ح ادلكحلح
ل٤ى٤يت األمحؿ,

 .كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ٬1435/7/5/

( )2أٔؿؼ اآلالؼ  ٨٦األمؼةص اذلي ٨أدٮا ث٭ؾق اُ٣ؿؽ كأدكا ٪٦ةق ٟا٧ٕ٣ؿة كاحلش كهلل
احل٧ؽ كامل٪ح.
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 /6دٕ٤ي ٥ا٣جلء كدؿبحذ٭ ٥ىلع الى٤ٮات املٛؿكًح كبيةف كصٮب أداا٭ة ٓ٦

اجل٧ةٔح يف املكةصؽ ,كٗؿس ظت الىبلة يف ٛ٩ٮق٭ ٥كبيةف أ٩٭ة ٔ٧ٮد اإلقبلـ,

كال يٕؾر بكجت ٬ؾق املٌةيٞةت دؿًل٭ة كٔؽـ دٕ٤ي٧٭ة كدؿبحذ٭ة كأداا٭ة.

 /7دؽكي ٨اتلةريغ اإلقبلَل يف أرٌلف كدٮزي ٜاأل٦ةك ٨املٞؽقح كظْٛ٭ة
ن
ن
ن
ن
تلٞؽ ٫٦ألصيةؿ احلةرض كاملكذٞج ٢أل٩٭ة دٕؽ دحلبل ٝة٩ٮ٩ية كمة٬ؽا دةرخيية حلِٛ
ن
ن
احلٞٮؽ كُ٦ةبلذ٭ة ,كيٕذرب اتلؽكي ٨كاتلٮزي ٜاعمبل ٕٚةال يف ػؽ٦ح احلٌةرة
اإلنكة٩يح أل٧ً ٫٩ري النٕٮب كٔ٪ٮاف ثةرز يف دةرخي٭ةٚ ,إذا اقذُةع املك٧٤ٮف يف
أرٌلف أف حت٬ ِٛؾق الٮزةا ٜثأ٩ٮأ٭ةٗ ,ؽت اذلا٠ؿة كأيح ,كقذْ ٢رقة٣ح
دٮاو ٢ثني أصيةؿ خمذٛ٤ح ,كٔربة  ٨٦املةيض القترشاؼ املكذٞجٚ ,٢أ٦ح ثبل

كزةاْ ٜل أ٦ح ثبل ذا٠ؿة كأ٦ح ثبل ذا٠ؿة ْل أ٦ح ثبل دةريغٚ ,بلثؽ أف دذٌةٚؿ
ص٭ٮد األٚؿاد كاملؤقكةت ابلٮر٦يح املك٧٤ح دميٕ٭ة ل٤عٛةظ ىلع ٬ؾا ا٣رتاث

اإلقبلَل كجت٧يٕ ٫كنرشق ىلع املؤل.

 / 8إجيةد م٤ع ٜديين يف الكٛةرات اإلقبل٦يح املٮصٮدة يف ثٮر٦ة لٞ٤يةـ ث٧٭٧ح

ادلٔٮة إىل اهلل ٔـ كص ,٢كظ ٢منالكت املك٧٤ني كٔ ٢٧ا٣ربا٦ش ادلٔٮيح
كاثلٞةٚيح كامل٤ذٞيةت إ٣ة٦ح ألص ٢اتلٕؿي ٙثةإلقبلـ كق٧ةظذ.٫

 /ثة٣جكجح ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ث٧عةربح ابلٮذيح لؿصةؿ ادلي ٨كاملنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء

كإصجةر ٥٬ىلع إحلةؽ ث٪ةد٭ ٥خلؽ٦ح كظؿاس اجلحل كالرشَح ٚي٧ك ٨اتل٘٤ت
ٔ٤ي٭ة  ٨٦ػبلؿ املٞرتظةت اتلةحلح/
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 /1اتلأيس ثةحلجيت املىُىف وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤يف الىرب ىلع أذل

املرشًلني كالٛ١ةر ,كاظتكةب ذل٪ٔ ٟؽ اهللٚ ,إف أ ٢ٌٚا٣برش و٤ٮات اهلل

كقبل٤ٔ ٫٦يٝ ٫ؽ أكذم بنىت الٮقةا ٢كاُ٣ؿؽ  ٨٦مرشَف ٝؿيل ألص ٢إٔبلء
لك٧ح اهلل ٚىرب ظىت أىت ٩رص اهلل.

 /2احلٞني اجلةزـ ثٮٔؽ اهلل احل ٜكإف ٩رص اهلل ٝؿيت  ٨٦املعكجني كإ٣ةٝجح

ل٧٤ذٞني ٧ٚ٭٧ة َةؿ ّ ٥٤اْ٣ةملني ٚةحل ٜيٕ٤ٮ كاجلرص آت ال حمة٣ح.

 /3أػؾ احليُح كاحلؾر ٝ ٨٦ج ٢ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة يف اتلعؿٌلت كدٛ٪يؾ

امل٪ةمٍ ادلٔٮيح ,كا ٢٧ٕ٣يف ػٛةء دكف أػؾ اهلة٣ح اإلٔبل٦يح كنرش٬ة ىلع املؤل,

٪٤ٚة يف رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤أقٮة ظك٪ح ظير داع إىل اتلٮظيؽ ث١٧ح
ن
زبلث ٔرشة ق٪ح رسا.
كيف ٩٭ةيح ٬ؾ املُ٤ت الثؽ ملكِ٤ل ثٮر٦ة أف يؽرًلٮا ظٞيٞح ٦٭٧ح ك٬ٮ ٪٦٭ش

ربةين يٞٮؿ اهلل ٔـ كص      ( /٢

[ )     اٞ٣ىهٚ ,]5 /إف ٨٦
قنن اهلل دٕةىل يف ٬ؾا ال١ٮف اتلؽا ٓٚثني اخلري كالرش كالرصاع ثني احل ٜكابلةَ٢

كاتلىةدـ ثني ظٌةرات النٕٮب كاألمٚ ,٥ؿب٧ة يكذٞٮم ابلةَ ٢ىلع احلٜ

ٚحكذٌٕٛ٣ ٫ٛرتة حل٧١ح ٪ٔ ٨٦ؽق قجعة ٫٩كدٕةىل ,كل ٨٦ ٫٪١رمحذ ٫كٔؽهل صٕ٢
ن
صؾكة احل ٜختٛخ ٣رب٬ح  ٨٦الـ ٨٦كل٪١٭ة ال دُٛ٪ئ أثؽا تلذع ٜٞإرادة اهلل
دٕةىل يف أف ّ
ي ٨٧ىلع اذلي ٨اقذٌٕٛٮا  ٨٦أوعةب احل ٜاحلٞيٞينيٚ ,يججيغ ىلع
مكِ٤ل أرٌلف أف يٛ٭٧ٮا صيؽا ن ٬ؾق الك٪ح ال١ٮ٩يح اإلهليح ظىت ّ
ي ٨٧اهلل ٔ٤ي٭٥

كيذؼؾ ٪ ٦٭ ٥م٭ؽاء كجيٕ٪٦ ٢٭ ٥أا٧ح كٝةدة يٞٮد أ٦ذ٭ ٥املكذٌٕٛح كجيٕ٤٭ ٥اهلل
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 ٥٬الٮارزني اذلي ٨يؿزٮف دميٓ احلٞٮؽ املك٤ٮبح ٪٦٭ًٕٚ ,٥ل مكِ٤ل أرٌلف ٝةدة
ن
ن
ن
كنكةء إٔؽاد أٛ٩ك٭ ٥كا٣تك٤ط ثةإلي٧ةف كا٣زتكد  ٨٦اتلٞٮل كزرأح
كمجةثة رصةال
ن
اٞ٣ي ٥اإلقبل٦يح كاملجةدئ اجلجٮيح بل٪ةء صي ٢يٞٮد أ٦ذ٭ ,٥كحل١ٮ٩ٮا كٝٮدا المذٕةؿ
صؾكة احل ٜبنؽة ,كحل١ٮ٩ٮا أا٧ح كدكٮف ذريذ٭ ٥٬ ٥الٮارزني.
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يٮاص ٫املك٧٤ني يف ثٮر٦ة حتؽيةت ٔ٧٤يح ك١ٚؿيح كزٞةٚيح ٦ذ٪ٮٔح ,ك٨٦

أْٔ٧٭ة اجل٭ة٣ح كاأل٦يح كبٕؽ ٨ٔ ٥٬ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ ,كٌلف املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة
ٔرب ٝؿكف ٦ةًيح أوعةب الؿيةدة يف ا ٥٤ٕ٣كالكيةدة يف املٕؿٚح٣ ,ك ٨الكيةقيح

ابلٮذيح َ٘خ ىلع ٬ؾق الؿيةدة ا٧٤ٕ٣يح ٚأوجط املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة ثٕؽ االًُ٭ةد

املذ١ؿر يٛذٞؿكف إىل أبكٍ ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ(.)1

ٚةأل٦يح كاجل٭ة٣ح ْل اتلعؽم األقةيس لٌٕ ٙأم أ٦ح كاحنُةَ٭ة يف احليةة,

ٚةملك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة ثٕيؽكف لك ابلٕؽ ٔ ٨اثلٞةٚح احلؽيسح كاملٕةرؼ إ٣رصيح
ن
( )1اكف  ٨٦املك٧٤ني ٔؽد ٠جري  ٨٦أقةدؾة اجلةٕ٦ةت ,كأذ٠ؿ ٪٬ة ثٌٕة ٪٦٭ ٥ىلع قبي٢
اتل٧سي ٢ال احلرص /الكيؽ مكرت ٔجؽ الُ٤ي ,ٙكا٣ربكٚكٮر زًلؿية ث ٨النيغ دؿاب ٌٔل,
كًلؾل ٟاألقذةذ ٚيةيض ,كاألقذةذ حم٧ؽ ظكني املؿجنٌل ,كاألقذةذ مكرت إ٩ة٦ني ػري ٚةركم
كٗري٠ ٥٬سري  ,لبلقزتادة اْ٩ؿ أيٮب الكٕيؽم اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة
ن
كظؽيسة ص .44-43
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ن
املذ٪ٮٔح ,كػةوح اذلي ٨ي٪ُٞٮف يف ُٞ٪٦ح أرٌلفٚ ,٭ٕ٦ ٥ـكلٮف د٧ة٦ة ٔ ٨إ٣ةل٥

كأػجةر٬ة ,كال يٕؿٚٮف ٦ة يؽكر ظٮهل ٨٦ ٥املكذضؽات كاتلُٮرات  ٨٦أظؽاث
ن
ككٝةآٌٚ ,بل ٔ ٨أف دى٤٭ ٥ا٤ٕ٣ٮـ احلؽيسح كاتلُٮرات اهلةا٤ح يف دلةؿ اتلٕ٤ي٥
كاثلٞةٚح كاملٕؿٚح.

ٚإف اغبليح املك٧٤ني يف أرٌلف ل ٥يكذُيٕٮا احلىٮؿ ىلع اتلٕ٤ي ٥أك إ٧٠ةؿ

دراقذ٭ٚ ,٥اك٩خ اجلتيضح املأقةكيح أ٩٭ ٥ل ٥يكذُيٕٮا ادلٚةع ٌٔٝ ٨يذ٭٥
ثأٛ٩ك٭ ,٥ك ٨٣يكذُيٕٮا ُ٣ةملة ّ٤ٮا ٗري ٦ذٕ٧٤ني ,كأوجعٮا يف َيةت ا٣جكيةف

كٗية٬ت اجلت ,ممة دذضًل حتؽيةت ١ٚؿيح ٠جرية  ٨٦أثؿز٬ة(/)1

 /1املعةكالت املكذ٧يذح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٣رب٪٦ح اثلٞةٚح

اإلقبل٦يح( ٨٦ ,)2ػبلؿ ٚؿض احل١ٮ٦ح إدػةؿ املٮاد ابلٮذيح كبٕي املٮاد
املؼةٛ٣ح لرلي ٨يف املؽارس اإلقبل٦يح ,كٔؽـ اال٩ىيةع لؤلكامؿ يٕذرب خمةٛ٣ة
لٞ٤ة٩ٮف ,كرب٧ة دذٕؿض ٬ؾق املؽرقح لٌ٧٤ةيٞةت كاٛ٣ى ٢كاإلٗبلؽ ,أك ٨٦

ػبلؿ إصجةر أث٪ةء املك٧٤ني ىلع االتلعةؽ ثةملؽارس احل١ٮ٦يح ا٣يت دؽرس
اتلٕةحل ٥ابلٮذيح كالنيٮٔيح ٧ُ٣ف اهلٮيح اإلقبل٦يح  ٨٦ا٣جلء()3ظير يؽرس

( )1أٗ٤ت ٬ؾق اتلعؽيةت دٮاص ٫املك٧٤ٮف يف إ٤ٝي ٥أرٌلف كرب٧ة ال دُ٪ج ٜىلع املك٧٤ني
اذلي ٨يك٪١ٮف يف ٗريق.
(ٞ٩ )2ىؽ ثك٧٤ح (ثؿ٪٦ح) اثلٞةٚح اإلقبل٦يح /الكيع اجلةد تلعٮي ٢اثلٞةٚح اإلقبل٦يح إىل
زٞةٚح ثٮر٦يح كدؾكيج٭ة يف دٕةحل ٥ثٮذا ثٕؽ َ٧ك٭ة  ٨٦الٮصٮد.
( )3دٌٔ .ل ٔجؽ الؿمح ٨اُ٣يةر  ,ظةرض إ٣ةل ٥اإلقبلَل كٌٝةية إ٣رص ثني اجلْرية كاتلُجيٜ
مؿصٓ قةث ,ٜص .232
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اُ٣بلب املك٧٤ٮف ٦ةدة اثلٞةٚح البلديجيح كدٕةحل ٥ثٮذا ىلع أيؽم األقةدؾة ابلٮذيح
ن
اذلي ٨ال يٕؿٚٮف  ٨٦اثلٞةٚح اإلقبل٦يح محبة ,ممة ي٘٪ؿس يف ٤ٝٮب األَٛةؿ

كا٣جلء الن ٟ١كاالرديةب يف دي ٫٪كًلؿا٬يح كب٘ي دي ٫٪اإلقبلَل كيرب٪٬ٮف
ىلع ذل ٟكا ٓٝاملك٧٤ني احلٮـ ٪٬ةؾ ,كأف املك٧٤ني ٣حف هل ٥أم ه
دكر يف ث٪ةء
ن
املضذ ٓ٧كحتؿيؿ ابلبلد ,كدٕ٧ري احلٌةرة كظؿًلح اثلٞةٚحٚ ,ؿب٧ة يثجخ محبة يف
٤ٝٮب ثٌٕ٭٦ ٥ة يً٤ف إحل٭ ٨٦ ٥األقةدؾة امل٤عؽي ٨البلديجيني ,إذا ٔ٪٧٤ة أف

اتلٕ٤ي ٥يف ٬ؾق املؽارس الؿق٧يح يٞٮـ ىلع االػذبلط ثني اجلجكني يف اٛ٣ى٢

الٮاظؽ ,كأقةدؾة خمذُ٤ح  ٨٦الؿصةؿ كا٣جكةءٚ ,يجنأ ا ٢ُٛ٣املك ٥٤ىلع الكري
ن
ن
ك٬ ٜٚؾق اجلْؿيةت اإلحلةديح دٞ٤ةاية كإف ل ٥يتنجٕ٭ة ١ٚؿية ,كيذأزؿ ابلٕي ٪٦٭٥
يف ق٤ٮًل٭ ٥كأػبلٝ٭ ٨٦ ,٥ػبلؿ خمةُ٣ذ٭ ٥ل٤جٮذيح كأظةديس٭ ,)1(٥ممة يججئ ٔ٨

٠ٮارث ْٔي٧ح يف ٔٞيؽد٭ ٥كق٤ٮًل٭ ٥كيف مكذٞج ٢ظيةد٭ ٥كأرس ٥٬كدلذٕ٧٭٥
ن
كأ٦ذ٭٣ ,٥ك ٨اهلل ظ ِٛدي ,٫٪كال ييٕؿؼ أف أظؽا  ٨٦املك٧٤ني يف أرٌلف اردؽ
ّ
ٔ ٨دي ٫٪ث ٢ٌٛاهلل ص ٢كٔبل ,كأّن هل ٥ذلٝ ٟةؿ دٕةىل ( /

[ )         الى.]8 /ٙ

ن
(٪٬ )1ة ُٞ٩ح ٦٭٧ح صؽا كصٮ٬ؿيح يف ٛ٩ف الٮٝخ ظير إف ادلاعة كا٧٤ٕ٣ةء كاملى٤عني ال ثؽ
أف يكٮف هل ٥دكر يف دٮٔيح اُ٣بلب امل٤ذعٞني ث٭ؾق املؽارس احل١ٮ٦يح ,كٔؽـ
ن
ن
ن
ن
االتلعةؽ ث٭ة ٩٭ةاية أيٌة ٣حف وعيعة  ٨٦اكٚح صٮا٩ج ,٫إذ يٮدل ٩ٮاع  ٨٦الٌٕٙ
ن
كاتلؼ ٙ٤كٔؽـ ٕ٦ؿٚح زٞةٚح ابلرل اذلم  ٥٬يٕحنٮ ,٫٩ك٬ؾا ٦ة ظىٕٚ ٢بلٚ ,ةألمؿ
حيذةج إىل ٩ٮع  ٨٦اتلٮازف كاختةذ اٞ٣ؿار امل٪ةقت كآحلةت ٪٦ةقجح ثٕؽـ دأزؿ اُ٣ة٣ت
كاحنؿا ٨ٔ ٫ٚاخلٍ املكذٞي.٥
333

الفصل الثاني :التحديات اليت تواجه مسلمي (بورما)

 /2اإلصجةر ىلع د٘يري األق٧ةء اإلقبل٦يح كا٣تكِل ثأق٧ةء ثٮذيح أك ميٮٔيح,
ن
ن
كرب٧ة ي٤ضأ النؼه  ٨٦دٞ٤ةء ٛ٩ك ٫اًُؿارا ,حتؿزا ٕ٣ؽـ اتلٕؿض لٌ٧٤ةيٞةت
ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ,ك٦ة يبلظ ٨٦ ٫ٞدٛؿٝح ٔ٪رصيح يف اخلؽ٦ةت كاملٕةمبلت

كاحلٞٮؽ ,ك٬ؾا ٦ذؽاكؿ كٕ٦ؿكؼ للك  ٨٦هل ٔبلٝح ثةملك٧٤ني ٪٬ةؾ ,كػةوح

املك٧٤ني اذلي ٨يك٪١ٮف يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮفٚ ,لك مؼه حي ٢٧اق٧ني ,اق ٥مك٥٤

ٕ٦ؿكؼ ٦ذؽاكؿ ٚي٧ة ثح٪٭ ,٥كاق ٥آػؿ ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح (ثٮر٦يح) يف الٮزةاٜ

الؿق٧يح كاملٕةمبلت احل١ٮ٦يح(.)1

 /3دٛيش اجل٭ ٢كاأل٦يح ثني أكقةط املك٧٤ني يف ثٮر٦ة كػةوح يف ُٞ٪٦ح

أرٌلف ,ممة يججئ ٔ ٨اكرزح ْٔي٧حٚ ,ة ٥٤ٕ٣قبلح املؤ ,٨٦كب ٫يرتىق كيذُٮر إىل
ق ٥٤اٛ٣بلح يف ادل٩ية كاآلػؿة ,كذلا جتؽ املك ٥٤ابلٮرَل مٌُ٭ؽ  ٨٦قجني

َٮي٤ح ,ك٦ة اقذُةع إ٣ؽك أف يٞٮـ ث٭ؾق املضةزر كاال٩ذ٭ةاكت ,لٮال أ٩٭ ٥تك٤عٮا
ثة ٥٤ٕ٣كاملٕؿٚح كأصربكا ىلع ٬ؾق احلة٣ح.

ن
ظير يؿٚي املك٧٤ٮف إرقةؿ أث٪ةا٭ ٥إىل املؽارس احل١ٮ٦يح ػٮٚة ىلع

ٔٞيؽد٭ ,٥كيكذٛٮف ثذٕ٤ي٧٭ ٥يف ال١ذةديت كدكر اتلعٛيِ كاملؽارس

اإلقبل٦يح ,ك٪٬ة يأيت دكر املسٛٞني كاملى٤عني يف دٮٔيح إ٣ٮاـ ثأ٧٬يح دراقح

اٞ٣ٮـ  ٓ٦احلٛةظ ىلع اهلٮيح اإلقبل٦يح  ٨٦ػبلؿ ٔ ٢٧ثؿا٦ش كننةَةت ال دؤزؿ

ىلع ق٤ٮًل٭ ٥كال يف ٔٞيؽد٭.)2(٥

ن
( )1أٔؿؼ ال١سريي٪٦ ٨٭ٚ ٥لك٧ة ٝةث٤خ أظؽا ٔ٧٤خ أف دلي ٫اق٧ني كػةوح املك٧٤ني اذلي٨
يك٪١ٮف ث٧ؽي٪ح را٘٩ٮف أك اذلي ٨دلي٭ ٥كزةا ٜرق٧يح.
( )2د .أدلؽ ٌٔل قٕةدة كق٪ةث ٢ظجيت ,كْل ٔجةرة ٔ ٨كرٝح ٔ ٢٧ثٕ٪ٮاف  /اإلقبلـ يف ص٪ٮب
=
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 /4ا٘٩بلؽ املك ٥٤ابلٮرَل يف ا١ٛ٣ؿ كاثلٞةٚح كاملٕؿٚح احلؽيسح ,كػةوح يف

ثٕي امل٪ةَ ٜكاٞ٣ؿل يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,حبير ال يٕ ٥٤إال ٦ة يؽكر يف حميٍ ٝؿيذ٫
 ,ٍٞٚكال يؽرم ٦ة يؽكر ظٮهل يف اعمل ٫الٮاقٓ اٛ٣كيط ,إذ ال دٮصؽ أم كقي٤ح
دٮاو ٢ثح ٫٪كبني إ٣ةل ٥اكتلٛ٤ٮف كاجلٮاؿ كاال٩رت٩خ ,إال يف ظؽكد ًيٞح ,كإف

كصؽت يف ثٕي اٞ٣ؿلٚ ,٭ ٥أثٕؽ ٦ة يكٮ٩ٮف ٔ ٨االقذؼؽاـ الىعيطٚ ,يْ٢
ن
ن
ن
ٞ٦جٮاع ظجحكة ٞ٤٘٪٦ة يف ماكف أمج ٫بكض٠ ٨جري كاهلل املكذٕةف.
 /5ظؿ٦ةف أث٪ةء املك٧٤ني  ٨٦مٮاو٤ح اتلٕ٤ي ٥إ٣ةيل يف اللكيةت كاجلةٕ٦ةت يف

داػ ٢دك٣ح ثٮر٦ة أك يف ػةرص٭ة ,ك ٨٦يؾ٬ت ل٤ؼةرج ألص ٢ادلراقح يُٮل ٝيؽق ٨٦

قضبلت اٞ٣ؿيح ,كيٕؿض أ ٫٤٬ل٧٤كةء٣ح كاملعة٧٠ح كالرضاات كاتلٕؾيت ,كيف ظةؿ

رصٮٔ ٫كٔٮدد ٫يٕذٛ٣ ٢ٞرتة َٮي٤ح ,كيذٕؿض ل٤ذٕؾيت كالرضب يف ٕ٦ذ ,٫٤ٞكيف
ن
ظةؿ إَبلؽ رساظ ٫يذ ٥د ٓٚرضيجح ثةْ٬ح صؽا(٣ ,)1ك ٨املك٧٤ني اذلي ٨يك٪١ٮف
=

ن
ص٪ٮب رشؽ آقية كاتلعؽيةت املٕةرصة (أ٤ٝيح الؿك٬ةجنية ٧٩ٮذصة) ٞ٦ؽ٦ح ملؤد٧ؿ اإلقبلـ

يف آقية /اآلٚةؽ اتلةرخييح كاثلٞةٚيح كإ٣ةمليح يف أكذٮبؿ 2112ـ ,ثكٮالملجٮر –٦ة٣زيية.
ن
( )1أٔؿؼ ٔؽدا  ٨٦ا٤ُ٣جح ا٣رب٦ةكيني يؽرقٮف ػةرج ثٮر٦ة اآلف (اعـ ٧٠ )٬1435ة يف
ن
اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح كيذٕؽل ٔؽدَ )51( ٥٬ةبلة ,كيف ٕ٦٭ؽ
ن
ن
األا٧ح كادلاعة ثؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبل٦يح َةبلة كاظؽا ,كيف صةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل (َ )4بلب ٓ٦
ن
زكصح أظؽ ,٥٬كيف صةٕ٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث ٨قٕٮد ثةلؿيةض (َ )12ةبلة ك (َ )6ةبلةت
كاتلٞيخ ث٭ ٥يف ٞ٣ةء اعـ ثذةريغ ,٬1434/12/14 /كٞ٣ةءات ػةوح  ٓ٦ثٌٕ٭ ,٥كأحتِٛ
ذ٠ؿ أق٧ةا٭ ٥الٔذجةرات ,ك٬ؤالء اُ٣بلب خيؿصٮف  ٨٦ثٮر٦ة ثُؿؽ م٤ذٮيح حبضح ا٢٧ٕ٣
كٗريق ك ٨٦ز ٥يؿصٓ ٪٬ةؾ إذا اقذٞؿ ث ٫املٞةـ.
333

الفصل الثاني :التحديات اليت تواجه مسلمي (بورما)

ن
يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف أظك ٨ظةال إذ ق٧ط بلٕي ا٤ُ٣جح  ٨٦املك٧٤ني االتلعةؽ
ن
ثةجلةٕ٦ح ابلٮر٦يح ثؿا٘٩ٮف كٔ ٥٬ؽد ٤ٝي ٢صؽا(.)1
 ٓ٪٦ /6املؽارس اإلقبل٦يح  ٨٦إدػةؿ أم ٔ٤٧يح دُٮيؿيح قٮاء اكف ذل ٟيف

امل٪ة٬ش كاملٞؿرات ادلراقيح أك املجىن أك الٮقةا ٢اتلٕ٤ي٧يح ٚذضؽ املؽارس
ن
اإلقبل٦يح يف دميٓ أحنةء ثٮر٦ة ٝؽي٧ح صؽا ,ك٦ذ٭ةل١ح كرب٧ة دكٮف آي٤ح

ل٤كٞٮط ٚبل يكذُيٕٮف وية٩ذ٭ة ٤ٞ٣ح ذات احلؽ كٞ٩ه املزيا٩يح ,كإذا دٮٚؿ املةؿ
ن
ٚةجلْةـ ي ٙٞظةصـا دك٩٭.٥

ٔ / 7ؽـ االٔرتاؼ احل١ٮَل هلؾق املؽارس اإلقبل٦يح ,كٔؽـ املىةدٝح

لن٭ةداد٭ةٚ ,بل ٕ٦ىن هلؾق الن٭ةدات كال كزف هلة ,قٮل أ٩٭ة دٕذرب كزيٞح دراقيح
يكذُيٓ النؼه أف يج ٖ٤دي ٫٪كيٕ ٥٤أث٪ةء املك٧٤ني  ٨٦ػبلؿ اتلعة ٫ٝيف

املؽارس اإلقبل٦يح امل٪ترشة يف ثٮر٦ة ,كاملكةصؽ يف داػٝ ٢ؿيذ ٫كدلذ ,٫ٕ٧كال

م ٟأف ٬ؾا أْٔ٪٦ ٥ح ك ٢ٌٚكإف اك٩خ الن٭ةدة ٗري ٕ٦رتٚح.

كيف ٬ؾا الىؽد أميؽ ثةتلٞؽيؿ كاال٦ذ٪ةف ل٤ضةٕ٦ةت الكٕٮديح ثىٛح ػةوح

كبٕي اجلةٕ٦ةت إ٣ؿبيح ٠ؽك٣ح مرص كالكٮداف كحلبية ك٦ة٣زيية يف دؾحل٢

الىٕٮبةت ,كاتلضةكز يف ٝجٮؿ َبلب املك٧٤ني ٬ ٨٦ؾق املؽارس اإلقبل٦يح ,يف
ظةؿ اقذُةٔذ ٫االتلعةؽ ث٭ة ,رٗٔ ٥ؽـ أرتاٚ٭ة احل١ٮَل ,ك٬ؾا يشء دمي٢

(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦اُ٣جيت د .حم٧ؽ يٮنف األرٌلين ا٣رب٦ةكم ثذةريغ1434/4/27/ق ,جبؽة كدٞؽ٦خ
دؿدمذ ,٫ك٬ٮ أظؽ املذؼؿصني  ٨٦إظؽل اجلةٕ٦ةت احل١ٮ٦يح يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ظىت
ن
أوجط َجحجة كٔ ٢٧ثٕؽ ختؿص ٫يف مؿًلـ َيب يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف.
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كراآ يكذع ٜاذل٠ؿ كالن١ؿ كادلاعء(.)1
 / 8اهلضٮـ ىلع املؽارس كادلكر اإلقبل٦يح كظٞ٤ةت اتلعٛيِ ٝ ٨٦ج٢

إ٣ىةثةت ابلٮذيح كدٕؾيت كٝذ ٢املٕ٧٤ني كاُ٣بلب.

ن
ن
ظير ٝذ ٢يف أظؽ املنة٬ؽ٦ ,ة ال ي )32( ٨ٔ ٢ٞمك٧٤ة ثٮاَ 28( ٓٝةبلة ك3

٧٤ٕ٦ني) إزؿ ٬ضٮـ ٝةـ ث ٫ثٮذيٮف ٦ذُؿٚٮف ىلع ٦ؽرقح (محةيح اإلقبلـ) يف ٝؿيح
زايٮ ٘٪٦ةالر ,كدٕذرب ٬ؾق املؽرقح  ٨٦أكرب املؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة ,ظير
٬ةص ٥ابلٮذيٮف املذُؿٚٮف ثٮظنيح حي٤٧ٮف الك٭ةـ احلؽيؽيح كالكيٮؼ

كالكاك٠ني كٌٝجةف احلؽيؽ ,كاخلزيراف كإ٣يص اخلنبيح اُ٣ٮي٤ح ,كَ٤جٮا ٨٦

املٕ٧٤ني كاُ٣بلب اخلؿكج  ٨٦املؽرقح ,كٔ٪ؽ ػؿكص٭ ٥أذؽل ابلٮذيٮف ٔ٤ي٭٥
ثةلرضب ثٮظنيحٚ ,اك٩خ ٬ؾق احلىي٤ح اْٛ٣يٕح(.)2

٬ /9ؽـ املؽارس اإلقبل٦يح ك٩٭ج٭ة كحتٮي٤٭ة ملٕك١ؿات ل٤ضحل كٝؽ ظى٢
ن
ذل ٟمؿارا ,كيف احلةدزح األػرية اعـ 2112ـ ٬ؽـ أكرث ٦ )211( ٨٦ؽرقح ػرييح ىلع

أ ٢ٝدٞؽيؿ يف أرٌلف٦ ,ة ثني ٦ؽرقح كًلذةديت كحتٛيِ لٞ٤ؿاف ال١ؿي ٥كدكر
ن
احلؽير ,ث ٢حمٮ آزةر٬ة د٧ة٦ة  ٨٦الٮصٮد ,كل ٥يكذ ٙابلٮذيٮف ث٧٭ةدمح ُٞ٪٦ح
(٧٠ )1ة قج ٜذ٠ؿق أٔؿؼ ال١سري  ٨٦اُ٣بلب اذلي ٨يؽرقٮف ثةجلةٕ٦ةت الكٕٮديح ,كٝةث٤خ
ثٌٕ٭ ٥جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل كاجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة كصةٕ٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨
قٕٮد اإلقبل٦يح ثةلؿيةض ك ٥٬ثؿ٦ةكيٮ األو.٢
ن

( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية حتخ ٔ٪ٮاف (ٝذَ 28 ٢ةبلة ك٧٤ٕ٦ 3ني يف
٦ؽرقح إقبل٦يح ىلع يؽ ثٮذيي ثٮر٦ة) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/11/16 /
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أرٌلف كظؽ٬ة ث ٢دٕؽل ٦٭ةدمذ٭ ٥ظىت ىلع ٦ؽارس را٘٩ٮف كم١ذيبل(.)1
ظير ٬ةص ٥ثٕؽ احلةدزح األػرية أكرث  )311( ٨٦ثٮذم ٦ذُؿؼ ٦ؽرقح

إقبل٦يح يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف ,كٚن٤خ ٝٮات الرشَح كاأل ٨٦يف  ٓ٪٦ا٘٣ٮاغء

ابلٮذيني ٬ ٨٦ؾا االٔذؽاء ,ثةلؿٗ ٨٦ ٥كصٮد ٔؽد  ٨٦قيةرات الرشَح ٝؿب

املُٞ٪ح ,ممة صٕ ٢مخف دل٧ٮاعت ديجيح إقبل٦يح يف ٦ية٧٩ةر يٕزتـ ىلع ٔٞؽ
اصذ٧ةع َةرئ مل٪ةٝنح الٮًٓ ككًٓ ظ٤ٮؿ مبلا٧ح هلة ,كاتلأكيؽ ىلع أ٧٬يح

دٕةم ٢ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة حبــ جتةق املٕذؽي ٨ىلع املٞؽقةت اإلقبل٦يح(.)2

 /11وؽكر ٝؿارات دٕكٛيح كّةملح ثني اٛ٣ي٪ح كاألػؿل دذ٧عٮر يف األمؿ
ن
حبضش كا٬يح كدربيؿات ٗري ُٞ٪٦يح,
,
ثإٛٝةؿ املؽارس اإلقبل٦يح كإٗبلٝ٭ة د٧ة٦ة
و
كدـٔ ٥أ٩٭ة دؽٔٮ إىل ا ٙ٪ٕ٣كاإلر٬ةب كنرش اٛ٣كةد ,كرب٧ة يذ ٥الك٧ةح ثٛذع٭ة
كاقذ٧ؿار أننُذ٭ة ثٕؽ ُ٦ةبلةت ك٦ؽاكالت كٕ٦ة٬ؽات كادٛةٝيةت ,كٝؽ أمؿ
الكُ٤ةت املع٤يح يف كاليح أرٌلف ثٕؽ احلةدزح األػرية ثإٗبلؽ دميٓ املؽارس

كال١ذةديت ا٣يت يذٕٚ ٥٤ي٭ة األَٛةؿ ٝؿاءة اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كدٕ٤ي ٥أداء الى٤ٮات,
إذ ظؿمٮا األَٛةؿ كالىجيةف ث٧ٮصت ٬ؾا اٞ٣ؿار اذل٬ةب إىل املؽارس أك

ال١ذةديت إىل أصٗ ٢ري مكُل.

(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦ميغ اجلةحلح األرٌل٩يح ا٣رب٦ةكيح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح أثٮ النٓ٧
ٔجؽ املضيؽ األرٌلين ثذةريغ 1435/2/3/ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كقجٞخ دؿدمذ.٫
( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (ثٮذيٮف ٦ذُؿٚٮف ي٭ةدمٮف ٦ؽرقح
إقبل٦يح يف را٘٩ٮف ث٧ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/12/16 /
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 /11مؿاٝجح ا٧٤ٕ٣ةء كالنيٮخ كادلاعة كٔـهل ٨ٔ ٥النةب املك ,٥٤كإٞ٣ةء

اٞ٣جي ٔ٤ي٭ ٥كقض٪٭ ,٥كإظؿاؽ حلة ٥٬ثةلكيضةرة ,ك٦ة إىل ذل ٨٦ ٟاالٔذؽاءات

ا٣يت حتٍ ٝ ٨٦ؽر ٥٬كماك٩ذ٭ٞٚ ,٥ؽ أذ ٢ٞال١سري ٪٦٭ ٥يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح ٔرب
ن
ٔىٮر َٮي٤ح ,كال يٕؿؼ مىري ٥٬إىل اآلف ,كاقتن٭ؽ ال١سري ٪٦٭ ٥أيٌة.
كبٕؽ احلةدزح األػرية أٔ٪٤خ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح يف كاليح أرٌلف ٔٝ ٨ٮاا٥

دٌ ٥أق٧ةء ٧٤ٕ٣ة ء مك٧٤ني كظْٛح اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٨٦ ٥إ٣ؿٝيح الؿك٪٬ضية
املك٧٤ح يف كاليح أرٌلف ,ظير ثؽأت مح٤ح أذٞةالت صؽيؽة د٧ْ٪٭ة احل١ٮ٦ح
ن
جتةق املك٧٤ني األثؿيةءٚ ,أٞ٣خ اٞ٣جي ىلع ( )12اعملة ٧٤ٔ ٨٦ةء املك٧٤ني
الؿك٪٬ضيني يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك  ٍٞٚيف اعـ 2113ـ ,كٌلف  ٨٦ثني  ٨٦أٌ٣ف اٞ٣جي

ٔ٤ي٭ ٥ظْٛح لٞ٤ؿآف ال١ؿي ,٥كإف اجل٪ٮد ابلٮر٦يني املؽصضني ثةلكبلح أٞ٣ٮا

اٞ٣جي ٔ٤ي٭ ٥ثذ٭٧ح أ٩٭ ٥اصذٕ٧ٮا ملؽارقح اٞ٣ؿآف يف أظؽ امل٪ةزؿ يف ابلرلة,

ظير د ٥اٝذيةد ٥٬إىل ٕ٦ك١ؿ حلؿس احلؽكد ,كإف ٔ٧بلء حلؿس احلؽكد ا٩ترشكا

تلتجٓ حتؿٌلت ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة ,ممة اًُؿ ٠سري  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء كَ٤جح ا ٥٤ٕ٣إىل املجيخ
يف ا٘٣ةثةت تلٛةدم االٔذٞةالت اتلٕكٛيح ا٣يت د٧ةرق٭ة احل١ٮ٦ح(.)1
ن
ٔ /12ؽـ الك٧ةح إَبلٝة ثإدػةؿ ال١ذت إ٣ؿبيح  ٨٦اخلةرج كمىةدرد٭ة
ن
 ٨٦املُةر ك ٨٦امل٪ةٚؾ احلؽكديح املؼذٛ٤ح كيٕذرب ذل ٟخمةٛ٣ة لٞ٤ة٩ٮف ,كرب٧ة

يذٕؿض لبلقذضٮاب كاملعة٧٠ح كاالٔذٞةؿ ,كاعف املك٧٤ٮف  ٨٦مىةٔت دمح يف
( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (ظؿس ظؽكد ثٮر٦ة دٕذ ٢ٞا٧٤ٕ٣ةء
كظْٛح اٞ٣ؿآف ال١ؿي )٥كد ٥اقرتصةٔ ٫ثرتايغ.٬1435/1/12/
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احلىٮؿ ىلع دؿدمةت ث٘٤ةت حم٤يح ل١٤ذت كاجلىٮص ادليجيح(.)1
 /13ال دٮصؽ ختىىةت ظؽيسح يف املؽارس اإلقبل٦يح اكُ٣ت كاهل٪ؽقح

كا ٟ٤ٛ٣كاحلةقت كاإلٔبلـ كٗري٬ةٚ ,لك٭ة ٦ؽارس إقبل٦يح د٤ٞيؽيح ,ال ديف

ث٧ذُ٤جةت احليةة إ٣رصيح ,ك٪٬ة ال أ٩كؿ أ٧٬يح املؽارس ادليجيح يف احلٛةظ ىلع
اهلٮيح اإلقبل٦يح٣ ,ك ٨املك ٥٤حيذةج إىل ٦ة يٕي ٫٪ىلع أمٮر دي ٫٪كإٔ٧ةر د٩يةق,

٪ٚعذةج إىل امل٭٪ؽس املجؽع ,كاُ٣جيت ابلةرع ,كاُ٣يةر املة٬ؿ ,كاإلٔبلَل

اجلةصط ,ك١٬ؾا يف دميٓ دلةالت احليةة ك٪ٚٮف ا ٥٤ٕ٣كاملٕؿٚح.

 /14ال جتؽ يف ثٮر٦ة أم ظؿًلح زٞةٚيح إقبل٦يح اع٦ح ٠إٝة٦ح امل٤ذٞيةت

ا٧٤ٕ٣يح كاجلؽكات اتلؼىىيح كاملؤد٧ؿات كاالقذٌةٚةت ,قٮل ٦ة يذ ٥داػ٤ية

َٔ ٨ؿي ٜاملؽارس كاجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح كىلع مكذٮل بكيٍ كًي ٜال يذٕؽل

حميٍ املؽرقح كاٞ٣ؿيح.

ٔ /15ؽـ كصٮد ٘٣ح رق٧يح ل٧٤ك٧٤ني الؿك٬ةجنيني ,كأٝىؽ ٪٬ة االٔرتاؼ

احل١ٮَل كادلكيل ل٘٤ح اٞ٣ؿاءة كال١ذةثح دلي٭ ,٥كينلك ٬ؾا أكرب اعا ٜيف قبي٢

احلىٮؿ ىلع ا ٥٤ٕ٣كاملٕؿٚح ,كل٪١٭ ٥د٘٤جٮا ٔ٤ي٭ة ثة٬ذ٧ة٦٭ ٥كدٕ٤ي٧٭ ٥ل٘٤ح
ن
ن
إ٣ؿبيح حتؽزة كًلذةثح ,إىل صة٩ت األكرديح كاٛ٣ةرقيح ,كا٤ٞ٣ح ٪٦٭ ٥جييؽكف ال٘٤ح

ابلٮر٦يح ال٘٤ح الؿق٧يح يف ثٮر٦ة ,كابلٕي ٪٦٭ ٥جييؽ ال٘٤ح االجن٤زييح(.)2

( )1اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص.25
( )2املك٧٤ٮف اذلي ٨ي٪ُٞٮف ػةرج إ٤ٝي ٥أرٌلف يذعؽزٮف ثُبلٝح ال٘٤ح الؿق٧يح ل٤جبلد (ال٘٤ح
ن
ابلٮر٦يح) ٚ٭ ٥أظك ٨ظةال  ٨٦مكِ٤ل أرٌلف ثح٧٪ة املك٧٤ٮف اذلي ٨ي٪ُٞٮف يف إ٤ٝي٥
أرٌلف يذلك٧ٮف ال٘٤ح الؿك٬ةجنيح املع٤يح كْل ٘٣ح ُ٪٦ٮٝح ٣حكخ هلة ٠ذةثح كال ٝؿاءة.
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 /16كصٮد املؽارس اتلبنرييح يف مبلسل املك٧٤ني داػ ٢أرٌلف كيف ػةرص٭ة

ىلع ظؽكد ث٘٪بلديل ,كإ٣ضيت أف اجلىةرل أظكٮا ث٭ؾق املنلكح ,كأرادكا

اقذ٘بلؿ ٬ؾق املع٪ح مل٧ةرقح أٔ٧ةهل ٥اتل٪ىرييح ,إذ أين رأيخ ٔ٪ؽ ظةك٥
املٞةَٕح َجحجتني ٚؿنكحذني ,صةءدة إىل احلةك ٥ليك يك٧ط هل٧ة ثةٚذذةح ٔيةدة

َجيح ثني خمي٧ةت البلصبني املك٧٤ني (ٚ ,)1ذضؽ اجلىةرل يٞؽمٮف ا٘٣ؾاء
كال١كةء ل٪١٭ ٥يؽقٮف الك ٨٦ ٥ػبلؿ ٚذط ٦ؽارس دبنرييح دؽٔٮ إىل

اجلرصا٩يح ,كا٣يت أٝة٦ذ٭ة املٛٮًح ا٤ٕ٣ية لنبٮف البلصبني ا٣يت دػ٤خ أرٌلف,
ككًٕخ أ٦ةـ لك َة٣ت زٞةٚح ا٘٣ؿب كظٌةرد ,٫كٗؿس ظت اجلرصا٩يح كاثلٞةٚح

البلديجيح ٗ ٨٦ري ٔ ٥٤ككيع كإدراؾ ٟ٤ٚ ,أف دذؼي ٢أ٩ةس رشدكا  ٨٦ديةر٥٬
ي
كاًُ٭ؽكا ي
ي
كٔؾثٮا كرأكا املٮت ثأٔي٪٭ ,٥ك ٥٬يٞجٕٮف يف
كٞٚؽكا أمٮاهل ٥كٝذ٤ٮا
٬ؾق املبلسل ال يكذُيٕٮف احلىٮؿ ىلع ٧ٞ٣ح إ٣حل ,ك٬ؤالء ا٣كٛؿة يٞؽمٮف

٬ؾق اخلؽ٦ةت ثُؿيٞح اظرتاٚيح٠ ,ي ٙيكٮف اتلأزري يف ٛ٩ٮق٭٣ ,٥ك ٨اهلل ظةـ

دي ٫٪كأٚ ,٫٤٬ةجلذةاش ٦ة زا٣خ خميجح ثة٣جكجح ل٪٤ىةرل ,ك٦برشة ل٧٤ك٧٤ني –

كػُؿ صكي ,٥كٌلرزح ػُرية دٮاص ٫ابلةئكني
كهلل احل٧ؽ  -ل ٫٪١ي٪ؾر ثججأ و ْٔي٥
و
املك٧٤ني ٪٬ةؾ ,رب٧ة ال حت٧ؽ ٔٞجة٬ة يف املكذٞج ٢ابلٕيؽٚ ,بل ثؽ  ٨٦الىعٮة

اجلةدة كاإلدراؾ إ٣ةصٝ ٨٦ ,٢ج ٢ا٧٤ٕ٣ةء كاملنةيغ كَ٤جح ا٪٬ ٥٤ٕ٣ةؾ ,ككًٓ

اخلٍُ كا٣ربا٦ش ثةتلجكي ٓ٦ ٜاجلٕ٧يةت اخلرييح امل٭ذ٧ح ثةتلٕ٤ي ٥كاثلٞةٚح.

( )1دل٤ح ابليةف إ٣ؽد ( )49ص  ,77ثٕ٪ٮاف ٦أقةة أرٌلف يؿكي٭ة مة٬ؽ ٔيةف ٪٦ؽكب املض٤ح
إىل ث٪ضبلدش.
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 /17ظ ٢دميٓ امل٧ْ٪ةت اإلقبل٦يح الكيةقيح كاثلٞةٚيح كاالصذ٧ةٔيح املذ٪ٮٔح

اعـ 1964ـ ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ث٧ة ٚي٭ة ٧ْ٪٦ح الؿك٬ةجنية املذعؽة كا٣يت
أقكخ اعـ 1956ـ ك٧ْ٪٦ح مجةب الؿك٬ةجنية كا٣يت أقكخ اعـ 1961ـ كدمٕيح
َبلب را٘٩ٮف الؿك٪٬ضيٮف ا٣يت أقكخ يف اعـ 1921ـ( ,)1كدمٕيح ٔ٧٤ةء

الؿك٬ةجنية ,ك٧ْ٪٦ح مجةب مكِ٤ل أرٌلف ,كإ٘٣ةء ثر ثؿا٦ش اإلذأح ثةل٘٤ح
الؿك٪٬ضيح  ٨٦أكذٮبؿ 1965ـ(.)2

 /18مىةدرة كدأ٦ي ٥الىع ٙكاملضبلت اإلقبل٦يح ٦س ٢وعيٛح دكر صؽيؽ

احلٮ٦يح كدل٤ح االقذٞبلؿ احلٮ٦يح كدل٤ح املك ٥٤الن٭ؿيح إذ ال دٮصؽ أم آزةر هلؾق
ن
الىع ٙكاملضبلت(ٚ ,)3ذٕؽ دك٣ح ثٮر٦ة  ٨٦أكرث ادلكؿ ٕ٧ٝة يف دلةؿ ظؿيح

الؿأم ,كل٪١٭ة اآلف ثٕؽ اإلوبلظةت اإلداريح كاتلٮص ٫املـٔٮـ إىل ادليٞ٧ؿاَيح
ن
ن
ثؽأت دذعك ٨محبة ٚنحبة ث ٢ٕٛالٌ٘ٮط ادلكحلح املٛؿكًح ٔ٤ي٭ة.
( )1كٌلف ا٘٣ؿض  ٨٦دأقحف دمٕيح َبلب را٘٩ٮف الؿك٪٬ضيٮف ٬ٮ دٕـيـ إ٣بلٝةت ثني
اُ٣بلب املك٧٤ني داػ ٢اجلةٕ٦ح ,كٌل٩خ هلة ننةط ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثجرش املٞةالت ثةل٘٤ح

االجن٤زييح كابلٮر٦يح يف مكةا ٢ادلي ٨كالكيةقح كاألدب كاتلةريغ ثةإلًةٚح إىل دْ٪ي٥

املعةرضات كادلركس األقجٮٔيح كٞ٣ةء اعـ يف ٩٭ةيح الك٪ح ,كلبلقزتادة اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر,

مك٧٤ٮ ثٮر٦ة مؿصٓ قةث ,ٜص.54-53

( )2اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,دؿدمح ػريم ظكني إٌ٣ل ,مؿصٓ قةثٜ
ص  ,148كٝؽ دأكؽت  ٫٪٦منةٚ٭ح أز٪ةء ٞ٦ةث٤يت  ٫ٕ٦يف صؽة ثذةريغ.٬1435/4/27/

(٩ )3ٮر اإلقبلـ صٕٛؿ آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ص  ,73كلبلقزتادة
ظٮؿ أق٧ةء ٬ؾق املضبلت كالىع ٙاْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةثٜ

ص.131
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 /19مىةدرة املُةثٓ اإلقبل٦يح كَ ٓ٪٦جةٔح أم ٠ذةب أك ٦جنٮر ٔ٨

اإلقبلـ ,أك أم يشء يذٕ ٜ٤ثةل٘٤ح إ٣ؿبيحٞٚ ,ؽ ٝة٦خ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ثإدبلؼ

حنٮ  111أ ٨٦ ٙ٣ال١ذت اإلقبل٦يح ثٕؽ مىةدرد٭ة كد٧ـيٞ٭ة كظؿٝ٭ة أك
اقذؼؽا٦٭ة يف دٕجبح الك ٓ٤كاألٗؿاض(١ٚ ,)1ي ٙملضذ ٓ٧أف يذُٮر كيرتىق ك٬ؾق
اٞ٣يٮد حتيٍ ث٭ ,٥كال يكذُيٕٮف ظىت َجةٔح زٞةٚةد٭ ٥كٔ٤ٮ٦٭ ٥ث٘٤ةد٭ٚ ,٥أم ٓ٧ٝ

ٕ٩حن ٫كحن ٨يف اٞ٣ؿف الٮاظؽ كإ٣رشئ ٨رص اٛ٩ضةر املٕ٤ٮ٦ةت كاتل٪ٞيح.

( )1كرٝح ٔٞ٦ ٢٧ؽ٦ح  ٨٦كٌل٣ح األ٩جةء الؿك٬ةجنية ثةتلٕةكف  ٓ٦املض٤ف الؿك٬ة٩يج األكركيب
ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ ثٮر٦ة كٝؿ٩ةف  ٨٦املٕة٩ةة) إلٞ٣ةا٭ة يف ٩ؽكة (د٘يري األ٦ح) جبةٕ٦ح ٪ٝةة
الكٮيف ثةإلق٧ةٔي٤يح ث٧رص) ,كٝؽ ظى٤خ ىلع نكؼح م١ذٮبح  ٨٦أُٔ .ة اهلل ٩ٮر
اإلقبلـ مٞؽار راحف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية كٕ٦ؽ الٮرٝح كٝةث٤خ  ٫ٕ٦كأصؿيخ ٞ٣ ٫ٕ٦ةء
ن
ُ٦ٮال ثذةريغ .٬1434/8/8
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 /1اتل٧ك ٟثةل١ذةب كالك٪ح كدٕ٧٤٭٧ة كإثبلٗ٭٧ة كصٕ٤٭٧ة دقذٮر ظيةة,

٧ٚ٭٧ة لك ٙاإلنكةف  ٨٦اتلٌعيةت يف قبي ٢اتلعؽيةت كجتةكز إٞ٣جةتٚ ,بل

حميؽ ٔ٪٭٧ة أبلذح ,كإ٣ةٝجح ل٧٤ذٞنيٚ ,يضت ىلع ا٧٤ٕ٣ةء يف ثٮر٦ة دجنبح مجةث٭٥
كصي٤٭ ٥اجلةمئ ىلع اتل٧ك ٟثةدلي ٨الىعيط ,كدجىري ٥٬ثأمؿ دي٪٭ ٥كد١٧ني

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح يف ٛ٩ٮق٭ ,٥ثٞؽر الٮقةا ٢امل٪١٧ح كاإلماك٩ةت املذةظحٚ ,إف
مجةب احلٮـ  ٥٬رصةؿ ا٘٣ؽ ,كٝٮاد املكذٞج٪ٚ ,٢ثجخ يف ٤ٝٮب٭ ٥ظت اإلقبلـ

كاتل٧ك ٟث ٫يف دميٓ ٦يةدي ٨احليةة الكيةقيح كاثلٞةٚيح كاالٝذىةديح

كاالصذ٧ةٔيح.

 /2املُةبلح ٔرب ا٪ٞ٣ٮات ادلكحلح كاهليبةت إ٣ةمليح ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت

احلٞٮٝيح ىلع دُجي٦ ٜة صةء يف اإلٔبلف إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ثإ٤ٝي ٥أرٌلف ٚي٧ة
يذٕ ٜ٤ثةجلة٩ت اتلٕ٤يِل كاثلٞةيف ظكت املٮاد اتلةحلح(/)1

أ٦ /ةدة ر )26( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة أف "للك مؼه ظ ٜيف اتلٕ٤ي ٥كجيت أف
ن
دٮٚؿ اتلٕ٤ي ٥دلة٩ة ىلع األ ٢ٝيف مؿظ٤ذي ٫االثذؽاايح كاألقةقيح ,كيكٮف اتلٕ٤ي٥
( )1حم٧ٮد رشي ٙبكيٮين ,كد .حم٧ؽ الكٕيؽ ادلٝةؽ ,كدٔ .جؽ إْ٣ي ٥كزيؿ ,ظٞٮؽ اإلنكةف
الٮزةا ٜإ٣ةمليح كاإل٤ٝي٧يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.21-18
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ن
ن
االثذؽايئ إلـا٦ية ,كيكٮف اتلٕ٤ي ٥اٛ٣ين كامل٭ين ٦ذةظة ل٧ٕ٤ٮـ ,كيكٮف اتلٕ٤ي٥
ن
ن
إ٣ةِ٣ل ٦ذةظة ل٤ض٧يٓ دجٕة لٛ١ةءد٭ٚ ,)1("٥أي ٨ظ ٜاتلٕ٤ي ٥ملكِ٤ل أرٌلف يف
ثٮر٦ةٚ ,ةحل١ٮ٦ح ابلٮذيح دٞٮـ ثةملٌةيٞح املكذ٧ؿة ىلع املؽارس اإلقبل٦يح بنىت

اُ٣ؿؽ كدذٕ٧ؽ إٛٝةهلة  ٨٦ظني آلػؿ ,كإظؿاؽ ابلٕي ٪٦٭ة ك٬ؽ٦٭ة أك إزاتل٭ة
ن
ثؽال  ٨٦أف دٮٚؿ هل ٥املؽارس ل٤ذٕ٤ي ٥كب٪ةء ا١ٛ٣ؿ كاثلٞةٚح كاملٕؿٚح.
ب٦ /ةدة ر )27( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة أف "للك مؼه ظ ٜاملنةرًلح احلؿة يف

ظيةة املضذ ٓ٧اثلٞةٚيح كيف االقذ٧ذةع ثة٪ٛ٣ٮف كاإلق٭ةـ يف اتلٞؽـ اِ٤ٕ٣ل كيف

اٛ٣ٮااؽ ا٣يت د٪ض ,٫٪ٔ ٥كأف للك مؼه ظ ٜيف محةيح املىة٣ط املٕ٪ٮيح كاملةديح

املرتدجح ىلع أم ٩ذةج ِٔ٤ل أك أديب أك ٚين  ٨٦وٚ ,)2("٫ٕ٪ةحل١ٮ٦ح ابلٮذيح
درضب مٮاد ظٞٮؽ اإلنكةف ٔؿض احلةاٍ كل ٥د٤ذٛخ إحل٭ة ث ٢دٕ٧ؽت ثؿ٪٦ح

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح كل ٥دٍٕ أم ظ ٜل٧٤ك٧٤ني يف ممةرقح ظيةد٭ ٥اثلٞةٚيح

املذ٪ٮٔح ٚىٮدرت املُةثٓ اإلقبل٦يح كأٗٞ٤خ امل٧ْ٪ةت اثلٞةٚيح كٕ٪٦خ إدػةؿ

ال١ذت إ٣ؿبيح كاملُةبلح ثذ٘يري ظؿكؼ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كٗري٬ة.

 /3املعةكالت اجلةدة لبلٔرتاؼ الؿقِل ل٘٤ح املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني ,حتؽزة

كًلذةثح ,كإاعدد٭ة إىل ظزي الٮا٧٠ ٓٝة اكف( ,)3كٞ٣ؽ اكف ل٧٤ك٧٤ني الؿك٬ةجنيني
(ٛ٩ )1ف املؿصٓ الكةث ,ٜص.21
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ,ٜص.21
(٪٬ )3ةؾ حمةك٣ح دمي٤ح كرااؽة يف ٬ؾا املٮًٮع ظير أ ٙ٣النيغ ٔجؽ الؿمح ٨مٮلٮم أثٮ
اٞ٣ةق ٥دي٪ٮم (اٞ٣ةٔؽة الؿك٪٬ضيح األرٌل٩يح) ي٭ؽؼ إىل دٕ ٥٤ال٘٤ح الؿك٪٬ضيح األرٌل٩يح
=
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ن
اثذؽاء
ثؿا٦ش ػةوح يف كقةا ٢اإلٔبلـ احل١ٮ٦يح ,كٌل٩خ دجر  ٨٦إذأح را٘٩ٮف
ن
 ٨٦اعـ 1985ـ ,ظير دجؽأ يٮ٦ية ثٕؽ وبلة إ٣رص ثذبلكة اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥يؿد٤٭ة

النيغ ٝةرئ إرمةد ,كًلؾل ٟاألظةدير الرشيٛح كنرشات األػجةر ا٣يت اكف يٞؿؤ٬ة
ن
املكرت لكي ٥اهلل كٗري ذل ٨٦ ٟا٣ربا٦ش ,إال أ٩٭ة أكٛٝخ د٧ة٦ة ثٕؽ دٮيل اجلرناؿ
ن
(ين كي )٨اعـ 1962ـ الكُ٤ح كرأت يف ذل ٟدٔ٧ة حلٞٮؽ األ٤ٝيح الؿك٬ةجنيح
املك٧٤ح ٤٧ٕٚخ ىلع دٌٕيٛ٭ة كإيٞةٚ٭ة( ,)1كجتؽر اإلمةرة ٪٬ة إىل جتؿبح أكحلح
ل٤ضٕ٧يح الؿك٪٬ضيح ابلٮر٦يح يف احلةثةف (

) ظير اٚذذعخ ٦ؽرقح

تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح الؿك٪٬ضيح ألث٪ةء اجلةحلح الؿك٪٬ضيح يف احلةثةف ,حتخ راعيح كزارة
ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥يف احلةثةف(.)2

=

ثؽكف  ,٥٤ٕ٦ككًٓ املؤ ٙ٣ثٕي اٞ٣ٮأؽ كاتلٕ٤ي٧ةت كذ٠ؿ ثٕي املٛؿدات كاجل,٢٧
َجٕح مؤقكح ث٭ةدر لئلٔبلـ املذُٮر ,م١ح امل١ؿ٦ح ,اعـ .٬1436
( )1ددلار حم٧ؽ إقعةؽ ٦ية٩يجٛ٩ ,عةت الؿحيةف يف ظٞةا٘٣ ٜح أرٌلف ,خمُٮَح ,ص ,4
ن
كٝةث٤ذ ٫مؼىية ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ  ,٬1434/11/8كقجٞخ دؿدمذ ,٫كيٞٮؿ /كٝؽ رأيخ
إدمةع أقبل٪ٚة الؿك٘٩يني ىلع ٠ذةثذ٭ ٥ثةحلؿكؼ إ٣ؿبيح يف ٘٣ذ٭ ٥ك٬ؤالء اجل٤ح ٨٦
ا٧٤ٕ٣ةء ل ٥يك١٤ٮا إال اُ٣ؿي ٜاملكذٞي ٥يف اػذيةر ٥٬ل٤عؿكؼ إ٣ؿبيح ,كادجٕٮا يف ذلٟ
َؿيٞح دميٓ األم ٥كالنٕٮب الػذيةر احلؿكؼ ا٣يت دكذت ث٭ة ٘٣ذ٭ة ,ظير اقذٮظخ لك
أ٦ح ٠ذةثذ٭ة  ٨٦ظؿكؼ ٠ذةث٭ة املٞؽس اذلم دْٕ.٫٧
( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (دمٕيح الؿك٪٬ضية يف احلةثةف دٛذذط
٦ؽرقح تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح الؿك٪٬ضيح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ ,٬1434/12/3/كٝؽ أكًط األ٦ني
إ٣ةـ ل٤ضٕ٧يح الؿك٪٬ضيح ابلٮر٦يح يف احلةثةف الكيؽ قيؽ األ٦ني أف الؿك٪٬ضية ٠ذجٮا أكؿ
٘٣ح هل ٥ثةقذؼؽاـ احلؿكؼ إ٣ؿبيح كذل ٟيف اعـ 1651ـ ,ز ٥دجؽ٣خ د ٟ٤احلؿكؼ ث٢ٕٛ
=
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 /4ىلع اهليبةت اخلةرصيح ا٣يت د٭ذ ٥ثٌٞيح مكِ٤ل ثٮر٦ة ,كامل٧ْ٪ةت

اإلقبل٦يح املذٕٞ٤ح يف دلةؿ اتلٕ٤ي ٥يف دكؿ إ٣ةل ٥اإلقبلَل ٠ؿاثُح إ٣ةل٥

اإلقبلَل كاجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبلَل كٗري٧٬ة اال٬ذ٧ةـ اجلةد ثٌٞيح

ا٣تك٤ط ثة ٥٤ٕ٣كدٮٚري ٚؿص دٕ٤ي٧يح يف ختىه اُ٣ت كاهل٪ؽقح كاالٝذىةد
ن
ن
كٗري٬ة  ٨٦اتلؼىىةت احلؽيسح يف قبي ٢الؿيق ثةلنٕت ابلٮرَل ٔ٧٤ية كزٞةٚية
ن
ك١ٚؿية ,كٔ ٢٧الرشااكت كاالدٛةٝيةت ثني املؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة أك
املؤقكةت ذات إ٣بلٝح كبني اجلةٕ٦ةت اإلقبل٦يح كإ٣ؿبيح القذٞجةؿ اُ٣بلب

ا٣رب٦ةكيني كدٮٚري ٞ٦ةٔؽ دراقيح هل ,٥كدبين ٌٝيح دؽريك٭ ٥كدُٮيؿ ,٥٬كدأ٬ي٢
ن
أث٪ةء األرٌل٩حني يف ادلاػ ٢كيف امل٭ضؿ دأ٬يبل ي٪١٧٭ ٨٦ ٥الكيع ٌٞ٣يذ٭ ٥كذلٟ

ثذٮٚري امل٪ط ادلراقيح ُ٣بلب ادلراقةت ا٤ٕ٣ية يف ابلبلد إ٣ؿبيح اكمل١٤٧ح
إ٣ؿبيح الكٕٮديح كمرص كالكٮداف كحلبية كٗري٬ة  ٨٦ابلرلاف ا٣يت تكذٞج٢

=

االقذٕ٧ةر اُ٣ٮي ٢كبةظذبلؿ أرٌلف ,كٝؽ ظةكؿ إ٣ؽيؽ  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء ٠ذةثح ال٘٤ح
الؿك٪٬ضيح ثةقذؼؽاـ احلؿكؼ إ٣ؿبيح كاألرديح كابلٮر٦يح ,كٌلف آػؿ٬ة ٦ة كًٕ ٫امل٭٪ؽس
ن
حم٧ؽ وؽي ٜثةقٮ يف اعـ 2111ـ ثةقذؼؽاـ ( )28ظؿٚة  ٨٦ال٘٤ح البلدح٪يح ,كد٧خ
املىةدٝح ىلع ٬ؾق ال٘٤ح ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ح ادلكحلح ل٤ذٮظيؽ اٞ٣يةيس (

) يف  18يٮحلٮ

) ,يٞٮؿ ابلةظر /اػذ ٙ٤اػذبلٚة

2117ـ ,كا٣يت تكُل (رك٪٬ضية ٣حل) (
ن
لكية يف املٌ٧ٮف كاقذؼؽاـ احلؿكؼ البلدح٪يح ثؽؿ إ٣ؿبيح كْل دٕذرب اكرزح أػؿل
الُٞ٩ةع ظٌةرة اك٩خ ذات قيةدة كريةدة ,إال أ٩ين ٤ٞ٩خ ٪٬ة  ٍٞٚتلضؿبح رااؽة رب٧ة
دكٮف ٩ةصعح يف ا١ٛ٣ؿة ك٣حف يف املٌ٧ٮفٚ ,أريؽ ٦جةدرات ث٭ؾا النلك ٝ ٨٦ج٢
امل٭ذ٧ني ث٭ؾا النأف ,دكف املٮاٞٚح ىلع املعذٮل كاملٌ٧ٮف.
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اُ٣بلب ثىؽر رظت يف مىت اتلؼىىةت إ٣رصيح كالرشٔيح ,كد ٓٞاملكبٮحلح
ىلع اعد ٜاجل٭ةت اخلرييح يف إ٣ةل ٥اإلقبلَل ا٣يت د٭ذ ٥ث٭ؾا اجلة٩ت ,كتنةرًل٭ة

املكبٮحلح املنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء يف إ٣ةل ٥اإلقبلَل ثذ٬ ٢ٛ١ؤالء اُ٣بلب ٦ةدية
ن
ن
ك٪ٕ٦ٮية كْ٩ة٦ية ,كاملُةبلح  ٨٦مكبٮيل اجلةٕ٦ةت امل٪ترشة يف ابلبلد اإلقبل٦يح
ىلع اال٬ذ٧ةـ ثةبلعٮث ا٧٤ٕ٣يح ا٣يت دذٕ ٜ٤بنبٮف مكِ٤ل ثٮر٦ة كا٣يت دٞؽـ يف

مؿظ٤ح املةصكتري أك ادل٠ذٮراة( )1ملة د٧س ٢الؿقة٣ح ا٧٤ٕ٣يح كادلراقةت األكةدي٧يح

 ٨٦أ٧٬يح ثة٘٣ح يف احلؿًلح اثلٞةٚيح ,كاالقذٛةدة  ٨٦خمؿصةد٭ة كدٮويةد٭ة يف قبي٢

٩رصة اٌٞ٣يح.

 /5اال٬ذ٧ةـ ثةتلٕ٤ي ٥كاثلٞةٚح ٝ ٨٦ج ٢اٞ٣يةدات كا٧٤ٕ٣ةء يف ثٮر٦ة ,كنرش٧٬ة

ٔرب ا٪ٞ٣ٮات املذةظح ٪٬ةؾ أل٩٭ة ظ ٜمرشكع للك إنكةف ي٬ ٨ُٞؾا إ٣ةل ,٥كال
( ٨٦ )1ػبلؿ ادلراقح كابلعر كحبكٕ٦ ٥ؿٚيت ثٌٞيح مكِ٤ل ثٮر٦ة لؤلق ٙل ٥أصؽ رقة٣ح
رقة٣ح ٦ةصكتري أك د٠ذٮراة ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح يف اجلةٕ٦ةت الكٕٮديح كمؿًلـ املٚ ٟ٤يى ٢أك

حبر أكةديِل يذٕ ٜ٤ثؽك٣ح ثٮر٦ة كمك٧٤ي٭ة قٮل رقة٣ح ٦ةصكتري لؤلخ أيٮب الكٕيؽم
ن
ن
 ٨٦اجلةٕ٦ح املٛذٮظح جبؽة ثٕ٪ٮاف اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة ك٬ٮ

ٗري ٦جنٮر ,ك٪٬ةؾ مخف رقةا٧٤ٔ ٢يح يف َٮر ال١ذةثح كاإلٔؽاد اآلف ,ازجذةف ٪٦٭ة يف
صةٕ٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث ٨قٕٮد اإلقبل٦يح ثةلؿيةض يف ٝك ٥إٞ٣يؽة ثٕ٪ٮاف (دٮظيؽ األلٮ٬يح

ثني مكِ٤ل ثٮر٦ة) ك (اٛ٣ؿؽ اإلقبل٦يح يف دك٣ح ثٮر٦ة) ,كازجذةف ثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح
ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ثٕ٪ٮاف (ادلٔٮة إىل اهلل يف ٦ية٧٩ةر إٞ٣جةت كاحل٤ٮؿ) ك (احل٧ةيح اٞ٣ة٩ٮ٩يح

ادلكحلح ملكِ٤ل الؿك٬ةجنية يف ثٮر٦ة) ,كاآلػؿ جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل ث١٧ح امل١ؿ٦ح ٔجةرة ٔ٨

دراقح دةرخييح ل ٤ضةحلح ابلٮر٦يح امل٭ةصؿي ٨إىل امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,ك٬ؾا يشء

يكذع ٜاذل٠ؿ كالن١ؿ.
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يٕٞؽ املؿء م١ذٮؼ األيؽم ,ث ٢يىةرع اتلعؽيةت بنىت الٮقةا ٢كاالقذٛةدة ٨٦

اٛ٣ؿص املذةظح ٝؽر اإلماكف ,كاال٬ذ٧ةـ ثة٤ٕ٣ٮـ احلؽيسح كإحلةٝ٭ة  ٓ٦امل٪ة٬ش
اإلقبل٦يح اكحلةقت اآليل كاجل٘ؿاٚية كالؿيةًيةت كا٤ٕ٣ٮـ كاٛ٣زييةء كال١ي٧يةء

كاألظيةء كٗري٬ة ,كحمةك٣ح إ٧٠ةؿ ادلراقةت ا٤ٕ٣ية يف اجلةٕ٦ةت اإلقبل٦يح
اٞ٣ؿيجح  ٨٦دك٣ح ثٮر٦ة اكهل٪ؽ كب٘٪بلديل ,كٝؽ ختؿج ٔؽد ٠جري ٬ ٨٦ؾق

اجلةٕ٦ةت كهلل احل٧ؽ كامل٪ح.

 /6دبين مرشكع حمٮ األ٦يح كذل ٟثذٮٚري ٠ذت اهلضةء كٕ٦ؿٚح األرٝةـ

كاحلؿكؼ كٔ ٢٧ثؿا٦ش م١سٛح إلػؿاج األ٦ح ٧٤ّ ٨٦ةت اجل٭ ٢إىل ٩ٮر ا٥٤ٕ٣

كاملٕؿٚح( ,)1كصٕ ٨٦ ٫٤أ ٥٬األكلٮيةت ,يف قبي ٢اجل٭ٮض كالؿيق ث٭ؾق األ٦ح
امللكٮ٦ح ,كنرش زٞةٚح الٮيع داػ ٢املضذٕ٧ةت املك٧٤ح كزيةدة اإلدراؾ ثأ٧٬يح
ا ٥٤ٕ٣كَ٤جٚ ٫بل ي٧ك ٨اجل٭ٮض كاالزد٬ةر بنٕت ال يٞؿأ كال يكذتٚ ,ة٥٤ٕ٣

ُٞ٩ح اُ٩بلٝح يف اقرتداد احلٞٮؽ املك٤ٮبح ك ٨٦ز ٥املكري حنٮ ا٧ُ٣ٮح كاملٕةيل,

كحمةك٣ح دُجي١ٚ ٜؿة إننةء ٦ؽارس ػرييح أ٤٬يح( )2ألث٪ةء املك٧٤ني ػةوح ذات
ختىىةت ٔ٧٤يح ظؽيسح دذٕ ٜ٤ثةُ٣ت كاهل٪ؽقح كا ٟ٤ٛ٣كاإلٔبلـ كاٞ٣ة٩ٮف.

( )1اْ٩ؿ املٞةؿ امل جنٮر ثٮٌل٣ح األ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (املك٧٤ٮف كمنةلك٭ ٥اجلؾريح
كظ٤٭ة) ملع٧ؽ أ٦ني اجلؽكم ٦ؽيؿ ٕ٦٭ؽ حبٮث كدراقةت الؿك٪٬ضية يف 2112/11/9ـ.
ن
( )2أ٤٬يح ثٕ٧ىن أ٩٭ة دٛؿض رقٮ٦ة ىلع اُ٣بلب ,كل٪١٭ة يف احلٞيٞح ػرييح دؽار ثؿؤكس
أمٮاؿ املك٧٤ني كدك ٢ٛرقٮ٦٭َ ٨ٔ ٥ؿي ٜاجل٭ةت اخلرييح ,تل٧ٮي ٫احل١ٮ٦ح يف ذلٟ
ألص ٢احلىٮؿ ىلع املْ٤ح الؿق٧يح ,كاالٔرتاؼ احل١ٮَل لن٭ةداد٭ة.
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 /7إننةء كٚذط ٦ؽارس إقبل٦يح صؽيؽة يف أ٦ةك ٨البلصبني ػةرج ثٮر٦ة

كأ٦ةك ٨اجلةزظني يف داػ ,٫٤إذ أف اجلىةرل يبلظٞٮ٩٭ ٨٦ ٥لك ظؽب كوٮب

ٔرب ٧ْ٪٦ةد٭ ٥ك٬يبةد٭ ٥اتلبنرييح ,كد٘ؾل ٔٞٮهل ٥ثةلك ٥الؿاعؼ ,كال م ٟأف
٪٬ةؾ ٦ؽارس إقبل٦يح كظٞ٤ةت حتٛيِ لٞ٤ؿآف ال١ؿي ٥يف ٪٦ةَ ٜالبلصبني دٕ٥٤

األَٛةؿ كالىجيةف ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يح كدؿبي٭ ٥ىلع األػبلؽ اإلقبل٦يح احل٧يؽة

كدؤدم رقةتل٭ة ث٧ض٭ٮدات ًٕيٛح دٛذٞؿ إىل أبكٍ الٮقةا ٢اتلٕ٤ي٧يح ,إال أ٩٭ة

كال زا٣خ حتذةج إىل ال١سري  ٨٦ادلٔ ٥املةدم كاملٕ٪ٮم ,كيف صة٩ت آػؿ أ٩٭ة ٗري
ن
ن
اكٚيح د٧ة٦ةٝ ,يةقة ثةألٔؽاد اهلةا٤ح اذلي ٨ي٪ُٞٮف ٬ؾق اخليةـ ابلةحلح.
 /8ث٪ةء مؿًلـ إقبلَل يف ثٮر٦ة كػةوح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف املٌُ٭ؽَ ٨ٔ ,ؿيٜ

دك٣ح اإلقبلـ ,كرأيح ظٞٮؽ األ٤ٝيةت املك٧٤ح كٌٝةية املك٧٤ني  -امل١٤٧ح
إ٣ؿبيح الكٕٮديح – إذ اكف ل١٤٧٧٤ح دكر٬ة اٛ٣ةٔ ٢يف اتلٕؿي ٙثةإلقبلـ

كا٩تنةرق ,كأذ٪ةؽ الٛ١ةر ىلع ادلي ٨اإلقبلَل ٔرب ٬ؾق املؿا٠ـ اإلقبل٦يح
املجةرًلح امل٪ترشة يف دميٓ أُٝةر إ٣ةل.)1(٥

 /9ث٪ةء مؿًلـ زٞةيف ٦ذاكم ٢ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح يف ثٮر٦ة ,كدكٮف االُ٩بلٝح

احلٞيٞيح ل٤سٞةٚح اإلقبل٦يح ٬ ٨٦ؾا املؿًلـ -ثإذف اهلل -ظير دٞةـ ٚي ٫اجلؽكات
( )1ك٪٬ة أ٩ةمؽ ػةدـ احلؿ٦ني الرشيٛني ثتجين ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ,كدكٮف ل١٤٧٧٤ح إ٣ؿبيح
الكٕٮديح ٝىت الكج ٜيف اٚذذةح أكؿ مؿًلـ إقبلَل يف دةريغ دك٣ح ثٮر٦ة٧٠ ,ة ٔ٭ؽ٩ة
ٔ٪٭ة ثأ٩٭ة قجةٝح إىل اخلري يف ٠سري  ٨٦املضةالت اإلقبل٦يح كاخلرييح كظٌٝ ٢ةية
املك٧٤ني.
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إ٣ة٦ح كدْ٪ي ٥امل٤ذٞيةت األقجٮٔيح كإٝة٦ح ادلركس ا٧٤ٕ٣يح كٔ ٢٧ادلكرات

ا٧٤ٕ٣يح كاال٬ذ٧ةـ ثةدلكرات امل٭ةريح املؼذٛ٤ح كيذ ٥اقذٌةٚح املسٛٞني ٢٧ٕ٣

الٞ٤ةءات املٛذٮظح ,كاال٬ذ٧ةـ ثذأحل ٙال١ذت كال١ذحجةت كاملجنٮرات اإلقبل٦يح
ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح يف اجلٮا٩ت ا٣يت د٭ ٥املك٧٤ني ٪٬ةؾ ,حبير دكٮف ث٘٤ح ق٭٤ح

كاًعح ك٦حرسة ,ز ٥ا٪ٕ٣ةيح ثُجةٔذ٭ة كنرش٬ة ,كإجيةد م١ذجةت ٔ٧٤يح اع٦ح
ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كدٮٚري اٞ٣ةاعت امل٪ةقجح تل٭يبح الـكار كدْ٪ي٧٭ة ىلع أقف ٔ٧٤يح
ظؽيسح ,كأػؾ اإلذف  ٨٦احل١ٮ٦ح كاملضة٬ؽة يف احلىٮؿ ٔ٤ي٣ ,٫جرش زٞةٚح

اٞ٣ؿاءة ,كابلعر اِ٤ٕ٣ل ,كاالَبلع ٝ ٨٦ج ٢املسٛٞني كَ٤جح ا.٥٤ٕ٣

 /11دبين إٝة٦ح امل٤ذٞيةت ا٧٤ٕ٣يح كاجلؽكات إ٣ة٦ح يف داػ ٢ثٮر٦ة كاقذٌةٚح

ا٧٤ٕ٣ةء كاملنةيغ ,كَ٤جح ا ٨٦ ,٥٤ٕ٣دكؿ إ٣ةل ٥اإلقبلَل ,ثةتلجكي ٓ٦ ٜاحل١ٮ٦ح,

تل٧٪يح احلؿًلح اثلٞةٚيح كا٧٤ٕ٣يح ,كإٝة٦ح اصذ٧ةع ق٪ٮم ىلع األ٧٤ٕ٣ ٢ٝةء كداعة
ثٮر٦ة كٝةدد٭ ٥دلراقح أكًةٔ٭ ٥ك٪٦ةٝنح ٦ذُ٤جةد٭ ٥كاظذيةصةد٭ ٥كاخلؿكج

ثذٮويةت ث٪ةءة كظ٤ٮؿ صةدة مم٪١ح اتلٛ٪يؾ.

 /11اال٬ذ٧ةـ ثذأحل ٙال١ذت ثةل٘٤ح املع٤يح (الؿك٪٬ضية) أك دؿدمذ٭ة ,يف

مٮاًيٓ خمذٛ٤ح د٭ ٥مكِ٤ل أرٌلفٚ ,يذأ٤٬ٮف حل ٢منةلك٭ ٥ثأٛ٩ك٭ ٥كيكٮد

اتلٕ٤يٚ ٥ي٧ة ثح٪٭ ,٥كيججيغ تنضيٓ ا٧٤ٕ٣ةء كاألدثةء كاملسٛٞني  ٨٦الؿك٪٬ضية ىلع

ذل ,)1(ٟكدٮٚري مٮاد مك٧ٮٔح ثةل٘٤ح املع٤يح ٘٣ح األـ ألف أٗ٤ت املك٧٤ني يف
( )1يف احلٞيٞح دٮصؽ مؤٛ٣ةت ال ثةس ث٭ة يف ٬ؾا اجلة٩ت ٛ٦ؿداد٭ة ثةل٘٤ح الؿك٪٬ضيح ٣ك٨
٠ذةثذ٭ة ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح٠ ,رتدمح اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥لٕ٤بل٦ح ٔجؽ احل٧يؽ راقيؽك٩يغ ,كًلذةب
=
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أرٌلف  ٨٦األ٦يني اذلي ٨ال يٞؿؤكف كال يكذجٮف ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٚيذٞ٤ٮف اتلٕةحل٥

ادليجيح كالٮِٔ كاجلىةاط ث٘٤ذ٭ ٥األـٚ ,يذعذ ٥دٮٚري مٮاد مك٧ٮٔح ثٮقةا٤٭ة
ن
كٗري٬ة( ,)1كدبين
اثذؽاء  ٨٦اكقيخ رشيٍ كا٩ذ٭ةء ثٞؿص ٦ؽ٦ش
املؼذٛ٤ح
إوؽار دل٤ح دكريح أك وعيٛح ػةوح ثةل٘٤ح املع٤يح

()2

لبلَبلع ىلع أكًةع

ثبلد ٥٬كٕ٦ؿٚح أظٮاؿ إػٮا٩٭ ,٥حتذٮم ىلع األػجةر امل٭٧ح كاألظؽاث إ٣ةص٤ح
كنرش املٞةالت املذ٪ٮٔح كابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح كادلراقةت ا٣يت د٭ذ ٥ثٌٞيح املك٧٤ني

٪٬ةؾ.
=

أظك ٨اُ٣ةبلني  ٨٦الكـ قيؽ املؿق٤ني لٕ٤بل٦ح حم٧ؽ يٕٞٮب ٝةقِل ,كًلذةب مةلل
ظؽير ملٮال٩ة حم٧ؽ مٛيٓ كٗري٬ة ,ك٪٦ة٬ش تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح الؿك٬ةجنيح ٧٠ٮاد دراقيح ثةل٘٤ح

إ٣ؿبيح ٠أق ةف ٝةٔؽة ك٤ٕ٦ٮ٦ةيت ٠ذةب  ٓ٦ص٘ؿاٚيح ل٤ى ٙاألكؿ كاثلةين كاثلة٣ر
االثذؽايئ ,كرك٬ةجنة زكبة٩ؿ رشكع رًلذةب لٕ٤بل٦ح حم٧ؽ يٕٞٮب اٞ٣ةقِل ,كدكرسا ٠ذةب
ملةقرت حم٧ؽ قُ٤ةف ث ٨مٮال٩ة حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ,كًلذت ٦رتدمح ثةل٘٤ح الؿك٬ةجنيح  ٨٦ال٘٤ح

إ٣ؿبيح اكألربٕني اجلٮكيح َجٕذ ٫اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبلَل ,كإٞ٣يؽة اُ٣عةكيح
ن
كقجٕٮف ظؽيسة ٕ٣جؽ امل ٟ٤أدلؽ ظكني ٗبلـ ظكني كٗري٬ة ,اْ٩ؿ حم٧ؽ يٕٞٮب ٝةقِل,
رك٬ةجنيح زبة٩ؿ ٠ذةب كٍلؿ ٚ٭ؿقخ ,مؿًلـ ادلٔٮة كاإلرمةد ثأرٌلف ,كٝؽ ٌى
ٔؽ املؤ)96( ٙ٣
ن
مؤٛ٣ة ,اْ٩ؿ م٤ع ٜر )8( ٥ٝألثؿز ٬ؾق املؤٛ٣ةت ٬ ٨٦ؾا ال١ذةب.

( )1اْ٩ؿ املٞةؿ امل جنٮر ثٮٌل٣ح األ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (املك٧٤ٮف كمنةلك٭ ٥اجلؾريح
كظ٤٭ة) ملع٧ؽ أ٦ني اجلؽكم ٦ؽيؿ ٕ٦٭ؽ حبٮث كدراقةت الؿك٪٬ضية يف 2112/11/9ـ.

(٪٬ )2ةؾ وعيٛح دكريح اق٧٭ة (رٞٚةء) ثةل٘٤ح األكرديح كْل رق٧يح دىؽر ٠ ٨٦ؿاتيش كهلة
م٤ع ٜػةص ٔ ٨أظٮاؿ مكِ٤ل ثٮر٦ة ,كب ٖ٤أٔؽاد٬ة أكرث ٔ )116( ٨٦ؽد ظىت اآلف,
ٞ٣ةء  ٓ٦راحف حتؿيؿ صؿيؽة رٞٚةء أ .دمةؿ ظكني ٔجؽ الؿميؽ ٞ٦ي ٥ث١٧ح٦ ,ةصكتري ٨٦

صةٕ٦ح دار ا٤ٕ٣ٮـ ثكؿاتيش ,كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ.٬1435/3/27/
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 /12ا٪ٕ٣ةيح ثةمل٧ْ٪ةت اُ٣بلثيح اثلٞةٚيح اإلقبل٦يح يف املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح

إ٣ةحلح لٞ٤يةـ ثؽكر٬ة يف اتلٮٔيح كاحلٛةظ ىلع اثلٞةٚح اإلقبل٦يح دكف اذلكبةف يف

زٞةٚح األكرث( ,)1كإف أ٦ك ٨دؽريت ثٕي اجلةث٘ني  ٨٦ا٤ُ٣جح كاذلم يتكٚ ٥ي٭٥

ثؿكز يف اثلٞةٚح كا١ٛ٣ؿ كاملٕؿٚح َٔ ٨ؿي ٜإظؽل اجل٭ةت اخلرييح ىلع ثؿا٦ش
تلأ٬ي ٢كو٪ةٔح اٞ٣ةدة ك٦ة حيذةصٮف إحل٭ة يف ّ٦ ٢ة يٮاص٭ٮف ملٕؿٚح ٠يٙ
يُةبلٮف حبٞٮٝ٭ ٥املك٤ٮبح كآحلةد٭ة كاُ٣ؿؽ املرشكٔح القرتداد٬ة ,كبةتلةيل ثؿكز

ٝةدة د٤ٮ اٞ٣ةدة ظىت دذع ٜٞهل ٥اجلرص كاتل١٧ني ثإذف اهلل.

١ٚ /13ؿة إدػةؿ ٦ةدة ظةرض إ٣ةل ٥اإلقبلَل كٌٝةيةق املٕةرصة يف املؿظ٤ح

اثلة٩ٮيح كاجلةٕ٦ح يف دميٓ اتلؼىىةت ٧٠ةدة أقةقيح يف ابلبلد اإلقبل٦يح ,كإف
اك٩خ مٮصٮدة يف ثٕي اجلةٕ٦ةت ىلع مكذٮل اللكيةت كاملٕة٬ؽ الرشٔيح ,ظير
يذٕؿؼ اُ٣ة٣ت ىلع اعمل ٫اإلقبلَل ال١جري كٌٝةية املك٧٤ني كٕ٦ة٩ةد٭,٥

كاالَبلع ٔٝ ٨ؿب ىلع زؿكات إ٣ةل ٥اإلقبلَل كًليٛيح اقذ٘بلهلة ث ٢كمحةيذ٭ة

 ٨٦األَ٧ةع كاقتس٧ةر٬ة ,كاتلٕؿؼ ىلع اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف
ثبلد ٥٬كًليٛيح دؾحلٞٔ ٢جةد٭ة كاملنةرًلح الٮصؽا٩يح كا٤ٕٛ٣يح  ٓ٦إػٮا ٫٩املك٧٤ني

يف منةرؽ األرض ك٘٦ةرب٭ة.

 /14دبين إظؽل املؤقكةت امل٭ذ٧ح ثٌٞيح مكِ٤ل ثٮر٦ة كػةوح يف ٪٦ةَٜ

البلصبني ثٛذط املٕة٬ؽ األكحلح ٕ٧٠ة٬ؽ دأ٬ي ٢كإٔؽاد املٕ٧٤ني كاملٕ٧٤ةت
( )1د .أدلؽ ٌٔل قٕةدة كق٪ةث ٢ظجيت ,كْل ٔجةرة ٔ ٨كرٝح ٔ ٢٧ثٕ٪ٮاف  /اإلقبلـ يف ص٪ٮب
ن
ص٪ٮب رشؽ آقية كاتلعؽيةت املٕةرصة (أ٤ٝيح الؿك٬ةجنية ٧٩ٮذصة) مؿصٓ قةث ٜص .23
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كٕ٦٭ؽ يف ختؿيش إقٕةؼ أكيل ,كٕ٦ة٬ؽ تلٞؽي ٥ادلث٤ٮـ ا٣رتبٮم ,كٚذط املٕة٬ؽ

ا٪ٛ٣يح كاتل٪ٞيح كامل٭٪يح ل٤ؿيق ث٧كذٮل ٔحن٭ ,٥كمٮاص٭ح ظؿٌلت اتل٪ىري ٨٦
ػبلؿ حتىني املك ٥٤ثةٕٞ٣يؽة الىعيعح كاال٬ذ٧ةـ ث٘ؿس ا ٥٤ٕ٣الرشيع,

كدـكيؽ املك٧٤ني ثةثلٞةٚح اإلقبل٦يحٚ ,ؽكر املؿا٠ـ اإلقبل٦يح كاتلٕ٤ي٧يح
ن
كا٣رتبٮيح يٕؽ ٦٭٧ة يف املعةْٚح ىلع إٞ٣يؽة اإلقبل٦يح ألث٪ةء املك٧٤ني,
ثةإلًةٚح أل٧٬يح إٝة٦ح دكرات رشٔيح ٔ٧٤يح م١سٛح لرلاعة كأا٧ح املكةصؽ د٪ٛؽ

النج٭ةت ا٣يت دُؿظ٭ة احلؿٌلت اتل٪ىرييح ,كب٪ةء املؤقكةت اتلٕ٤ي٧يح ل٧٤ك٧٤ني

الؿك٪٬ضية يف أ٦ةك ٨كصٮد ٥٬يف إ٣ةل ,٥كيؽرق٭ٚ ٥ي٭ة ٦ةدة ادلراقح الٮَ٪يح

ألرٌلف حتذٮم ىلع دةرخي٭ ٥كزٞةٚذ٭ ٥ك٘٣ذ٭ ٥املع٤يح كدؿاز٭ ٥تل٤جيح رضكراد٭٥
ن
كمؿااعة ملذُ٤جةد٭ ,٥ظىت تكذ٧ؿ راثُذ٭ ٓ٦ ٥الٮَ ٨كيجنأ ٚي٭ ٥احل٧ةس كالؿكح

كاالردجةط إ٣ةَيف ,كالنٕٮر ثةملكبٮحلح جتةق الٮَ ٨كاملٮاَ٪ني ثؽاػ ٢أرٌلف

كػةرص٭ة.

 /15دبين اجلةٕ٦ةت يف اعمل٪ة اإلقبلَل كمؿا٠ـ ادلراقةت كابلعٮث ٠ؿايس

حبسيح دلراقح كًٓ األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف إ٣ةل ,٥ك٪٦٭ة دراقةت كحبٮث ظٮؿ

مكِ٤ل أرٌلف كدةرخي٭ ٥كأوٮهل ٥كصؾكر ,٥٬كدراقح أقجةب ٕ٦ة٩ةد٭ ٥اُ٣ٮي٤ح,
كتك٤يٍ الٌٮء ىلع كقةا ٢كَؿؽ د٭ضري ٨٦ ٥٬ثرل ٥٬األوي ,٢كأ٩ٮاع

اًُ٭ةد ٥٬ك٪٦ةَ ٜا٩تنةر ٥٬ظٮؿ إ٣ةل ٥كأ٦ةك ٨اظذضةز ٥٬ك٪٦ةَٜ
البلصبني ٪٦٭ ٥كمكذٮل إ٣حل ٚي٭ة ,كَؿح احل٤ٮؿ امل٪ةقجح ,كدٕذرب ال١ؿايس

ابلعسيح أظؽ أ ٥٬املىةدر اٛ٣ةٔ٤ح يف دُٮيؿ املٕةرؼ ا٧٤ٕ٣يح املُٮرة ,كاتل٪ٞيةت
احلؽيسح ,كحتٞي ٜاتل٧٪يح املضذٕ٧يح ,كتكة ٥٬يف دُٮيؿ اإلثؽاع كاالثذاكر.
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 /16إننةء ٕ٦٭ؽ لنؤكف األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف إظؽل ابلرلاف اإلقبل٦يح

دلراقح أكًةٔ٭ ٥االٝذىةديح كالكيةقيح كاالصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح كٗري٬ة كاخلؿكج

ثجذةاش كدٮويةت دذ٘٤ت ىلع حتؽيةد٭ ٥املؼذٛ٤ح( ,)1كدأقحف مؿًلـ لرلراقةت

كابلعٮث ٌٔٝ ٨يح مكِ٤ل ثٮر٦ة كظ ِٛدؿاز٭ة كاالقذٛةدة ممة دىؽر ثٕؽ٬ة ٨٦

٩ذةاش كدٮويةت لؿ ٓٚكدُٮيؿ النٕت الؿك٪٬يج ابلٮرَل يف دميٓ دكؿ إ٣ةل٥
القرتداد ظٞ٭ة ككَ٪٭ة املك٤ٮب ٪٦٭ ,٥ألف ُٞ٪٦ح أرٌلف دٕذرب ُٕٝح  ٨٦أرايض

املك٧٤ني ا٣يت ٩٭جخ  ٨٦أيؽي٭ ٥كٌل٩ٮا أظؽ ًعةية االقذٕ٧ةر.

 /17ىلع أوعةب األمٮاؿ ك ٨٦كقٓ اهلل ٔ٤ي٭ ٨٦ ٥ا٣رب٦ةكيني ػةوح ,ك٨٦

املك٧٤ني اع٦ح ,اال٬ذ٧ةـ ثكٛة٣ح ا٤ُ٣جح ا٣رب٦ةكيني كدٞؽي ٥إ٣ٮف كاملكةٔؽة
ن
ن
ن
ظىت يجنأ صيبل كأية ٦٭ذ٧ة ثؽي ٫٪كدلذ ٫ٕ٧كأ٦ذ.٫
كإف إزا٣ح األ٦يح كاجل٭ة٣ح  ٨٦األ٦ح املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ٬ٮ احل ٢الٮظيؽ
ن
ن
تلٞؽ٦٭ ٥كازد٬ةرٚ ,٥٬إف أٚؿاد املضذ ٓ٧املك ٥٤ابلٮرَل ذ٠ٮرا كإ٩ةزة حلأم٤ٮف ٨٦
مؿا٠ـ ا ٥٤ٕ٣كاملٕؿٚح أف حتذٌ ٨رٗجةد٭ ٥كمٮا٬ج٭ ٥كد٧٪ي٭ة ٪٦ة ٢٬ا٥٤ٕ٣

كاملٕؿٚح يف قةظةت اجلةٕ٦ةت اإلقبل٦يح كاملٕة٬ؽ ا٧٤ٕ٣يح كاملؿا٠ـ املذُٮرة ال
قي٧ة يف اتلؼىىةت ا٣يت حيذةص٭ة أث٪ةء املك٧٤ني خلؽ٦ح ٌٝةية ٥٬كاجل٭ٮض

بنٕج٭ ٥املْ٤ٮـ  ٨٦كظ ٢االًُ٭ةد كا٩تنةهل٧٤ّ ٨٦ ٥ةت اجل٭ ٢إىل ٩ٮر ا.٥٤ٕ٣

( )1اكف ٪٬ةؾ ٕ٦٭ؽ ػةص دةثٓ جلةٕ٦ح املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ جبؽة دلراقح مؤكف األ٤ٝيةت,
كأرشت إىل ثٕي دراقةد ٫يف ٬ؾق ادلراقح.
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وٛعح ثيٌةء
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اتلعؽيةت االصذ٧ةٔيح ا٣يت دٮاص ٫مكِ٤ل ثٮر٦ة خمذٛ٤ح كمىت ,ظير ي٪ترش

اخلٮؼ كاهل ٓ٤كيٕ ٥اٛ٣ٮىض كاالًُؿاب كيٕ٪ؽـ األ ٨٦يف ٝؿل املك٧٤ني ,كيـداد
ن
ا ٥٤ْ٣يٮ٦ة ثٕؽ يٮـ ىلع مكِ٤ل ثٮر٦ة كػةوح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ٝ ٨٦ج ٢ابلٮذيني,
ظير إف ابلٮذيني املك٤عني يٞٮمٮف ثٞذ ٢األثؿيةء كظؿؽ ثٌٕ٭ ٥كدٕؾيج٭,٥
٧٠ة يٞٮمٮف حبؿؽ ابليٮت كاملكةك ٨كامل٧ذ٤اكت ,ثةإلًةٚح إىل ٝية٦٭ ٥ثةلك٤ت

كاجل٭ت ك ُٓٝاُ٣ؿي ٜحبؿيح دة٦ح ,كٝٮات األ ٨٦ابلٮذيح تكةٔؽ ٥٬يف ذل,ٟ

ظير ذ٠ؿ النيغ كاليخ ظكني( )1أ٦" ٫٩ة ثني اعـ 1942ـ ك1981ـ د ٥دؽ٦ري ()911
مكضؽ ,كأظؿٝخ ( )51مىعٛة ن كًلذجة ن إقبل٦يح ,ك(ٝ )895ؿيح مك٧٤ح ,ي ٌ
كرسح

( )11مك٧٤ني  ٨٦الٮّةا ٙاحل١ٮ٦يح ,كأذ )259( ٢ٞأ ٙ٣مكٝ ٨٦ ٥٤ج٢
( )1النيغ كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣األرٌلين ,اعل ٥ص٤ي ٢كأديت أرٌلين دلي٫
مؤٛ٣ةت ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كال٘٤ح األكرديح ,كٝؽ كٞٚين اهلل ملٞةث٤ذ ٫أز٪ةء رظ٤يت ا٧٤ٕ٣يح إىل
ث٘٪بلديل ثكٮًلف ثةزار كأصؿيخ ٞ٣ ٫ٕ٦ةء كأ٦ؽين ثجٕي مؤٛ٣ةد ٫كالنيغ ًٕٙ
ل١رب ق ٫٪كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ 1435/11/13 /ـهث٧ؿًلـ اإل٦ةـ مك.٥٤
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احل١ٮ٦ح دكف ا ٥٤ٕ٣ث٧ىري ٥٬ ٢٬ ٥٬أظيةء أـ  ٥٬أمٮات؟ ك٦ةت ٚي٭ة ( )25أٛ٣ة

بكجت اجلٮع ,كا٩ذ٭١خ أٔؿاض ( )2511مك٧٤ح ,كدَ ٥ؿد ( )171أ ٙ٣مك٨٦ ٥٤

خمذ ٙ٤امل٪ةَ ٜاألرٌل٩يح(.)1

كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ربكٚحكٮر كٝةر ادلي ٨ث ٨مكيٓ ادلي" )2(٨أف مكِ٤ل الؿك٪٬ضية

يٕحنٮف يف ّٕ٦ ٢ة٩ةة ٠جرية ال دجذيه"( ,)3كأف ظيةة املك٧٤ني يف أرٌلف ثةػذىةر
 ٨٧٠يٕحل يف ٝؽر ي٪ى٭ؿ ,كأٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣كاالًُ٭ةد مكذ٧ؿة ظير يذع٢٧

املضذ ٓ٧ادلكيل مكؤكحلح ٠جرية يف اقذ٧ؿار املؾاثط كٔ٤٧يةت اتلُ٭ري إ٣ؿيق حبٜ
الؿك٪٬ضية ,ظير ل ٥دذؼؾ األم ٥املذعؽة كأص٭ـد٭ة ادلكحلح كجلة٩٭ة امل٪بسٞح أم

ػُٮات صةدة دكٝ ٢ٛيةـ الكُ٤ةت يف ٦ية٧٩ةر ثٮاصج٭ة يف محةيح األ٤ٝيح
املك٧٤ح ,كٕ٦ةٝجح مؿدكيب د ٟ٤اجلؿااً ٥ؽ اإلنكة٩يح كدٞؽي٧٭ ٥ل٧٤عة٧٠ح.

( )1كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣األرٌلين ,ثؿ٦ة َف رظ٘٪يح مك٧٤ة٩ٮف َف ػٮ٩ني
رسٗؾمخ ,ثةل٘٤ح األكرديح ,ط1983ـ مٕجح نرش كوعةٚح ٕ٦٭ؽ جتٮيؽ كحتٛيِ اٞ٣ؿآف,
٠ؿايش ,ثة٠كذةف ,ص ,174كدؿدمذ( ٫دةريغ اٞ٣ذةؿ كادلـ ملكِ٤ل ثٮر٦ة).
( )2ا٣ربكٚكٮر د .كٝةر ادلي ٨مكيٓ ادلي ٨أمحؽ  ٨٦مٮاحلؽ ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثأرٌلف ثٮر٦ة ,يرتأس
ن
ظةحلة األ٦ني إ٣ةـ الحتةد ٧ْ٪٦ةت الؿك٬ةجنية ,حي ٢٧اجلجكيح األمؿيكيح كٞ٦ي ٥ث٭ة ك٬ٮ
حمةرض يف صةٕ٦ح ثجكٛ٤يجية ختىه املي١ؿكب٤ٮيج (األظيةء ادلٝيٞح) كهل دل٭ٮدات
قيةقيح كاقٕح يف قبي ٢اقرتداد ظٞٮؽ الؿك٬ةجنيني يف إ٣ةل.٥
( )3اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ الؿك٪٬ضية يؽٕٚٮف رمةكل دل٨ٚ
مٮدة )٥٬كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/11/12/
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ن
كأذ٠ؿ ٪٬ة ثةتلٛىي ٨ٔ ٢أثؿز اتلعؽيةت االصذ٧ةٔيح مكتن٭ؽا ىلع ذلٟ

ثةلٮٝةآ كاألظؽاث كاألد٣ح كا٣ربا٬ني كٌل٩خ ٬ؾق اتلعؽيةت ّة٬ؿة ىلع إ٣يةف

كبةرزة ىلع الكةظح ادلكحلح كاإلٔبل٦يح ,كٚي٧ة يٌل أثؿز د ٟ٤اتلعؽيةت(/)1

 -1اتلُ٭ري إ٣ؿيق كاإلثةدة اجل٧ةٔيح ملكِ٤ل أرٌلف( ,)2كاذلم ي٪ةدل ث٨٦ ٫
( )1اتلعؽيةت االصذ٧ةٔيح جب٧يٓ أماكهلة ككٝةإ٭ة ذ٠ؿت يف أٗ٤ت املؿاصٓ ا٣يت حتؽزخ ٔ٨
ثٮر٦ة ,كصةءت يف اتلٞةريؿ ادلكحلح كاإل٤ٝي٧يح كا٩ترشت ٔرب املٮا ٓٝاالل١رتك٩يح كٝةإ٭ة

كوٮر٬ة كأظؽاز٭ة.

( ٢ٕ٣ )2قةا ٢يكأ ؿ ملةذا اإلثةدة اجل٧ةٔيح ًؽ مٕت الؿك٬ةجنية يف أرٌلف دكف ٗريق ٨٦
املك٧٤ني كػةوح يف ٬ؾا الٮٝخ؟ ٚأذ٠ؿ ٪٬ة ثإجيةز أثؿز د ٟ٤األقجةب/

 /1اخلٮؼ  ٨٦ا٩تنةر اإلقبلـ ألف ُٞ٪٦ح أرٌلف ٦سةثح ثٮاثح ال٩تنةر اإلقبلـ يف دميٓ
أحنةء ثٮر٦ة كرب٧ة ي٧ذؽ ثٕؽ٬ة.

٠ / 2ٮف ثٮر٦ة ٝج٤ح لرلية٩ح ابلٮذيح ٚةجلةس يذٮاٚؽكف إحل٭ة يف لك اعـ كيـكركف املٕةثؽ
كآهلذ٭ ٥كبةتلةيل يذٕةرض  ٓ٦اإلقبلـ كأٚ ,٫٤٬يعةربٮف املك٧٤ني كيٕذربكف ذلٟ
ن
ن
ص٭ةدا ٞ٦ؽقة دلي٭ ٥ألص ٢احلٛةظ ىلع دية٩ذ٭ ٥ابلٮذيح.

 /3ػٮؼ ابلٮذيني ُ٦ ٨٦ةبلح املك٧٤ني ث١٤٧٧ذ٭ ٥كظٞٮٝ٭ ٥ككَ٪٭ ٥املك٤ٮب ٚؼري
كقي٤ح لرلٚةع اهلضٮـ.

 /4اتل٪ةٚؿ ثني ابلٮذيني كاملك٧٤ني يف إ٣ةدات كاتلٞةحلؽ كاملٕذٞؽات ٚة٘٣ةبليح  ٨٦قاكف
ثٮر٦ة دؽي ٨ثةبلٮذيح.

 ًٕٙ /5املك٧٤ني يف دميٓ دلةالت احليةة كال دٮصؽ مىة٣ط  ٨٦كراا٭ ٥كال ثٮاَف هل.٥

 /6يذٮ ٓٝأف تن٭ؽ ُٞ٪٦ح أرٌلف َٛؿة اٝذىةديح اعحلح يف املكذٞج ٢اٞ٣ؿيت كخبةوح يف
دلةؿ دُٮيؿ ابلجيح اتلعذيح ك٦ؽ ػُٮط أ٩ةثيت  ٢ٞ٩ا٘٣ةز كابلرتكؿ ُٞ٪٦ ٨٦ح أرٌلف

إىل لك  ٨٦اهل٪ؽ كالىني ,كٝؽ يكذٛيؽ ٪٦٭ة املك٧٤ٮف الؿك٪٬ضية كبةتلةيل يذ٘ري كإٝ٭٥
االٝذىةدم.

=
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املضة٦يٓ ابلٮذيح كالؿ٬جةف املتنؽدكف ثةتلعؿيي ىلع اً ٙ٪ٕ٣ؽ املك٧٤ني

 ٨٦ػبلؿ اخلُت ا٣يت يٞ٤ٮ٩٭ة يف خمذ ٙ٤أحنةء ابلبلد كيجرشك٩٭ة يف

تكضيبلت دجةع يف املذةصؿ كاألكنةؾ يف النٮارع كاُ٣ؿٝةتٚ ,إف اإلػبلء

إ٣ؿيق ٬ٮ الكيةقح الؿاقؼح لْ٪٤ةـ احلةك ٥املٮص٭ح ًؽ املك٧٤ني ٪٬ةؾ,
ظير ٝة٣خ ٧ْ٪٦ح ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل(")1إف الكُ٤ةت ابلٮر٦يح كٔ٪ةرص
َ ٨٦ٮاأ ٙؽة ثٮاليح أرٌلف ٝؽ اردكجٮا صؿااً ٥ؽ اإلنكة٩يح يف إَةر

=

مح٤ح دُ٭ري ٔؿيق حب ٜالؿك٬ةجنية املك٧٤ح يف كاليح أرٌلف"(.)2

 /7تن١ي ٢دْ٪ي ٥صؽيؽ ألث٪ةء الؿك٬ةجنية ىلع املكذٮل ادلكيل يف اعـ 2112ـ كذل ٟثؿاعيح
٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقبلَل ,األمؿ اذلم أ ٜ٤ٝثٮر٦ة  ٨٦دؽكيٌٝ ٢يح املك٧٤ني
الؿك٪٬ضية يف املكذٞج.٢

 /8حتؿيي الؿ٬جةف اع٦ح ابلٮذيني املٮغ كدٮزيٓ ا٣جرشات كال١ذحجةت ٔ٤ي٭ ,٥كإّ٭ةر
احلٞؽ كإ٣ؽاء جتةق املك٧٤ني.

 /9أَ٧ةع قيةقيح ظير يُ ٓ٧الؿاػني يف دىٛيح املك٧٤ني  ٨٦أرٌلف ك ٨٦ز ٥حي٧٤ٮف
ثإٝة٦ح دك٣ح مكذ٤ٞح ل٧٤ٮغ اخل٤ه ثةتلٕةكف  ٓ٦ابلٮذيني املضةكرة.

(٧ْ٪٦ )1ح ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ْل /إظؽل امل٧ْ٪ةت إ٣ةمليح املكذ٤ٞح األقةقيح املٕ٪يح

ثة دلٚةع ٔ ٨ظٞٮؽ اإلنكةف كمحةيذ٭ة ,كإٞ٣ةء الٌٮء ىلع ظةالت ا٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ اإلنكةف
ن
كصؾب ا٩تجةق املضذ ٓ٧ادلكيل إحل٭ة ,كدذؼؾ ٩ ٨٦يٮيٮرؾ ٞ٦ؿا هلة ,كأوؽرت دٞةريؿ ٠سرية
صيؽة كراإح ٦ؽٔ٧ح ثةلىٮر كاحلٞةا ٜكاألد٣ح كالنٮا٬ؽ كا٣ربا٬ني بنأف مكِ٤ل ثٮر٦ة,
ن
ك٦ة يذٕؿًٮف  ٨٦إثةدة دمةٔيح كدُ٭ري ٔؿيق كديين ,كىلع ا٦ذؽاد زبلزني اع٦ة دأثخ

امل٧ْ٪ح ىلع ا ٨٦ ٢٧ٕ٣أص ٢كًٓ اخلُٮط إ٣ؿيٌح ,اٞ٣ة٩ٮ٩يح كاألػبلٝيح ,يف قبي٢
ن
إظؽاث د٘يري يرضب جبؾكرق ٔ٧يٞة؛ ك٩ةً٤خ  ٨٦أص ٢دٮٚري املـيؽ  ٨٦إ٣ؽا٣ح كاأل٨٦
جل٧يٓ األٚؿاد ظٮؿ إ٣ةل ,٥اْ٩ؿ مٮ ٓٝامل٧ْ٪ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.

( )2اْ٩ؿ دٞؿيؿ ٧ْ٪٦ح ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ثٕ٪ٮاف (ك ٙٝأٔ٧ةؿ اتلُ٭ري إ٣ؿيق ا٣يت
=
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ظير اك٩خ ٪٬ةؾ محبلت ٦ذٛؿٝح تلُ٤يغ قٕ٧ح املك٧٤ني درتًلـ ىلع

اداعءات ثذرصٚةت منح٪ح ,يف األرضظح كاملـارات ابلٮذيح أك ىلع قٮء ٕ٦ةم٤ح
ا٣جكةء ابلٮذيةتًٕٚ ,ل قبي ٢املسةؿ نرش ٠ذيت ٔ٬ ٨ؾا املٮًٮع اعـ 2111ـ حتخ
ن
ٔ٪ٮاف /اخلٮؼ ٞٚ ٨٦ؽاف إ٣ؿؽ ,كزع  ٫٪٦ىلع ُ٩ةؽ كاقٓ اغبلة ٝ ٨٦ج٢

الؿ٬جةف( ,)1كرساعف ٦ة حتٮ٣خ ٬ؾق اال٩ذ٭ةاكت كاالٚرتاءات إىل أٔ٧ةؿ ٔٙ٪
صكؽيح ًؽ املك٧٤ني١ٚ ,ٮف  ٥ْٕ٦املك٧٤ني  ٥٬رصةؿ أٔ٧ةؿ كأوعةب
ن
حمبلت كرصاٚح ىلع ُ٩ةؽ و٘ري صٕ٤٭٬ ٥ؽٚة ل٤٭ض٧ةت ػبلؿ األز٦ةت

االٝذىةديح كػبلؿ ٚرتة ظ١ٮ٦يت (أك٩ٮ) ك (ين كيٝ )٨ة٦خ ثٕي إ٣ىةثةت

ثةٔذؽاءات ىلع املك٧٤ني كدمؿت مكةصؽ ٥٬ك٦ؽارق٭ ٥كحمبلد٭ ٥كبيٮد٭,٥
ن
كَجٞة ألظؽ املىةدر ٚإف آالؼ املك٧٤ني ٝؽ ٞ٣ٮا ظذٛ٭ ٥يف أٔ٧ةؿ م٘ت دمٮيح
كٔؿٝيح ظى٤خ يف األٔٮاـ1958 /ـ ك1961ـ ك1974ـ ثني املك٧٤ني كابلٮذيني ٧٠ة
صؿت ْ٦ة٬ؿات ًؽ املك٧٤ني يف لك  ٨٦ثٮر٦ة ا٤ٕ٣ية كالكًٛل ػبلؿ ز٧ة٩ح٪ةت
اٞ٣ؿف إ٣رشي.)2(٨

=

د٧ةرس ًؽ الؿك٬ةجنية املك٧٤ني) اذلم وؽر يف  153وٛعح ,كًلؾل ٟاْ٩ؿ دٞؿيؿ ثٕ٪ٮاف

(ثٮر٦ة اٞ٣ٮات احل١ٮ٦يح تكذ٭ؽؼ مكِ٤ل ثٮر٦ة).

( )1ظير يٮصؽ يف ثٮر٦ة أكرث  311,111 ٨٦را٬ت ثٮذم أك ٦ة يكُل (ثٮ٘٩حف ) ( أم ٦ة يٕةدؿ

 ٨٦ %2ذ٠ٮر ابلٮذيني يف ابلبلد ,ثةإلًةٚح إىل ٔؽد و٘ري  ٨٦الؿ٬جةت ,اْ٩ؿ أ٩ؽرك

ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .16

( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ,ٜص .26
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كأثؿز مة٬ؽ هلؾا اتلُ٭ري إ٣ؿيق /اهلض٧ةت امل٪٧٭ضح كاملضةزر الٮظنيح

كمحبلت اإلثةدة اجل٧ةٔيح كاحل٧بلت إ٣ك١ؿيح ا٣يت يٞٮـ ث٭ة ٝٮات األ٨٦

احل١ٮ٦يح  ٓ٦منةرًلح اجل٧ةاعت املذُؿٚح  ٨٦املٮغ ابلٮذيح ,ىلع ٝؿل املك٧٤ني,

ك٪٬ة أمري إىل أ ٥٬د ٟ٤احل٧بلت إ٣ك١ؿيح ا٣يت ٝة٦خ ًؽ املك٧٤ني ٪٦ؾ أكرث
ن
 ٨٦قجٕني اع٦ة كْل ٧٠ة يٌل(/)1

 .1اك٩خ أرٌلف م٤ذًف اإلجن٤زي كاحلةثة٩حني يف احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح اعـ

 1942ـ ٚؽارت ٪٬ةؾ ٕ٦ةرؾ ٔ٪يٛح راظخ ًعيذ٭ة ٦ة يـيؽ ىلع ٦ةاح أ ٙ٣مك٥٤
رك٪٬يج ث٧ؤامؿة  ٨٦ابلٮذيني املٮغ كدٕةكف الكُ٤ةت ابلٮر٦يني كدـكيؽ٥٬
ثةألق٤عح اجلةريح كاذلػةاؿ احليح ٝ ٨٦ج ٢احلةثة٩حني٧٠ ,ة ٕ٣ت ا٣ربيُة٩يٮف دكر

املذٛؿصني الىة٦ذني ,كًلؾل ٟرشد ٩ى ٙم٤يٮف مك ٥٤رك٪٬يج صؿاء ٬ؾق
ن
ن
املضـرة٧٠ ,ة أظؿؽ كدمؿ دؽ٦ريا اكمبل ٔؽد (ٝ )317ؿيح(.)2
٤٧ٔ .2يح اٛ٣ٮج ابلٮرَل اخلةمف يف ٩ٮ٧ٚرب اعـ 1948ـ ظير ٝة٦خ

اٞ٣ٮات املك٤عح يف ثٮر٦ة ثٞذ ٢ال١سري  ٨٦املك٧٤ني ,كاٞ٣جي ىلع آػؿي٨

كإيؽأ٭ ٥الكضٮف كاملٕذٞبلت ,كظؿؽ ال١سري ٝ ٨٦ؿل املك٧٤ني كمـارٔ٭٧٠ ,٥ة
ٝةمٮا خبُ ٙا٣جكةء كاالٔذؽاء ٔ٤ي٭ ,٨كأدل إىل اردكةب ٬ؾق اجلؿاا ٥إىل

ن
( )1أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد َجٕح صؽيؽة
كٞ٪٦عح ص (.)135-131
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص (.)131-73
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ترشيؽ ظٮايل 33أ ٙ٣مؼه كجلٮا٭ ٥إىل ثة٠كذةف الرشٝيح (ث٘٪بلديل)(.)1
٤٧ٔ .3يح اٞ٣ٮة ابلٮر٦يح اإل٤ٝي٧يح يف ٦ةيٮ اعـ 1949ـ ظير ٝة٦خ ٝٮات

احل١ٮ٦ح ثأٔ٧ةؿ كظنيح خمذٛ٤ح ٦س ٢اجل٭ت كالك٤ت كاالٗذىةب كاتلٕؾيت

اجلك٧ةين كظؿؽ ابليٮت ثٝ ٢ؿل ثأك٤٧٭ة ,كإصجةر اجلةس ىلع ا ٢٧ٕ٣ثةلكؼؿة,

كأدت ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يةت البلإنكة٩يح إىل مٮت ال١سري كَؿد أكرث  21 ٨٦أ ٙ٣مك٥٤

إىل ثة٠كذةف الرشٝيح (ث٘٪بلديل)(.)2

٤٧ٔ .4يح ٚٮج تنني اثلةين لُ٤ٮارئ يف ٦ةرس اعـ 1951ـ (.)3
٤٧ٔ .5يح ٦ةيٮ ,أكذٮبؿ يف اعـ 1952ـ.
٤٧ٔ .6يح مٮين زٮف يف أكذٮبؿ اعـ 1954ـ.
 .7ا٤٧ٕ٣يح املنرتًلح ل٤٭ضؿة كاجلحل يف ي٪ةيؿ اعـ 1955ـ ظير ٝةمٮا

ثذؽ٩حف مكضؽ يف ٝؿيح ( ٠يٮ٩ؽك٧٠ )ٖ٩ة ظٮلٮا مكضؽ احلةج إق٧ةٔي ٢يف
اجل٭ةيح إىل ٕ٦ك١ؿ ٕ٦ ٨٦ك١ؿات اجلحل ,كٝؽ ٝةـ ثٕي املٮّٛني ابلٮذيني

املك٤عني خبُ ٙمخف ٚذيةت ثةٞ٣ٮة كدـكصٮ ,٨٬كٌل٩خ ٬ؤالء اٛ٣ذيةت ٨٦

ٝؿيح قيؽ ظكني ( ٨٦اكزرب( )٢قيةصٮف) ,كبةُ٣ؿيٞح ٛ٩ك٭ة دـكج ثٕي

( )1اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص .135
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص.135
ن

(٩ )3بلظِ يف تك٧يح اهلض٧ةت أ٩٭ة ٔؿٚخ كامذ٭ؿت ثأق٧ةء ٝٮاد ٝٮات ابلٮذيح اغبلة ك٬ؾا
يؽؿ ىلع أف احل٧بلت إ٣ك١ؿيح اك٩خ  ٨٦راعيح احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح.
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مٮّيف اجلحل ٚذيةت مك٧٤ةت ٘٪٦( ٨٦ؽك)(.)1
٤٧ٔ .8يح اكثنت ٬ينث ٠يةك يف اعـ 1959ـ.
٤٧ٔ .9يح ٠ي٘ةف يف اعـ 1962ـ.
٤٧ٔ .11يح مٮم ٠يٮم يف أكذٮبؿ اعـ 1966ـ.
٤٧ٔ .11يح ٩ةصةزي٪اك يف اعـ 1967ـ ظير أٞ٣خ قُ٤ةت ثٮر٦ة اٞ٣جي ىلع
ن
ز٧ة٩يح كٔرشي ٨أٛ٣ة  ٨٦مكِ٤ل أرٌلف ,ز ٥أثٕؽد٭ ٥إىل ظؽكد ثة٠كذةف الرشٝيح
(ث٘٪بلديل) كٝؽ اقت١٪ؿت ثة٠كذةف ٬ؾق اإلصؿاءات اتلٕكٛيح ٝ ٨٦ج٢
قُ٤ةت ثٮر٦ة ,كل ٥دٞج ٢املجٕؽي ٨يف أراًي٭ةٚ ,ؿدد٭ ٨٦ ٥ظير أدٮا ,كٚٮر

رصٮٔ٭ ٥إىل ثٮر٦ة زصخ ث٭ ٥الكُ٤ةت يف قضٮ٩٭ة ممة أدل إىل مٮت ال١سريي٨

٪٦٭ ٥لكٮء الؿاعيح الىعيح كإ٩ؽاـ ا٘٣ؾاء(.)2
٤٧ٔ .12يح ٦يةت مٮف يف اعـ 1969ـ.

٤٧ٔ .13يح امليضٮر أك ٖ٩قةف يف اعـ 1973ـ.
٤٧ٔ .14يح قةيب يف ٚربايؿ اعـ 1974ـ ظير أرٗ ٥اجلحل ابلٮرَل ٦ةايت

اعا٤ح  ٨٦املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ىلع رًلٮب اٞ٣ٮارب اتلةثٕح ل٤ضحل ظير أ٩ـهل ٥يف
ن
(١٬ )1ؾا كرد يف وعيٛح ثةقيةف األرديح ,داك ,يف 1955/5/14ـ ٞ٩بل  ٨٦أيب ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ
ن
الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد َجٕح صؽيؽة كٞ٪٦عح ص.136
ن
( )2اْ٩ؿ أػجةر إ٣ةل ٥اإلقبلَل ٔؽد ( )1181اعـ ٞ٩ ,٬1411بل  ٨٦أيب ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ
ن
الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد َجٕح صؽيؽة كٞ٪٦عح ص.136
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ن
صـيؿة و٘رية ػةحلح  ٨٦احليةة ,كل ٥د٤جر ٬ؾق إ٣ةابلت َٮيبل ظىت ٪ٚٮا
ن
دميٕة(.)1
٤٧ٔ .15يح ٩ةاغ٦ني اتلجني امل ( ٟ٤زٕجةف امل )ٟ٤يف ٚربايؿ اعـ 1978ـ ,كدٕؽ

 ٨٦أػُؿ اهلض٧ةت كأرشق٭ة إذ أكدت إىل د٭ضري ( )31111مك ٥٤إىل ث٘٪بلديل,
كد ٥أذٞةؿ مخكح آالؼ مؼه  ٨٦الؿصةؿ كا٣جكةء حبضح أ٩٭ ٥أصة٩ت ٝؽمٮا

 ٨٦ث٘٪بلديلٚ ,أوؽرت حم٧١ح ٦ذ٤ٞ٪ح أظاك٦٭ة ثةلكض ٨ىلع أكرث  ٨٦أ٣يف
ن
مؼه كٞٚة ٞ٣ة٩ٮف اهلضؿة املـٔٮـ كاذلم وؽر اعـ 1982ـ ,كأف (٨٦ )511

ا٣جكةء يٞجٕ ٨يف ٕ٦ك١ؿات االٔذٞةؿ يكذضٮب ٨ثىٮرة دٕكٛيح كيرضب ٨رضبة
ن
٦ربظة ,كأذ ٢ٞثٕي املنةيغ كزج ث٭ ٥يف املٕذٞبلت ,كد ٥إظؿاؽ ٝؿل ُٞ٪٦ح

ثٮقيؽك. )2(ٖ٩

٤٧ٔ .16يح مٮم ٪٬سة يف أٗكُف اعـ 1978ـ.
٤٧ٔ .17يح صةلٮف يف اعـ 1979ـ.
٤٧ٔ .18يح ثيٮ زةية يف يٮحلٮ اعـ 1991ـ كأدل إىل د٭ضري ( )268111مك ٥٤إىل

ث٘٪بلديل.

ن
( )1أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد َجٕح صؽيؽة
ن
ن
كٞ٪٦عح صٞ٩ ,137بل ٔ ٨دل٤ح دٔٮة احلٔ ,ٜؽد (ٞ٪٦ )115ٮال ٔ ٨دل٤ح احل٧ة٦ح.
ن
( )2أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد َجٕح صؽيؽة
كٞ٪٦عح ص  ,152كًلؾل ٟاْ٩ؿ دٞؿيؿ ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ثٕ٪ٮاف حم٪ح حمٛٮٚح ثةملؼةَؿ
كالىةدر يف ٦ةيٮ2119ـ.
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٤٧ٔ .19يح ظؿس احلؽكد ٩ةقةاك ٪٦ؾ اعـ 1992ـ(.)1
 .21احلةدزح األػرية أك اجل١كح األػرية ,كالزجلة ٕ٩حل ٬ؾا احلؽث اذلم

ا٩ؽ ٓ٣يف م٭ؿ يٮ٩يٮ 2112ـ ثٕؽ ٞ٦ذ ٢ادلاعة إ٣رشة ,كٌلف إدمةيل ٔؽد اجلةزظني

إىل أكذٮبؿ 2112ـ (111111مؼه) يف كاليح راػني ,كظٮايل (35111مؼه) ٩ةزح
يٕحنٮف يف قحذٮم ٝيٮٝذٮ ,كظؿؽ أكرث ٦ )5311( ٨٦زنؿ ك٦جىن ديين(.)2

٬ؾق إمةرات  ٍٞٚكل ٟأف دذؼي ٢أيخ اٞ٣ةرئ ٬ٮؿ املىيجح كْٔ ٥اخلىُت

كٚؽاظح األمؿ كٞ٦ؽار اخلكةاؿٚ ,بل م ٟأف لك ٔ٤٧يح ٬ ٨٦ؾق ا٤٧ٕ٣يةت

(٩ )1ةقةاكٝ ٥٬ /ٮات أ ٨٦احلؽكد دمٕخ ثني مكؤك٣ني  ٨٦كزاريت اهلضؿة كاجل٧ةرؾ كأٌٔةء
 ٨٦اجلحل كٌلف  ٨٦أثؿز ٦٭٧ةد٭ة دأ٦ني احلؽكد  ٓ٦ث٘٪بلديل يف م٧ةؿ أرٌلف كْل ٬يبح
مك٤عح ,كدٮرَخ ٝٮة ٩ةقةاك يف ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةايف يف كاليح أرٌلف ,ال قي٧ة االًُ٭ةد
كاقذ٘بلؿ الؿك٪٬ضية املك٧٤ني ,كاردكةب ا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ اإلنكةف ,كاٗذىةب ا٣جكةء
كاثزتاز األمٮاؿ كدٕؾيت املٕذ٤ٞني ,ك٩٭ت األمٮاؿ ك٦ؽا٧٬ح امل٪ةزؿ ,كٝذ ٢اجلةس
ن
ٔنٮااية ,كٝةؿ ٚي ٢ركبؿتكٮف ٦ؽيؿ ٝك ٥آقية يف ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل /إف إٞ٣ٮبةت
األمؿيكيح ًؽ ٝٮات األ ٨٦اك٩خ كمي١ح ,كٌلف ٪٬ةؾ ختُيٍ يف كام ٨ُ٪لرسد ٝةا٧ح
حتذ ِٛث٭ة كزارة اخلـا٩ح األمؿيكيح ألمؼةص كًجةط اردكجٮا أٔ٧ةؿ كظنيح ,كبٕؽ
ٔ ٥٤اٞ٣ةدة ابلٮر٦يني ظٮؿ ٬ؾا املٮًٮع ٝؿركا ػٛي ػكةاؿَ ٨ٔ ٥٬ؿي ٜاتلؼ٤ه ٨٦
ن
كظؽة أ ٨٦احلؽكد كظ٤٭ة صؾرية ثأمؿ  ٨٦راحف ثٮر٦ة زني قني يف ٩٭ةيح اعـ 2113ـ ,اْ٩ؿ
مٮ٬ ٓٝيٮ ٨٦رايتف ككتل ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
( )2دٞؿيؿ م١ذت دجكي ٜاألم ٥املذعؽة ل٤نبٮف اإلنكة٩يح (أكتنة) دٞؿيؿ ( )2الىةدر يف
٩ٮ٧ٚرب 2112ـ.
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اإلصؿا٦يح دجٕر ٦آيس  ٨٦أذٞةؿ كاٗذىةب كٝذ ٢كظؿؽ كد٭ضري كًيةع(.)1
 -2اتلٕؾيت امل٪٧٭ش كٝذ ٢األثؿيةء كالٌٕٛةء  ٨٦املك٧٤ني ثبل رمحح كال ُٔٙ
ثُؿؽ كظنيح خمذٛ٤ح اكحلؿؽ أظيةء( ,)2كا٘٣ؿؽ

( )3

كالرضب ثةٕ٣يص

( )1لبلقزتادة ٔ٬ ٨ؾق الٮٝةآ كاألظؽاث كاْٛ٣ةآ ثةتلٛىي ٓ٦ ٢النٮا٬ؽ كاألد٣ح اْ٩ؿ
(٠ذةب ٦أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة أرٌلف ملؤ ٫ٛ٣النيغ ٔجؽ الكجعةف ٩ٮر ادلي ٨كأِ)
مؿصٓ قةث.ٜ
( )2دٮصؽ ٞ٦ةَٓ ٚيؽيٮ ىلع مٮ ٓٝاحلٮديٮب منة٬ؽ ْٚيٕح كٞ٦ةَٓ مؤملح ٞ٣يةـ ابلٮذيني حبؿؽ
املك٧٤ني أظيةء كرضب٭ ٥ثةهلؿكات ظىت املٮت.
( )3كأ٪٬ ٢ٞ٩ة ٝىح كإٝيح ذ٠ؿق وةظت ٠ذةب حلةيل النذةت ظير يٞٮؿ /كقأ٣خ أظؽ
البلصبني يف إ٩ؽك٩حكية ٠ي ٙاقذُةٔخ اخلؿكج  ٨٦أرٌلف ٚأصةب "مؿرت ثٞىح مؿٔجح
يف ابلعؿ ,اك٩خ حلْةت ٔكرية د ٟ٤ا٣يت كاص٭٪ة ٚي٭ة املٮت ,ظني رًلج٪ة ىلع ٦نت قٛي٪ح
ٝؽي٧ح كٔؽد٩ة ٚٮؽ املةاتني ك٪ٕ٦ة ثٕي األَٛةؿ ,كٌل٩خ األصٮاء ظةرة رَجح ل٘٤ةيح,
كأحبؿ٩ة ك٪ُٕٝة يٮ٦ني يف ابلعؿ ,كبؽأ الـاد اذلم ٪ٕ٦ة يجذيه كٛ٩ؽ املةء ,كوةر اجلةس يف
كًٓ ػُؿ ل٘٤ةيح ,كيف إظؽل ال٤يةيل كحن ٨يف كقٍ ابلعؿ٬ ,ؽأت الؿيةح كامذؽت
رَٮبح ابلعؿ ظىت رص٩ة ننٕؿ ثٌي ٜاجلٛف كل ٥يكذُٓ  ٨٦ثؽاػ ٢الكٛي٪ح أف يجًف
ٚي٭ةٚ ,أػؾ اجلةس يىٕؽكف إىل أىلع الكٛي٪ح ٤ٕ٣٭ ٥جيؽكف نك٧ح ٬ٮاء دؿحي٭ ٨٦ ٥رَٮبح
األصٮاء كظؿارة اُٞ٣ف ٚةػذ ٢دٮاز٩٭ة كأػؾت د٧ي ٢كدٌُؿب كٚضأة كقٍ اْ٣بلـ
ادلامف ا٤ٞ٩جخ الكٛي٪ح ثٚ ٨٧ي٭ة  ٨٦الؿك٪٬ضيني ,كبؽأت اق ٓ٧رصػةت اجلةس
كاقذ٘ةزذ٭ ,٥كرساعف ٦ة ػٛذخ األوٮات كاػذٛخ االقذ٘ةزةت ,يف ٬ؾق األز٪ةء ٗؿؽ
ن
 ٨٦ ٥ْٕ٦اكف ىلع الكٛي٪ح ,كيٞي٪ة حنٝ ٍٞٚ ٨ؿاثح إ٣رشيٚ ٨ؿدا مم ٨جنيؽ الكجةظح
كبٌٕ٪ة ٗؿؽ بكجت اإلر٬ةؽ كاملنٞحٚ ,رص٩ة نكجط يف اْ٣بلـ ظىت أرشؽ اٛ٣ضؿ كتنذخ
=
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كاهلؿكات ظىت املٮت ,كالرصاع اُ٣ةايف اذلم أذٍف ٩ةرق ر٬جةف ٦تنؽدكف
قة٧٬ٮا ثؽٔٮا ٥٬ل١٤ؿق يف ٝذ ٢كترشيؽ اآلالؼ  ٨٦مكِ٤ل الؿك٪٬ضية
ن
كصٕ٤ٮا إ٣ةل ٥يذٛؿج ىلع حمةكالت لئلثةدة اجل٧ةٔيح دكف أف حيؿؾ قة٪٠ة,

كٝؽ ا٩ترشت د ٟ٤الىٮر ا٣بنٕح كاملٞةَٓ املؤملح يف املٮا ٓٝاالل١رتك٩يح
ن
املؼذٛ٤ح ,كلٮ ٔ ٥٤ابلٮذم أف ػ٬ ٙ٤ؾا املكٕ٦ ٥٤ذى٧ة لؿصٓ اٞ٣٭ٞؿل ٨٦
ن
ن
ن
ن
ٝج ٢أف د٧ف يؽق مكضؽا كي٭ؽـ ٪٦ربا كي٭ذٔ ٟؿًة كيكن ٙقرتا,
ن
ن
كأذ٠ؿ ٪٬ة ٦سةال م٧٤ٮقة ظير يٞٮؿ األقذةذ حم٧ؽ زًلؿية "ٔ٪ؽ٦ة ٔضـت
احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٔ ٨اقتيٕةب املك٧٤ني يف دلذٕ٧٭ة ابلٮذم ,كٚن٤خ يف

قيةقح اتلؾكيت كاال٦ذىةص ,رشٔخ يف قيةقح اإلثةدة كاالًُ٭ةدٚ ,يف
اعـ 1942ـ كٝج ٢االقذٞبلؿ ٝذ ٨٦ ٢املك٧٤ني  111أ ٙ٣مؼهّ ,
كٚؿ
ٔرشات اآلالؼ إىل ادلكؿ املضةكرة٦ ,س ٢ث٘٪بلديل ,ك٦ة ز٣خ أذ٠ؿ ٔ٪ؽ٦ة
ن
٪٠خ و٘ريا يف اخل٧كح٪ةت٪ٔ ,ؽ٦ة أٝؽـ اجل٪ٮد ابلٮذيٮف ىلع  ُٓٝرؤكس
املك٧٤ني كبؽأكا يٕ٤جٮف ث٭ة ١٠ؿة اٞ٣ؽـ كيذٞةذٚٮ٩٭ة ,أ٦ة اٞ٣ذ ٢كالك٤ت

كاجل٭ت ٚ٭ٮ ا٘٣ؾاء احلٮَل ل٤ض٪ٮد ابلٮذيني يف ٪٦ةَ ٜاملك٧٤ني ,كأػؾ٥٬

ثةٞ٣ٮة ل٤نجةب كال١جةر  ٨٦أص ٢اقذؼؽا٦٭ ٥يف األٔ٧ةؿ النةٝح٠ ,ج٪ةء
=

ثٌٕ٪ة يف ابلعؿ كال ٩ؽرم ٗ ٢٬ؿٝٮا أك جنٮ كٌلف ٦يع ثٌٕح ٛ٩ؿ مم ٨اقذُةع أف يجًف
ن
ن
كأوجع٪ة مؿٞ٬ني صؽا ك٣ك ٨كاو٪٤ة الكجةظح إىل اثلةثلح ّ٭ؿا كًٕٛخ ٝٮا٩ة كأكم٪١ة
ىلع اهلبلؾ ظىت كو٤خ قٛي٪ح دةثٕح لٞ٤ٮات ابلعؿيح املة٣زييح كأكو٤ٮ٩ة إىل أٝؿب صـيؿة
إل ٩ؽك٩حكية ,اْ٩ؿ وبلح ٔجؽ الن١ٮر ,حلةيل النذةت ,امل١ذجح األقؽيح ل٤جرش كاتلٮزيٓ,
م١ح امل١ؿ٦ح ,ط ,٬1435 ,1ص.71-69
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اُ٣ؿؽ كاجلكٮر كحنٮ٬ة دكف د ٓٚأم ٞ٦ةث ٢هل ,٥ظىت إُ٣ةـ ,كإذا ل ٥جيؽكا
ن
النجةب يف امل٪ةزؿ يأػؾكف ا٣جكةء"( ,)1كأف ٔؽد اذلي٦ ٨ةدٮا ٗؿٝة 5317
ن
مؼىة ػبلؿ اعَل2112 /ـ ك2113ـ(.)2
 -3مىةدرة ظ ٜاحليةة ٚيٞذ ٢املٮاَ ٨املك ٥٤ابلٮرَل يف أم كٝخ ,كببل قجت
كبنلك أذجةيط إ٦ة ثٮاقُح إ٣ك١ؿ ابلٮرَل أك امل٤حنيةت كأثؿز ٪٬ة

دٛةوي ٢احلةدزح األػرية ا٣يت كٕٝخ يف  3يٮ٩يٮ  ٨٦اعـ 2112ـ( )3كًلي ٙأف
( )1دل٤ح ابليةف إ٣ؽد ( )37ص ٞ٦ 66ةؿ ألمحؽ مٮ ٜٚزيؽاف ثٕ٪ٮاف املك٧٤ٮف يف أرٌلف
(ثٮر٦ة) كمكرية املٕة٩ةة ,كيف ٬ؾا الىؽد يٞٮؿ النيغ د .ق٧٤ةف ثٚ ٨٭ؽ إ٣ٮدة ادلأيح
كامل١ٛؿ اإلقبلَل املٕؿكؼ أز٪ةء ٦ؽاػ٤ذ ٫ىلع اهلٮاء ٦جةرشة يف ٪ٝةة املضؽ اٌٛ٣ةايح ثٕؽ
ٔؿض ا ٥٤ٛ٣الٮزةاٌف ثٕ٪ٮاف (أرٌلف املجكيح) أ ٫٩ل ٥يكذُٓ كل ٥يُ ٜإ٧٠ةؿ املنة٬ؽ
املأقةكيح كالىٮر ا٣بنٕح أل٩٭ة ٚٮؽ ٝؽرة اإلنكةف ىلع االظذ٧ةؿ.
( )2إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر)
الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج
إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2114ـ.
(٬ )3ؾق احلةدزح كالٮإٝح امذ٭ؿت كنرشت دٛةوي٤٭ة كوٮر ادلاعة الن٭ؽاء ٔرب املٮآٝ
االل١رتك٩يح كالىع ٙكا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح املؼذٛ٤ح أل٩٭ة اك٩خ ث٧سةثح الرشارة األكىل
ل٤عةدزح األػرية ٨٦ ,أثؿز٬ة٪ٝ /ةة اجلـيؿة ك٪ٝةة إ٣ؿبيح ك٪ٝةة اإلػجةريح الكٕٮديح ك٪ٝةة
املضؽ ك٪ٝةة إٝؿأ ك٪ٝةة اٞ٣ؽس ك٪ٝةة كوةؿ ك٪ٝةة الؿقة٣ح كٗري٬ة ,أ٦ة ثة٣جكجح ل٧٤ٮآٝ
االل١رتك٩يح ٚجرشت احلةدزح يف مٮ ٓٝاجلـيؿة ٩خ ,كمٮ ٓٝأرٌلف ٩يٮز ,كمٮ ٓٝاالحتةد
إ٣ةِ٣ل ٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني ,كمٮ ٓٝاملك ,٥٤كمٮ١ٛ٦ ٓٝؿة اإلقبلـ ,كمٮ ٓٝاأللٮًلح ,كمٮٓٝ
ثةدر كٗري٬ة ,أ٦ة ثة٣جكجح ل٧٤ضبلتٚ /جرشت يف دل٤ح املضذ ٓ٧ال١ٮيتيح ,كدل٤ح ابليةف,
=
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املك٧٤ني ٝذ٤ٮا ثبل ذ٩ت كوٮدرت ظيةد٭ ٥ثبل قجت.
كٝؽ ثؽأ احلةدث ثٕؽ إٔبلف احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ثأ٩٭ة قذ٪٧ط ثُةٝح املٮاَ٪ح

ل٧٤ك٧٤ني الؿك٪٬ضيني يف إ٤ٝي ٥أرٌلفٚ ,ذعؿًلخ دمةٔح املٮغ ابلٮذيح إلظؽاث

اٛ٣ٮىض كاالًُؿاثةتٕ٣ ,ؽـ دٛ٪يؾ ٬ؾا املرشكع ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح أل٩٭ة ال
ن
ن
دٮا ٜٚأ٬ٮاء ٥٬كخمُُ٭ ٥ك٬ٮ أف يكٮف إ٤ٝي ٥أرٌلف إ٤ٝي٧ة ػةوة هل ٥ال يك٫٪١

ٗري ٥٬ك٧٤ٕ٣٭ ٥أف ٬ؾا قيؤزؿ يف ظض ٥ا٩تنةر اإلقبلـ ثةملُٞ٪ح ثكةم٤٭ة.

كأٔ٪٤خ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح يف /18رصت/3 -٬1433 /يٮ٩يٮ2112/ـ ٔ٨

ظةدث ص٪ةيئ ك ٓٝيف كاليح أرٌلف املك٧٤ح ٚعٮاق أف ٚذةة ثٮذيح كصؽت ٞ٦ذٮ٣ح

ثٕؽ دٕؿً٭ة حلة٣ح اٗذىةب ىلع أيؽم دل٭ٮ٣ني يف َؿؼ ٝؿيح قة٩ؽكم تك٪١٭ة
َةاٛح املٮغ ,كأٔ٪٤خ الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ثٕؽ٬ة ٔ ٨إٞ٣ةء اٞ٣جي ىلع زبلزح

أمؼةص  ٨٦املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني تنتج ٫يف ً٤ٮٔ٭ ٥يف اردكةب دٟ٤

اجلؿي٧ح.

كبٕؽ ميض  48قةٔح  ٨٦اإلٔبلف احل١ٮَل أظؽث املٮغ ٚٮىض ظير

ٝة٦خ دل٧ٮٔح  ٨٦ا٘٣ٮاغاحني ٝؿاثح ( )311مؼه ثةٔرتاض قيةرة ظة٤ٚح اك٩خ
=

كدل٤ح ٚٮري ٨أٚريز األمؿيكيح ,كٗري٬ة ,كبة٣جكجح ل٤ىعٚ /ٙجرشت يف صؿيؽة ٔاكظ,
كصؿيؽة املؽي٪ح ,كصؿيؽة قج ٜاالل١رتك٩يح ,كبٕي اجلؿااؽ إ٣ةمليح ٠ضؿيؽة ٠ؿيكتيةف
قةيجف مٮ٩حذٮر األمؿيكيح ,كوعيٛح اغرديةف ا٣ربيُة٩يح ,كصؿيؽة اال٩ؽث٪ؽ٩خ
ا٣ربيُة٩يح ,كوعيٛح ٩يٮيٮرؾ دةي٧ـ األمؿيكيح ,كوعيٛح كام ٨ُ٪ثٮقخ ,كوعيٛح
دم تكةيخ األملة٩يح كٗري٬ة.
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دذض ٫إىل ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف كْل دٔ ٢ٞرشة  ٨٦داعة دمةٔح اتلج٤يٖ كاردكجخ
ن
حبٞ٭ ٥دلـرة كظنيح ىلع ٞ٦ؿبح  ٨٦ثرلة تكُل دٮ٘٩ٮ ,ظير ٝذ٤ٮا دميٕة ك٦س٤خ
ن
ن
جبسس٭ ٥أ٦ةـ مؿأل كمك ٓ٧الكُ٤ةت املع٤يح ٔ٪٤ة كص٭ؿا ,كذل ٟيف يٮـ 18رصت

 ٨٦اعـ .٬1433

كبؿرت احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ثٞٮهلة ثأ٩٭ة صةءت يف قيةؽ رد ا ٢ٕٛ٣ا٪ٕ٣ي٨٦ ٙ
ن
ٝجَ ٢ةاٛح راػني ا٣يت دجذِل إحل٭ة اٛ٣ذةة ا٩ذٞة٦ة ملٞذ٤٭ة ,ك ٨٦املؤق ٙأ٩٭ة ل٥
دذؼؾ أيح إصؿاءات وةر٦ح يف دٕٞت اجل٪ةة كاملضؿ٦ني ,كذل ٟىلع الؿٗ ٨٦ ٥أف

اجل٪ةة ٕ٦ؿكٚٮف ,ممة مٕؿ املك٧٤ٮف ثأف ٪٬ةؾ مؤامؿة رب٧ة حتةؾ ًؽ ٥٬كأف
ن
٪٬ةؾ ػُُة ػٛيح إلصبلا٭ ٥كاًُ٭ةد.)1(٥٬
( )1ظةدزح ٞ٦ذ ٢املؿأة خمذٞ٤ح بن٭ةدة ػرباء يف اتلىٮيؿ كأ٩٭ة ٛ٦ربًلح كٝؽ كًٓ ٔ ٥٤ال هلإ إال
إال اهلل جبٮار رأق٭ة كبٕيؽة ٔ ٨الٮا ,ٓٝألف املُٞ٪ح ا٣يت ظؽث ٚي٭ة اٞ٣ذُٞ٪٦ ٢ح ال
ن
يك٪١٭ة املك٧٤ٮف ثذةدة ,كأ٩٭ة  ٍٞٚدلؿد دٕٛي ٢ملنلكح كإظؽاث ٚٮىض ,كإذا ٚؿً٪ة
وعذ٭ة ٚإف الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ظ٧١خ يف ( ٨٦ )4مجةب املك٧٤ني الكض ٨املؤبؽ ثذ٭٧ح
االمتجةق يف ٝذ ٢اٛ٣ذةق ,إذف ٦ة ادلايع إلظؽاث ٬ؾق الاكرزح إْ٣ي٧ح ا٣يت ظ٤خ
ثةملك٧٤ني ,كأي ٨ظٞٮؽ ٬ؤالء إ٣رشة ادلاعة اذلي٦ ٨ةدٮا ثبل قجت ,كال م ٟأف ٬ؾا
احلةدث خمٍُ ك٦ؽركس  ٨٦إٔؽاد كدٛ٪يؾ املؼةثؿات ابلٮر٦يح ثة٦ذيةز ,كدٕذرب ثٮر٦ة
دك٣ح ثٮ٣حكيح ٕ٧ٝيح كا٧ُ٘٣ح احلة٧٠ح دٕذ٧ؽ ىلع ص٭ةز٬ة االقذؼجةرايت يف إدارة مؤكف
ن
ن
ن
ادلك٣ح ثىٮرة أقةقيح٧٠ ,ة أف أص٭ـد٭ة األ٪٦يح ٝٮيح صؽا٤ٚ ,ٮ أف ٪٬ةؾ ظةدزة ص٪ةاية ٨٦
ٝجي٦ ٢ة أٔ٪٤ذ٭ة احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح بنأف اٛ٣ذةة ابلٮذيح املٞذٮ٣حٚ ,إف ص٭ةز٬ة األ٦ين ٝةدر
ن
ىلع الٮوٮؿ إىل اجل٪ةة يف أٝرص كٝخ ك ٨٦زٕ٦ ٥ةٝجذ٭ ٥كٞٚة لٞ٤ة٩ٮف ,أ٦ة أف دذُٮر األمٮر
دلرصح دْة٬ؿت ادلك٣ح ابلٮر٦يح أ٦ةـ املضذ ٓ٧ادلكيل ثأ٩٭ة اعصـة ٔ ٨اظذٮاا٭ة ٚإف ذلٟ
=
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ن
كبٕؽ أقجٮع دٞؿيجة  ٨٦كٝٮع د ٟ٤املؾحبح ا٣بنٕح كبكجت و٧خ احل١ٮ٦ح

ابلٮر٦يح ,ػؿصخ دل٧ٮاعت  ٨٦املى٤ني ٔٞت أداء وبلة اجلٕ٧ح ثذةريغ /
2112/6/8ـ يف دْة٬ؿات كأذىة٦ةت ق٧٤يح ُ٦ةبلني الكُ٤ةت ثةتلعٞي ٜيف
د ٟ٤املؾحبح يف ٦ؽف أكيةب ك٘٪٦ؽك كبٮقيؽك ,ٖ٩كٝة٦خ الكُ٤ةت ابلٮذيح ٚٮرا

ثإَبلؽ األٔرية اجلةريح احليح ىلع املذْة٬ؿيٞٚ ,٨ذ ٢املبةت  ٨٦املك٧٤ني ,كاقذ٘٢

املٮغ ٬ؾا احلؽث ٞٚةمٮا حبؿؽ ابليٮت ك ٢ٕٚاجلؿاا ٥كَؿد الكاكف  ٨٦اٞ٣ؿل,
ن
ظير ثٔ ٖ٤ؽد الن٭ؽاء ثٕؽ ٬ؾق احلةدزح كػبلؿ اع٦ني ( )11717م٭يؽا يف إ٤ٝي٥

أرٌلف(.)1

 -4مىةدرة ظ ٜإ٣ؿض كالرشؼ  ٓ٦اإل٬ة٩ح كالن٧ةدح كاإلذالؿ ,كزرع احلٞؽ
كاحلكؽ كال١ؿا٬يح كابل٘ي جتةق املك٧٤ني ٝ ٨٦ج ٢ر٬جةف كٔىةثةت ثٮذيح

٦ذُؿٚح( ,)2إذ ٣حف ٪٬ةؾ رشؼ ل٧٤ك٧٤ني يف أرٌلفٚ ,إف رش ٫ٚكًلؿا٦ذ٫
=

ٗري ٦ذىٮر يف دك٣ح ٦س ٢ثٮر٦ة ,ثةإلًةٚح إىل ذلٚ ٟإف اتلرصيط األػري لؿاحف ثٮر٦ة
(دني قني) ثٕؽ ٬ؾق احلةدزح ٌٚط ٩ٮايةق احلٞيٞيح جتةق املك٧٤ني الؿك٪٬ضية ,ذللٚ ٟإف
٬ؾا احلةدث ال يكتجٕؽ أ ٨٦ ٫٩إٔؽاد كدٛ٪يؾ املؼةثؿات ابلٮر٦يح ثة٦ذيةز ,اػذري دٮٝيخ
اٚذٕةهل ثٕ٪ةيح.
( )1إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر)
الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج
إ٣ةِ٣ل.
( )2اذ٠ؿ ٪٬ة ٔىةثح دٕؿؼ كتنذ٭ؿ ثػ ( )969كتنري ٬ؾق األرٝةـ اثلبلث إىل صٮا٬ؿ ثٮذا
اثلبلث ,ل٪١٭ة اآلف تكذٕ٠ ٢٧ؿمـ ل٤ع٤٧ح اٞ٣ٮ٦يح املٕةديح لئلقبلـ ا٣يت يٞٮد ٧ْٕ٦٭ة
=
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حتخ رمحح الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ظير يرضب اٛ٣ؿد ثُؿؽ كظنيح كي٭ةف
ن
ثأقةحلت خمذٛ٤حٚ ,بل يكذُيٓ النؼه أف حيؿؾ قة٪٠ة.
ظي٧٪ة َؿح ثٕي أٌٔةء ا٣ربملةف ابلٮرَل ٌٝيح الؿك٪٬ضية ىلع َةك٣ح

امل٪ةٝنح حمةك٣ح ٪٦٭ ٥تلثجيخ ٔؿٝيذ٭ ٥ثةألد٣ح كالٮزةا ٜاتلةرخييح ,رٚي ا٣ربملةف
ن
ثأٗ٤جحذ ٫اإلٝؿار ثٮصٮد الؿك٪٬ضية يف أرٌلف دةرخيية رٗ ٥كصٮد كزةا ٜدةرخييح
ن
دا٘٦ح دثجخ أوةتل٭ ٥كٔؿاٝح مٮاَ٪ذ٭ ,٥كاوٛة إية ٥٬ثأ٩٭ ٥ث٘٪ةحلٮف دػبلء ىلع

ابلبلد( ,)1كٝؽ رصح مكبٮؿ ثٮرَل أ٦ةـ ظنؽ ٠جري  ٨٦ابلٮذيني ثأف مكِ٤ل
=

ر٬جةف ثٮذيٮف ٦ذ٧ؿًلـكف يف ُٞ٪٦ح ٦ة٩ؽاالم يف كقٍ ثٮر٦ة ,كد٪ترش م٤ىٞةت ر٥ٝ
( )969زا٬يح األلٮاف يف اكٚح ٦ؽف ثٮر٦ة كدجؽك ثؿيبح ل٤ٮ٤٬ح األكىل ل٪١٭ة دؿٔت
املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ,كإف ٬ؾق امل٤ىٞةت قبجخ ال١ؿا٬يح ممة أدل إىل ا٩ؽالع أٔ٧ةؿ ٔٙ٪
دمٮيح ًؽ املك٧٤ني ػبلؿ إ٣ة٦ني املةًيني يف اكٚح أحنةء ابلبلد ,كٌلف الؿا٬ت ابلٮذم
كيؿازٮ (اذلم حيت أف ييُ ٜ٤ىلع ٛ٩ك ٫اق ٥اث ٨الدف ابلٮرَل) ٝؽ يقض ٨اعـ 2113ـ ثذ٭٧ح
اتلعؿيي ىلع االًُؿاثةت٣ ,ك ٨د ٥إَبلؽ رساظ ٫اعـ 2112ـ ث٧ٮصت ٔٛٮ اعـ ,ك٪٦ؾ
ذل ٟالٮٝخ ك٬ٮ يرتأس ظؿًلح  969كدذ٧زي برسٔح اال٩تنةر ككاقٕح اجلٛٮذ كاتلأزري يف
املضذ ٓ٧أل٩٭ة ٝةا٧ح ىلع الؿ٬جةف  ,كدذ٤ؼه ٪٦ةمُ٭ ٥يف إٞ٣ةء اخلُت ا٣يت دؽٔٮ
ابلٮذيني دلٔ ٥احلؿًلح كٞ٦ةَٕح املذةصؿ كاملؼةزف اإلقبل٦يح ا٣يت ي١٤٧٭ة املك٧٤ٮف,
كدٮزيٓ ٦جنٮرات دؽٔٮ اجلةس إىل ا ٙ٪ٕ٣كال١ؿا٬يح كابل٘ي جتةق املك٧٤ني ,كيُٮؼ يف
املؽي٪ح ٪٦ةديت َٔ ٨ؿيٞ٭ ٥يكذ٤ٞٮف ظةٚبلت كيجذ٤ٞٮف ٦ ٨٦زنؿ إىل ٦زنؿ ك ٨٦داكف
إىل داكف تلٮزيٓ م٤ىٞةت كأٝؿاص ٔ ٨احل٤٧ح٧٠ ,ة يٌٕٮف م٤ىٞةت يف األ٦ةك٨
إ٣ة٦ح ٦س ٢مٮا ٙٝاألكدٮبحف.
( )1ذ٠ؿ املؤرخ األرٌلين احلة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜظٞيٞح دةرخييح ٞٚةؿ" /إف ابلٮذيني دػ٤ٮا أرٌلف
=
333

الفصل الثاني :التحديات اليت تواجه مسلمي (بورما)

الؿك٪٬ضية دػبلء ال ٠ؿا٦ح هل ٥يف ثبلد٩ة ,كأ٩٭ ٥أقٮأ  ٨٦احلرشات ,كأف
احليٮا٩ةت يف ْ٩ؿ ابلٮذيني أ ٨٦ ٢ٌٚاملك ٥٤الؿك٪٬يج  ٨٦مؽة ٦ة ث ٖ٤ث٭٨٦ ٥

ال١ؿا٬يح كاالظذٞةر لئلنكةف الؿك٪٬يج(.)1

 -5مؽة دٮدؿ إ٣بلٝةت اُ٣ةاٛيح يف أرٌلف ٪٦ؾ يٮ٩يٮ اعـ 2112ـ ثٕؽ احلةدزح
األػرية ,كأف ٬ؾق اتلٮدؿات مٮصٮدة ٪٦ؾ ٚرتة َٮي٤ح ثني اغبليح الؿاػني
ابلٮذيح كمكِ٤ل الؿك٪٬ضية كل٪١٭ة امذؽت اآلف ,اذلم يٕذرب ٥٬ال١سري ٨٦

الكاكف ٦٭ةصؿيٗ ٨ري رشٔيني  ٨٦ث٘٪بلديل ,كبةتلةيل يٌُ٭ؽ املك٥٤

كيٕؾب بنىت و٪ٮؼ إ٣ؾاب ث٘ري ظ ٜكيٮاص٭ٮف ا ٙ٪ٕ٣املكذ٧ؿ.

كذ٠ؿ زبلزح ػرباء  ٨٦األم ٥املذعؽة احلٮـ ٔٞ٤ٝ ٨٭ ٥ا٧ٕ٣ي ٜإزاء اٙ٪ٕ٣

املكذ٧ؿ ثني اُ٣ٮاا ٙيف كاليح راػني ث٧ية٧٩ةر كاذلم أدل إىل ػكةاؿ يف

األركاح ,كدؽ٦ري امل٪ةزؿ كد٭ضري دمةيع ,كَ٤ت لك ٞ٦ ٨٦ؿر األم ٥املذعؽة

اخلةص املٕين حبة٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف ث٧ية٧٩ةر دٮ٦ةس أكػية ٠ٮيجذة٩ة( )2كاخلجرية
=

٪٦ؾ 1197ـ ثح٧٪ة املك٧٤ٮف كو٤ٮا أرٌلف كبٮر٦ة اعـ 726 ٬112ـ ٚ ,٭ ٥أقج ٜكأٝؽـ كصٮدا
٪٬ةؾ  ٨٦اجلجف ابلٮذم ( ى
ال٧ٮغ) ث٧بةت الكجني ,كاملُ ٓ٤ىلع اتلةريغ كاآلزةر ال يي١٪ؿ
ن
ذل ٟأثؽا" ,اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف مؿصٓ قةث ٜص ,115
ن
ن
كاحلة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜاملٮلٮد يف ثٮر٦ة امل٭ةصؿ إىل ثة٠كذةف ك٬ٮ يٕ ٢٧ظةحلة ٦ؽرقة يف
إظؽل صةٕ٦ةت ثة٠كذةف كهل مؤٛ٣ةت ٔؽيؽة يف دةريغ أرٌلف ثةألردك.
( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (ثؿملةين ثٮرَل /الؿك٪٬ضيٮف ال ٕ٩رتؼ
ثإنكة٩حذ٭ ٥أل٩٭ ٥أدّن  ٨٦احلرشات !) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/12/1/
( )2دٮ٦ةس أكػية ٠ٮيجذة٩ة ٞ٦ؿر األم ٥املذعؽة اخلةص املٕين حبة٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف يف
=
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األمميح املكذ٤ٞح املٕ٪يح ثٌٞةية األ٤ٝيةت ,كاملٞؿر اخلةص ,احل١ٮ٦ح يف ٦ية٧٩ةر إىل

املٕةجلح اٛ٣ٮريح لؤلقجةب الاك٪٦ح كراء اتلٮدؿ كالرصاع ثني ابلٮذيني كاملضذٕ٧ةت

املك٧٤ح يف املُٞ٪ح(.)1

 -6اتل٭ضري اجل٧ةيع ٞ٣ؿل املك٧٤ني ,كٝؽ ظؽث ذلٔ ٟؽة مؿات يف ق٪ٮات
خمذٛ٤حٚ ,يف اعـ 1962ـ ٔٞت االٞ٩بلب إ٣ك١ؿم َؿد أكرث )311111( ٨٦

=

٦ية٧٩ةر ,زار ٦ية٧٩ةر ثٕؽ احلةدزح األػرية تكٓ مؿات ,تلٞيي ٥أظؽاث ظة٣ح ظٞٮؽ
اإلنكةف يف ابلبلد ,ظير اتلًف ٠جةر املكبٮ٣ني احل١ٮ٦يني  ٨٦ثح٪٭ ٥كزراء دل٤ف الٮزراء
كزٔي٧ح املٕةرًح أك ٖ٩قةف قٮَف ,كيف زيةرد ٫اتلةقٕح كاألػرية يف م٭ؿ ٚربايؿ ٨٦
اعـ2114ـ ملية٧٩ةر ,را ٜٚاملعذضني ابلٮذيني قيةرد ٫ػبلؿ قريق لـيةرة قض ٨أكيةب اذلم
ن
ن
ئٌ ٥ؽدا ٠جريا  ٨٦الؿك٪٬ضيني اذلي ٨د ٥أذٞةهل ٥يف ٚرتات قةثٞح ملؽد ٗري ٤ٕ٦ٮ٦ح
كبذ٭ٗ ٥ري كاًعح ,كأف زيةرد ٫مل٪ةَ ٜكصٮد الؿك٪٬ضيني كدٞٛؽ أظٮاهلٗ ٥ري مؿظت ث٭ة,
كيٕؽ امل٧س ٢األِ٦ل أٝ ٨٦ ٢ٌٚؽـ دٞةريؿ مةم٤ح ظٮؿ أكًةع الؿك٪٬ضية يف أرٌلف؛ ظير
روؽ ٚي٭ة ال١سري  ٨٦اال٩ذ٭ةاكت املؿدكجح حبٞ٭ٝ ٨٦ ٥ج ٢ابلٮذيني ثةتلٮاَؤ  ٓ٦اٞ٣ٮات
ن
ابلٮر٦يحٞ٩ ,بل  ٨٦كٌل٣ح أرٌلف يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (ابلٮذيٮف يف ثٮر٦ة يكذٞج٤ٮف ٠ٮيتية٩ة
ثٕجةرات ٔؽاايح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ ,٬1435/4/18/كًلؾل ٟكٌل٣ح األ٩جةء الؿك٬ةجنية يف
ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (ٞ٦ؿر األم ٥املذعؽة /ثٮر٦ة ال دـاؿ دٮاص ٫حتؽيةت ػُرية يف دلةؿ ظٞٮؽ
اإلنكةف) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ٬1434/11/22/
( )1ريذة أيـاؾ ْل اخلجرية األمميح املكذ٤ٞح املٕ٪يح ثٌٞةية األ٤ٝيةت ,كاملٞؿر اخلةص ٬ٮ مةلٮٌل
ثيةين ,اْ٩ؿ دٞؿيؿ األم ٥املذعؽة ثٕ٪ٮاف (ػرباء األم ٥املذعؽة حيسٮف ٦ية٧٩ةر إل٩٭ةء
ا ٙ٪ٕ٣كمحةيح املضذٕ٧ةت املع٤يح الٌٕيٛح يف كاليح راػني) كد ٥اقرتصةٔ٫
ثذةريغ.٬1434/12/22/
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مك ,٥٤كيف اعـ 1978ـ َؿد أكرث ٩ ٨٦ى ٙم٤يٮف مك ٥٤يف أكًةع ٝةقيح
ن
صؽا ٦ةت ٦ة يٞةرب ( ٨٦ )41111النيٮخ كا٣جكةء كاألَٛةؿ ,كيف اعـ 1988ـ
دَ ٥ؿد أكرث  )151111( ٨٦مك ٥٤بكجت ث٪ةء اٞ٣ؿل اجل٧ٮذصيح ل٤جٮذيني يف
حمةك٣ح ل٤ذ٘يري ادلي٘٧ؿايف ,كيف اعـ 1991ـ دَ ٥ؿد ٝؿاثح ٩ى ٙم٤يٮف مك٥٤

كذلٞٔ ٟت اال٩ذؼةثةت إ٣ة٦ح ا٣يت ٚةزت ٚي٭ة املٕةرًح ثأٗ٤جيح قةظٞح
ن
ا٩ذٞة٦ة  ٨٦املك٧٤ني أل٩٭ ٥وٮدٮا  ٓ٦اع٦ح ابلبلد كلىة٣ط احلـب الٮَين

ادليٞ٧ؿايط املٕةرض(.)1

-7ظؿؽ ٪٦ةزؿ املك٧٤ني ٝ ٨٦جٔ ٢ىةثةت ثٮذيح ث ٢ظؿؽ ٝؿل ثأك٤٧٭ة,
كإزاتل٭ة  ٨٦الٮصٮد( ,)2كيٞٮؿ يف ٬ؾا النأف ا٣ربكٚكٮر د .كٝةر ادلي ٨مكيٓ
ادلي" ٨أف الؿك٪٬ضية يذٕؿًٮف حلؿؽ ٪٦ةزهل ٥ك٩٭ت أمٮاهل ٥يف ٝؿل ك٦ؽف
ن
٠سريا ٪٦٭ ٥لٛ٤ؿار إىل ابلبلد املضةكرة ,ظير ال يٞ٤ٮف
أرٌلف٦ ,ة يؽٓٚ

( )1دٞؿيؿ ثٕ٪ٮاف (٦أقةة ثٮر٦ة دذضؽد) الىةدر  ٨٦املعٮر الرشيع مج١ح ٤ٚكُني ل٤عٮار
ٕ٣ةـ 2112ـ.
ن

( )2اذ٠ؿ ٪٬ة مة٬ؽا ملٞؽار ادل٦ةر اذلم ظى ٢يف اهلض٧ح األػرية ظير أّ٭ؿت ٧ْ٪٦ح
ن
(٬يٮ ٨٦رايتف ككتل) وٮرا اتلُٞخ ٔرب األ٧ٝةر الى٪ةٔيح دْ٭ؿ ظض ٥ادل٦ةر يف ثرلة
ن
م١ذيبل ,ظير ذ٠ؿ ٦ؽيؿ ٝك ٥آقية ثؿاد آدامـ أف الىٮرة األكىل دْ٭ؿ دؽ٦ري ٦ 442زنال
ن
ن
ق٪١ية ثةلاكم ,٢كدْ٭ؿ وٮرة أػؿل دؽ٦ري ٦ 345جىن ق٪١ية دمؿ أك درضر بنؽة ,اْ٩ؿ
ن
دٞؿيؿ ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ثٕ٪ٮاف (ثٮر٦ة /وٮر ا٧ٞ٣ؿ الى٪ةيع دٕؿض دٛىيبل ادل٦ةر
البلظ ٜثإ٤ٝي ٥م١ذيبل) الىةدر يف 2113ـ.
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ن ن
اقذٞجةال الاٞة"(.)1
ظير دمؿ ٔؽد ٠جري  ٨٦اٞ٣ؿل ثأك٤٧٭ة يف احلةدزح األػرية يف ٦ؽي٪ح
ن ي
أكيةب ك٦ة صةكر٬ة ٚأوجعخ اٞ٣ؿل ػةحلح  ٨٦الكاكف د٧ة٦ة ,كدْ٭ؿ وٮر ا٧ٞ٣ؿ
ي
الى٪ةيع ا٣يت ظ٤٤ذ٭ة ٧ْ٪٦ح ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ظض ٥ادل٦ةر /دمؿ ثةلاكم٦ ٢ة
ن
ي
ييٞؽر ثػ  828ث٪ةيح ,األٗ٤جيح إُْ٣ل ٪٦٭ة ث٪ةيةت ق٪١يح ,كدمؿت صـاية حنٮ 35

ث٪ةيح أػؿل ,كٌل٩خ امل٪ةَ ٜا٣يت حل ٜث٭ة ادل٦ةر الاكم ٢درتًلـ يف زبلزح مٮا ٓٝيف
ن
ن
م١ذيبل ,ىلع مكةظح أكرث ١٬ 24 ٨٦ذةرا إدمةال ,كيف امل٪ةَ ٜالٮإٝح ٗؿيب
ن
كم٧ةؿ رشيق قٮؽ املؽي٪ح الؿاحكيح ّ٭ؿ ادل٦ةر ممةزبل ٣جك ٜادل٦ةر اْ٣ة٬ؿ يف
وٮر ا٧ٞ٣ؿ الى٪ةيع اخلةوح ثةبلرلات املذأزؿة ثأظؽاث ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةايف يف كاليح

أرٌلف يف اعـ 2112ـ ,ظير أدخ ظٮادث إمٕةؿ ظؿاا ٜىلع مكةظةت ق٪١يح
٠جرية كاًعح احلؽكد( ,)2كأف ٔؽد اٞ٣ؿل املعؿكٝح ث ٖ٤أربٓ كز٧ة٩ٮف ٝؿيح

ػبلؿ اعَل 2112ـ ك2113ـ(.)3

( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ الؿك٪٬ضية يؽٕٚٮف رمةكل دل٨ٚ
مٮدة )٥٬كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/12/22/

ن
( )2دٞؿيؿ ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ثٕ٪ٮاف (ثٮر٦ة /وٮر ا٧ٞ٣ؿ الى٪ةيع دٕؿض دٛىيبل ادل٦ةر
البلظ ٜثإ٤ٝي ٥م١ذيبل) اْ٩ؿ م٤ع ٜر.)9( ٥ٝ
( )3إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر)
الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج
إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2114ـ.
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 -8أ٦ة يف صة٩ت ا٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ املؿأة ك٦ة يذٕ ٜ٤ثأمٮر الـكاج ٚذذ٧عٮر يف اجلٞةط
اتلةحلح/

أ /إُٔةء ظ٦ ٨ٞةٕ٩ح ل٤ع ٢٧ل٧٤ؿأة يف ظةالت ٠سرية ,ث٭ؽؼ د٤ٞي ٢أٔؽاد

املك٧٤ني ,كاحلؽ ٠ ٨٦رثد٭ ٥ىلع ظؽ زٔ٧٭ٚ ,٥ةهلل اغ٣ت ىلع أمؿق(.)1

ب /إذا مح٤خ الـكصح ٚبل ثؽ  ٨٦ذ٬ةث٭ة إىل إدارة ٝٮات األ ٨٦احلؽكديح
ن
٩ةقةاك َجٞة ٞ٣ؿار الكُ٤ح احلة٧٠ح ,ألػؾ وٮرد٭ة امل٤ٮ٩ح اكمٛح ثُ٪٭ة ثٕؽ مؿكر
لك م٭ؿ ظىت دٌٓ مح٤٭ة كذل ٟل٤ذأكؽ ٧٠ة دؽيع الكُ٤ةت ابلٮذيح  ٨٦قبل٦ح
اجل٪ني  ٨٦صة٩ت ك ٨٦صة٩ت آػؿ أ٩٭ة تك٭ ٢إظىةايح املٮلٮد ثٕؽ الٮالدة ,كيف

لك مؿة ال ثؽ  ٨٦د ٓٚالؿقٮـ ابلةْ٬ح ليك د٪ضـ ٕ٦ةم٤ذ٭ة(.)2

ٚ٭ؤالء ابلٮذيٮف ال جيؽكف َؿيٞح أػؿل ٗري ٬ؾق اُ٣ؿيٞح ا٣بنٕح ,كحن٨

ٕ٩حل يف اٞ٣ؿف الٮاظؽ كإ٣رشئ ٨رص اثلٮرة املٕ٤ٮ٦ةديح كاٛ٩ضةر اُ٣ةٝةت
ن
احلةقٮبيح كٔٮملح إ٣ةل ٥كدٞؽـ اُ٣ت ,ال أّ ٨أف أظؽا ين ٟيف إجيةد َؿؽ
ككقةا ٢أ٬ ٨٦ ٢ٌٚؾق اُ٣ؿيٞح٣ ,ك ٨ابلٮذيح احلةٝؽة خترتع ٬ؾق اُ٣ؿؽ

كالٮقةا ٢ال٦ذ٭ةف املك٧٤ني.

( )1مة٬ؽ اٛ٣ي ٥٤الٮزةاٌف اذلم ٔؿض يف ٪ٝةة املضؽ ثٕ٪ٮاف (أرٌلف املجكيح) ثذةريغ
 ,٬1433/11/31ك٬ٮ مٮصٮد ىلع مٮ ٓٝاحلٮديٮب ثٛ٪ف االق.٥
( )2د .أدلؽ ٌٔل قٕةدة كق٪ةث ٢ظجيت ,كْل ٔجةرة ٔ ٨كرٝح ٔ ٢٧ثٕ٪ٮاف /اإلقبلـ يف ص٪ٮب
ن
رشؽ آقية كاتلعؽيةت املٕةرصة (أ٤ٝيح الؿك٬ةجنية ٧٩ٮذصة) مؿصٓ قةث ٜص.21
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ن
ج /ر ٓٚق ٨الـكاج لٛ٤ذيةت ٣ػ ( )25اع٦ة ,كالؿصةؿ إىل ( )31ق٪ح ,كٓ٪٦

ٔٞٮد األ٩كعح إال ثٕؽ إصؿاءات َٮي٤ح كإذف  ٨٦الرشَح٠ ,ي ٙأل٦ح أف حتية

كدٕحل كدٛؿض ٔ٤ي٭٬ ٥ؾق اٞ٣ٮا٩ني اتلٕكٛيح ,كًلي ٙهل ٥أف يذٮادلكا كيذاكزؿكا

كهلؾا جتؽ أف املك٧٤ني يف أرٌلف يف د٪ةٝه مكذ٧ؿ ل٘٤ةيح(.)1

دٚ /ؿض رضيجح ٠جرية ىلع لك ٚذةة دؿٗت الـكاج ,كدُٕٯ ٬ؾق املجة ٖ٣ىلع

قبي ٢الؿمٮة ل٤ع١ٮ٦ح كالرشَح ظىت دأػؾ املٮاٞٚح ىلع الـكاج ,أً ٙإحل٫

رضيجح صؽيؽة كٝخ احل ٢٧كالٮالدة كإزجةت الٮالدة(.)2
ن ن
 ٓ٪٦ /٬اتلٕؽد ٕ٪٦ة ثةدة ٓ٦ ,أ٦ ٫٩جةح يف رشيٕذ٪ة ا٘٣ؿاء٣ ,ك ٨ابلٮذيني

ٕ٪٦ٮا ثؽكف إثؽاء أم ظضح أك قجت ٍٞٚ ,يؽٔٮف أف ٬ؾا ٝة٩ٮف أك ْ٩ةـ٧ٚ ,ة
ن
ن
ىلع املك٧٤ني إال اال٩ىيةع ألكامؿ ٥٬اتلٕكٛيح رٗ٧ة ٔ٪٭ ,٥أيٌة  ٓ٪٦الـكاج

مؿة أػؿل ل ٜ٤ُ٧٤أك املُٞ٤ح إال ثٕؽ ميض اعـو كاظؽ كبٕؽ إصؿاءات َٮي٤ح
ن
كٕٞ٦ؽة صؽا ,كذل ٟث٭ؽؼ اٌٞ٣ةء ىلع إ٣ؿٝيح املك٧٤ح كاقتبىةهل ٥كبةتلةيل
دذع٦ ٜٞآرب٭ ٥ك٬ٮ اٌٞ٣ةء ىلع اإلقبلـ(.)3

ك /حتؽيؽ ا٣جك ٢ثٕؽد ( ٨٦ ٍٞٚ )2األث٪ةء ل٧٤ك٧٤ني ,كٝؽ ا٩ذٞؽ ٬ؾا

اٞ٣ؿار الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح ,كأٔؿبخ ٔٞ٤ٝ ٨٭ة  ٨٦حتؽيؽ الكُ٤ةت

يف كاليح راػني إجنةب َ٤ٛني  ٍٞٚللك أرسة  ٨٦مكِ٤ل الؿك٪٬ضية ,كبٕؽ

( )1اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص.21
( )2اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص .21
( )3اْ٩ؿ ٛ٩ف املؿصٓ الكةث ٜص.21
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أرتاًةت ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت اإلنكة٩يح كاحلٞٮٝيح كاهليبةت إ٣ةمليح دؿاصٕخ
ن
ن
احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٔ٬ ٨ؾا اٞ٣ؿار اتلٕكيف ْ٩ؿية ثٕؽ ٦ؽاكالت دكف دُجي٤ٕٚ ٫ٞية

ىلع أرض الٮا.)1(ٓٝ

ظير  ٓ٪٦أكالد ٨٦ ٥٬االتلعةؽ ث٧ؽارس ادلك٣ح ملؿظ٤ح ٦ة ثٕؽ االثذؽاايح,

٧٠ة ٝيؽ ٔؽد ظضةص٭ ٥إىل م١ح ىلع حنٮ وةرـ ,أدت آراء املك٧٤ني يف ثٮر٦ة

كٕ٦ذٞؽاد٭ ٥ىلع ٦ؽار الكجني إىل ٩ـاع  ٓ٦احل١ٮ٦ح كا٘٣ةبليح ابلٮذيح ,كٌلف
أكرث٬ة ظكةقيح د ٟ٤املذٕٞ٤ح ثةلـكاج كٝٮا٩ني امل١٤يح كدكر اإلقبلـ يف احليةة
الكيةقيح(.)2

ز /دٕؿض اٛ٣ذيةت لبلٗذىةب ك ٢ٕٚاٛ٣ةظنح يف اثل٪١ةت إ٣ك١ؿيح ٨٦

ٝج ٢الرشَح كأف ٔؽد ظةالت االٗذىةب ث 253 ٖ٤ظة٣ح اٗذىةب مٮزٞح(,)3

ظير ذ٠ؿ النيغ د .حم٧ؽ إ٣ٮيض أز٪ةء زيةرد ٫ملؼي٧ةت البلصبني يف ث٘٪بلديل
ن
ثٕؽ األظؽاث األػرية أ ٫٩مة٬ؽ رصبل يٞٮؿ /اٗذىجٮا أػيت أ٦ةَل ز ٥أػؾك٬ة

كإىل اآلف ال أٔؿؼ أيْ ٨ل(.)4

( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء األ٩ةًٮؿ ثٕ٪ٮاف (حتؽيؽ ا٣جك ٢كحمةك٣ح إثةدة
الؿك٪٬ضية) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/11/11/

( )2اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .26

( )3اْ٩ؿ إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح

٦ية٧٩ةر) الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ

الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2113ـ.

( )4مة٬ؽ مٮ ٓٝاحلٮديٮب ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح زيةرة النيغ حم٧ؽ إ٣ٮيض ل٤بلصبني
ابلٮر٦يني.
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كيف ٞ٣ةء أصؿاق مؤقكح ثةدر اإلنكة٩يح ظي٧٪ة زار كٚؽ إىل خمي٧ةت

ث٘٪بلديل  ٓ٦أظؽ اٛ٣ةري٩ ٨٦ ٨ةر ابلٮذيح  ٨٦أرٌلف ٞٚةؿ /الرشَح كابلٮذيٮف
ن
املك٤عٮف يأدٮف إىل ٝؿل املك٧٤ني حلبلٚ ,٭ ٥ي٤ٕٛٮف ثة٣جكةء ٦ة ينةؤكف نكٓ٧
ن
رصػةد٭ ٨كآ٬ةد٭ ,٨كل٪٪١ة ًٕٛةء ال  ٟ٤٧٩محبة  ٨٦اٞ٣ٮة ملٮاص٭ذ٭ ,٥كجبٮار
ثحذ٪ة اك٩خ تكك ٨زبلث ث٪ةت ,كو ٨٤ق ٨الؿمؽ ,ابلٮذيٮف ٤ٕٚٮا ث٭٧٠ ٨ة

مةؤكا -كاهلل املكذٕةف.)1(-

كيف ٞ٣ةء ٪ٞ٣ةة اجلـيؿة  ٓ٦املؿأة (ص٪ةت آرا) املك٧٤ح أز٪ةء ٔؿً٭ة ٛ٣ي٥٤

اإلثةدة اخلٛيح كذ٠ؿت أ٩٭ة اٗذىجخ ٔ 21 ٨٦ك١ؿم ثٮذم ظىت دٮٚيخ  ٨٦آزةر
٬ؾق الٮإٝح(.)2

 -9ثة٣جكجح حلؿيح اتلضٮؿ كاتل ٢ٞ٪ل٧٤ك٧٤ني يف ثٮر٦ة ٚذٌٓ احل١ٮ٦ح
ن
إ٣ك١ؿيح ٝيٮدا دذ٧س ٢يف اآليت/
أ /إٔبلف ظْؿ اتلضٮؿ يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح ل٤عؽ  ٨٦ا ٙ٪ٕ٣ا٣يت تن٭ؽق

ابلبلد ىلع ظؽ زٔ٧٭ ٥كملؽد َٮي ٢تكذ٧ؿ إىل ق٪ح أك قت٪ني ٧٠ة ظى ٢ثٕؽ
احلةدزح األػرية ,كا٘٣ؿيت يف األمؿ أف الكُ٤ةت احلة٧٠ح درتؾ املضةؿ ل٤جٮذيني
يذضٮلٮف كيكريكف حبؿيح ٞ٤ُ٦ح ث ٢يؽمؿكف كحيؿٝٮف امل٪ةزؿ كاملكةصؽ

( )1دٞؿيؿ ٔ ٨زيةرة خمي٧ةت امل٭ةصؿي ٨ابلٮر٦يني يف ث٘٪بلديل ملؤقكح ثةدر اإلنكة٩يح
ص.13
( )2مة٬ؽ اٛ٣ي ٥٤الٮزةاٌف اذلم أ٩ذضذ٪ٝ ٫ةة اجلـيؿة ثٕ٪ٮاف (اإلثةدة اخلٛيح) ك٬ٮ مٮصٮد ىلع
مٮ ٓٝاحلٮديٮب ثٛ٪ف ا٪ٕ٣ٮاف كٝؽ ٔؿض ثذةريغ2113/13/24 /ـ.
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اإلقبل٦يح كي٪٭جٮف امل٧ذ٤اكت ىلع مؿأل  ٨٦احل١ٮ٦ح كالرشَح ,كيف ظةؿ ػؿكج

املك٧٤ني لرلٚةع ٔ ٨ممذ٤اكد٭ ٥كأٔؿاً٭ ٥يكُٞٮف ٝذًل دك٧٩ة أم أذجةر.

ن
ب ٓ٪٦ /املك٧٤ني  ٨٦الكٛؿ ػةرج كَ٪٭ ,٥كال حي ٜهل ٥الكٛؿ ثذةدة ألم

ّؿؼ َةرئ ث٧ة يف ذل ٟاملؿض ,ث ٢حتضـ صٮازات قٛؿ املك٧٤ني دلل احل١ٮ٦ح

إف كصؽتٚ ,ةملك٧٤ٮف يف أرٌلف يٞجٕٮف يف قض٠ ٨جري ال يذ٧ذٕٮف ثأدّن ظ.ٜ

ظير َ٤ت املٞؿر اخلةص لؤلم ٥املذعؽة املٕين حبة٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف يف

٦ية٧٩ةر ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إىل اختةذ ػُٮات اعص٤ح تلعكني كًٓ املضذٕ٧ةت
املك٧٤ح يف كاليح أرٌلف ,كختٛي ٙاٞ٣يٮد ىلع ظؿيذ٭ ٥يف اتل ٢ٞ٪كمحةيح

ظٞٮٝ٭.)1(٥

جٔ /ؽـ الك٧ةح هل ٥ثةقذٌةٚح أظؽ يف ثيٮد٭ ٥كلٮ اك٩ٮا أمٞةء أك أٝةرب إال
ن ن
ثإذف مكجٝ ٨٦ ٜج ٢اجل٭ح املؼذىح ,أ٦ة املجيخ ٚيٕ٪٦ ٓ٪٧ة ثةدة ,كدٕذرب صؿي٧ح
٠ربل كيٕةٝت ثةلكض ٨كاُ٣ؿد ك٬ؽـ ٦زنهل إذا ػة ٙ٣ذل.ٟ

د /ث٪ةء أقٮار حميُح ثٮاليح أرٌلف كا٣يت ي٪ُٞ٭ة اغبليح املك٧٤ني تلٞييؽ

ظؿًلح ادلػٮؿ كاخلؿكج ,ك ٓ٪٦ظؿيح اتل ٨٦ ٢ٞ٪ماكف ملاكف كٝ ٨٦ؿيح ٞ٣ؿيح
ن
داػ ٢إ٤ٝي ٥أرٌلف٧ٚ ,سبل اذلم يكك ٨يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك الٮإٝح يف الن٧ةؿ ال
ن
حي ٜهل اتل ٢ٞ٪كاذل٬ةب ملؽي٪ح أكيةب الٮإٝح يف ص٪ٮب إ٤ٝي ٥أرٌلف ٌٚبل أف
يكةٚؿ كيؾ٬ت إىل إ٣ةو٧ح أك إىل أٝةحل ٥أػؿلٚ ,٭ ٥يٞجٕٮف يف قض ٨داػ٢

( )1دٞؿيؿ األم ٥املذعؽة ثٕ٪ٮاف (ػجري أِ٦ل يؽٔٮ ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إىل حتكني أكًةع
املضذٕ٧ةت املك٧٤ح يف كاليح راػني كختٛي ٙاٞ٣يٮد ٔ٤ي٭ )٥الىةدرة يف اعـ2113ـ.
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قض ,٨ث ٢كيذٕؿًٮف ل٤ذعؿش اجلجيس أز٪ةء دٞ٪بلد٭ ٥يف اٞ٣ؿل اٞ٣ؿيجح ث٘ؿض

اتلٛذحل ادلٝي ,ٜظير ازدادت املٌةيٞةت كاتلعؿش اجلجيس ًؽ املك٧٤ني ٨٦
ٝجٝ ٢ٮات األ ٨٦ابلٮرَل يف كاليح أرٌلف  ٨٦ثؽايح اعـ 2113ـ كذل ٟث٭ؽؼ

إصجةر ٥٬ىلع ٘٦ةدرة املُٞ٪ح كاهلضؿة إىل ادلكؿ املضةكرة٧٠ ,ة أف ٝٮات األ٨٦
ابلٮرَل تكذ٭ؽؼ املك٧٤ني الؿك٪٬ضية اذلي ٨يٕحنٮف يف امل٪ةَ ٜاملضةكرة حبؽكد

ث٘٪بلديل ثٕؽ أف د ٥دىٛيح املك٧٤ني  ٨٦امل٪ةَ ٜاألػؿل.

كإف اٞ٣ٮات ا٣ربك٦يح املنرتًلح  ٨٦الرشَح ,كاحلؽكد ,كاملؼةثؿات

إ٣ك١ؿيح ,ك٬ٮجلتني(ٝ )1ؽ كًٕخ ُٞ٩ح دٛذحل منؽدة ىلع صرس مٮيـار(,)2

كدٮ ٙٝلك  ٨٦يؿيؽ اذل٬ةب إىل الكٮؽ ٔرب ٬ؾا اجلرس ,كيبزتكف األمٮاؿ ٪٦٭,٥

كيذٕؿض املةركف ل٤رضب كاتل١٪ي ,٢ك ٨٦أبنٓ ٦ة دؿدكج ٫اٞ٣ٮات ىلع اجلرس
٬ٮ إصجةر اٛ٣ذيةت ىلع ػ ٓ٤احلضةب كال٤جةس  ٨٦أصكةد ٨٬حبضح اتلٛذحل,

كد ٥أذٞةؿ ال١سري  ٨٦املك٧٤ني ,كد ٥اظذضةز ٥٬يف مؿًلـ ٝٮات األ ٨٦ك٩٭ت
دميٓ ٦ة ٔ٪ؽ ٨٦ ٥٬األمٮاؿ كابلٌةآ.

-11إٗبلؽ املؤقكةت كاجلٕ٧يةت اإلقبل٦يح ا٣يت تكةٔؽ املعذةصني داػٝ ٢ؿل
املك٧٤ني كٔؽـ الك٧ةح ألم ص٭ح ػرييح دٕةك٩يح د٧ةرس ننةَةد٭ة كَؿد٥٬

ػةرج ثٮر٦ةٞٚ ,ؽ ٧ْ٩خ ْ٦ة٬ؿات ٝ ٨٦ج ٢الؿ٬جةف ابلٮذيني كالكاكف
املع٤يني يف ٔؽة ٦ؽف ث٧ؼذ ٙ٤أحنةء ٦ية٧٩ةر ٠ؿا٘٩ٮف ك٪٦ؽالم كأكيةب

(٬ )1ٮجلتني دُ ٜ٤ىلع ٚؿٝح ماكٚعح الن٘ت.
( )2صرس مٮيـار ٬ٮ اُ٣ؿي ٜالٮظيؽ ل٧٤ك٧٤ني ذل٬ةث٭ ٥إىل قٮؽ ٘٪٦ؽك.
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ن
اظذضةصة ىلع ػٍُ ٛ٣ذط م١ذت مل٧ْ٪ح املؤد٧ؿ اإلقبلَل يف ابلبلد ,ظي٧٪ة

ادٞٛخ ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ٧ْ٪٦ ٓ٦ح املؤد٧ؿ اإلقبلَل يف اعـ 2113ـ ىلع ٚذط

م١ذت  ٨٦أص ٢دٞؽي ٥مكةٔؽات ل٧٤ك٧٤ني يف كاليح راػني ,كد٪ؽيؽا

ثةملكةٔؽات ا٣يت دٞؽـ ل٤ؿك٪٬ضية ,كَة٣ت املذْة٬ؿكف ثٕؽـ دٞؽي ٥أم
مكةٔؽة ل٤ؿك٪٬ضية (األصة٩ت) ىلع ظؽ زٔ٧٭ ,٥كرضكرة دٮصي٬ ٫ؾق

املكةٔؽات ل٧٤ٮاَ٪ني املذرضري.)1(ٍٞٚ ٨

٧٠ة َ٤ت الؿاحف ابلٮرَل ػؿكج ٧ْ٪٦ح أَجةء ثبل ظؽكد ا٣يت دٞؽـ الؿاعيح

الىعيح لٌعةية ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةايف  ٨٦ادلك٣ح ٝج٩ ٢٭ةيح م٭ؿ ٚربايؿ اعـ 2114ـ ,ألف
ن
أٚؿادا  ٨٦ابلٮذيني  ٨٦قاكف كاليح أرٌلف ٝؽمٮا ٔؿيٌح إىل الؿاحف ابلٮرَل

َةبلني َ ٫٪٦ؿد ٧ْ٪٦ح أَجةء ثبل ظؽكد( )2ثٕؽ دْ٪ي ٥ق٤ك٤ح  ٨٦االظذضةصةت

ا٣يت ٔٞؽت يف املؽف ال١ربل يف كاليح أرٌلف ًؽ امل٧ْ٪ةت ٗري احل١ٮ٦يح
(ٞ٣ )1ةء  ٓ٦أ .دي٪ة ػةدل ٦ؽين ق١ؿدرية إدارة مبٮف األ٤ٝيةت – النبٮف الكيةقيح – يف
٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقبلَل (كْل ػجرية يف مبٮف األ٤ٝيةت املك٧٤ح كػةوح ثٮر٦ة كٝؽ
زارت أرٌلف كامل٪ةَ ٜامل١٪ٮبح ثٕؽ احلةدزح األػرية  ٓ٦كٚؽ م١ٮف يف ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف
ن
اإلقبلَل) ,كأصؿيخ ٕ٦٭ة ٞ٣ةء ٬ةدٛية ثذةريغ.٬1434/11/28 /
ن
(٧ْ٪٦ )2ح أَجةء ثبل ظؽكد دٞؽـ املكةٔؽة اُ٣جيح يف دميٓ دكؿ إ٣ةل ٥ملؽة ( 41اع٦ة)
ن
كظى٤خ ىلع صةاـة ٩ٮب ٢ل٤كبلـ يف اعـ 1999ـ دٞؽيؿا ٤٧ٕ٣٭ة الؿااؽ يف املضةؿ اإلنكةين
يف ٔؽة ٝةرات ,كدػ٤خ امل٧ْ٪ح يف ثٮر٦ة كدٕ٪٦ ٢٧ؾ اعـ 1992ـ ,كٝؽ٦خ املكةٔؽة
اُ٣جيح يف كاليح أرٌلف كٌلمني كمةف كٗري٬ة ,كأ٩٭ة ٚذعخ ٔيةدات يف أكيةب كز٧ةين
ثرلات أػؿل ,اْ٩ؿ مٮ ٓٝامل٧ْ٪ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
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ن
األص٪بيح إلّ٭ةر ٥٬د٧يزيا يف دٞؽي ٥املكةٔؽة لٌعةية ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةايف ىلع ظؽ
ٝٮهل ,٥كَة٣ت املعذضٮف أيٌة دميٓ امل٧ْ٪ةت ٗري احل١ٮ٦يح ث٘٧ةدرة ادلك٣ح
ػبلؿ أقجٮع.

 ٓ٪٦ -11إيىةؿ أم مكةٔؽات ٔيجيح أك ٦ةحلح داػ ٢أرٌلفٝ ٨٦ ,ج ٢احل١ٮ٦ح
اقذضةثح ملُة٣ت الؿ٬جةف ,ظير ٝة٦خ دك٣ح ُٝؿ ك٦ة٣زيية كا٩ؽك٩حكية

ثإرقةؿ ق ٨ٛثةملكةٔؽات الرضكريح يف اعـ 2112ـ إال أف ادلك٣ح املية٧٩ةريح

ٕ٪٦خ كوٮؿ ٬ؾق املكةٔؽات أل٤٬٭ة كردت الك.)1(٨ٛ

كَة٣ت ٦ؽيؿ ٔ٤٧يةت م١ذت األم ٥املذعؽة تلجكي ٜالنبٮف اإلنكة٩يح ٨٦

احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح دحكري كوٮؿ املكةٔؽات اإلاغزيح إىل املعذةصني(.)2
ن
 -11ييكذؼؽـ املك٧٤ٮف دؿقة يترتقٮف ث٭ ٥ظني املٮاص٭ح  ٓ٦خمةٛ٣ي٭٨٦ ٥

املضة٬ؽي ٨كٗري٪ٔ ٥٬ٮة ثبل ٞ٦ةث ,٢ث ٢يٛؿض ىلع أ٤٬٭ ٥كذكي٭ ٥إ٦ؽاد٥٬

ث٤ٮازـ اُ٣جغ  ٨٦الؿز كالـيخ كحنٮ٬ة.

 -12احلؿ٦ةف  ٨٦ظ ٜإ٣بلج ,كٔؽـ كصٮد مكتنٛيةت ظ١ٮ٦يح يف ُٞ٪٦ح
أرٌلف ,كإف كصؽ ٚبل يك٧ط ل٧٤ك٧٤ني إ٣بلج ٚي٭ة ,كال دذٕؽل ٠ٮ٩٭ة

( )1قٮؼ يأيت مـيؽ ثيةف ٠يٛيح إدػةؿ املكةٔؽات ٝ ٨٦ج ٢اجل٭ةت اخلرييح كادلكحلح يف
اٛ٣ى ٢اثلة٣ر ثإذف اهلل.
( )2دٞؿيؿ األم ٥املذعؽة ثٕ٪ٮاف (مكبٮؿ دكيل يؽٔٮ ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إىل دحكري الٮوٮؿ إىل
املذرضري ٨٦ ٨ا )ٙ٪ٕ٣الىةدر يف اعـ 2113ـ ,ك٦ؽيؿ ٔ٤٧يةت م١ذت األم ٥املذعؽة
تلجكي ٜالنبٮف اإلنكة٩يح ٬ٮ صٮف ٗي.ٖ٪
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مكذٮوٛةت ثؽاايح أ٤٬يح دٛذٞؿ إىل أبكٍ اخلؽ٦ةت الىعيحٚ ,ع ٜدٮٚري

إ٣بلج ال يٕؿٚٮف أ ٢٬أرٌلف كل ٥يكٕ٧ٮا ٔ ٫٪كال يٮصؽ يف ٝٮا٦حك٭,٥
كاألدّل كاألمؿ أ٩٭ ٥ييٕ٪٧ٮف  ٨٦الكٛؿ إىل ٦ؽي٪ح أكيةب يف ٛ٩ف اإل٤ٝي٥

ظير يٮصؽ مكتنىف ٪٬ةؾ أك را٘٩ٮف إ٣ةو٧ح اٞ٣ؽي٧ح أك إىل ث٘٪بلديل
ن
إذا اًُؿ أظؽ ٥٬لٕ٤بلج ىلع ظكةث ٫اخلةصٚ ,زييؽ املؿض أمؿاًة كاألل٥
ن
آال٦ة٦ ٓ٦ ,ة يىعج ٨٦ ٫دٕت ٛ٩يس إىل صة٩ت اتلٕت اجلكؽم ٚؿب٧ة يِٛ٤

أٛ٩ةق ٫األػرية صؿاء ٬ؾق الٮيبلت ,كٝؽ ثٔ ٖ٤ؽد ٦ ٨٦ةدٮا ثةألمؿاض
ن
الٮبةايح ػبلؿ اعَل 2112ـ2113-ـ أ ٙ٣كأربٕح ٔرش مؼىة(.)1
 -13ظرص األدكات كاألكاين املزنحلح كيذ ٥مىةدرة إ٣ؽد الـااؽ -ىلع ظؽ زٔ٧٭٥
 ٨٦الكاك٠ني كالكٮاَري كآالت احلؿث كإ٣يص كٚؿض كحتؽيؽ ٩ٮٔيةتٕ٦ي٪ح ي٧ك ٨االظذٛةظ ث٭ة كاقذؼؽا٦٭ة يف ظؽكد ًيٞح(.)2

كبٕؽ أف ٔؿ٪ٚة ٠ي ٙأف املك٧٤ني يف ثٮر٦ة كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف يٕة٩ٮف

 ٨٦كيبلت كيٮاص٭ٮف حتؽيةت اصذ٧ةٔيح ٠جرية ,ثٌف أف أمري إىل يشء يف اغيح

األ٧٬يح يذٕ ٜ٤ثةجلة٩ت االصذ٧ةيع يف املٞةـ األكؿ ,كيكذعك ٨احلؽير ٔ٫٪
ملٕؿٚح اٞ٣ةرئ ىلع صٮا٩ت ٬ ٨٦ؾا املٮًٮع ,ك٬ٮ كًٓ البلصبني املك٧٤ني

( )1إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر)
الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج
إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2114ـ.
( )2كرٝح ٔٞ٦ ٢٧ؽ٦ح  ٨٦كٌل٣ح األ٩جةء الؿك٬ةجنية ثةتلٕةكف  ٓ٦املض٤ف الؿك٬ة٩يج األكركيب
ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ ثٮر٦ة كٝؿ٩ةف  ٨٦املٕة٩ةة) ,مؿصٓ قةث.ٜ
330

الثقافة اإلسالمية يف بورما

اٛ٣ةري ٨ثؽي٪٭ ٨٦ ٥اًُ٭ةد ابلٮذيني ىلع ظؽكد دك٣ح ث٘٪بلديل كاهل٪ؽ كدةي٪٤ؽ

ك٦ة٣زيية كقرييبل٩كة كإ٩ؽك٩حكية كاقرتاحلة ,كا٣يت أٚؿزت ٩تيضح اتل٭ضري
اجل٧ةيع كاإلثةدة اجل٧ةٔيح كاالًُ٭ةد املكذ٧ؿ ,إذ يٮصؽ أكرث  151 ٨٦أ٩ ٙ٣ةزح

يف خمي٧ةت مؤٝذح كبةحلح ػةرج ٦ؽي٪ح أكيةب يف ا٘٣ةثةت املعيُح ث٭ة ٩ـظٮا ثٕؽ

احلةدزح األػرية(.)1

كيف الرشيٍ احلؽكدم ثني ث٘٪بلديل كبٮر٦ة يٞجٓ أكرث  )311( ٨٦أ ٙ٣السل

يف كًٓ ٗري مبلا ٥لكك ٨ا٣برش ظير اخليةـ املذ٭ةل١ح دؤكي٭ ,٥كاملكتٕٞ٪ةت
جتؿم  ٨٦حتذ٭ ,٥كاألكببح حتيٍ ث٭ٚ ,٥بل َٕةـ صيؽ ينجٕ٭ ,٥كال ٦ةء ويح ٌ٩ف

دؿكم ُٔن٭ٚ ,٥ة٩ترش املؿض يف ٠سري ٪٦٭ٚ ٥بل ٔبلج كال دكاء ,كاجل٭ ٢كاأل٦يح

دٛىش ٚي٭ ,٥كظة٣ح ابلؤس كالنٞةء ىلع كصٮ٬٭ّ ٥ة٬ؿةٚ ,٭ ٥حمؿكمٮف  ٨٦أبكٍ

احلٞٮؽ اإلنكة٩يح ٚ٭٪ةؾ اآلالؼ ي٧نٮف يف زيةب ثةحلح ككصٮق مةظجح كأٝؽاـ

ظةٚيح كٔيٮف ظةاؿة ٚذس ٢ٞاألصٮاء ثرصػةت اثلاكىل كاحلذةٍل كأ٩ني املؿىض

كاأليةٍل كبكةء الٌٕٛةء كاحليةرل ,كأ٩ةت املنٮ٬ني كاملٕٮٝني كاجلؿىح
كاحلؿىق ,كحنيت امل٘ذىجةت ,كا٘٣ؿيت يف األمؿ أف ٛ٦ٮًيح األم ٥املذعؽة
ن
لبلصبني ,ل ٥تكض ٢إال ٔؽد ( )31أٛ٣ة  ٍٞٚاٛ٣ةري ٨ىلع ظؽكد ث٘٪بلديل.

كي ٓٞخمي٠( ٥ٮدٮٚةلٮ٩ش) املؤٝخ ىلع دبلؿ ٛ٦ذٮظح ,كبجيخ ابليٮت ثُؿيٞح

قحبح ل٘٤ةيح ,كُٗةء ابليٮت  ٨٦ابلبلقتي ٟا٣يت دُ٘ي٭ة األكراؽ كاألٗىةف,
ظير دٞي٭ ٨٦ ٍٞٚ ٥أمٕح الن٧ف احلةرٝح أز٪ةء اجل٭ةر ,كدرصةت احلؿارة

( )1نرشة ثٕ٪ٮاف (ٕ٦ة٩ةة الؿك٪٬ضية) الىةدرة  ٨٦املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل يف اعـ2113ـ.
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املذض٧ؽة يف ال٤ي ,٢كٛ٩ف احلةؿ مٮصٮد يف خمي( ٥حلؽا) كيكك ٨يف املؼي ٥األكؿ

٠ٮدٮبةلٮ٩ش أكرث  111( ٨٦أ٧٠ )ٙ٣ة يكك ٨يف املؼي ٥اثلةين حلؽا ظٮايل (15

أ )ٙ٣السل ٗري رقِل ,كيف خمي٩( ٥ةم اثةر) يٞيٚ ٥ي ٫ظٮايل ( )11آالؼ السل
كابلٞيح ابلةٝيح ٪٦ترشي٪٬ ٨ةؾ يف اجلجةؿ كاألكديح ال دأكي٭ ٥أم خمي ,٥كا٘٣ؿيت

يف األمؿ أ ٟ٩ال دؿل يف ٬ؾق املؼي٧ةت النجةب أل٩٭ ٥أثيؽكا كٝذ٤ٮا ٚرتل
ن
األرام ٢كاملؿأة كًلجةر الك ٨كاألَٛةؿ  ,)1(ٍٞٚكيٞجٕٮف ( )1519قضي٪ة يف قضٮف

ث٘٪بلديل(.)2

كليك أ ٢ٞ٩الىٮرة احليح لٞ٤ةرئ ٔ٬ ٨ؾق املؼي٧ةت ك٦ة يٕة٩ي ٫املك٧٤ٮف

٪٬ةؾ أكرد ٪٬ة ثةجله ٦ة ذ٠ؿق أد .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف ظي٧٪ة زار٪٬ ٥٬ةؾ
يف املبلسل ك٬ؾا ٩ىٞ٣" ٫ؽ كٞٚين اهلل دٕةىل لـيةرد٭ ٥اعـ  ,٬1415إذ ٬ةصؿكا إىل

ث٘٪بلديل كزاد ٔؽد ٥٬ىلع زبلز٧ةاح أ ٙ٣مك ٥٤أرٌلين ,كرأيخ خمي٧ةد٭ ٥يف

( )1اْ٩ؿ دٞؿيؿ ٬يبح اإلاغزح اإلنكة٩يح كظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت ثرتًلية كٝؽ ٝةمٮا ثـيةرة
رق٧يح يف اعـ 1434ـهإىل ٬ؾق املُٞ٪ح كٝؽمٮا مكةٔؽات إاغزيح ٦ذ٪ٮٔح ,كًلؾلٞ٣ ٟةء ٓ٦
اٞ٣ةرئ ٔجؽ املضيؽ ٔجؽ األظؽ األرٌلين ثذةريغ  1434/12/23ـهكٝؽ زار ٬ؾق املؼي٧ةت ()5
مؿات ػبلؿ اعَل  1433ـهك 1434ـهكهل دل٭ٮدات إاغزيح ٪٬ةؾ ك٬ٮ ٌٔٮ املؿًلـ الؿك٪٬يج
إ٣ةِ٣ل ,كٝؽ ّ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق املؼي٧ةت ككٛٝخ ٔ٤ي٭ة ثٛ٪يس كذلٟ
ثذةريغ ,٬1435/11/12/اْ٩ؿ م٤ع ٜر.)11( ٥ٝ
( )2ا ْ٩ؿ إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح
٦ية٧٩ةر) الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ
الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2114ـ.
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أ٦ةك٦ ٨ذٛؿٝح ىلع احلؽكد ,كظةتل٭ ٥يؿىث هلة ,إذ يٕة٩ٮف ٤ٝ ٨٦ح ا٘٣ؾاء كاملةء

كال١كةء.

أ٦ة الككٚ ٨أمج ٫حبْةاؿ احليٮا٩ةت ,ث ٢أقٮء ٪٦٭ة يف ثٕي األ٦ةك,٨

كال١سري ٪٦٭ ٥حتخ األمضةر ,كيـيؽ اُ٣ني ث٤ح ظي٧٪ة يأيت مٮق ٥املُؿ ٚةملةء ٨٦

ٚٮؽ كاُ٣ني  ٨٦حتخ ,كببل ٛ٠ةيح  ٨٦ا٘٣ؾاء ,ك ال قرت اكؼ  ٨٦ال١كةء ,كال
جيؽكف ال١سري  ٨٦املةء ,كيٕضـ ال٤كةف ٔ ٨ثيةف ٠يٛيح مك٪١٭ ٥أك ٦ةذا ظؽث

هل ٥يف املؼي٧ةت ثةتلٛىي.٢

ٚإذا ظؽزذ ٨ٔ ٟبلةق٭ٚ ,٥تكذ٘ؿب – كَل أظٮاهلٗ ٥ؿاثح – كرأيخ

األَٛةؿ دكف إ٣ةرشة ثجني كب٪ةت ثؽكف بلةس ٧٠ة كدلد٭ ٥أ٦٭ةد٭ ,٥كال١سري ٨٦
ال١جةر يكرتكف إ٣ٮرة الرشٔيح  ,ٍٞٚث ٢قٕ٧خ  ٨٦ال١سري ثأ ٫٩ال ي ٟ٤٧إال ٦ة

ي٤بك ٫يف احلةؿ  ,ٍٞٚكظي٧٪ة يؿيؽ ا٘٣كي ٢يٕةين منٞح ,إذ يجؽأ ث٘كي ٢اإلزار
أكؿ مؿة ,كيزتر ثةلؿداء ,ز ٥إذا نن ٙيزتر ث ٫كيٞٮـ ث٘ك ٢الؿداء ,أل ٫٩ال يٟ٤٧

ثؽ٣ح أػؿل اظذيةَيح.

ن
ن
كإذا قأ٣خ ٔ ٨أك٤٭٧ٚ ,٥ةذا أٝٮؿ لٟ؟ دٮزع ٔ٤ي٭ ٥محبة ٤ٝيبل  ٨٦األرز
ن
كإ٣ؽس كالـيخ كامل٤ط ,أقجٮٔية كال دكيف إ٣ةا٤ح ,كإذا رأيخ ٠ي ٙيرشبٮف

املة ء ,ك ٨٦أي ٨يأدٮف ث ٫كًلي ٙيذعى٤ٮف ٔ٤ي٫؟ كرأيخ لٮف املةء كوٛؿد ٫ال
دكةد دىؽؽ؟ ث ٢إذا اًُؿرت إىل ٦ةء ل٤رشب  ٨٦مؽة ا٧ْ٣أ ٚبل ترشب ,٫٪٦
ن
كإذا قأ٣خ ٔ ٨وعذ٭٧ٚ /٥ةذا دذٮ ٓٝيف ّ٦ ٢ة قٕ٧خ ٔ٪٭ ٥كٝؿأت آٛ٩ة,

ٚةألمؿاض امل٪ترشة ال ظرص هلة ,كال تكذُيٓ امل٧ْ٪ةت الىعيح دُ٘يح لك
ن
ن
احلةالت ,أ٦ة ٔؽد الٮٚيةت م٭ؿية ١ٚسري صؽا ,ك٣ك ٨أي ٨يؽ٪ٚٮف؟ ٧ٚةذا أٝٮؿ؟
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وٕت دٛىي ٢ذل ٟكاهلل املكذٕةف"(.)1

ن
٬ؤالء  ٥٬مك٧٤ٮ أرٌلف مرشدي ,٨صيةاعٔ ,ؿاة ,ا٩ترشت ثح٪٭ ٥األمؿاض,

يىةرٔٮف ابلٞةء ,أذهل ٥أٔؽاء اإلقبلـ ,كقةمٮ ٥٬قٮء إ٣ؾاب ,ك ٓ٦ذلٚ ٟبل

يٕؿؼ حبةهل٠ ٥سري  ٨٦املك٧٤ني(.)2

ن
كبة٣جكجح لبلصبني يف دك٣ح اهل٪ؽ ٚةحلة٣ح ال دكةد ختذ٠ ٙ٤سريا ٔ٨

إػٮا٩٭ ٥يف مبلسل ث٘٪بلديل ٚ٭ ٥يك٪١ٮف يف ػيةـ ثةحلح كيف ُٞ٪٦ح ًيٞح

كد٪ترش األمؿاض كاألكببح إذ يجٔ ٖ٤ؽد )22111( ٥٬السل مك ٥٤يك٪١ٮف يف خمي٥

صةمٮ كبٕي امل٪ةَ ٜاهل٪ؽيح ٦س ٢د٣يه كًلن٧ري ككاليح ٬ةرية٩ة كظيؽر آثةد
ن
ككاليح راصكذةف كابل٪ضةب كٗري٬ة ,كيٞجٓ يف الكض 354 ٨قضي٪ة(.)3

( )1د .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف حبر (اذلي ٨أػؿصٮا  ٨٦ديةر ٥٬ث٘ري ظ )ٜحبر نرشق
٧ْ٪٦ح امل٭ةصؿي ٨اإلنكة٩يح جلرصة ٌٝيح مكِ٤ل ٦ية٧٩ةر (ثٮر٦ة) ثؽك٣ح الكٮداف ىلع
ملك ٠ذيت ,كاتلٞيخ يف ٦زنهل ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ  ,٬1434/11/3كقجٞخ دؿدمذ.٫
( )2لبلقزتادة اْ٩ؿ دٞؿيؿ مؤقكح ثةدر اإلنكة٩يح ,كدٞؿيؿ هليبح اإلاغزح اإلنكة٩يح كظٞٮؽ
اإلنكةف كاحلؿيةت ثرتًلية ,كًلؾل ٟدٞؿيؿ ٔ ٨دمٕيح األ٩جةء ال١ٮيتيح ,كٍل٭٤ٞ٩ ٥ٮا الىٮرة
 ٨٦أرض الٮا ٓٝأز٪ةء ٝيةـ كٚٮد ٬ ٨٦ؾق املؤقكةت ثـيةرات رق٧يح دٞٛؽيح إاغزيح.
( )3اْ٩ؿ إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح
٦ية٧٩ةر) الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ
الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2114ـ.
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كيف دك٣ح دةي٪٤ؽ ث ٖ٤إدمةيل ٔؽد املكةصني كالبلصبني ( )1911مؼه
ن
مٮزٔني يف ( )25قض٪ة يجذْؿكف اٛ٣ؿج  ٨٦اهلل( )1ظير ا٪ٕ٣ةثؿ ًيٞح كٔؽـ
دٮٚؿ إ٣بلج كإوةثح ثٕي املكةصني ثأمؿاض كا٩تنةر٬ة ثح٪٭ ,٥كٞ٩ه ٠جري يف

٧٠يح إُ٣ةـ املٞؽ٦ح هل ,٥كدٚ ٥ى ٢الؿصةؿ ٔ ٨ا٣جكةء كاألَٛةؿ ,كد ٥دٞؽي٥
ن
ثٕي الٮصجةت ا٘٣ؾاايح كإ٣بلج ٝ ٨٦ج ٢الٮٚؽ ٚضـا ٥٬اهلل ػريا(.)2

ك٪٬ةؾ أمؿاف ػُرياف ل٘٤ةيح ال ثؽ  ٨٦اإلمةرة إحل٭٧ة أظؽ٧٬ة /دٕؿض

ا٣جكةء املك٧٤ةت لبلٗذىةب يف ٕ٦ذٞبلت دةي٪٤ؽ ,ظير ٝة٣خ ٧ْ٪٦ح ٬يٮ٨٦
رايتف ككتل جيت ىلع احل١ٮ٦ح اتلةيبل٩ؽيح إصؿاء اتلعٞي ٜاٛ٣ٮرم يف

ٔ٤٧يةت اٗذىةثةت ٦ذٕؽدة ظى٤خ يف ظ ٜا٣جكةء الؿك٪٬ضيةت البليت ي ٨٧ٞيف
م٤ضأ دؽيؿق احل١ٮ٦ح يف ٞ٦ةَٕح (ٚة٘٩ ٖ٩ة) ٝ ٨٦ج ٢املذةصؿي ٨ثة٣برش( )3كاألمؿ

( )1اتلٞيخ ثؿاحف الٮٚؽ الـااؿ  ٨٦املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ل٤كضٮف اتلةي٪٤ؽيح كمؿاٞٚي٫
(حم٧ؽ اعل ٥حم٧ؽ يةقني ,كٔجؽ املضيؽ ٔجؽ األظؽ األرٌلين ,كيٮق ٙأ٦ةف اهلل ٝؿبةف)
ثذةريغ  1434/11/8ـهكأٚةدكين ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت امل٭٧ح.
( )2دٞؿيؿ وةدر ٔ ٨املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل (زيةرة كٚؽ

لبلصبني الؿك٪٬ضيني

ثذةي٪٤ؽ)  ٨٦دةريغ 2113/4/25ـ إىل دةريغ 2113/5/7ـ .
( )3اْ٩ؿ دٞؿيؿ ٧ْ٪٦ح ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل ثٕ٪ٮاف (٦ؽيؿ ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل يف آقية
يُة٣ت ثةتلعٞي ٜيف ٔ٤٧يةت اٗذىةب الؿك٪٬ضيةت) كٝةؿ ثؿاد آدامـ ٦ؽيؿ ٝك ٥آقية يف
٬يٮ ٨٦رايتف ككتل "٤ُ٩ت  ٨٦احل١ٮ٦ح اتلةي٪٤ؽيح برسٔح كدكف حتزي ل٤ذعٞي ٜيف
ٌٝيح اٗذىةب ,كاتلأكيؽ ملةذا الؿصةؿ اقذُةٔٮا الٮوٮؿ إىل ا٣جكةء الؿك٪٬ضيةت يف ٬ؾا
املأكل ,كحمة٧٠ح دميٓ اذلي ٨قةٔؽكا يف ٬ؾق اجلؿي٧ح  ٨٦املذةصؿي ,٨كٗ ٨٦ري املٞجٮؿ أف
=
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اآلػؿ /دٕؿض املك٧٤ني إىل املذةصؿة ثة٣برش ظير ٔؿًخ ا٪ٞ٣ةة الؿاثٕح
ن
ن
ا٣ربيُة٩يح دٞؿيؿا مؿاية ٔ ٨صـيؿة دةيبل٩ؽيح ٩ةايح يجةع ٚي٭ة الؿك٪٬ضيٮف
كينرتكف ثأز٧ةف خبكح ,كيؾ٠ؿ مؿاق ٢ا٪ٞ٣ةة صٮف قجةرًلف أف اجلـيؿة تكُل

( ,)1ظير خيىش الىيةدكف كأوعةب اٞ٣ٮارب  ٨٦اذل٬ةب إىل ٪٬ةؾ

ن
ػٮٚة  ٨٦جتةر ا٣برش ,كأف الكاكف املع٤يٮف كًلجةر ًجةط الرشَح ذ٠ؿكا أف اجلـء
اجل٪ٮيب  ٨٦اجلـيؿة تكيُؿ ٔ٤ي٭ة إ٣ىةثةت كاملذةصؿكف ثة٣برش ,اذلي ٨يؽيؿكف
ن
ٔؽدا  ٨٦الكضٮف الرسيح داػ ٢ا٘٣ةثةت ,ك٪٬ة يجةع امل٭ةصؿكف احلةئكٮف
اٞ٣ةدمٮف  ٨٦ثٮر٦ة ,كيكض٪ٮف كيرضبٮف ,ز ٥يجةٔٮف ٞ٣ٮارب دأيت إحل٭.)2(٥

=

املذٮرَني يف االجتةر ثة٣برش كاتل١٪ي ٨٦ ٢الؿك٪٬ضية ي٤ٛذٮف  ٨٦إٞ٣ةب ,يف ظني ل٥
يذٮٚؿ لٌ٤عةية أم محةيح  ٨٦الكُ٤ةت اتلةيبل٩ؽيح ,كْل ال تك٧ط مل١ذت ٛ٦ٮض األم٥
املذعؽة الكةَل لنؤكف البلصبني إلصؿاء ٚعٮوةت لبلصبني الؿك٪٬ضية ,كَل اعـ ي٭ؿب
ٔرشات اآل الؼ  ٨٦الؿك٪٬ضية لٛ٤ؿار  ٨٦االًُ٭ةد ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح كاٞٛ٣ؿ
املؽ ,ٓٝكٞ٣ؽ دٛة٧ٝخ حم٪ذ٭ ٥ىلع أيؽم امل٭ؿبني كاملكبٮ٣ني اٛ٣ةقؽي ٨اتلةيبل٩ؽيني ,كٞ٣ؽ
ظةف الٮٝخ لؤلم ٥املذعؽة كاملضذ ٓ٧ادلكيل إىل اختةذ إصؿاءات".
يف امليةق الـرٝةء ىلع ثٕؽ  31لك ٨٦ ٥حبؿ أ٩ؽا٦ةف ,ظير حتيُ٭ة
( )1د ٓٞصـيؿة
ن
اجلجةؿ  ٨٦دميٓ اجل٭ةت ٓ٦ ,كصٮد اغثةت ٠سيٛح ,كر٦ةؿ ثيٌةء ,كأ٩٭ة ٕ٪٦ـ٣ح د٧ة٦ة ٔ٨
احليةة.
(ٞ٣ )2ةء  ٓ٦راحف الٮٚؽ الـااؿ  ٨٦املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ل٤كضٮف اتلةي٪٤ؽيح كمؿاٞٚي٫
(حم٧ؽ اعل ٥حم٧ؽ يةقني ,كٔجؽ املضيؽ ٔجؽ األظؽ األرٌلين ,كيٮق ٙأ٦ةف اهلل ٝؿبةف)
ثذةريغ  1434/11/8ـهكأٚةدكين ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت امل٭٧ح.
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ن
ن
كأ٦ة ٔ ٨الصيئ قرييبل٩كة ٧ٚة زاؿ ( )71الصبة رك٪٬ضية مم ٨كو٤ٮا

مٮاَئ رسيبل٩كة ثٕؽ أف د ٥إٞ٩ةذ ٨٦ ٥٬ابلعؿ يف ٚربايؿ اعـ 2113ـ ٝةثٕني يف
أ٦ةك ٨االظذضةز يف إ٣ةو٧ح ٠ٮلٮ٦جٮ.

ن
كأ٦ة ٔ ٨الصيئ ٦ة٣زيية ٚ٭ ٥أ ٢ٌٚظةال  ٨٦إػٮا٩٭ ٥يف ابلرلاف األػؿل ٨٦
ن
٩ةظيح الكك ٨كاملٕحنح كاملٕةم٤ح إذ يجٔ ٖ٤ؽدٚ )98111( ٥٬ؿدا ,كيف الكضٮف
ن
(ٚ )4231ؿدا ,ظير إ٩٭ ٥ي١٧سٮف ٔؽة أم٭ؿ يف خمي٧ةت ٦٭يأة يذ ٥اتلعٜٞ
ػبلهلة ٬ ٨٦ٮيذ٭ ٥كٔ٪ةكي٪٭ ٥يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كبٕؽ ا٠ذ٧ةؿ إصؿاء اتلعٜٞ

دىؽر هل ٥ثُةٝح دٕؿي ٨٦ ٙاملٛٮًيح ا٤ٕ٣ية لنبٮف البلصبني ز ٥يك٧٤ٮف ىلع

دٕٚةت ل٧ْ٪٧٤ح الؿك٪٬ضيح املٮصٮدة ٪٬ةؾ يف ٠ٮاالملجٮر ,ك ٨٦ز ٥يك٧ط هل٥

ث٧ـاك٣ح ا ٢٧ٕ٣ك ٜٚػُح ٦ؽركقح( ,)1كٝةـ املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ثذُ٘يح
مىةري ٙادلٕٚح األػرية مم ٨أٚؿج ٔ٪٭ ٥كٔؽد )1511( ٥٬مؼه(.)2

أ٦ة ٔ ٨البلصبني يف إ٩ؽك٩حكية ٚيٞجٓ يف املٕذٞبلت ٝؿاثح ( )511مؼه كيف

املبلسل أكرث  )3111( ٨٦مؼه ,كأف ٬ؾق املٕذٞبلت كلؤلقٗ ٙري ٦٭يأة
ن
ثكةٚح اخلؽ٦ةت ٚذٛذٞؿ إىل أبكٍ ٞ٦ٮ٦ةت احليةة ٚعةتل٭ ٥اجلٛكيح قحبح صؽا,

(٪٬ )1ة أكص ٫م١ؿ ػةص كدٞؽيؿ كاٚؿ حل١ٮ٦ح ٦ة٣زيية ىلع اقذٌةٚح البلصبني كاتلٕةم٢
ٕ٦٭ ٥بنلك إنكةين كرضب ٦سةؿ كاٝيع لؤلػٮة اإلقبل٦يح ,ك٩ذ٧ىن  ٨٦ادلكؿ األػؿل أف
حتؾك ظؾك.٥٬
( )2دٞؿيؿ وةدر ٔ ٨املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل (زيةرة الؿك٪٬ضيني يف ٦ة٣زيية)  ٨٦دةريغ/
2113/5/8ـ إىل دةريغ 2113/5/13ـ.
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يجذْؿكف اإلٚؿاج ٔ٪٭ ٥يف أٝؿب كٝخ(.)1

ن
أ٦ة ٔؽد البلصبني يف اقرتاحلة ٞٚؽ ث 6111 ٖ٤مؼىة كظةتل٭ ٥مكذٞؿة ٩ٮاع

٦ة(.)2

ن
ن
كإف الٮًٓ يف خمي٧ةت البلصبني اع٦ح يذُ٤ت ظ٤ٮال اعص٤ح كص٭ٮدا ٚٮريح

كحتؿٌلت ٕٚة٣ح  ٨٦اهليبةت إ٣ةمليح كاحل١ٮ٦ةت اإلقبل٦يح كامل٧ْ٪ةت اخلرييح
كاإلاغزيحٞٚ ,ؽ رصح املٛٮًيح ا٤ٕ٣ية اتلةثٕح هليبح األم ٥املذعؽة ٔ٦ ٨آيس

امل ك٧٤ني ابلٮر٦يني ككو ٙثأ٩٭ة إظؽل أكرب منالكت البلصبني يف إ٣ةل,٥

كأوؽرت ثية٩ةت مضت كاقت٪اكر ىلع الٮًٓ املأقةكم اذلم ٝة٦خ ث ٫ظ١ٮ٦ح
ثٮر٦ة ًؽ املك٧٤ني٣ ,ك ٨الكؤاؿ اذلم يُؿح ٛ٩ك ٫ملةذا ل ٥تكذُٓ األم٥

املذعؽة ثكةمٛ٩ ٢ٮذ٬ة كقيةدد٭ة ىلع اٌٞ٣ةء تل ٟ٤اجلؿاا ٥ا٣بنٕح ا٣يت

دؿدكت ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح يف ظ ٜاملك٧٤ني األثؿيةء ,كملةذا ال يٕٞؽ
ن
دل٤ف األ ٨٦ص٤كح َةراح ٕ٠ةدد٭ة ظي٧٪ة دُةؿ مىةحل٭ ٥إلوؽار ٝؿارا ثٕ٧ةٝجح
(ٞ٣ )1ةء ٦ ٓ٦ؽيؿ املؿًلـ اإلٔبلَل الؿك٬ة٩يج األقذةذ /وبلح ٩ٮر ٔجؽ الن١ٮر يٕ ٢٧يف دلةؿ
اإلٔبلـ ك٦ذٕةكف ٪ٝ ٓ٦ٮات ٌٚةايح ٔؿبيح ,اكدت وعيفٞ٦ ,ؽـ ثؿ٩ة٦ش أرٌلف املأقةة
ٔرب ٪ٝةة كوةؿ اٌٛ٣ةايح ,كأصؿيخ ٞ٣ ٫ٕ٦ةء ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ ,٬1434/12/24 /كٝؽ
زار ٬ؾق املٕذٞبلت يف ثؽايح اعـ ,٬1435كلبلقزتادة ظٮؿ دٛةوي ٢ثٕي أظٮاهل ,٥اْ٩ؿ
وبلح ٔجؽ الن١ٮر ,حلةيل النذةت ,مؿصٓ قةث.ٜ
( )2اْ٩ؿ إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح
٦ية٧٩ةر) الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ
الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2114ـ.
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احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ىلع ٦ة ٤ٕٚذ ٨٦ ٫صؿاا ٥البلإنكة٩يح يف ظ ٜاملك٧٤ني ثؽكف

كص ٫ظٜ؟ كملةذا ال دذ ٥املٞةَٕح الكيةقيح كاالٝذىةديح كادلث٤ٮ٦ةقيح ٝ ٨٦ج٢

ادلكؿ ال١ربل حل١ٮ٦ح ثٮر٦ة ا٘٣ةم٧ح ظىت دؾٔ ٨ل٤ع ٜكدك ٨ٔ ٙصٮر٬ة
كإصؿا٦٭ة حب ٜاملك٧٤ني؟

٧ٚةداـ إ٣ةل ٥يكي ٢ث١٧ية٣ني ٚبل ٩جذْؿ ٪٦٭ ٥أيح ظ٤ٮؿ أك ظىت ثىيه

أمٕٞ٪ٚ ,)1(٢ؽ األم ٢هلل ٔـ كصٚ ٢٭ٮ حم ٜٞاآل٦ةؿ ك٦جؽد املآيس كاألظـاف ,إذ
٣حف جلة  ٨٦أم ٢أف ي٪رص الٛ١ةر ٌٝيح ل٧٤ك٧٤ني ٚة٣كٛؿ م٤ح كاظؽة ,كإ٧٩ة

األم ٢ثةهلل ص ٢كٔبل ز ٥ث٤٧يةر مك ٥٤أف ي٧ؽكا يؽ إ٣ٮف كاملكةٔؽة لك ث٧ة
يكذُيٓ ٩رصة دلي ٫٪كإلػٮا ٫٩املٌُ٭ؽيٝ ,٨ةؿ دٕةىل  ( /
ن
( )1إ٣ةل ٥املذعرض ال ي٭٧٭ة أمؿ املك٧٤ني محبة كال يجةلٮف ث٭ة ث ٢احليٮا٩ةت كابل٭ةا ٥هل٥
ظٞٮؽ أكرث  ٨٦املك ,٥٤كيف ٬ؾا النأف يٞٮؿ األقذةذ ػةدل األوٮر "حتخ ٔ٪ٮاف حلذ٭٥
ن
اك٩ٮا ظيذة٩ة ,ال دٞذ٤ٮا احليذةف ٬ؾا ٬ٮ النٕةر اذلم يؿ ٫ٕٚاملؤد٧ؿ اذلم إٞ٩ؽ يف احلةثةف
ظٮؿ مكذٞج ٢احليذةف كاألػُةر ا٣يت د٭ؽد٬ة لك دكؿ أكركبة ك ٥ْٕ٦دكؿ إ٣ةل ٥ممس٤ح يف
٬ؾا املؤد٧ؿ اِ٤ٕ٣ل امل٭ ٥كدك ٨٧أ٧٬يح املؤد٧ؿ يف ا١ٛ٣ؿة اتلةحلح /أف اإلنكةف ٬ؾا
املؼ٤ٮؽ اْ٣ةل ٥البل٦جةيل يىُةد احليذةف كيٞذ٤٭ة ليك يكذٛيؽ  ٨٦زيجذ٭ة كْٔة٦٭ة
كٔ٪رب٬ة األمؿ اذلم يـٔش احليذةف يف إ٣ةل ٥كي٭ؽد٬ة ثةالٞ٩ؿاض ,كال يكٓ املؿء إال أف
يٕضت َ ٨٦يجح ٤ٝت إ٣ةل ٥املذٞؽـ٬ ,ؾا إ٣ةل ٥اذلم يً ٙٞؽ ويؽ احليذةف كذحب٭ة يف
الٮٝخ اذلم ي٘٧ي ٚئ ٫يجي ٫ىلع صؿاا ٥مٕت ثكةم ,٫٤اْ٩ؿ ػةدل األوٮر ,ابلٮق٪ح
كاهلؿق ٟظٞةا ٜكأرٝةـ ,دل٤ح دٔٮة احل ٜا٣يت دىؽر٬ة راثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل ث١٧ح
امل١ؿ٦ح ,إ٣ؽد 166الك٪ح الؿاثٕح ٔرشة ,مٮاؿ  ,٬1416ص .115
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[ )       املةاؽة ,]2 /كٝةؿ دٕةىل/

([ )  احلضؿات.]11 /

ن
ٚؿٗ ٥ا٪ٕ٣ةء كابلؤس إال أف ٪٬ةؾ ص٭ٮدا م٧٤ٮقح -ث ٢ٌٛاهلل ٔـ كص-٢

دٞٮـ ث٭ة دمٕيةت كمؤقكةت ك٧ْ٪٦ةت ك٬يبةت ملكةٔؽد٭ ٥كالٮٝٮؼ جبة٩ج٭,٥

كالكيع  ٨٦حمةك٣ح ٩٭ٮً٭ٚ ٥٭٪ةؾ راثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل ,ك٧ْ٪٦ح اتلٕةكف
اإلقبلَل ,كاملؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ,كدمٕيح أَجةء ثبل ظؽكد ,كدمٕيةت إاغزيح

٠سرية  ٨٦دكؿ اخل٤يش ,كاهلبلؿ األمحؿ ا٣رتَف ,كاملٛٮًيح ا٤ٕ٣ية لنبٮف البلصبني

كٗري٬ة ,كقٮؼ أذ٠ؿ ثةتلٛىي ٨ٔ ٢أثؿز ٬ؾق اجلٕ٧يةت كامل٧ْ٪ةت كاهليبةت ك٦ة
دٞٮـ ث ٨٦ ٫أدكار كص٭ٮد ٦جةرًلح يف اٛ٣ى ٢اٞ٣ةدـ ثإذف اهلل(.)1

( )1اجل٭ٮد كإف اك٩خ ٠جرية ل٪١٭ة حتذةج إىل ص٭ٮد مٌةٔٛح كقيع أكرث ٚةلاكرزح أكرب ٨٦
ظض ٥املض٭ٮدات ثكسري ٚةتكٓ اخلؿؽ ىلع الؿا.ٓٝ
400

الثقافة اإلسالمية يف بورما

 ٨٦ػبلؿ إ٣ؿض الكةث ٜل٤ذعؽيةت االصذ٧ةٔيح ا٣يت دٮاص ٫مكِ٤ل ثٮر٦ة

كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف يتجني جلة جببلء املؼٍُ ابلٮذم ابلٮرَل إلػبلء إ٤ٝي٥

أرٌلف  ٨٦املك٧٤ني ثٞذ٤٭ ٥أك َؿد ٫٪٦ ٥٬أك إٞٚةر ٥٬كإثٞةا٭ًٕٛ ٥ةء ال ظي٤ح
هل ٥كال ٝٮة ,كالقذؼؽا٦٭ٕ٠ ٥جيؽ كػؽـ هل ,٥أًٓ ٪٬ة ثٕي اجلٞةط كاحل٤ٮؿ

املٞرتظح ل٤ذ٘٤ت ىلع ٬ؾق اتلعؽيةت كْل ٧٠ة يٌل/

 -1احلر ىلع الىرب  ٨٦األذل كحت٦ ٢٧ة يبلٝٮ ٨٦ ٫٩دٕت كمنٞح يف قبي ٢اهلل
ٚةدل٩ية دار ثبلء كا٦ذعةف كاآلػؿة ػري كأثًف ٝةؿ دٕةىل ( /

[ )    الـمؿٚ ,]11 /يججيغ اتلٛةت
النٕت الؿك٬ة٩يج  ٓ٦ثٌٕ٭ ٥ابلٕي ٠أرسة كاظؽة كحمةك٣ح ختٛي ٙاألل٥

كالٮَأة ثةملٮْٔح احلك٪ح ٝ ٨٦ج ٢ا٧٤ٕ٣ةء كاملى٤عني ٪٬ةؾ كدبيح٪٭ ٥ثأف
ه
٬ؾق املع ٨ثةب تلٛ١ري اذل٩ٮب ,كٛ٘٦ؿة ل٤كحبةت كحمٮ لآلزةـ ,كرٓٚ

لرلرصةت ٞٚؽ كرد ٔ ٨احلجيت املىُىف وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق٤ٔ ٥٤ي ٫الىبلة

 ٨٦ظؽير أنف ث٦ ٨ةل ٟريض اهلل ٔٝ ٫٪ةؿ ٥ْٔ((/اجلـاء  ٥ْٔ ٓ٦ابلبلء
كإف اهلل إذا أظ ٌ
ت ٝٮ٦ة اثذبل ٨٧ٚ ,٥٬ريض  ٫٤ٚالؿًةء ك ٨٦قؼٍ ٫٤ٚ
الكؼٍ))(.)1

( )1أػؿص ٫اث٦ ٨ةص ٫يف ٠ذةب اٛ٣نت ,ثةب الىرب ىلع ابلبلء ظؽير ر ,)4131( ٥ٝكٝةؿ
األبلةين ظك ,٨اْ٩ؿ وعيط اجلة ٓ٦الى٘ري كزيةدد ٫مؿصٓ قةث ,ٜج 1ص .424
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 -2إف  ٨٦أْٔ ٥املنن إْ٣ي٧ح أل ٢٬ثٮر٦ة يف ٬ؾق املع ٨اجلكي٧ح ثأف اهلل ٚذط

هل ٥أثٮاب الن٭ةدة كاملٮت يف قبي ٢اهلل إلٔبلء لك٧ذٝ ,٫ةؿ دٕةىل( /ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ) [آؿ ٔ٧ؿاف٘ٚ ,]141 /ةيح ٦ة يذ٪٧ةق املؤ ٨٦يف ٬ؾق احليةة اٛ٣ة٩يح أف
ي ٨٧اهلل ٔ٤ي ٫ثةلن٭ةدة يف قبي ,٫٤كٞ٣ؽ ٚذط اهلل قجعة ٫٩ث٭ؾق املع٪ح أثٮاب

الن٭ةدة ل٤نٕت ابلٮرَل املك٦ ٨٧ٚ ,٥٤ةت دكف ٦ةهل ٚ٭ٮ م٭يؽ ك٦ ٨٦ةت
ن
ّ
دكف ٔؿًٚ ٫٭ٮ م٭يؽٞ٤ٚ ,ؽ أراد اهلل ثأ ٢٬ثٮر٦ة ػريا ث٭ؾق املع٪٦ ٨٧ٚ ,٨ة
ن
ال يذ٧ىن املٮت يف قبي ٫٤كإلٔبلء لك٧ذٚ ,٫٭٪حبة ٣ك ٥ية مكِ٤ل ثٮر٦ة ث٭ؾق
الن٭ةدة.

ن
ن
 -3حمةك٣ح دٔ٧٭٦ ٥ةدية ك٪ٕ٦ٮية َٔ ٨ؿي ٜاألٚؿاد كإ٣ٮاا ٢ا٣رب٦ةكيني ,كاذلي٨
يك٪١ٮف ػةرج ثٮر٦ة ك ٨٦اك٩خ هل و٤ح كٝؿاثح ٪٬ةؾ ,كذل ٟثإ٦ؽاد٥٬

ثك٦ ٢ة حيذةصٮ ,٫٩كًلؾل ٟد ٓٞاملكبٮحلح ىلع اعد ٜاملؤقكةت اخلرييح يف

اعمل٪ة اإلقبلَل كامل٧ْ٪ةت ادلكحلح كاإلنكة٩يح ,كػةوح يف اجلة٩ت اإلاغيث
لبلصبني كاجلةزظني يف مكةٔؽد٭ ٥كالٮٝٮؼ جبة٩ج٭ ٥كدٮٚري قج ٢إ٣حل

هلؤالء املٌُ٭ؽي ٨املرشدي ,٨كدٞؽي ٥املكةٔؽات املةديح كاملٕ٪ٮيح كدٮٚري

ا٘٣ؾاء كال١كةء كاملةء ,كحمةك٣ح دبين ٚذط مؤقكةت داا٧ح ك٧ْ٪٦ةت مكذ٧ؿة
يف ٪٦ةَ ٜالبلصبني لؿ ٓٚاملكذٮل املٕحيش كاجلٛيس ,كدأقحف املؽارس

كاملؿا٠ـ اتلٕ٤ي٧يح يف خمي٧ةت البلصبني لؿ ٓٚاملكذٮل اتلٕ٤يِل كاثلٞةيف
كا١ٛ٣ؿم ,كدبين ٚذط إ٣يةدات اُ٣جيح كدأقحف املؿا٠ـ الىعيح
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كاملكذٮوٛةت كاملكتنٛيةت اخلرييح املذ٤ٞ٪ح قٮاء ل٧٤ك٧٤ني يف داػ٢
ثٮر٦ة أك يف املبلسل تلٮٚري إ٣بلج امل٪ةقت ,كدبين منةريٓ د٧٪ٮيح مكذؽا٦ح

اكملؿا٠ـ امل٭٪يح كاحلؿٚيح ,كدٮٚري أٝؿاص  ٓ٪٦احل ٢٧كدٮزيٕ٭ة ىلع اٛ٣ذيةت
املك٧٤ةت ظةؿ اًُؿار ٨٬كاٗذىةث٭ٝ ٨٦ ٨ج ٢أٚؿاد اجلحل كاجل٧ةاعت

ابلٮذيح.

-4املُةبلح ٔرب ا٪ٞ٣ٮات ادلكحلح كاهليبةت إ٣ةمليح ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح ىلع

دُجي٦ ٜة صةء يف اإلٔبلف إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ثإ٤ٝي ٥أرٌلف ٚي٧ة يذٕٜ٤
ثةجلٮا٩ت االصذ٧ةٔيح املؼذٛ٤ح ظكت املٮاد اتلةحلح(/)1

ن
أ٦ /ةدة ر )1( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة "يٮدل دميٓ اجلةس أظؿارا ك٦تكةكي ٨يف

ال١ؿا٦ح كاحلٞٮؽ كٝ ٥٬ؽ ك٬جٮا ا ٢ٕٞ٣كالٮصؽاف ,كٔ٤ي٭ ٥أف يٕةم٤ٮا ثٌٕ٭٥
ن
ثٌٕة ثؿكح اإلػةء"ٚ ,بل يٮصؽ أدّن دُجي ٜهلؾق املةدة يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,إذ ٣حف
٪٬ةؾ أم ٠ؿا٦ح ل٧٤ك٧٤نيٚ ,إف رش ٫ٚكًلؿا٦ذ ٫حتخ رمحح الكُ٤ةت ابلٮر٦يح

كامل٤حنيةت ابلٮذيح ,ظير يرضب اٛ٣ؿد ثُؿؽ كظنيح كي٭ة٩ٮف ثأقةحلت خمذٛ٤ح,
ن
ٚبل يكذُيٓ النؼه املك ٥٤أف يٕ ٢٧محبة يف احلٛةظ ىلع ٠ؿا٦ذ ٫كاقرتداد
رش.٫ٚ

ب٦ /ةدة ر )2( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة أف "للك إنكةف ظ ٜاتل٧ذٓ جب٧يٓ احلٞٮؽ

كاحلؿيةت املؾ٠ٮرة يف ٬ؾا اإلٔبلف دك٧٩ة د٧يزي  ٨٦أم ٩ٮع كال قي٧ة اتل٧يزي
( )1حم٧ٮد رشي ٙبكيٮين ,كد .حم٧ؽ الكٕيؽ ادلٝةؽ ,كدٔ .جؽ إْ٣ي ٥كزيؿ ,ظٞٮؽ اإلنكةف
الٮزةا ٜإ٣ةمليح كاإل٤ٝي٧يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.21-18
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ن
بكجت ا٪ٕ٣رص أك ال٤ٮف أك اجلجف أك ال٘٤ح أك ادلي ٨أك الؿأم قيةقية كٗري

قيةيس أك األو ٢الٮَين أك االصذ٧ةيع أك ا٣رثكة أك املٮدل أك أم كًٓ آػؿ" ,أي٨
دُجي٬ ٜؾق املةدة يف إ٤ٝي ٥أرٌلفٚ ,ةملك٧٤ٮف يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ال يذ٧ذٕٮف ثأم ظٜ

كال ظؿيح ث ٢يذٕؿًٮف إىل اتل٧يزي ا٪ٕ٣رصم الٮاًط كاتلُ٭ري إ٣ؿيق كمحبلت
اإلثةدة اجل٧ةٔيح ىلع مؿأل كمك ٓ٧إ٣ةل.٥

ج٦ /ةدة ر )3( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة أف "للك ٚؿد ظ ٜيف احليةة كاحلؿيح كيف
ن
األ٦ةف ىلع مؼىٚ ,"٫يف إ٤ٝي ٥أرٌلف دذ ٥مىةدرة ظ ٜاحليةة ٔ٪٤ة ٚيٞذ ٢املٮاَ٨
املك ٥٤ابلٮرَل ثبل قجت إ٦ة ثٮاقُح إ٣ك١ؿ ابلٮرَل أك امل٤حنيةت ابلٮذيح
ثُؿؽ كظنيح خمذٛ٤حٚ ,بل يذ٧ذٓ ثأم ظ ٜيف األ٦ةف ىلع مؼى ٫كٛ٩ك.٫

د٦ /ةدة ر ) 5( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة أ" ٫٩ال جيٮز إػٌةع أظؽ ل٤ذٕؾيت كال

لٕ٧٤ةم٤ح اٞ٣ةقيح أك إٞ٣ٮبح اٞ٣ةقيح أك البلإنكة٩يح أك اإلظةَح ثةل١ؿا٦ح "ٚ ,يف

إ٤ٝي ٥أرٌلف لك ذل ٟصةاـ ك٦جةح إذ يذٕؿض املك ٥٤األرٌلين إىل اتلٕؾيت امل٪٭ش

كاملٕةمبلت اٞ٣ةقيح دذ٧س ٢يف احلؿؽ كا٘٣ؿؽ كالرضب املربح ثةٕ٣يص كاهلؿاكات

كٗري٬ة.

٦ /٬ةدة ر )13( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة "للك ٚؿد ظؿيح اتل ٢ٞ٪كيف اػذيةر حم٢

إٝة٦ذ ٫داػ ٢ظؽكد ادلك٣ح ,كللك ٚؿد ظ ٜيف ٘٦ةدرة أم ثرل ث٧ة يف ذل ٟثرلق ,كيف

بكٮر ْٔيٚ ٥٭ ٥يٞجٕٮف يف
إ٣ٮدة إىل ثرلق"ٚ ,ةملك٧٤ٮف يف إ٤ٝي ٥أرٌلف حمةَٮف
و

ُٞ٪٦ح حمؽدة إذ ال يك٧ط هل ٥حبؿيح احلؿًلح كاتلٝ ٨٦ ٢ٞ٪ؿيح إىل ٝؿيح ,كال يك٧ط

هل ٥ث٘٧ةدرة ابلرل ألم ّؿؼ اكف ,كإذا اقذُةع اخلؿكج  ٨٦ثرلق ثأم وٛح اك٩خ
ن
ال يكذُيٓ إ٣ٮدة إحل ٫دلؽدا.
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 -5املُةبلح ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح يف إ٣ةل ٥احلؿ ىلع إصؿاء حتٞيٚ ٜٮرم يف
ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت اردكجذ٭ة احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح يف ظ ٜاملك٧٤ني

كجت٭زي مٝ ٙ٤ة٩ٮين ملٞةًةد٭ٔ ٥رب اهليبةت اإلنكة٩يح كاملؤقكةت احلٞٮٝيح,

كمبلظٞح مؿدكيب اجلؿاا ٥يف دك٣ح ثٮر٦ة ,كر٦ ٓٚة يؽاف ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت
احلٞٮٝيح امل٭ذ٧ح يف ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة ٔرب املع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح ظير

ي٪ه املةدة ر ٨٦ )6( ٥ٝاجلْةـ األقةيس ل٧٤ع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح "ثأف

صؿي٧ح اإلثةدة اجل٧ةٔيح ْل ا٣يت تكذ٭ؽؼ إثةدة دمةٔيح ٝٮ٦يح أك ٔؿٝيح أك
ن
ن
ديجيح لكية أك صـاية"( ,)1ك٦ة حيى ٢اآلف يف ثٮر٦ة ٬ٮ إثةدة دمةٔيح ثؽكف أدّن
م٧٠ ,ٟة ذ٠ؿ ذل٧ْ٪٦ ٟةت ك٬يبةت ٠سرية يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف,

كاملُةبلح ثٮًٓ ثٕي اجل٧ةاعت املذُؿٚح يف ثٮر٦ة ًٝ ٨٧ةا٧ح اجل٧ةاعت
اإلر٬ةثيح ٠عؿًلح الؿ٬جةف املٕؿكؼ ثػ ( ,)2()969كاٞ٣ةا٧ني ٔ٤ي٭ة كدٞؽي٧٭٥

لٕ٤ؽا٣ح ملعة٧٠ذ٭ٔ ٥رب امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح كاملع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح ,كىلع
ن
ن
رأق٭( ٥زني قني) الؿاحف ابلٮرَل احلةيل اذلم ّ٦ ٢ذٛؿصة ث ٢حمؿًة
ن
ثإٔٚةهل كأٝٮاهلٚ ,جؽال  ٨٦أف يٞؽـ ٬ؾا املضؿـ لٕ٤ؽا٣ح ٩تيضح اال٩ذ٭ةاكت
املكذ٧ؿة كاردكةب اْٛ٣ةآ ًؽ املك٧٤ني ,اكٚأ إ٣ةل٬ ٥ؾا اْ٣ةل ٥ثجي٢
صةاـة ٩ٮب ٢ل٤كبلـ ٕ٣ةـ 2113ـ(.)3

( )1اْ٩ؿ مٮ ٓٝاملع٧١ح اجل٪ةايح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
ن
( )2د ٥اتل٪ةكؿ بنلك ٛ٦ى ٢ظٮؿ ٬ؾق اجل٧ةٔح ابلٮذيح قةثٞة.

(٠ )3ي ٙيكذع( ٜزني قني) ٬ؾق اجلةاـة كٝؽ  ٥ْ٩محبلت إثةدة دمةٔيح ًؽ إ٣ؿٝيح
الؿك٪٬ضيح املك٧٤ح  ٓ٦رشٌلا ٫يف ٝٮات األ ٨٦كظؿس احلؽكد ٩ةقةاك ,كالرشَح ,كٝٮات
=
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ه
ليشء ٔضةبٚ ,٭٬ ٢ؾا كقةـ ٪٦ط ل٤ؿاحف ابلٮرَل ,أـ اقذ٭ذةر
إف ٬ؾا

ثةملك٧٤ني كاإلنكة٩يح أدمٓ؟ ٚؽـ املك ٥٤يف أرٌلف ٦ةزاؿ يزنؼ ثبل دٮ ٙٝدكف أف
ن
ن
ه
حيؿؾ أظؽ قة٪٠ة٧ٚ ,ةداـ اُ٣ؿؼ املٌُ٭ؽ مك٧٤ة ال دجعر ٔ ٨احل٤ٮؿ ٨٦
ٝج٤٭ٚ ,٥ةتلةريغ ين٭ؽ ثٮٝةإ٭ ٥كمٮاٛٝ٭ ٥يف ٩رصة ٌٝةية املك٧٤ني كادلٚةع ٔ٨

ظٞٮٝ٭ٚ ,٥ةهلل ػري اجلةرصي ٨ك٬ٮ أرظ ٥الؿامحني.

 -6ظر ادلكؿ املضةكرة كبةألػه دك٣ح ث٘٪بلديل املك٧٤ح ىلع دٮٚري اخلؽ٦ةت
األقةقيح لبلصبني كدٞج٤٭ ٥بنلك أ ٢ٌٚكمكةٔؽد٭ة كا٣يت د٪ٮء حتخ ز٢ٞ

املنةلك االٝذىةديح كاٛ٣يٌة٩ةت كًٕ ٙاالٝذىةدٚ ,يه يف أمف احلةصح ملؽ

يؽ إ٣ٮف ٝ ٨٦ج ٢ادلكؿ اإلقبل٦يح كامل٧ْ٪ةت ادلكحلح كاهليبةت اخلرييح
ن
ن
٦ةدية ك٪ٕ٦ٮيةٚ ,٭ ٥يكذعٞٮف الن١ؿ ىلع ٦ة يٞٮمٮف يف قبي ٢إػٮا٩٭٥

املك٧٤ني٤ٝ ٓ٦ ,ح إماك٩ةد٭ ٥ك٩جذْؿ ٪٦٭ ٥املـيؽ يف الٮٝٮؼ  ٓ٦إػٮا٩٭ ٥يف
ن
ن
إٞ٣يؽة كادلي ,٨ك٬ؤالء قجت ٔجبة ٚٮؽ َةٝذ٭٦ ٓ٦ ٥ة دٕة٩ي٭ة اٝذىةدية
ن
كقيةقية ٚذٕؽ ث٘٪بلديل  ٨٦ادلكؿ اٞٛ٣رية ىلع مكذٮل إ٣ةلٚ ,٥ذٌُؿ إىل
=

إاعدة البلصبني اٛ٣ةرئ ٨رب اٞ٣ٮارب مؿة أػؿل.

ماكٚعح الن٘ت لٮ٩تني ,كاجلحل ,كذل٪٦ ٟؾ يٮ٩يٮ 2112ـ كا٣يت أظؽزخ اًُؿاثةت

َةاٛيح ككٝٮع ٝذ ٢كظيش لآلالؼ  ٨٦املك٧٤ني ,كظك ٥ىلع ال١سري  ٨٦األمؼةص

ثةلكض ٨ملؽد َٮي٤ح دكف إُٔةء احلٞٮؽ اٞ٣ة٩ٮ٩يح الٮاصجح ,كاٗذىجخ ٦بةت ا٣جكةء
ن
كاٛ٣ذيةت اٞ٣ةرصات ,كأظؿٝخ ٔؽة ٝؿل حميخ ٔ ٨اخلؿيُح ,كرشد ٝرسا أكرث 181 ٨٦
أ ٙ٣مؼه ,ثةإلًةٚح إىل إٛٝةؿ املؽارس كاملكةصؽ اإلقبل٦يح ,كاهلضٮـ ا٪ٕ٣يً ٙؽ
ٔؿٝيح (اكمني) كٗري ذل٬ ,ٟؾق ْل اجنةزات الؿاحف ابلٮرَل زني قني اذلم اقذع ٜث٭ة
صةاـة ٩ٮب ٢ل٤كبلـ.
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كٝؽ أكؽت املٛٮًيح ا٤ٕ٣ية لنبٮف البلصبني ٔٞ٤ٝ ٨٭ة إزاء اتلٞةريؿ ا٣يت
ن
دٛيؽ ثإاعدة ظؿس احلؽكد يف ث٘٪بلديل ٞ٣ٮارب حت ٢٧أمؼةوة ٚةري٨٦ ٨

٦ية٧٩ةر أزؿ دىةٔؽ ا ٙ٪ٕ٣يف كاليح أرٌلف(.)1

ُ٦ -7ةبلح املضذ ٓ٧ادلكيل ثةلٌٍ٘ ىلع دك٣ح دةي٪٤ؽ ا٣يت دذٕةم ٓ٦ ٢البلصبني
ثُؿيٞح دٕكٛيح كأذٞةهل ٥يف قضٮف ٗري الاٞح ,كإُٔةا٭ ٥ظ ٜاإلنكة٩يح

كال١ؿا٦ح ظير دٕؽل إىل اٗذىةب اٛ٣ذيةت كاالجتةر ثة٣برش ,كحمة٧٠ح

دميٓ اذلي ٨قةٔؽكا يف ٬ؾق اجلؿي٧ح  ٨٦املذةصؿي ٨ك٬ؾا ا٩ذ٭ةؾ كاًط ملة
صةء يف اإلٔبلف إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ظير ٩ه يف املةدة ر )4( ٥ٝأف "ال

جيٮز اقرتٝةؽ أظؽ أك اقذٕجةدق ,كحيْؿ الؿؽ كاإلجتةر ثةلؿٝي ٜجب٧يٓ

وٮر٧٬ة"(.)2

( )1دٞؿيؿ األم ٥املذعؽة ثٕ٪ٮاف (ٛ٦ٮًيح البلصبني دؽٔٮ ث٘٪بلديل لئلثٞةء ىلع ظؽكد٬ة
ٛ٦ذٮظح أ٦ةـ اٛ٣ةري )٨الىةدر يف اعـ2113ـ.
( )2اْ٩ؿ ٦ةدة ر )4( ٥ٝيف اإلٔبلف إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ,حم٧ٮد رشي ٙبكيٮين ,كد .حم٧ؽ
الكٕيؽ ادلٝةؽ ,كدٔ .جؽ إْ٣ي ٥كزيؿ ,ظٞٮؽ اإلنكةف الٮزةا ٜإ٣ةمليح كاإل٤ٝي٧يح ,مؿصٓ
قةث ,ٜص.18
ك٪٬ة كٛٝح دأم ٢ظٮؿ مكأ٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف كدُجيٞ٭ة ىلع أرض الٮاٚ ,ٓٝإف اجلْةـ
ن
إ٣ةِ٣ل املذعرض ث٧ؤقكةد ٫ك٧ْ٪٦ةد ٫ادلكحلح حلذٮارل ػضبل كدٞرص ٝة٦ذ ٫أ٦ةـ ظٙ٤
ن
صةٌ٬ل تنلك ٝج ٢أربٕح ٔرش ٝؿ٩ة  ٨٦الـ٦ةف يف م١ح امل١ؿ٦ح ,كم٭ؽق رقٮؿ اإلنكة٩يح
حم٧ؽ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤كاذلم اكف مٕةرق اذلم ٔـزق كأكؽق اتلُجي ٜأ ٓ٦ ٫٩املْ٤ٮـ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
قٮاء اكف ظؿا أـ رٝيٞة ٝؿيش أك ٗري ٝؿيش ٔؿبية أك أٔض٧ية أثيٌة
ظىت يؤدل إحل ٫ظ,٫ٞ
=
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 -8دٮظيؽ اجل٭ٮد كاإلماك٩ةت كا ٢٧ٕ٣ثؿكح اٛ٣ؿي ٜالٮاظؽ كٔؽـ اٛ٣ؿٝح

كاالػذبلؼ ٚةملؿء ٤ٝي ٢ثٛ٪ك٠ ٫سري ثإػٮاٚ ,٫٩٭٪ةؾ مكةع َيجح ك٦برشات

يف ٬ؾا النأفٚ ,جٕؽ دأقحف ٧ْ٪٦ح احتةد الؿك٬ةجنية (

) حتخ لٮاء

٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقبلَل كصٕ ٢دميٓ امل٧ْ٪ةت الؿك٬ةجنيح امل٪ترشة ظٮؿ
إ٣ةل ٥يٕ ٢٧حتخ ق ٙٞكاظؽ٩ ,ؿل ثٮادر د ٟ٤اجل٭ٮد كاًعح كم٧٤ٮقح
كأوجعخ د٤ٮح يف األ ٜٚكهلل احل٧ؽ ثٕؽ أف اك٩خ دتك ٥ثةٕ٣نٮاايح كٔؽـ

اتلْ٪ي ٥كادلٝح يف اتلٛ٪يؾ(.)1

 ًٍ٘ -9احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح َٔ ٨ؿي ٜادلكؿ املضةكرة ل٤ذٕةكف كإيىةؿ

املكةٔؽات ل٧٤عذةصني داػ ٢األرايض امل١٪ٮبح ,كُ٦ةبلح املضذ ٓ٧ادلكيل
ل٤ك٧ةح ثةقذ٧ؿار املؤقكةت االصذ٧ةٔيح كاإلاغزيح ل ٢٧ٕ٤يف داػ ٢أرٌلف,

٧ْ٪٧٠ح أَجةء ثبل ظؽكد ك٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقبلَل كٗري٧٬ة ,كظر ادلكؿ

اإلقبل٦يح ىلع الٮٝٮؼ جبة٩ت ٬ؤالء املٌُ٭ؽي ٨كإ٦ؽاد ٥٬ثك٦ ٢ة
حيذةصٮف.

-11ىلع لك مك ٥٤ختىيه ادلاعء هلؤالء املٌُ٭ؽي ٨كاتلرضع إىل اهلل قجعة٫٩
=

كدٕةىل لؿ٦ ٓٚة ظ ٢ث٭ ٨٦ ٥ابلبلء ,ك٬ؾا أ ٢ٝكاصت ٔ٤ي٪ة جتة٬٭ٚ ,٥ةدلاعء

ن
ن
ن
أك أقٮدا كزجية أـ ٠ذةثية٧ٚ ,ة أظٮص٪ة حن ٨املك٧٤ني ىلع ظ ٙ٤اٌٛ٣ٮؿ يؿد إحل٪ة ٠ؿا٦ذ٪ة
امل٭ؽرة كظٞٮ٪ٝة امل٘ذىجح ك٦ة أكرث٬ة ,اْ٩ؿ ػةدل األوٮر ,ابلٮق٪ح كاهلؿق ٟظٞةاٜ
كأرٝةـ ,دل٤ح دٔٮة احل ٜا٣يت دىؽر٬ة راثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل ث١٧ح امل١ؿ٦ح ,إ٣ؽد166
الك٪ح الؿاثٕح ٔرشة ,مٮاؿ  ,٬1416ص .131

( )1قيأيت مـيؽ ثيةف ثةتلٛىي ٢ظٮؿ ٬ؾق امل٧ْ٪ح الؿااؽة يف اٛ٣ى ٢اثلة٣ر ثإذف اهلل.
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قبلح املؤ ٨٧ٚ ,٨٦املٕةين اجل٤ي٤ح ٔ٪ؽ اال٦ذعةف كابلبلء دؾ٠ري املك٧٤يػ٨
ن
ن
ٔ٧ٮ٦ة كأ ٢٬املىةات ػىٮوة ثةتلرضع إىل اهلل ص ٢كٔبل كال٤ضػٮء إحل٫
قجعةٝ ٫٩ةؿ دٕةىل      ( /

[ )   اجلٚ ,]62 /٢٧ك ٨٦ ٥مكضؽ يف أرصةء
٪٦رب أً٣ف ٚي٫
املٕ٧ٮرة أٝةـ ا٪ٞ٣ٮت  ٨٦أص ٢إػٮا٩٭ ٥املٌُ٭ؽي ,٨كًل ٨٦ ٥و

ٔجؽ مؤ ٨٦ر ٓٚأك ٙالرضأح
اخلُت كاملٮأِ ٩رصة ٌٞ٣يذ٭ ,٥كًل ٨٦ ٥و
كدٮق ٢إحل١٬ ,٫ؾا املؤ ٨٦ال ي٤ذضئ إال ملٮالق ظني د ُٓٞ٪ث٭ ٥الكج٢
كدذٮ٪ٔ ٙٝ٭ ٥احلي.٢

403

الفصل الثاني :التحديات اليت تواجه مسلمي (بورما)

وٛعح ثيٌةء
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ن
ن
يٕةين املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة ٞٚؿا ٦ؽٕٝة ,ك٤ٝح ذات احلؽ لؤلٗ٤جيح إُْ٣ل يف

ُٞ٪٦ح أرٌلف ,كيٮاص٭ٮف مٌةيٞةت ٦ةحلح خمذٛ٤ح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,إذ ال
ن
ي٬ ٟ٤٧ؤالء املك٧٤ني  ٨٦ظُةـ ادل٩ية محبة ,ك٪٬ة أثؿز د ٟ٤اتلعؽيةت

االٝذىةديح كْل ٧٠ة يٌل/

 /1ا٩تنةر ابلُة٣ح كاٞٛ٣ؿ ٚيف ثٕي امل٪ةَ ٜكاٞ٣ؿل يف أرٌلف ال جيؽ

املك٧٤ٮف ٦ة يكؽ صٮٔ٭ ٥كيْ٧ئ ُٔن٭ ٥كيؤ ٨٦هل ٥إ٣حل ال١ؿي ,٥ألف

احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٔ٧ؽت إىل ا٩٭يةر كدؽ٦ري احليةة االٝذىةديح ل٧٤ك٧٤ني يف أرٌلف,

كٔ٧ؽت إىل إٞٚةر النٕت املك ٥٤يف ُٞ٪٦ح أرٌلف كجتٮيٕ٭ ٥ثُؿؽ مىت ككقةا٢
خمذٛ٤ح ٧٠ة قيأيت يف اٞٛ٣ؿات اتلةحلحٚ ,جةلؿٗ٠ ٨٦ ٥ٮف املُٞ٪ح ٗ٪يح ثةملٮارد
اُ٣جيٕيح كاملٮاد اخلةـ إال أف احل١ٮ٦ح ل ٥د ٥ٞثأم ص٭ؽ القذ٘بلهلة تلجٌف املُٞ٪ح

٦ذؼٛ٤ح كٞٚرية كيٚ ٢ٞي٭ة ا ٢٧ٕ٣كدكرث ابلُة٣ح كي٪ترش اٞٛ٣ؿ كاملضةٔح ثني

املك٧٤ني ,يٞٮؿ وةظت ٠ذةب مٮصـ اتلةريغ اإلقبلَل ٪٦ؾ ٔ٭ؽ آدـ ٔ٤ي٫

الكبلـ (دةريغ ٦ة ٝج ٢اإلقبلـ) إىل ٔرص٩ة احلةرض "كدٕةين ٬ؾق األ٤ٝيح ٨٦

اتلٕؽيةت الىةرػح ىلع ظٞٮٝ٭ة االٝذىةديح كالكيةقيح كادليجيح٧٠ ,ة دٕةين ٨٦
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منالكت مـ٪٦ح اكأل٦يح كابلُة٣ح كاألمؿاض ,كاتلٕؽم ىلع ٕ٦ذٞؽاد٭ة كٝي٧٭ة

اإلقبل٦يح ,كدٕةين  ٨٦أو٪ةؼ ابلبلء كاالًُ٭ةد كا ٓ٧ٞ٣كق٤ت ظؿيةد٭ة" كٔؽ
 ٨٧ً ٨٦األ٤ٝيةت املٌُ٭ؽة يف آقية مٕت الؿك٪٬ضية يف كاليح أرٌلف يف ثٮر٦ة

(٦ية٧٩ةر)(.)1

ن
ٚةٞٛ٣ؿ يف أرٌلف ل ٥يك٩ ٨ةجتة ٔ٩ ٨ؽرة املٮارد االٝذىةديح اُ٣جيٕيح ٚأرٌلف

د٧ذ ٟ٤مٮارد اٝذىةديح ٠جرية يف خمذ ٙ٤املضةالت االٝذىةديح اُ٣جيٕيح,

كاملٕؽ٩يح ,كالـرأيح كالك١٧يح ,إىل صة٩ت مٮٕٝ٭ة االقرتادييج امل٭ ٥ككصٮد

مٮارد برشيح ,ك٣ك ٨االًُ٭ةد املٛؿكض ىلع املك٧٤ني ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح
كٚؿض الرضاات ابلةْ٬ح كاالقتيبلء ىلع امل٧ذ٤اكت كاملذةصؿ كاملىة ٓ٩كٝٮارب

الىيؽ ,تل٭٧حل املك٧٤ني كظؿ٦ة٩٭ ٨٦ ٥املنةرًلح يف و ٓ٪اٞ٣ؿار ,كإثٕةد٨٦ ٥٬
ن
الٮوٮؿ ل٤ؼؽ٦ةت االصذ٧ةٔيح ,اذلم اكف ذل ٟقبجة يف خت ٙ٤االٝذىةد كا٩تنةر

اٞٛ٣ؿ كاتلؼ ٙ٤ثني قاكف أرٌلف املك٧٤ح ,كٌٝيح اٞٛ٣ؿ يف أرٌلف ٌٝيح حمؿصح
ن
كمؤقٛح ,د٪ترش كدزتايؽ يٮ٦ة ثٕؽ يٮـ كبُؿيٞح خميٛح كمٌُؿدةٚ ,ةٞٛ٣ؿ املؽٓٝ
ن
ن
يٕذرب ا٩ذ٭ةاك حلٞٮؽ اإلنكةف كق٤جة إلنكة٩حذ ٫كًلؿا٦ذ ٫يف إ٣حل ال١ؿي.٥

( )1أمحؽ ٧ٕ٦ٮر إ٣كريم ,مٮصـ اتلةريغ اإلقبلَل ٔ ٨٦٭ؽ آدـ إىل ٔرص٩ة احلةرض 1417
1996/٬ـ1997 -ـ ,ط  ,1ثؽكف
ج ,1ص 517ك .518
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كٝؽ ثٔ ٖ٤ؽد إ٣ةَ٤ني ٔ ٨ا ٢٧ٕ٣يف إ٤ٝي ٥أرٌلف يف إظىةايح  ٨٦اعـ
ن
1942ـ إىل اعـ 1981ـ ٦ةاح كقجٕٮف أٛ٣ة ظير أٗٞ٤خ أ٦ة٦٭ ٥أثٮاب الٮّةا,)1(ٙ
كال م ٟأف ا٣جكجح دٛٮؽ ثكسري يف الٮٝخ الؿا.٨٬

 /2اتل٧يزي يف احلٞٮؽ كدٮٚري اخلؽ٦ةت احل١ٮ٦يح كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف,

ك٬ؾا كاًط كصٌل للك  ٨٦هل اَبلع ىلع أظٮاؿ املك٧٤ني يف ثٮر٦ةٚ ,ةملبلظِ يف
ُٞ٪٦ح أرٌلف أ٩٭ة دٛذٞؿ إىل أبكٍ ٞ٦ٮ٦ةت احليةة إذ ال يٮصؽ إىل اآلف أم دُٮر

يؾ٠ؿٚ ,بل مكتنىف ظ١ٮَل ٦ذُٮر ,كال ٦ؽارس ظ١ٮ٦يح صيؽة ,كإف كصؽت
ٚيه ٗري اكٚيح كال دذٕؽل مؿاظ٤٭ة االثذؽاايح ,كال يذٮٚؿ ٠٭ؿبةء يف أٗ٤ت

امل٪ةَ ٜكاٞ٣ؿل ,كال دٮصؽ ٦يةق حت٤يح ٞ٪٦ةة كحمبلة ,قٮل ٦يةق األ٩٭ةر كاآلثةر

كاألكديح ,كجتؽ النٮارع كاُ٣ؿؽ ٗري ٕ٦جؽة إف كصؽت ,ممة يىٕت اتل ٢ٞ٪ثني
ن
اٞ٣ؿل كاملؽف ,كيكذؼؽـ ل٤ذَ ٢ٞ٪ؿؽ ثؽاايح د٧ة٦ة ,كأٗ٤ت ابليٮت ٦ة زا٣خ ٨٦
األػنةب كاألٗىةف كأكراؽ النضؿ ,كال دذٮٚؿ مج١ح ادىةؿ اهلةد ٙيف أٗ٤ت
ن
٪٦ةَٞ٭ة ,كمج١ح اجلٮاؿ ًٕيٛح صؽا يف اغبليح امل٪ةَ ٜإف كصؽت(.)2
ن
( )1أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ط ٞ٪٦عح
كصؽيؽة ,مؿصٓ قةث ,ٜص .155
( )2يف ٬ؾا الكيةؽ ظسخ (٩ةيف ثيبلم) املٛٮًيح الكة٦يح حلٞٮؽ اإلنكةف ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر
ىلع دكؿيف ا٬ذ٧ةـ اعص ٢ملٕةجلح اتل٧يزي املكذ٧ؿ ًؽ األ٤ٝيةت إ٣ؿٝيح ادليجيح يف
ابلبلد ,اْ٩ؿ دٞؿيؿ األم ٥املذعؽة ثٕ٪ٮاف (ثيبلم دؽٔٮ ٦ية٧٩ةر إىل ٕ٦ةجلح اتل٧يزي
ا٪ٕ٣رصم ًؽ األ٤ٝيح إ٣ؿٝيح كادليجيح) الىةدر يف اعـ 2113ـ.
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ٚةلؿك٪٬ضية ثةلؿٗٔ ٨٦ ٥ؽد ٥٬يف ثٮر٦ة اذلم يى ٢إىل ظٮايل ( )2م٤يٮف ٦ة
ن
زاؿ الؿك٪٬ضية أٞٚؿ اٛ٣بةت اإلقبل٦يح األربٕح يف ابلبلد كأ٤ٝ٭ة دؿقيؼةٞٚ ,ؽ

ظؿمٮا ثةقذ٧ؿار  ٨٦احلىٮؿ ىلع اجلجكيح ك ٨٦إننةء املؽارس كاملكتنٛيةت
كب٪ةء اُ٣ؿٝةت يف ٪٦ةَٞ٭ ٥ثةلؿُٗ٦ ٨٦ ٥ةبلذ٭ ٥ل٤ع١ٮ٦ح ث٭ؾق املنةريٓ بنلك
ن
داا ,٥كٚٮؽ ذل ٟاك٩ٮا أكرث املض٧ٮاعت اًُ٭ةدا  ٨٦احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح(.)1
 ٟ٤ٚأف دذؼي ٢ذل ٟاإل٤ٝي ٥املجيس ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ,كْل دٛذٞؿ إىل أبكٍ

ٞ٦ٮ٦ةت احليةة ,ك٬ؾا لك ٍٞٚ ٫بكجت أف ٬ؾا اإل٤ٝي ٥ي ٫٪ُٞاغبليح املك٧٤ني,

ك٣حف هل ٥ظ ٜاملٕحنح ث ٢ال يكذعٞٮف احليةة٧٠ ,ة دى ٫ٛاحل١ٮ٦ح ابلٮذيح.

 /3مىةدرة ظٞٮؽ امل١٤يح اخلةوح ل٧٤ك٧٤ني ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح

ٚىٮدرت األرايض الـرأيح اخلىجح كامل٪ةزؿ كاملكةك ٨كاملعبلت اتلضةريح

كَل ٦ة ي٧ذ ٫١٤املك ٨٦ ٥٤املةميح كاملجنآت الـرأيح ثىٮرة دٕكٛيح كٗري
ن
ٝة٩ٮ٩يح ,كٝؽ ظى ٢ذل ٟيف كٝةآ خمذٛ٤ح كًلسرية ىلع ٦ؽل قجٕني اع٦ة ,كال
ن
يكذُيٓ املك ٥٤أف يؽاٛ٩ ٨ٔ ٓٚك ٫كال ٔ ٨ممذ٤اكدٌٚ ٫بل أف يُة٣ت حب ٫ٞأ٦ةـ
الكُ٤ةت كاٞ٣ة٩ٮف٧ٚ ,ةؿ املك ٥٤يف ثٮر٦ة ٬ؽر كقةات ل٤جٮذيح يذ٧ذٓ ث ٫كٝخ ٦ة
مةء دكف أدّن أم أذجةر مل١٤يح اٛ٣ؿد ,ظير أمةر إىل ذل ٟالؿظة٣ح حم٧ؽ ٩ةرص

إ٣جٮدم ثٞٮهل "كبٕؽ ٦ة دٮىل إ٣ك١ؿيٮف الكُ٤ح يف اعـ 1962ـ ثٞيةدة (ين كي)٨

ٝة٦خ احل١ٮ٦ح االمرتا٠يح ثةالقتيبلء ىلع ( )15111مؤقكح جتةريح كٝؽ درضر

املك٧٤ٮف أكرث ٗ ٨٦ري٬ ٨٦ ٥٬ؾق ا٤٧ٕ٣يح أل٩٭ ٥اك٩ٮا ي١٤٧ٮف ٝج ٢اتلأ٦ي٥

( )1اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .31-29
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املؤقكةت كاألٔ٧ةؿ اتلضةريح املـد٬ؿة"(.)1
 / 4يذ ٥اٝذبلع صؾكر مكذٮَ٪ةت املك٧٤ني اٞ٣ؽي٧ح ثبل أدّن قجت ,كإننةء

ٝؿل صؽيؽة ل٤جٮذيني ٝ ٨٦ج ٢اجلْةـ احلةك ,٥ك ٨٦ز ٥يذ ٥إثؽاؿ ٬ؾق اٞ٣ؿل
اإلقبل٦يح كحتٮي٤٭ة إىل ٝؿل ثٮذيح كدٮزيٓ أراًي٭ة ٪٧٠ط ل٤جٮذيني كأف آالؼ

إ٣ٮاا ٢ابلٮذيح د٭ةصؿ إىل أرٌلف ل٤كك ٨يف ٝؿل املك٧٤ني.

٪٧ٚؾ دٮيل اجلْةـ إ٣ك١ؿم ز٦ةـ احلك ٥يف ابلبلد ثٞيةدة اجلرناؿ ين كي٨

اعـ 1962ـ ,ا٩ذ٭ش قيةقيح مىةدرة األرايض كامل٧ذ٤اكت  ٨٦املك٧٤ني ك ٨٦ز٥
تكضي٤٭ة ثةق ٥ابلٮذيني حمةك٣ح تلؾكيت املُٞ٪ح ثألٮاف ثٮذيح كزٞةٚذ٭ة ,ظير د٥

إوؽار أكامؿ ٔؽيؽة ٝ ٨٦ج ٢الكُ٤ةت إ٣ك١ؿيح كيف ٚرتات خمذٛ٤ح ثةقتيُةف

ابلٮذيني ىلع أرايض املك٧٤ني يف ٪٦ةَ ٜذات أٗ٤جيح مك٧٤ح كبةخلىٮص ٦ؽيجيت

ثٮقيؽك ٖ٩ك٘٪٦ؽك احلؽكديح ,ك٩ؾ٠ؿ ٪٬ة  ٨٦ثةب ا ٥٤ٕ٣ك٣حف  ٨٦ثةب احلرص

املكذٮَ٪ةت اتلةحلح /مكذٮَ٪ح يف ٬ٮاربي ٢ث٧ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ,كقيك ٨رسم ك٦ريزا
ٌٔل ٚةرا كٝؿيح ٬ةيت ٚةرا م٧ةؿ ٘٪٦ؽك ,كٝؿيح ٗٮيف كٝؿيح قٮ٦جٮؾ كٝؿيح ملجةثي٢

ث٧ؽي٪ح ثٮقيؽك ٖ٩كٗري٬ة(.)2

كيف ق٪ح 1974ـ يكًٓ دقذٮر امرتاَف صؽيؽ كأ٘٣يخ لك أماكؿ ادليٞ٧ؿاَيح

ا٣يت اك٩خ قةاؽة ٝج ٢ذل ,ٟكيؤًلؽ ادلقذٮر اجلؽيؽ ىلع رضكرة اذلكبةف يف
( )1حم٧ؽ ٩ةرص إ٣جٮدم ,ثٮر٦ة اخلرب كإ٣يةف مؿصٓ قةث ٜص .12
( )2نرشة دمٕيح ٦يسةؽ أرٌلف ,مك٧٤ٮ رك٪٬ضية يف أرٌلف ثني ٦ةض أحل ٥ككا ٓٝمؿيؿ كمكذٞج٢
َ ,٥٤ْ٦جٕح ػةوح  ٨٦اجلٕ٧يح ,ص.19
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املض٧ٮاعت اٞ٣ٮ٦يح كدىٛيح دية٩ح املك٧٤نيٚ ,جؽأت ظؿب إثةدة ثُؿيٞح ٧ْ٪٦ح

كخمُُح كبأقةحلت خمذٛ٤ح د٧س٤خ يف االقتيبلء ىلع إ٣ؽيؽ ٝ ٨٦ؿل املك٧٤ني
كمىةدرة أراًي٭ة كدٮَني امل٭ةصؿي ٨ابلٮذيني ٚي٭ة ث٭ؽؼ حتٮي ٢األٗ٤جيح

املك٧٤ح إىل أ٤ٝيح(.)1

كيف اٛ٣رتة ٦ة ثني اعَل 1976ـ 1978-ـ ك٧٬ة اع٦ة اهلضؿة اجل٧ةٔيح

ل٧٤ك٧٤ني صؿاء ا٤٧ٕ٣يةت كاحل٧بلت ا٣يت ٝة٦خ ث٭ة احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح تلٛ٪يؾ
يِ
ػُُ٭( ٥إػبلء املُٞ٪ح  ٨٦املك٧٤ني) ,د ٥إػبلء (ٝ )118ؿيح مك٧٤ح ,كد٦ؿت
ن
ن
ن
ٚي٭ة ( )324مكضؽا ,ك( )212م١ذجة إقبل٦ية ,ك(٦ )15ؽرقح إقبل٦يح ٦ة ثني
املذٮقُح كاثلة٩ٮيح ,ك(٦ )37ؽرقح اثذؽاايح ىلع اجل٭ش إ٣رصم زبلزح ٪٦٭ة إىل

املؿظ٤ح املذٮقُح ,كأظؿٝخ ( )211أ ٙ٣مىع ٙيف خمذ ٙ٤امل٪ةَ ٜاألرٌل٩يح(.)2

 /5مىةدرة ظ ٜدٮٚري الرضكريةت األقةقيح لٕ٤حل ٦س ٢املأكل كا٘٣ؾاء

كإُ٣ةـ كال٤جةس كدٮٚري الؿاعيح الىعيح كظ ٜاتلٕ٤ي ٥كإجيةد ٚؿص ا,٢٧ٕ٣

٤ٚحف ل٧٤ك٧٤ني أم ظٞٮؽ يف ثٮر٦ةٚ ,بل مكةك ٨صيؽة دؤكي٭ ,٥كال ٦ؽارس

ظ١ٮ٦يح ٕ٦ذربة دٕ٧٤٭ ,٥كال مكتنىف ظ١ٮَل دٕةجل٭ ,٥كال ٚؿص ٔ ٢٧دٮٚؿ
ن
هل ,٥كال كّةا ٙظ١ٮ٦يح دٮّٛ٭ٚ ,٥جؽال  ٨٦أف دٮٚؿ هل٬ ٥ؾق الرضكريةت
ن
( )1أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮف أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ط ٞ٪٦عح
كصؽيؽة ,مؿصٓ قةث ,ٜص .143
( )2اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌلين ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح مؿصٓ قةث,ٜ
ص.311
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كد٪٧ط هل ٥احلٞٮؽ املٕؿكٚح ,دٞٮـ ث٧عةربح املك٧٤ني كدٌةيٞ٭ ٥بنىت الٮقةا ٢يف

أٔ٧ةهل ٥ابلؽاايح امل٭٪يح اكلـرأح كدؿبيح املةميح كاالظذُةب كبيٓ املعةوي٢

الـرأيح كاتلضةرة كالىيؽ كٗري٬ة.

كذ٠ؿ املٞؿر اخلةص املٕين حبة٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٦ية٧٩ةر ,يف دٞؿيؿق اذلم

ٝؽ ٫٦إىل اجلٕ٧يح إ٣ة٦ح بنأف الٮًٓ يف ٦ية٧٩ةر ٫ٞ٤ٝ ٨ٔ ,إزاء اقذ٧ؿار اتل٧يزي

املـً ٨٦ؽ قاكف الؿك٬ةجنية املك٧٤ني يف كاليح راػنيٚ ,ي٧ة يذٕ ٜ٤حبؿيح اتل٢ٞ٪
ن
كاتلٕ٤ي ٥كا٧ٕ٣ة٣ح ٌٚبل ٔ ٨ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف كٗري٬ة(.)1
 / 6ا ٢٧ٕ٣اٞ٣رسم دلل اجلحل أز٪ةء اتلٞ٪بلت أك ث٪ةء اثل٪١ةت إ٣ك١ؿيح

أك م ٜاُ٣ؿؽ كب٪ةء اجلكٮر قؼؿة ثبل ٞ٦ةث ٢كال ٔٮض كبؽكف ظىٮهل ٥ىلع

األصؿ كإُ٣ةـ كالرشاب ,ث ٢كحت ٢٧دكةحل ٙكاظذيةصةت اجلحل ٦ ٨٦أك٢

كمرشب كٗري٧٬ة( ,)2ظير جيربك٩٭ ٥ىلع مح ٢أ٦ذٕذ٭ ٥إىل مكةٚةت ثٕيؽة ممة
يؤدم إىل مٮت  ٥ْٕ٦اذلي ٨يٞٮمٮف ث٭ؾق األٔ٧ةؿ اٞ٣ةقيح كالنةٝح ٩تيضح لكٮء

اتل٘ؾيح كاتلعٚ ٢٧ٮؽ َةٝذ٭ ,٥كبؾل ٟيذٕؿض مك٧٤ٮ أرٌلف ألقٮأ أ٩ٮاع

الكؼؿة يف اعمل٪ة املٕةرص(.)3

( )1اْ٩ؿ دٞؿيؿ األم ٥املذعؽة حتخ ٔ٪ٮاف (مكؤكؿ أِ٦ل /مكأ٣ح الؿك٪٬ضية املك٧٤ني يف
٦ية٧٩ةر دٕذرب  ٨٦اتلعؽيةت اخلُرية ا٣يت ال دـاؿ دٮاص ٫ابلبلد) يف اعـ 2113ـ.
(٩ )2ٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص .61
( )3ظير ذ٠ؿ النيغ ٕ٩ي ٥ظكني ٔجؽ احل١ي ٥األرٌلين اذلم كدل يف ثٮر٦ة ٠يٮًلذٮ كدرس
ظىت املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ٪٬ةؾ يف ثٮر٦ة كيرتأس اآلف ٧ْ٪٦ح النجةب الؿك٪٬يج كٞ٦ؿ٬ة
=
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 /7رضب اٝذىةد املك٧٤ني كذل ٟثإ٘٣ةء ا٧ٕ٣بلت املذؽاك٣ح ثني اجلةس ىلع

ظني ٗؿة ,كٔؽـ اقتجؽاؿ ٦ة يف أيؽم املك٧٤ني ثٕ٧بلت صؽيؽةٚ ,يف ٦ 17ةيٮ

1964ـ أ٘٣يخ أكراؽ اجلٞؽ ٚ ٨٦بيت  51ك٠111يةت ثٮرَل ,كدأزؿ ثؾل ٟاٞ٣ؿار
مك٧٤ٮ أرٌلف بنلك راحيس ٕ٣ؽـ اقذُةٔذ٭ ٥اقتجؽاهلة٣ ,ك ٨ابلٮذيني

اقذُةٔٮا ثٕ٧ةك٩ح أٝةرب٭ ٥كٕ٦ةرٚ٭٠ ٨٦ ٥جةر املٮّٛني أف يكتجؽلٮا ٝي٧ح ا٤٧ٕ٣ح

امل٘٤يح كل ٥يذأزؿكا ٦س ٢املك٧٤ني( ,)1كًلؾلٚ ٟؿض إٞ٣ٮبةت االٝذىةديح ىلع
مكذٮل األٚؿاد كاألرسة ٦س ٢حتىي ٢الرضاات ابلةْ٬ح ىلع لك يشء ثبل قجت
ٚ ,ٓ٪ٞ٦ةملك ٥٤ابلٮرَل يٕ ٢٧حل٩ ٢٭ةر كيكؽ َٮؿ ظيةد ٫ليك يكؽ ر ٫ٞ٦كيٮٚؿ

إ٣حل اهل٪ةء ألرسد ٫كأث٪ةءقٚ ,يجذْؿ مٮق ٥احلىةد ٚيذٛةصأ ث٧اكٚأة احل١ٮ٦ح

=

داػ ٢أرٌلف كيكك ٨اآلف ث١٧ح امل١ؿ٦ح ,ك٬ٮ ٌٔٮ يف اُٞ٣ةع احلٞٮيق ثةملؿًلـ
الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل كهل دل٭ٮدات يف ٩رصة اٌٞ٣يح الؿك٬ةجنيح كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ/
ن
 1435/3/11ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ,ثأ ٫٩دٕؿض هلؾق الكؼؿة كٔٝ ٢٧رسية ٝؿاثح إ٣رش ق٪ٮات
يف ظٛؿ اآلثةر كدٕجيؽ اُ٣ؿؽ ك٬ؽـ اجلجةؿ كب٪ةء اجلكٮر كمح ٢األٗؿاض كاأل٦ذٕح اثلٞي٤ح
كاملٕؽات ملكةٚةت ثٕيؽةٚ ,يجؽأ ا٤َ ٨٦ ٢٧ٕ٣ٮع اٛ٣ضؿ إىل ٗؿكب الن٧ف دكف دٮٙٝ
ن
ثٮا4 ٓٝأيةـ يف األقجٮع ,كرب٧ة ي٧ذؽ يف ثٕي الن٭ٮر إىل  21يٮ٦ة يف الن٭ؿ ,ثؽكف ٞ٦ةث٢
كال ٔٮض ظىت األك ٢كالرشب ال يذ ٥دٮٚريق هل ٥كيذ ٥دؿدحج٭ ٥كدْ٪ي٧٭ ٥ىلع ظكت
دمةاعت كٚؿؽ كأظـاب يذ ٥دجةدؿ األدكار ٚي٧ة ثح٪٭.٥
( )1اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,دؿدمح ػريم ظكني إٌ٣ل ,مؿصٓ
قةث ٜص .148
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ن
ابلٮذيح هل ثؽ ٓٚالرضاات ابلةْ٬ح ثؽال أف تنضٕ ٫كد٪٧ط هل احلٮاٚـ( ,)1كًلؾلٟ
ٚؿض ا٘٣ؿا٦ةت املةحلح حبضش كا٬يح ىلع الك ٓ٤كامل٪ذضةت كاملعبلت اتلضةريح

كدؿ٦ي ٥ابليٮت كإوبلظ٭ة كٝٮارب ويؽ األق٧ةؾ ,كذثط األًةيح يٮـ اجلعؿ,

ك ٓ٪٦ثيٓ املعةوي ٢الـرأيح إال لٕ٤ك١ؿ أك  ٨٦ي٧س٤٭ ٥بكٕؿ ز٬يؽ(.)2

كدأيت ٬ؾق امل٧ةرقةت ٝ ٨٦ج ٢الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ٛ٣ؿض مـيؽ ٨٦
ن
املٌةيٞةت ىلع الؿك٪٬ضية املك٧٤ني ث٘ؿض إٞٚةر ٥٬ك ٨٦ز ٥د٭ضريٝ ٥٬رسية إىل
ػةرج احلؽكد ,يف الٮٝخ اذلم تكىع ٚي ٫امل٧ْ٪ةت اإلاغزيح ل٤عىٮؿ ىلع إذف
 ٨٦احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح ل٤ٮوٮؿ إىل ٝؿل الؿك٪٬ضية إلاغزذ٭ ٥كدٞؽي ٥إ٣بلج

كادلكاء هل.٥

 / 8حتٮي ٢م١٤يح لك الرشٌلت كاملؤقكةت اخلةوح إىل احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح,

كذل٪ٔ ٟؽ٦ة صةء اجلرناؿ ين كي ٨يف احلك ٥اعـ 1962ـ كأوؽر ٝؿارات دٕكٛيح

أ٩٭ خ آ٦ةؿ كَ٧ٮح املك٧٤ني ,ممة أدل إىل اقذعٮاذ احل١ٮ٦ح ىلع اٝذىةد ابلرل
كجتؿيؽ املك٧٤ني ٝ ٨٦ٮد٭ ٥االٝذىةديح ثٕؽ أف اك٩ٮا ي٧ٕ٪ٮف ثةلؿػةء(.)3
()4

ٝ /9يةـ أٚؿاد لٮ٩تني

ث٪٭ت كرسٝح املعبلت اتلضةريح ا٣يت ي١٤٧٭ة

( )1اْ٩ؿ دٞؿيؿ ثٮر٦ة ٦أقةة دذضؽد – املعٮر الرشيع – مج١ح ٤ٚكُني ل٤عٮار.
(٩ ) 2ٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص .61
(ٛ٩ )3ف املؿصٓ الكةث ,ٜص .55
( )4لٮ٩تني يُ ٜ٤ىلع أٚؿاد رشَح ماكٚعح الن٘ت.
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املك٧٤ٮف كق٤ت ٦ة ٚي٭ة  ٨٦األدكات كابلٌةآ كالك ٓ٤كٗري٬ة ,ظير أكرد ٪٬ة
ن
ن
٦سةال كإٝة ىلع ذلٚ ,ٟجٕؽ احلةدزح األػرية يف اعـ 2112ـ ٝةـ ٔؽد ٝ ٨٦ٮة
ماكٚعح الن٘ت يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثٮاليح أرٌلف برسٝح ٦ذضؿ يٕٮد تلةصؿ أرٌلين
ن
ن
مك ٥٤يؽىع ٔجؽ الكذةر ددلار ظكني ( 48اع٦ة) ,كٝؽ ٝةمٮا ثذٕؾيج ٫أكال ز٥
رسٝح ابلٌةآ املٮصٮدة يف املع ٢دٞؽر ث٤٧يٮف ٠يةت ثٮرَل ,دكف أدّن مؿااعة
ل٤عٞٮؽ اإلنكة٩يح.

 /11االثزتاز املكذ٧ؿ ألمٮاؿ املك٧٤ني كا٩زتاع ممذ٤اكد٭ ٥ث٧ؼذ ٙ٤األقةحلت

كاُ٣ؿؽ ,كإلىةؽ اتل٭ ٥كاالٚرتاءات الاكذثحٚ ,أداء وبلة ا٣رتاكيط يف أرٌلف
صؿي٧ح ,كأا٧ح املكةصؽ كا٧٤ٕ٣ةء ي٤ىٞٮف ث٭ ٥اتل٭ ٥ث٧ؼةٛ٣ح اٞ٣ة٩ٮف ,كدٮصي٫
د٭٧ح اتلىٮيؿ ,كظيةزة اجلٮاؿ كاقذؼؽا ,٫٦كاتلٕةكف  ٓ٦اجل٭ةت اخلةرصيح

ثإرقةؿ األػجةر كالىٮر ,كإوبلح الـكارؽ كاٞ٣ٮارب ,كالـكاج ثؽكف مٮاٞٚح

احل١ٮ٦ح ,كاتلضٮؿ ظةؿ ٚؿض اُ٣ٮارئ ,كاذل٬ةب إىل إ٣بلج إىل ث٘٪بلديل

ثؽكف إذف احل١ٮ٦ح ,كد٭٧ح ادلراقح يف ث٘٪بلديل ,كإوبلح ابليٮت كدؿ٦ي٧٭ة,
كاذل٬ةب إىل الكٮؽ ٝ ٨٦ؿيح ٞ٣ؿيح٬ ,ؾق اُ٣ؿؽ كٗري٬ة تكذؼؽ٦٭ة اٞ٣ٮات

ابلٮذيح ألص ٢اثزتاز املك٧٤ني يف أمٮاهل ٥كأٗؿاً٭ ٥كاالقذٛةدة  ٨٦ممذ٤اكد٭.)1(٥

( )1دٮاو ٢دميٓ األص٭ـة األ٪٦يح يف أرٌلف ,ث٧ة ٚي٭ة الرشَح كاجلحل كٝٮات ظؿس احلؽكد
كالرشَح إ٣ك١ؿيح ,اثزتاز األمٮاؿ  ٨٦املك٧٤ني حتخ أقجةب مٞٛ٤ح كد٭ ٥اكذثح ال
أقةس هلة ك ٨٦اذلي ٨اثزت ٪٦٭ ٥األمٮاؿ ىلع قبي ٢املسةؿ/
اُ٣ة٣ت /أ٦ني اهلل ث ٨حم٧ؽ قٕيؽ مخكني أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل ثذ٭٧ح أ ٫٩ذ٬ت إىل
ث٘٪بلديل ل٤ذٕ.٥٤
=
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 /11دؽ٦ري كظؿؽ املعبلت اتلضةريح ا٣يت ي١٤٧٭ة املك٧٤ٮف ٝ ٨٦ج ٢ابلٮذيني

ثبل كص ٫ظ ٜألص ٢رضب اٝذىةد املك٧٤ني.

ظير أرض٦خ دل٧ٮٔح  ٨٦ابلٮذيني املذُؿٚني اجلةر يف قٮؽ مؿًلـم دةرييخ

ل٧٤ك٧٤ني م٧ةؿ ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثذةريغ 31 /أكذٮبؿ 2113ـ ,كّ٤خ اجلرياف منذٕ٤ح

َٮاؿ قخ قةاعت ٦ذٮاو٤ح ,ممة أقٛؿ ٬ؾا احلةدث اإلصؿاَل ٔ ٨اظرتاؽ أكرث
ن
ن
 ٨٦ز٧ة٩ني حمبل جتةرية ل٧٤ك٧٤ني.

=

كالنيغ /أػذةر ث ٨محيؽ الؿمح٦ ٨ةاح أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل ثذ٭٧ح أ ٫٩صةء  ٨٦ث٘٪بلديل.
كالكيؽ /حم٧ؽ َيت ث ٨اللٮ ٔرشي ٨أ٠ ٙ٣يةت ثذ٭٧ح أف هل ٔبلٝح  ٓ٦األصة٩ت ٔرب
اجلٮاؿ.
كالكيؽٕ٦ /ىٮـ ث ٨وؽي ٜأربٕ٧ةاح أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل ,كالكيؽ /ظةرث ث ٨زًلؿية
مخكٮف أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل ,ك ٨٦الكيؽ /أنف ث ٨أيٮب ٦ةاح أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل ثذ٭٧ح
اقذؼؽاـ اجلٮاؿ.
كالكيؽ /حمجٮب الؿمح ٨ث ٨أمحؽ ظكني ٦ةاح أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل كالكيؽ /أثٮ اٞ٣ةق ٥ث٨
ٚيةض ز٧ةف ٦ةاح أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل ثذ٭٧ح أ٩٭٧ة أرق ٢اث٪٭٧ة إىل ٦ة٣زيية.
كالكيؽ /أيٮب ثٔ ٨جؽ احل١ئ ٥رشة أالؼ ٠يةت ثٮرَل ثذ٭٧ح أ ٫٩قةٔؽ يف زكاج اث٪ح
أػي ٫دكف ظىٮؿ إذف مكج ٨٦ ٜاحل١ٮ٦ح.
ك ٨٦الكيؽ /يةقني ث ٨حم٧ؽ وؽي٦ ٜةاح أ٠ ٙ٣يةت ثٮرَل ثذ٭٧ح ظؿث املـرٔح ,اْ٩ؿ
كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ٔرب مؿاق ٢ػةص يف ثٮقيؽك ٖ٩ثٕ٪ٮاف (احل١ٮ٦ح دٮاو ٢اثزتاز
األمٮاؿ يف أرٌلف) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/11/17/
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 /12يذ ٥إراغـ املك٧٤ني ىلع دٞؽي ٥األرز كادلكاص ٨كاملةٔـ كإُ٣ةـ كالرشاب

كظُت اجلةر كمٮاد ابل٪ةء كٗري٬ة إىل اجل٪ٮد ك٬يبةت اتلٛ٪يؾ اٞ٣ة٩ٮ٩يح ثةملضةف

َٮاؿ إ٣ةـ ,ك ٨٦ل ٥يؾٔٞ٣ ٨ؿاراد٭ ٥كُ٦ةبل٭ ٥يذٕؿض ل٤ذٕؾيت أك الٗذىةب

أصٗ ٢ري مكُل دكف
ٚذيةد٭ ٥ك ٨٦ز ٥اٝذيةد ٥٬إىل املٕذٞبلت كظبك٭ ٥إىل
و
حمة٧٠ح(.)1
ٝ /13يةـ ابلٮذيني ثٮًٓ الك ٥كاملجيؽات يف آثةر املك٧٤ني ,ظير إف ابلٮذيني

يف داػُٞ٪٦ ٢ح أرٌلف ثٕؽ احلةدزح األػرية يف اعـ 2112ـ ثؽأكا تك٧ي ٥ثؿؾ امليةق
كاآلثةر اتلةثٕح ٞ٣ؿل املك٧٤ني ,ظير ق٧٧ٮا يف ٝؿيح أكالؼ ثُٞ٪٧ح ثٮقيؽكٖ٩

ث٭ؽؼ إحلةؽ الرضر ثةملك٧٤ني كاٌٞ٣ةء ٔ٤ي٭ ٥ث ٢كإثةدد٭ ٥ثةلاكم.)2(٢

 /14إًٕةؼ كرضب االٝذىةد الـرايع ل٧٤ك٧٤ني ظير دجزتع احل١ٮ٦ح

املية٧٩ةريح حمىٮالت املك٧٤ني الـرأيح كأراًي٭ ٥كٕ٦ؽاد٭ ,٥ظير ا٩زتٔخ

أكرث  ٨٦ % 91 /٨٦املعةوي ٢ك٦ة يرتؾ هل ٥ال يكيف كال يكؽ ظةصذ٭ ٥ك٨٦

( )1د .أدلؽ ٌٔل قٕةدة كق٪ةث ٢ظجيت ,كْل ٔجةرة ٔ ٨كرٝح ٔ ٢٧ثٕ٪ٮاف /اإلقبلـ يف ص٪ٮب
ن
رشؽ آقية كاتلعؽيةت املٕةرصة (أ٤ٝيح الؿك٬ةجنية ٧٩ٮذصة) ٞ٦ؽ٦ح ملؤد٧ؿ اإلقبلـ يف آقية/
اآلٚةؽ اتلةرخييح كاثلٞةٚيح كإ٣ةمليح يف أكذٮبؿ 2112ـ ,ثكٮالملجٮر –٦ة٣زيية مؿصٓ قةثٜ
ص .17
( )2أكؽ ظؽكث تك٧ي ٥ا٣ربؾ كاآلثةر ٪٬ةؾ مة٬ؽ ٔيةف يف خمي ٥البلصبني ثٞؿيح ٩ٮية ٚةرا يف
ن
ُٞ٪٦ح ٠ٮًلف ثةزار ثب٪ضبلديل ػؿج  ٨٦أرٌلف ثٕؽ ا٩ؽالع األظؽاث األػرية ٚؿارا ٨٦
ّ ٥٤كاًُ٭ةد ابلٮذيني اإلر٬ةثحني.
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يٕٮلٮ٩٭٠ ,)1(٥ؾل ٟيذ ٓ٪٦ ٥املك٧٤ني  ٨٦رشاء اآلالت الـرأيح احلؽيسح تلُٮيؿ

منةريٕ٭ ٥الـرأيح ,كد٭ؽؼ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٬ ٨٦ؾا اإلصؿاء إثٞةء املك٧٤ني
ن
ثؽااحني ك ٓ٪٦دُٮر ٬ؾا النٕت ك٧٩ٮ ٥٬اٝذىةدية كبٞةا٭ ٥اع٣ح ٦ذؼٛ٤ني(,)2
كًلؾل ٟيذ ٥إظؿاؽ حمةوي ٢املك٧٤ني الـرأيح كٝذ ٢مٮامي٭ ٥كٝؽ ظى ٢ذلٟ

ٔؽة كمؿات يف أظؽاث خمذٛ٤ح ,كػري ٦سةؿ ذلل٦ ٟة ظى ٢يف احلةدزح األػرية
ظير أثيؽت ٝؿل ك٦ؽف ثةلاكم.)3(٢

 /15مىةدرة احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٝٮارب الىيؽ اتلةثٕح ل٧٤ك٧٤ني ألص٢
ن
مٌةيٞذ٭ ٥يف أرزاٝ٭ ٥كإًٕةٚ٭ ٥اٝذىةدية ,ظير ي٧ذ٭ ٨املك٧٤ٮف ٪٬ةؾ ٦٭٪ح
الىيؽ ثكرثة تلٮٚؿ املٮارد ابلعؿيح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف(.)4

 /16ظؿ٦ةف املك٧٤ني داػ ٢أرٌلف  ٨٦د ٟ٤٧إٞ٣ةر أك املعبلت اتلضةريح

ث٧ٮصت ٝة٩ٮف اهلضؿة اذلم وؽر يف اعـ 1982ـ ك٩ه ٬ؾا اٞ٣ة٩ٮف ىلع أف
املك٧٤ني مٮاَ٪ٮف  ٨٦ادلرصح اثلةثلح ,كوٛ٪ٮا ىلع أ٩٭ ٥أصة٩ت دػ٤ٮا ثٮر٦ة

(٩ )1ٮر اإلقبلـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص .58
( )2دٞؿيؿ ثٮر٦ة ٦أقةة دذضؽد – املعٮر الرشيع – مج١ح ٤ٚكُني ل٤عٮار.

ي
( )3د٧خ اإلمةرة إىل دٞؿيؿ ٧ْ٪٦ح (٬يٮ ٨٦رايتف ككتل) يف املجعر املةيض ظير دْ٭ؿ
وٮر ا٧ٞ٣ؿ الى٪ةيع ظض ٥ادل٦ةر ا٣يت حلٞخ ثجٕي امل٪ةَ ٜيف إ٤ٝي ٥أرٌلف يف ظةدزح اعـ
ن
2112ـٚ ,ؽمؿ مكةظح أكرث ١٬ 24 ٨٦ذةرا.
( )4دٞؿيؿ ثٮر٦ة ٦أقةة دذضؽد – املعٮر الرشيع – مج١ح ٤ٚكُني ل٤عٮار الىؽار يف اعـ
2112ـ.
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الكصبني أز٪ةء االظذبلؿ ا٣ربيُةين –ظكت مـأ ٥احل١ٮ٦ح – ٚكعجخ

صجكيةت املك٧٤ني كأوجعٮا ثبل ٬ٮيح ال يكذُيٕٮف اتل ,ٟ٤٧كٔ٪ؽ٦ة أوؽرت

احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ثُةٝةت ٬ٮيح ملٮاَ٪ي٭ة يف اعـ 1962ـ ل ٥دىؽر ل٤ؿك٪٬ضية
املك٧٤ني ثُةٝةت ا٣تكضي ٢الٮَ٪يح (

األصة٩ت (

) ,ك٪٦عخ هل ٥ثُةٝةت تكضي٢

) كبةتلةيل ل ٥دٕذرب ٥٬احل١ٮ٦ح  ٨٦املٮاَ٪ني األو٤يني

ابلٮر٦يني ,كاًُؿ املك٧٤ٮف إلاعدة د ٟ٤الٮزةا ٜيف اعـ 1977ـ ٔ٪ؽ٦ة َةبلخ
ن
الكُ٤ةت إاعدد٭ة ٝرسا ,ظىت أوجط املك٧٤ٮف اآلف ثؽكف كزةا.)1(ٜ
 /17االجتةر ا٣برشم ثةملك ٥٤ابلٮرَل كاقذ٘بلهل يف ّؿكؼ خمذٛ٤ح ,كٝؽ كرد

دٞؿيؿ  ٨٦كزارة اخلةرصيح األمؿيكيح حيؾر  ٨٦اقذ٧ؿار االجتةر ثة٣برش يف

٦ية٧٩ةر ,ظير صةء يف اتلٞؿيؿ ٦ة ٩ى" ٫إف األٚؿاد إ٣ك١ؿيني كاملي٤حنيةت
املذ٧ؿدة ٦ذ٭٧ح يف اتلض٪يؽ ٗري اٞ٣ة٩ٮين لؤلَٛةؿ ػةوح يف امل٪ةَ ٜاملٕؿًح
ل٤رصااعت إ٣ؿٝيح ,كأً٣ف اتل٭٧ح ىلع احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ثةالجتةر ثة٣برش ٨٦

ػبلؿ اإلصجةر ىلع ا ٢٧ٕ٣اٞ٣رسم كاالجتةر ث٧كِ٤ل الؿك٪٬ضية كظؿ٦ة٩٭٨٦ ٥
املٮاَ٪ح كجتؿيؽ ٨٦ ٥٬احلٞٮؽ األقةقيح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف"(.)2

( )1اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,ثني اتلاكم ٢كاالٛ٩ىةؿ ,املضذٕ٧ةت املك٧٤ح يف ص٪ٮب ا٤ٛ٣جني كص٪ٮب
دةيبل٩ؽ كٗؿب ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر ,دراقح حتخ إرشاؼ ٕ٦٭ؽ ٬ةرم دؿك٦ةف ل٤جعٮث تلٞؽـ
الكبلـ ,اجلةٕ٦ح إ٣ربيح يف اٞ٣ؽس ,نرش حل١كح٘٪ذٮف ثٮًلف ,كاليح ٦ةريبل٩ؽ ثةلٮاليةت
املذعؽة األمؿيكيح2112 ,ـ ,ص.56
( )2اْ٩ؿ دٞؿيؿ كزارة اخلةرصيح األمؿيكيح ثٕ٪ٮاف (كزارة اخلةرصيح األمؿيكيح حيؾر ٨٦
اقذ٧ؿار االجتةر ثة٣برش يف ٦ية٧٩ةر) ٕ٣ةـ 2113ـ.
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ٔ /18ؽـ الك٧ةح ل٧٤ك٧٤ني ل ٢٧ٕ٤ثةُٞ٣ةع الى٪ةيع يف أرٌلف مل ٓ٪دُٮيؿ٥٬
ن
ن
٦٭٪ية كاٝذىةدية ىلع الؿٗ ٨٦ ٥ا٦ذبل٠٭ ٥ل٧٤٭ةرات كاملؤ٬بلت كاخلربات(,)1
ي
كإثٕةد حنٮ ٔرشة آالؼ  ٨٦املك٧٤ني يف أرٌلف ٔ٪٦ ٨ةوج٭ ٥يف الرشط كاجلحل
كٔ ٨الٮّةا ٙاحل١ٮ٦يح كٔؽـ االتلعةؽ ثةلٮّةا ٙاملؽ٩يح إال إذا ختًل أظؽ٥٬

ٔٞٔ ٨يؽد ٫كقةر يف رًلت النيٮٔيح( ,)2كٌلف ذل ٟثٕؽ ٦ة دٮىل اجلرناؿ (ين كي)٨

احلك ٥إزؿ اٞ٩بلب ٔك١ؿم يف اعـ 1962ـ( ,)3ظير دجٮأ املك٧٤ٮف ػبلؿ

اٛ٣رتة االقذٕ٧ةريح مؿا٠ـ اعحلح يف دلةيل اخلؽ٦ةت إ٣ة٦ح كاملضذ ٓ٧املؽين كػبلؿ

ٔرشي٪ةت كزبلزح٪ةت اٞ٣ؿف املةيض ,اكف الٮَ٪يٮف املك٧٤ٮف يف َ٤يٕح
املاكٚعني ل٤عىٮؿ ىلع االقذٞبلؿ  ٨٦ثؿيُة٩ية ,كبٕؽ اننةء احتةد ثٮر٦ة اعـ

1948ـ دٞرل ٔؽد  ٨٦املك٧٤ني ٪٦ةوت رٚيٕح يف ظ١ٮ٦ح راحف الٮزراء (أك٩ٮ)
اذلم ئؿؼ ثذؽي ٫٪كدٕىج ٫ل٤جٮذيح ,كبٕؽ االٞ٩بلب إ٣ك١ؿم اذلم ك ٓٝاعـ
1962ـ اقذ٧ؿ ثٕي املك٧٤ني يف ا ٓ٦ ٢٧ٕ٣احل١ٮ٦ح ا٣يت اك٩خ ثيؽ اجلرناؿ

(ين كف)٧٠ ,ة اظذ ٢ثٌٕ٭ ٥مؿا٠ـ اعحلح يف احلـب احلةك٥

) (ظـب ثؿ٩ة٦ش ثٮر٦ة

(

االمرتاَف) كيف اٞ٣ٮات املك٤عح ,ك ٓ٦ذل ٟكبةلؿٗ ٨٦ ٥مٮ ٙٝاحل١ٮ٦ح الؿقِل
( )1دٞؿيؿ ثٮر٦ة ٦أقةة دذضؽد – املعٮر الرشيع – مج١ح ٤ٚكُني ل٤عٮار.
( )2دٌٔ .ل ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨اُ٣يةر ظةرض إ٣ةل ٥اإلقبلَل كٌٝةية إ٣رص ثني اجلْؿيح
كاتلُجي ٜمؿصٓ قةث ٜص .231
(٬ )3ـاع ثٔ ٨يؽ الن٧ؿم ,املٕض ٥اجل٘ؿايف دلكؿ إ٣ةل ,٥مؿًلـ املٚ ٟ٤يى ٢ل٤جعٮث
كادلراقةت اإلقبل٦يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.472
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املنةر احل ٫يف ادلقذٮر كاتلرصحيةت املذ١ؿرة لْ٪٤ةـ إ٣ك١ؿم جتةق ا٣تكة٦ط ٓ٦
لك األديةفٞٚ ,ؽ اعّن مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ٛ٣رتة َٮي٤ح  ٨٦اتل٧يزي ًؽ ٥٬ىلع

الىٕيؽي ٨الؿقِل كٗري الؿقِل ,كظكت ٧ْ٪٦ح مؿاٝجح ظٞٮؽ اإلنكةف ٬يٮ٨٦
رايتف ككتل ٞٚؽ د ٥إٝىةء املك٧٤ني ثذٕ٧ؽ كبذؼُيٍ ٔ٪٦ ٨ةوت يف

احل١ٮ٦ح كاجلحل ,كدؽ٬ٮر كًٕ٭ ٥بنلك م٤عٮظ ٪٦ؾ اقذبلـ اٞ٣ٮات املك٤عح

الكُ٤ح الكيةقيح يف ابلبلد اعـ 1988ـ ,ككو ٙأظؽ املؿاٝجني املٕةرصي ٨كًٓ
ن
املك٧٤ني ٝةابل" /يف ّ ٢ظك ٥ا٧ُ٘٣ح إ٣ك١ؿيح يف ٦ية٧٩ةر يٕذرب املك٧٤ٮف
ن
(.)1
األقٮأ ظةال ثني األ٤ٝيةت ادليجيح كإ٣ؿٝيح املٌُ٭ؽة يف ابلبلد"

( )1اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .24-23
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ٔؿ٪ٚة يف املُ٤ت الكةث ٜأف مكِ٤ل ثٮر٦ة يٮاص٭ٮف حتؽيةت اٝذىةديح

٦ذ٪ٮٔح ك٪٬ة أذ٠ؿ ثٕي احل٤ٮؿ املٞرتظح ل٤ذ٘٤ت ىلع ٬ؾق اتلعؽيةت كْل ٧٠ة

يٌل/

 /1املُةبلح ٔرب ا٪ٞ٣ٮات ادلكحلح كاهليبةت إ٣ةمليح ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح ىلع

دُجي٦ ٜة صةء يف اإلٔبلف إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ثإ٤ٝي ٥أرٌلف ٚي٧ة يذٕٜ٤
ثةجلٮا٩ت االٝذىةديح ظكت املٮاد اتلةحلح(/)1

أ٦ /ةدة ر )17( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة ثةٞٛ٣ؿة ر )1( ٥ٝأف "للك ٚؿد ظ ٜيف اتلٟ٤٧

ثٛ٧ؿدق أك ثةالمرتاؾ ٗ ٓ٦ريق" كيف اٞٛ٣ؿة ر" )2( ٥ٝال جيٮز جتؿيؽ أظؽ  ٨٦م٫١٤
ن
ن
دٕكٛة"ٚ ,ةملك ٥٤األرٌلين ٣حف مم٪ٮاع  ٨٦ظ ٜاتلٚ ٟ٤٧عكت ث ٢يذ ٥جتؿيؽ لك
٦ة ي٧ذ ٨٦ ٫١٤مـارع كمكةك ٨ك٦ذةصؿ كٝٮارب كٕ٦ؽات كآالت ٝ ٨٦ج٢

احل١ٮ٦ح ابلٮذيح.

ب٦ /ةدة ر )21( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة يف اٞٛ٣ؿة ر")2( ٥ٝللك مؼه ثة٣تكةكم

 ٓ٦اآلػؿي ٨ظ ٜدٞرل الٮّةا ٙإ٣ة٦ح يف ثرلق"٤ٚ ,حف ل٧٤ك ٥٤األرٌلين أم ظٜ

يف دٞرل الٮّةا ٙإ٣ة ٦ح يف ثرلق ث ٢األدّل كاألمؿ أ ٫٩ظي٧٪ة دٮىل اجلرناؿ (ين
( )1حم٧ٮد رشي ٙبكيٮين ,كد .حم٧ؽ الكٕيؽ ادلٝةؽ ,كدٔ .جؽ إْ٣ي ٥كزيؿ ,ظٞٮؽ اإلنكةف
الٮزةا ٜإ٣ةمليح كاإل٤ٝي٧يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.21
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كي )٨احلك ٥د ٥إثٕةد كٚى ٢حنٮ ٔرشة آالؼ  ٨٦املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني ٔ٨

٪٦ةوج٭ ٥ككّةاٛ٭.٥

ج٦ /ةدة ر )23( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة يف اٞٛ٣ؿة ر )1( ٥ٝأف "للك مؼه ظ ٜيف

ا ٢٧ٕ٣كيف ظؿيح اػذيةر ٔ ٫٤٧كيف رشكط ٔ ٢٧اعد٣ح كمؿًيح كيف احل٧ةيح ٨٦

٦تكةك
أصؿ
و
ابلُة٣ح" ,كيف اٞٛ٣ؿة ر" )2( ٥ٝجل٧يٓ األٚؿاد دكف أم د٧يزي احل ٜيف و
ىلع ا ٢٧ٕ٣املتكةكم" ,كيف اٞٛ٣ؿة ر" )3( ٥ٝللك ٚؿد يٕ ٢٧هل ظ ٜيف ماكٚأة اعد٣ح
كمؿًيح دك ٢ٛهل كألرسدٔ ٫حنح الاٞح ثةل١ؿا٦ح اإلنكة٩يح"ٚ ,بل يذ٧ذٓ املك٥٤

األرٌلين ظ ٜيف أم ٔ ٢٧كال يف أصؿ كال يف ماكٚأة ث ٢دٕؽل ذل ٟإىل االجتةر ث٭٥
كاقذؼؽا٦٭٠ ٥كؼؿة يف تنحيؽ اجلكٮر كاُ٣ؿؽ ثبل ٞ٦ةث ٢كال ٔٮض.

 /2املُةبلح اجلةدة ثٮ ٙٝاتلٕةكف االٝذىةدم كاتلجةدؿ اتلضةرم  ٓ٦ظ١ٮ٦ح
٦ية٧٩ةر ٝ ٨٦ج ٢ادلكؿ اإلقبل٦يح يف دميٓ دلةالد ٫املؼذٛ٤ح٠ ,ٮقي٤ح لٌٍ٘٤

ىلع الؿاحف املية٧٩ةرم ظىت تكرتد احلٞٮؽ ل٧٤ك٧٤ني يف ثٮر٦ة.
ن
ُ٦ /3ةبلح ادلكؿ املكتس٧ؿة اٝذىةدية اكلىني كًلٮرية كٗري٧٬ة يف داػ ٢ثٮر٦ة
ثةلٌٍ٘ ىلع ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة كدٮٝي ٙمنةريٕ٭ ٥االٝذىةديح ,كٚؿض

إٞ٣ٮبةت االٝذىةديح ,ظير إف دك٣ح ثٮر٦ة يف اٛ٣رتة األػرية تن٭ؽ د٧٪يح

اٝذىةديح كإوبلظةت قيةقيح ,كد٭٧٭ة حتكني وٮرد٭ة دلل إ٣ةل ٥كًلكت

قٕ٧ح كم٭ؿة ل١كت أوؽٝةء صؽد يف املضةؿ االٝذىةدم(.)1

ن
( )1يؿل ث٭ؾا احل ٢أيٌة أ .دي٪ة ػةدل ٦ؽين ,كقجٞخ دؿدمذ٭ة ,كدٞٮؿ أ٩٭ة أظؽ احل٤ٮؿ امل٭٧ح
إف ل ٥دك ٨أ٧٬٭ة يف اخلؿكج ٬ ٨٦ؾق األز٦ح كحتكني أكًةع املك٧٤ني ٪٬ةؾ.
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 /4دبين منةريٓ اقتس٧ةريح ثؿؤكس أمٮاؿ إقبل٦يح داػ ٢أرٌلف ,كاقذٛةدة
املك٧٤ني ٪٦٭ة ثةدلرصح األكىل كدٕٮد ريٕ٭ة هل ٥ثةجل ٓٛاألكرب ,كذل ٟثةتلٕةكف
ن
 ٓ٦احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح كَٕ٧٭ة يف ٠كج٭ة اٝذىةدية ك٬ٮ ٦ة د٭ؽؼ إحل٫
احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح يف اآلك٩ح األػرية ,كٚذط رشٌلت كمؤقكةت جتةريح
لىة٣ط املك٧٤ني املٌُ٭ؽي ٨داػ ٢أرٌلف ,كدٮٚري ٚؿص ٔ ٢٧هل ٨٦ ٥ػبلؿ

املؤقكةت اإلقبل٦يح كامل٧ْ٪ةت اإلاغزيح ا٣يت د٭ذ ٥ث٧كِ٤ل ثٮر٦ة٧٠ ,ة ال

٩جىس االقذٛةدة يف ذل ٨٦ ٟأوعةب األمٮاؿ  ٨٦أٗ٪يةء كجتةر مكِ٤ل
ثٮر٦ة اذلي ٨يك٪١ٮف ػةرج إ٤ٝي ٥أرٌلف يف ٚذط منةريٓ د٧٪ٮيح مكذؽا٦ح يف

داػ ٢إ٤ٝي ٥أرٌلف يف قبي ٢دٔ ٥املك٧٤ني ٪٬ةؾ.

 /5ىلع مكِ٤ل ٦ية٧٩ةر ػةرج ظؽكد أرٌلف مل ٨هل ٥يؽ كٔبلٝح ثةحل١ٮ٦ح ,دٓٞ
املكبٮحلح ال١ربل ىلع اعدٞ٭ ٥دكف ٗري ٥٬يف دٮصي ٫ادلٔ ٥املةدم كاملٕ٪ٮم
كالٮٝٮؼ جبة٩ت ٬ؤالء املٌُ٭ؽي ٨كمكةٔؽد٭ ٥ثك٦ ٢ة يكذُيٕٮف,

كخمةَجح ظ١ٮ٦ذ٭ ٥كاملُةبلح حبٞٮٝ٭ٚ ,٥٭ ٥أوعةب ٝؿاثح كنكت كرظ.٥

 /6إرقةؿ املٕٮ٩ةت املةديح ثةُ٣ؿؽ املؼذٛ٤ح كالٮقةا ٢املذةظح لك ظكت

اقذُةٔذٝ ٨٦ ٫ج ٢املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني اذلي ٨يك٪١ٮف ظٮؿ إ٣ةلٚ ,٥٭٥
أكىل كأظٗ ٨٦ ٜري ٥٬إذ دؿبُ٭ ٥نكت كرظ ٥كٝؿاثح ٚةألٝؿبٮف أكىل

ثةملٕؿكؼ ,كينةرًل٭ ٥يف ذل ٟلك مك ٥٤يكك ٨ىلع كص٬ ٫ؾق املٕ٧ٮرة

كالٮٝٮؼ جبة٩ج٭ ٥ل٪٤٭ٮض ث٭ؾق األ٦ح امللكٮ٦ح لك ظكت اقذُةٔذ ٫ثةتلربع
كادلٔ ٥اخلةص هلؤالء املكذٌٕٛني امل١٪ٮبني.
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 /7اال٬ذ٧ةـ اجلةد يف دٞؽي ٥ادلٔ ٥املةدم كاملٕ٪ٮم ل٪٤ةزظني يف داػ ٢ثٮر٦ة

كالبلصبني يف ػةرص٭ة ٝ ٨٦ج ٢دكؿ إ٣ةل ٥اإلقبلَل كامل٧ْ٪ةت اخلرييح
اإلاغزيح امل٪ترشة يف ابلبلد اإلقبل٦يح كدٛ٪يؾ منةريٓ داا٧ح٧٠ ,ة ظى٢
ذل ٨٦ ٟدؿًلية كالكٕٮديح كُٝؿ كاإل٦ةرات كابلعؿي ٨كال١ٮيخ ك٦ة٣زيية

كا٩ؽك٩حكية كٗري ٥٬كقيأيت مـيؽ ثيةف يف اٛ٣ى ٢اٞ٣ةدـ ثإذف اهلل ,كدذٞةق٥
املكبٮحلح امل٧ْ٪ةت الؿك٬ةجنيح امل٪ترشة ظٮؿ إ٣ةل ٥يف دٮٚري األميةء

الرضكريح ل٧٤ك٧٤ني يف داػ ٢أرٌلف.

 ٢٧ٔ /8و٪ؽكؽ ملكِ٤ل ثٮر٦ة ىلع مكذٮل إ٣ةل ٥اإلقبلَلٚ ,إف دٔ ٥مكِ٤ل
الؿك٪٬ضية كمكةٔؽد٭ ٥كاصت ىلع لك إنكةف ,كإ٩ين يف ٬ؾا الىؽد أَؿح

٦جةدرة لرلكؿ اإلقبل٦يح ثإننةء و٪ؽكؽ ػريم اعِ٣ل ثةق ٥مكِ٤ل ثٮر٦ة,
حلضؽ لك راٗت يف ادلٔ ٥ص٭ح مٮزٮٝح ٕ٦ذربة ,كأيؽ أ٦ي٪ح ,درصؼ إيؿاد٬ة

إىل مكذعٞي٭ة يف داػ ٢أرٌلف ٔرب منةريٓ كاًعح املٕةل ٥مكذؽا٦ح اجل.ٓٛ

 /9الكيع اجلةد  ٢٧ٕ٣اتلعةٛ٣ةت كالرشااكت ثني اجل٭ةت اخلرييح كاإلاغزيح يف
اعمل٪ة اإلقبلَل ,كأذ٠ؿ ىلع قبي ٢املسةؿ إىل أكؿ ٦جةدرة يف ٬ؾا النأف كْل

٦جةدرة (اتلعة ٙ٣اخلريم حنٮ مكِ٤ل ثٮر٦ة) اذلم أَٞ٤ذ ٫دمٕيةت ػرييح
ن
ُٝؿيح كًلٮيتيح ثؿاةقح النيغ ٩بي ٢إ٣ٮيض ,ك٬ؾق ١ٚؿة صؽا راإح
ي ين١ؿكف ٔ٤ي٭ة ,كال م ٟأ٩٭ة دؤيت أك٤٭ة ثإذف اهلل ,كبةتلأكيؽ دُٰٕ ٩ذةاش
أكرب كننةَةت أكرث كإجنةزات أْٔ.٥

 /11إَبلؽ محبلت درباعت دلٔ ٥مكِ٤ل ثٮر٦ة ىلع مكذٮل ادلكؿ اإلقبل٦يح
كاإلرشاؼ املجةرش ٝ ٨٦ج ٢ادلكؿ كإٛ٩ةٝ٭ة لىة٣ط مكِ٤ل ثٮر٦ة يف احلؿًلح
430

الثقافة اإلسالمية يف بورما

ن
اتل٧٪ٮيح كابلجيح اتلعذيح كب٪ةء النٕت املك ٥٤ابلٮرَل ١ٚؿية كٔ٧٤ية
ن
كزٞةٚية ,ك٣حف  ٍٞٚيف اجلة٩ت اإلاغيث كإف ٪٠خ ال أٗ٬ ٢ٛؾا اجلة٩ت

امل٭ , ٥كب ٢ٌٛاهلل ٔـ كص ٢اك٩خ ٪٬ةؾ محبلت درباعت يف دك٣ح ال١ٮيخ

ن

كدؿًلية كمرص كٗري٬ة.

 /11إجيةد أكٝةؼ ػةوح ملكِ٤ل ثٮر٦ة يف ابلبلد اإلقبل٦يح كيف داػ ٢ثٮر٦ة إف
ن
ن
أ٦ك ,٨يٕٮد ريٕ٭ة كٕٛ٩٭ة يف دُٮيؿ ٬ؾا النٕت املْ٤ٮـ ٦٭٪ية كزٞةٚية
ن
ك١ٚؿيةٚ ,يٕذرب األكٝةؼ ابلؾرة الىعيعح كال٤ج٪ح األكىل بلؽايح اجل٭ٌح
النةم٤ح جل٧يٓ دلةالت احليةة يف األ٦ح املك٧٤ح ثأثٕةد٬ة املؼذٛ٤ح ا٧٤ٕ٣يح
كاثلٞةٚيح كاالٝذىةديح كالكيةقيح كاالصذ٧ةٔيح ,ك٩ ٨٦ةظيح أػؿل دذعٜٞ

٦جؽأ اتلاك ٢ٚكا٣رتاظ ٥ثني أٚؿاد األ٦ح املك٧٤ح الٮاظؽة كاتلٮازف االصذ٧ةيع

ظىت تكٮد املعجح كاألػٮة كيٕ ٥االقذٞؿار كاأل٦ةف ,كبةتلةيل يٌ ٨٧ثٞةء املةؿ
كدكاـ املٕٛ٪ح ث ٫كاقذ٧ؿار إ٣ةاؽ إىل ٦ة مةء اهلل(.)1

( )1يٮصؽ كٝ ٙٝؽي ٥اعاؽ ل٤رب٦ةكيني يٕٮد إىل اعـ  ,٬1281كٌلف ٬ؾا الٮ ٙٝىلع يكةر ٚؿف
ٔجيؽ املن٭ٮر اذلم اكف ي ٓٞىلع ٦ؽػ ٢زٝةؽ املؽرقح الىٮتليح املن٭ٮرة بنةرع صج٢
الٕ١جح ,اْ٩ؿ أ٩حف بنري مٮدرمُٞ٣ ,ةت  ٨٦املٕةل ٥ا٧ٕ٣ؿا٩يح مل١ح امل١ؿ٦ح كاملؽي٪ح
امل٪ٮرة كاُ٣ةا ,ٙدار اثلٞةٚح لُ٤جةٔح ,امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,م١ح امل١ؿ٦ح ,ط,1
ن
 ,٬1429ص ,81ي
كٔؿؼ أيٌة ثؿبةط م٦ ٟ٤ية٧٩ةر؛ أل٬ ٫٩ٮ اذلم أك ,٫ٛٝأك ثػ(ربةط ثى ٍؿ٦ة)؛
٣زنكؿ أ٤٬٭ة  ٨٦احلضةج ٚي ,٫كاق ٥كا٬ ٫ٛٝٮ م٦ ٟ٤ية٧٩ةر امل٦ ٟ٤ةك ٖ٩كي ٨املٕؿكؼ
ثػ(٪٦ؽكف) ظير قةٔؽ املك٧٤ني يف ث٪ةء ٦زنؿ ل٤ؿاظح يف م١ح امل١ؿ٦ح ألداء ٪٦ةقٟ
احلش ,كي٬ ٓٞؾا الؿبةط يف يح ابلةب – زٝةؽ اخل٪ؽريكح – يف وٝ ٙجٮر النبي١ح ٨٦
=
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 /12دٔٚ ٥ؿص ٠كت إ٣حل يف أ٦ةك ٨اجلةزظني كيف ٪٦ةَ ٜالبلصبني ٨٦
اجل٭ةت اإلاغزيح ,كذل ٟثذ٧ٮي ٢ننةَةت د٧ك ٨املكذٛيؽي٠ ٨٦ ٨كت

ٔحن٭ ٥ثأٛ٩ك٭ ٨٦ ٥ػبلؿ د٧ٮي ٢ثٕي املنةريٓ الى٘رية ,كإُٔةء
اٞ٣ؿكض اخلرييح كإرشاؾ املكذٛيؽي ٨يف أٔ٧ةؿ دذٕ ٜ٤ثة٣ربا٦ش اإلاغزيح

٠ج٪ةء املكةك ٨كظٛؿ اآلثةر كإم٘ةهل ٥يف اتلٮزيٓ كظؿاقح املكذٮداعت,
ن
ث٪ةء ىلع ص٭ؽ ٥٬ثةإلًةٚح تل٧ٮي ٢منةريٓ ٦زنحلح
كإُٔةا٭ ٥ركادت
كا٣تنضيٓ ٔ٤ي٭ة ٠رتبيح املٮايش ىلع قبي ٢املسةؿ ,كدٮزيٓ ماكا ٨اخليةَح

لؿبةت ابليٮت(.)1
=

م٧ةهلة ٨٦ ,كاص٭ذ ٫الرشٝيح املُ٤ح ىلع النةرع إ٣ةـ ٣يح ابلةب ,كٌلف رشط الٮاٚ ٙٝي٫
ن
أف يكٮف ق٪١ة ل٤عضةج اٞ٣ةد٦ني  ٨٦دك٣ح ثٮر٦ة  ٨٦أ ٢٬ثبلد ٬ٮار رٞ٩ٮف كبحف
دكف ٗري ٨٦ ٥٬ا٣رب٦ةكيني ,كٌل٩خ ٚرتة ظك ٥امل٪٦ ٟ٤ؽكف م٤عٮّح ثة٣جكجح
لئلوبلظةت كاالزد٬ةر اثلٞةيف ٨٦ ,ذل ٟأ ٫٩ثٕؽ أذبلا ٫إ٣ؿش اظذٮل املك٧٤ني
ن
ابلٮر٦يني كٝةـ ثذحكري أمٮر ٥٬يف دلةالت ٔؽة ,كيٞةؿ إ ٫٩أٝةـ ظٛبل يف اعـ 1853ـ أمؿ
ٚي ٫ثإٔؽاد إُ٣ةـ احلبلؿ هلل لكجٕ٧ةاح مك ,٥٤كبٕؽ دأقحك ٫ملؽي٪ح (٦ة٩ؽاالم) ق٧ط
ل٧٤ك٧٤ني ثب٪ةء املكةصؽ ٚي٭ة ث ٢دربع ثأٔ٧ؽة ػنت الكةج ٝ ٨٦رصق بل٪ةء مكضؽ يف
ن
م٧ةؿ ٦ة٩ؽاالم٧٠ ,ة ثىن مكضؽا يف ٝرصق حلؿاق ٫اخلةوني ث ٨٦ ٫املك٧٤ني ,اْ٩ؿ د.
ظكني ٔجؽ إ٣ـيـ ظكني مةٚيع ,األربُح ث١٧ح امل١ؿ٦ح يف إ٣٭ؽ إ٣س٧ةين ,مؤقكح
اٛ٣ؿٝةف ل٤رتاث اإلقبلَل ,جلؽف2115 / ٬1426 ,ـ ص ,92-91اْ٩ؿ م٤ع ٜر )11( ٥ٝوٮرة
دؤرخ لؿبةط ثؿ٦ة ,كٝؽ أزي٤خ ٔني إٞ٣ةر يف اآلك٩ح األػرية دلكايع دٮقٕح كدُٮيؿ أظيةء
كَؿٝةت م١ح.
( )1د٧س ٢املنةريٓ اتل٧٪ٮيح الى٘رية لؤلرس املعذةصح كاٞٛ٣رية دٮٚري ٚؿوح ٔ ٢٧كمىؽر
=
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إف  ٨٦أ ٥٬كأػُؿ اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني يف ثٮر٦ة اتلعؽيةت

الكيةقيح كاإلٔبل٦يح ,كٝؽ ٔ٧٤خ ٚي٧ة مىض ثأف ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ظ١ٮ٦ح
ٔك١ؿيح اقتجؽاديح تكذؼؽـ اٞ٣ٮة كدؿ ٓٚالكبلح ًؽ أم خمة ,ٙ٣كْل ٝةا٧ح
ىلع  ٓ٧ٝاحلؿيةت ك ٓ٪٦ظؿيح اتلٕجري كا٣تنؽد الؿٝةيب ىلع املُجٮاعت كٚؿض

اٞ٣يٮد ىلع اال٩رت٩خ ك ٓ٪٦دػٮؿ كقةا ٢اإلٔبلـ إ٣ةمليح ,كدك ٨٧أ٧٬يح

=

دػ ٢لٞٛ٤ؿاء ,ظىت تكةٔؽ ٥٬ىلع ا ٢٧ٕ٣كاإل٩ذةج ,ك٬ؾق املنةريٓ أزبذخ ادلراقةت
االٝذىةديح صؽكا٬ة ,كدٕؽ  ٨٦اتل٧٪يح املكذؽا٦ح يف ا ٢٧ٕ٣اخلريم ,ظير يكٮف اٞٛ٣ري
ن
ن
ن
ن
اآلػؾ ُٕ٦ية ثٕؽ ٚرتة بكيُح ك٪٦ذضة كٝةدرا ىلع دٮٚري مىؽر دػ ٢زةثخ هل ثؽال ٨٦
دؿٝت املكةٔؽات كا ٩ذْةر  ٨٦ي٧ؽ هل إ٣ٮف بنلك مكذ٧ؿ ,كيججيغ دتجٓ قيةقح كاًعح
يف د٧ٮي ٢املنةريٓ اتل٧٪ٮيح ,كدٞيي ٥دراقح ٦يؽا٩يح ٔ ٨احلةالت ا٣يت حتذةج إىل مكةٔؽة,
ن
كحبر املرشكع امل٪ةقت اذلم ي٧ك ٨أف دٕٚ ٢٧ي ٫ز ٥جت٭ـق هلٚ ,ذٌ ٨٧لٞٛ٤ري دػبل
ن
مكذ٧ؿا ٞ٣ٮت يٮ ,٫٦كيججيغ اإلرشاؼ ٔ٤ي٭ ٥ك٦ذةثٕذ٭ ٥كدْ٪ي ٥دكرات ٔ٧٤يح كدسٞيٛيح
كدٔٮيح هلٝ ٨٦ ٥ج ٢امل٧ْ٪ني.
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الكيةقيح كحتؽيةد٭ة ٠ٮ٩٭ة ْل ا٣يت دؿق ٥اُ٣ؿي ٜالىعيط للك إنكةف كدك ٢ٛهل

قجٔ ٢حن ٫كاملعةْٚح ىلع ظؿيذ ,٫كدذع ٨٦ ٜٞػبلهلة ىلع املىة٣ط ادليجيح
ن
كادل٩يٮيح ,كدك ٨٧أ٧٬يح اجلة٩ت اإلٔبلَل أل ٫٩أوجط صـءا ال يذضـأ  ٨٦ظيةة
اإلنكةف كب ٫دٮص ٫قيةقةت ادلكؿ كدؿق٧٭ة ٔرب ا٪ٞ٣ٮات املذٕؽدةٚ ,ذأزري اإلٔبلـ

يف إ٣رص الؿا ٨٬مة٬ؽ كظةرض ل٤ض٧يٓ ,ك٦ة يٕة٩ي ٫املك٧٤ٮف ػبلؿ ٝؿ٩ني ٨٦
الـ ٨٦ ٨٦ا ٓ٧ٞ٣كا٣ترشيؽ كاتل٭ضري يف ثٮر٦ة يٕٮد الكجت الؿاحيس إىل اجلة٩ت
الكيةيس يف املٞةـ األكؿ ,ز ٥يأيت اجلة٩ت اإلٔبلَل يف املٞةـ اثلةين  ٨٦ػبلؿ
ن
ن
ن
ٚؿض احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ظىةرا إٔبل٦ية حم٧١ة ىلع إ٤ٝي ٥أرٌلف ,إذ دٓ٪٧
الكُ٤ةت ابلٮر٦يح كقةا ٢اإلٔبلـ ادلاػ٤يح كاألص٪بيح  ٨٦الٮوٮؿ إحل٭ة ك ٨٦ز٥
 ٢ٞ٩األظؽاث ٪٦٭ة ٚذعٞٞخ هل٦ ٥آرب٭ ٥كقيةقةد٭ ٥يف املةيض ,كأذ٠ؿ ٪٬ة أثؿز

د ٟ٤اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫املك٧٤ني ٪٬ةؾ كْل ٧٠ة يٌل/

أوالً  :التحديات السياسية.
 /1يذٕؿض اآلالؼ  ٨٦مكِ٤ل أرٌلف لبلٔذٞةؿ االٔذجةيط كاتلٕؾيت دكف

إثؽاء أم قجت أك دٮصي ٫د٭ ٥رق٧يح ٚيٞجٕٮف يف الكضٮف ٦ؽل احليةة ,ال
يٕؿٚٮف مىري ,٥٬أك دذ ٥حمة٧٠ذ٭ ٥ثذ٭ ٥زااٛح دكف حتٞي ٜكاقذضٮاب كدكف ٪٦ط

املٕذ٤ٞني ظ ٜادلٚةع كاالٔرتاضٞٚ ,ؽ ثٔ ٖ٤ؽد املٕذ٤ٞني  ٨٦املك٧٤ني يف

الكضٮف ( )3527قضني ,مم ٨أذ٤ٞذ٭ ٥احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ػبلؿ أٔٮاـ قةثٞح
د٧ذؽ ألكرث  ٨٦مخف قجني ثذ٭ٗ ٥ري حمؽدة كملؽد ٗري ٤ٕ٦ٮ٦ح ,كيف ّ ٢دكذي٥
إٔبلَل مؽيؽ يٛؿض ٔ٤ي٭ ,٥كال يٕ ٥٤يشء ٔ ٨مىري ٥٬كأكًةٔ٭ ,٥كإف

احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ال تك٧ط ل٧ْ٪٧٤ةت اإلنكة٩يح ثـيةرد٭ ٥كدٞٛؽ أظٮاهل٥
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كاالَبلع ٔ٤ي٭ ,٥كإ ٫٩ل ٥حيؽث أف ق٧عخ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح مل٧ْ٪ح إنكة٩يح
ثـيةرة الكض٪ةء الؿك٪٬ضيني َي٤ح اٛ٣رتة املةًيح رٗ ٥حمةكالد٭ة املذ١ؿرة ثني

ٚرتة كأػؿل ,كأف ٔؽد اذلي ٨اقتن٭ؽكا يف الكضٮف صؿاء اتلٕؾيت ثٕؽ اعـ
ن
2112ـ  113مك٧٤ة(.)1
كأكرد ٪٬ة زبلزح أ٦س٤ح هلؾا اتلٕكٞٚ ,ٙؽ ظ٧١خ املع٧١ح ابلٮذيح بكض٨
ن
( )11مك٧٤ة ملؽة ( )11ق٪ٮات ث٧ؽي٪ح ٘٪٦ؽك يف دةريغٚ 5 /ربايؿ 2113ـ اكف ٝؽ د٥
أذٞةهلٝ ٨٦ ٥جٝ ٢ٮات األ ٨٦ابلٮرَل ػبلؿ أٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣ا٣يت ا٩ؽٕ٣خ يف
ن
كاليح أرٌلف يف م٭ؿ يٮ٩يٮ 2112ـ ,كأٞ٣خ اٞ٣جي ىلع أربٕح ٔرش مك٧٤ة ثٕؽ

حمةرصة ٝؿيح زييؽ ثحني كٝؿيح ٬ةيت ٚةرا( ,)2كد ٥اإلٚؿاج ٔ ٨زبلزح ثٕؽ د٦ ٓٚجٖ٤

٠جري إىل ٝٮات األ ٨٦ابلٮرَل(.)3

( )1اْ٩ؿ إظىةايح ثٕ٪ٮاف (إظىةايةت ًعةية مكِ٤ل أرٌلف املٮزٞني جلؿاا ٥ظ١ٮ٦ح
٦ية٧٩ةر) الىةدرة ٝ ٨٦جٝ ٢ك ٥الؿوؽ كاملذةثٕح ثُٞةع ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ ل٧٤ؿًلـ

الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل ٕ٣ةـ 2114ـ.

(٬ )2ةدةف اٞ٣ؿيذةف د ٓٞيف م٧ةؿ ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك.

( )3اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (حم٧١ح ثٮذيح ٔ٪رصيح تكض11 ٨

مك٧٤ة ملؽة  11ق٪ٮات) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ ,٬1434/11/15/كد ٥اتلٕؿؼ ىلع الكض٪ةء,
ن
ن
ك ٥٬ذا٠ؿ ظكني ثٔ ٨جؽ احل١ي 25( ٥اع٦ة) ,حم٧ؽ إحلةس ظجيت اهلل (31اع٦ة) ,قٕيؽ
ن
ن
أ٦ني بنري أمحؽ (44اع٦ة) ٝ ٨٦ؿيح ٬ةيت ثةرا ,إٕ٩ةـ احل ٜث ٨ػري ا٣برش (35اع٦ة) ,
ن
ن
٠ؿا٦خ ٌٔل ٞ٦جٮؿ ظكني (25اع٦ة)٪٦ ,ىٮر اعل ٥أثٮ اٞ٣ةق25( ٥اع٦ة)ٔ ,جؽ ال١ؿي٥
ن
ن
(25اع٦ة) كمٞي ٫ٞاألو٘ؿ َة٬ؿ ( 18اع٦ة) أث٪ةء ٩يب ظكني ,صرب م ٟ٤ػري ا٣برش
ن
ن
ن
(45اع٦ة) ث ٨مٮًلخ ٌٔل (27اع٦ة) ,كقةل ٥برش (35اع٦ة) ٝ ٨٦ؿيح زييؽم ثحني ,كأ٦ة
=
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ن
٧٠ة أوؽرت حم٧١ح يف كاليح أرٌلف أظاك٦ة ثةلكض٣ ٨ػٕؽد ( )76مؼىة

 ٨٦مكِ٤ل الؿك٪٬ضية ملؽد َٮي٤ح ,كذل ٟدلكر ٥٬املـٔٮـ يف أٔ٧ةؿ اٙ٪ٕ٣

ن

اُ٣ةايف يف ثرلة ٘٪٦ؽك يف يٮ٩يٮ  ٨٦إ٣ةـ 2112ـ ,ك٤ٞ٩خ وعيٛح ثٮر٦يح حم٤يح

ٔ ٨اجلةات إ٣ةـ لٮاليح أرٌلف ٝٮهل /إف حم٧١ح ٘٪٦ؽك أوؽرت زبلزح أظاكـ

ثةلكض٦ ٨ؽل احليةة ىلع زبلزح ث٘٪ةحلني -ىلع ظؽ زٔ٧٭- ٥بكجت ٝذ٤٭ ٥لؿا٬ت

ثٮذم٧٠ ,ة ظ٧١خ ىلع ٔرشة أمؼةص ثةلكض )11( ٨أٔٮاـ للك ٪٦٭.)1(٥

كأػذ ٥ث٭ؾق الٮإٝح ا٣يت ركا٬ة يل وةظج٭ة ظير ٝةؿ "د ٥اٞ٣جي ٔ ّ
ٌل ٨٦

ٝؿييت ث٧ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ثٕؽ٦ة َ٤جخ ٝٮات األ ٨٦ ٨٦راحف ٝؿيت٪ة دمٓ اجلةس
ثؽٔٮل ٔٞؽ اصذ٧ةع ٦٭ ٥ثذةريغ2112/6/8 /ـٚ ,ةصذ ٓ٧اجلةس يف ماكف اعـ

ظير ظرض اجلحل ابلٮرَلٚ ,ذ ٥اػذيةرم  ٓ٦دل٧ٮٔح  ٨٦املك٧٤ني اػذيةرا
ن
ن
ن
ٔنٮااية يجٝ ٖ٤ؿاثح الكجٕني مؼىة ك٪٧ً ٨٦٭ ٥اثين ابلة 21 ٖ٣اع٦ةٚ ,ؿبُٮا

أيؽي٪ة كأرص٪٤ة حبج ٢كأظ٧١ٮا إٞ٣ؽ كربُٮا ثٌٕ٪ة ابلٕي ىلع ملك ق٤ك٤ح ,ز٥
مح٤ٮ٩ة بكيةرة ٩ ٨٦ٮع (ك٩يخ) كصٕ ٢اجلةس ٚٮؽ ثٌٕ٭ ٥ابلٕي ل٤ذٕؾيتٚ ,ذ٥

٪٤ٞ٩ة ث٭ؾق املؿًلجح الى٘رية إىل قض٘٪٦ ٨ؽكٚ ,أدػ٤ٮ٩ة يف ز٩ـا٩ح و٘رية ٥٤ٚ

ي٧ؽكا جلة ثُٕةـ كال رشاب ملؽة زبلزح أيةـ٪٠ ٍٞٚ ,ة نرشب املةء  ٨٦و٪جٮر
=

اذلي ٨د ٥إَبلؽ رساظ٭ ٥ثٕؽ د ٓٚالؿمٮة إىل ٝٮات األٌٔ /٥٬ ,٨٦ل صٮ٬ؿ ثٌٔ ٨ل أمحؽ
ن
ن
(18اع٦ة) ٝ ٨٦ؿيح ٦زياف ثةرا ,كاظؽ احلٗ ٜٮرا ٦يةق (35اع٦ة)ٝ ٨٦ ,ؿيح ٗؿيخ مٮاٖ٩
كاآلػؿ اقٗ ٫٧ري ٕ٦ؿكؼ.

( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (حم٧١ح يف ثٮر٦ة حتك ٥ثةلكض ٨ملؽد
ن
ن
٦ذٛةكدح ىلع  76مك٧٤ة رك٪٬ضية) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1435/1/15/
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مٮصٮد ثؽاػ ٢دكرات امليةق ,ز ٥ثٕؽ ذل٤ٞ٩ ٟٮ٩ة إىل قض ٨ثٮقيؽكٚ ٖ٩أدػ٤ٮ٩ة يف

ز٩ـا٩ح ٠جرية ظير اقذٞج٤ٮ٩ة أوعةب إٌ٣بلت ثةلرضب املربح ثةٕ٣يص
كاهلؿكات كالكيةط ثٕؽ أف صؿدك٩ة  ٨٦زيةث٪ة  ٥٤ٚيج٪ٔ ٜؽ أكرث٩ة إال (لٮ٩يغ)

()1

ممـؽٚ ,اكف اجلبلدكف يٕؾثٮ٪٩ة ثةلرضب َٮاؿ ال٤ي ٢كاجل٭ةر كيٕ٪٧ٮف اجلٮـ ٔ٪ة,

كأرٗ٧ٮ٩ة ثأف ٩ؿٝؽ ىلع ثُٮ٪٩ة ك٩كٮف ٪٦جُعني ىلع األرض كذل ٟمل ٓ٪احلؿًلح
ن
كر ٓٚالؿؤكس ,كٌل٩ٮا يأدٮف ثةملك٧٤ني ٚؿادا كدمةاعت ثني اٛ٣ي٪ح كاألػؿل ظىت
اصذ٦ ٓ٧ة يٞؿب  711 ٨٦مك ,٥٤كٞ٦ؽار إُ٣ةـ اذلم يٞؽـ للك قضني زبلث
ٞ٣ي٧ةت  ٨٦ ٍٞٚاألرز األثيي َٮاؿ احلٮـ مؿة كاظؽة ,كبٕؽ ٔرشة أيةـ ٨٦

دػٮجلة الكض ٨ثؽأت رحيح ٔ٪ٛح دٛٮح  ٨٦أصكة٪٦ة ْ٩ري إ٣ؿؽ  ٨٦ظؿارة اجلٮ
كػؿكج اٞ٣يط  ٨٦اجلؿكح كادلـ صؿاء اتلٕؾيت ٔ ٓ٦ؽـ د٪٪١٧ة  ٨٦اتلْ٪يٙ

كاالٗتكةؿ٤ُٚ ,ت املك٧٤ٮف  ٨٦اٞ٣ٮات ابلٮر٦يح الك٧ةح هل ٥ثةتلْ٪يٙ
كاالٗتكةؿ  ٥٤ٚيكذضيجٮا ظىت اقذٛع ٢األمؿ ثة٩تنةر الؿحيح اجلت٪ح أكرث كٔؽـ

د٪١٧٭ ٨٦ ٥اتلعٚ ,٢٧ةػرتع ٬ؤالء ابلٮذيني َؿيٞح لئلذالؿ ثةملك٧٤ني,

ٚأرٗ٧٭ ٥ثةخلؿكج ٔؿاية ىلع دٕٚةت ,ثٮأ ٓٝرشة أمؼةص  ٨٦الكض٨

لبلٗتكةؿ ػةرص٭ة يف ماكف ٕ٦ؽ ذلل ٟكيٕٮدكف ك١٬ؾا ,كاقذ٧ؿكا ىلع ذل٦ ٟؽة
ن
( )41يٮ٦ة ٓ٦ ,اتلٕؾيت كالرضب املربح ك٤ٝح إُ٣ةـ كٔؽـ اجلٮـ( ,)2ظىت ٦ةت
٠سري ٪٦٭ ٥أ٦ةـ أٔيح٪ةٚ ,اكف ابلٮذيٮف خيؿصٮ٩٭ ٥يف ال٤ي ٢ظىت ال يٕؿؼ اجلةس

ي
( )1لٮ٩يغ يُ ٜ٤ىلع ا٧ٞ٣ةش أك اٛ٣ٮَح املؼيُح ا٣يت د٤بف ىلع اجلى ٙاألق ٨٦ ٢ٛاجلك.٥
( )2رأيخ آزةر ٬ؾا اتلٕؾيت يف يؽي ٫كرص٤ي ٫كصك ٫٧كال زا٣خ ثةٝيح اغاؿة  ٓ٦أ ٫٩مىض ىلع
الٮإٝح أكرث  ٨٦اعـ ك٩ى.ٙ
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ث٧ىري ٥٬كال ٩ؽرم إىل أي ٨يٞ٤ٮ٩٭ ,٥كػبلؿ ٬ؾق املؽة  ٓ٪٦ابلٮذيٮف إٝة٦ح

الىبلة  ٓ٦إحلةظ٪ة النؽيؽ ألداا٭ة ,كبٕؽ د ٟ٤املؽة دٛةصأ٩ة ثإ٦ؽاد ٥٬جلة زيةب

صؽيؽة ال ٦ ٥٤ٕ٩ة امل٘ـل  ٨٦ذل ,ٟظىت ٔ٪٧٤ة ٚي٧ة ثٕؽ أف مكؤك٣ني  ٨٦جل٪ح
ن
ن
ظٞٮؽ اإلنكةف قٮؼ يـكرك٩ة ٝؿيجةٚ ,جٕؽ ميض زبلزح أم٭ؿ دٞؿيجة أراد اهلل ٔـ
ن
كص ٢أف دـكر جل٪ح  ٨٦ظٞٮؽ اإلنكةف ٚذ٘ري احلةؿ ثٕؽ زيةرد٭٩ ٥ٮاع ٦ة كحتك٪خ
ن
أكًةٔ٪ة ٤ٝيبلٚ ,ذٮ ٙٝالرضب كاتلٕؾيت ٔ٪ة كأ٦ؽك٩ة ثُٕةـ ٗري إُ٣ةـ
الكةث ٜكظؾاء كزٮب كلٮ٩يغ ,كق٧عٮا جلة ثأداء الى٤ٮات ثٕؽ أف ٪ٕ٪٦ة زبلزح

أم٭ؿ ٦ةًيح ٚةقذُٕ٪ة حب٧ؽ اهلل أف ٩ىٌل إ٣يؽ دمةٔح ثٕؽ م٭ؿ رمٌةف املجةرؾ
ن
ن
اذلم ل ٥نكذُٓ وية ٫٦ظىت يٮ٦ة كاظؽا ,كبٕؽ قذح أم٭ؿ  ٨٦دػٮجلة الكض٨
ي
ن
أدي٪ٮا دميٕة حبؿؽ ابليٮت كإزةرة الن٘ت كٝذ ٢ابلٮذينيٚ ,ع٧١خ املعةك٥
ن
ابلٮذيح ثةلكض ٓ٦ ٨األٔ٧ةؿ النةٝح ىلع ملك ٚؿادا كدمةاعت  ٨٦مخف ق٪ٮات
إىل زبلزني ق٪ح دكف أف ي ٟ٤٧املذ٭٧ٮف أدّن كقي٤ح لرلٚةع ٔ ٨أٛ٩ك٭ ,٥ل٪١ين

اقذُٕخ ث ٢ٌٛاهلل اخلؿكج  ٨٦الكض ٨ك٦يع اثين يف يٮـ 2112/6/16ـ دكف
حمة٧٠يت ثٕؽ د ٓٚرمٮة ٞ٣ٮات أ ٨٦الكض ٨ث )211( ٖ٤م٤يٮف ٠يةت ثٮرَل(,)1
ن
كٌلف ٪ٕ٦ة أيٌة ز٧ة٩يح أمؼةص ػؿصٮا ثٛ٪ف اُ٣ؿيٞح ثٕؽ د ٓٚرمةكم ممةز٤ح
ن
دٞؿيجة(.)2
( 211( )1م٤يٮف) ٠يةت ثٮرَل يٞؽر ب  81أ ٙ٣ريةؿ قٕٮدم.
(ٞ٣ )2ةء  ٓ٦الكضني اذلم أَ ٜ٤رساظ ٫ثٕؽ د ٓٚرمٮة يؽىع (٪٦ري أمحؽ أثٮ احلك ٨أ٦ري
ن
محـة) ابلة ٨٦ ٖ٣ا٧ٕ٣ؿ  71اع٦ة ,كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ 1435 /11/12 /ـه املٮا/ٜٚ
 9أٗكُف2114ـ ,ثكٮًلف ثةزار ثب٘٪بلديل.
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 /2اتلرصيط احلةٝؽ كابليةف اْ٣ةل ٨٦ ٥أىلع قُ٤ح قيةقيح يف ثٮر٦ة ثٕؽـ

االٔرتاؼ حبٞٮؽ املك٧٤ني ٧ٚةذا ٩جذْؿ  ٨٦احلةميح كاجلٮاب؟ ٞٚؽ رصح راحف

ثٮر٦ة ابلٮذم (زني قني)( )1ثٕؽ ا٩ؽالع األظؽاث األػرية يف م٭ؿ يٮحلٮ  ٨٦اعـ
ن
2112ـ ٝةابل" /أف ثٮر٦ة ال دؿظت ثةلؿك٬ةجنية يف أراًي٭ة كىلع املضذ ٓ٧ادلكيل
رل أػؿ ,أك تك٤ي٧٭ ٥لٛ٧٤ٮًيح
جت٧يٕ٭ ٥يف ٕ٦ك١ؿات ٞ٤٘٦ح ٣رتظي٤٭ ٥إىل ث و

ا٤ٕ٣ية لبلصبني" ,ثٕؽ٬ة ػؿج املبةت  ٨٦الؿ٬جةف ابلٮذيني يف ٦ية٧٩ةر يف مكرية

ظةمؽة لئلٔبلف ٔ ٨دٔ ٥كدأييؽ ٞ٦رتح الؿاحف املية٧٩ةرم ,كمح ٢الؿ٬جةف
الٚذح م١ذٮب ٔ٤ي٭ة (اٞ٩ؾكا ٦ية٧٩ةر ثؽٔ ٥الؿاحف) ,كٝؽ قةرٔخ كٌل٣ح

البلصبني اتلةثٕح لؤلم ٥املذعؽة ثإٔبلف ٕ٦ةرًذ٭ة هلؾا االٝرتاح(.)2

( )1زني قني ابلٮذم احلةٝؽ الؿاحف احلةيل دلك٣ح ٦ية٧٩ةر ال يكذع ٜا٣رتدمح يكيف يف دؿدمذ٫
٦ة دؾ٠ؿ  ٨٦ق٤ك٤ح اجلؿاا ٥كاال٩ذ٭ةاكت ا٣يت دؿدكت يف ظ ٜاملك٧٤ني ثُٞ٪٧ح أرٌلف يف
٬ؾا اٛ٣ى.٢
( )2كا٘٣ؿاثح يف ٬ؾا اتلرصيط و٧خ املضذ ٓ٧ادلكيل جتةق اتلرصيط ا٪ٕ٣رصم لؿاحف ثٮر٦ة,
ث٤ّ ٢ٮا ٦ذٛؿصني ىلع ذل ٟاٛ٣ي ٥٤ابلٮذم اُ٣ٮي ٢احلة ٢ٚثةملؾاثط كاملضةزر الٮظنيح
كاإلثةدة اجل٧ةٔيح ك٬ذ ٟلؤلٔؿاض كق٤ت ل٧٧٤ذ٤اكت ,ث ٢اػذةر دل٤ح ٚٮري ٨ثٮ٣حىس
األمؿيكيح الؿاحف ابلٮذم احلةيل أ ٢ٌٚراحف دك٣ح يف إ٣ةل ٥يف اعـ 2112ـ ,ظير
ن
أٔؽت دل٤ح ٚٮري ٨ثٮ٣حىس األمؿيكيح ,دٞؿيؿا ٔ ٨أ ٢ٌٚكأقٮأ رؤقةء إ٣ةل ٥يف اعـ
2112ـ ,ظير اػذةرت املض٤ح  11رؤقةء ىلع مكذٮل إ٣ةل ,٥كٌلف أكؿ دؿديت الؿؤقةء
األ ٢ٌٚيف إ٣ةـ 2112ـ الؿاحف ابلٮرَل زني قني ,ظير ٝة٣خ املض٤ح /إف الؿاحف زني
قني يكري يف االجتةق الىعيط لرليٞ٧ؿاَيح ,كأ ٫٩أ٩يه احلك ٥إ٣ك١ؿم ,كأٚؿج ٔ٨
ٔؽد ٠جري  ٨٦املٕةرًني ,ثح٧٪ة ل ٥دذعؽث ٔ ٨االًُ٭ةدات املكذ٧ؿة كاال٩ذ٭ةاكت
=
433

الفصل الثاني :التحديات اليت تواجه مسلمي (بورما)

ك١٬ؾا ّ٭ؿت اجلٮاية احلٞيٞيح حلاكـ ثٮر٦ة يف إ٩٭ةء الٮصٮد اإلقبلَل يف

أرٌلف ثإػؿاج املك٧٤ني  ٨٦أرً٭ ٥كترشيؽ ٨٦ ٥٬كَ٪٭ ٥ث٭ؽؼ اتلُ٭ري إ٣ؿيق
ن
ث٘ي اجلْؿ ٔ٧ة أزري ظٮؿ ظةدث اٛ٣ذةة إف اكف وعيعة أـ ال ,كذل ٟثزتكيؿ
ظٞةا ٜاتلةريغ كاجل٘ؿاٚية كبتكٮي ٜال١ؾثح ال١ربل يف ٬ؾق املؿظ٤ح ىلع املضذٓ٧

ادلكيل ٔ ٨املك٧٤ني مؤدا٬ة ثأ٩٭٦ ٥٭ةصؿكف ٗري رشٔيني.

 /3اتلٛؿٝح يف اٞ٣ة٩ٮف كاأل٧ْ٩ح كا٪ٕ٣رصيح يف املٕةم٤ح ٚبل يك٧ط ألظؽ ٨٦

املك٧٤ني مح ٢إ٣ىة ,كالكي ,ٙكاخل٪ضؿ ,كالك١ني ,كالؿ٦ط ,لرلٚةع ٔٛ٩ ٨ك٫

ثح٧٪ة يرتؾ ابلٮذيني ثة٦ذبلؾ أق٤عح كقٮاَري كمٮاد ظةرٝح ي٤ٕٛٮف ثةملك٧٤ني ٦ة
ينةؤكف ,ك٬ؾا األمؿ من٭ٮر جل٧يٓ  ٨٦يٕؿؼ ٔ ٨أظٮاؿ إػٮا٩٭ ٥املك٧٤ني

٪٬ةؾ.

 /4ظؿ٦ةف املك٧٤ني كأث٪ةا٭ ٨٦ ٥الٮّةا ٙاحل١ٮ٦يح الؿق٧يح ٦٭٧ة اكف

مؤ ٫٤٬اٌ٧ٕ٣ل كاتلٕ٤يِل ,ظىت اذلي ٨اك٩ٮا يف ق ٟ٤ا ٨٦ ٢٧ٕ٣أيةـ االقذٕ٧ةر
ي
أصربكا ىلع االقذٞة٣ح أك اٛ٣ى ٍٞٚ ٢أل٩٭ ٥مك٧٤ني( ,)1ظير اكف املك٧٤ٮف
ي
يذ٧ذٕٮف ثكةم ٢ظٞٮٝ٭ ٥ادليجيح كالكيةقيح ٚاك٩خ امل٪ةوت احل١ٮ٦يح دٞرل
ل٧٤ك٧٤ني ,كالٮّةا ٙالؿق٧يح دٞج٤٭ ٥ظكت مؤ٬بلد٭ ٥دكف أم د٧يزي أك

ٔ٪رصيح يف لك ُٝةاعت ادلك٣ح ث٧ة ٚي٭ة اجلحل كإ٣ك١ؿيح ٚاكف ٪٦٭ ٥الٮزراء
=

اْٛ٣يٕح ًؽ األ٤ٝيح املك٧٤ح يف أرٌلف ,اْ٩ؿ مٮ ٓٝاملض٤ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح كد٥
اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1434/3/3
( )1د ٥ظؿ٦ة٩٭ ٥ث٧ٮصت ٝة٩ٮف اجلجكيح اجلةاؿ اذلم وؽر يف اعـ 1982ـ.
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كأٌٔةء ا٣ربملةف كاجلرناالت يف اجلحل ك٦ؽيؿم املؽارس كاجلةٕ٦ةت احل١ٮ٦يح,

ظىت صةء اجلرناؿ (ين كي )٨اعـ 1962ـ ٚذٮىل احلك ٥ثٕؽ اٞ٩بلب ٔك١ؿم
ظير ٝةـ ثإثٕةد كٚى ٢املك٧٤ني  ٨٦الٮّةا ٙاحل١ٮ٦يح املؼذٛ٤ح( ,)1ظير د٥

اتل٧يزي ًؽ املك٧٤ني ٔ٪ؽ اتلٞؽي ٥ألم كّيٛح أك املُةبلح ثرتٝيح(.)2

 /5ظؿ٦ةف املك٧٤ني ٬ ٨٦ٮيذ٭ ٥كجتؿيؽ ٨٦ ٥٬صجكحذ٭ ٥احلٞيٞيح كقعت

الٮزةا٪٦ ٜ٭ ,٥كإ٘٣ةء ظ ٜاملٮاَ٪ح  ٨٦مكِ٤ل الؿك٪٬ضية ,كاقتجؽاهلة ثإزجةدةت
دٛيؽ أ٩٭ٗ ٥ري مٮاَ٪ني ,دػبلء أصة٩ت(٪ٕٚ ,)3ؽ٦ة اًُؿت ثؿيُة٩ية لبلنكعةب

( ٨٦ )1أثؿز النؼىيةت املك٧٤ح اذلي ٨دٞرلكا امل٪ةوت يف ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة آ٩ؾاؾ اذ٠ؿ ٪٬ة
 ٍٞٚل٤ذ٧سي ٢ك٣حف ل٤عرص /مكرت (قيةيج) ٔجؽ الؿزاؽ اكف راحف املض٤ف الحتةد
ن
مكِ٤ل ثٮر٦ة كٌٔٮا يف راثُح النٕٮب احلؿة املٕةديح لٛ٤ةميح ,كمكرت قُ٤ةف أمحؽ
ٌٔٮ يف ثؿملةف ثٮر٦ة  ٨٦اعـ 1948ـ إىل 1962ـ ,كمكرت قُ٤ةف حم٧ٮد كزيؿ الىعح يف
ٔ٭ؽ (أ٩ٮ)  ٨٦اعـ 1948ـ إىل 1962ـ ,كمكرت أثٮ ا٣برش ٌٔٮ كق١ؿدري ا٣ربملةف يف ثٮر٦ة
يف ٔ٭ؽ (أ٩ٮ)  ٨٦اعـ 1948ـ إىل 1962ـ ,كمكرت ٔجؽ الُ٤ي ٙكزيؿ إ٣ؽؿ يف ثٮر٦ة ٨٦
اعـ 1948ـ إىل 1962ـ ,كمكرت ٔجؽ الؿميؽ كزيؿ اتلضةرة ,كٗري٠ ٥٬سري ,لبلقزتادة اْ٩ؿ
ن
ن
حم٧ؽ أيٮب الكٕيؽم ,اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة ,مؿصٓ قةث ,ٜص
 ,42كًلؾل ٟكاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم ,ظٮؿ ٦آيس املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
االمرتا٠يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص .94
( )2اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .25
ه
ليشء ٔضةب ٬ؤالء ابلٮذيٮف ل ٥يٞذرصكا  ٍٞٚىلع أ٩٭ ٥اقذع٤ٮا أرٌلف
( )3إف ٬ؾا
كاٗذىجٮا األرض ث ٢دٕؽل إىل ٝٮهل ٥أ٩٭ ٥أصة٩ت ظىت ال يكذُيٕٮف املُةبلح حبٞٮٝ٭٥
كاقرتداد أرً٭.٥
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 ٨٦ثٮر٦ة أز٪ةء احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح حتخ زظ ٙاٞ٣ٮات احلةثة٩يح املٮاحلح

ل٧٤عٮر األملةين ق٪ح 1942ـٝ ,ة٦خ اٞ٣يةدة االجن٤زييح ثتك٤ي ٥أق٤عذ٭ة إىل

ابلٮذيني اذلي ٨اقذؼؽمٮ٬ة ًؽ املك٧٤ني إ٣ـؿ يف ظؿب إثةدة راح ًعيذ٭ة

أكرث ٦ ٨٦بح أ ,ٙ٣ك٪٦ؾ ذل ٟاحلني أٔ ٨٤ابلٮذيٮف احلؿب ادليجيح ًؽ املك٧٤ني
إلصبلا٭ ٨ٔ ٥ابلبلد بنىت الٮقةا ٢املؽ٩يح كإ٣ك١ؿيح ,كاختؾكا ٝ ٨٦ة٩ٮف

اجلجكيح كقي٤ح ػكحكح حلؿ٦ةف املك٧٤ني  ٨٦ظٞٮٝ٭ ٥املرشكٔح يف احلىٮؿ ىلع

اجلجكيح ابلٮر٦يح ,كأوجعخ ادلكااؿ الؿق٧يح كالنٕجيح دؿدد املس ٢اٞ٣ةا٨٣( ٢
ن
ن
دكٮف ثٮر٦ية جيت أف دكٮف ثٮذية) ,كٞ٣ؽ ٕ٣جخ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح أدكارا
اغيح يف امل١ؿ كادل٬ةء حلؿ٦ةف املك٧٤ني  ٨٦اتل٧ذٓ ثٞة٩ٮف اجلجكيح(.)1

كبٕؽ٦ة ظى٤خ ثٮر٦ة ىلع اقذٞبلهلة يف  4ي٪ةيؿ اعـ 1948ـ ننُخ املؤامؿة

حلعؿـ املك٧٤ٮف  ٨٦ظٞٮٝ٭ ٥كبؽأت االًُؿاثةت اُ٣ةاٛيح  ٨٦صؽيؽ كبؽأت
ٝٮات إ٣ك١ؿ كالرشَح ا٣يت ٚي٭ة األٗ٤جيح ُ٣ةاٛح املٮغ رضب كَؿد املك٧٤ني

 ٨٦امل٪ةَ ٜاإلقبل٦يح كق٤جخ رشَح اهلضؿة كاتلٮَني ٪٦٭ ٥ظٛةاِ ٛ٩ٮق٭٥
ن
كدٕٚذ٭ ٥صربا إىل ابل٘٪ةؿ الرشٝيح(.)2
( )1اْ٩ؿ دل٤ح املضذ ٓ٧ال١ٮيتيح األقجٮٔيح ,إ٣ؽد ( )411يف  1398/7/14ـهص  ,16-14ذ٠ؿ٬ة
أثٮ يٮنف وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف األرٌلين يف ٠ذةث٦ ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح

ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ,مؿصٓ قةث ٜص .119

(٬ )2ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح اإلرمةد احل٪٧يح يف ٔؽد٬ة الىةدرة يف مٮاؿ ق٪ح ,٬1413ص٫٤ٞ٩ ,21-19
النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌلين رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني ثٮر٦ة
النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) مؿصٓ قةث ,ٜص.191
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كيف ثٕي األظيةف ٔ٧ؽت الرشَح كاٞ٣ٮات املك٤عح إىل مىةدرة ابلُةٝةت

النؼىيح ل٧٤ك٧٤ني ممة أاعؽ حتؿًل٭ ٥يف ابلبلد ,أ٦ة ثة٣جكجح ل٤ؿك٪٬ضية ٞٚؽ

أذرب ٥٬اجلْةـ ٗؿبةء كٗري رشٔيني ,كٚؿض ٔ٤ي٭ ٥احلىٮؿ ىلع إذف ػةص
ل٤كٛؿ ٦ ٨٦ؽي٪ح إىل أػؿل ,كبٕؽ اعـ 1962ـ ل ٥ييٕرتؼ املك٧٤ٮف ٠جٮر٦يني
ن
ظٞيٞيني ,ظير أصرب أٚؿاد٬ة ىلع مح ٢ثُةٝةت تكضي ٢أصة٩ت ثؽال  ٨٦ثُةٝةت
ا٣تكضي ٢الٮَ٪يح ,كظىت اذلي ٨ظى٤ٮا ىلع ثُةٝةت ا٣تكضي ٢الٮَ٪يح أصربكا

ٚي٧ة ثٕؽ ىلع اتلؼٌل ٔ٪٭ة اعـ 1977ـ ,كيف اعـ1982ـ ٔـز ٬ؾا اإلصؿاء الؿقِل
اذلم حيٍ ٝ ٨٦ي٧ح املك٧٤ني ثإوؽار ٝٮا٩ني صؽيؽة ل٤ضجكيح ,حتؽد املٮاَ٨

ابلٮرَل اذلم يذ٧ذٓ ثكةم ٢ظٞٮ ٫ٝالكيةقيح كاالٝذىةديح ثة٩ذ٧ةا ٫إىل املجةرش

إىل أصؽاد ق٪١ٮا ثٮر٦ة ٝج ٢اعـ 1823ـ أم ٝج ٢اظذبلؿ ثؿيُة٩ية ألصـاء ٨٦

ثٮر٦ة الكًٛل ػبلؿ احلؿب ابلٮر٦يح ا٣ربيُة٩يح األكىل ,ك١٬ؾا ظؿ٦خ ٝٮا٩ني
ن
ن
قٮاء وٛ٪ٮا
اعـ ٤ٕٚ 1982ية  ٥ْٕ٦املك٧٤ني يف ثٮر٦ة  ٨٦احل ٜالرشيع ثةملٮاَ٪ح
ن
) أك مٮاَ٪ني دلجكني
رق٧ية ٧٠ٮاَ٪ني مكةٔؽي( ٨
) ث٧ة يف ذل ٟاذلي ٨ي٪عؽركف  ٨٦أصؽاد أدٮا  ٨٦مج٫
(
ن
اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح ٓ٦ ,ا ٥٤ٕ٣أ ٫٩اعش ٠سريا ٬ ٨٦ؾق إ٣ةابلت يف ثٮر٦ة ٕ٣ؽة أصيةؿ,
ن
كأذرب أٚؿاد٬ة أ٩٭ ٥ثٮر٦يٮف كَ٪يٮف َجٞة بل٪ٮد أظؽ ٬ؾق اٞ٣ٮا٩نيٚ ,إ ٫٩ال

ي٧ك ٨هلؤالء االخنؿاط يف اٞ٣ٮات املك٤عح أك الرشَح أك أف يىجعٮا رؤقةء

لرلكااؿ احل١ٮ٦يح أك أف يؽيؿكا أم ٪٦ىت قيةيس(.)1

( )1اْ٩ؿ أ٩ؽرك ق٤ر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة إر٬ةثيٮف أـ مؿ٬جٮف ,مؿصٓ قةث ,ٜص .25 -24
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إذف الكُ٤ةت ابلٮر٦يح دٞٮـ حبؿ٦ةف  ٥ْٕ٦املك٧٤ني يف أرٌلف  ٨٦ظٜ

املٮاَ٪ح ث٧ٮصت ٝة٩ٮف 1982ـ اذلم دجزتع ٪٦٭ ٥اجلجكيح حبضش كا٬يح ,ظىت
اذلي ٨دلي٭ ٥اعابلت يف ٦ية٧٩ةر ٪٦ؾ ٔؽة أصيةؿ كٝؿكفًٕٚ ,ل امل٭ذ٧ني ثٌٞيح

ظٞٮؽ اإلنكةف ٧ْ٪٦ ٨٦ةت كدمٕيةت ُ٦ةبلح الكُ٤ةت ابلٮر٦يح إىل إاعدة
اجلْؿ يف ٝة٩ٮف اجلجكيح يف ٦ية٧٩ةر ,كأ ٫٩يججيغ دٕؽيٝ ٢ة٩ٮف اجلجكيح ٕ٣ةـ 1982ـ

حلٕ١ف املجةدئ األقةقيح حلٞٮؽ اإلنكةف ,ث٧ة يف ذل ٟاملكةكاة كٔؽـ اتل٧يزي.

 /6ث٤٘٪ح مكِ٤ل أرٌلف الؿك٬ةجنية كٞ٩ىؽ ث٭ؾق إ٣جةرة أف الكُ٤ةت

ابلٮر٦يح جترب املك٧٤ني يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ثٞٮهل ٥ىلع أ٩٭ ٥ث٘٪ة٣ح ثـٔ ٥منةث٭ذ٭٥

ل٤ج٘٪ةحلني يف ادلي ٨كال٘٤ح كالنلك كال٤ٮف.

ظير اقذ٧ؿت الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ٤٧ٕ٣يةت اتلؽٝي ٜاٞ٣رسم  ٨٦أص٢

ث٤٘٪ح النٕت الؿك٪٬ضية ا٣يت أَٞ٤خ ىلع ظؽ قٮاء يف دميٓ ٪٦ةَ ٜأرٌلف ,كا٣يت

ثؽأت ثٕؽ األظؽاث األػرية يف اعـ 2112ـ ,ك٦ة زا٣خ مكذ٧ؿة يف ّ ٢رٚي
املك٧٤ني الؿك٪٬ضيني ,كبؽأت قُ٤ح ٦ية٧٩ةر ثةقذؼؽاـ ا ٙ٪ٕ٣كاٞ٣ٮة إلصجةر

املك٧٤ني ىلع اتلٮٝيٓ ىلع أكراؽ دىٛ٭ ٥ث٘٪ةيل أك امل٭ةصؿي ٨ابل٘٪ةحلني ثىٮرة

ٗري مرشكٔح.

ٚيف يٮـ 2113/1/21ـ ذ٬جخ جل٪ح اتلٕؽاد امل١ٮ٩ح  ٨٦قجٕح كٔرشئٌ ٨ٮا

إىل ٝؿيح ٩ةيؿكٚ ٖ٩ةرا كٝؿيح ٠ٮلٮـ ٚةرا ثُٞ٪٧ح ٠يٮًلذٮ هلؽؼ ٔ٤٧يح اإلظىةء
ن
كاتلؽٝي ,ٜكَ٤جخ ال٤ض٪ح إصجةرا  ٨٦اٞ٣ؿكيني اتلٮٝيٓ ىلع اقذ٧ةرات دٛيؽ أ٩٭٥
ث٘٪ة٣ح ,ظير ٠ذجخ دم٤ح امل٭ةصؿي ٨ابل٘٪ةحلني ثىٮرة ٗري مرشكٔح ,ك٣ك٨
ن ن
املك٧٤ني رٌٚٮا ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يح رٌٚة ثةدة كا٦ذٕ٪ٮا ٔ ٨اتلٮٝيٓٚ ,٭ؽدت الكُ٤ح
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ثةقذؼؽاـ اٞ٣ٮة كا ٙ٪ٕ٣إلراغ٦٭ ٥ىلع اتلٮٝيٓ ,كأذٞةؿ دميٓ  ٨٦ال يٮ ٓٝىلع

االقذ٧ةرة.

ن
 /7ا٩ذ٭ةاكت ابلٮذيني حلٞٮؽ اإلنكةف كأكرب مة٬ؽ ىلع ذل /ٟأف مكبٮال
ن
ن
ظ١ٮ٦ية ثةرزا أٔٔ ٨ٔ ٨٤ــ إدراج ٦ية٧٩ةر دراقح ٦ةدة ظٞٮؽ اإلنكةف ً٨٧
امل٪ة٬ش ادلراقيح املٞؿرة يف املؽارس يف أحنةء ابلبلد بكجت ا٩ذ٭ةاكد٭ة حلٞٮؽ

اإلنكةف(.)1

كصةءت ثٮر٦ة ً 27 ٨٧دك٣ح دجذ٭ ٟظٞٮؽ اإلنكةف ظكت دٞؿيؿ نرشد٫

كزارة اخلةرصيح ا٣ربيُة٩يح يف اعـ 2112ـ ,كق ٍ٤اتلٞؿيؿ الٌٮء ىلع قيةقةت
ك ٜ٤ٝامل١٤٧ح املذعؽة بنةف ٌٝةية راحكيح يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ,كين27 ٢٧

دك٣ح كًٕ٭ة  ٜ٤ٞ٦ظير دلل كزارة اخلةرصيح خمةكؼ ٠جرية كاقٕح اجلُةؽ ىلع
اخلؿكٝةت اخلُرية حلٞٮؽ اإلنكةف(.)2

( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (٦ية٧٩ةر دٕزتـ إدراج ظٞٮؽ اإلنكةف
ً ٨٧امل٪ة٬ش ادلراقيح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1435/2/25/
( )2كيىؽر اتلٞؿيؿ لك زبلزح أم٭ؿ٣ ,جرش حتؽيسةت ٔ ٨ادلكؿ املسرية ل٣ ٜ٤ٞ٤تك٤يٍ الٌٮء
ىلع األظؽاث الؿاحكيح حلٞٮؽ اإلنكةف ٚي٭ة ,كدٞؽي ٥دٞؿيؿ ٔ ٨اإلصؿاءات ا٣يت اختؾت
يف امل١٤٧ح املذعؽة يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ,اْ٩ؿ اتلٞؿيؿ املجنٮر يف مٮ ٓٝكزارة اخلةرصيح
ا٣ربيُة٩يح ثةٕ٣ؿبيح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح ثٕ٪ٮاف (ثٮر٦ة ً 27 ٨٧دك٣ح دجذ٭ ٟظٞٮؽ
اإلنكةف) ٕ٣ةـ .٬1435
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ٔ /8ؽـ كصٮد أم محةيح ل٧٤ك٧٤ني ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح كً٧ةف ممذ٤اكد٭٥

كأركاظ٭ ٨٦ ٥االٔذؽاءات كاال٩ذ٭ةاكت ا٣يت دذٕؿض هلة األ٤ٝيح املك٧٤ح ٝ ٨٦ج٢

ابلٮذيني كػةوح يف إ٤ٝي ٥أرٌلفٚ ,بل ي ٥ٕ٪املك ٥٤ثةأل ٨٦كالؿػةء.

ظير ي٭ؽد ٝٮات ظؿس احلؽكد ابلٮر٦يح ٩ةقةاك املك٧٤ني يف إ٤ٝي ٥أرٌلف

ثةالٔذٞةؿ كاتلٕؾيت إذا ٝؽمٮا أم ماككل ًؽ ابلٮذيني َ ٨٦ةاٛح مٮغ
املكذٮَ٪ني يف ٪٦ةَ ٜاملك٧٤نيٚ ,ةبلٮذيٮف  ٥٬املٮاَ٪ٮف األو٤يٮف يف ثٮر٦ة ,كال

حي ٜل٧٤ك٧٤ني األصة٩ت -ىلع ظؽ زٔ٧٭ -٥دٞؽي ٥أم ماككل ًؽ املٮاَ٪ني,

كإال ٤ٕٚي٭٘٦ ٥ةدرة ابلبلد.

 /9املٮا ٙٝاملؼـيح  ٨٦دكؿ اجلٮار اكهل٪ؽ كدةي٪٤ؽ كالىني كٚيت٪ةـ

كب٘٪بلديل ,ث ٢كػؾالف املك٧٤ني املٌُ٭ؽي ٨كٔؽـ ٕ٦ةم٤ذ٭ ٥املٕةم٤ح

اإلنكة٩يح ثٕؽ كوٮهل ٥إىل أراًي٭ة ,كال يٌ٤ف ل٧٤ٮًٮع أم ا٬ذ٧ةـ ث ٢يٕذرب

اخلٮض يف ٌٝيح املك٧٤ني يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ٌٝيح داػ٤يح دذٕ ٜ٤حب١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر,

كرب٧ة جتؽ اتلٕةَ ٨٦ ٙثٌٕ٭ٚ ٥ي١ذيف ثإرقةؿ املٕٮ٩ةت اإلاغزيح كاملكةٔؽات

إ٣يجيح(.)1

( )1دك٣ح ث٘٪بلديل هلة مٮا ٙٝمرشٚح يف ٌٝيح املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني اٛ٣ةري ٨البلصبني ىلع
ظؽكد٬ة ,ىلع مكذٮل اإلاغيث كالكيةيس ل٪١٭ة حتذةج إىل املـيؽ  ٨٦اتلٛة ٥٬كدٞؽي٥
ا٣تكة٬ي ٢ك٦ؽ يؽ إ٣ٮف كاملكةٔؽة ,كًلؾل ٟدك٣ح ٦ة٣زيية كا٩ؽك٩حكية هل ٥ص٭ٮد من١ٮرة
يف اجلة٩ت اإلنكةين ٚن١ؿ اهلل هل.٥
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 /11ظؿ٦ةف املك٧٤ني املٮصٮدي ٨يف ُٞ٪٦ح أرٌلف  ٨٦اتلىٮيخ يف

اال٩ذؼةثةت ا٣ربملة٩يح كاملنةرٌلت الكيةقيح ث٧ٮصت ٝة٩ٮف اجلجكيح ,ظير ال
ن
حي ٜألظؽ اإلدالء ثأوٮاد٭ٌٚ ,٥بل أف يؿمط املؤ٪٦ ٢٬٭ ٥لرلػٮؿ يف دااؿة
اال٩ذؼةثةت يف دلةالت ٦ذ٪ٮٔحٚ ,جؾل ٟظؿمٮا  ٨٦املُةبلح حبٞٮٝ٭ٔ ٥رب قجني

مٌخ.

ث ٢دٕؽل إىل ٚى ٢كَؿد  ٨٦ي٪تكت إىل ٔؿٝيح الؿك٬ةجنية  ٨٦املك٧٤ني

ظير أمؿت ال٤ض٪ح اال٩ذؼةثيح ادليٞ٧ؿاَيح يف ثٮر٦ة كظـب ظٞٮؽ اإلنكةف
ن
الكيةيس كا٣يت ملكخ ظؽيسة ُ٣ؿد قذح ٠ ٨٦جةر أٌٔةا٭ة بكجت إدراج ٔؿٝي٭٥
الؿك٪٬ضية يف الكرية اذلاديح الؿق٧يح اخلةوح ث٭ ٥ثذ٭٧ح أ٩٭ٗ ٥ري مٮاَ٪ني ,كأف

الؿك٪٬ضية ٗري ٕ٦رتؼ ث٭ة ٠ض٧ةٔح ٔؿٝيح رق٧يح يف ثٮر٦ة(.)1

 /11ظؿ٦ة٩٭ ٨٦ ٥دأقحف امل٧ْ٪ةت كممةرقح األننُح الكيةقيح٪٧ٚ ,ؾ اعـ

1962ـ د ٥ظْؿ امل٧ْ٪ةت االصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح كالكيةقيح ل٧٤ك٧٤ني يف أرٌلف
ن
كظ٤٭ة ٩٭ةاية ,ظير ال ي٪١٧٭ ٥تن١ي ٢أم ٧ْ٪٦ح ث٧ة ٚي٭ة االحتةد اُ٣بليب
كدمٕيح اُ٣بلب الؿك٬ةجنيني جبةٕ٦ح را٘٩ٮف كٗري٬ةٚ ,يف ٦ةرس اعـ 1962ـ

اقذٮىل اجلرناؿ (ين كيٝ )٨ةاؽ اجلحل آ٩ؾاؾ ىلع الكُ٤ح يف اٞ٩بلب ٔك١ؿم

كأ٣ىغ ادلقذٮر كظ ٢ا٣ربملةف كحتٮ٣خ الكُ٤ةت اثلبلزح ا٣ترشيٕيح كاٌٞ٣ةايح
كاتلٛ٪يؾيح بنلك آيل إىل دل٤ف اثلٮرة (

) ثؿاةقذ ,٫ز ٥أٔ ٨٤املض٤ف

( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٪٬ضية ثٕ٪ٮاف (َؿد األٌٔةء الؿك٪٬ضيني ٨٦
األظـاب الكيةقيح يف ثٮر٦ة) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ..٬1435/2/15/
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)

دأقحف ظـب قيةيس أَ٤ٔ ٜ٤ي ٫ظـب ا٣رب٩ة٦ش االمرتاَف ابلٮرَل (
ن
ن
كظ ٢حم ٢األظـاب دميٕة كد ٥إ٘٣ةؤ٬ة كأقف احلـب االمرتاَف ٚؿكاع هل يف ٔ٧ٮـ

ابلبلد(.)1

ن
ظير دأزؿ املك٧٤ٮف ٠سريا كدرضركا يف ظيةد٭ ٥اتلْ٪ي٧يح كاألننُح ادليجيح
ن
كاثلٞةٚيح ك٣حف ٪٬ةؾ م ٟيف أف  ٥ْٕ٦أننُح املك٧٤ني دٮٛٝخ د٧ة٦ة ظي٧٪ة

اقذٮىل اجلرناؿ ين كي ٨ىلع الكُ٤ح(.)2

 /12اال٩ذ٭ةاكت اإلنكة٩يح يف قضٮف ثٮر٦ة ٚةملك٧٤ٮف حيذضـكف يف قضٮف

ثٕيؽة ٔ ٨ذكي٭ ٥كال يك٧ط هل ٥ثةلـيةرة ,كيٛذٞؿ إىل أدّن ٦ذُ٤جةت احليةة ٨٦
ٗؾاء ك٦ةء ك٬ٮاء ,ث ٢يٞؽـ هل ٥ا٘٣ؾاء اٛ٣ةقؽ كاملةء الؿا٠ؽ إلحلةؽ الرضر

كاملؿض١ٚ ,سري ٪٦٭ ٥ي٧ٮدٮف يف احلبف دكف ٔ ٥٤ذكي٭ ٥بكجت د٧ك ٨املؿض
يف صك ٫٧كيذ ٥د٪ٚ٭ ٥ثُؿيٞح رسيح ٝ ٨٦ج ٢اٞ٣ٮات ,كيذٕؿًٮف لٕ٧٤ةم٤ح
اٞ٣ةقيح ك٪ٚٮف إ٣ؾاب  ٨٦رضب ٦ربح مكذ٧ؿ ككٝٮؼ داا ٥كظؿ٦ةف لؤلك٢

كالرشب كاحلبف االٛ٩ؿادم كاالٝذيةد كاتلعٞيٞةت املكذ٧ؿة ألص ٢اإلدٕةب

اجلٛيس ,كالرضب املربح ثٕؽ املعة٧٠ح بكيةدة اٞ٣ة٩ٮف ,ثةإلًةٚح إىل األٔ٧ةؿ
النةٝح كإصجةر ٥٬ىلع اٞ٣يةـ ثتْ٪يٌٚ ٙبلت املكضٮ٩ني كأكقةػ٭ ,٥كٗري ذلٟ

 ٨٦أ٩ٮاع اتلٕؾيت ٚةهلل أٔ ٥٤حبةهل.٥

( )1اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,مؿصٓ قةث ,ٜص .146
( )2اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة1972 ,ـ ,مؿصٓ قةث.ٜ
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ثانياً :التحديات اإلعالمية.
 /1د٘ة ٢ٚاإلٔبلـ إ٣ةِ٣ل كا٘٣ؿيب كاإلقبلَل كإ٣ؿيب ٔ ٨دُ٘يح املنة٬ؽ

كالٮٝةآ األحل٧ح كاإلثةدة اجل٧ةٔيح ا٣يت دذٕؿض هلة مك٧٤ٮ ٦ية٧٩ةر ػبلؿ األٔٮاـ

املةًيح ,ظير إف ٕ٦ة٩ةة مكِ٤ل ثٮر٦ة كاًُ٭ةد ٥٬رَٗ ٥ٮؿ ٚرتد٭ة كا٣يت يؿبٮا
ن
ن
ىلع الكتني اع٦ة اك٩خ أحل٧ح كٝةقيح صؽا ,كبةلؿٗ ٨٦ ٥أمل٭ة كٝكٮد٭ة ل ٥د٬ ٜ٤ؾق

املنة٬ؽ كالٮٝةآ ا٬ذ٧ةـ كقةا ٢اإلٔبلـ إ٣ؿيب كا٘٣ؿيب كإ٣ةِ٣ل ث ٢كاص٫
ثةتل٘ة ٨ٔ ٢ٚدُ٘يذ٭ة ٔؽا ثٕي ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح ا٣يت ٔؿًخ دٞةريؿ ػضٮ٣ح

كأػجةر رسيٕح يف اآلك٩ح األػرية ثٕؽ أظؽاث 2112ـ ث ٢ٌٛا٩تنةر كقةا٢

اتلٮاو ٢االصذ٧ةيع.

 /2اتلٌ٤ي ٢اإلٔبلَل ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف نرش أف ٬ؤالء املك٧٤ني

اذلي ٨ي٪ُٞٮف يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ٣حكٮا مٮاَ٪ني ث ٥٬ ٢دػبلء أصة٩ت دػ٤ٮا يف

ابلبلد ثُؿؽ ٗري مرشكٔح ,ليك ال يذعؿؾ الٌ٧ري إ٣ةِ٣ل  ٓ٦املك٧٤ني ,كإزجةت
ٔؽـ أظٞيذ٭ ٥لٕ٤حل يف ٦ية٧٩ةر ,كليك ال دذٕةَٕ٦ ٙ٭ة مٕٮب إ٣ةل ,٥ثةإلًةٚح

إىل نرش أػجةر اكذثح ك٦ذ٪ةٌٝح كخمةٛ٣ح ل٤ٮا ٓٝث ٢كحتؿيٛ٭ة ٔ ٨احلٞيٞيح ,ظير
أمةر كٝةر ادلي ٨مكيٓ ادلي ٨إىل أف راحف ٦ية٧٩ةر كظ١ٮ٦ذ ٫تكذؼؽـ ابل٘٪ة٣ح
وٛح ل٤ؿك٪٬ضية املك٧٤ني ,كيؤًلؽ ىلع أف د٘يري املىُ٤عةت رشط أقةيس يف

ظ ٢املنةلك اٞ٣ةا٧ح يف أرٌلف( )1ث ٢كتنٮق وٮرة املك٧٤ني ثُؿيٞح ٝجيعح جتٕ٢

اآلػؿي ٨يْ٪ؿكف إحل٭ة يف ازدراء كًلؿا٬يح.

( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ الؿك٪٬ضية يؽٕٚٮف رمةكل دل٨ٚ
مٮدة )٥٬كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1435/1/15/
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ٝ /3يةـ الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ثٮًٓ م٤ىٞةت يف دميٓ ٦ؽف كٝؿل املك٧٤ني

دذٮٔؽ ثةإلٔؽاـ أك االٔذٞةؿ للك  ٨٦يؽيل أك يؿق ٢أم ٤ٕ٦ٮ٦ح ألم ص٭ح

ػةرصيح أك ٧ْ٪٦ح إنكة٩يحٚ ,ج٭ؾا احلىةر املٛؿكض ٔ٤ي٭ ٥ل ٥يكذُٓ املك٧٤ٮف
ن
ػبلؿ ٔٞٮد مٌخ  ٨٦إثؿاز ٌٝيذ٭ ٥دكحلة ,ظير ٝجٌخ الكُ٤ةت ابلٮر٦يح

يف ٦ؽي٪ح أكيةب ىلع أك ٖ٩كي ٨زةف مٮم( )1ثذ٭٧ح نرش وٮر االٔذؽاءات ا٣يت

كٕٝخ ًؽ مكِ٤ل أرٌلف ,كأ ٫٩اكف حيةكؿ أف ي٤ذٌف ث٧جٕٮث األم ٥املذعؽة

حلٞٮؽ اإلنكةف دٮ٦ةس أكػية ٠ٮيجذة٩ة ٣تك٤ئ ٫٧ؽد  ٨٦وٮر االٔذؽاءات

ابلٮذيح ىلع املك٧٤ني.

ن
ٔ /4ؽـ الك٧ةح ل٧٤ك٧٤ني ثة٦ذبلؾ صٮاالت أك ٬ةدٞ٩ ٙةؿ ٌٚبل ٔ ٨دٮٚؿ

اال٩رت٩خ كا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح إذ ال دٮصؽ ػُٮط ٬ةد ٙيف اغبليح املُٞ٪ح ,ك٬ؾا

ا ٓ٧ٞ٣ػةص ملُٞ٪ح أرٌلف املك٧٤ح ,كإف كصؽ حبٮزة أظؽ ٪٦٭ ٥يذ ٥حمة٧٠ذ٭٥

ثؽٔٮل ٔؽـ اال٩ىيةع لٞ٤ة٩ٮف كخمةٛ٣ح اجلْةـ ,ظير أذ ٢ٞاُ٣جيت املك٥٤

أك ٖ٩دٮف( )2كأٌ٣ف اٞ٣جي ٔ٤ي ٫يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك كبٕؽ ٚرتة د ٫٤ٞ٩ ٥إىل قض٨
ن
( )1أك ٖ٩كي٩ ٨ةمٍ ظٞٮيق مك ٥٤كيج ٨٦ ٖ٤ا٧ٕ٣ؿ  29اع٦ة ,ك٬ٮ امل٪ذٞؽ النؽيؽ ل٧٧٤ةرقةت
ا٣يت دجذ٭ض٭ة احل١ٮ٦ح ًؽ مكِ٤ل ثٮر٦ة ,كٝؽ حتؽث ٔ ٨أٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣يف إ٣ؽيؽ ٨٦

اتلٞةريؿ ٔرب كقةا ٢اإلٔبلـ ادلكحلح.

ن

( )2أك ٖ٩دٮف َجيت يج ٨٦ ٖ٤ا٧ٕ٣ؿ  65اع٦ة ك٬ٮ راحف دل٤ف النؤكف ادليجيح اإلقبل٦يح يف
ن
٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ك٬ٮ يٕةين  ٨٦كرـ يف ا٘٣ؽة اجلؼة٦يح ,كأف أٚؿاد أرسدٞ٤ٝ ٫ٮف صؽا ىلع
وعذ ٫ظير ل ٥يك٧ط هل ٥ثـيةرد ٫يف الكض ,٨كصةء أذٞةهل ٠ضـء  ٨٦ص٭ٮد احل١ٮ٦ح
ابلٮر٦يح الٔذٞةؿ كاظذضةز ٝةدة املضذ ٓ٧املك ٥٤األرٌلين ,ملٕ٪٭ ٨٦ ٥اتلعؽث إىل املؿاٝجني

ادلكحلني كالىعٛيني.
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ث٧ؽي٪ح أكيةب ,كد ٥احلك٤ٔ ٥ي ٫ثةلكض ٨ملؽة  3ق٪ٮات ,ثٕؽ أف كص٭خ إحل٫
اد٭ة٦ةت ٪٦٭ةٝ /ية ٫٦ثذأصيش أٔ٧ةؿ الن٘ت اُ٣ةاٛيح يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ,كمح٫٤
هلةد ٙحم٧ٮؿ  ٓ٦ثُةٝح

ويين.

 ٨٦ث٘٪بلديل ,ككصؽ يف حمْٛذ ٫ىلع  111يٮاف

 /5اتلٕذي ٥اإلٔبلَل اٞ٣رسم املٛؿكض ىلع ثٮر٦ة ثأك ٫٤٧كبىٛح ػةوح يف

إ٤ٝي ٥أرٌلف إذ د ٓ٪٧الكُ٤ةت ابلٮر٦يح كقةا ٢اإلٔبلـ األص٪بيح  ٨٦الٮوٮؿ
ن
إحل٭ة ك ٨٦ز ٢ٞ٩ ٥األظؽاث ٪٦٭ة ثذةدةٚ ,تنؽد الؿٝةثح ىلع دػٮؿ الىعٛيني

األصة٩ت إحل٭ة(.)1

ككًٕخ الكُ٤ةت ابلٮر٦يح ازجني  ٨٦الىعٛيني األمؿيكيني يف اٞ٣ةا٧ح

الكٮداء ثٕؽ أف زارا ٪٦ةَ ٜالرصاع يف كاليح أرٌلف كٝية٦٭٧ة ثذُ٘يح االٔذؽاءات
كا ٙ٪ٕ٣كاالًُ٭ةد املكذ٧ؿ ًؽ أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية ,كٌلف ذل ٟيف م٭ؿ إثؿي٨٦ ٢

اعـ2112ـٚ ,ىٮرا أظؽاث حمةرصة ابلٮذيني ألظؽ مكةصؽ املك٧٤ني يف ٦ؽي٪ح
( )1ثٕؽ اال٩ذؼةثةت إ٣ة٦ح يف ٩ٮ٧ٚرب 2111ـ ,كدٮيل اجلرناؿ زني قني ز٦ةـ ادلك٣ح ,أَٞ٤خ
احل١ٮ٦ح ق٤ك٤ح  ٨٦اإلوبلظةت ادليٞ٧ؿاَيح كٌلف ٪٧ً ٨٦٭ة ختٛي ٙاٞ٣يٮد ىلع
اإلٔبلـ ,ظير ق٧عخ احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح ,ثإوؽار  8وع ٙإًةٚيح ,بنلك يٮَل ,يف
اعـ 2113ـ ,ثح٪٭ة صؿيؽة دةثٕح ٣ػ أك ٖ٩قةف قٮتيش ,زٔي٧ح املٕةرًح ,كراحكح الؿاثُح
الٮَ٪يح  ٨٦أص ٢ادليٞ٧ؿاَيح ,حلىٔ ٢ؽد الىع ٙا٣يت ٪٦عخ ظ ٜاإلوؽار احلٮَل 16
وعيٛح يف ٔ٧ٮـ ابلبلد ,ظني دىؽر ٚي٭ة  3وع ٙيٮ٦يح مؤيؽة ل٤ع١ٮ٦ح ٪٦ؾ 1961ـ,
ن
ٞ٩بل  ٨٦كٌل٣ح أ٩جةء األ٩ةًٮؿ يف اخلرب املجنٮر ثٕ٪ٮاف (٦ية٧٩ةر تك٧ط ثإوؽار  8وعٙ
يٮ٦يح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1435/1/1/
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أكيةبٚ ,ٮٕٝخ مىةد٦ةت ثح٪٭٧ة كبني ٦ذُؿٚني ثٮذيني ٝج ٢تك٤ي٧٭٧ة إىل

الرشَح ا٣يت أرق٤ذ٭٧ة مؿة أػؿل إىل را٘٩ٮف ,كأٚةدت الكٛةرة ابلٮر٦يح يف

كام ٨ُ٪ل٤ىعٛيني أ٩٭٧ة مم٪ٮاعف  ٨٦إ٣ٮدة إىل ثٮر٦ة(.)1

كاقذؽىع ا٣ربملةف ابلٮرَل اجلةات الؿك٪٬يج ٔجؽ الؿزاؽ مٮف مٮٖ٩

القذضٮاث ٫ظٮؿ درصيط أدىل ث٪ٞ٣ ٫ةة حم٤يح يف ثٮر٦ة ًؽ احل١ٮ٦ح ,اد٭ٚ ٥ي٫

اجلحل ابلٮرَل ثةتلٮرط يف ا٤٧ٕ٣يةت اإلر٬ةثيح ا٣يت اردكجذ٭ة إ٣ىةثةت

ابلٮذيح املذُؿٚح يف ٝؿيح ػري ٔؽف ص٪ٮب ٘٪٦ؽك ,ك٩ذش ٔ٪٭ة ظؿؽ امل٪ةزؿ

كترشيؽ املبةت كٝذ ٢إ٣رشات ٪٦٭ ٥ث٧ة ٚي٭ ٥ا٣جكةء كاألَٛةؿ ,كأف اٞ٣ٮات
ٝة٦خ ثذٛذحل ٦زنؿ اجلةات أز٪ةء ػٌٮٔ ٫لبلقذضٮاب ٝ ٨٦ج ٢ا٣ربملةف.

 /6إننةء ظة٣ح ظىةر إٔبلَل منؽد ككاقٓ ٚذٛؿض الكُ٤ةت ابلٮر٦يح

رٝةثح مؽيؽة ىلع الىعةٚح كاملضبلت كا٣جرشات ادلكريح ث٧ة يف ذل ٟاملٮآٝ

االل١رتك٩يح ,كزرع ٔيٮف كصٮاقحف ملذةثٕح لك  ٨٦يؽيل ث٤ٕ٧ٮ٦ةت ألم ص٭ح
ن
اك٩خ ,كٝؽ قج ٜيف املُ٤ت اثلة٣ر (اتلعؽيةت االصذ٧ةٔيح) أف ٠سريا ٨٦
املك٧٤ني أذ٤ٞٮا بكجت ظيةزد٭ ٥ل٤ضٮاؿ كإُٔةء ٤ٕ٦ٮ٦ةت جل٭ةت ػةرصيح

كدىٛط اال٩رت٩خ(.)2

( )1اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٪٬ضية ثٕ٪ٮاف( /ثٮر٦ة دٌٓ وعٛيني أص٪بيني يف
اٞ٣ٮاا ٥الكٮداء تلُ٘يذ٭٧ة أز٦ح الؿك٪٬ضية) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ,٬1435/1/11 /
كالىعٛيةف ٧٬ة ٦يخ رايزن كٔ٤يةء حمجٮب يٕ٧بلف حلكةب كٌل٣ح لٮًلف اكثيٮ ل٤ذىٮيؿ,
كْل كٌل٣ح وعٛيح مكذ٤ٞح.
( )2إف اكف ٬ؤالء ٝؽ جنعٮا ٚي٧ة مىض يف احلىةر كالؿٝةثح ,أوجط ٬ؾا احلىةر اآلف ال جيؽم
=
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أوالً :يف اجلانب السياسي.
 /1املُةبلح ث٧كةكاة املك٧٤ني يف احلٞٮؽ إ٣ة٦ح ٘٠ري ٨٦ ٥٬املٮاَ٪ني ,كدجنيٍ
اٌٞ٣يح كدٕٛي٤٭ة ٩ ٨٦ةظيح الكيةقح ادلاػ٤يح كادلكحلح ظىت يذ٪١٧ٮا ٨٦

احلىٮؿ ىلع ظٞٮٝ٭ ,٥كحيى٤ٮف ىلع اتل٧سي ٢يف ا٣ربملةف كاحل١ٮ٦ةت
املع٤يح كٗري ذلٟ؛ كبؾل ٟدٞٮل مٮاٛٝ٭ ,٥كاملُةبلح ٔرب ا٪ٞ٣ٮات ادلكحلح

كاهليبةت إ٣ةمليح ٝ ٨٦ج ٢امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح ىلع دُجي٦ ٜة صةء يف اإلٔبلف

إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ثإ٤ٝي ٥أرٌلف ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثةجلة٩ت الكيةيس يف املٮاد

اتلةحلح(/)1

أ٦ /ةدة ر )15( ٥ٝيف اٞٛ٣ؿة ر )1( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة "للك ٚؿد ظ ٜاتل٧ذٓ
ن
جبجكيح ٦ة" كيف اٞٛ٣ؿة ر )2( ٥ٝصةء يف ٩ى٭ة "ال جيٮز دٕكٛة ظؿ٦ةف أم مؼه
 ٨٦صجكحذ ٫كال  ٨٦ظ ٫ٞيف د٘يري صجكحذٚ ,"٫ةحل١ٮ٦ح ابلٮذيح ل ٥دٕرتؼ

=

يف إ٣رص الؿا ٓ٦ ٨٬ثؿكز اإلٔبلـ املٕةرص كا٩تنةر ثؿا٦ش اتلٮاو ٢االصذ٧ةيع كاهلٮادٙ
اذل٠يح كٗري٬ة.
( )1حم٧ٮد رشي ٙبكيٮين ,كد .حم٧ؽ الكٕيؽ ادلٝةؽ ,كدٔ .جؽ إْ٣ي ٥كزيؿ ,ظٞٮؽ اإلنكةف
الٮزةا ٜإ٣ةمليح كاإل٤ٝي٧يح ,مؿصٓ قةث ,ٜص.19
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ثٕؿٝيذ ٫الؿك٬ةجنية ث ٢د ٥جتؿيؽ ٨٦ ٥٬صجكحذ٭ ٥احلٞيٞيح بكعت الٮزةا٪٦ ٜ٭٥

كإ٘٣ةء ظ ٜاملٮاَ٪ح ٪٦٭ ٥ألص ٢ظؿ٦ة٩٭٬ ٨٦ ٥ٮيذ٭ ٥األو٤يح ,كاقتجؽاهلة

ثإزجةدةت دٛيؽ أ٩٭ٗ ٥ري مٮاَ٪ني ,دػبلء أصة٩ت كدٌ٤ف ٔ٤ي٭ ٥د٭ ٥زااٛح

كمـأ ٥ثةَ٤ح ٠إَبلٝ٭ ٥ثأ٩٭ ٥ث٘٪ة٣ح.

ب٦ /ةدة ر )21( ٥ٝكصةء يف ٩ى٭ة ثةٞٛ٣ؿة ر" )1( ٥ٝللك مؼه ظ ٜاملنةرًلح

يف إدارة النبٮف إ٣ة٦ح بلرلق إ٦ة ٦جةرشة أك ثٮاقُح ممس٤ني خيذةركف يف ظؿيح",

٤ٚحف ل٧٤ك٧٤ني يف أرٌلف أم ظ ٜاملنةرًلح يف إدارة مبٮف ابلبلد أك ظىت ثإدالء

أوٮاد٭ ٥يف اال٩ذؼةثةت ا٣ربملة٩يح كاملنةرٌلت الكيةقيح ث٧ٮصت ٝة٩ٮف اجلجكيح,
ن
ظير ال حي ٜألظؽ اإلدالء ثأوٮاد٭ٌٚ ,٥بل أف يؿمط املؤ٪٦ ٢٬٭ ٥لرلػٮؿ يف

دااؿة اال٩ذؼةثةت.

 /2جيت ىلع ادلكؿ اإلقبل٦يح أف د ٙٞكٛٝح مضةٔح كظةز٦ح ل ٌٍ٘٤ىلع
ن
ن
ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر كٞ٦ةَٕذ٭ة قيةقية كاٝذىةدية كقعت قٛؿاا٭ة كُٓٝ
إ٣بلٝةت ادلث٤ٮ٦ةقيح ٕ٦٭ة ,كظي٪٭ة قيعكت ل٧٤ك٧٤ني أ ٙ٣ظكةب ٚ٭٢

اعؿ ٨٦
٩ؿل كنك ٨ٔ ٓ٧تن١ي ٢جلةف قيةقيح كاٝذىةديح ىلع مكذٮل و
الٮزراء كاألمؿاء كالكٛؿاء ىلع َٮؿ ابلبلد اإلقبل٦يح كٔؿً٭ة يف كٝخ ال
يٛيؽ ٚي ٫النضت كاتل٪ؽيؽ كاالقت٪اكر ثةلالكـ  ,ٍٞٚكدٔٮة دكؿ إ٣ةل٥

ا٘٣ؿيب كػةوح األكركبيح ٪٦٭ة ا٣يت د٭ذ ٥ثٌٞيح ظٞٮؽ اإلنكةف ل ٌٍ٘٤ىلع
ن
ن
ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر قيةقية كاٝذىةدية كاملٞةَٕح ادلث٤ٮ٦ةقيح إلُٔةء ظٞٮؽ
املك٧٤ني يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كاالقتس٧ةر األ٦س ٢دلكر امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح يف

إ٣ةل ٥كػةوح ادلكؿ األكركبيح ا٣يت هلة ا٬ذ٧ةـ ثة ٖ٣يف مكأ٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف
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كإظبلؿ ادليٞ٧ؿاَيح يف دك٣ح ثٮر٦ة(.)1
 /3الٌٍ٘ ىلع احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح َٔ ٨ؿي ٜا٪ٞ٣ٮات الؿق٧يح  ٨٦ادلكؿ ال١ربل
اكألم ٥املذعؽة ك٧ْ٪٦ةت ظٞٮؽ اإلنكةف ثةالٔرتاؼ الؿقِل ثٕؿٝيح

الؿك٪٬ضية املك٧٤ح كإُٔةء اجلجكيح هل ,٥كُ٦ةبلح األم ٥املذعؽة كدل٤ف

األ ٨٦ثإوؽار ٝؿار م٤ــ جيرب ثٮر٦ة إىل ٪٦ط املٮاَ٪ح ل٤ؿك٪٬ضية ىلع أذجةر
ن
أ٩٭ٔ ٥ؿٝيح أوي٤ح يف ابلبلد ,كبةتلةيل د٪ع ٢منةلك٭ ٥صؾريةٚ ,ذع ٜٞهل٥
احلؿيح كاملكةكاة كدثجخ هل ٥إ٣ؽا٣ح كاحليةة ال١ؿي٧ح.

ظير دب٪خ اجلٕ٧يح إ٣ة٦ح لؤلم ٥املذعؽة يٮـ االزجني 2114/12/29ـ ٝؿارا

يؽٔٮ قُ٤ةت ثٮر٦ة إىل ٪٦ط اجلجكيح ابلٮر٦يح أل٤ٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح كدٮٚري

اخلؽ٦ةت هل ٥أقٮة ثجٞيح املٮاَ٪ني ,كيأيت ٬ؾا اٞ٣ؿار ٗري امل٤ــ اذلم أذ٧ؽ
ثةإلدمةع ٝ ٨٦ج ٢اجلٕ٧يح إ٣ة٦ح ا٣يت دذ٧سٚ ٢ي٭ة  193دك٣ح ثٕؽ م٭ؿ ىلع

املىةدٝح ٔ٤ي ٫أ٦ةـ جل٪ح ظٞٮؽ االنكةف اتلةثٕح ل٤ضٕ٧يح( ,)2كًلؾل ٟاالقذٛةدة
( )1لؤلق ٙالنؽيؽ تكةث ٥ْٕ٦ ٜدكؿ إ٣ةل ٥اآلف دلٔٔ ٥بلٝةد٭ة  ٓ٦اجلْةـ اجلؽيؽ يف
ن
٦ية٧٩ةر حتخ ذريٕح الؿٗجح يف تنضيٕ ٫ىلع امليض ٝؽ٦ة يف اإلوبلظةت ادليٞ٧ؿاَيح ا٣يت
ثؽأ٬ة ,كأف ٬ؾق ادلكؿ ال دؿيؽ أف دٕ١ؿ وٛٮ ٔبلٝةد٭ة ٦ ٓ٦ية٧٩ةر ثإزةرة مٮًٮع د٦ةء

املك٧٤ني أك محبلت اإلثةدة املٮص٭ح ًؽ ,٥٬األمؿ اذلم مضٓ املذُؿٚني ىلع أف زادكا يف
ن
٩رياف دٕىج٭ ٥األُٔل ,أ٦ة األمؿ األمؽ أقٛة ٚ٭ٮ يذ٧س ٢يف انكيةؽ ثٕي ادلكؿ املك٧٤ح
كراء  ُٜ٪٦تنضيٓ ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر كالىرب ٔ٤ي٭ة كٔؽـ دٕؿيٌ٭ة لٌ٘٤ٮط إ٣ةمليح.

( )2اْ٩ؿ مٮ ٓٝصؿيؽة اجلـيؿة الكٕٮديح يف اخلرب املجنٮر هلة ثذةريغ 1436/3/9 /ـهيف إ٣ؽد
( )15434ثٕ٪ٮاف (األم ٥املذعؽة دؽٔٮ ثٮر٦ة إىل ٪٦ط اجلجكيح أل٤ٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح)
كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬1436/3/16 /
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 ٨٦أوعةب اٞ٣ؿار كالنأف يف داػ ٢ثٮر٦ة  ٨٦الكيةقحني كاٞ٣ة٩ٮ٩حني املعةيؽي٨

ل ٌٍ٘٤ىلع ظ١ٮ٦ذ٭ٔ ٥رب الٮقةا ٢املذةظح يف إزجةت ٔؿٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح

ككصٮد ٥٬يف أرٌلف ٪٦ؾ ٦بةت الكجني ,كٝجٮؿ الٮزةا ٜالؿق٧يح ا٣يت يف أيؽي٭,٥

كبةتلةيل د٪٧ط ظٞٮٝ٭ ٥اكم٤ح ,ك ٨٦ ٢ٕ٣ادلالا ٢ال١جرية يف إزجةد٭ ٥أوٮؿ يف دٟ٤
املُٞ٪ح ٬ٮ إٝؿار ظ١ٮ٦ةت ثٮر٦ة املذٕةٝجح ثٕؿٝيح الؿك٪٬ضية(.)1

 /4اقتس٧ةر الكيةقحني املٮصٮدي ٨كأوعةب اجلٛٮذ يف داػ ٢كػةرج ثٮر٦ة
كاالقذٛةدة  ٨٦درصحيةد٭ ٥كػُةثةد٭ ٥ك ٨٦هل ٥و٤ح ثةحل١ٮ٦ح كاملذٕةَٛح
 ٓ٦املك٧٤ني يف إزجةت اٌٞ٣يح ٠عضح كمة٬ؽ كبؿ٬ةف.

( ٨٦ )1ادلالا ٢ىلع أوٮؿ ٔؿٝيح الؿك٬ةجنية كإزجةد٭ة ٬ٮ إٝؿار ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة املذٕةٝجح ثٕؿٝيح
الؿك٬ةجنية  ٨٧ٚذل/ٟ

 /1أكؽ راحف الٮزراء (أك٩ٮ) اداعء الؿك٬ةجنيني ثأ٩٭ ٥قبل٣ح أو٤يح ,كٝؽ ق٧ط ثإذأح
ثؿ٩ة٦ش ثةل٘٤ح الؿك٬ةجنيح ٔرب اإلذأح احل١ٮ٦يح زبلث مؿات يف األقجٮع.

 /2يف دةريغ 1954/9/25ـ أٔ ٨٤راحف الٮزراء (أك٩ٮ) يف د ٟ٤اٛ٣رتة يف إذأح احل١ٮ٦يح
أف قاكف أرٌلف  ٥٬الؿك٪٬ضيٮف املك٧٤ٮف.

 /3يف دةريغ 1955/11/14ـ ٔ٪ؽ٦ة اكف (يٮبةمٮم) كزيؿ ادلٚةع الكةث ٜلؿاثُح احلؿيح
الىة٦ؽة امل٪ةٌ٬ح ل٤نٕٮب اٛ٣ةميح ,أً٣ف ػُةث ٫يف اصذ٧ةع ٔٞؽ يف (ك٩ش دك) أٔ٨٤

ٚي ٫ث٧ؿاصٓ دةرخي يح اكٚيح أف الؿك٬ةجنيح أ٤ٝيح كَ٪يح أو٤يح يف احتةد ثٮر٦ة ككًٕ٭٥
ممةز ٢لٮًٓ اٞ٣ٮ٦يةت األػؿل ٠ػ (النةف كٌلمني كالاكري. )٨

 /4املكت٪ؽات كالٮزةا ٜا٣يت حي٤٧٭ة الؿك٪٬ضيٮف كالىةدرة  ٨٦ظ١ٮ٦ةت ثٮر٦ة املذٕةٝجح,

اْ٩ؿ كرٝح ا ٢٧ٕ٣املٞؽ٦ح  ٨٦كٌل٣ح األ٩جةء الؿك٬ةجنية ثةتلٕةكف  ٓ٦املض٤ف الؿك٬ة٩يج
األكركيب ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ ثٮر٦ة كٝؿ٩ةف  ٨٦املٕة٩ةة) إلٞ٣ةا٭ة يف ٩ؽكة (د٘يري األ٦ح)

جبةٕ٦ح ٪ٝةة الكٮيف ثةإلق٧ةٔي٤يح ث٧رص.
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ٞٚؽ دٔخ زٔي٧ح املٕةرًح يف ٦ية٧٩ةر أك٩ش قةف قٮتيش( )1ا٣ربملةف إىل

إوؽار ٝة٩ٮف د٭ؽؼ حل٧ةيح ظٞٮؽ األ٤ٝيةت(.)2

٧٠ة أً٣ف اجلةمٍ احلٞٮيق ابلٮرَل ادل٠ذٮر يت يل

()3

حمةرضة ٔ ٨دةريغ

الؿك٪٬ضية يف أرٌلف ,كإزجةت كصٮد الؿك٪٬ضية يف ثٮر٦ة ٪٦ؾ اٞ٣ؽـ ,كإزجةت ذلٟ

 ٨٦ػبلؿ كصٮد ٘٣ح ٝؽي٧ح ٪٦ؽزؿة دُةث ٜال٘٤ح ا٣يت يذعؽث ث٭ة ٔؿٝيح

الؿك٪٬ضية يف ثٮر٦ة ,ككصٮد مكت٪ؽات ككزةا ٜكٔ٧بلت ٕ٦ؽ٩يح كآزةر إقبل٦يح

كًلذت كمؤٛ٣ةت كػؿااٍ ٝؽي٧ح ,كاقتن٭ؽ ث٧ؼُٮَح دةرخييح؛ ظير أزجخ

الاكدت كصٮد ٔؿٝيح الؿك٪٬ضية ,كذ٠ؿ أكوةٚ٭ ٥كَؿؽ ممةرقذ٭ ٥ل٤عيةة ,دثجخ ث٧ة
ن
ال يؽع دلةال ل٤ن ٟأوة٣ح ٔؿٝيح الؿك٪٬ضية يف ثٮر٦ة(.)4
ن
( )1أك٩ش قةف قٮتيش دج ٨٦ ٖ٤ا٧ٕ٣ؿ ( )67اع٦ة احلةو٤ح ىلع صةاـة ٩ٮب ٢ل٤كبلـ ٝؽ أمٌخ
ن
15إىل  21اع٦ة املةًيح ر ٨٬اإلٝة٦ح اجلربيح يف ٦زنهلة ,ألص٪٦ ٢ةداد٭ة لرليٞ٧ؿاَيح كْل
زٔي٧ح املٕةرًح يف ٦ية٧٩ةر ,كٝؽ دمٕخ ٬ؾق املٕ٤ٮ٦ةت  ٨٦ػبلؿ ٦ذةثٕيت لٌٞ٤يح
ن
كٕ٦ؿٚيت ث٧ة جيؿم ٪٬ةؾ ,كل ٥أصؽ هلة دؿدمح ظىت يف مٮ ٓٝكيكيبيؽية.

( )2ص٪ةف ثؽر إ٣زنم ,مك٧٤ٮ ٦ية٧٩ةر ظٞةا ٜػ ٙ٤الكذةر ,مؿصٓ قةث ,ٜص.94

( )3ادل٠ذٮر (يت يل أك) مكٔ ٨٦ ٥٤ؿٝيح اكَل إظؽل إ٣ؿٝيةت املٕرتؼ ث٭ة يف ثٮر٦ة ,ك٬ٮ
أظؽ املؽإٚني ٔ ٨ظٞٮؽ إ٣ؿٝيةت كاٞ٣ٮ٦يةت يف ثٮر٦ة؛ ظير يـكر إ٣ؽيؽ ٨٦
اجلةٕ٦ةت كاملٕة٬ؽ يف إ٣ةل٣ ٥جرش دةريغ إ٣ؿٝيةت يف ثٮر٦ة ,كيف ٞ٦ؽ٦ذ٭ة ٔؿٝيح

الؿك٪٬ضية ا٣يت أزجخ مٮاَ٪ذ٭ ٥األو٤يح يف ابلبلد ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء
الؿك٪٬ضية ثٕ٪ٮاف (د .يت يل أك يثجخ أوة٣ح ٔؿٝيح الؿك٪٬ضية يف ثٮر٦ة).

( )4اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٪٬ضية ثٕ٪ٮاف (د .يت يل أك يثجخ أوة٣ح ٔؿٝيح
الؿك٪٬ضية يف ثٮر٦ة) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ1435/1/13/ق ,كًلذت ٬ؾق املؼُٮَح ٬رنم

صبلس ٚٮرد ثي ٢يف اعـ 1799ـ.
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 /5االقذٛةدة  ٨٦املؿاصٓ اتلةرخييح اٞ٣ؽي٧ح ا٣يت ٠ذجخ ٝ ٨٦ج ٢املؤرػني

املعةيؽي ٨أك املؤرػني ابلٮذيني ٔٔ ٨ؿٝيح الؿك٪٬ضية ,كأ٩٭ ٨٦ ٥إ٣ؿٝيةت
املٮصٮدة يف ثٮر٦ة جيت االٔرتاؼ ث٭ة كإُٔةا٭ ٥اكٚح احلٞٮؽٞٚ ,ؽ أرتؼ
(٦ة ٖ٩د٭ةف) مؤرخ دةريغ َةاٛح املٮغ يف ٠ذةث( ٫دةريغ أرٌلف اكال أك

رك٪٬ضية) ثأ٩٭ ٥مٮاَ٪ٮف أرٌل٩يٮف(.)1

 /6دٕٛي ٢دكر امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح يف إ٣ةل ٥كػةوح األكركبيح ظير إف هلة
ن
ن
ا٬ذ٧ة٦ة ثة٘٣ة ثٌٞيح إظبلؿ ادليٞ٧ؿاَيح يف ثٮر٦ة ,كٝؽ ٔٞؽكا ٔؽة
مؤد٧ؿات يف دةي٪٤ؽ لؤلظـاب املٕةرًح ,كديع إحل٭ة ثٕي امل٧ْ٪ةت األرٌل٩يح

اإلقبل٦يح ,كاالدىةؿ ثةحلـب الٮَين ادليٞ٧ؿايط املٕةرض ,ك٧ْ٪٦ةت
ن
ابلٮذيني الؿًل٭ةي( ٨املٮغ) املٕةرًح يف اخلةرج ,ك ٥٬أيٌة  ٨٦قاكف أرٌلف
األو٤يني كال زالٮا ىلع ٔبلٝح َيجح  ٓ٦املك٧٤ني١ٚ ٓ٦ ,ؿة دبين احل٢
الكِ٤ل ًٝ ٨٦جى ٢امل٧ْ٪ةت اإلقبل٦يح يف الٮٝخ احلةرض ىلع َؿيٞح اجل٪ةح
الكيةيس ل٧ْ٪٧٤ةت املك٤عح ,أك تن١ي ٢أظـاب ك٧ْ٪٦ةت ظٞٮٝيح صؽيؽة

كبأق٧ةء صؽيؽة هلؾا ا٘٣ؿض.

(٬ )1ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح ابلبلغ ال١ٮيتيح األقجٮٔيح يف ٔؽد٬ة الىةدر ( )714يف ,٬1413/2/5
ص ٫٤ٞ٩ ,35-34النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌلين رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة
املك٧٤ني ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) ص,191
مؿصٓ قةث.ٜ
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 /7اتلبين اجلةد ٝ ٨ ٦ج٧ْ٪٦ ٢ح اتلٕةكف اإلقبلَل ٌٞ٣يح املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
ن
كظ٤٭ة قيةقية ,ظير إف ٬ؾق امل٧ْ٪ح إ٣ؿيٞح  ٨٦أٝٮل امل٧ْ٪ةت املٮصٮدة
يف اعمل٪ة اإلقبلَل ثٕؽ األم ٥املذعؽة يف ٔؽد أٌٔةا٭ة إذ دٌ )57( ٥دك٣ح
حتخ لٮاا٭ة ,كهلة ص٭ٮد ٠جرية ٚي٧ة خته األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف دميٓ دكؿ

إ٣ةل ٥كالٮٝٮؼ يف حم٪٭ ٥كرزاية ,٥٬ل٤عٛةظ ىلع ٬ٮيذ٭ ٥اإلقبل٦يح كاملُةبلح
حبٞٮٝ٭ٔ ٥رب الٮقةا ٢املذةظح ,كهلة دراقةت ٩ٮٔيح ٚي٧ة خيه صة٩ت
اتلعؽيةت لؤل٤ٝيةت املك٧٤ح يف إ٣ةل ,٥قٮاء اك٩خ دٕ٤ي٧يح أك دؿبٮيح أك

اصذ٧ةٔيح أك اٝذىةديح أك قيةقيح ,ثةإلًةٚح إىل ص٭ٮد٬ة الؿاإح كامل٧٤ٮقح

يف قبي٩ ٢رصة ٌٝيح املك٧٤ني يف ثٮر٦ة كقيأيت مـيؽ ثيةف يف اٛ٣ى ٢اٞ٣ةدـ

إف مةء اهلل(.)1

 / 8امل٪ط ال دٮدل إال  ٨٦رظ ٥املع٧ٚ ,٨ة حيى ٢ل٧٤ك٧٤ني يف ثٮر٦ة  ٨٦اًُ٭ةد
كمىةات كترشيؽ ال ثؽ لٕ٤ةل ٥اإلقبلَل أف يكذٛيؽ ٬ ٨٦ؾق األظؽاث

كالٮٝةآ القذ٘بلؿ اٛ٣ؿوح كاالقتس٧ةر األ٦س ٢ل٤عؽث يف املُةبلح ثٌٞيذ٭,٥
ن
كالٮٝٮؼ جبة٩ج٭ ٥ثكةٚح الٮقةا ٢امل٪١٧ح ,كدجنيٍ اٌٞ٣يح قيةقية ٨٦
داػ ٢ثٮر٦ة ك ٨٦ػةرص٭ة ,ظىت دذع ٜٞامل٪ط اإلهليح ٪ٔ ٨٦ؽق قجعة,٫٩
٠ي ٙكاآلف ٝؽ ٔؿٚٮا كٔ٧٤ٮا ثٌٞيح إػٮا٩٭ ٥يف ثٮر٦ة كأوجعٮا مكؤك٣ني

ثٕؽ أف اك٩خ اٌٞ٣يح يف َيةت ا٣جكيةف ث ٢كص٭ ٢ال١سريي٪٦ ٨٭ ٥ك٦ة زاؿ.

(٪٬ )1ة أ٩ةمؽ ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقبلَل ثذ١ٮي ٨جل٪ح ػةوح ث٧كِ٤ل أرٌلف تكُل (جل٪ح
أرٌلف) ىلع ٗؿار جل٪ح اٞ٣ؽس ,لبل٬ذ٧ةـ ثٌٞيح مكِ٤ل أرٌلف.
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 /9ختىيه كزيؿ يف ابلبلد اإلقبل٦يح لنؤكف األ٤ٝيةت اإلقبل٦يح يف لك ٦ةهل٥
ك٦ة ٔ٤ي٭ ,٥كحي٬ ٢٧ؾا الٮزيؿ ٞ٣ت كزيؿ األ٤ٝيةت اإلقبل٦يح كأف يكٮف

قٛري٬ة يف ادلكؿ ٗري املك٧٤ح ذات األ٤ٝيح املك٧٤ح  ٨٦املذؼىىني يف
ن
النؤكف اإلقبل٦يح كادلارقني لئلقبلـ صيؽا ,كأف يكٮف دميٓ أٌٔةء
ن
قٛةراد ٫أك ٪ٝى٤يذ ٨٦ ٫امل٤زت٦ني لئلقبلـ كاصجةت كأدثة ,ألف الكٛةرة
اإلقبل٦يح يف ابلبلد ٗري اإلقبل٦يح ثني األ٤ٝيح املك٧٤ح دكٮف مؿصٕة
ن
ل٧٤ك٧٤ني ٚي٭ة ل٤كؤاؿ ٔ ٨دي٪٭ ٥كدكٮف مٮًٕة لبلٝذؽاء ث٭ة كاألقٮة يف

ق٤ٮًل٭ ٥كأػبلٝ٭ ,٥كجيت ىلع املؤد٧ؿات اإلقبل٦يح ادلكحلح أف دجذؼت ٨٦
ثني األ٤ٝيةت املك٧٤ح  ٨٦ي٧س٤٭ة دلي٭ة ,كجيت أف يكٮ٩ٮا  ٨٦مك٧٤ي٭٥

الٮأني الىةدٝني كادلاعة ثح٪٭ ٥كأف دكٮف ٌٔٮيذ٭ ٥يف ٬ؾق املؤد٧ؿات
ن
ن
ٌٔٮيح اكم٤ح رأية كمنٮرة كوٮدة(.)1
 /11تن١ي ٢جل٪ح رٚيٕح املكذٮل ذات قيةدة كريةدة مم ٨ي١٤٧ٮف ظ ٜاتلأزري,
يذٌ ٨٧دث٤ٮ٦ةقحني كقيةقحني كظٞٮٝيني  ٨٦اكٚح امل٧ْ٪ةت اإلقبل٦يح

كاحلٞٮٝيح ٠ؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل ,ك٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقبلَل

()2

كاجلةٓ٦

ن
( )1دل٤ح اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح إ٣ؽد  11ص  33ك٬ؾا االٝرتاح دمي ٢كراآ صؽا ,كأ٩ةمؽ ثٞٮة
٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقبلَل يف قبي ٢حتٞي٬ ٜؾا االٝرتاح كدٕٛي ٫٤ىلع أرض الٮا ٓٝثةتلٕةكف
 ٓ٦قٛؿاء ادلكؿ اإلقبل٦يح.

ن
(٧ْ٪٦ )2ح اتلٕةكف اإلقبلَل ملك كٚؽا رٚيٓ املكذٮل ,كدػ ٢ثٮر٦ة كزار امل٪ةَ ٜامل١٪ٮبح
ثذةريغ  1435/1/9ـهل٧٤ؿة اثلة٩يح ,تلٞيص احلٞةا ,ٜكٌلف ىلع رأس الٮٚؽ األ٦ني إ٣ةـ
ا٣ربكٚكٮر حم٧ؽ إظكةف ادلي ٨أكٗ٤ٮ.
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األز٬ؿ ,كراثُح ٔ٧٤ةء املك٧٤ني يف إ٣ةل ,٥ك٬يبح املعة٦ني اإلقبل٦يني
ن
ن
كٗري٬ة ,إلٔؽاد دٞؿيؿ مةم ٢ك٦ذاكم٦ ٢ؽٔٮ٦ة ثةألد٣ح كالنٮا٬ؽ مىعٮبة
ثةلىٮر كاملٞةَٓ  ٓ٦مبلظْح اقتيٛةء الرشكط كالٌٮاثٍ البلز٦ح يف ذل,ٟ

كدٞؽي٧٭ة ل٤ض٭ةت إ٣ةمليح ذات إ٣بلٝح ادلكحلح ٧٠ض٤ف األ ٨٦ك٬يبح األم٥

املذعؽة ك٬يبح ظٞٮؽ اإلنكةف كاملع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح( ,)1كاملُةبلح حبٞٮؽ
املك٧٤ني يف ثٮر٦ة كالٮ ٙٝاٛ٣ٮرم ل٧٤ضةزر كاال٩ذ٭ةاكت ,كاملجةدرة ثةملنةرًلح
يف املؤد٧ؿات إ٣ةمليح امل٧ْ٪ح ىلع مكذٮل ادلكؿ كامل٧ْ٪ةت كاملؤقكةت

إ٣ةمليح اكالصذ٧ةاعت ادلكريح ملض٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف كٗري٬ة(.)2

 /11حتؿي ٟامل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح كاإلنكة٩يح اإلقبل٦يح كادلكحلح ٗري احل١ٮ٦يح

( )3

كٕ٦ؿٚح آحلةت اتلعؿؾ اٞ٣ة٩ٮين ,تلبين ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة كا٬ذ٧ة٦٭ة ,كٔٞؽ
املؤد٧ؿات كاجلؽكات ىلع املكذٮل ادلكيل كدٔٮة النؼىيةت ابلةرزة ا٣يت هلة
ز ٢ٞيف حتؿي ٟاٌٞ٣يح كأوعةب اٞ٣ؿار  ٨٦الؿؤقةء كامل٤ٮؾ ,ك ٨٦ز٥

إوؽار دٮويةت دٛ٪يؾيح كُ٦ةبلةت صةدة ,كدٔٮات وةدٝح ,كبية٩ةت ٕٚة٣ح

(٦ )1س ٢اإلٔبلف إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ظير دك ٢ٛحب ٜاحليةة كاحلؿيح ادليجيح كٔؽـ
اال٩ذ٭ةاكت اإلنكة٩يح كٗري٬ة ,كًلؾل ٟمٮاد املع٧١ح اجل٪ةايح.
(٧٠ )2ة ظى ٨٦ ٢املؿًلـ الؿك٬ة٩يج إ٣ةِ٣ل ػبلؿ منةرًلذ٭ ٥لرلكرة ( )23ملض٤ف ظٞٮؽ
اإلنكةف اتلةثٓ لؤلم ٥املذعؽة جب٪ي ٙيف اٛ٣رتة2113/6/13-11/ـ .
( )3رب٧ة ال دؽػ ٢ظٞٮؽ اإلنكةف املك ٨٧ً ٥٤ا٬ذ٧ة٦ةت ٧ْ٪٦ةت ظٞٮؽ اإلنكةف إ٣ةمليح
ٚيه من٘ٮ٣ح يف قبي ٢محةيح  ٍُٝكُلب أمؿيكة.
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يف قبي٩ ٢رصة اٌٞ٣يح( ,)1كاملُةبلح ثإيٛةد جل٪ح مكذ٤ٞح رٚيٕح املكذٮل
تلٞيص احلٞةا ٜإىل ٦ية٧٩ةر ل٤ذعٞي ٜيف دميٓ ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦

أص ٢مكةء٣ح مؿدكجي٭ة كدٞؽي٧٭ ٥لٕ٤ؽا٣ح ,كً٧ةف ٔؽـ إٚبلد٭٨٦ ٥

إٞ٣ةب كاجلـاء( ,)2كادلٔٮة اجلةدة إىل إرقةؿ ٝٮات حل ِٛالكبلـ ادلكحلح

كمؿاٝجني دكحلني حل ِٛاأل ٨٦كمحةيح األ٤ٝيح املك٧٤ح يف أرٌلف لٮ ٙٝدـ
ن
املك ٥٤ا٣ربمء اذلم ٦ة زاؿ يزنؼ ٪٦ؾ قجٕني اع٦ة.
 /12االقذٛةدة ٝ ٨٦ؿارات اإلدا٩ح كالنضت  ٨٦ادلكؿ إُْ٣ل يف دؽكي ٢اٌٞ٣يح
كإزةرد٭ة يف املعة ٢ٚإ٣ةمليح كا ٥٧ٞ٣ادلكحلح ,كاقذ٘بلؿ اتلرصحيةت يف ٬ؾا
اجلة٩ت ٝ ٨٦ج ٢احلةاـي ٨ىلع صةاـة ٩ٮب ٢ل٤كبلـ كٗري ,٥٬كاقتس٧ةر

(٦ )1س٦ ٢ة ظى٧ْ٪٦ ٨٦ ٢ح اتلٕةكف اإلقبلَل ظي٧٪ة ثٕر األ٦ني إ٣ةـ ثؿقةا ٢ػُيح بلةف
َف مٮف األ٦ني إ٣ةـ هليبح األم ٥املذعؽة كاملٛٮًيح الكة٦يح حلٞٮؽ اإلنكةف ٩ةؼ ثيبلم,
كًلؾل٬ ٟيبح األم ٥املذعؽة يف ثية٩٭ة الىةدر كا٣يت َة٣ت ٚي ٫الكُ٤ةت ث٧ية٧٩ةر كٙٝ
اً ٙ٪ٕ٣ؽ املك٧٤ني ,كًلؾل ٟثية٩ةت د٪ؽيؽ  ٨٦دل٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف ,كاتلٞةريؿ الٮاردة
٧ْ٪٦ ٨٦ح (٬يٮ ٨٦رايتف ككتل) احلٞٮٝيح ,كًلؾل ٟاحتةد املعة٦ني إ٣ؿب ,كٗري٬ة ٨٦
امل٧ْ٪ةت كقيأيت مـيؽ ثيةف يف اٛ٣ى ٢اٞ٣ةدـ إف مةء اهلل.
(٦ )2س ٢زيةرة مكبٮؿ األم ٥املذعؽة حلٞٮؽ اإلنكةف يف ٦ية٧٩ةر دٮ٦ةس أكػية ٠ٮيجذة٩ة كٝؽ
يى
زار امل٪ةَ ٜامل١٪ٮبح أكرث  ٨٦مؿة كأوؽر دٞةريؿ يف ٬ؾا النأف ,ل ٫٪١لؤلق ٙل ٥ي٢ٌٕ ٛ
امل ٙ٤بنلك صيؽ ,كًلؾل ٟزيةرة كٚؽ م١ٮف  ٨٦كزراء ػةرصيح ادلكؿ يف ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف
اإلقبلَل ل٪٧٤ةَ ٜامل١٪ٮبح يف اعـ 2113ـ ,كقيأيت مـيؽ ثيةف هلؾق الـيةرة يف اٛ٣ى٢
اٞ٣ةدـ ثإذف اهلل.
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النؼىيةت إ٣ةمليح يف دلةؿ الكيةقح كظٞٮؽ اإلنكةف كاحلةاـي ٨ىلع صٮااـ
ن
٩ٮب ٢ل٤كبلـ ,كدٔٮد٭ ٥يف مؤد٧ؿ اعـ ,إلثؿاز اٌٞ٣يح دكحلة ,كًلكت

اتلٕةَ ٙإ٣ةِ٣ل ظىت دذع ٜٞاجلرص كاتل١٧ني ثإذف اهلل دٕةىل.

 /13حمةك٣ح إجيةد كقي٤ح ادىةالت ٦جةرشة  ٓ٦ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر كب٪ةء ٔبلٝةت
ػةوح محي٧ح ٝ ٨٦ج ٢ادلكؿ اإلقبل٦يح كٝةداد٭ة ,ل٤ٮوٮؿ إىل أ٬ؽاؼ قة٦يح

يف ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة( ,)1كَؿح ١ٚؿة املجةدرة الك٧٤يح ,كٔ ٢٧املٕة٬ؽات
كاالدٛةٝةت كإثؿاـ إٞ٣ٮد  ٓ٦ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ثإم٭ةد  ٨٦دكؿ إ٣ةل,٥
كاملُةبلح ثةحلٞٮؽ ثةُ٣ؿؽ ادلث٤ٮ٦ةقيح كاملٛةكًةت الك٧٤يح املذةظحٓ٦ ,

األػؾ يف ٔني االٔذجةر دراقح ٦ؽل صؽكل ٬ؾق املجةدرة  ٨٦اكٚح صٮا٩ج٭ة
ن
اقت٪ةدا إىل ٝٮهل دٕةىل)    ( /

[ا٣جكةء.]71 /

 /14اال٬ذ٧ةـ ثةٌٞ٣يح كمح٤٭ة ٝ ٨٦ج ٢ا٣رب٦ةكيني أٛ٩ك٭ٚ ,٥٭ ٥املكبٮلٮف

ثةدلرصح األكىل ٚةجلةحئح اثلىلك ٣حكخ اكجلةحئح املكذأصؿة ,كيذُ٤ت مح٫٤
ن
ثؽكف اعَٛح ث ٢ثةإلدراؾ كاملٕؿٚح ,ك ٨٣جن٤ت ظٞة ثةتل٪ؽيؽ كالنضت ٍٞٚ
ث ٢ثةتلعؿؾ ىلع ُ٩ةؽ كاقٓ اعِ٣ل ثأقف ٔ٧٤يح كػٍُ ٦ؽركقح( ,)2ك٪٬ة

(٪٬ )1ةؾ ادىةالت ٦جةرشة كحمةكالت صةدة  ٨٦ظ١ٮ٦ذ٪ة الؿميؽة امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح
 ٓ٦ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر حلٌٝ ٢يح املك٧٤ني ٪٬ةؾ ,كًلؾل ٟظ١ٮ٦ح دؿًلية ك٦ة٣زيية.

( )2ممة زاد  ٨٦صؿح املك٧٤ني يف أرٌلف كلؤلق ٙالنؽيؽ أف املك٧٤ني أ٩ةثٮا ٩ةحئح مكذأصؿة
ن
ن
تلؽاٌٝ ٨ٔ ٓٚةية ,٥٬كصٕ٤ٮا  ٨٦ا٘٣ؿب مٮابل ل٤عك ٥كمؿصٕة لٛ٤ى١ٚ ٢ي ٙيٕؽؿ
ن
ن
ن
 ٨٦اكف ػى٧ة كظ٧١ةٕ٧َ ,ٮا يف اثلٕ٤ت وبلظة ٚةقذةؽ اُٞ٣يٓ إىل اذلات ,إ٧٩ة ٬ٮ
=
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أَؿح ٦جةدرة يف ٬ؾا النأف ك٬ٮ دبين إظؽل اجل٭ةت املٕ٪يح ثٌٞيح مكِ٤ل
ثٮر٦ة ثٕٞؽ كرش ا ٢٧ٕ٣لٮًٓ ػٍُ كاًعح املٕةل ٥تلُجي ٜاملرشكاعت
اتل٧٪ٮيح كاالٝذىةديح كاتلٕ٤ي٧يح كاالصذ٧ةٔيح يف داػ ٢أرٌلف كذلٟ

ثةتلجكي ٓ٦ ٜابل ٟ٪اإلقبلَل كاجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقبلَل كراثُح
إ٣ةل ٥اإلقبلَل كٗري٬ة  ٨٦املؤقكةت امل٪ترشة يف إ٣ةل ٥اإلقبلَل.

 /15حبر اخلربات ادلكحلح يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ,كاتلٮاوٕ٦ ٢٭ ٥ل٤ذجةظر يف
إجيةد ظٌٞ٣ ٢يح مكِ٤ل ثٮر٦ة كحتٞي ٜاأل٬ؽاؼ املجنٮدة جلرصد٭,٥

كاالقذٛةدة  ٨٦األ٧ْ٩ح املذةظح يف اٞ٣ة٩ٮف ادلكيل القرتداد ظٞٮٝ٭ٚ ,٥٭٪ةؾ

دراقةت ٩ةصعح بلٕي األ٤ٝيةت املك٧٤ح ا٣يت مؿت ث٧ع ٨كمىةات,

ٚيججيغ اقتس٧ةر٬ة كحمةك٣ح دُجي ٜػُُ٭ة كبؿادل٭ة يف حم٪ح مكِ٤ل ثٮر٦ة,
ث٧ة ي٪ةقت كًٕ٭ ٥كظةصةد٭ ٥ىلع أرض الٮا ,ٓٝل٤ؿٕ٦ ٨٦ ٓٚة٩ةد٭ ٥كاقرتداد

ظٞٮٝ٭ ٥املك٤ٮبح ٝج ٢أف ي ِٛ٤اإلقبلـ آػؿ أٛ٩ةق ٫يف أرٌلف.

 /16اقتس٧ةر ادلكؿ املٕةديح كاملٕةرًح دلك٣ح ٦ية٧٩ةر ٠ذةي٪٤ؽ كدكؿ أكركبيح
أػؿل يف قيةقذ٭ة كاٝذىةد٬ة كا٣يت هلة أَ٧ةع كمىة٣ط ٪٬ةؾ ,كحمةك٣ح

االقذٛةدة  ٨٦دكر ٥٬كمٮٛٝ٭ ٥يف الٌٍ٘ ىلع ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر كاقرتداد
ن
ن
احلٞٮؽٚ ,ةلكيةقيح إ٣ةمليح ٣حكخ هلة دي٪ة كال ٦ؾ٬جة كإ٧٩ة ْل قيةقيح
املىة٣ط ٚ٭ ٥ي٪رصكف املىة٣ط ث٘ي اجلْؿ ٬ ٨٦ٮ أ٦ة٦٭.٥

=

٠ربؽ ػ٤ت يربؽ كال يُ٧ؿ يٕؽ ثٮٔٮد اكذثح كال ييف كحي٤ٮ أل٦ذ٪ة أف دىؽؽ أكةذيج٭ة ,ث٢

رب٧ة إٔ٪ٝخ ٛ٩ك٭ة أ٩٭ة اٝذٕ٪خ ,اْ٩ؿ دل٤ح ابليةف ,إ٣ؽد ,216وٛؿ ,٬1434ص .43
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 /17االقذ٘بلؿ األ٦س ٢كاالقذٛةدة  ٨٦احلٮـ إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف يف دؽكي٢
اٌٞ٣يح ,ظير يىةدؼ احلٮـ إ٣ةرش  ٨٦ديك٧رب احلٮـ إ٣ةِ٣ل حلٞٮؽ

اإلنكةف يف لك اعـ ,كد ٥اػذيةر ٬ؾا احلٮـ  ٨٦أص ٢دكؿيٝ ٥ؿار اجلٕ٧يح
إ٣ة٦ح لؤلم ٥املذعؽة الىةدر يٮـ  11ديك٧رب 1948ـ ظٮؿ اإلٔبلف إ٣ةِ٣ل
حلٞٮؽ اإلنكةف اذلم اكف أكؿ إٔبلف اعِ٣ل حلٞٮؽ اإلنكةف ,كذل ٟثٕ٢٧
محبلت إٔبل٦يح كٔٞؽ املؤد٧ؿات كاجلؽكات كإٝة٦ح كرش ا ٢٧ٕ٣كاملٕةرض

كإوؽار ثية٩ةت ىلع مكذٮل ادلكؿ كاهليبةت.

 / 18ىلع ادلكؿ اإلقبل٦يح كإ٣ؿبيح أف دٌٓ ىلع ق ٥٤أكلٮيةت ا ٢٧ٕ٣ىلع ظ٢
ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة  ٨٦ػبلؿ تن١ي ٢مج١ح ظٞٮٝيح دكحلح ل ٌٍ٘٤ىلع

ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ل٤ذٕةم ٓ٦ ٢الؿك٪٬ضية ىلع أ٩٭ ٥برش ٝج ٢أف يكٮ٩ٮا

مٮاَ٪ني كٔؿٝيح أوي٤ح يف ابلبلد ,كُ٦ةبلح ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر دٞؽي٥
ن
املكؤك٣ني ٔ٬ ٨ؾق اال٩ذ٭ةاكت إىل إ٣ؽا٣ح ٚٮرا ,كاختةذ إصؿاءات ًؽ

مؿدكيب ٬ؾق األٔ٧ةؿ النجيٕح  ٨٦ا ,ٙ٪ٕ٣كػةوح أكخل ٟاذلي ٨ينةرًلٮف
يف ثر ال١ؿا٬يح ًؽ أ٤ٝيح املك٧٤ني ,كاتلٮ ٨ٔ ٙٝأٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣اجلةريح

ٚعكت؛ ث ٓ٪٦ ٢كٝٮع دٮدؿ يف املكذٞج ٢ثني ابلٮذيني األٗ٤جيح كاملك٧٤ني
ن
األ٤ٝيح  ٨٦ػبلؿ ك ٙٝػُت ال١ؿا٬يح ا٣يت د٪ترش ظةحلة ٝ ٨٦ج ٢دمةاعت

٦سٔ ٢ىةثح ( ,)969كجيت أف تك٧ط ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إلاعدة دٮَني اكٚح

اكؼ.
اجلةزظني  ٓ٦دٮٚري صٮ أ٦ين و

 /19دبين دأقحف ٧ْ٪٦ح إقبل٦يح اعمليح حلٞٮؽ اإلنكةف دكٮف ٦ ٨٦٭ة٦٭ة/
دٞؽي ٥الؿؤل كاألٚاكر اإلقبل٦يح يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ,كدٞؽي ٥رؤل
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ٞ٩ؽيح لٞ٤ٮا٩ني كاملٛة٬ي ٥املؼةٛ٣ح لؤلَؿكظةت اإلقبل٦يح ,كراعيح ظٞٮؽ

اإلنكةف املك ٥٤كامل٪ةٚعح ٌٔٝ ٨ةيةق ,كًلن ٙامل٧ةرقةت اْ٣ةملح كاجلؿاا٥

ا٘٣ؿبيح ىلع ثرلاف كمٕٮب األ٦ح ,كدٞؽي ٥كزيٞح إقبل٦يح اعمليح حلٞٮؽ

اإلنكةف ,جتكؽ رمحح اإلقبلـ لئلنكةف كًل٧ةهل يف حتٞي ٜمىةحل٭ ٥ىلع أك٢٧

كص.٫

 /21اال٬ذ٧ةـ ثذؽكي ٨اتلةريغ كظ ِٛالٮزةا ٜاتلةرخييح ٝ ٨٦ج ٢املسٛٞني كا٧٤ٕ٣ةء

كاملؤرػني ا٣رب٦ةكينيٚ ,ي٧ة يذٕ ٜ٤ثذةرخي٭ ٥املضيؽ كأوٮهل ٥احلٞيٞيح
كأنكةث٭ ٥األوي٤ح كصؾكر ٥٬إ٣ؿيٞح ,يٞٮؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽيٜ

ارٌلين( )1يف ٬ؾا الىؽد "إف لك أ٦ح نكيخ أ٤٬٭ة ك٩جؾت ٝؽي٧٭ة كأ٩كؿت
ن
ر٦ي٧٭ة ٚأظؿل ث٭ة أف دكٮف أ٦ح قةُٝح كدٕؽ ػُ٤ة ال دٕؿؼ ثني
األم.)2("٥

( )1مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌلين ,مؤرخ ارٌلين مٮلٮد يف ثٮر٦ة ك٬ةصؿ إىل ثة٠كذةف
ن
كيٕ ٢٧اآلف ٦ؽرقة يف صةٕ٦ح اظتنة٦يح صي ٟالا ٨ثجة٠كذةف ٠ؿاتيش ,ك٦ؽيؿ مكبٮؿ
صؿيؽة (ػرب ٩ة٦ح الؿبةط) ,كهل مؤٛ٣ةت ٔؽيؽة ثةل٘٤ح األكرديح ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ث٧كِ٤ل ثٮر٦ة

٪٦٭ة /دؾ٠ؿة أرٌلف ,كأ كةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ,كهلٮهلةف أرٌلف ,كمنة٬ري ارٌلف ,كمنة٬ري أرٌلف
ثؿ٦ة كبؿٍل ظ١ٮ٦خ َف دخلؿاش ْ٦ةل ,٥كمنة٬ري أرٌلف ,كمنةيغ ارٌلف ثؿ٦ة.

( )2اْ٩ؿ مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌلين ,ثؿٍل ظ١ٮ٦خ َف دخلؿاش ْ٦ةل ,٥ط  ,٬1425نرش
نرش م١ذجح اظتنة٦يح صي١ت الا٠ ٨ؿاتيش ثة٠كذةف ,ص ,292كبةمل٪ةقجح ٪٬ةؾ مؤٛ٣ةت
٠سرية ثةل٘٤ح األكرديح ك٤ٝي٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ث٭ؾا اجلة٩ت كأرشت إىل ثٌٕ٭ة

يف ٬ؾا ابلعر ,اْ٩ؿ م٤ع ٜر ٨ٔ )12( ٥ٝأ ٥٬املؤٛ٣ةت يف دةريغ أرٌلف ثؿ٦ة كٝؽ كو٢
ن
إىل ( )41مؤٛ٣ة.
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ٝ /21ؿاءة اتلةريغ ٝؿاءة وعيعح ثٕ ٜ٧كاقذؼؿاج اٛ٣ٮااؽ ٪٦٭ة كإ٣رب كادلركس,
كأٝىؽ ثةتلةريغ ٪٬ة ٦ة مىض  ٨٦دٕةم ٢ابلٮذيني  ٓ٦املك٧٤ني يف األظؽاث
اتلةرخييح كدٕةم ٢الٛ١ةر  ٓ٦أز٦ةت املك٧٤ني ػبلؿ ٬ؾا اٞ٣ؿف ,كال ثؽ ٨٦

ٕ٦ؿٚح كدراقح ػٍُ إ٣ؽك كحتؿٌلد٭ ٥ك٦ة دؽار  ٨٦دقةئف يف ٞ٣ةءاد٭٥
ن
كاصذ٧ةاعد٭ ,٥ك٦ة ختجٮا إحلٛ٩ ٫ٮق٭ ٥اخلجحسح كادل٩حبح اُ٩بلٝة ٝ ٨٦ٮهل دٕةىل/

()      

[األٕ٩ةـ ,]55 /كاالقذٛةدة  ٨٦اتلٞةريؿ ادلكحلح ا٣يت حتؽزخ ٔ ٨اال٩ذ٭ةاكت
اإلنكة٩يح يف ظ ٜاملك٧٤ني ثجٮر٦ة ,كاإلثةدة اجل٧ةٔيح كاتلُ٭ري إ٣ؿيق ا٣يت
دٕؿًٮا هلة يف إزجةت اٌٞ٣يح ك٩رصد٭ة ٧ْ٪٧٠ح ٬يٮ ٨٦رايتف ككتل

احلٞٮٝيح ك٧ْ٪٦ح أَجةء ثبل ظؽكد ك٧ْ٪٦ح األم ٥املذعؽة كاملٛٮًيح ا٤ٕ٣ية

لنبٮف البلصبني كٗري٬ة.

 /22اتل١٧ني ادلاػٌل يى ٓ٪اٛ٣ؿؽٚ ,ةتل١٧ني ادلاػٌل يكةكم الى٧ٮد ك٬ٮ
يكةكم اٛ٣ؿؽ ثني احليةة كاملٮت كبني احلؿيح كاألرس ,كالى٧ٮد مؿدجٍ ثةٛ٣ؿد
ك٣حف ثةألرض أك ٗري٬ة ,ك٬ٮ مؿدجٍ بنلك ٦جةرش ثٕؽ االٔذ٧ةد ىلع اهلل

ثٞٮة اإلرادة كالٮيع ,ا٣رب٩ة٦ش امل ٢ٌٛأكرث  ٨٦أم ٞ٦ٮـ آػؿ ,كأ٦ة ثةيق
املٞٮ٦ةت ٚيه خلؽ٦ح ٬ؾق ا٪ٕ٣ةرصٚ ,ةذلم يى٧ؽ أك ي٪٭ــ كاذلم ي٪ةً ٢أك

يكتك٬ ٥٤ٮ اٛ٣ؿد يف ادلاػ ٢ك٣حف  ٨٦يف اخلةرجٚ ,ى٧ٮد ادلاػ٬ ٢ٮ ٨٦
يُٕٯ أكراؽ اتلٛةكض ل٤ؼةرج ,ك٬ٮ  ٨٦يؽُٔ٦ ٥ة٣ت اخلةرج ك٬ٮ ٨٦
يٮٔ ٙٝؽكاف ادلاػٚ ,٢ةلؿك٪٬ضية ال ي٧ك ٨إجنةز أم ٬ؽؼ ىلع األرض

دكف ا٪ٕ٣رص ادلاػٌل ك٬ٮ النٕتٚ ,كٮاء اك٩خ ُ٦ة٣ت األرٌل٩حني ْل
احلك ٥اذلايت أك اجلجكيح أك احلٞٮؽ املتكةكيح أك الؿػةء االٝذىةدم٧ٚ ,ة ل٥
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ن
ن
ن
يك ٨النٕت ٛ٩ك ٫مىةثؿا ماكثؿا ٪٦ةًبل  ٨٣حيى ٢ىلع يشء ألف

املٕةد٣ح ادلاػ٤يح ْل األقةس ,ك ٨٣يأيت احل ٨٦ ٢اخلةرج  ٨٦دكف ٩ٮع ٨٦

الٌٍ٘ ادلاػٌل اثلةثخ كالنةم٧٠ ٢ة ظؽث  ٓ٦ا٤ٛ٣كُيجيني٧ٚ ,ة جيت أف
يٛ٭ٝ ٫٧ةدة اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح كامل٭ذ٧ٮف ث٭ة أف األقةس ٬ٮ اتل١٧ني

ادلاػٌل كأ٦ة ا ٢٧ٕ٣اخلةريج ٚ٭ٮ دجٓ لرلاػ ٢ك٣حف ا١ٕ٣ف ,كال دٕؿؼ

ظة٣ح دٚ ٥ي٭ة إ٩ىةؼ املْ٤ٮـ  ٨٦اْ٣ةل ٥اٞ٣ٮم دكف أف يكٮف األقةس
ٌ٩ةؿ ادلاػ ,٢ك٬ؾق اٝرتاظةت ي٧ك ٨أف نك٧ي ٫الؿدع ادلاػٌل/

أ /دٮازف الؿدع ٬ٮ ٦ة يٮ ٙٝاملضةزر كيٕيؽ احلٞٮؽ ك٬ؾا ال يذع ٜٞإال

ثذ١٧ني اٛ٣ؿد األرٌلين ثةلؿكح املٕ٪ٮيح كالٮيع.

ب /جيت اتلأكيؽ ٪٬ة ىلع أف اتل٧ك ٟثةدلي ٨اكف ك٦ة زاؿ أ ٥٬كأٝٮل

ٔٮام ٢الى٧ٮد كالٮيع.

ج /كيؿدؼ ٬ؾا لك ٨٦ ٫اإلٔبلـ كاتلٕ٤ي ٥كاحلةً٪ح اإلنكة٩يح ابلؽي٤ح

لْ٤ؿكؼ ا٣يت ختٞ٤٭ة ظة٣ح االظذبلؿ ٔ ٨٦ؽـ األ ٨٦كاخلٮؼ كإ٣ٮز كاٞٛ٣ؿ
كا٣ترشد.

ن
د /احلةً٪ح ابلؽي٤ح اإلنكة٩يح ي٧ك ٨أف درتص٤٧ٔ ٥ية ث٧ٞح ادلٔ ٥املةدم

كاإليٮاء كاتلٕ٤ي ٥كالىعح٪ٕٚ ,ؽ٦ة حيٮؿ االظذبلؿ ثني الؿك٪٬يج كرز ,٫ٝجيؽ
ن
ثؽيبل  ٨٦امل٧ْ٪ةت اإلقبل٦يحٚ ,حكةٔؽق ٬ؾا ىلع االقذٕبلء ىلع صبلدق كاثلجةت

ىلع مٮ ,٫ٛٝكٔ٪ؽ٦ة يرشدق إ٣ؽك جيؽ امل٤ضأ كاإليٮاء أك ىلع األ ٢ٝجيؽ اتلٕٮيي
كادلٔ ٥اجلٛيس ,كٔ٪ؽ٦ة يٞٮـ ثٕ ٢٧ثُٮيل جيؽ  ٨٦يٌٕل مأ ٫٩كيٮو٦ ٢آزؿق

كحيي ٗريق.
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ن
 /٬جيت أف ٛ٩٭ ٥دميٕة أف اجلج٭ح ادلاػ٤يح ْل اتلعؽم ,كَل ٦ة ٔؽا٬ة إ٧٩ة

جيت إجيةدق َف يىت يف ػة٩ذ٭ة كدٔ٧٭ة إذ أ٩٭ة كظؽ٬ة قذى ٓ٪اٛ٣ؿؽ ثإذف اهلل

ثني اال٩ذىةر كاهلـي٧ح(.)1

 /23إذا ل ٥ى
٩ؿ ثٮادر احل ٢الكِ٤ل كاملكةيع الكيةقيح  ٥٤ٚيج ٜإال إر٬ةب إ٣ؽك
ا٘٣ةم ,٥كاخلؿكج ٬ ٨٦ؾا املأزؽ إْ٣ي ٥ثةجل٭ةد يف قبي ٢اهلل ذركة ق٪ةـ
ن
اإلقبلـ كإٔبلء لك٧ح اهلل( )2ا٦ذسةال ٞ٣ٮهل دٕةىل  ( /

         

[ )األٛ٩ةؿٚ ,]61 /ؽٔٮات اجل٭ةد يف ٦ية٧٩ةر ثؽأت خبؿكج

ْ٦ة٬ؿة يف صة٠ؿدة اعو٧ح إ٩ؽك٩حكية ,أكرب دك٣ح إقبل٦يح ,رٕٚخ ٚي٭ة مٕةر

( )1دٞؿيؿ  ٨٦إٔؽاد ثٮاثح ثةدر إ٣ةمليح ثٕ٪ٮاف (ثني اٌٞ٣يح األرٌل٩يح كاٌٞ٣يح ا٤ٛ٣كُيجيح)
ثذةريغ2114/8/24 /ـ.
(ٚ )2ؿي ٨٦ ٜأوعةب الؿأم كا١ٛ٣ؿ امل٭ذ٧ني ثٌٞيح املك٧٤ني يف أرٌلف ,يؿكف ثةجل٭ةد يف
قبي ٢اهلل كيٕـكف إىل أف ٦ة ظى ٢هل ٨٦ ٥ترشيؽ كاًُ٭ةد ل٧٤ك٧٤ني ٪٬ةؾ ,اكف بكجت
دؿًل٭ ٥مٕرية  ٨٦مٕةاؿ ادلي ٨كذركة ق٪ةـ اإلقبلـ ك٬ٮ اجل٭ةد يف قبي ٢اهلل ,كال ي٧ك٨
اتلٮو ٢إىل ادٛةؽ قِ٤ل ٬ ٓ٦ؤالء ابلٮذيني اخلٮ٩ح ,ظير إف املكأ٣ح مكأ٣ح دٚةع ٔ٨
اجلٛف كاملةؿ كاذلب ٔ ٨إ٣ؿض كالرشؼ ك٬ٮ ٚؿض ٔني ىلع لك مك ٥٤يٞي٪٬ ٥ةؾ,
ن
كٚؿي ٜآػؿ ال يؿكف ثةجل٭ةد يف الٮٝخ الؿاْ٩ ٨٬ؿا ٕ٣ؽـ ا٦ذبلؾ املك٧٤ني إ٣ؽة كإ٣ذةد
ٚةملُةبلح دذٔ ٥رب اُ٣ؿؽ الك٧٤يح ,كاملكةيع ادلكحلح كاملٕة٬ؽات الكيةقيح ٢ٕ٣ ,كٔىس
يكٮف اجلضةح ظ٤يٛ٭ ,٥كٍل٭٦ ٥ذٞٛٮف ىلع ٚؿًيح اجل٭ةد ٪٬ةؾ ل٪١٭ ٥خمذٛ٤ٮف يف
الٮٝخ كالـ ٨٦ك٦ىت كًليٙ؟
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٩ؿيؽ ٝذ ٢ابلٮر٦يني ابلٮذيني ,كأٔٞت املْة٬ؿة اتل٭ؽيؽ ثإٔبلف اجل٭ةد يف

٦ية٧٩ةر ملكةٔؽة األ٤ٝيح املك٧٤ح املٌُ٭ؽة ٪٬ةؾ.

٧٠ة أف ظؿًلح َةبلةف ابلة٠كذة٩يح ٬ؽدت ث٧٭ةدمح ثٮر٦ة ثٕؽ األظؽاث

األػرية ,ظىت ٔ ٥اهل ٓ٤كاخلٮؼ يف دميٓ أحنةء ٦ية٧٩ةر ,كأػؾ إ٣ؽك ظؾر٥٬
كحتؿًلٮا كأٔ ٨٤ظة٣ح اتلأ٬ت يف دميٓ أحنةء ابلبلد كًلسٛخ اإلصؿاءات األ٪٦يح

املنؽدة كاختةذ اتلؽاثري الٮٝةايحٚ ,ةجل٭ةد أوجط ٚؿض ٔني ىلع املك ٥٤ابلٮرَل
اذلم ي ٨ُٞيف إ٤ٝي ٥أرٌلف ثبل أدّن م ٟألص ٢ادلٚةع ٔٛ٩ ٨ك ٫كركظ٫

كممذ٤اكد ٫كٞ٦ؽقةد ٫اإلقبل٦يح كاذلب ٔٔ ٨ؿً.)1(٫
ن
ٚةمهلل كظؽة ككٚةٝة كٔـي٧ح يٕيؽكا اإلقبلـ إىل أرٌلف أك يٕيؽكا أرٌلف إىل

اإلقبلـ.

ثانياً :يف اجلانب اإلعالمي.
 /1اقتس٧ةر املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني املٮصٮدي ٨ػةرج ثٮر٦ة كحتؿيك٭ ٥كاالقذٛةدة
٪٦٭ ٥يف اكٚح الكج ٢كامل٪ترشي ٨يف أحنةء إ٣ةل٥

()2

كػةوح يف اجلة٩ت

( )1دٮصؽ ٧ْ٪٦ح يف أرٌلف د٭ذ ٥ثةجل٭ةد يف قبي ٢اهلل كدؽريت النجةب ىلع اٞ٣ذةؿ كادلٚةع
ٔ ٨اجلٛف ,كال زا٣خ ٝةا٧ح ىلع ظؽكد ث٘٪بلديل كال أقذُيٓ ابلٮح ثةتلٛىي ٢يف ٬ؾا
النأف.
(ٚ )2يف ث٘٪بلديل يٮصؽ أكرث  751 ٨٦أ ٙ٣رك٪٬يج ,كيف ثة٠كذةف يٮصؽ أكرث  351 ٨٦أ,ٙ٣
كيف الكٕٮديح أكرث  231٨٦أ ,ٙ٣كيف ٦ة٣زيية  61أ ,ٙ٣كيف اهل٪ؽ  24أ ,ٙ٣كيف دةي٪٤ؽ 18
أ ,ٙ٣كاإل٦ةرات  521مؼه ,كيف ا٩ؽك٩حكية  4آالؼ ,ك 651مؼه يف أكركبة كإٚؿيٞية,
=
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اإلٔبلَل ,كال خيىف ىلع اجل٧يٓ ص٭ٮد اإلػٮة ا٣رب٦ةكيني اذلي ٨يك٪١ٮف
امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح( )1يف دٕؿي ٙإ٣ةل ٥ثٌٞيح إػٮا٩٭ ٥إٔبل٦ية
ن
كحتؿي ٟمنةٔؿ املك٧٤ني أكال كإ٣ةل ٥أدمٓ ,ك ٨٦ز ٥املُةبلح حبٞٮٝ٭ٔ ٥رب
ا٪ٞ٣ٮات الؿق٧يح كاجل٭ةت احلٞٮٝيح كدْ٪ي ٥اجلؽكات كاملؤد٧ؿات ,كدٕٛي٢

=

كيف النةـ  21مؼه ,ك٬ؾق اإلظىةايح دٞؿيبيح.
يٞٮؿ ابلةظر ٨٦ /أْٔ ٥املنن ا٣يت نكذٌف  ٨٦حم٪ح مكِ٤ل ثٮر٦ة أف اهلل ٬يأ هلؤالء
املٌُ٭ؽي ٨املكذٌٕٛني ٚؿوح اهلضؿة إىل ثبلد احلؿ٦ني ,كٝؽ حت ٜٞهل ٥ذل- ٟكهلل
احل٧ؽٚ -يٮصؽ اآلف يف امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح  231أ ٙ٣ثؿ٦ةكم ٞ٦ي ٥لك٭٬ ٥ةصؿكا
 ٨٦د ٟ٤ابلبلد اْ٣ةملح ,ظير إف ا٧٤ٕ٣ةء يف ثٮر٦ة يف د ٟ٤احلٞجح  ٨٦الـ ٨٦اك٩ٮا حيسٮف
اجلةس كيؿمؽ ٥٬ل٤٭ضؿة إىل ثبلد احلؿ٦ني ٩تيضح ا ٥٤ْ٣كاالًُ٭ةد.
( )1ك٪٬ة أمري إىل اإلجنةز اتلةرييخ ل١٤٧٧٤ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف راعيح إػٮا٩٭ ٥املك٧٤ني ٨٦
ثٮر٦ة /ك٬ٮ مٮاٞٚح األمؿ الكةَل ثذىعيط أكًةع اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح يف دميٓ دلةالد٭ة
املؼذٛ٤ح (اجلْة٦يح كاتلٕ٤ي٧يح كالىعيح كاالصذ٧ةٔيح كٗري٬ة) ثذ١ٮي ٨جل٪ح داا٧ح
ن
ن
ثإرشاؼ أ٦ةرة ُٞ٪٦ح م١ح امل١ؿ٦ح يف اعـ  ,٬1434كأٔؽ ٞ٦ؿا ػةوة هلؾا املرشكع الؿااؽ
يف مٮا٠ ٙٝؽم ث١٧ح ,ز ٢ٞ٩ ٥ثٕؽ اعـ  ٨٦ا ٢٧ٕ٣ادلؤكب إىل مٮا ٙٝال٤ير ,ك٪٦ط
ن
إٝة٦ةت ْ٩ة٦يح ملؽة أربٓ ق٪ٮات دلة٩ة ثؽكف رقٮـ لؿبٓ م٤يٮف ثؿ٦ةكم ,إذ دكٙ٤
ادلك٣ح م٤يةرم ريةؿ هلؾا املرشكع يف مؿظ٤ذ ٫األكحلح ,كل٤ذٮقٓ ظٮؿ ص٭ٮد امل١٤٧ح
إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف راعيح امل٭ةصؿي ٨ا٣رب٦ةكيني إىل أراًي٭ة اْ٩ؿ أد .حمت ادلي ٨ثٔ ٨جؽ
الكجعةف كأِ ,ص٭ٮد امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف راعيح امل٭ةصؿي ٨ا٣رب٦ةكيني حبر
أٔؽق ل٧٤نةرًلح يف املؤد٧ؿ إ٣ةِ٣ل األكؿ ٔ ٨ص٭ٮد امل١٤٧ح الكٕٮديح يف ػؽ٦ح اٌٞ٣ةية
اإلقبل٦يح ثةجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة 1431ـه2119ـ ,ك٬ٮ حبر ٗري ٦جنٮر.
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دكر لك مك ٥٤ثؿ٦ةكم كبٕر ركح األػٮة يف ٛ٩ٮق٭ ,٥كأف دكٮف هل ثى٧ح
ن
ثٕؽ أف اك٩خ اغاجح ٔ ٨أذ٬ة٩٭ٌٚ ٥بل ٔ ٨املك٧٤ني أدمٓ(ٚ ,)1يججيغ
اال٬ذ٧ةـ ثةجلة٩ت اتلؽرييب اٌ٧ٕ٣ل اتلُجيٌف ل٤نةب املك ٥٤ابلٮرَل ىلع

أقةقيةت ك٪ٚٮف اإلٔبلـٚ ,٭ ٥أكىل ٗ ٨٦ري ٥٬يف إثؿاز ٌٝيذ٭ ,٥كإظيةء

اٌٞ٣يح يف امل٪ةقجةت كاملؽاكالت ظىت دكٮف ظةرضة يف األذ٬ةف مؤزؿة يف
ن
ن ن
اجلٛٮس ككإٝة ظية م٧٤ٮقة ,يٕؿٚٮف دلؿيةت األظؽاث ,كيكٮف ىلع ادىةؿ
داا ٥ثٕ٧ؿٚح اٌٞ٣يح كصٮا٩ج٭ة.

 /2إننةء كٌل٣ح أ٩جةء إقبل٦يح د٭ذ ٥ثأظؽاث إ٣ةل ٥اإلقبلَل ,كدؾيٓ أ٩جةءق ثىؽؽ
ن
كأ٦ة٩ح دكف اقذؼؽاـ األقةحلت ادلاعايح إ٣رصيح ا٣يت د٧ذةز أظية٩ة ثةخلؽاع
أك الـي ٙأك اإلزةرة ,كاالقذ٘٪ةء ٔ ٨الٮٌلالت األص٪بيح ا٣يت تنٮق أػجةر
املك٧٤ني كدىٮٗ٭ة ك ٜٚخمُُ٭ة االقذٕ٧ةرمٚ ,إف األ٦ح اإلقبل٦يح حبةصح

إىل كٌل٣ح أ٩جةء إقبل٦يح.

كٌل٩خ ٪٬ةؾ كٌل٣ح أ٩جةء إقبل٦يح دةثٕح مل٧ْ٪ح اتلٕةكف اإلقبلَل كهلة دمٕيح

ٔ٧ٮ٦يح كدل٤ف دٛ٪يؾم كمؿًلـ راحيس كأ٬ؽاؼ ٪٤ٕ٦ح ككّةا ٙإداريح ٦ذٕؽدة
ظكت ٦ة صةء يف ٝؿار كزراء ػةرصيح ادلكؿ اإلقبل٦يح ق٪ح 1972 ,٬1392ـ,
ك٣ك ٨ننةط ٬ؾق الٮٌل٣ح ل ٥يكذ٧ؿ كالكجت يف ٔضـ الٮٌل٣ح  ٨٦مٮاو٤ح

أٔ٧ةهل٬ ٥ٮ ٔؽـ كٚةء  ٥ْٕ٦ادلكؿ األٌٔةء يف امل٧ْ٪ح ثتكؽيؽ مكة٧٬ةد٭٥
( )1قيأيت مـيؽ ثيةف جل٭ٮد اإلػٮة ا٣رب٦ةكيني ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف اٛ٣ى ٢الؿاثٓ
ثإذف اهلل.
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املةحلح ا٣يت ي٪٦ ٜٛ٪٭ة ىلع ننةط امل٧ْ٪ح كٚؿكٔ٭ة ث٧ة ٚي٭ة كٌل٣ح األ٩جةء

اإلقبل٦يح(.)1

 /3ا٣رتًلزي اإلٔبلَل ىلع ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة ظير يٕذرب اإلٔبلـ  ٨٦الٮقةا٢

األكرث ٚةٔ٤يح يف خمذ ٙ٤املضذٕ٧ةت ,كل ٥دٕؿؼ ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة يف

كٝذ٪ة ٬ؾا لٮال اإلٔبلـ كص٭ٮد اإلػٮة املؼ٤ىني يف ٬ؾا اجلة٩ت ممس٤ح يف

املؿًلـ اإلٔبلَل الؿك٪٬يج ككٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ككٌل٣ح أ٩جةء رك٪٬ضية كبٮاثح
أرٌلف اإلػجةريح ,كقيأيت مـيؽ ثيةف يف اٛ٣ى ٢اٞ٣ةدـ -إف مةء اهلل,)2(-

ٚيضت ىلع اٞ٣ةا٧ني كامل٭ذ٧ني ثٌٞيح مكِ٤ل ثٮر٦ة االٔذ٪ةء ثةجلة٩ت

اإلٔبلَل كإثؿاز اٌٞ٣يح ث٪٧٭ضيح اظرتاٚيح ككقةا ٢إثؽأيح كَؿؽ مؤزؿة
قٮؼ يى٤ٮف ثإذف اهلل إىل اهلؽؼ املجنٮد كالؿؤيح املذُٕ٤ح كاقرتداد ظٞٮؽ

( )1اْ٩ؿ أق٧ةء أثٮ ثكؿ حم٧ؽ ,املك٧٤ٮف يف دكااؿ ا٣جكيةف ,دل٤ح دٔٮة احل ٜا٣يت دىؽر٬ة
راثُح إ٣ةل ٥اإلقبلَل ث١٧ح امل١ؿ٦ح ,الك٪ح اثلة٪٦ح ,إ٣ؽد  ,96إ٣ةـ 1411ق1989/ـ,
ص.82

ن
(٪٬ )2ةؾ كقةا٠ ٢سرية تلٕٛي ٢اٌٞ٣يح إٔبل٦ية كأذ٠ؿ ٪٬ة أثؿز٬ة ٔ /ؿض املآيس كاملضةزر
ٔرب ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح إ٣ةمليح كاإلقبل٦يح كإ٣ؿبيح ,ىلع ملك ثؿا٦ش ػةوح كإٔؽاد
اتلٞةريؿ اإلػجةريح كاملؽاػبلت الكةػ٪ح ,كا٣جرش ٔرب اإلذااعت إ٣ةمليح كٔؿض الىٮر
كاملٞةَٓ املؤزؿة كاألٚبلـ الٮزةاٞيح ٔرب مج١ح اال٩رت٩خ إ٣ةمليح اكحلٮديٮب ,كا٣جرش
٠ؾلٔ ٟرب الىع ٙكاجلؿااؽ كاملضبلت ,كًلؾل ٟدٕٛي ٢اإلٔبلـ اجلؽيؽ ٔرب مٮآٝ
اتلٮاو ٢االصذ٧ةيع ٠ذٮيرت كاٛ٣حف ثٮؾ كالٮاتف أب كالؿقةا ٢اجلىيح ٔرب اجلٮاالت
كٗري٬ة.
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املك٧٤ني ٪٬ةؾ كر ٓٚا٪ٔ ٥٤ْ٣٭ ٥كلٮ ثٕؽ ظني(.)1
 /4كممة يججيغ اال٬ذ٧ةـ ث ٫كاحلؿص ٔ٤ي ٫يف اجلة٩ت اإلٔبلَل ٦ة يٌل/
أ /اتلٮزي ٜاجليؽ لؤلظؽاث كالٮٝةآ كاملنة٬ؽ كاالقذٛةدة  ٨٦ا٣ربدليةت

احلؽيسح يف ذل.ٟ

ب /اال٬ذ٧ةـ حبك ٨إ٣ؿض كبؿأح اإلػؿاج ٔرب كقةا ٢اإلٔبلـ املؼذٛ٤ح

تلأزري املنة٬ؽ كحتؿي ٟاملنةٔؿ اإلنكة٩يح.

ج /دمٓ اتلٞةريؿ ادلكحلح املـكدة ثةلٮزةا ٜكالنٮا٬ؽ كاألد٣ح كاال٬ذ٧ةـ ث٭ة

كنرش٬ة ٔرب كقةا ٢اإلٔبلـ املؼذٛ٤ح.

دٗ /ـك ا٪ٞ٣ٮات إ٣ةمليح كادلكحلح كإ٦ؽاد ٥٬ثةألػجةر كاتلٞةريؿ كالىٮر

إلثؿاز اٌٞ٣يح ٔرب ثؿادل٭ ٥كأػجةر ٥٬ث٘٤ةت خمذٛ٤ح.

ٔ /٬ؽـ االٝذىةر ىلع ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٚ ٍٞٚيججيغ اتلٮقٓ إىل ال٘٤ةت األص٪بيح

اكإلجن٤زييح كاٛ٣ؿنكيح كا٣ربيُة٩يح كابلٮر٦يح كابل٘٪ةحلح كالؿك٬ةجنيح.

ن
اثذؽاء  ٨٦الىعيٛح احلٮ٦يح
ك /اقذٞىةء دميٓ كقةا ٢اإلٔبلـ املؼذٛ٤ح
ن
كمؿكرا ثةملضبلت كا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح كالنج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح كا٩ذ٭ةء ثةجلٮاالت

اذل٠يح.

( )1لك٪ة ٩ذؾ٠ؿ احلةدث الن٭ري كالُٞ٤ح احليح كاملن٭ؽ املؤزؿ ملع٧ؽ ادلرة ا٤ٛ٣كُيين ٠يٙ
أ٩٭ة أزؿت يف اجلٛٮس كأزةرت ًضح إٔبل٦يح ظٮؿ إ٣ةل ٥ظي٧٪ة د٪ة٤ٝخ ٬ؾق الىٮرة ٔرب
كقةا ٢اإلٔبلـ املؼذٛ٤ح.
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 /5االقتس٧ةر األ٦س٣ ٢ربا٦ش اهلٮاد ٙاذل٠يح يف ٩رصة اٌٞ٣يح اكلٮاتكت كٗري٬ة,
يف نرش اٌٞ٣يح أل٩٭ة د٧ذةز برسٔح اال٩تنةر كيف ٦ذ٪ةكؿ اجلةس كال حتذةج إىل

مـيؽ ص٭ؽ ,كاالقذٛةدة ٪ٝ ٨٦ٮات اتلٮاو ٢االصذ٧ةيع ٠ذٮيرت كاٛ٣حف ثٮؾ

كانكذ٘ؿاـ كٝٮ ٢ٝث٤ف كديٌل مٮم ٨كٗري٬ة يف إزةرة اٌٞ٣يح كنرش أػجةر٬ة

ثةقذ٧ؿار داا.٥

ن
 /6الكيع ٝ ٨٦ج ٢امل٭ذ٧ني ثٌٞيح مكِ٤ل ثٮر٦ة إٔبل٦ية ثذ١ٮي ٨مج١ح
ٔبلٝةت كاقٕح  ٓ٦النجاكت اإلٔبل٦يح إ٣ةمليح كرصةؿ اإلٔبلـ يف إ٣ةل٥

أدمٓ ,كإٔؽاد ثؿ٩ة٦ش ػةص ذلل ,ٟكدكٮيٚ ٨ؿي ٜملذةثٕذ٭ة كروؽ أظؽاز٭ة

جل ٢ٞالىٮرة كاحلؽث إىل إ٣ةل ٥أدمٓ.

 /7إَبلؽ محبلت دٕؿيٛيح إٔبل٦يح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح دكٮف ثىٛح

دكريح ك٦زتا٪٦ح  ٓ٦األظؽاث كالٮٝةآ املؤزؿة ,كاالقذٛةدة  ٨٦املعة٢ٚ
ادلكحلح كاملنةرًلح يف ٔ ٢٧املٕةرض اتلٮٔٮيح كاتلسٞيٛيح كاتلٕؿيٛيح ,كٝؽ
اكف ل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ةِ٣ل قةثٞح يف ذلٞٚ ٟؽ أٝةمٮا ٕ٦ةرض دٕؿيٛيح يف

ٔؽة دكؿ اكلكٕٮديح كاإل٦ةرات كالكٮداف كبٕي ادلكؿ األكركبيح(.)1

 /8إ٩ذةج األٚبلـ اتلٕؿيٛيح اٞ٣ىرية ٦ؽٔٮ٦ح ثةلٮزةا ٜكالنٮا٬ؽ كاألد٣ح

كٔؿً٭ة بنلك إثؽايع ٔرب املٮا ٓٝاالل١رتك٩يح كا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح ث٘٤ةت

( )1مةرؾ ابلةظر يف املٕؿض اذلم أٝي ٥ثةلكٮداف ىلع ٬ةمل املؤد٧ؿ اتلٕ٤يِل األكةديِل
كقيأيت احلؽير ٔ ٫٪ثةتلٛىي ٢يف اٛ٣ى ٢الؿاثٓ يف ٤ُ٦ت اجل٭ٮد اتلٕ٤ي٧يح.
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خمذٛ٤ح ملة لؤلٚبلـ اتلٕؿيٛيح  ٨٦دأزري ثة ٖ٣ىلع املنة٬ؽ كاملذٌ٤ف(ٓ٦ ,)1
االقذ٧ؿار كاملؽاك٦ح يف اُ٣ؿح كا٣جرش كاال٬ذ٧ةـ ىلع كدرية كاظؽة ثٕيؽة ٔ٨

اٛ٣ذٮر كاجل٧ٮد ,ظىت ٠كت اٌٞ٣يح ٚبل جتؽم ا٩ذٛةًح ملؽة ٕ٦ي٪ح كظٞجح
 ٨٦الـ ٨٦ز ٥دىيج٭ة رًلٮد ٚذؾ٬ت لك اجل٭ٮد أدراج الؿيةح.

 /9إ٩ذةج األٔ٧ةؿ ادلرا٦يح حتيك ٦أقةة مكِ٤ل ثٮر٦ة ك ٨٦زٔ ٥ؿً٭ة ٔرب
ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح ث٘٤ةت خمذٛ٤ح(.)2

ن
( )1دٮصؽ أٚبلـ دٕؿيٛيح ككزةاٞيح ٠سرية صؽا يف مٮ ٓٝاحلٮديٮب ي٧ك ٨االقذٛةدة ٪٦٭ة.
( )2ظير اك٩خ ٪٬ةؾ ٦جةدرة  ٨٦اتلٛ٤ـيٮف اإليؿاين يف إ٩ذةج ٚي ٥٤حي٪ٔ ٢٧ٮاف (رصػح
الؿك٪٬ضي ة) كيت٪ةكؿ املأقةة ا٣يت يذٕؿض هلة مك٧٤ٮ ٦ية٧٩ةر ٝ ٨٦ذ ٢كإظؿاؽ كدٕؾيت,
كد ٥دىٮيؿ منة٬ؽ اٛ٣ي ٥٤يف أربٓ دكؿ آقيٮيح ْل ٦ية٧٩ةر كب٘٪بلديل ك٦ة٣زيية
كا٩ؽك٩حكية ,كػبلوح اٛ٣ي ٢َٛ ٥٤و٘ري يٞٛؽ أثٮي ٫ػبلؿ ٕ٦ةرؾ اإلثةدة اجل٧ةٔيح ا٣يت
دٞٮد٬ة ٔىةثةت اتلُ٭ري إ٣ؿيق ابلٮذيح ل٧٤ك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر ,ز ٥جيؽ ٬ؾا ا ٢ُٛ٣مةثة
ن
إيؿا٩ية ,يأػؾ ثيؽق كيكةٔؽق يف إ٣سٮر ىلع كادليح كُل٧٬ة ال يٕ ٥٤إف اكف األثٮاف ىلع ٝيؽ
احليةة أـ ال ,كدج٦ ٖ٤ؽد 91 ٫دٝيٞح ل٧٤ؼؿج اإليؿاين صٮاد مـدآثةدم ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر
يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (رصػح الؿك٪٬ضية أكؿ ٚي ٥٤إيؿاين يؿكم ٕ٦ة٩ةة مكِ٤ل
٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ ,٬1434/11/12 /يٞٮؿ ابلةظر /أكردت ٬ؾا اخلرب ٪٬ة
ن
ن
ل٤ذ٧سي ٍٞٚ ٢كَؿح ٦جةدرة ك١ٚؿة راإح كإف ٪٠خ اػذ ٙ٤اػذبلٚة صؾرية يف املعذٮل
كاملٌ٧ٮفٚ ,أريؽ ٦جةدرات يف ٬ؾا اجلة٩ت ٝ ٨٦ج ٢امل٭ذ٧ني ثةإلٔبلـ يف ٌٝيح مكِ٤ل
أرٌلف.
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 / 11إننةء ٕ٦٭ؽ دراقةت كحبٮث ٚي٧ة خيه مكِ٤ل ثٮر٦ة ,كاال٬ذ٧ةـ جبة٩ت
ن
ن
اتلٮزي ٜكدٞيص دميٓ املىةدر كاملؿاصٓ ,ظىت يكٮف مؿصٕة مٮزٮٝة يٕذ٧ؽ
ٔ٤ي.٫

 /11دؽريف اإلٔبلـ اإلقبلَل ٧٠ةدة أقةقيح يف املؽارس اإلقبل٦يح يف ثٮر٦ة كيف
ٗري٬ة  ٨٦ادلكؿ اإلقبل٦يح ,ليك ي٪٭ ٢اُ٣ة٣ت ٕ٦ ٨٦ني ٬ؾق املةدة كيكٮف

دلي ٫دىٮر دةـ لئلٔبلـ اإلقبلَل كاإلٔبلـ املٕةرص احلؽير كاقذؽراؾ
ممزياد٭٧ة ,كبةتلةيل يكذُيٓ ال١ذةثح ث٘٤ح إٔبل٦يح ٦ذ٧زية أك ىلع األ ٢ٝي٧ذٟ٤

٦٭ةرة املنةرًلح يف دلةالت خمذٛ٤ح.

ٝ /12ؽـ دٚ .يى ٢ػةدل ا٘٣ؿيت(ٔ )1رب د٘ؿيؽات يف وٛعذ ٫ىلع مٮ ٓٝاتلٮاو٢
االصذ٧ةيع دٮيرت ,مرشكع الؿدع اإلٔبلَل املعرتؼ يف اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح,
كألص ٢أ٧٬يذ ٫كرؤيذ ٫اثلةٝجح أظججخ أف أ٪٬ ٫٤ٞ٩ة ثةتلٛىيٚ /٢ةملرشكع
ي
ي
يٞٮـ ىلع زبلزح أرٌلف ٧٠ة ذ٠ؿ /اٞ٣ٮة كاتلأزري كاتلبين ,كأي٭٧ة ٞٚؽٞٚ ,ؽ

الؿدع.

( )1دٚ .يى ٢ػةدل ا٘٣ؿيت املكتنةر كػجري االدىةؿ ا٣برشم كاالقرتادييج ,كاملرشؼ إ٣ةـ
ىلع دل٧ٮٔح ظيةد ٟأق٭ ,٢مكتنةر إدارم كإٔبلَل ,ظى ٢ىلع ابلاكلٮريٮس يف اإلٔبلـ
كإ٣بلٝةت إ٣ة٦ح ,كاملةصكتري يف  ٥ْ٩ادىةؿ برشم ,كادل٠ذٮراة يف ٤ٚكٛح إدارة املٮارد

ا٣برشيح  ٨٦اجلةٕ٦ح األمؿيكيح ث٪٤ؽف ,مؤقف املض٤ف األكةديِل لٕ٧٤ؿٚح ,هل ننةط
إٔبلَل كاقٓ ,كدلي ٫إ٩ذةج ١ٚؿم زٞةيف أديب ,د ٥اقذٌةٚذ ٫مؿدني يف ثؿ٩ة٦ش أرٌلف املأقةة

اذلم دبس٪ٝ ٫ةة كوةؿ ,كٌلف ٔ٪ٮاف احلٞ٤ذني (د٪ٞيةت االدىةؿ اإلٔبلَل يف اٌٞ٣يح
ن
الؿك٪٬ضيح) كٔ٪ٮاف ( اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح الؿدع اإلٔبلَل املعرتؼ) ٞ٩بل  ٨٦وٛعذ٫

اخلةوح ىلع اٛ٣حف ثٮؾ ثةق ٫٧الرصيط.
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ا
أول /اال٬ذ٧ةـ ثةلىٮرة املٕربة املؤزؿة ٚيه أٝٮل الؿقةا ٢ا٣يت ي٧ك٨

ٔؿً٭ة ىلع إ٣ةل ٥ثُؿيٞح خمذرصة كق٭٤ح ك٦حرسةٚ ,ةلىٮرة ْل املةدة اخلةـ يف
أم ػُٮة إٔبل٦يح ,كْل حمٮر ا ٢٧ٕ٣اإلٔبلَل يف ز ٨٦إ٣ؽقح كاتلىٮيؿ

ٚةلىٮرة ٘٣حٚ ,أ٩ىط الىعٛيني ثةقذؼؽاـ كقةاٗ ٢ري د٤ٞيؽيح ل٤ذٮزيٜ
اكلاك٦ريات امل٧ٮ٬ح داػٔ ٢يص كأقةحلت ممةز٤ح كالثؽ  ٨٦قبي ,٢كي٧ك٨
بلٕي كٌلالت األ٩جةء كا٪ٞ٣ٮات اخلةوح دٔ ٥الىعٛيني الؿك٪٬ضيني ثةتلؽريت
كاتل٧ٮي ٢تلعٞي ٜو
ردع إٔبلَل ثةتلعؿم الىعيفٚ ,٭٪ةؾ اقذؼٛةؼ كال مٟ

ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ثٞؽرات النٕت الؿك٪٬يج ,ك٬ؾا يكةٔؽ ىلع كصٮد ز٘ؿات
ل٤ذعؿيؿ الىعيف كًلكت اٛ٣ؿص.
ا
ثانيا /اقذؼؽاـ الاكريكةدري الكةػؿ أك اجلؽم ٦٭ ٥جل ٢ٞالؿقة٣ح لرشحيح

 ٨٦املذةثٕني ظٮؿ إ٣ةل.٥
ا
ثاثلا /اإلٔبل٩ةت االظرتاٚيح كٗري اتلضؿيبيح ٦٭٧ح تلٞؽي ٥اٌٞ٣يح بنلك
مٛ٤خ كٕٚةؿ.
ا
رابعا /و٪ةٔح الؿمٮز ٦٭٧ح لٌٞ٤يح الؿك٪٬ضيحٚ ,ةلؿمـ ٔ٪رص ٦٭ ٥للك

ٌٝيح ٠ربل ,رمـ دٕجريم ,رمـ قيةيس ,رمـ إنكةين ,كحنٮق ممة خيزتؿ اٌٞ٣يح يف
ْ٩ؿة كاظؽة.

فالرمز اتلعبريي /يؿبٍ النٕت الؿك٪٬يج ثٞ٧ٮ٦ةت اتلٕةكف اإلجيةيب

ل٪٤٭ٮض كاتلبلظ ٥اجل٧ةيع كاتلؾ٠ري املكذ٧ؿ بنٛؿة اٌٞ٣يح ,كي٪٧ط اٌٞ٣يح

رسٔح يف الؿبٍ ل٧٤ٮاد اإلٔبل٦يح ,كيٕـز ادلٔ ٥النٕيب للك املذٕةَٛني ٓ٦
ن
اٌٞ٣يح ظٮؿ إ٣ةل ,٥كْ٩ؿا ٘٣يةب ال٘٤ح امل١ذٮبح يف اثلٞةٚح الؿك٪٬ضيح٨٧ٚ ,
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ن
امل٭ ٥أف يكٮف الؿمـ اتلٕجريم ٝةثبل ل٤تن١ي ٢ابلرصم دكف أدكات و,ٓ٪

ٚأٝٮل الؿمٮز اتلٕجرييح أكرث٬ة ٝؽرة ىلع اتلؽاكؿ ابلؽايئ كاتلٞين٦ ,ة يٕين قٕح
ا٩تنةر ٦٭ٮ٣ح ظٮؿ األرض ,كال ثؽ ل٤ؿمـ اتلٕجريم أف يؿدجٍ  ٓ٦بكةَذ ,٫ثةٞ٣ي٥
الكة٦يح كاملٕذٞؽات ادليجيح ل٤نٕت الؿك٪٬يج ,كأف يؿبُ٭ ٥ثأ٦ذ٭ ٥دمٕةء,

ٚةٞ٣ؽرة ىلع اقذؼؽاـ الؿمـ اتلٕجريم يف دميٓ اْ٣ؿكؼ ٔ٪رص د٧زي ٦٭ ٥ل٘٤ةيح
ن
كٝٮد ٫أكرب إف اكف ٌٔٮا  ٨٦اجلكؽ اكحلؽ.
ن
ن
ن
والرمز اإلنصاين٬ /ٮ لؿبٍ إ٣ةل ٥ثةٌٞ٣يح إنكة٩ية كاعَٛية ككصؽا٩يةٔ ,رب
ن
ن
وٮرة دٕ١ف كإٝة أحل٧ة ٠ىٮرة ا ٢ُٛ٣كأػذ.٫
والرمز الصيايس٬ /ٮ إلثؿاز كص ٫ي ٫٪١٧د٧سي ٢النٕت الؿك٪٬يج إٔبل٦ية
ن
كقيةقية كدؿدجٍ وٮرد ٫ثةٌٞ٣يح.
ا
خامصا /ا٪ٕ٣ةيح كاال٬ذ٧ةـ خبُٮط اإل٩ذةج اإلٔبلَل كْل ٦ذٕؽدة ثذٕؽد
وٮر احليةة اإلنكة٩يح ,كقأذ٠ؿ أثؿز٬ة/

ػٍ إ٩ذةج وٮر اٞ٣ذ ٢كاتل١٪ي ٢اجلكؽم كاالٗذىةثةت كاملٞةثؿ اجل٧ةٔيحكا٣ترشيؽ كالىعح كاالٝذيةت كد٦ةر املؽف.

ػٍ إ٩ذةج األٚبلـ كالٮقةاٍ كمٮاد ٔؿض اهلٮاد ٙاذل٠يح ككٌلالتاأل٩جةء .

ػٍ إ٩ذةج اٞ٣ىح كالؿكايح كاتلٮزي ٜاتلةرييخ كا٪ٕ٣ةرص األدثيح كاملرسحكا ٨ٛ٣اتلضؿيؽم
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 -إ٩ذةج األٚبلـ اٞ٣ىرية٪ٔ ,رص ٦س٧ؿ يف اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح ,كقي١ٮف هلة

ركاج كا٩تنةر كدبين.
ا
شادشا ٨٦ /أػُؿ ٦ة كاص٭ ٫النٕت الؿك٪٬يج ٬ٮ ٗيةب ال٘٤ح امل١ذٮبح

حل ِٛاتلةريغ كتلعٞي ٜدٮاوٕٚ ٢ةؿ داػٌل ك ٓ٦إ٣ةل ٥أدمٓ٤ٕٚ ,ي٭ ٥اال٬ذ٧ةـ

كإدراؾ ٦ة ٚةت.
ا
شابعا /إثؿاز الـم الؿك٪٬يج ٦٭ ٥تلعٞي ٜربٍ ٦ة ثني الؿك٪٬ضيني كٗري٥٬
 ٨٦املك٧٤ني ,ك٬ٮ ربٍ ثرصم ٦٭ ٥ل٤ذةريغ كاحلٌةرة.
ا
ن
ن
ثامنا /إثؿاز اثلٞةٚح كاحلٌةرة الؿك٪٬ضيح ٣حف دؿٚة إٔبل٦ية ,كإ٧٩ة ث٪ةء
ذا٠ؿة ٔ٧يٞح يف إ٣ةل ٥اإلقبلَل كربٍ ٔٞةاؽم ديين دةرييخ.
ا
تاشعا /ل٤ؿدع اإلٔبلَل املذع ٙالؿك٪٬يج ,املٕؿض الؿك٪٬يج ,ا٣رتاث

الؿك٪٬يج ,اثلٞةٚح الؿك٪٬ضيحٕٚ ,ؿض املأقةة ال يكيف.
ا
اعرشا /أ٩ىط ثةإلننةد ثةل٘٤ح الؿك٪٬ضيح كالـم الؿك٪٬يج ,ك٬ؾا قيعٜٞ
ن
ن
كوٮال لرشحيح النجةب يف إ٣ةل ,٥كقي١ٮف مؤزؿا ثٕ ,ٜ٧كاالقذٕة٩ح ث٧جنؽي٨
اعمليني ثٕؽة ٘٣ةت قحكةٔؽ ىلع نرش كدؿقيغ اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح يف أذ٬ةف ٔؽد
٠جري  ٨٦قاكف األرض.

احلادي عرش /نرشات األػجةر ٦٭٧ح ,كل٪١٭ة ل ٥دٕؽ دبلمف ٔذجح اإلدراؾ
املعٛـ دلل اجلةسٚ ,ةملك٧٤ٮف يٞذ٤ٮف يف لك ماكف كال صؽيؽٌ ,
٩ٮع.
اثلاين عرش ٨٦ /امل٧كٕ٦ ٨ةجلح الىٮر الؿديبح ا٣يت دؿد  ٨٦ادلاػ,٢

كحتٮي٤٭ة إىل رقٮ٦ةت ظةقٮبيح ,ك٬ؾق قذٛ٤خ ْ٩ؿ رشحيح  ٨٦املذةثٕني.
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ن
اثلالث عرش٠ /ذةثح ركايةت اعحلح اجلٮدة ,ك ٨٣يٕؽـ الاكدت أظؽازة ,إذ
ن
ن
تنلك الؿكايح اعم٠ ًٍ٘ ٢جري ٔ٪ؽ٦ة حت ٜٞدٛةٔبل دمة٬ريية ث٘٤ةت ٔؽة ,كىلع
الاكدت أف يكٮف حبض ٥اٌٞ٣يح كٝٮد٭ة ,كالؿكايح املرتدمح قذؼةَت مٕٮب

إ٣ةل ,٥كدؽ ٓٚث ٫إىل دبين اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح  ٨٦صة٩ت إنكةين ىلع أ ٢ٝدٞؽيؿ,

كالؿكايح املعجٮًلح ي٪١٧٭ة أف حتؿؾ اإلٔبلـ دكف أم دكٛ٤ح ٦ةديح أك إٔبل٩يح,
ن
ٚةجلةس قيؽٕٚٮف ثةٌٞ٣يح حنٮ األًٮاء دٕٚة.
الرابع عرش /ي٧ك ٨دٌ٧ني اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح يف امل٪ة٬ش اتلٕ٧٤يح  ٨٦ثةب

اتلةريغ اإلقبلَلٚ ,يه أٝؽـ  ٨٦اٌٞ٣يح ا٤ٛ٣كُيجيح أك دٮازي٭ة.

اخلامس عرش /أ٩ىط ثذؽريت كو ٢ٞاملٮا٬ت ا٪ٛ٣يح كاإلٔبل٦يح ك٦٭٪ؽيس

اإل٩ذةج اتلٛ٤ـيٮين كاإلذايع إىل درصح االظرتاؼ.

 /13صةء يف ٠ذةب ٦ة دكر اإلٔبلَل املك ٥٤جتةق ٌٝيح مكِ٤ل ثٮر٦ة الؿك٪٬ضية
٬ؾق املٞرتظةت اٞ٣ي٧ح أمري إىل أ٧٬٭ة/

أ  /ابلٕؽ ٔ ٨مىُ٤عةت ابلٮذيني ظير إف إٔبلـ ثٮر٦ة ٝةـ ثذ٘يري ثٕي

املىُ٤عةت املذٕٞ٤ح ثةلؿك٬ةجنية ٧ُ٣ف دةرخي٭ ٥كأوةتل٭ ٥يف أرض أرٌلف
كتل٘يري ٕ٦ةل ٥ثبلد٦ ,٥٬س ٢د٘يري ٥٬اق٦ ٥ؽي٪ح (أكيةب) إ٣ةو٧ح اإلداريح إىل

(قحذٮم) ,كاق٦ ٥ؽي٪ح (أرٌلف) إىل (را٠٭ةي ,)٨ك٦ؽي٪ح (مؿك٬ة٩ش) إ٣ةو٧ح

اتلةرخييح إىل (مٮراؾ يٮ) ,ككو ٙالؿك٬ةجنية ثةبل٘٪ةحلني أك األصة٩ت كٗري٬ة.

ب  /ا ٢٧ٕ٣ىلع ٔٞؽ مؤد٧ؿ إٔبلَل دكيل بلعر آحلةت كقج٠ ٢رس احلىةر

اإلٔبلَل ىلع ٌٝيح املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ,كاحلؿص ىلع دُ٘يح املؤد٧ؿات كاجلؽكات

كإٛ٣ةحلةت ا٣يت خته اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح.
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ج  /حمةك٣ح دأ٩يت الٌ٧ري اإلنكةين إ٣ةِ٣ل لك١ٮد ٨ٔ ٫ا ٥٤ْ٣الٮا ٓٝىلع
مٕت الؿك٬ةجنية كٌٗ ٫اُ٣ؿؼ ٔ ٨صؿاا ٥ابلٮذيني ثذأييؽ  ٨٦احل١ٮ٦ح ,كحتؿم
خمةَجح امل٧ْ٪ةت اإلنكة٩يح إ٣ةمليح ثأق٤ٮب صؾاب ث٘يح دٮصي٭٭ة كاتلأزري ٚي٭ة
٣جرش رقة٣ح إٔبل٦يح ختؽـ اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح.
د ٌٚ /ط أكةذيت ابلٮذيني اذلي ٨يؽٔٮف ثأف ٦ة حيى ٢إ٧٩ة ٬ٮ كا ٓٝىلع
٠سري  ٨٦إ٣ؿٝيةت يف ثٮر٦ة حبك ٥الرصااعت ادلاػ٤يح الٮإٝح يف ابلبلد ,ك٣حف
ن
ذل ٟػةوة ثةملك٧٤ني.
 ـه /إف أ٦ك ٨دٕيني ثٕي أٚؿاد الؿك٪٬ضية ٧٠ؿاق٤ني يف أرض احلؽث
ن
ن
ثؿكادت ٪٦ةقجح لٌ٧ةف ٦ذةثٕح األظؽاث ٚٮر كٝٮٔ٭ة ,ك٤ٞ٩٭ة ٞ٩بل دٝيٞة إىل
املنة٬ؽ كاملكذ.)1(ٓ٧
كإف كاصت أوعةب اإلٔبلـ كاألٝبلـ املنةرًلح ثٕٛةحلح يف اتلٕؿي ٙثٌٞيح
إػٮا٩٭ ٥املْ٤ٮ٦ني ثةلٮقةا ٢امل٪١٧ح ,كٌٚط لك املؤامؿات ا٣يت حتةَف ًؽ٥٬
ثك ٢مٛةٚيح ككًٮح ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح اْ٣ةملح حلٕؿؼ إ٣ةل ٥ظةؿ
إػٮا٩٭ ٥املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ,ك٦ة يرتدت ٔ٤ي٭ة  ٨٦كاصجةت اجتة٬٭ ,٥كيف ذلٟ
ٌٚط ألدٔيةء ادليٞ٧ؿاَيح املـٔٮ٦ح يف إ٣ةل ٥املذ٧ؽف كإّ٭ةر ظٞيٞح أدٔيةء

( )1اْ٩ؿ اٞ٣ك ٥اِ٤ٕ٣ل ثٮٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية٦ ,ة دكر اإلٔبلَل املك ٥٤جتةق ٌٝيح مكِ٤ل
ثٮر٦ة الؿك٬ةجنية ,ت ثؽكف ,ط ثؽكف ,ص .11-8
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ظٞٮؽ اإلنكةف ك ٨٦يـٔ٧ٮف ث٪رصة املْ٤ٮـ  ٨٦اْ٣ةل.)1(٥

( )1قؤاؿ ٦٭ ٥يؽكر يف ػرلم ٠ي ٙدكٮف اجلرصة هلؤالء املكذٌٕٛني؟ ٪٤ٚة يف قرية الؿقٮؿ
الؿقٮؿ وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤ػري صٮاب كأظك٦ ٨سةؿٚ ,عي٧٪ة أَٞ٤خ مك٧٤ح ويعذ٭ة
ثٞٮهلة كآ إقبل٦ةق يف قٮؽ املؽي٪ح ظني ر ٓٚي٭ٮدم زٮب٭ة٧ٚ ,ة اكف  ٨٦اجليب ٔ٤ي ٫الىبلة
كالكبلـ إال أف أصًل احل٭ٮد  ٨٦املؽي٪ح ٩رصة ملك٧٤ح ملضؿد ر ٓٚزٮب٭ة ,ألف ٔؿض املك٧٤ح
ن
٬ٮ ٔؿض املك٧٤ني دميٕة ,كمٮ ٙٝآػؿ  ٨٦دةرخي٪ة اإلقبلَل املضيؽ ظي٧٪ة أَٞ٤خ
مك٧٤ح ويعذ٭ة لىٕٛ٭ة ىلع كص٭٭ة ٝ ٨٦ج٩ ٢رصاين يف دك٣ح الؿك٦ةف إُْ٣ل
(كا ٕ٦ذى٧ةق) ٚعي٧٪ة ث٘٤خ اخل٤يٛح املٕذى ٥ثةهلل رصػذ٭ة ٝةؿ (٩رصت أػذةق) ٚأمؿ
ثذعؿي ٟاجليٮش اإلقبل٦يح اجلؿارة ٣زتلـؿ األرض  ٨٦حتخ دك٣ح الؿك٦ةف ٩رصة ملك٧٤ح
كاظؽة  ,ٍٞٚز ٥قأهلة اخل٤يٛح إْ٣ي ٥ثٕؽ ا٩ذرص هلة  ٢٬رًيخ أ٦ح اهلل؟ ١٬ؾا دكٮف
اجلرصة ظي٧٪ة يكٮف لئلقبلـ ٝةا٧ح كل٧٤ك٧٤ني ٕ٪٦ح كٔـة كٝٮة.
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وٛعح ثيٌةء
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الفصل الثالث
اجلهود الداخلية واخلارجية ملواجهة
حتديات الثقافة اإلسالمية يف (بورما)
ويتضمن مبحثان:
املبحث األول :اجلهود الداخلية.

املبحث الثاا ::اجلهود اخلارجية.
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ل ٥يكتك ٥٤املك٧٤ٮف يف أرٌلف إىل احل٧الت إ٣ك١ؿيح ا٣يت مجذ٭ة احل١ٮ٦ح

ابلٮذيح ىلع ٪٦ةَ ٜاملك٧٤ني يف أرٌلف كأ٤٬٭ةٞٚ ,ة٦خ ثةحلؿٌلت اتلعؿيؿيح
املذذةثٕح ىلع يؽ ٔؽد  ٨٦اٞ٣ةدة اذلي٩ ٨ةدكا ثةتلىؽم ل ٥٤ْ٤كإ٣ؽكاف ككٙٝ

اال٩ذ٭ةاكت املعؿ٦ح ,كَةبلٮا ثذُ٭ري األرض  ٨٦أيؽم ابلٮذيني ا٣كٛؿة اذلي٨
ن
اعزٮا يفاألرضٚكةداٝ,ةؿ دٕةىل (/ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ) [احلش.]04 ,95 /
ٚجؽأت احلؿٌلت اتلعؿيؿيح ٪٦ؾ اقذٞالؿ ثٮر٦ة ٔ ٨االقذٕ٧ةر ا٣ربيُػة يف

اعـ 8504ـ ,ك ٨٦أكااٝ ٢ةدة داعة اتلعؿيؿ /الكيؽ حم٧ؽ صٕٛؿ ظكني ,كاملٕػؿكؼ
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دمة٬ريية ن صٕٛؿ ٝٮاؿ(ُ ,)8
كٔؿٚخ ٬ػؾق احلؿًلػح جب٧ةٔػح ٞ٦ػةكي أرٌلف (ٞ٦ةك٦ػح
٠ٮنك )٢كَة٣ت صٕٛؿ ٝٮاؿ  ٨٦احل١ٮ٦ح ُ٦ة٣ت  ٨٦أ٧٬٭ة/

 /8إٔالف احلك ٥اذلايت ل٧٤ك٧٤ني ثُٞ٪٧ح أكيةب كال ثأس أف دكٮف

حتخ قيةدة ثٮر٦ة.

 /2أرتاؼ ال٘٤ح األرديح لك٘ح لرلك٣ح.
 /9الك٧ةح ثإننةء كٚذط املؽارس اإلقال٦يح.
٪٦ /0ط الٮًٓ اٞ٣ة٩ٮين ملضة٬ؽم احلؿًلح.
كل ٥تكذضت احل١ٮ٦ح هلؾق املُة٣ت ٚٮاو ٢اجل٧ةٔح حنٮ حتٞي ٜأ٬ؽاٚ٭٥

كُ٦ةبل٭ ,)2(٥ظىت اقذُةع اٞ٣ةاؽ حم٧ؽ صٕٛؿ ظكني ٝٮاؿ  ٨٦دمٓ زٔ٧ةء

( )8حم٧ؽ صٕٛؿ ظكني ٝٮاؿ ث ٨النيغ قُ٤ةف أمحؽ ,كدل اعـ 8581ـ ,كيٕؽ  ٨٦أ٥٬
النؼىيةت اإلقال٦يح ابلةرزة يف م٧ةؿ أرٌلف ,وةظت ١ٚؿة املٞةك٦ح ًؽ إ٣ؽكاف
ن
ن
ابلٮذم ثٕؽ قٞٮط أرٌلف ,مؤقف دمةٔح ٞ٦ةكي أرٌلف ,اكف ٚىيعة مةٔؿا ظير اقتس٧ؿ
مٕؿق يف إزةرة احل٧ةقح دلل النجةب ,دؽرب ىلع يؽ اٞ٣ٮات احلةثة٩يح ,كدٮيف اعـ 8514ـ,
كٌلف  ٫ٕ٦اجلرناؿ ٔجؽ الن١ٮر داثٮم ,لالقزتادة اْ٩ؿ ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌل ,
أكةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ,ط٠ 2ؿاتيش  8023ـهص ,952-952كًلؾل ٟحم٧ؽ
َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح ,ص,222-228
كًلؾل ٟاْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,مؿصٓ قةث ,ٜص .899
( )2اْ٩ؿ مٮيش ي٘ةر ,ثني اتلاكم ٢كاالٛ٩ىةؿ ,املضذٕ٧ةت املك٧٤ح يف ص٪ٮب ا٤ٛ٣جني كص٪ٮب
دةيال٩ؽ كٗؿب ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر ,مؿصٓ قةث ,ٜص.04
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املك٧٤ني كجت٪يؽ النجةب كدؽريج٭ ٥ملٞةك٦ح إ٣ؽكاف احل١ٮيٞٚ ,ةمٮا ثٕؽة
ن
ٔ٤٧يةت ٝذةحلح ًؽ مىة٣ط احل١ٮ٦ح ,كأث٤ٮا ن
ثالء ظك٪ة ظىت ٧ْ٩خ احل١ٮ٦ح

يف اعـ 8514ـ مح٤ح قيةقيح ػجحسح دؿًلـت يف ػ٤ؼ٤ح الى ٙادلاػٌل كذل ٟثـرع
اٛ٣ذ٪ح ثني األٌٔةء كاتلٛؿي ٜثح٪٭ ٥كإٗؿاء ابلٕي اآلػؿ ثةمل٪ةوت كاملةؿ,

ٚذع ٜٞهل٦ ٥ة ػُُٮا هل ظىت كو ٢األمؿ إىل اٗذيةؿ اٞ٣ةاؽ حم٧ؽ صٕٛؿ ظكني
ٝٮاؿ يف ٞ٦ؿ إٝة٦ذ.)8(٫

ز ٥ػؿج اٞ٣ةاؽ (ٝةق ٥راصػة(ُٔ )2ػةء ادليػ٦ ))9(٨ػٓ الكػيؽ وػة٣ط أمحػؽ,
( )8اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح مؿصٓ
قةث ,ٜص.228
( )2لك٧ح راصة /دٕين امل ٟ٤يف ال٘٤ح اهل٪ؽيح كالؿك٬ةجنيح املع٤يح.
( )9اق ٫٧حم٧ؽ أثٮ اٞ٣ةق ٥ثُٔ ٨ةء ادلي ,٨كدل اعـ 8583ـ يف لكٮـ ص٪ٮب ٘٪٦ؽك ,كيٕؽ أظؽ
الـٔ٧ةء الؿك٬ةجنينيٝ ,ةدً ٢ؽ اجلحل ابلٮري ٔ٪ؽ٦ة اكف راحف الٮزراء (أك٩ٮ) ,ظير
قيُؿ ىلع دميٓ امل٪ةَ ٜالؿيٛيح املعيُح ث٧ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ,كبٮقيؽك ,ٖ٩كراقيؽك ,ٖ٩كأننأ
ن
ٞ٦ؿا هل ىلع ملك خمي ٥ىلع ٧ٝح اجلجٚ ٢ك٧يخ ثةق ,٫٧ز ٥ثىن ٦ؽيجذ ٫املن٭ٮرة ثةق( ٥صني
م٭ؿ) يف أرٌلف الن٧ةحلح مؿا٤٘٩ٮا ٚأوجعخ اعو٧ح ابلالدٚ ,نيؽت املكةصؽ كأقكخ
ن
ن
املؽارس كًلٮف دل٤كة ػةوة ل٧٤ٕ٤ةء كاملسٛٞني لإلرشاؼ ىلع املؿا ٜٚادليجيح كالنؤكف
ن
ن
اإلقال٦يح ,كٌلف مضةاع ٞ٦ؽا٦ة كهل مٮا ٙٝمرشٝح يف نرش اإلقالـ ثني ابلٮذيني ,كٌلف
يٕةب ٔ٤ي ٫أق٤ٮب ظك ٥اٛ٣ؿد ادل٠ذةدٮرم ,كاقترشل يف اٛ٣رتة األػرية ٔ ٨٦٭ؽق
ا ,٥٤ْ٣كخبةوح ٕ٦ ٨٦ةك٩ي ٫املك٤عني اذلئ ٨ؿٚٮا ثني املك٧٤ني ثػ (ٚٮريكة) خبُٛ٭٥
مل٪ةكاي٭ ,٥كظبف ابلٕي كٝذ ٢ابلٕي اآلػؿ ٪٦٭ ,٥كدٮيف اعـ 8511ـ ,لالقزتادة اْ٩ؿ
ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌل  ,أكةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ثةل٘٤ح األكرديح ص ,024-085كًلؾل ٟأثٮ
=
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ن
ن
كالكيؽ راٗت اهلل ,ثةإلًةٚح إىل ٝةدة آػؿي ٨ظير ٠ٮ٩ٮا دْ٪ي٧ة مك٤عة ثٞيػةدة
اٞ٣ةاؽ (ٝةق ٥راصة) كٌلف  ٨٦أ ٥٬أٔ٧ةهل ٥اتلْ٪ي٧يح/

 -8ث٪ةء ظىٮف حم٧١ح يف أ٦ةك ٨اقرتاديضيح يىٕت الٮوٮؿ إحل٭ة.
 -2ث٪ةء املٕك١ؿات اتلؽريبيح كاثل٪١ةت إ٣ك١ؿيح.
 -9ث٪ةء املكةك ٨اخلةوح لٞ٤ةدة كاملضة٬ؽي.٨

 -0الكيع إىل اتلجةدؿ اتلضةرم  ٓ٦ادلكؿ املضةكرة ٠ؽك٣ح ثة٠كذةف كاهل٪ؽ.

 -1ث٪ةء املكةصؽ كاملؽارس اإلقال٦يح يف أحنةء ابلالد.
 -2دٔٮة الٛ١ةر  ٨٦ابلٮذيني كاهل٪ؽكس إىل اإلقالـ.

 -3ث٪ةء املعةك ٥اإلقال٦يح دُجٚ ٜي٭ة رشع اهلل يف أ٦ػةك٦ ٨ذٛؿٝػح ٦ػ٨

ابلالد.

كٝةمٮا ث٧٭ةدمح املىة٣ط احل١ٮ٦ح احليٮيح ,كٝذ ٢ثٕي ص٪ٮد٬ة ,كٌل٩ػخ هلػ٥

وٮالت كصٮالت  ٓ٦احل١ٮ٦ح ,ظىت ٝٮيخ مٮًلذ٭ٚ ,٥ؼةٚخ احل١ٮ٦ح  ٨٦ازديةد
اخلكةاؿ يف امل٧ذ٤اكت كاألركاحٚ ,ؼٌٕخ ملُةبل٭ٚ ,٥ؿصٓ ل٧٤ك٧٤ني اقذٞؿار٥٬
كأ٪٦٭٦ ٥ؽة دى ٢إىل قخ قجني ,كاعش املك٧٤ٮف ٚرتة  ٨٦االقذٞؿار كا٧ُ٣أ٩ح٪ح

كالؿاظح كاأل٦ةف(.)8

=

ن

ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ص  ,833كًلؾلٟ
مٮيش ي٘ةر ,مك٧٤ٮ ثٮر٦ة ,مؿصٓ قةث ٜص.848-844
( )8لالقزتادة اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح
ص  ,225-224كًلؾل ٟمٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌل  ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح
األكرديح ص.982
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ثٕؽ ذل ٟػؿصخ دمةاعت ٦ذٕؽدة ,أثؿز٬ة ا٣يت اك٩خ ثٞيػةدة اجلػرناؿ أمحػؽ

ظكني كالكيؽ مكذٛيي الؿمح ٨ثٮقيؽ٩يغ( ,)8كًلٮ٩ٮا هلٝ ٥ػٮة مل٭ةدمػح األٔػؽاء

ىلع َؿي ٜظؿب إ٣ىةثةت( ,)2كبػؽأ اجل٧يػٓ ثٮًػٓ ػُُ٭ػ ٥مل٭ةدمػح األٔػؽاء
ن
كرضب٭ ٥ثني احلني كاآلػؿ ,كجنعٮا يف ذل ٟكأث٤ٮا ن
ثالء ظكػ٪ة ,كأحلٞػٮا ثةٕ٣ػؽك

ػكةاؿ ٚةدظح.

يف ٬ؾق اٛ٣رتة الؿاإح كاحلةق٧ح ال ثؽ  ٨٦اإلمةرة إىل أمؿ يف اغيح األ٧٬يح,

ك٬ٮ دكر اُ٣ةثٮر اخلةمف يف تنتيخ ٝٮة املضة٬ؽي ٨كإحلةؽ اهلـاا ٥ث٭ ,٥ظىت
ًٕٛخ مٮًلذ٭ٚ ,٥ةقذٛةد إ٣ؽك ابلٮذم ٬ ٨٦ؾق ا٣زنااعت كاخلالٚةتٚ ,ذٛؿٝخ
()9

لك٧ح املك٧٤ني

كوؽؽ اهلل ٔـ كص ٢إذ يٞٮؿ   (/

ن
( )8مكذٛيي الؿمح ٨ثٮقح٪ؽ٩يغ كدل يف اعـ 8525ـ دٞؿيجة ٨٦ ,أم٭ؿ مضٕةف أرٌلفٔ ,ؿؼ
ٔ ٫٪اإلٝؽاـ كاملٕؿٚح ثةحلؿكب ,كهل ثُٮالت يف ٦يؽاف اٞ٣ذةؿ كُ٦ةردة اٞ٣ٮات احل١ٮ٦يح
ن
ُ
 ٨٦املُٞ٪ح ,ظىت إف ٝٮات احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ي٭ةثٮٝ ,٫٩ذ ٢ثأق٤عح ثٕي ا٧ٕ٣الء حلال يف
م٧ةؿ أرٌلف اعـ 8524ـ ثذ٭٧ح ٗري مٮزٮٝح ٛٔ -ة اهلل ٔ ٫٪كأقٚ ٫٪١كيط ص٪ةد,٫
لالقزتادة اْ٩ؿ ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌل  ,أكةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ص -088
 , 082كًلؾل ٟحم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح
ن
ص ,254كاجلرناؿ أمحؽ ظكني ل ٥أٔرث ىلع دؿدمح هل قٮل أ ٫٩اكف ٝةاؽا هلؾق اجل٧ةٔح.
( )2اك٩خ ٪٬ةؾ دل٧ٮاعت أػؿل حتخ ٝيةدة الكيؽ قي ٙامل٤ٮؾ ,كدمةٔح زةثلح حتخ ٝيةدة
الكيؽ ثةقة٦يةف.
ن

( )9اْ٩ؿ أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,مؿصٓ قةثٜ
ص .840-832
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[ )األٛ٩ةؿ.]02 /
كاًُؿ اٞ٣ةاؽ (ٝةق ٥راصة) ل٤كٛؿ  ٓ٦ثٕي أ٩ىةرق إىل ثة٠كذةف الرشػٝيح
ن
(ثػػ٘٪الديل ظةحلػػة) اعـ 8510ـ ٔ٪ػػؽ٦ة ٔ٤ػػ ٥كدػػي ٨ٞأف احل١ٮ٦ػػح ابلٮر٦يػػح
ن
اقذُةٔخ أف د٘ؿس ٔيٮ٩ة يف وٛٮ ٫ٚتلتجٓ ظؿٌلدػ ٫كمؿاٝجػح أٔ٧ػةهل ك٦ػ ٨زػ٥
اٗذيةهل أك أذٞةهل كتك٤ي ٫٧ل٤ع١ٮ٦حٚ ,ةقذُةع اٞ٣ةاؽ ثٕؽ قٛؿق ثذ١ٮي ٨صج٭ػح
ٝٮيح ىلع احلؽكد مل٭ةدمح املىة٣ط احل١ٮ٦يح ابلٮر٦يح ظىت د٧ك ٨٦ ٨االقػتيالء

ىلع امل٪ةَ ٜاحلؽكديحٕٚ ,ضـت احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٔٞ٦ ٨ةك٦ذٞٚ ٫ةمٮا ث٧ؼةَجػح

احل١ٮ٦ػػح ابلة٠كػػذة٩يح كاد٭٧ذ٭ػػة ثأ٩٭ػػة ٦ذٕةك٩ػػح ٦ػػٓ املٞػػةك٦ني ًػػؽ املىػػة٣ط
احل١ٮ٦يح ابلٮر٦يح ,كَةبلٮا ثتك٤ي ٥اٞ٣ةدة هلػٞٚ ,٥ة٦ػخ احل١ٮ٦ػح ابلة٠كػذة٩يح
ثةٔذٞةؿ اٞ٣ةاؽ ٝةق ٥راص ٫كبٕي  ٨٦أ٩ىةرق ثذ٭٧ح دػٮؿ أراًي٭ة ثُؿيٞح ٗري

ٝة٩ٮ٩يح كأكدٔذ٭ ٥يف الكضٮف ٚرتة(.)8

كبٕؽ ٬ؾا اخلالؼ اٞ٩ك ٥املضة٬ؽكف إىل زالث دل٧ٮاعت ك/٥٬
 -8دل٧ٮٔح أكىل ثٞيةدة اجلرناؿ أمحؽ ظكني ٠ٮ٦ري ػةلٮم(.)2
 -2دل٧ٮٔح زة٩يح ثٞيةدة اجلرناؿ قي ٙامل٤ٮؾ ٠ٮلٮ٩كٰ.

( )8اْ٩ؿ ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌل  ,أكةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ثةل٘٤ح األكرديح ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص.024-085

( )2ل ٥أ ٙٝىلع دؿدمح ٬ؤالء قٮل ٦ة ُٔؿؼ ٔ٪٭ ٥املنةرًلح يف اجلج٭ةت ٞ٠ٮاد ل٤ع٧الت
ن
اتلعؿيؿيح ,كقيأيت ٠سريا.
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 -9دل٧ٮٔح زةثلح ثٞيةدة الاكثنت ثةقة٦يةف ثؿم د٤ٮم.
ٚةملض٧ٮٔح األكىل ثٞيةدة اجلرناؿ أمحؽ ظكني ,كمكذٛيي الؿمح ٨ثٮقػيؽ٩يغ

كٕٝٮا يف  24قبذ٧رب 8510ـ ٕ٦ة٬ؽة القذ٧ؿار اجل٭ةد ,كاملض٧ٮٔذةف اثلة٩يح كاثلةثلح
احتؽكا ثٞيةدة اٞ٣ةاؽ حم٧ؽ ٔجةس ,كل ٫٪١يف اعـ 8511ـ احتؽت دميٓ املض٧ػٮاعت
ن
ن
اثلالث كدٕ٭ؽكا ثةٕ٦ ٢٧ٕ٣ة ,ىلع أف دٕذرب اخلالٚةت الكةثٞح مػحبة ٦ػ ٨املػةيض,
كادٞٛٮا ىلع أ ٫٩الثؽ  ٨٦أف يٕ ٢٧اجل٧يػٓ ملىػ٤عح األ٦ػح الؿك٬ةجنيػح املكػ٧٤ح

ك٩رصد٭ة(.)8

ن
كيف اعـ 8524ـ أوؽرت احل١ٮ٦ح ٝة٩ٮ٩ة ثةق٦( ٥ةيٮ ٚٮر٩تري اذ ٦جكرتينػ)٨

تلٛ٪يؾق يف أرٌلف ,ظير إ٩٭ػة دىػجط مكػذ٤ٞح ٔػ ٨احل١ٮ٦ػح املؿًلـيػح را٘٩ػٮف
ن
ن
كيىجط هلة ظ٧١ة ذادية ,ممة حي ِٛل٧٤ك٧٤ني ظٞػٮٝ٭ ٥كًلػؿا٦ذ٭ ٥كمحػةيذ٭٦ ٥ػ٨
ٚكةد املٮغ ابلٮذيني ٧٠ة ٩ه اٞ٣ة٩ٮف ,ممة أدل إىل اقتكالـ املضة٬ؽي ٨كتكػ٤ي٥

أق٤عذ٭ ٥ل٤ع١ٮ٦ػح ,ظػىت أف دمٕيػح ٔ٧٤ػةء الؿك٬ةجنيػة أرٌلف يف قػبذ٧رب اعـ

8524ـ كلألق ٙالنؽيؽ ٝة٦خ بن١ؿ احل١ٮ٦ح إلوؽار ٬ؾا اٞ٣ة٩ٮف اذلم كًػٓ
ن ن
ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ملى٤عح املك٧٤ني األرٌل٩حني ,كأيؽت دأييؽا دة٦ة( ,)2ك٦ػ ٨أ٬ػ٥
٦ة صةء يف ٬ؾا اٞ٣ة٩ٮف ,احلٛةظ ىلع األ ٨٦كاالقػذٞؿار يف ُٞ٪٦ػح أرٌلف كدُجيػٜ

ن
( )8أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,مؿصٓ قةثٜ
ص.834
( )2اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح ص 234
كص.232
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اجلْةـ ك٩ ٨٦ىٮو/٫





اٌٞ٣ةء ىلع املضة٬ؽي ,٨كًلؾل ٟاٌٞ٣ةء ىلع الؿمةكم.

اٌٞ٣ةء ىلع ا٣تك ٨٦ ٢٤املٕةثؿ احلؽكديح.

اال٬ذ٧ةـ ثإٔ٧ةر املُٞ٪ح ,كدٞكيُٞ٪٦ ٥ح أرٌلف إىل حمةْٚذني ظ١ٮ٦ذني.

ٔالٝةت ظك ٨اجلٮار ثؽك٣ح ثة٠كذةف املضةكرة.

كبةرؾ ٬ؾا اٞ٣ة٩ٮف املنؤكـ راػحف الػٮزراء (أك ٩ػٮ) يف أز٪ػةء ٚػرتة زيةردػ٫

ألرٌلف اعـ 8528ـ يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك مٞؽار ٚةرة ,ظير اصذ ٓ٧ثةملك٧٤ني ك٪٬ػأ٥٬
ن
ث٭ؾا اٞ٣ة٩ٮف ,كَة٣ت املك٧٤ني ثةلٮالء ل٤ع١ٮ٦ح ككٔؽ ٥٬ػػريا٧٠ ,ػة اقػذٞج٫٤
املك٧٤ٮف يف ثٮقيؽك ,ٖ٩كبرش ٥٬ثةمل٧زيات ا٣يت دجذْؿ٬ة املُٞ٪ح  ٨٦اإلوالظةت
كابل٪ةء كاتلُٮر ملى٤عح املك٧٤ني  ٨٦اجلػٮا

اثلٞةٚيػح كالكيةقػيح كاتلضةريػح

كالـرأيح كحنٮ٬ة  ٨٦الٮٔٮد الـااٛح٠ ,ٮٔؽق ثتٛ٪يؾ اٞ٣ػة٩ٮف جبؽيػح كأدت ٬ػؾق

الٮٔٮد املذ١ؿرة  ٨٦أىلع قُ٤ح يف ادلك٣ح إىل تكػ٤ي ٥آػػؿ دل٧ٮٔػح ل٧٤ضة٬ػؽي٨

ثٞيةدة راٗت اهلل( )8أق٤عذ٭ة يف اعـ 8528ـ أ٦ةـ اجلحل ابلٮري كحبٌٮر اجلرناؿ

(أكف يج)(.)2

كيف اعـ 8522ـ اقذٮىل اجلرناؿ ( كيٝ )٨ةاؽ اجلحل آ٩ؾاؾ ىلع الكػُ٤ح يف

اٞ٩الب ٔك١ؿم كأ٣ػ ادلقػذٮر كظػ ٢ا٣ربملػةف كحتٮ٣ػخ الكػُ٤ةت اثلالزػح
( )8اْ٩ؿ م٤ع ٜر )89( ٥ٝوٮرة لٞ٤ةاؽ راٗت اهلل حلْح تك٤ي ٫٧لألق٤عح لٞ٤ةاؽ ابلٮذم
كقٍ ظٌٮر دمة٬ريم ٗٛري ٝ ٨٦ج ٢املك٧٤ني كابلٮذيني.
( )2اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح ص .249
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ا٣ترشيٕيح كاٌٞ٣ةايح كاتلٛ٪يؾيح بنلك آيل إىل دل٤ف اثلٮرة (
أٔ ٨٤املض٤ف دأقحف ظـب قػية

ابلٮري (

) ثؿاةقذ ,٫ز٥

أَ٤ػ٤ٔ ٜيػ ٫ظػـب ا٣رب٩ػة٦ش االمػرتايك

) ٚأدػ ٢اجلْةـ االمرتايك ىلع يؽق ٚذرضر املك٧٤ٮف  ٨٦دُجيػٜ

٬ؾا اجلْةـ اجلةاؿ املؼة ٙ٣لُٛ٤ؿة اإلنكة٩يح(.)8

كيف اعـ 8522ـ اك٩خ ثؽايح ٬ضؿة ٝيةدات احلؿٌلت الؿك٬ةجنيح اتلعؿيؿيح إىل
ن
أرض ثة٠كذةف (ث٘٪الديل ظةحلة) كدٮصي ٫أٔ٧ةهل ٨٦ ٥احلؽكد ٪٬ةؾ ,كًلٮ٩ٮا
ن
صج٭ةت حتؿيؿيحْ٩ ,ؿا تلٌيي ٜاخل٪ةؽ ٔ٤ي٭ ,)2(٥كبؾل ٟدٕذرب ٬ؾق اٛ٣رتة ثؽايح
ق٤ك٤ح دكٮي ٨صج٭ةت حتؿيؿيح ك٬ؾا ٦ة قأد٪ةكهل يف املُ٤ت اٞ٣ةدـ إف مةء

اهلل.

( )8اْ٩ؿ د .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,مؿصٓ قةث ,ٜص .802
ن
( )2أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,مؿصٓ قةثٜ
ص ,840-839كًلؾل ٟد .حم٧ؽ يٮنف ,دةريغ أرٌلف املةيض كاحلةرض ,مؿصٓ قةث,ٜ
ص.892-892
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ظي٧٪ة ازداد ّ٤ػ ٥كٝ٭ػؿ كَ٘يػةف ابلػٮذيني ّ٭ػؿت امل٧ْ٪ػةت لىػؽ ذلػٟ

إ٣ؽكاف كك ٙٝاال٩ذ٭ةاكت ا٣يت يذٕؿض هلة املك٧٤ني ل٤عٛةظ ىلع ٬ٮيح املكػ٥٤

كاذلب ٔ ٨أٔؿاً٭ ٥كٞ٦ؽقةد٭ ٨٦ ,٥ػالؿ دٔٮد٭ ٥إىل اجل٭ػةد إلٔػالء لك٧ػح

اهلل ,كدْ٪ي ٥صج٭ةت لرلٚةع كاملٞةك٦ح املرشكٔح يف اقػرتداد ظٞػٮٝ٭ ٥املكػ٤ٮبح,
كدؽريت النةب املك ٥٤الؿك٬ة٩يج ىلع ٦جةدئ اجل٭ةد ك٪ٚٮف احلؿب كاٞ٣ذةؿ.

كامل٧ْ٪ح يف ثٮر٦ة ٔجةرة ٔ ٨دل٧ٮٔح  ٨٦اجلةس يذٞٛٮف ىلع ٦جؽأ ,ك٬ٮ وػؽ

إ٣ؽكاف ابلٮذم ثةُ٣ؿؽ امل٪١٧ح كتكىع تلعٞي٬ ٜؽؼ ٩بيػ ٢ك٬ػٮ احلٛػةظ ىلع

٠يةف األ٦ح ك٬ٮيذ٭ة كظٞ٦ ِٛؽقةد٭ة ,كاقػرتداد ظٞػٮٝ٭ ٥املكػ٤ٮبح ,يجذْ٧ػٮف
ن
حتخ لٮاء كٝةاؽ يٞٮد ,٥٬كال ينرتط أف دكٮف هلة ٞ٦ؿا ,ثػ ٢دذ٧ؿًلػـ ننػةَةد٭٥
ن
يف امليؽاف ,كاغبلة ٦ة دكٮف ٦٭٧ذ٭ ٥دٚةٔيح ا٩ذٞة٦يح ص٭ةديػح ,كرب٧ػة دذٮقػٓ يف
ن
ننةَةد٭ة ٤ٝيال يف ثٕي امل٧ْ٪ةت إىل اجلة٩ت االصذ٧ػة اإلنكػة اإلاغي ثٕػؽ
اقذٞؿار٬ة.

ن
ن
كٝؽ ثؿزت ٧ْ٪٦ةت ٠سرية يف ثٮر٦ػة ٝػؽي٧ة كظػؽيسة كػةوػح ىلع الرشػيٍ

احلؽكدم ثني ُٞ٪٦ح أرٌلف كدك٣ح ث٘٪الديل كىلع ظؽكد دةي٪٤ؽٚ ,جؽأت اجلج٭ػةت
اتلعؿيؿيح خبؿكج الكيؽ صٕٛؿ زة ( )8يف اعـ 8522ـ ث٧ؽي٪ح ٘٪٦ؽك بن٧ةؿ أرٌلف

( )8اْ٩ؿ ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌل  ,أكةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ص.022
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ن
لرلٚةع ٔ ٨املك٧٤ني كٞ٦ؽقةد٭٪ٚ ٥ةدل ثةجل٭ةد ٔ٪٤ػة كحمةربػح إ٣ػؽك ,كاٌ٩ػ٥

ٝ ٫ٕ٦يةديٮف آػؿكف ثةرزكف ١ٚٮ٩ٮا صج٭ح ثةق ٥اقذٞالؿ أرٌلف أك (دمةٔح حتؿيؿ
) ,كاقذُةع اٞ٣ةاؽ صٕٛػؿ زػة ٦ػ ٨دمػٓ ٔػؽد
أرٌلف) ُٔؿٚخ ثػ (ريٙ
٠جري  ٨٦النجةب يف وٛٮ ٫ٚظىت وةرت  ٨٦أٝٮل اجل٧ةاعت املك٤عح يف مػ٧ةؿ

أرٌلف(.)8
ثػ (

كيف اعـ 8539ـ دكٮ٩خ صج٭ح أػؿل ثةق ٥صج٭ح رك٬ةجنيػة الٮَ٪يػح ُٔػؿؼ
) أك ثةق( ٥دمةٔح النجةب الؿك٪٬ضيني اٛ٣ؽااحني) ثٞيػةدة الكػيؽ

إم( )2حم٧ؽ صٕٛؿ ظجيت( )9كآػؿي ,٨ك٬ؤالء اٛ٩ى٤ٮا ٔػٝ ٨يػةدة الكػيؽ صٕٛػؿ

زة  ,ثٕؽ مٮ ٙٝظ١ٮ٦ح ث٘٪الديل  ٨٦اٞ٣ةاؽ كصج٭ذ ,٫ك ٨٦زػٗ ٥ػريت احلؿًلػح
اق٧٭ة إىل (

) (رك٪٬ضية ٣ربينٚ ٨ةريت) كا ٥ٌ٩النجةب إىل اجلج٭ح ٨٦

دميٓ ٦ؽف كٝؿل أرٌلف ,كٝة٦خ اجل٧ةٔح ثذأقحف ٕ٦ك١ؿ تلؽريت النػجةب ىلع

( )8اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح ص -999
.993-999
()2

إم يُ ٜ٤ىلع النؼه اذلم درس ادلث٤ٮـ أك اجلةٕ٦ح.

( )9حم٧ؽ صٕٛؿ ظجيت  ٨٦أ ٥٬النؼىيةت امل٭٧ح يف دةريغ أرٌلف ملة ثؾؿ  ٨٦ص٭ٮد
ن
من١ٮرة يف اتلٕؿي ٙثأكًةع املك٧٤ني الؿك٪٬ضيني ,كٝؽ قةٚؿ مؼىية إىل ال١سري ٨٦
ادلكؿ إ٣ؿبيح كاإلقال٦يح ,كًلؾل ٢٧ٔ ٟألصّ ٢
ل ٥الن ٢٧كدمٓ اللك٧ح كدكٮي ٨اجلج٭ح
اٞ٣ٮيح لرضب إ٣ؽك ,كٌلف يذى ٙثؿكح اٛ٣ؽاء كاتلٌعيح يف قبي٩ ٢رصة اٌٞ٣يح ,دٮيف
رمح ٫اهلل دٕةىل يف ٩ٮ٧ٚرب اعـ 8534ـ ,اْ٩ؿ أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف
ن
كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ص.842
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٪ٚػػٮف احلػػؿب كاٞ٣ذػػةؿ ىلع امل٪ػػةَ ٜاحلؽكديػػح بلػػ٘٪الديل كجنعػػٮا يف اٞ٣يػػةـ

ثٕ٤٧يةت مك٤عح ٦ذٕؽدة ٩ةصعح ًؽ احل١ٮ٦ح يف أرٌلف(.)8

كيف اعـ 8530ـ ٬ةدمخ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح املضة٬ؽي ٨يف زك٪ػةد٭ ٥ثٕ٪ػ,ٙ

ممة اًُؿ اٞ٣ةاػؽ صٕٛػؿ زػة إىل تكػ٤ي ٥ثٕػي أقػ٤عح املضة٬ػؽي ٨حل١ٮ٦ػح
ث٘٪الديل ,ك٦ة دجًف قيُؿ ٔ٤ي٭ة ثٕي األٚؿادَ ,
كًلٮف لك كاظػؽ جلٛكػ ٫صج٭ػح
ثٞيةدد ,٫ك٪٬ة اك٩خ ثؽايح اال٩٭يةر هلؾق اجلج٭ةت اتلعؿيؿيح ,ثٕؽ تنذخ أٌٔةا٭ة
ك٦ة ظى ٢ثح٪٭ ٨٦ ٥االػذالؼ ٢٧ٕٚ ,الكيؽ صٕٛؿ ظجيت جب٭ؽ دميػ ٢ملٕةجلػح

اٌٞ٣يح كإلرصةع اهليجح ل٤عؿًلحٚ ,ةقذُةع ثٕؽ قيع ٠جػري يف إاعدة ث٪ػةء احلؿًلػح
ن
ن
صجػةرة ّ
ل٤ػ ٥النػ,٢٧
) مؿة أػؿل حتخ ٝيةدد ,٫كبػؾؿ اٞ٣ةاػؽ ص٭ػٮدا
(
كاقذٕةدة ٝٮة احلؿًلح ,كدٮاصؽ ىلع احلؽكد تلْ٪ي ٥األٌٔةء كتك٤يع٭ ٥كدؽريج٭,٥
كاقذُةع ث ٢ٌٛاهلل ٔـ كص ٨٦ ٢دمٓ ٔؽد ٠جػري ٦ػ ٨املسٛٞػني ,كَ٤جػح ا٤ٕ٣ػ٥
كاخنؿَٮا يف اتلؽريت ىلع الكالح كب٪ةء اجلك ,٥كٝػؽ أزٔضػخ ٬ػؾق اجلج٭ػح يف

د ٟ٤اٛ٣رتة ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ,كأحلٞخ ػكةاؿ ٠جرية كٚةدظح ثة٣جكجح لٌؼة٦ح ٝػٮة
إ٣ؽك ,كًآ٣ح إماك٩يةت اجلج٭ح كًٕٛ٭ة ,كذلَ ٨ٔ ٟؿي ٜاملجةٗذح يف اهلضٮـ زػ٥

اٛ٣ؿار ك٬ٮ ٦ة يٕؿؼ احلٮـ (حبؿب إ٣ىةثةت)(.)2

( )8اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح ص -919
.915-919

ن
( )2أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,ص .842-841
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كيف اعـ 8532ـ ٝة٦ػػخ اجل٧ةٔػػح ثذٮقػػيٓ ٔالٝةد٭ػػة ثةٕ٣ػػةل ٥كجل٪ػػح ظٞػػٮؽ

اإلنكةف كبٕي املؤقكةت اخلرييح ,كٝة٦خ ثذأقحف ٕ٦ك١ؿ تلػؽريت النػجةب
املٞةك٦ني ىلع امل٪ةَ ٜاحلؽكديػح بلػ٘٪الديلٚ ,عي٧٪ػة ٝٮيػخ مػٮًلذ٭َ ٥ةبلػخ

احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٦ة يٌل /

 -8االٔرتاؼ الؿقيم ث٧ٮاَ٪ح املك٧٤ني يف أرٌلف.

 -2إُٔةء احلؿيح ادليجيح ل٧٤ك٧٤ني كٔؽـ دؽػ ٢احل١ٮ٦ح يف ذل.ٟ

٪٦ -9ط ظؿيح اتل ٢ٞ٪يف داػ ٢ابلالد كػةرص٭ة أقٮة ثةملٮاَ٪ني اآلػؿي.٨
 -0املُةبلح ثإَالؽ رساح الكض٪ةء  ٨٦أث٪ةء املك٧٤ني.

 -1الك٧ةح ثذ١ٮي ٨األظـاب الكيةقيح كد١٧ني املك٧٤ني ظ ٜاملنػةرًلح يف

اال٩ذؼةثةت إ٣ة٦ح لرلك٣ح.

 -2إرصةع ظٞٮؽ كممذ٤اكت املك٧٤ني كدٔ ٥األمٮر ادليجيح كاثلٞةٚيح.
 -3املُةبلح ثذٮّي ٙاملك٧٤ني يف ادلكااؿ احل١ٮ٦يح.

ٚ -4ذط أثٮاب املؽارس احل١ٮ٦يح كاجلةٕ٦ةت ألث٪ةء املك٧٤ني(.)8
ز ٥ثٕؽ ذل ٟاد ٜٛلك  ٨٦الكيؽ ٩ػٮر اإلقػالـ( )2كادل٠ذػٮر حم٧ػؽ يػٮنف

()9

( )8اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح ص -914
.915-914
(٩ )2ٮر اإلقالـ أظؽ زٔ٧ةء األرٌل٩حني يٕحل يف جلؽف الكئج قية
ثٕؽ ٤ٝي.٢
( )9د .حم٧ؽ يٮنف ٌٔل أمحؽ مؤرخ أرٌل ٕ٦ؿكؼ ,كقجٞخ دؿدمذ.٫
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) ,زػػ ٥حتٮ٣ػػخ اقػػ٧٭ة يف اعـ 8542ـ إىل
ثذ١ػػٮي٧ْ٪٦ ٨ػػح ثةقػػ( ٥
ن
ن
)( ,)8كبؾ٣خ ص٭ٮدا صجةرة ,كٝػؽ٦خ أٔ٧ػةال منػ١ٮرة يف ٦ػة يذٕ٤ػٜ
(
جبة٩ت ا٣تك٤يط كاتلؽريت ,أك يف ٦ة يذٕ ٜ٤جبة٩ػت ا٣جرشػ كاإلٔػالـ ,زػ ٥يف اعـ

8543ـ اٛ٩ى٤خ امل٧ْ٪ح كأوجعخ ٧ْ٪٦ذني مكذ٤ٞذني٧ْ٪٦ ,ػح ثٞيػةدة الكػيؽ
٩ٮر اإلقالـ كقيم ثػ (

) كأػؿل ثٞيةدة مٮلٮم قي ٙاإلقػالـ( ,)2ك٩ةاجػ٫

ادل٠ذٮر حم٧ؽ يػٮنف يف ٛ٩ػف امل٧ْ٪ػح (

) زػ ٥يف اعـ 8544ـ ا٩ذ٤ٞػخ

اٞ٣يةدة إىل ادل٠ذٮر حم٧ؽ يٮنف ثةال٩ذؼةب ,كأوجط مٮلٮم قي ٙاإلقػالـ ٩ةاجػة
هل ,ثةإلًةٚح إىل أٌٔةء آػؿي ,٨كأدت امل٧ْ٪ح كاصج٭ة حنٮ أ٦ذ٭ةٚ ,ن١ؿ اهلل ٔػـ

كص ٢هل ٥ص٭ٮد ٥٬كأزةث٭.)9(٥

كاقذ٧ؿت لك ٧ْ٪٦ح يف أداء الٮاصػت امل٤ػٌف ىلع اعدٞ٭ػة ,كػةوػح اثلة٩يػح

ثٞيةدة مٮلٮم قي ٙاإلقالـ ,إذ أدت كاصج٭ة ثىٮرة صيػؽة ,كأوػجعخ وػ٤ذ٭ة

ٝٮيح ثةجل٧ةٔػح اإلقػال٦يح ثبػ٘٪الديل ,ثػ ٢كدب٪ػخ احلؿًلػح أٚاكر٬ػة احلؿًليػح
ن
ن
كاجل٭ةديح ,ككًٕخ ثؿ٩ةدلة صيؽا ل ٢٧ٕ٤ا٣رتبٮم كاتلٕ٤ييم ادلٔٮم ,كًلػؾل ٟيف
( )8قيأيت مـيؽ ثيةف ثٕؽ ٤ٝي ٢هلؾق امل٧ْ٪ح.
( )2مٮلٮم قي ٙاإلقالـ كدل يف اعـ 8504ـ برشؼ ادلي ٨ثي ٢يف أرٌلف الن٧ةحلح ,كيٕؽ أظؽ
امل١ٛؿي ٨يف دةريغ أرٌلف ,ك٬ٮ أظؽ اٞ٣يةديني األرٌل٩حني ,كهل مٮا ٙٝمرشٚح كدٌعيةت
٠سرية يف ٩رصة اٌٞ٣يح األرٌل٩يح ,اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقالـ قٕيؽم ,اإلقالـ
ن
ن
كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة ,ص .240
(ٞ٣ )9ةء  ٓ٦د .حم٧ؽ يٮنف ٌٔل أمحؽ األرٌل ا٣رب٦ةكم املؤرخ يف ٦ؽي٪ح صؽة ثذةريغ/
8091/0/23ق كٝؽ أدىل ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ,كقيأيت مـيؽ دؿدمح هل ثٕؽ ٤ٝي.٢
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اجلة٩ػت اإلاغي كالىػو كاملٕحيشػ ثةإلًػةٚح ٤٧ٕ٣٭ػة الكػية

٦ػ ٨اجلةظيػػح

الكيةقيح كاجل٭ةديح ,كر ٓٚمكذٮل احلؿًلح اتلعؿيؿيح ,ظير ا٦ذةزت ٬ؾق اجلج٭ػح

ٔ ٨قةاؿ اجلج٭ػةت ثةال٬ذ٧ػةـ ابلػة ٖ٣ثة٣رتبيػح اجل٭ةديػح كب٪ػةء اجلكػ ٥جل٧يػٓ

األٌٔةء(.)8

كبٕؽ ٬ؾا إ٣ؿض الرسيٓ تلةريغ ٝيةـ امل٧ْ٪ةت كاجلج٭ةت اتلعؿيؿيح ,أذ٠ػؿ

٪٬ة ثةتلٛىي ٨ٔ ٢أثؿز ٬ؾق امل٧ْ٪ةت كاجلج٭ةت اتلعؿيؿيح ا٣يت اك٩خ هلة ص٭ػٮد
م٧٤ٮقح  ٨٦داػ ٢أرٌلف كظٌٮر ٕٚةؿ يف الكةظح اجل٭ةديح كيه ٧٠ة يٌل/

 املؤشصة اإلشالمية لتخكيل احلرية.
 ٨٦أ ٥٬املؤقكةت اٞ٣ؽي٧ح يف أرٌلف ثٮر٦ة كٌلف دأقحك٭ة يف اعـ 8353ـ ىلع

يؽ دل٧ٮٔح  ٨٦املك٧٤ني ثٞيةدة اجلرناؿ ٌٔل ثةا٩ ٖ٪ةث٤ٮف الؿمحربم( ,)2كٌلف

ٞ٦ؿ٬ة الؿاحيس يف رشؽ أرٌلف ا٤ٕ٣ية ,ز٤ٞ٩ ٥خ إىل الن٧ةؿ ْ٣ؿكؼ أ٪٦يح

كً٘ٮَةت ظ١ٮ٦يح.

ك٬ؾق املؤقكح صةءت د٤جيح حلةصػح املكػ٧٤ني ثٕػؽ٦ة قػُٞخ أرٌلف يف يػؽ
ن
ن
ن
ابلٮذيني ,ظي٧٪ة زاد إ٣ؽكاف ابلٮذم ىلع املك٧٤ني أذٞةال كترشػيؽا كٝػذال كىلع
ن
ن
ن
ن
اقػذ٭ـاء كقػؼؿيحٞٚ ,ة٦ػخ
ٞ٦ؽقةد٭ ٥دؽ٦ريا كدؽ٩حكػة كىلع ادليػ ٨اإلقػالي
ن
( )8أثٮ ٕ٦ةذ أمحؽ ٔجؽ الؿمح ,٨مك٧٤ٮ أرٌلف كقذٮف اع٦ة  ٨٦االًُ٭ةد ,مؿصٓ قةث ٜص
.844-840

( )2ل ٥أ ٙٝىلع دؿدمح هلؤالء الؿصةؿ قٮل ٦ة ُٔؿؼ ٔ٪٭ ٥املنةرًلح يف اجلج٭ةت ٞ٠ٮاد
ل٤ع٧الت اتلعؿيؿيح.
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دل٧ٮٔح  ٨٦األثُةؿ  ٨٦أث٪ةء املك٧٤ني ثذأقػحف ٬ػؾق املؤقكػح ل٤ٮٝػٮؼ ًػؽ

٬ؤالء احلةٝؽي.٨

كٌلف  ٨٦أ ٥٬إجنةزاد٭ةّ /٭ٮر اإلقالـ كٝٮد ٨٦ ٫صؽيؽ كإٔالء لك٧ح اهلل يف

ُٞ٪٦ح أرٌلف كذل ٨٦ ٟػالؿ دؽريت النػجةب ىلع اجل٭ػةد كٕ٦ؿٚػح اتلػؽريجةت
إ٣ك١ؿيح كدٕ٤ي ٥املٞةك٦ح اٞ٣ذةحلح ,ممة ارشأب يف ٛ٩ٮس ابلٮذيني اهل ٓ٤كاخلػٮؼ
ٚ٭ؽأت  ٨٦كَأد٭ ٥ىلع املك٧٤ني كٞ٦ؽقةد٭ٚ ,٥رتًلخ املؤقكح ثى٧ةت كاًػعح

ك٩ة٣خ قٕ٧ح َيجح.

ك٣ك ٨احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٝة٦خ ث٧ؽا٧٬ح ٞ٦ؿ٬ة الؿاحيس يف (رمحربم) ٩٭ةيح

اعـ 8508ـ ثةتلٕػةكف ٦ػٓ املعذ٤ػني احلةثػة٩حني كأذ٤ٞػخ أٌٔػةء٬ة ,كأظؿٝػػخ
مكت٪ؽاد٭ة ككزةاٞ٭ة الؿق٧يح كػؿبخ ٦جة٩ي٭ة ,كاقذ٧ؿت ثٕؽ٬ة ٚػرتة ٦ػ ٨الػـ٨٦
ن
ظىت د ٥اٌٞ٣ةء ٔ٤ي٭ة ٩٭ةاية اعـ 8520ـ أيةـ اجلرناؿ ( كي.)8()٨

 املؤشصة الدفاعية اإلشالمية.
صةء دأقحك٭ة يف اعـ 8502ـ ثٞيةدة الكيؽ إق٧ةٔي ٢داكد مةق ٦ةرًل ,)2(٨كدٓٞ
ن
ن
( )8اْ٩ؿ حم٧ؽ أيٮب حم٧ؽ إقالـ قٕيؽم ,اإلقالـ كاملك٧٤ٮف يف أرٌلف ثٮر٦ة ٝؽي٧ة كظؽيسة,
ص , 213كأمةر إحل٭ة مٮال٩ة ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜأرٌل  ,دؾ٠ؿة أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح,
مؿصٓ قةث ,ٜص.980
( )2الكيؽ إق٧ةٔي ٢داكد  ٨٦النؼىيةت ابلةرزة يف أرااكف كٝؽ ًىح ثٛ٪ك ٫ك٦ةهل يف قبي٢
ن
ن
ادلٚةع ٔ ٨اإلقالـ كٞ٦ؽقةد ٫كٌلف الكاكف حيجٮ ٫٩ظجة مؽيؽا كيؽي٪ٮف هل ثةلكٓ٧
كاُ٣ةٔح.
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يف أرٌلف الن٧ةحلح ,كقجت دأقحف ٬ؾق املؤقكح ,ظي٧٪ػة ٔ٤ػ ٥الكػيؽ إقػ٧ةٔي٢

داكد ٔ٩ ٨ٮايػة ابلػٮذيني اخلجحسػح جتػةق املكػ٧٤ني يف أرٌلف النػ٧ةحلح كقيةقػذ٭٥

املؽمؿة إلػؿاج املك٧٤ني  ٨٦أرٌلف كٔؽـ ا٠ذٛةا٭ ٥ثةٞ٣ذ ٢كا٣ترشيؽ كاالًُ٭ةد

يف املؾحبح ال١ربل ,ثةدر الكيؽ ثتْ٪ي ٥دمةاعت مك٤عح كدمٓ أق٤عح ٠سػرية ٦ػ٨
ص٪ٮد ثؿيُة٩حني كبة٠كذة٩حني ,كظٞٞخ ٬ؾق املؤقكح جنةظةت ٬ةا٤ػح ك٦ػ ٨أ٬ػ٥

د ٟ٤اجلضةظةت كامل٪ضـات ٦ة يٌل/

 -8إٝة٦ح دم٭ٮريح إقال٦يح يف م٧ةؿ أرٌلف ثٕؽ ٬ـي٧ح اٞ٣ػٮات اتل٭٪١يػح

()8

املذعةٛ٣ح كٝذ ٢زٔي٧٭ة (أكماكا )٨ثيؽ اجلرناؿ (ٔجؽ اهلل ابل٪ضة ) أظؽ ظػؿاس

األ٦ري (٦ةرًل ٨مةق).

 -2إػؿاج ابلٮذيني أذ٣ح وةٗؿي ٨٦ ٨أرٌلف الن٧ةحلح.
 -9دأقحف املكةصؽ كاملؽارس كدكر اتلعٛيِ.

 -0اصذ٧ةع لك٧ح املك٧٤ني كدٮظيؽ وٛٮٚ٭ً ٥ؽ أ٬ؽاؼ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح.

 -1دأقحف كإٝة٦ح كزارة إ٣ؽؿ كاٌٞ٣ةء.

) ظـب قية

( )8ظـب اتلة٠ني أك اتل١٭( ٨

ننأ ٝج ٢ثؽء احلؿب إ٣ةمليح

اثلة٩يح أقك ٫ابلٮذيٮفُ ,
كيٕؿؼ حبؿًلح ابلٮر٦ةف ,كدأزؿ املك٧٤ٮف ٬ ٨٦ؾا احلـب

ا٪ٕ٣رصم ظي٧٪ة دٮىل (ٗ٤ٮف أكقٮ) ٪٦ىت الٮٌل٣ح يف املعة٧٠ةت ابلٮر٦يح ظىت أوجط
ن
ن
ن
راحكة ل٤ٮزراء اعـ 8504ـ ككًٓ ٝة٩ٮ٩ة رق٧ية ٔؿؼ ثػ (ا٩ؽي ٨درايٚ ٙة٣حيس
) ثٕ٧ىن ػُح إػؿاج األصة٩ت  ٨٦أرض ثٮر٦ة كخبةوح اهل٪ٮد املك٧٤ٮف,
اْ٩ؿ ٔجؽ الكجعةف ٩ٮر ادلي ٨كأِ٦ ,أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة أرٌلف ,نرش ثٕ٪ةيح أ٢٬
ا ٥٤ٕ٣ثؽار األ٩ىةر ,ط ثؽكف ,ت  ,٬8944ص .4
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 -2دٞكي ٥اجل٧٭ٮريح إىل ٪٦ةَ ٜراحكيح حتخ دلةلف إقال٦يح.
 -3دأقحف كإٝة٦ح دار لإلٚذةء(.)8

 ميظنة التضامً الروٍاجني املعروف بـ (أرشو).
اقذ٧ؿت  ٨٦اعـ 8530ـ كا٩ذ٭خ يف

يه ا٦ذؽاد مل٧ْ٪ح اك٩خ تكىم

اعـ 8544ـ كدأقكخ ىلع يؽ ( إم صٕٛؿ( ))2ك٬ؾق دٕذرب املؿظ٤ح األكىل هلؾق
امل٧ْ٪ح كٌل٩خ ٬ؽٚ٭ة اقرتداد ظٞٮؽ مك٤يم أرٌلف املك٤ٮبح ,ز ٥ا٩بسٞخ ٧ْ٪٦ح
صؽيؽة ثةق ٥اتلٌة ٨٦الؿك٬ة٩يج يف اعـ 8542ـ ىلع ظؽكد ث٘٪الديل كأرٌلف,

ثؿاةقح املعةي املكرت ٩ٮر اإلقالـ( ,)9كد .حم٧ؽ يٮنف املؤرخ املٕؿكؼ( )0ك٬ؽٚ٭ة
األقىم كاغيذ٭ة إٝة٦ح ادلي ٨ك٣حكخ إٝة٦ح دك٣ح ٧٠ة يْ ٫٪ابلٕي ,كنرش زٞةٚح

( )8اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح االكرديح ص-894
 ,803مؿصٓ قةث.ٜ
ن
ن
( )2إم صٕٛؿ ظجيت ثٮقيؽ٩يغ /اكف ٝةاؽا حم٪اكٚ ,ذُٮرت امل٧ْ٪ح يف ٔ٭ؽق كًلرثت
أٚؿاد٬ة كٝٮيخ مٮًلذ٭ة ظىت زاد ٔؽد أٚؿاد اجل٧ةٔح أكرث  )80444( ٨٦مؼه يف داػ٢
أرٌلف كػةرص٭ةٚ ,عْيخ ث٧اك٩ح مؿمٮٝح دلل اع٦ح النٕت ,كدٮيف اعـ 8542ـ ,اْ٩ؿ
ظة ِٚحم٧ؽ وؽي ٜارٌل  ,أكةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح ص  ,024مؿصٓ قةث.ٜ
(٩ )9ٮر اإلقالـ أظؽ زٔ٧ةء األرٌل٩حني املٕؿكٚني  ,ك٬ٮ يٕحل اآلف يف جلؽف الكئج قية

,

كهل دل٭ٮدات قيةقيح ىلع املكذٮل ادلكيل ألص٩ ٢رصة ٌٝيح مك٤يم أرٌلف ,كٝؽ ظرض
ال١سري  ٨٦املؤد٧ؿات كاجلؽكات ا٣يت ٧ْ٩خ لىة٣ط اٌٞ٣يح كيرتأس ٧ْ٪٦ح اتلٌة٨٦
الؿك٬ةجنية.
( )0د .حم٧ؽ يٮنف ٌٔل أمحؽ كقجٞخ دؿدمذ.٫
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اجل٭ةد  ٨٦ػالؿ ٔٞؽ املؤد٧ؿات لُ٤الب كاملسٛٞني كإ٣ٮاـ ,ك ٨٦ز ٥إٔالف

اجلٛري كاجل٭ةد ثٕؽ جت٭زي إ٣ؽة كإ٣ذةد.
ك ٨٦أ٬ؽاٚ٭ة اٛ٣ؿٔيح ٦ة يٌل/

 -8دُجي ٜالرشيٕح اإلقال٦يح كنرش ادلٔٮة اإلقال٦يح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف.
 -2الكيع تلٮظيؽ لك٧ح املك٧٤ني ككظؽة الى ٙكاتلآ ٙ٣ثح٪٭.٥
 -9إٝة٦ح إ٣ؽؿ كاحل ٜكد ٓٚا ٥٤ْ٣كإ٣ؽكاف.
 -0اال٬ذ٧ةـ ثةجلة٩ت االصذ٧ة

يف مكةٔؽة اٞٛ٣ؿاء كاملكة٠ني كاأليذةـ.

 -1اال٬ذ٧ةـ ثةتلٕ٤ي ٥كاملؽارس اخلرييح ا٣يت دؽرس ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح.

 -2اال٬ذ٧ةـ ثةإلٔالـ كا٣جرش كَجةٔح ال١ذت ادليجيح كا٣رتاث األرٌل (.)8
كٌلف ٪٬ةؾ دؽريت ٌٕٚل كدُجيٌف ىلع أرض الٮا٠ ٓٝج٪ةء اجلك ٥كحت٢٧

املنةؽ ,كاتلؽريت ىلع األق٤عح املىٕ٪ح ٝ ٨٦ج٤٭ ٥كاملكذٮردة  ٨٦ادلكؿ
املضةكرة ,كٝؽ اقذُةٔٮا دمٓ أكرث  )894( ٨٦أ ٙ٣ص٪ؽم ػالؿ قذح أم٭ؿ يف

ظي ,٫٪كد ٥دْ٪ي٧٭ ٥كدٮزيٕ٭ ٥ىلع ٚؿؽ كدمةاعت كأ٩ؽيح كأظـاب يف أحنةء أرٌلف,
ك٩ـلٮا يف اعـ 8550ـ ٞ٣يةـ أكؿ ٔ٤٧يح ٞ٦ةك٦ح ل٧ْ٪٧٤ح ًؽ احل١ٮ٦ح ٞٚك٥

اجل٪ٮد إىل أربٓ دل٧ٮاعت أك ٚؿؽ أك رسيح ,اٛ٣ؿٝذني الن٧ةحلتني (م٧ةؿ ٦ؽي٪ح
(ٞ٣ )8ةء  ٓ٦اٞ٣ةيض رميؽ أمحؽ أرقٮ ا٣رب٦ةكم أظؽ أٌٔةء ٬ؾق امل٧ْ٪ح ,يٞي ٥جبؽة اآلف,
ن
ن
كٝؽ ٔٝ ٢٧ةًية يف كزارة إ٣ؽؿ ثأرٌلف ,كٌلف يكةٚؿ ٠سريا ٪٬ةؾ ألص٬ ٢ؾق امل٧ْ٪ح إال أ٫٩
يف اآلك٩ح األػرية ل ٥يكذُٓ الكٛؿ ألص ٢مؿً ٫كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ ,٬8090/4/85/كٝؽ
كاٚذ ٫امل٪يح ثٕؽ الٞ٤ةء ثذةريغ 8091/0/29ـهث٧ؽي٪ح صؽة رمح ٫اهلل رمحح كاقٕح.
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ن
٘٪٦ؽك) ك (م٧ةؿ ثٮقيؽك )ٖ٩ل ٥حيؿزكا ٩ذةاش مؿًيح ل٪١٭ ٥ل ٥خيرسكا ٠سريا ,أ٦ة
ن
ن
اٛ٣ؿٝح اجل٪ٮبيح (ص٪ٮب ثٮقيؽك٪ٚ )ٖ٩ضعٮا جنةظة ثة٬ؿا كاقذُةٔٮا يف ٝذ٢
ن
ثٕي ابلٮذيني  ٨٦إ٣كة٠ؿ كاجل٪ٮد كاقذ٧ؿكا يف املٞةك٦ح م٭ؿا كأكرث ,أ٦ة اٛ٣ؿٝح

اجل٪ٮبيح (ص٪ٮب ٘٪٦ؽك) ٚؼرسكا ػكةاؿ ثة٘٣ح بكجت اْ٣ؿكؼ امل٪ةػيح
ُ ّ
كاألُ٦ةر كاُ٣ٮٚةف ا٣يت وةظجخ ػؿكص٭ٚ ,٥ن٤خ ظؿًلذ٭ ٥كاػذٛ٤خ مٮازي٪٭٥
كد٘ريت ػُُ٭ ,٥ممة ا٩ترش اخلرب ٔ٪ؽ ابلٮذيني كٔ٧٤ٮا أف ٪٬ةؾ رسيح ٝةد٦ح
ُ
ل٤ض٭ةد كاملٞةك٦ح ٚذٛؿؽ اجل٪ٮد  ٨٦املك٧٤ني كٞٚؽكا أٗ٤ج٭ ٥يف اجلجةؿ كا٘٣ةثةت
كجنٮا ا٤ٞ٣ي٪٦ ٢٭ ٥كٝةكمٮا ملؽة زالزح أيةـ ٦ ٓ٦ة وةظج٭ ٨٦ ٥د٘ري يف امل٪ةخ

كاخلُح املٮًٮٔح(.)8

ن
كاقتن٭ؽ ٦ة يٞؿب  )31( ٨٦دلة٬ؽا رمح٭ ٥اهلل(.)2
ٚجؾل ٟأ٘٣يخ امل٧ْ٪ح ثٕؽ ٬ؾق املعةك٣ح ٗري اجلةصعح ,كًلكجٮا قٕ٧ح قحبح

ظىت ٝ ٨٦ج ٢املك٧٤ني ,كٝجٔ ٢رش ق٪ٮات  ٨٦اآلف ٔ٧ؽت امل٧ْ٪ح إىل دؿديت
أكراٝ٭ة ٚجؽأكا ثةصذ٧ةاعت م١سٛح كًلٮ٩ٮا جلةف ثؽٔ ٥ػةص ٝ ٨٦ج ٢اٞ٣ةا٧ني,

كاآلف يٮصؽ ٦ة يٞؿب  ٨٦مخف ٦بح دلة٬ؽ يف الرشيٍ احلؽكدم ثني أرٌلف

( )8كلالقزتادة ظٮؿ دٛىي ٢كٝةآ ٬ؾق املٞةك٦ح اْ٩ؿ ٩ٮر حم٧ؽ ٪٦ىٮرمٝ ,ة٤ٚح قؼذضةف
ثةل٘٤ح األكرديح ,ط8550 ,8ـ ,حتخ إرشاؼ قي ٙاهلل ػةدل احتةد ث٤جي١حنزن ا٩رتنن٢٪
٠ؿاتيش ثة٠كذةف ,ك٪ٕ٦ةق ٝة٤ٚح اجل٭ةد.
( )2كملٕؿٚح أق٧ةء الن٭ؽاء كقريد٭ ,٥اْ٩ؿ قي ٙاهلل ػةدل ,دؾ٠ؿة م٭ؽاء ص٭ةد أرٌلف ثةل٘٤ح
األكرديح ,ط8554 ,8ـ ,نرش احتةد ث٤جي١حنزن ا٩رتنن٠ ٢٪ؿاتيش ثة٠كذةف.
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كب٘٪الديل ,كٍل٭ة دذ ٥بنلك رسم دةـ(.)8

 جبَة التخرير اإلشالمية:
دأقكخ ٬ؾق امل٧ْ٪ح يف ٪٦ذى ٙاعـ 8549ـ يف أٔٞةب أٔ٧ةؿ ٔٝ ٙ٪ةقيح

ًؽ املك٧٤ني يف ٝؿل (مٮملني) ك (مؿدةثػةف) ك (ية٩ػؽكف) كٞ٣ػؽ دمػؿ ابلػٮذيني
ن
ثٕ٧ٮ٩ح  ٨٦احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح مكةك ٨مىت ك٬ؽمٮا أكرث ٦ػ )81( ٨مكػضؽا,

ممة ٬ؿب املك٧٤ٮف يف ٬ؾق اٞ٣ؿل ٔرب احلؽكد اتلةي٪٤ؽيػح ,كب٤ػٖ ٔػؽد)1444( ٥٬
ن
ٚؿدا كحتةٛ٣خ ٬ؾق اجلج٭ح  ٓ٦االحتةد الٮَين ل٤اكري ٨٦ ٨ثةب دٮزيػ ٜإ٣الٝػةت,
كٌلف  ٨٦أ٬ؽاؼ ٬ؾق امل٧ْ٪ح ٦ة يٌل/

 -8مٮاو٤ح اجل٭ةد يف قبي ٢اهلل إلٝة٦ح كاليح ػةوح ثةملك٧٤ني.
 -2االظذٛةظ ثةهلٮيح اإلقال٦يح.

 -9الكيع يف املعةْٚح ىلع ظٞٮٝ٭ ٥ادليجيح كالرشٔيح كاحلٞٮٝيح.

 -0املُةبلػػح حبٞػػٮؽ املكػػ٧٤ني كذلػػ ٟثةحلىػػٮؿ ىلع د٧سيػػ ٢املكػػ٧٤ني يف

احل١ٮ٦ح املؿًلـيح.

(ٞ٣ )8ةء  ٓ٦املضة٬ؽ ٩ٮر حم٧ؽ ٪٦ىٮرم ابلة ٨٦ ٖ٣ا٧ٕ٣ؿ 00ق٪ح مةرؾ يف ٬ؾق املٞةك٦ح,
ن
ختؿج  ٨٦مؿًلـ ا٤ٕ٣ٮـ اإلقال٦يح يف ثة٠كذةف  ٨٦مؿظ٤ح ابلاكلٮريٮس ,اكف ٌٔٮا الحتةد
ن
اُ٣الب املك٧٤ني راحف ٚؿع ثة٠كذةف يف اعـ 8558ـ ظىت أوجط راحكة هلؾا االحتةد يف
اعـ 8551ـ كاقذ٧ؿ ملؽة قخ ق٪ٮات ,كمةرؾ يف مخف مؤد٧ؿات اعمليح لىة٣ط ٩رصة
ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة أرٌلف ,كاآلف ٌٔٮ املض٤ف اتلٛ٪يؾم مل٧ْ٪ح دٌة ٨٦الؿك٬ةجنية,
كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ ,٬8091/9/83/ث١٧ح امل١ؿ٦ح.
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 -1املُةبلح يف ٚذط املؽارس اإلقال٦يح كظٞ٤ةت دٕ٤ي ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥

 -2نرش ادلٔٮة اإلقال٦يح يف أكقةط امل٤عؽي ٨كٝؽ أقٔ ٥٤ؽد ٠سري

٪٦٭ ,)8(٥كامل٧ْ٪ح ٣حف هلة كصٮد اآلف.

 اجلبَة اإلشالمية األركاىية:
ُٔؿؼ ٬ؾق اجلج٭ح ثػ(إقالمٚ ٟؿ٩خ) (

) ٝةـ ثذأقحف ٬ؾق

اجلج٭ح املعةي املكرت ٩ٮر اإلقالـ كالكيؽ مبري ظكني ثٕؽ ػؿكص٭٧ة ٧ْ٪٦ ٨٦ح

اتلٌة ٨٦الؿك٬ةجنية ,كٞ٦ؿ٬ة الؿاحف اآلف يف ث٘٪الديل ,ك٬ؾق اجل٧ةٔح د٧زيت
حبؿب ٔىةثةت مكذ٧ؿة ًؽ املىة٣ط احل١ٮ٦يح كػةوح ىلع ظؽكد دك٣ح

ث٘٪الديل ,كٝؽ أحلٞخ احل١ٮ٦ح ػكةاؿ ٠جرية كٚةدظح ,كٌلف  ٨٦أ ٥٬أ٬ؽاؼ

٬ؾق اجلج٭ح ٦ة يٌل/

 -8املعةك٣ح اجلةدة تلعؿيؿ إ٤ٝي ٥أرٌلف  ٨٦أيؽم ابلٮذيني اْ٣ةملني.
 -2نرش اإلقالـ كحتٞي ٜاحلؿيح اإلقال٦يح يف أرٌلف.
 -9الكيع اجلةد حل ٢اٌٞ٣يح الؿك٬ةجنيح.

 -0اتلجكي ٓ٦ ٜاألظـاب املٕةرًح كامل٧ْ٪ةت املك٤عح ًؽ ثٮر٦ة كاتلٕةكف

ٕ٦٭ ٥لىة٣ط اٌٞ٣يح.

 -1حمةك٣ح ادلٔ ٥املةدم كاملٕ٪ٮم ملك٤يم أرٌلف يف املضةؿ اتلٕ٤ييم كاثلٞةيف

كادليين.

( )8اْ٩ؿ ٩ٮر اإلقالـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت مؿصٓ
قةث ٜص .40
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 -2رٌٝ ٓٚيح مك٤يم ثٮر٦ة إىل دل٤ف األ ٨٦كامل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح

إ٣ةمليح(.)8

 ميظنة اجلَاد اإلشالمي لبورما.
يف م٭ؿ ٦ةيٮ اعـ 8545ـ د ٥دٮظيؽ لك اٛ٣ىةا ٢اإلقال٦يح يف إَةر ٤ْ٦ح

كاظؽة كق٧يخ ثةق٧ْ٪٦( ٥ح اجل٭ةد اإلقالي يف ثٮر٦ة) كأكصؽ هلة ٚؿكع أك

أٝكةـ/

امفسع األولٚ /ؿع اجل٭ةد ظير تكة ٥٬امل٧ْ٪ح ثةلٮٝٮؼ جبٮار إػٮا٩٭٥

املضة٬ؽي ٨يف ظؿب٭ً ٥ؽ النيٮٔيح إ٣ؽكا٩يح ا٘٣ةزيح.

امفسع اثلاينٚ /ؿع ادلٔٮة كاإلرمةد كيذىؽل ٬ؾا اٛ٣ؿع ل٘٤ـك ا١ٛ٣ؿم

ا٧٤ٕ٣ة

كاالمرتايك كدٞٮـ ثُجٓ ال١ذت اإلقال٦يح ثةل٘٤ةت املع٤يح كدٞٮـ

ثإرقةؿ ادلاعة كاملؽرقني كٔٞؽ املؤد٧ؿات كاجلؽكات كالٞ٤ةءات.

امفسع اثلامثٚ /ؿع اخلري كالؿٚةدة كحيةكؿ ٬ؾا اٛ٣ؿع ثٞؽر املكذُةع

مكةٔؽة املك٧٤ني املكذٌٕٛني يف ادلاػ ٢كاخلةرج كيٞؽـ هل ٥ادلٔ ٥املةدم

كاملٕ٪ٮم٧٠ ,ة دٞٮـ ث٧كةٔؽة األيذةـ كاألرام ٢كأرس الن٭ؽاء ,كدٞؽـ هل٥

احلةصةت كال٤ٮازـ الرضكريح.
كٌلف  ٨٦أ٬ؽاٚ٭ة ٦ة يٌل/

( )8لالقزتادة اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح
االكرديح ,ص.040-955
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 -8ا ٢٧ٕ٣ىلع حتٞي ٜكظؽة املك٧٤ني ككظؽة و ٙاجل٭ةد ظىت حتى ٢ىلع

ظٞٮٝ٭ة الرشٔيح.

 -2منةرًلح املٕةرًح ابلٮر٦يح ثكٚ ٢بةد٭ة  ٨٦أص٧ً ٢ةف احلٞٮؽ

اإلنكة٩يح للك مٮاَ ٨ثٮري.

 -9إننةء منةريٓ الٌ٧ةف االصذ٧ة

كاثلٞةيف كالىو ٞٛ٣ؿاء املك٧٤ني.

 -0إرقةؿ املج٘٤ني كادلاعة إىل الٮاليةت املؼذٛ٤ح ٣جرش ادلٔٮة اإلقال٦يح.

 -1دٮزيٓ املىةظ ٙكا٣جرشات اإلقال٦يح ثٕؽ دؿدمذ٭٧ة إىل ال٘٤ح املع٤يح.
 -2نرش املؿا٠ـ ادليجيح كاملؽارس اإلقال٦يح.

ٞٔ -3ؽ املؤد٧ؿات كاجلؽكات كاملؼي٧ةت ا٣رتبٮيح كظٞ٤ةت اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥

 -4دٞؽي ٥املكةٔؽات املةديح ٞٛ٣ؿاء املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ,كمكةٔؽة األيذةـ

كأرس الن٭ؽاء كامل٭ةصؿي ٨كذل ٟثذٮٚري إُ٣ةـ كالرشاب كال١كةء كٗري ذل٨٦ ٟ
ن
ا٣تك٭يالت الرضكريح الالز٦ح(٧٤ٔ ,)8ة ثأف امل٧ْ٪ح ٣حف هلة كصٮد اآلف.

).

 روٍاجنيا ىشييال إالئيض (

أقكخ ٬ؾق اجل٧ةٔح يف يٮـ8551/3/84ـ ىلع يؽ ٔؽد  ٨٦زٔ٧ةء اجل٧ةاعت

الكيةقيح األرٌل٩يح ألص ٢ا ٢٧ٕ٣حتخ رايح كاظؽة ل٤ٮوٮؿ إىل أ٬ؽاؼ منرتًلح

٪٧ً ٨٦٭ة حتؿيؿ أرٌلف املعذ٤ح ٝ ٨٦ج ٢ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ,ظير اصذٚ ٓ٧ي٭ة
ٝيةدات كمؼىيةت مؿمٮٝح أرٌل٩يح هل ٥ثةع َٮي ٢يف دلةؿ الكيةقح ,كٌل٩خ هلة

(٩ )8ٮر اإلقالـ ث ٨صٕٛؿ ٌٔل آؿ ٚةاـ ,املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة اتلةريغ كاتلعؽيةت مؿصٓ قةث,ٜ
ص .40
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مأف يف املةيض ىلع أرض الٮاٛٚ ,ٓٝؿح اجلةس كإ٣ٮاـ ثذأقحف ٬ؾق امل٧ْ٪ح ,إال
أف احل١ٮ٦ح ابلٮذيح مؽدت ظؿاقذ٭ة ىلع احلؽكد ابل٘٪ةحلح ٪٦ؾ دأقحك٭ة كظؾرت

املك٧٤ني  ٨٦اال٩ذ٧ةء إحل٭ة كاتلٕةكف ٕ٦٭ة ثةلكض ٨املؤبؽ ٥٤ٚ ,دكذت هلة

اجلضةح كاالقذ٧ؿار.

كٌلف  ٨٦أثؿز أٌٔةء ٬ؾق اجل٧ةٔح/

ن
 -8املكرت املعةي ٩ٮر اإلقالـ راحكة ل٧ْ٪٧٤ح.
 -2مٮلٮم قي ٙاإلقالـ ٩ةات الؿاحف.
 -9د .حم٧ؽ يٮنف ق١ؿدري امل٧ْ٪ح(.)8
كٌلف  ٨٦أ ٥٬ث٪ٮد ٬ؾق اجل٧ةٔح/

 -8االدٛةؽ ىلع دأقحف ٧ْ٪٦ح كاظؽة  ٍٞٚجل٧يٓ مك٤يم أرٌلف ّ
ل ٥٤الن٢٧

كدٮظيؽ اجل٭ٮد.

 -2دكسي ٙاجل٭ٮد املنرتًلح كالكيع حنٮ ا ٢٧ٕ٣اجل٧ة

أ٬ؽاؼ منرتًلح ٩بي٤ح.

املؤقيس ذات

ُ٦ -9ةبلح احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ثةتلٮ ٨ٔ ٙٝاحل٧الت إ٣ك١ؿيح ًؽ

املك٧٤ني إ٣ـؿ.

 -0الكيع لؿ ٓٚاٞ٣يٮد املٛؿكًح ىلع املك٧٤ني ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف

دميٓ دلةالد٭ة املؼذٛ٤ح.

ن
( )8قجٞخ دؿدمح ٬ؤالء اثلالزح آٛ٩ة.
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 -1اتلجكي ٓ٦ ٜاجل٭ةت ذات إ٣الٝح تلبين ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة ,كإجيةد

احل٤ٮؿ امل٪ةقجح كاختةذ اٞ٣ؿارات املىرييح.

 -2اتلجكي ٜكاتلٕةكف  ٓ٦األظـاب املٕةرًح ل٤ع١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٨٦

األ٤ٝيةت األػؿل.

 -3ابلؾؿ يف حتكني ٔالٝح امل٧ْ٪ح  ٓ٦إ٣ةل ٥اإلقالي.

كٝؽ اك٩خ هلؾق جل٧ةٔح وٮالت كصٮالت ىلع أرض امليؽاف ,كٝة٦خ

حب٧الت ٔىةثةت ٦ذٕؽدة ٩ةصعح ًؽ احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,ظىت أحلٞخ احل١ٮ٦ح

ػكةاؿ ٚةدظح ممة دؿاصٕخ اٞ٣ٮات احل١ٮ٦يح  ٨٦مٮأ ٓٝؽة ,كبٕؽ ٚرتة كصزية
اقذُةٔخ احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح أف تنذخ اٞ٣ةا٧ني كزرع اٛ٣نت ثني أٌٔةا٭ة
كذل ٟثـرع اجلٮاقحف(.)8

كبؾل ٟدجذيه ق٤ك٤ح اجلج٭ةت اتلعؿيؿيح كامل٧ْ٪ةت اإلقال٦يح ثة٩ذ٭ةء ٬ؾق
ن
امل٧ْ٪ح ا٣يت ٔٞ٤خ اجلةس ٔ٤ي٭ة آ٦ةال ٠جرية يف حتٞي ٜاأل٬ؽاؼ املجنٮدة,
كاقرتداد ظٞٮؽ املك٧٤ني يف دميٓ دلةالد٭ةٚ ,أوجعخ ٬ؾق امل٧ْ٪ةت اآلف دٛ٪ؾ

أٔ٧ةهلة  ٨٦ػةرج أرٌلف ,كأٗ٤ج٭ة اًُؿت تل٘يري قيةقذ٭ة كحتٮي٤٭ة إىل اجلة٩ت

اإلاغي كاتلٕ٤ييم ,ثةإلًةٚح إىل اجلة٩ت الكية

الك٤يم.

ٚي٧ة قج ٜيتجني أف اجلج٭ةت كامل٧ْ٪ةت يف ثٮر٦ة كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف يه
ن
٧ْ٪٦ةت رسيح ٗري ٕ٦رتؼ ث٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ثٕ٦ ٢ةديح هلة د٧ة٦ة ,كأكرب
( )8لالقزتادة اْ٩ؿ حم٧ؽ َة٬ؿ دمةؿ ٩ؽكم ,رسز٦ني ارٌلف يك حتؿي ٟآزادم ,ثةل٘٤ح
االكرديح ,ص.042-041
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داٞ٣ ٓٚية٦٭ة كدأقحك٭ة ٦ة حي ٢٧أٌٔةؤ٬ة  ٨٦ا٘٣رية ادليجيح كاحل٧ةقح اإلي٧ة٩يح
لرلٚةع ٔ ٨املٞؽقةت اإلقال٦يح كمحةيح األٔؿاض كامل٧ذ٤اكت٣ ,ك ٨د٘٤ت

ٔ٤ي٭ة َةثٓ إ٣نٮاايح كدٕؽد يف األ٬ؽاؼ كد٪ٮع يف الٮقةا ,٢كاالػذالؼ يف

اآلراء كامل٪ة٬ش كاألقةحلت كاُ٣ؿؽ ,قٮل ثٕي امل٧ْ٪ةت ا٣يت ا٩ذ٭ضخ
املؤقكيح يف ٔ٤٧٭ة كاتلْ٪ي ٥يف أداا٭ة.

كٌل٩خ ٬ؾق امل٧ْ٪ةت دٞٮـ ٛ٣رتة مؤٝذح كدـكؿ ثٕؽ ا٩ذ٭ةء ٦٭٧ذ٭ة ,أك ألص٢

املٌةيٞةت َٔ ٨ؿي ٜاحل١ٮ٦ح ابلٮذيح كمالظٞح أٌٔةا٭ة ,أك الػذالؼ
أٌٔةا٭ة يف الؿؤل كاأل٬ؽاؼ كالٮقةا ,٢إال أف أ٦ ٥٬ة د٧زيت ث٬ ٫ؾق امل٧ْ٪ةت
إػالص أٌٔةا٭ة كدٛة٩ي٭ة يف إّ٭ةر اإلقالـ كمحةيح ٞ٦ؽقةد٭ة كامل٪ةداة ثةجل٭ةد

إلٔالء لك٧ح اهلل ٨٦ ,ػالؿ دؽريت النةب املك ٥٤ىلع اجل٭ةد كاملٞةك٦ح كادلٚةع

املرشكع.

كٝؽ أدت ٬ؾق امل٧ْ٪ةت اجل٭ةديح -كهلل احل٧ؽ -رقةتل٭ة ىلع أك ٢٧كص ٫يف

قبي ٢ابلٞةء ىلع اإلقالـ يف ثٮر٦ة كنرش زٞةٚذ ,٫ظكت إماك٩ةد٭ة كٝؽراد٭ة رٗ٥

املٕٮٝةت كالىٕٮبةت ا٣يت كاص٭ذ٭ة يف قبي ٢دٔ ٓٚض٤ح ٬ؾق امل٧ْ٪ةت,

كمالظٞح أٌٔةا٭ة ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٔرب زرع صٮاقحك٭ة يف لك ماكف,
كًلكجخ ٩ذةاش مؿًيح كم٧٤ٮقح ظىت كو٤ٮا يف ثٕي اٛ٣رتات  ٨٦اٞ٣ٮة كإ٣ـة

كاملضؽ كاتل١٧ني ممة اًُؿ ٬ؤالء ابلٮذيني اجل٤ٮس ىلع َةك٣ح احلٮار ٬ ٓ٦ؤالء

اٞ٣ةدة كاتل٪ةزؿ ٔ ٨ثٕي أ٬ؽاٚ٭ة ,كحتٞٞخ ٩ذةاش صيؽة  ٨٦ػالؿ املٛةكًةت
الك٧٤يح٣ ,ك٬ ٨ؤالء ابلٮذيني ٣حكخ هل ٥ذ٦ح كال ٔ٭ؽٚ ,ذضؽ ٥٬ي١٪ىٮف ىلع

أٔٞةث٭ ٥كيٌٞ٪ٮف ٔ٭ٮد ٥٬ثٕؽ حتٞي٦ ٜآرب٭ ٥كيٕٮدكف إىل إٔٚةهل ٥النجيٕح
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كأٔ٧ةهل ٥اإلصؿا٦يح مؿة أػؿل دكف أدىن مؿااعة لٕ٤٭ٮد كاملٮازي.ٜ
ٚيضت ىلع املك٧٤ني احلؾر احلؾر يف مكذٞج ٢أية٦٭ ٥كٔؽـ اخلٮض يف ٬ؾا

اجلة٩ت إال ثٕؽ دراقح اكٚيح ككاٚيح  ٨٦دميٓ اجلٮا٩ت كٌلٚح األَؿاؼ ث٧ة حتٜٞ

املى٤عح الؿاصعح املكذؽا٦ح ل٧٤ك٧٤ني.

ن
كيف ٩٭ةيح ظؽييث ٔ ٨امل٧ْ٪ةت يُؿأ قؤاؿ ٦٭ ٥صؽا أال ك٬ٮ ملةذا ال دٞٮـ
ن
٦س٬ ٢ؾق اجلج٭ةت كامل٧ْ٪ةت اآلف؟  ٓ٦أف الٮًٓ الؿا ٨٬يذُ٤ت ظ٤ٮال اعص٤ح,

كأف ادلٚةع ٔ ٨اجلٛف ظ ٜمرشكع للك إنكةف يكك ٨ىلع كص٬ ٫ؾق املٕ٧ٮرة,

ك٬ٮ قؤاؿ ُ٦ؿكح ٝةا ٥صؽيؿ ثةإلصةثح ٔ٤ي ,٫يٞٮؿ ابلةظر /لألق ٙالنؽيؽ ال
ن
دٮصؽ أم ٧ْ٪٦ح أك صج٭ح ٝةا٧ح ٤ٕٚية اآلف يف داػ ٢أرٌلف ,كال ىلع ظؽكد٬ة
قٮل ثٕي اجل٧ةاعت املذٛؿٝح املتنتذح ا٣يت ال تك ٨٧كال د٘ين  ٨٦صٮع,
كالكجت يٕٮد إىل اآليت/

ن
 -8يىٕت ٝيةـ ٧ْ٪٦ةت أك صج٭ةت حتؿيؿيح يف الٮٝخ الؿاْ٩ ٨٬ؿا ل٤كيُؿة
الاكم٤ح لٕ٤ؽك ىلع دميٓ امل٪ةَ ٜث٧ة يف ذل ٟاحلؽكد كاملٕةثؿ.

 -2اًُؿار ػؿكج ا٘٣ةبليح  ٨٦املذٕ٧٤ني كا٧٤ٕ٣ةء كامل١ٛؿي ٨كاٞ٣ةدة
إ٣ك١ؿيني  ٨٦ثٮر٦ة ,ممة ٚنة اجل٭ ٢ثني إ٣ٮاـ املٮصٮدي ,٨كوٕت كصٮد

 ٨٦حي ٢٧الؿايح ك ٨٦يٞؽـ اتلٌعيح.
ٔ -9ؽـ كصٮد الى ٙاثلة

مم ٨حي ٢٧الؿايح ,ثٕؽ ػؿكج اٞ٣ةدة األكاا٢

الكةثٞني ,ك٬ؤالء يذع٤٧ٮف صـء ٠جري يف ٔؽـ د٭يئذ٭ ٥ل٤ى ٙاثلة ث٢

كظىت اثلة٣ر.
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 -0اقذُةع األٔؽاء زرع إ٣يٮف كاجلٮاقحف يف ٪٦ةَ ٜاملك٧٤ني  ٨٦ثح٪٭٥
كلألق ٙالنؽيؽ يف دميٓ ٪٦ةَ ٜأرٌلف ممة يىٕت االصذ٧ةع.

 -1ظْؿ اتلضٮؿ كٚؿض ٝة٩ٮف اصذ٧ةع أكرث  ٨٦مؼىني ٦٭٧ة دٔخ احلةصح
كاٝذيةد  ٨٦خية ٙ٣ذل ٟإىل الكض ,٨ممة يكذعي ٢اصذ٧ةٔ٭ ٥يف ماكف اعـ أك

ظىت يف ثيٮد٭ ٥كمكة٪٠٭.٥

 -2مٕٮر ا٘٣ةبليح  ٨٦املك٧٤ني ثةال٩٭ـا٦يح كادلك٩يح ْ٩ري ا ٓ٧ٞ٣ادلاا٥
ن
كاالًُ٭ةد املكذ٧ؿ ٝ ٨٦ج ٢ابلٮذيح ىلع ٦ؽل قجٕني اع٦ة يف ّٔ ٢ؽـ
ٕ٦ةك٩ح املك٧٤ني ٌٞ٣يذ٭.٥

 -4تك٤ي ٥األق٤عح كاذلػةاؿ ا٣يت اك٩خ ثأيؽم املك٧٤ني إزؿ ٕ٦ة٬ؽات
كادٛةٝةت قةثٞح -كاهلل املكذٕةف.-
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اجل٭ٮد الكيةقيح يف داػ ٢ثٮر٦ة يف إ٣رص الؿا ٨٬ألص٩ ٢رصة ٌٝيح
ن
ن
املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني يف أرٌلف حمؽكدة صؽا ْ٩ؿا ملة دٛؿً ٫احل١ٮ٦ح إ٣ك١ؿيح
ٝ ٨٦يٮد يف ٬ؾا اجلة٩ت رٗ٦ ٥ة دـٔ ٫٧أ٩٭ة ٦ذض٭ح إىل ادليٞ٧ؿاَيح.

ٞٚةدة املك٧٤ني ا٧٤ٕ٣ةء يف اجلٕ٧يةت اخل٧ف اإلقال٦يح املٕرتؼ ث٭ة(٨٦ )8

ٝج ٢ادلك٣ح هل ٥ص٭ٮد م٧٤ٮقح ين١ؿكف ٔ٤ي٭ة  ٨٦أثؿز٬ة/

 -8اصذ٧ةع اٞ٣ةدة يف ٬ؾق اجلٕ٧يةت اإلقال٦يح ثىٛح دكريح  ٨٦ثٕؽ احلةدزح
األػرية كظىت اآلف ألص ٢اتلجةظر كا٣تنةكر يف أمٮر إػٮا٩٭ ٥امل١٪ٮبني يف

ُٞ٪٦ح أرٌلف كاخلؿكج ثذٮويةت ٦٭٧ح كٝؿارات ظةق٧ح لٮ ٙٝإ٣ؽكاف

ابلٮذم.

 -2املُةبلح الك٧٤يح اجلةدة  ٨٦احل١ٮ٦ح ابلٮذيح يف اقرتداد ظٞٮؽ املك٧٤ني يف
ُٞ٪٦ح أرٌلف كإوؽار ثية٩ةت اقت٪اكر كمضت كبٕر اخلُةثةت د٤ٮ

اخلُةثةت ظىت تكرتد احلٞٮؽ املك٤ٮبح  ٨٦املك٧٤ني ٪٬ةؾ.

 -9د ٥دْ٪يٞ٣ ٥ةء اعـ ثني ٠جةر الؿ٬جةف ابلٮذيني كبني ٝةدة املك٧٤ني كاجل٤ٮس

ىلع َةك٣ح احلٮار كامل٪ةٝنح ,ألص ٢اتلٕةيل الك٤يم ثني املك٧٤ني كابلٮذيني
ن
ص٪جة إىل ص٪ت ,كإثؿاز اجلٮا٩ت الك٧٤يح كادلٔٮة إىل الكالـ كا٣تكة٦ط اذلم

( )8قج ٜاحلؽير ٔ٬ ٨ؾق اجلٕ٧يةت اخل٧ف ثةتلٛىي ٢يف اٛ٣ى ٢األكؿ املجعر اثلة .
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ن
أمؿ ث ٫اإلقالـ ,كأف اإلقالـ داع إىل اظرتاـ اجلةر كألــ ظٞٮٝة كٚؿض كوةية

 ٨٦أص ٢ذل٧٤ٚ ,ٟةذا اتلٕىت ادليين اذلم يى ٢إىل اٞ٣ذ ٢كاقذؼؽاـ

اٚ ٙ٪ٕ٣ي٧ة ثح٪٭.٥

كٌل٩خ ٪٬ةؾ ص٭ٮد قيةقيح يف املةيض كال دـاؿ ظةرضة يف األذ٬ةف بلٕي

النؼىيةت كاألظـاب الكيةقيح املك٧٤ح  ٨٧ٚذل/ٟ

-8يف (84يٮ٩يٮ)  ٨٦اعـ 8504ـ أرق ٢الكيؽ قُ٤ةف أمحؽ( )8ثىٛذ ٫راحف دمٕيح
ا٧٤ٕ٣ةء يف م٧ةؿ أرٌلف ٦ؾ٠ؿة اظذضةج إىل ظ١ٮ٦ح احتةد ثٮر٦ة ىلع كصٮد
مؤامؿة إل٩كةر ظ ٜالؿك٪٬ضية يف احلىٮؿ ىلع ظٞ٭ ٥يف اال٩ذؼةب ثٕؽ

( )8الكيؽ قُ٤ةف أمحؽ  ٨٦مٮاحلؽ اعـ 8548ـ اث ٨رص ٢ادلي ٨املٕؿكؼ ثأكؿـ ادلي ٨أظؽ
٦ةليك األرايض يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ,ختؿج اعـ 8585ـ  ٨٦املؽرقح اإلقال٦يح ا٤ٕ٣ية يف ٦ؽي٪ح
مذةٗٮ ٖ٩ابل٘٪الدينيح ,كظى ٢ىلع ٣حكةنف

يف اٞ٣ة٩ٮف  ٨٦صةٕ٦ح را٘٩ٮف اعـ

8525ـ٧٠ ٢٧ٔ ,كةٔؽ ًةثٍ يف ٘٪٦ؽك  ٨٦اعـ 8502ـ إىل اعـ 8502ـ ,ثٕؽ٬ة دٮص ٫إىل
اٌٞ٣ةء ػالؿ ٚرتة احلك ٥ا٣ربيُة  ,ز ٥دجٮأ ٪٦ىت راحف دمٕيح ا٧٤ٕ٣ةء يف أرٌلف
الن٧ةحلح كا ٥ٌ٩إىل اجلٕ٧يح اتلأقحكيح الحتةد ثٮر٦ة اعـ 8503ـ ,ك٪٦ؾ ذل ٟالٮٝخ اكف
ن
ٌٔٮا يف دل٤ف اجلٮاب ابلٮري ,كٔ ٢٧ظٮايل ٔرش ق٪ٮات  ٨٦اعـ 8505ـ إىل اعـ
8515ـ ٠ك١ؿدري ثؿملة يف كزارة األ٤ٝيةت ككزارة ا٘٣ٮث كإاعدة اتلٮَني ككزارة النؤكف
االصذ٧ةٔيح كادليجيح ,ز ٥جلأ اعـ 8534ـ إىل ث٘٪الديل ك٩ةً٠ ٢ؿاحف جلٕ٧يح ا٣رب
مل٭ةصؿم رك٬ةجنية ,كدٮيف اعـ8548ـ ث٧ؽي٪ح محذةٗٮ ,ٖ٩لالقزتادة اْ٩ؿ ظة ِٚحم٧ؽ
وؽي ٜارٌل  ,أكةثؿي ٨أرٌلف ثؿ٦ة ,ثةل٘٤ح األكرديح مؿصٓ قةث ,ٜص.030
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ظىٮؿ ابلالد ىلع اقذٞالهلة(.)8
ن
ك٬ؾق ثٌٕة ٞ٦ ٨٦ذُٛةت ٦ؾ٠ؿة االظذضةج(/)2
أ -إ ٨٦ ٫٩املؤق ٙوؽكر ٝؿار كمٮ ٙٝل٤ع١ٮ٦ح يف ٬ؾق املؿظ٤ح جتةق
ن
ن
مك٤يم أرٌلف ك ٥٬اذلي ٨أذربكا أٛ٩ك٭ ٥داا٧ة صـءا  ٨٦النٕت ابلٮري اذلم

ا٦زتصٮا  ٫ٕ٦ث٪ٮاية ظك٪ح ىلع أقةس أ٩٭ ٥قيٕةم٤ٮف ٦س ٫٤كيُٕٮف ظٞٮؽ
٦تكةكيح هلٚ ,يف ثٮر٦ة يُٕذرب ابلٮذيٮف األرٌل٩يٮف ,كاذلم ٔؿٚٮا ٔرب اتلةريغ ثةق٥
(مٮغ

) أظؽ األٔؿاؽ الىةٚيح كاملذأو٤ح يف ابلالد  ٍٞٚبكجت دية٩ذ٭,٥

كاذا َُ ِّج٬ ٜؾا اتلى٪يٚ ٙيىجط  ٨٦الٮاًط أ ٫٩لٮ أذ ٜ٪مك٧٤ٮ أرٌلف ابلٮذيح
ٚكٮؼ يؽرصٮف  ٓ٦األٔؿاؽ األوي٤ح بلٮر٦ة أك أرٌلف كيؽػ٤ٮف يف ٛ٩ف اٞ٣ةا٧ح

 ٓ٦ابلٮذيني األرٌل٩حني.
ن
ب -كٞٚة ل٤ذةريغ ٞٚؽ كو ٢اإلقالـ اىل أرٌلف ٝج ٢اعـ 344ـ كصؾب
يف لك أحنةء ثٮر٦ة ,ك٪٦ؾ ذل ٟالٮٝخ

الكاكف املع٤يني كأذٞ٪ٮق بنلك دمة
ن
ن
ٕ٣ت اإلقالـ دكرا ثةرزا يف دُٮر احلٌةرة يف أرٌلف ,ظير دٕةيل املك٧٤ٮف
ن
كابلٮذيٮف ٕ٠ةا٤ح كاظؽة ص٪جة إىل ص٪ت يف حمجح كانكضةـ ٕ٣ؽة ٝؿكف كدٞةق٧ٮا
ن
)
ظك ٥ابلالد قٮية كٝؽ وؽرت ٞ٩ٮد ك٦يؽاحلةت حت ٢٧لك٧ح (اكحل٧ة
( )8اْ٩ؿ املٞةؿ املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (الؿك٬ةجنية كا٩ذ٧ةا٭ ٥األوي٢
ألرٌلف) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/9/82 /
( )2دٕ٧ؽت ذ٠ؿ ٞ٦ذُٛةت ٦ ٨٦ؾ٠ؿة ٬ؾا االظذضةج ثةتلٛىي ٢ملة ظٮت ٤ٕ٦ ٨٦ٮ٦ةت ٝي٧ح
كدالا ٢دةرخييح إلزجةت ٔؿٝيح الؿك٬ةجنية املك٧٤ح كا٩ذ٧ةا٭ ٥األوي ٢بلرل ٥٬ثٮر٦ة.
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كيه دٕجري يٕين اإلي٧ةف ثةإلقالـ ثةحلؿؼ اٛ٣ةر  ,كٌل٩خ ال٘٤ح اٛ٣ةرقيح يه
ن
أق٧ةء إقال٦يح.
٘٣ح املعةك ٥يف أرٌلف ٧٠ة اكف  ٨٦النةآ مل٤ٮًل٭ة أف حي٤٧ٮا
ج٦ -ةرس ا٣ربيُة٩يٮف قيةقح ِ
(ٚؿؽ تكؽ) يف أرٌلف ٪ٚذش ٔ٪٭ة دٮدل ال١ؿق

ٔ٪ؽ األ٤ٝيح األرٌل٩يح ابلٮذيح جتةق املك٧٤ني كٕ٩خ أٚؿاد٬ة ثة٘٣ؿبةء ,كٌلف ىلع

ظ١ٮ٦ح احتةد ثٮر٦ة أف ال دؿىع ٬ؾق ال١ؿا٬يح ا٣يت دؿٔؿٔخ أيةـ احلك٥
ا٣ربيُة .

د -يٕحل مك٧٤ٮ م٧ةؿ أرٌلف ٠جةيق األٔؿاؽ ابلٮر٦يح األوي٤ح كيف أراض

٦ذضةكرة كٌلٚيح كبأٔؽاد كاٚيح ىلع ثٕٞح ص٘ؿاٚيح حمؽدة حتٮم ىلع لك اخلىةاه

الرضكريح ألم ٔؿؽ أوي ٢يذ٧ذٓ ثكةم ٢احلٞٮؽ كال يذأزؿ ثأم منةٔؿ ٠ؿا٬يح
ٔؿٝيح أك ديجيح.

 -٬للك ٚبح ٔؿٝيح أق٧ةء ػةوح ألٚؿاد٬ة خمذٛ٤ح ٔ ٨ثةيق األٔؿاؽ٣ ,ك٨

املك٧٤ني كػةوح املذؽيجني كيف لك أحنةء إ٣ةل ٥حيذْٛٮف ٪٦ؾ و٘ؿ ٥٬ثأق٧ةا٭٥

اإلقال٦يح إ٣ؿبيح ٦٭٧ة اك٩خ ٝٮ٦يذ٭ ,٥إال أف ابلٕي ي ٢ٌٛاقٝ ٥ٮي كابلٕي
ن
ن
ن
اآلػؿ اق٧ة إقال٦ية كٝك ٥زة٣ر ي ٢ٌٛاالزجني ٕ٦ة ك٬ؾا ٦ة ٬ٮ مةآ يف إ٣ةل,٥
ن
أق٧ةء إقال٦يح ىلع أ٩٭٥
ذلل ٟجيت أف ال يكةء ٚ٭ ٥أث٪ةء األرض اذلي ٨حي٤٧ٮف
ٗؿبةء يف الٮَٚ ,٨إ٩٭ة ثة٦ ٢ٕٛ٣أقةة دجٕر احلـف كاألىس ظني يذضة ٢٬مكؤكلٮ
ن
ن
احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٬ؾا االٔذجةر ,إذ ظني جيؽكف اق٧ة إقال٦ية يٕذربكف ظةم٫٤
ن
ٗؿيجة ٔ ٨ابلرل ثةلؿٗ ٨٦ ٥ا٩ذ٧ةا ٫إىل أظؽ األٔؿاؽ األوي٤ح ك ٨٦ز ٥ينُجٮف
ن
اق ٨٦ ٫٧ال٤ٮااط اال٩ذؼةثيح ,ذلل ٟجيت د٘يري ٬ؾا اجل ٨٦ ٍ٧اتلرصؼ كٚٮرا.

644

الفصل الثالث :اجلهود الداخلية واخلارجية ملواجهة حتديات الثقافة اإلسالمية يف بورما

ك -يٛذؼؿ مك٧٤ٮ أرٌلف ثذةرخي٭ ٥كظٌةرد٭ ٥كاعداد٭٦ ٥س٤٭٦ ٥س ٢ثةيق

األٔؿاؽ األوي٤ح يف ثٮر٦ة ,ذلل ٟال يٮصؽ أم ٦ربر الٔذجةرٔ ٥٬ؿؽ ٗؿيت ملضؿد
ن
أق٧ةء إقال٦يح٤ٚ ,ٮ اصذ ٓ٧مٮاَ٪ٮف يف ثٮر٦ة
أ٩٭ ٥يٕذٞ٪ٮف اإلقالـ كحي٤٧ٮف
امل٪ذ٧ٮف إىل أٔؿاؽ اكمني كمني كمةف اكرف ثةإلًةٚح إىل إ٣ؿؽ ابلٮريٚ ,إ٫٩

 ٨٦الك٭ ٢اتل٧يزي ثح٪٭ ٥كٕ٦ؿٚح لك ٔؿؽ بكجت مالحم٭ ٥ثةلؿٗ ٨٦ ٥اػذالؼ
٘٣ةد٭ ٥كاعداد٭ ٥كدؿاز٭ ,٥كيُ٪ج٬ ٜؾا الٮا ٓٝىلع مك٤يم م٧ةؿ أرٌلف اذلي٨

اعمٮا  ٓ٦ثٞيح األٔؿاؽ ٪٦ؾ اٞ٣ؽـ يف أرايض د ٓٞداػ ٢احتةد ثٮر٦ةٚ ,إذا أذرب
امل٪ذ٧ٮف اىل أٔؿاؽ اكمني كمني كمةف اكرف ىلع أ٩٭ ٥أٔؿاؽ أوي٤ح ٚال يٮصؽ
قجت ي ٓ٪٧مك٤يم م٧ةؿ أرٌلف اذلي ٨دٕةينٮا  ٓ٦ابلٮر٦يني  ٨٦أف يُٕةم٤ٮا ٦س٢

ثٞيح أٔؿاؽ ابلالدٚ ,أم ٕ٦ةم٤ح خمذٛ٤ح قذ١ٮف ٗري اعد٣ح كٗري ٝة٩ٮ٩يح كٗري
دقذٮريح.

ز٪٬ -ةؾ ٚبح ٠جرية  ٨٦املكؤك٣ني الؿق٧يني يف ثٮر٦ة ال د٭ذ ٥ثؽراقح كصٮد

دةريغ مك٤يم أرٌلف كال االَالع ىلع دُٮر ٥٬يف د ٟ٤املُٞ٪ح كدٕذربٗ ٥٬ؿبةء

ىلع أرً٭ة ,كٝؽ ٔؿًخ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة اخلةَبح يف الىعةٚح كأ٦ةـ الؿأم إ٣ةـ ز٥
اقذٞؿت يف ادلكااؿ احل١ٮ٦يح املؼذىح.

حٝ -ج ٢ظىٮؿ اال٩ذؼةثةت األػرية أذربت احل١ٮ٦ح مك٤يم ادلااؿة
ن
كب٪ةء ٔ٤ي ٫حي ٜهل٥
اال٩ذؼةثيح يف أكيةب الن٧ةحلح  ٥٬أث٪ةء ٬ؾق األرض
اال٩ذؼةب كا٣رتميط ىلع أقةس أ٩٭ ٥أظؽ أٔؿاؽ ثٮر٦ة األوي٤ح٣ ,ك ٨ثٕؽ
ادٛةؽ (أك ٓ٩أدٌل) أقةءت احل١ٮ٦ح ٚ٭ ٥الٮًٓ كد ٥إػُةر٬ة أ٦ ٫٩ةل ٥يٕ٨٤
مك٤يم أكيةب الن٧ةحلح ىلع أ٩٭ ٥مٮاَ٪ني ثٮر٦يني  ٨٤ٚيُك٧ط هل ٥ثةتلىٮيخ أك
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ُ
املنةرًلح يف اال٩ذؼةثةت ل٤ضٕ٧يح اتلأقحكيحٞٚ ,ؽـ اظذضةج ىلع اٛ٣ٮر ًؽ ٬ؾا
اٞ٣ؿار ىلع أقةس أف احل١ٮ٦ح رٌٚخ أذجةر مك٤يم أكيةب الن٧ةحلح  ٨٦أظؽ

األٔؿاؽ األوي٤ح يف ثٮر٦ة ل٪١٭ة ق٧عخ هل ٥ثةتلىٮيخ كا٣رتميط ال٩ذؼةثةت
٦ةرس اعـ 8503ـ كأف الكيؽي ٨قُ٤ةف أمحؽ كٔجؽ اٛ٘٣ةر ٝؽ اكف هل٧ة مٮٙٝ
 ٨٦اال٩ذؼةثةت كاتلىٮيخ كاجلٕ٧يح اتلأقحكيح ا٣يت يذ٧س ٢ث٭ة مك٤يم أكيةب
الن٧ةحلح ثأٌٔةء أدلٮا ثي ٨٧الٮالء الحتةد ثٮر٦ة يف الؿاثٓ  ٨٦ي٪ةيؿ اعـ 8504ـ
٠أٌٔةء يف ا٣ربملةف اجلؽيؽ هلؾق ادلك٣ح ,كبؿٝ ٨٬ؿار احل١ٮ٦ح ٬ؾا كإصؿاء٬ة
ن
قٮاء اك٩ٮا دل٧ٮٔح كاظؽة أـ يف ٔؽة
بنلك ٝةَٓ أ٩٭ة دٕرتؼ ث٭ؤالء املك٧٤ني

دل٧ٮاعت ىلع أ٩٭ ٥أظؽ األٔؿاؽ األوي٤ح يف ثٮر٦ة.

ط٪ٔ -ؽ٦ة كًٕخ األَؿ األقةقيح دلقذٮر احتةد ثٮر٦ة اكف ٪٬ةؾ م٦ ٟة

إذا اكف مك٧٤ٮ م٧ةؿ أرٌلف قٮؼ ي٪ؽرصٮف حتخ اٞ٣ك٧ني األكؿ كاثلة ٨٦
اٞٛ٣ؿة األكىلٞٚ ,ؽـ أرتاض إلزا٣ح ٬ؾا الن ٟثة٣جكجح تلٕجري (قاكف أو٤يني)

يف ادلقذٮر ,ز ٥قعت ثٕؽ دٛ٭ ٥كدأكيؽ راحف اجلٕ٧يح اتلأقحكيح ,أ٦ة راحف
ن
اجل٧٭ٮريح ٞٚؽ أثؽل إيٌةظةت ٔ٬ ٨ؾا املٮًٓ ٝةاال ٨٦" /املؤًلؽ أف مك٤يم
أرٌلف  ٨٦ ٥٬األٔؿاؽ األوي٤ح يف ثٮر٦ة ,يف الٮا ٓٝال يٮصؽ ٔؿؽ وةيف أوي ٢يف

ثٮر٦ةٚ ,إف ل ٥يك ٨املك٧٤ٮف  ٨٦األٔؿاؽ األوي٤ح يف ٬ؾا ابلرل ٚال ي٧ك٨
ن
أيٌة أف ٕ٩ذرب أٛ٩ك٪ة  ٨٦األٔؿاؽ األوي٤ح يف ثٮر٦ة" ك٬ؾا اتلٛكري لؿاحف
ن
اجل٧٭ٮريح أدل إىل قعت االٔرتاض لكية.
م٪ٔ -ؽ٦ة زار الكيؽ (ثٮ٣خ ية) ك٬ٮ ٩ةات راحف الٮزراء ُٞ٪٦ح مٮ٘٩ؽك

رشح ابل٪ٮد ا٣يت كًٕخ يف دقذٮر احتةد ثٮر٦ة ,إال أف صؿيؽة الـ ٨٦اجلؽيؽ
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بلٮر٦ة(

) ٝؽ ٤ٞ٩خ ٔ ٫٪أ ٫٩أَ ٜ٤اق٥

(النحذةٗٮ٩حني) أم ٦ ٨٦ؽي٪ح تنذةٗٮ ٖ٩ابل٘٪الدينيح ىلع قاكف ُٞ٪٦ح ٘٪٦ؽك

كبةلؿٗ ٨٦ ٥أ ٫٩ل ٥يٞىؽ ذلٚ ,ٟإف ٬ؾا اتلٕجري م٤ذبف كٗري ٞ٦جٮؿ دلل
ن
مك٤يم د ٟ٤املُٞ٪ح اذلي ٨ينلكٮف صـءا  ٨٦دل٧ٮٔح األٔؿاؽ األوي٤ح يف ثٮر٦ة,

كٝؽ ٔرب راحف الٮزراء (أك٩ٮ) ٔ ٨أق ٫ٛالقذٕ٧ةؿ ٬ؾا اتلٕجري ككص ٫دٕ٤ي٧ةد٫
ن
ثةٔذ٧ةد اتلٕجريي( ٨املك٧٤ٮف األرٌل٩يٮف) أك (املك٧٤ٮف ابلٮر٦يٮف) ثؽال .٫٪٦
ؾٞ٣ -ؽ ّ٭ؿ دٕجري (املك٧٤ٮف ابلٮر٦يٮف) يف ثيةف وعيف مؤرخ يف 5

أٗكُف  ٨٦اعـ 8508ـ ك٬ؾ ابليةف ٦ؽرج يف إمٕةر أوؽرق ظةك ٥ثٮر٦ة

الكري (دكمٮف ق٧ير) ثذةريغ23 /قبذ٧رب يف اعـ 8508ـ ,ك٬ؾا اإلمٕةر ٦ةزاؿ
ن
مٮصٮدا يف دل٧ٮٔح احلٞٮؽ ادلقذٮريح املُٕةق يف دقذٮر احتةد ثٮر٦ة.
ؿ -ػالؿ احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح ًىح املك٧٤ٮف يف م٧ةؿ أرٌلف ثأركاظ٭٥
ن
ن
ثالء ظك٪ة يف املٕةرؾ  ٨٦أص ٢ابلالد كإننةء ثٮر٦ة ظؿة,
كممذ٤اكد٭ ٥كأث٤ٮا
كقٮؼ يكض ٢اتلةريغ أٔ٧ةهل ٥ابلُٮحلح ٧٠ة قض ٢ثُٮالت األٔؿاؽ األػؿل
بلٮر٦ة ,كٝؽ دٔ ٥مك٧٤ٮ م٧ةؿ أرٌلف االنكعةب ا٣ربيُة  ٨٦ابلالد كدٔ٧ٮا
اٞ٣ٮات احل١ٮ٦يح ا٣يت اقتن٭ؽكا ٕ٦٭ة كألص٤٭ة ,كأ٩ة أم ٟأف دجؽم أم دمةٔح

أػؿل يف ثٮر٦ة كالء٬ة هلؾا ابلرل كدذع ٢٧املىةٔت ألص ٫٤كيف د ٟ٤اْ٣ؿكؼ
إ٣ىيجح ٧٠ة ٬ ٢ٕٚؤالء املك٧٤ٮف.

ـ -كبةال٣زتاـ ث٧جؽأ ا ٢ٕٛ٣ك٣حف اٞ٣ٮؿ ثؿ ٨٬مك٧٤ٮ م٧ةؿ أرٌلف ػالؿ

احلؿب كظىت احلٮـ أف محةيح األ ٨٦كالكالـ يف ابلالد كاملعةْٚح ىلع اقذٞالهلة

ىلع أم ٢نرش املكةكاة ثني لك مٮاَ٪ي٭ة يف لك دلةالت احليةة يه مكؤكحلةت
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ن
ن
يُجٞٮ٩٭ة ٩ىة كركظة.

ن
ف -للك مك ٨٦ ٥٤أرٌلف احل٪٦ ٜؾ الٮالدة أف يكٮف كاظؽا  ٨٦أٔؿاؽ
ن
ثٮر٦ة األوي٤ح ,كأ ٨٦ ٢ٝذل ٨٣ ٟيكٮف مؿًية ٠ؾل ٟجيت دُجي ٜإ٣ؽا٣ح ىلع
مك٤يم أرٌلف ظكت َ٤ج٭ ٥ادلقذٮرم كاٞ٣ة٩ٮين.

كيف ّ ٢اْ٣ؿكؼ املؾ٠ٮرة أٔالق أدٔٮ  ٨٦أٔ٧ةؽ ٤ٝيب خلري احل١ٮ٦ح
ِ
ن
كالنٕت كآم ٢كّلك زٞح أف حيى ٢مك٧٤ٮ م٧ةؿ أرٌلف ىلع ظٞ٭ ٥أقٮة ثجةيق

أٔؿاؽ ثٮر٦ة كأف يذ٧ذٕٮا ثةحل٧ةيح كي٧ةرقٮا ظ ٜاتلىٮيخ ٦سٝ ٢ٮ٦يةت اكري٨
ُ
كالؿاػني كٗري٬ة ,كأف يذ ٥قعت حمذٮيةت ا٣ربٝيح املؾ٠ٮرة أٔالق كأف دُٕٯ

األكامؿ ك ٨٦دكف دأػري تلض٪ت ّ٭ٮر أم اتلجةس أك ٔؽـ رًة يف املكذٞج.٢

َ-2ة٣ت ظـبةف قيةقيةف دةثٕةف ل٧٤ك٧٤ني يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح
ثةالٔرتاؼ ثةأل٤ٝيح الؿك٪٬ضيح ٔؽي٧ح اجلجكيح يف كاليح أرٌلف ,يف الٮٝخ

اذلم تكذٕؽ ٚي ٫ابلالد إلصؿاء دٕؽاد قاك ػالؿ اعـ2480ـ ,ظير ٔٞؽ
) كظـب ادليٞ٧ؿاَيح كظٞٮؽ

احلـب الٮَين ادليٞ٧ؿايط ل٤ذ٧٪يح (
ن
ن
) مؤد٧ؿا وعٛية يف را٘٩ٮف ,ظير ٝةؿ ٝةدة احلـبني
اإلنكةف (
ل٤ىعٛيني ثأ٩٭٧ة قيُ٤جةف  ٨٦احل١ٮ٦ح املؿًلـيح االٔرتاؼ ثةأل٤ٝيح

الؿك٪٬ضيح املك٧٤ح يف كاليح أرٌلف ,كأ٩٭٧ة قحكٕيةف لٮًٓ ٔؿٝيح الؿك٪٬ضية

ًٝ ٨٧ةا٧ح اجل٧ةاعت إ٣ؿٝيح ا٣يت قيُ٤ت  ٨٦املذٞؽ٦ني ل٤ذٕؽاد حتؽيؽ٬ة

يف كرٝح اتلٕؽاد ,كٝؽ صةء املؤد٧ؿ الىعيف ٔٞت االصذ٧ةع ثني اُ٣ؿٚني
ككزيؿ اهلضؿة يف ثٮر٦ة اذلم َ٤ت مكةٔؽة األظـاب الكيةقيح يف ٔ٤٧يح

اتلٕؽاد الكاك

 ٨٦املك٧٤ني يف كاليح أرٌلف ,كادٝ ٜٛةدة األظـاب ىلع
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دٞؽي ٥املكةٔؽة ظير ٝةؿ الٮزيؿ "إف احل١ٮ٦ح قذ ٢ٕٛذل ٟيف الٮٝخ اذلم
)"

تكىع ٚي ٫لالٔرتاؼ ثةملك٧٤ني يف أرٌلف" ,كٝةؿ راحف ظـب (

إف االٔرتاؼ ثةلؿك٪٬ضية املك٧٤ني مكأ٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف األقةقيح كأف لك

صجف برشم هل ٬ٮيذ ٫اخلةوح كدلي٪ة ٬ٮيت٪ة ثة ٢ٕٛ٣ك٣حف اآلف ٞ٣ ,ٍٞٚؽ
ن
اكف ٬ؾا ٚ ٨٦رتة َٮي٤ح ,ك٣ك ٨كصؽ٩ة أف ٪٬ةؾ د٧يزيا يف ابلالد كا٣يت
دذضةُ٦ ٢٬ةبلت٪ة ثأف دٕرتؼ ث٭ٮيت٪ة" ,كٝةؿ اُ٣ؿٚةف يف ثيةف منرتؾ/

"االٔرتاؼ ثأ٤ٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ني كً٧ةف املكةكاة يف احلٞٮؽ  ٨٦مأ٫٩
أف يك٭ ٥يف حتٞي ٜالكالـ كاتل٧٪يح املكذٞؿة يف كاليح أرٌلف ,كجيت أف ال
يكٮف ٪٬ةؾ أم د٧يزي ,كاحل١ٮ٦ح ٔ٤ي٭ة كاصت مل٪ط اجلجكيح ملك٧٤ي٭ة

كحي ٜأف يكٮف جلة ٔؿٝيح ثةق ٥الؿك٪٬ضية"(.)8
-9زار امل٭٪ؽس أثٮ َة٬ؿ

()2

راحف احلـب الكية

(

) الٮاليةت

ن
املذعؽة األمؿيكيح رق٧ية ثٕؽ األظؽاث األػرية ثؽٔٮة  ٨٦كزارة اخلةرصيح

( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ثٕ٪ٮاف (ظـبةف قيةقيةف مك٧٤ةف يف ثٮر٦ة
يُةبلةف احل١ٮ٦ح ثةالٔرتاؼ ثةلؿك٬ةجنية) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/9/82 /
( )2امل٭٪ؽ س أثٮ َة٬ؿ األرٌل  ٨٦مٮاحلؽ ُٞ٪٦ح ثٮقيؽكٝ ٨٦ ٖ٩ؿيح يجنٮ ,ٖ٩ظير دً٤ف
دٕ٤ي ٫٧يف إ٣ةو٧ح ابلٮر٦يح را٘٩ٮف كيرتأس اآلف ظـب قية
احل١ٮ٦ح اق( ٫٧

ٕ٦رتؼ ثٝ ٨٦ ٫ج٢

) كٞ٦ؿق الؿاحيس يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف كهل ٚؿكع ٔؽة يف ٦ؽف

ثٮر٦ة ,كل٧٤٭٪ؽس دل٭ٮدات قيةقيح كاقٕح اجلُةؽ لىة٣ط ٩رصة اٌٞ٣يح األرٌل٩يح,
كدرتًلـ ص ٢ا٬ذ٧ة ٫٦االٔرتاؼ ثةٕ٣ؿٝيح الؿك٪٬ضيح كإزجةت ذل ٟثةلنٮا٬ؽ كاألد٣ح
ن
اتلةرخييح ٦ؽٔٮ٦ة ثةٞ٣ؿاا ٨كاألظؽاث.
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األمؿيكيح ,ظير ٔٞؽ إ٣ؽيؽ  ٨٦اجلؽكات كاملؤد٧ؿات كاالصذ٧ةاعت يف
لك  ٨٦كاليح كام ٨ُ٪كبٮقُ ٨ك٩يٮ أكال٩ؽ كلٮس أجن٤ٮس ,كاتلًف ثةٕ٣ؽيؽ

 ٨٦النؼىيةت األمؿيكيح ا٣يت دٕىن حبٞٮؽ اإلنكةف يف ثٮر٦ة ,كخبةوح
إ٣ؿٝيح الؿك٪٬ضيح املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ,كا ٢٧ٕ٣ىلع اقذٕةدة ظٞٮٝ٭ة املك٤ٮبح

ث٧ٮصت ٝة٩ٮف 8542ـ ,كالٮوٮؿ إىل كًٓ ظ٤ٮؿ ٌٞ٣يح إ٣ؿٝيح الؿك٪٬ضيح

يف ثٮر٦ة ,ككًٓ ػةرَح ُ٣ؿي ٜدؤدم إىل إجيةد خمؿج آ ٨٦هلؾق اٌٞ٣يح(.)8

-0دْ٪ي ٥ظٞ٤ح ٞ٩ةش يف ٩ةدم املؿاق٤ني األصة٩ت يف دةيال٩ؽ ثجة٩كٮؾ بنأف
ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة ,ظير ٝةؿ اجلةمٍ ابلٮري مٮ ٖ٩زارين "إف احل١ٮ٦ح

ابلٮر٦يح دٞٮـ حب٤٧ح ٦جكٞح لإلثةدة اجل٧ةٔيح ًؽ األ٤ٝيةت املك٧٤ح يف

ابلالد ,كبتٛ٪يؾ الؿ٬جةف ابلٮذيني كدٕةكف ادلك٣ح يف اهلض٧ةت ا٪ٕ٣يٛح املٕةديح
ًؽ املك٧٤ني ,كإ٩٭ة ٣حكخ إثةدة دمةٔيح و٘رية ,ث ٢إ٩٭ة إثةدة اكٛ٣ريكس
د٪ترش برسٔح كال ي٧ك ٨إيٞةٚ٭ة ,كإف ٦ة ظؽث يف ثٮر٦ة يف إ٣ة٦ني

املةًيني ٬ٮ رش كٔ ٢٧ظٞري كٚةقؽ ,كأف اإلثةدة اجل٧ةٔيح يف ثٮر٦ة ٦س٦ ٢ة

ظى ٢يف ٧٠جٮدية ,كأ٩٭ة  ٨٣دذٮ ٙٝظىت حتىؽ دميٓ املك٧٤ني يف ابلالد
كيذ ٥اتلؼ٤ه  ٨٦الؿك٪٬ضية ,كذ٠ؿ ٦يٮ كي )2(٨إف ٦ة حيؽث ملك٤يم أرٌلف

( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (اخلةرصيح األمؿيكيح دؽٔٮ ٦جٕٮزة
ن
رك٬ةجنية ل٤جعر ٔ ٨ظ ٢دااٌٞ٣ ٥يذ٭ )٥كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/2/2/
(٦ )2يٮ كي ٨زٔي ٥مك ٥٤ثٮري يؽيؿ ٧ْ٪٦ح ٗري ظ١ٮ٦يح دؽىع ق٧ةي ٢ل٤ذٕ٤ي ٥يف را٘٩ٮف
كاذلم صةء  ٨٦ثٮر٦ة ػةوح حلٌٮر ٬ؾق اجلؽكة كتلٞؽي ٥م٭ةدة ٦جةرشة ل٤عة٣ح ا٣يت
يٮاص٭٭ة املك٧٤ٮف ٪٬ةؾ ,كهل دل٭ٮدات َيجح كمكة

٩بي٤ح يف اجلة٩ت الكية

ألص٢
=
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ن
ن
ن
ن
٣حف رصااع َةاٛية أك ٦ؾ٬جية ,ث ٢إ٬ ٫٩ضٮـ  ٨٦صة٩ت كاظؽ ,كاغبلة ٦ة

يكذ٭ؽؼ اٞ٣ذً ٢ؽ املك٧٤ني ,حتخ إرشاؼ قُ٤ةت ادلك٣ح ,كأف ٝةدة
املضذ ٓ٧يجرشكف إ٣ؽاكة كال١ؿا٬يح ًؽ املك٧٤ني  ٨٦ػالؿ دٮزيٓ

ا٣جرشات كادلاعيح ,كاإلقةءة الْٛ٤يح كاتلعؿش كا ,ٙ٪ٕ٣كػالؿ ظٞ٤ح
ن
اجلٞةش ,أمري إىل ػُةب الؿاحف زني قني اذلم نرش مؤػؿا ,كاذلم أرص

ىلع أف احل١ٮ٦ح قتذؼؾ دؽاثري كٝةايح كزيةدة األ ٨٦حل٧ةيح دميٓ املك٧٤ني
كالك٧ةح هل ٥حبؿيح إ٣جةدة؛ ظير رٚي مٮ ٖ٩زارين دٕ٭ؽات الؿاحف كٝةؿ/
إ ٫٩ال ٝي٧ح هلة ,كأ ٫٩اكذب  ٨٦اُ٣ؿاز إ٣ة٣يم٧٠ ,ة ا٩ذٞؽ زٔي٧ح املٕةرًح
أك ٖ٩قةف قٮتيش املذ٭٧ح بكجت و٧ذ٭ة يف مكأ٣ح ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةايف يف
أرٌلف(.)8

-1أوؽرت دمٕيح املك٧٤ني يف را٘٩ٮف (

ن
) ثية٩ة ثإ٘٣ةء االظذٛةؿ ثةمل٭ؿصةف

اإلقالي ال١جري ك٬ٮ ٔيؽ األًىح املجةرؾ يف اعـ  ,٬8090كذل ٟدٌة٪٦ة
ن
ككٝٮٚة جبة٩ت إػٮا٩٭ ٥الؿك٪٬ضية املك٧٤ني اذلم يٮاص٭ٮف ظؿب ٔىةثةت

رشقح ,ظير حيذ ٢ٛث٭ؾا إ٣يؽ أكرث  ٨٦زالزح ماليني مك ٥٤يف ثٮر٦ة ,كٝؽ
رصح (٬ال زني) ك٬ٮ زٔي ٥مك ٥٤يف را٘٩ٮف /أف احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٝؽ

=

٩رصة مك٤يم أرٌلف ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (٩ةمٍ ثٮري/
احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٦ذ٭٧ح ثةملنةرًلح يف اإلثةدة اجل٧ةٔيح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ/
.٬8091/9/80
( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف (٩ةمٍ ثٮري /احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح
٦ذ٭٧ح ثةملنةرًلح يف اإلثةدة اجل٧ةٔيح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/9/80 /
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ٗريت ٩ربد٭ة مؿة أػؿل ,كال ي٪١٧٭ة دٮٚري األ ٨٦الاكيف ل٧٤ك٧٤ني يف

را٘٩ٮف يٮـ إ٣يؽ ,كٝؽ د ٥إظؿاؽ إ٣ؽيؽ  ٨٦املكةصؽ يف كاليح أرٌلف
املٌُؿبح ,ظير االمتجةاكت اُ٣ةاٛيح ثني املضذ ٓ٧الؿك٪٬يج املك,٥٤
كابلٮذيني املذٕىجني ,ك ٨٦املؤًلؽ أف مك٤يم أرٌلف  ٨٦ ٥٬األٔؿاؽ األوي٤ح

يف ثٮر٦ة ,كيف الٮا ٓٝال يٮصؽ ٔؿؽ وةيف أوي ٢يف ثٮر٦ةٚ ,إف ل ٥يك٨
ن
املك٧٤ٮف  ٨٦األٔؿاؽ األوي٤ح يف ٬ؾا ابلرل ٚال ي٧ك ٨أيٌة أف ٕ٩ذرب
أٛ٩ك٪ة  ٨٦د ٟ٤األٔؿاؽ يف ثٮر٦ة٬ ,ؾا ٦ة ٝةهل (قةك مٮ دةي )ٟأكؿ راحف

٪٦ذؼت الحتةد ثٮر٦ة(.)8

( )8كأكردت وعيٛح (
دمٕيح

ن
) ابلٮر٦يح درصحية ل٤كيؽ (٦يٮ الت) ك٬ٮ زٔي ٥ثةرز يف

ٝةؿ ٚي /٫إػٮا٪٩ة كأػٮاد٪ة يٞذ٤ٮف كحتؿؽ ٝؿا ٥٬يف كاليح أرٌلف ,كهلؾا

الكجت ٚإ٪٩ة  ٨٣حنذ ٢ٛثةٕ٣يؽ يف ٬ؾا إ٣ةـ ,كأًةؼ ثأف ٔيؽ األًىح ٬ٮ كاظؽ ٨٦
ُ
االظذٛةالت إْ٣ي٧ح ل٧٤ك٧٤ني ,ك٬ٮ حييي اقذٕؽاد إثؿا٬ي٤ٔ ٥ي ٫الىالة كالكالـ
(املٕؿكؼ ل٧٤كيعيني كاحل٭ٮد) ل٤ذٌعيح ثةث ٫٪هلل دٕةىل ,ك٬ٮ يىةدؼ ٩٭ةيح احلش الك٪ٮم
يف م١ح كيذ ٥االظذٛةؿ  ٓ٦كصجةت إُ٣ةـ إ٣ةا٤يح ,كاهلؽاية لألَٛةؿ ,كاألٔ٧ةؿ اخلرييح,
كاعدة ٩ؽٔٮ دميٓ أٌٔةء اجلٕ٧يح إىل ٔنةء يف را٘٩ٮف ث٪٧ةقجح احلٮـ املٞؽس ,ك٬ؾق يه
املؿة األكىل يف دةريغ اجلٕ٧يح ٝؿر٩ة ٔؽـ ٔٞؽ ٬ؾا االظذٛةؿ ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح
ن
) يف ثٮر٦ة دٕ ٨٤إ٘٣ةء االظذٛةؿ ثٕيؽ األًىح دٌة٪٦ة ٓ٦
أ٩جةء الؿك٬ةجنية ثٕ٪ٮاف( /
الؿك٪٬ضية) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ 8091/9/29/ـه.
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اجل٭ٮد اإلٔال٦يح يف داػ ٢ثٮر٦ة كػةوح يف ُٞ٪٦ح أرٌلف اك٩خ ثةرزة
كظةرضة ثٕؽ احلةدزح األػرية ,كٌل٩خ  ٨٦أثؿز اجل٭ٮد ك ٨٦أ٧٬٭ة إذ َ
ٔؿؼ إ٣ةل٥
ن
ثٌٞيذ٭ ٥ثٕؽ ٬ؾق اجل٭ٮد املذ٧زية كألكؿ مؿة ىلع ٦ؽل قجٕني اع٦ةٚ ,اك٩خ
اجل٭ٮد اإلٔال٦يح درتًلـ يف دٮزي ٜاحلؽث كاتلىٮيؿ ك ٨٦ز ٥اتلٮاو ٓ٦ ٢اجل٭ةت
اخلةرصيح إلرقةهلة ٔرب ٪ٝٮات اتلٮاو ٢االصذ٧ة ٝ ٨٦ ,ج ٢ثٕي النجةب

ا٘٣يٮريني الن ضٕةف رٗ٦ ٥ة دٛؿً ٫احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ٞٔ ٨٦ٮبةت وةر٦ح رب٧ة
دؤدم إىل االٔذٞةؿ كاملٮت يف ظةؿ ا٠تنةؼ أظؽ ٥٬ك٬ٮ يٞٮـ ثةتلىٮيؿ

كاتلٮزي ,ٜأك زجخ أف هل ٔالٝح  ٓ٦ص٭ةت ػةرصيح إٔال٦يح.
كدذضًل ص٭ٮد ٥٬اإلٔال٦يح ٚي٧ة يٌل/

 -8دٮزي ٜاألظؽاث كالٮٝةآ امل٭٧ح ثةتلىٮيؿ ٠ىٮرة ٕ٦ربة أك ٚ ُٓٞ٦يؽيٮ
مؤزؿ ٔرب الاك٦ريات أك ث٧ة حي٤٧ٮف ٕ٦٭٬ ٨٦ ٥ٮاد ٙصٮاالت ذ٠يح – ك٬ٮ

ا٘٣ة٣ت -كيذ ٥ذل ٟبنلك رسم ل٘٤ةيح ك٪٦ ٨٦ةَ ٜثٕيؽة ٔ ٨أٔني الرشَح

كاحل١ٮ٦ح(ٚ ,)8ةتلىٮيؿ يٕؽ  ٨٦األمٮر األقةقيح يف ا ٢٧ٕ٣االػجةرم بنلك
ن
ن
ػةص أك ا ٢٧ٕ٣االٔالي بنلك اعـ ظير ينلك اتلىٮيؿ ٔ٪رصا راحكية يف
(ٞ٣ )8ةء ٩ ٓ٦ةات ٦ؽيؿ املؿًلـ اإلٔالي الؿك٬ة٩يج األقذةذ ٔ٧ؿاف ٠جري األرٌل  ,يٕ ٢٧يف
دلةؿ اإلٔالـ كٞ٦ؽـ ٦ذٕةكف يف ٪ٝةة املضؽ اٌٛ٣ةايح ,كٞ٦ؽـ ثؿ٩ة٦ش أرٌلف املأقةة ٔرب
٪ٝةة كوةؿ اٌٛ٣ةايح ,كأصؿيخ ٞ٣ ٫ٕ٦ةء ث١٧ح امل١ؿ٦ح ثذةريغ.٬8090/84/85 /
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ا ٢٧ٕ٣االٔالي ملة ي٧س ٨٦ ٫٤أ٧٬يح ثة٘٣ح يف دٮزي ٜاألظؽاث ,كملة حيٜٞ

املىؽاٝيح يف األػجةر كاتلٞةريؿ املؿايح ,كملة يذ٧ذٓ ٝ ٨٦ؽرة ىلع إزةرة املذٌ٤ف

كتنٮي ٜاملنة٬ؽ ,ك ٓ٦دُٮر اتل٪ٞيح احلؽيسح ككصٮد اك٦ريات مىةظجح
ألص٭ـة اجلٮاالت كق٭ٮ٣ح اقذؼؽا ٓ٦ ٫٦ق٭ٮ٣ح ا٦ذال ,٫٠اقذُةع النةب
ابلٮري املك ٥٤أف يكرس احلةصـ كٝٮٕٝذ ٫يف ُٞ٪٦ح حميُح ثكسري ٨٦
املذةٔت كاملٌةيٞةت ,ث ٢كأد ٨ٞاقذؼؽا ٫٦ممة ا٠تكت اجلؿأة يف دٮزيٜ

األظؽاثٚ ,ةتلىٮيؿ ٔ٪ؽ النٕت املك ٥٤ابلٮري أوجعخ رضكرة م٤عح

كظةصح ٦ةقح يف ظيةد٭ ٥احلٮ٦يح ال ي ٢ٞأ٧٬يح ٔ ٨إُ٣ةـ كالرشاب ,أل٩٭ة
دٮو٤٭ ٥إىل اهل٪ةءة كإ٣حل الؿٗيؽ إذا حتٞٞخ األ٬ؽاؼ كاملُة٣ت ,كال
ي٧ك ٨حتٞي ٜذل ٟإال ثة ٢٧ٕ٣اإلٔالي اهلةدؼ كإّ٭ةر ٕ٦ة٩ةد٭ ٥ظٮؿ

إ٣ةلٔ ٥رب ٬ؾق الٮقي٤ح امل٭٧حٚ ,يججيغ ىلع النٕت ابلٮري املك ٥٤اتلٞةط

الىٮرة امل٪ةقجح كاملٞةَٓ املؤزؿة يف ال٤عْح امل٪ةقجح ذات أزؿ ٠جري ك٩ذةاش

ٕٚة٣ح.

 -2إرقةؿ الىٮر كاملٞةَٓ ٔرب ثؿا٦ش اتلٮاو ٢االصذ٧ة

لٮٌلالت أ٩جةء

٦ذؼىىح ك٪ٝٮات ٌٚةايح ٦٭ذ٧ح ثٌٞيح مك٤يم ثٮر٦ة ,ك٬ؾق املؿظ٤ح ال
د ٢ٞأ٧٬يح ٔ ٨املؿظ٤ح األكىلٚ ,ذجةدؿ الىٮر كاملٞةَٓ ٚي٧ة ثح٪٭ ٥ثٕؽ

دىٮيؿ٬ة ك ٨٦ز ٥ثٕس٭ة كإرقةهلة إلػٮا٩٭ ٥ػةرج ثٮر٦ة َٔ ٨ؿي ٜثؿا٦ش
اتلٮاو ٢االصذ٧ة

بنلك رسم دةـ ,ألص ٢نرش٬ة ٔرب املٮا ٓٝاملذؼىىح يف

إ٣ةل ,٥إذف ٧ٚة ٚةاؽة اتلٮزي ٜإف ل ٥يذ ٥ثس٭ة كنرش٬ة ىلع مكذٮل إ٣ةلٓ٧ٚ ,٥

دُٮر اتل٪ٞيح احلؽيسح يف دلةؿ االدىةالت ك ٢ٞ٩املٕ٤ٮ٦ةت ك ٓ٦ا٩تنةر

ثؿا٦ش اتلٮاو ٢االصذ٧ة  ,ثؿع النةب ابلٮري املك ٥٤يف اقذؼؽا٫٦
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كاجلؿأة كٔؽـ اخلٮؼ يف  ٫٤ٞ٩كدجةدهل كإرقةهل جل٭ةت ػةرصيح إٔال٦يح
ن
خمذٛ٤ح ,ممة ّ٭ؿ ص٤ية ٕ٦ة٩ةد٭ ٥لٕ٤ةل ٥ثٕؽ أف اك٩خ اغاجح ز٬ةء ٝؿف٧ٚ ,ة
ننة٬ؽق احلٮـ  ٨٦ظؿاؾ إٔالي دمي ٢ىلع مكذٮل إ٣ةل ٨٦ ٥ػالؿ

الىع ٙكاملضالت كا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح ككٌلالت األ٩جةء كمٮا ٓٝاتلٮاو٢
االصذ٧ة

 ٨٦دُ٘يح ظيح مكذ٧ؿة كبر وٮر كمنة٬ؽ كإٝيح مؤملح ٨٦

أرض الٮا ٓٝألكرب دال٣ح ىلع ص٭ٮد ٥٬كدٌعيةد٭.٥
ن
ن
قٮاء اكف
 -9ثٕر األػجةر كاألظؽاث ثةتلٛىي ٢أكال ثأكؿ َٔ ٨ؿي ٜاال٩رت٩خ
ن
ذل٠ ٟذةثية -ك٬ٮ ٤ٝي -٢أك اكف ذلَ ٨ٔ ٟؿي ٜثٕر رقةا ٢وٮديح ث٘٤ذ٭٥
األوي٤ح أك ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح أك ثةل٘٤ح ابلٮر٦يح ٔرب ثؿا٦ش اتلٮاو٢
ن
االصذ٧ة ( ,)8إذ ي٧ك ٨أف ٤ٔ ٜ٤ُ٩ي٭ ٥إٔال٦ية مؿاق٤ني ٦ذُٮٔني,
يكٕٮف إلّ٭ةر ظٞيٞح ٕ٦ة٩ةد٭ ٥كإليىةؿ وٮد٭ ٥ظٮؿ إ٣ةل٤ٚ ,٥حكخ

٪٬ةؾ ماكدت إٔال٦يح كال مؿاق٤ني رق٧يني كال أص٭ـة إٔال٦يح كال أدكات
٦ذُٮرة ,لك ٦ة يف األمؿ أف النٕت ابلٮري املك ٥٤أدرؾ ظض ٥املكبٮحلح
ا٣يت ىلع اعدٞ٭ٚ ٥ال يأث٭ٮف ث٧ة يذٕؿًٮف هل ٥يف ظةؿ ا٠تنةٚ٭ٚ ,٥ك٨٦ ٥
مؼه أذ ٢ٞبكجت إٞ٣ةء اتل٭٧ح ٔ٤ي ٫ثة٦ذالؾ صٮاالت ذ٠يح كاتلٮاو٢

 ٓ٦ص٭ةت ػةرصيحٚ ,أميؽ ٪٬ة ثؽكر األثُةؿ يف النٕت ابلٮري املك ٥٤يف

إثؿاز احلٞيٞيح ك ٢ٞ٩اللك٧ح الىةدٝح كالىٮرة احلٞيٞيح املٕربة ٔ٧ة جيؿم
٪٬ةؾ كا٣يت ٌٚعخ ابلٮذيح كصؿاا٧٭ة املكذ٧ؿة رٗ ٥لك ٦ة يذٕؿًٮف هل ٨٦

خمةَؿٚ ,أّ٭ؿ النةب املك ٥٤ابلٮري ٝؽرة كػربة ال ثأس ث٭ة ك٦٭٪يح صيؽة
ن
ن
( )8يٮصؽ ل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم أكرث  224 ٨٦مؿاقال ٦ذُٮاع  ٨٦داػ ٢أرٌلف.
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ن
ٚةٝخ اتلٮٕٝةت ,ظير ك ٙٝإ٣ؽك ابلٮذم اعصـا أ٦ةـ إثؽاع النةب

ابلٮري اذلم اكف هل األزؿ يف ػ ٜ٤رأم اعـ كاع ك٦ؽرؾ دلم مٕٮب إ٣ةل٥
كد٧ؼي ٔ ٫٪ظة٣ح  ٨٦اتلٌة ٨٦النٕيب ٗري املكجٮؽ كهلل احل٧ؽ كامل٪ح.

ك٬ؾق اجل٭ٮد كهلل احل٧ؽ لك٭ة دذ ٥جب٭ٮد ٚؿديح رٗجح ٪٦٭ ٥كبؽكف ٞ٦ةث٢

٦ةدم ,كدكٮ٩خ ٪٬ةؾ دل٧ٮاعت كدمةاعت ألص ٢ػؽ٦ح ٌٝيذ٭ ٥يف ٬ؾا اجلة٩ت
امل٭ ,٥ك٦ة ٩ؿاق كننة٬ؽق اآلف  ٨٦كٚؿة كٗـارة يف املٮاد املؿايح كاملك٧ٮٔح يف

املٮا ٓٝاالل١رتك٩يح املؼذٛ٤ح ,ألكرب دحل ٢كمة٬ؽ ىلع ص٭ٮد ٥٬املذ٧زية رٗ٥
ن
اخلُٮرة ا٣يت دالظٞ٭ٝ ٨٦ ٥ج ٢احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,كًل٧ة دٞؽـ ٚإف ٠سريا ٨٦

املك٧٤ني يٞجٕٮف ػ ٙ٤اٌٞ٣جةف كاملٕذٞالت ثذ٭٧ح اتلىٮيؿ كظيةزة أص٭ـة

اجلٮاؿ كإرقةؿ األػجةر كب٪ةء صكٮر دٮاو ٢ػةرج ثٮر٦ة ,كرب٧ة يجذْؿ ٥٬املٮت

أك اٞ٣ذ.٢

ن
ثٌف أف أمري إىل أف ٪٬ةؾ ص٭ٮدا إٔال٦يح ل٧٤ك٧٤ني يف ٦ؽي٪ح را٘٩ٮف
ن
كأوجط ٪٬ةؾ ٪٦ربا لإلٔالـ يذ ٥دؽاكؿ أػجةر املك٧٤ني يف داػ ٢أرٌلف بنلك
َ ْ
ٔ٤ين ٔرب النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح ٚ٭٪ةؾ مٮ ٓٝثةق( ٥رك٬ةجنية ثَ )ٟ٤يذ ٥دؽاكؿ
ن
ن
أػجةر املك٧٤ني الؿك٬ةجنية يٮ٦ية كاالَالع ىلع آػؿ األػجةر كاملكذضؽات ثٕيؽا
ن
ٔ ٨املكةس ثأ ٨٦احل١ٮ٦ح ألص ٢الٮوٮؿ إىل األ٬ؽاؼ املجنٮدة ,أيٌة ٪٬ةؾ
ن
مٮ ٓٝآػؿ يف النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح أكرث ظيٮيح كننةَة ثةق( ٥إ٣ني ٦يخ كاف) يذ٥
ن
ن
نرش األػجةر املذٕٞ٤ح ث٧ك٤يم أرٌلف أكال ثأكؿ مكتن٭ؽا ثةلىٮر كاألد٣ح
كا٣ربا٬ني ,كٔ ٢٧الٞ٤ةءات كاحلٮارات يف ٬ؾا النأف.
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صفحة بيضاء
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أ /اجلَود الصياشية لدول العامل وباألخص دول العامل اإلشالمي.
كٞ٩ىؽ ث٭ة اتلعؿٌلت الكيةقيح ىلع مكذٮل إ٣ةل ,٥كيه ٔجةرة ٔ ٨دٔٮات

 ٨٦ادلكؿ إىل اختةذ إصؿاءات رسيٕح إل٩٭ةء ا ٙ٪ٕ٣اذلم يذٕؿض هل املك٧٤ٮف يف

٦ية٧٩ةر ,ثٕؽ ا٩ؽالع األظؽاث األػرية يف اعـ2482ـ ,كُ٦ةبلةت اعص٤ح ثةقرتداد
ظٞٮٝ٭ ,٥كإَالؽ مضت ملة يٕة٩ي ٫النٕت الؿك٬ة٩يج ٪٬ةؾ ,كدٮصي ٫ا٩ذٞةدات

ك٪٦ةمؽات ل٧٤ضذ ٓ٧ادلكيل لإليٞةؼ اٛ٣ٮرم لال٩ذ٭ةاكت ,كإوؽار ثية٩ةت

اقت٪اكر كد٪ؽيؽ ألٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةاٛيح يف كاليح أرٌلف ,كٚي٧ة يٌل أذ٠ؿ أثؿز
د ٟ٤اتلعؿٌلت الكيةقيح ظٮؿ إ٣ةل/٥
 الواليات املتخدة األمريكية.
َة٣ت ٞ٦ؿر األم ٥املذعؽة املٕين ث٧ية٧٩ةر دٮ٦ةس ٠ٮيجذة٩ة ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر

ثذٞؽي ٥إيٌةظةت ٔ ٨األظؽاث ا٣يت دؽكر م٧ةؿ كاليح راػني ككٝٮع امتجةاكت

ٔ٪يٛح ثني ٝٮات األ ٨٦كمك٤يم الؿك٪٬ضية يف ٝؿيح دكتيش يةردةف يف مٮا٩ؽاصٮ,

كمؽد ىلع رضكرة اختةذ إصؿاءات رسيٕح كمٛةٚح مل ٓ٪كٝٮع املـيؽ  ٨٦ا,ٙ٪ٕ٣

كٚذط حتٞيٞةت يف ٬ؾق األظؽاث كدٞؽي ٥مؿدكيب ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف
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لٕ٤ؽا٣ح(.)8
٧٠ة َ٤ت الؿاحف األمؿيكٰ ثةراؾ أكبة٦ة راحف ٦ية٧٩ةر زني قني ىلع

اختةذ ػُٮات لٮ ٙٝاً ٙ٪ٕ٣ؽ املك٧٤ني يف ثرلق كامليض يف اإلوالظةت

االٝذىةديح كالكيةقيح ,كٌلف ذل ٟػالؿ زيةرة راحف ٦ية٧٩ةر األكىل ل٤جيخ

األثيي يف 2489/1/28ـ ٪٦ؾ  03ق٪ح ,كٝةؿ أكبة٦ة٧٠" /ة حتؽزخ  ٓ٦الؿاحف زني

قني ٔ٪ٞ٤ٝ ٨ة ابلة ٖ٣إزاء ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةايف املٮص ٫ل٧٤ضذٕ٧ةت املك٧٤ح داػ٢

٦ية٧٩ةر ,كالثؽ  ٨٦ك٩ ٙٝـكح الكاكف كا ٙ٪ٕ٣املٮص ٫إحل٭.)2("٥

٧٠ة َ٤ت الؿاحف األ٦رييك ثةراؾ أكبة٦ة ػالؿ زيةرد٦ ٫ية٧٩ةر حلٌٮر ٧ٝح

إ٤ٝي٧يح٦ ,ية٧٩ةر إىل إ٩٭ةء اتل٧يزي ًؽ املك٧٤ني الؿك٪٬ضية كظي احل١ٮ٦ح ىلع
ن
٪٦ع٭ ٥ظٞٮٝة ٦تكةكيح ظير ٝةؿ /إف احل١ٮ٦ح الرشٔيح الثؽ كأف تكت٪ؽ إىل
إدراؾ ثأف لك اجلةس ٦تكةككف أ٦ةـ اٞ٣ة٩ٮف(٧٠ ,)9ة ظر الؿاحف األ٦رييك ثةراؾ

أكبة٦ة الكُ٤ةت يف ٦ية٧٩ةر ىلع كًٓ ػُح صؽيؽة مل٪ط اجلجكيح أل٤ٝيح
الؿك٪٬ضية املك٧٤ح(.)0

( )8اْ٩ؿ كٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (األم ٥املذعؽة دُ٤ت إيٌةظةت ٨٦
٦ية٧٩ةر ظٮؿ اًُ٭ةد مك٤يم الؿك٪٬ضية) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8091/9/82/ق.

( )2اْ٩ؿ صؿيؽة احلٮـ االل١رتك٩يح يف اخلرب املجنٮر هلة ثٕ٪ٮاف (أكبة٦ة حير ٦ية٧٩ةر ىلع كٙٝ
ك ٙٝاً ٙ٪ٕ٣ؽ املك٧٤ني) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8090/0/81/ق.

( )9اْ٩ؿ كٌل٣ح ٕ٦ؿاج لأل٩جةء اإلقال٦يح يف ػرب هلة حتخ ٔ٪ٮاف (٦ية٧٩ةر /أكبة٦ة يؽٔٮ إىل
محةيح الؿك٪٬ضية كإصؿاء إوالظةت يف ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8092/8/22/

( )0اْ٩ؿ أػجةر اجلـيؿة ٩خ يف ػرب هل حتخ ٔ٪ٮاف (أكبة٦ة يؽٔٮ ٦ية٧٩ةر تلض٪حف الؿك٪٬ضية
كٕ٦ةم٤ذ٭ ٥ثإنكة٩يح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8092/8/28/
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 بريطاىيا.
أٔؿبخ ثؿيُة٩ية ٔٞ٤ٝ ٨٭ة ا٧ٕ٣ي ٜإزاء ا ٙ٪ٕ٣ادلااؿ يف ٦ية٧٩ةر ,كدٔخ

اخلةرصيح ا٣ربيُة٩يح يف ثيةف هلة ثذةريغ 8090/1/5/ـه دميٓ األَؿاؼ يف ٦ية٧٩ةر
لٮًٓ ظؽ ل ٙ٪ٕ٤ادلااؿ يف ٦ؽي٪ح ٦ي١ذيال يف كقٍ ابلالدٕ٦ ,ؿبح ٔٞ٤ٝ ٨٭ة ٔ٨

األ٩جةء  ٨٦قٞٮط ٝذًل كصؿىح(.)8
 فسنطا.

دٔخ الكُ٤ةت اٛ٣ؿنكيح إىل ظ ٢ق٤يم ل٤ىؽا٦ةت يف ٦ية٧٩ةر ُ٦ةبلح

احل١ٮ٦ح ٪٬ةؾ ثةظرتاـ ظٞٮؽ املك٧٤ني ا٣يت دكؿق٭ة رشٔيح ظٞٮؽ اإلنكةف,

كأكًط ثيةف ل٤ؼةرصيح اٛ٣ؿنكيح أف ٚؿنكة دٮيل أ٧٬يح ٠جرية حل ٢املكةا٢

إ٣ؿٝيح يف ٦ية٧٩ةر بنلك ق٤يم ٦ة يؤدم إىل ظىٮؿ دٮا ٜٚكَين يف ابلالد,
كَةبلخ اخلةرصيح إىل دٮًيط كًٓ املك٧٤ني يف ٬ؾا ابلرل ٚي٧ة خيه ظٞ٭٥

ثةحلىٮؿ ىلع اجلجكيح ,كظ ِٛاكٚح احلٞٮؽ ا٣يت دٌ٪٧٭ة هل ٥رشٔح ظٞٮؽ
اإلنكةف ث٘ي اجلْؿ ٔ ٨كًٕ٭ ٥املؽ  ,كأٚةدت أف املٕ٤ٮ٦ةت دؤًلؽ اقذٕ٧ةؿ

ٝٮل األ ٨٦لٞ٤ٮة كاً ٙ٪ٕ٣ؽ املؽ٩حني ,دأيح الكُ٤ةت يف ٦ية٧٩ةر إىل محةيح
دميٓ اجل٧ةاعت املؽ٩يح دكف أم د٧يزي كاتلعٞي ٜيف وعح ٬ؾق االداعءات(.)2

( )8اْ٩ؿ كٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (ثؿيُة٩ية دٕؿب ٔٞ٤ٝ ٨٭ة إزاء ا ٙ٪ٕ٣يف
٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8090/1/5 /
( )2اْ٩ؿ كٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (ٚؿنكة دؽٔٮ إىل ظ ٢ق٤يم لٌ٧ةف ظٞٮؽ
املك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8099/5/84 /
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 الدول اإلشالمية.
دٞؽ٦خ دل٧ٮٔح ادلكؿ اإلقال٦يح ث٧ض٤ف األم ٥املذعؽة حلٞٮؽ اإلنكةف

ث٧رشكع ٝؿار كد ٥اتلىٮيخ ٔ٤ي ٫يف ٩٭ةيح أٔ٧ةؿ ادلكرة ثذةريغ 80 /يٮ٩يٮ

2489ـ ,كي٪ه املرشكع دؾ٠ري ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ثة٣زتا٦ةد٭ة ثرضكرة محةيح مك٤يم
الؿك٪٬ضية  ٨٦أٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣كاال٩ذ٭ةاكت اجلكي٧ح حلٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت

يذٕؿًٮف هلة ,كاختةذ دميٓ اتلؽاثري الالز٦ح مل ٓ٪دؽ٦ري دكر إ٣جةدة كاملٞةثؿ

كابلجيح اتلعذيح كامل٧ذ٤اكت اتلضةريح أك الك٪١يح ,كالكيع لٌ٧ةف ظٞٮؽ املٮاَ٪ح
الاكم٤ح كمؿاصٕح ٝٮا٩ني اتلضجف(٧٠ ,)8ة ٩ةمؽت ادلكؿ اإلقال٦يح ثذةريغ/

2489/3/82ـ األ٦ني إ٣ةـ لألم ٥املذعؽة ثؾؿ ص٭ؽ أكرب لٮ ٙٝا ٥٤ْ٣الالظٜ
ثةملك٧٤ني يف ثٮر٦ة ,ظير ٝةؿ الكٛري الكٕٮدم دلل األم ٥املذعؽة إف ثٮر٦ة

دٕحل م٭ؿ ٔك ٓ٦ ٢إ٣ةل ,٥كاملنلكح الٮظيؽة يه أف ٬ؾق املؿظ٤ح جتؿم ٚٮؽ
صسر الٌعةية املك٧٤ني ,ك٦ة حنذةص ٨٦ ٫األم ٥املذعؽة ٬ٮ إق٧ةع وٮد٭ة

ثٮًٮح ثىٛذ٭ة ً٧ري إ٣ةل ,٥ألف احل١ٮ٦ح اٞ٣ةا٧ح يف ثٮر٦ة دؽكس ىلع ظٞٮؽ

اإلنكةف األقةقيح كاٞ٣ي ٥اإلنكة٩يح(.)2

( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٪٬ضية ثٕ٪ٮاف (ادلكؿ اإلقال٦يح ث٧ض٤ف ظٞٮؽ
اإلنكةف دٞؽـ مرشكع ٝؿار حل٧ةيح مك٤يم ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8090/88/84/ق,
كالكٛري الكٕٮدم دلل األم ٥املذعؽة ٬ٮ ٔجؽ اهلل املٕ٤يم .
( )2كاتلًف الكٛري الكٕٮدم ثةأل٦ني إ٣ةـ ٤ُ٣ت مٌةٔٛح ص٭ٮد األم ٥املذعؽة حل٧ةيح
مك٤يم الؿك٪٬ضية ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح ثٕ٪ٮاف( الكٛري املٕ٤يم
يؽٔٮ األم ٥املذعؽة إىل مكةٔؽة مك٤يم ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8090/5/8/ق.
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 املنلكة العربية الصعودية.
أدا٩خ امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ثذةريغ 8099/5/84 /ـهأٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣ا٣يت

دذٕؿض هلة أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ,كذ٠ؿ دل٤ف الٮزراء الكٕٮدم ٔ٨

إدا٩ح امل١٤٧ح كاقت٪اكر٬ة ملة يذٕؿض هل ٬ؤالء املك٧٤ٮف  ٨٦مح٤ح دُ٭ري ٔؿٌف

كأٔ٧ةؿ كظنيح كا٩ذ٭ةؾ حلٞٮؽ اإلنكةف ,كداع املض٤ف املضذ ٓ٧ادلكيل إىل حت٢٧

مكؤكحلةد ٫تلٮٚري احل٧ةيح الالز٦ح كإ٣حل ال١ؿي ٥ل٧٤ك٧٤ني كاحلي٤ٮ٣ح دكف

قٞٮط مـيؽ  ٨٦الٌعةية(.)8
ن
أيٌة أدا٩خ امل١٤٧ح ػالؿ اصذ٧ةع دل٤ف الٮزراء الكٕٮدم ثذةريغ/

 ,٬8090/4/20ثؿاةقح ٩ةات ػةدـ احلؿ٦ني الرشيٛني يف صؽة ,اقذ٧ؿار دؽ٬ٮر
ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٦ية٧٩ةر ك٦ة يذٕؿض هل املك٧٤ٮف الؿك٪٬ضية  ٨٦ا٩ذ٭ةاكت(.)2

٧٠ة صؽد دل٤ف الٮزراء الكٕٮدم ػالؿ ص٤كح دل٤ف الٮزراء اذلم ٔٞؽ

ثؿاةقح ٩ةات ػةدـ احلؿ٦ني الرشيٛني ثذةريغ 8091/8/81/ـهيف ٝرص احل٧ة٦ح

ث٧ؽي٪ح الؿيةض٪٦ ,ةمؽد ٫ل٧٤ضذ ٓ٧ادلكيل ثذٞؽي ٥إ٣ٮف كاملكةٔؽات كً٧ةف

كوٮهلة ٓ٦ ,أ٧٬يح اقذٕةدة املك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر حلٞٮٝ٭ ٥اإلنكة٩يح ,كر ٓٚا٥٤ْ٣
كدٮٚري احل٧ةيح ث٧ة يٌ ٨٧هل ٥ظيةة ٠ؿي٧ح(.)9

( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح حتخ ٔ٪ٮاف (ػةدـ احلؿ٦ني الرشيٛني يؿأس
يؿأس ص٤كح دل٤ف الٮزراء) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8099/5/84/ق.
( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح حتخ ٔ٪ٮاف (٩ةات ػةدـ احلؿ٦ني الرشيٛني
يؿأس دل٤ف الٮزراء) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8090/4/20/ق.
( )9اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح ثٕ٪ٮاف (ق٧ٮ كيل إ٣٭ؽ يؿأس ص٤كح دل٤ف
=
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 تركيا.
ّ٭ؿت يف أظؽ اٛ٣يؽيٮ٬ةت املجنٮرة ىلع ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح كاإل٩رت٩خ,

الكيؽة زكصح راحف كزراء دؿًلية ,كيه دٛ٪ضؿ ثة٠يح كدمٮٔ٭ة د٧أل ٔيجي٭ة ٨٦

ظةؿ املك٧٤ني ٨٧ً ,كٚؽ يٞٮدق كزيؿ ػةرصيح دؿًلية لـيةرة إىل املك٧٤ني يف

ثٮر٦ة( ,)8ظير َ٤جخ اخلةرصيح ا٣رتًليح ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إىل اختةذ اتلؽاثري
الالز٦ح ,لٮ ٙٝأٔ٧ةؿ ا ,ٙ٪ٕ٣كاالمتجةاكت ثني ثٮذيي الؿاػني كمك٤يم

الؿك٪٬ضية ,كأف دؿًلية دٮو٤خ إىل ادٛةؽ  ٓ٦ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ل٤ك٧ةح ل٤ع١ٮ٦ح
ا٣رتًليح ثذٞؽي ٥مكةٔؽات إنكة٩يح يف املُٞ٪ح ػةرج ُ٩ةؽ األم ٥املذعؽة(.)2
 ماليسيا.
ظسخ ٦ة٣زيية ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ىلع اختةذ إصؿاءات أٝٮل ل١جط أٔ٧ةؿ

اً ٙ٪ٕ٣ؽ مك٤يم الؿك٪٬ضية ك ٓ٪٦اًُ٭ةد ,٥٬كدٞؽي ٥مؿدكيب ٬ؾق األٔ٧ةؿ

إىل إ٣ؽا٣ح ,كٝةؿ كزيؿ اخلةرصيح املة٣زيم ػالؿ اصذ٧ةع كزراء ػةرصيح دكؿ
=

الٮزراء) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ ,٬8091/8/81 /كدؿأس دل٤ف الٮزراء الكٕٮدم األ٦ري
ق٧٤ةف ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ كيل إ٣٭ؽ ككزيؿ ادلٚةع ٩يةثح ٔ ٨ػةدـ احلؿ٦ني الرشيٛني املٟ٤
ٔجؽ اهلل ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ ظْٛ٭٧ة اهلل.
( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر ثٮٌل٣ح األ٩ةًٮؿ لأل٩جةء ثٕ٪ٮاف (كٚؽ اتلٕةكف اإلقالي يـكر خمي٧ني
ل٤ؿك٪٬ضية يف ٦ية٧٩ةر كداكد أكٗ٤ٮ يكذ ٓ٧لناككل املك٧٤ني يف املؼي٧ةت) كد ٥اقرتصةٔ٫
ثذةريغ8099/82/81/ق.
( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر ثٮٌل٣ح األ٩ةًٮؿ لأل٩جةء ثٕ٪ٮاف (خلةرصيح ا٣رتًليح دؽٔٮ لٮ ٙٝاٙ٪ٕ٣
يف ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8099/88/22/
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راثُح ص٪ٮب رشؽ آقية (آقيةف) إ ٫٩يذٕني ٕ٦ةجلح ٬ؾق املنلكح ثُؿيٞح دتك٥
ثةلنٛةٚيح ,كأف كزيؿ ػةرصيح ٦ية٧٩ةر أث ٫٘٤أف احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح دْ٪ؿ جبؽيح

إىل ٬ؾق املنلكح ,كأ٤َ ٫٩ت ٦ ٨٦ية٧٩ةر الك٧ةح ملض٧ٮٔح ادىةؿ ٧ْ٪٦ ٨٦ح
املؤد٧ؿ اإلقالي ثـيةرة دك٣ح ٦ية٧٩ةر كاتلٕةكف ٕ٦٭ة ثىٮرة اكم٤ح(.)8
 مصر.
َ٤ت الؿاحف املرصم حم٧ؽ مؿ

األم ٥املذعؽة كاملضذ ٓ٧ادلكيل أف

يكي ٢ث١٧يةؿ كاظؽ ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثأز٦ح مك٤يم ٦ية٧٩ةر ,كٝةؿ /يف اٚذذةح ا٧ٞ٣ح

ا٣ػ 82ثةٞ٣ة٬ؿة ثذةريغ 2489/2/2ـ ُ٩ة٣ت ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ثذع ٢٧مكبٮحلةد٭ة
إزاء األكًةع املرتديح يف أرٌلف ,كىلع األم ٥املذعؽة كاملضذ ٓ٧ادلكيل أف يكيال

ث١٧يةؿ كاظؽ ,ك٩ةمؽ ادلكؿ األٌٔةء يف ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي ثجؾؿ اكٚح
اجل٭ٮد امل٪١٧ح  ٨٦أص ٢االقذضةثح الرسيٕح ل٤ض٭ٮد ادلكحلح حل٧ةيح مك٤يم

الؿك٪٬ضية ك ٓ٪٦أم د٧يزي ًؽ ,٥٬كً٧ةف ظىٮهل ٥ىلع اكم ٢ظٞٮٝ٭٥
املرشكٔح(.)2

( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر ثٮٌل٣ح األ٩جةء الٮَ٪يح املة٣زييح ,كًلؾل ٟكٌل٣ح األ٩جةء الكٕٮديح حتخ
ٔ٪ٮاف (٦ة٣زيية حتر ٦ية٧٩ةر ىلع ٠جط أٔ٧ةؿ اً ٙ٪ٕ٣ؽ مك٤يم الؿك٬ةجنية) كد٥
اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8090/4/22/
( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر ثٮٌل٣ح األ٩ةًٮؿ لأل٩جةء ثٕ٪ٮاف (مؿ

يؽٔٮ األم ٥املذعؽة ملٕةم٤ح

الؿك٪٬ضية ثػ"م١يةؿ كاظؽ") كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8090/88/2/
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 الكويت.
ن

أوؽرت دك٣ح ال١ٮيخ ثية٩ة ثذةريغ2489/84/94 /ـ ٔ ٨إدا٩ح كاقت٪اكر دك٣ح

ال١ٮيخ النؽيؽي ٨ألٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣كاٞ٣ذ ٢كا٣ترشيؽ اإلر٬ةثيح ا٣يت دذٕؿض هلة
ن
ن
أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كا٣يت دٕؽ ا٩ذ٭ةاك وةرػة ألبكٍ اٞ٣ي٥

األػالٝيح كاٞ٣ٮا٩ني ادلكحلح ك٦جةدئ ظٞٮؽ اإلنكةف كدؿًف إىل مكذٮل صؿاا٥

ًؽ اإلنكة٩يح ,كداع املضذ ٓ٧ادلكيل إىل حت ٢٧مكؤكحلةد ٫يف الكيع  ٨٦أص ٢محةيح
مٕت الؿك٪٬ضية كدْ٪ي ٥محالت إاغزيح هل ٥كً٧ةف إيىةهلة ملكذعٞي٭ة(.)8
 اإلمارات العربية املتخدة.
ٝةؿ امل٪ؽكب ادلاا ٥دلك٣ح اإل٦ةرات دلل األم ٥املذعؽة كامل٧ْ٪ةت ادلكحلح

األػؿل يف ص٪ي ,ٙأف دك٣ح اإل٦ةرات دؽي ٨اال٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ املك٧٤ني
الؿك٪٬ضية يف ٦ية٧٩ةر ,كد٪ؽد ثأٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣ا٣يت دٕؿًٮا هلة يف اآلك٩ح األػرية

كا٣يت م٤٧خ اٞ٣ذ ٢كاتل٭ؽيؽ كإصجةر الكاكف األثؿيةء ىلع ٘٦ةدرة ٝؿا٥٬

ك٪٦ةزهل ٥ثٕؽ إظؿاٝ٭ة دكف مؿااعة حلٞ٭٧٠ ٥ٮاَ٪ني ,كٝةؿ ثأف دك٣ح اإل٦ةرات
ٔرب كزيؿ ػةرصيذ٭ة ق٧ٮ النيغ ٔجؽاهلل ث ٨زايؽ آؿ ٩٭يةف اك٩خ أكؿ ادلأني إىل
حتؿؾ دكيل حل٧ةيح املك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر كك ٙٝأٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣ا٣يت يذٕؿض هلة

املك٧٤ٮف الؿك٪٬ضية ,كذل ٨٦ ٟػالؿ دٔ٦ ٥جةدرة ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي,

ك ٨٦ػالؿ ادلٔٮة إىل ٔٞؽ ص٤كح اقتس٪ةايح ملض٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف ,مل٪ةٝنح
( )8اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح األ٩جةء ال١ٮيتيح ثٕ٪ٮاف (ال١ٮيخ دُة٣ت ٦ية٧٩ةر ثٮٙٝ
اً ٙ٪ٕ٣ؽ املك٧٤ني) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8090/82/8/
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أكًةع ظٞٮؽ اإلنكةف ل٧٤ك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر ٌٚال ٔ ٨ادلٔٮة إىل حتؿؾ دكيل
دٞٮدق ٧ْ٪٦ح األم ٥املذعؽة ككٌلالد٭ة املذؼىىح (.)8
 قطر.
أدا٩خ دك٣ح ُٝؿ بنؽة أٔ٧ةؿ ا ٓ٧ٞ٣كاملضةزر الٮظنيح كأٔ٧ةؿ اٙ٪ٕ٣

كاٞ٣ذ ٢ا٣يت دؿدكت ًؽ املك٧٤ني الؿك٪٬ضية يف ٦ية٧٩ةر ,كأ ٫٩ال ي٧ك٨
ن
ن
ل٧٤ضذ ٓ٧ادلكيل أف يجًف وة٦ذة ك٦ذٛؿصة ىلع ٦ة يذٕؿًٮف هل  ٨٦دُ٭ري ٔؿٌف
كا٩ذ٭ةاكت حلٞٮٝ٭ ,٥صةء ذل ٟيف اللك٧ح ا٣يت أٞ٣ذ٭ة امل٪ؽكبح ادلاا٧ح دلك٣ح ُٝؿ

دلل األم ٥املذعؽة( )2ػالؿ أٔ٧ةؿ ادلكرة  29ملض٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف ,كاملٕٞ٪ؽة
يف ص٪ي ٙثذةريغ 80 /يٮ٩يٮ 2489ـ ,كدٔخ ُٝؿ الكُ٤ةت احل١ٮ٦يح يف ٦ية٧٩ةر
إىل ً٧ةف محةيح كاظرتاـ دميٓ ظٞٮؽ املك٧٤ني الؿك٪٬ضية كظٞ٭ ٥يف املٮاَ٪ح

الاكم٤ح ,كالك٧ةح ثؽػٮؿ ككوٮؿ املكةٔؽات اإلنكة٩يح إحل٭.)9(٥

( )8امل٪ؽكب ادلاا٬ ٥ٮ ٔجيؽ قةل ٥الـاع  ,اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر ثٮٌل٣ح أ٩جةء اإل٦ةرات ثٕ٪ٮاف
(امل٪ؽكب ادلاا ٥لرلك٣ح دلل األم ٥املذعؽة يؤًلؽ أف اإل٦ةرات دؽي ٨اال٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ
املك٧٤ني الؿك٪٬ضية يف ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8090/82/8/
( )2قٕةدة النيؼح ٔ٤يةء أمحؽ ث ٨قي ٙآؿ زة تن٘٪٦ ٢ىت امل٪ؽكب ادلاا ٥دلك٣ح ُٝؿ
دلل األم ٥املذعؽة جب٪ي.ٙ
( )9اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر يف كٌل٣ح األ٩جةء اُٞ٣ؿيح ثٕ٪ٮاف (ُٝؿ دؽي ٨بنؽة أٔ٧ةؿ آ٧ٞ٣
كاملضةزر الٮظنيح ًؽ مك٤يم الؿك٬ةجنية) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8090/88/81/
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 املغرب.
٩ؽدت امل٘ؿب ٔ٧ة دذٕؿض هل األ٤ٝيح املك٧٤ح ث٧ية٧٩ةر  ٨٦اًُ٭ةد ك,ٓ٧ٝ
كاإلنكة  ,كٝةؿ قٕؽ ادلي /)8(٨امل٘ؿب ٦جن٘٢

كدٔ ٫٧هلة ىلع املكذٮيني الكية
ن
ن
قيةقية كإنكة٩ية ث٧ة دذٕؿض ٬ؾق األ٤ٝيح ثذٕ٤ي٧ةت كدٮصي٭ةت كا٬ذ٧ةـ ػةص

 ٨٦م ٟ٤امل٘ؿب ,كأف ثالدق مةرًلخ يف ال٤ض٪ح ا٣يت ملكذ٭ة ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف
اإلقالي  ٨٦أص ٢دٔ ٥األ٤ٝيح(.)2
 إيراٌ.
َ٤ت ٪٦ؽكب إيؿاف ادلاا ٥يف األم ٥املذعؽة إىل اختةذ إصؿاء رسيٓ إل٩٭ةء

ا ٙ٪ٕ٣اذلم يذٕؿض هل املك٧٤ٮف يف ٦ية٧٩ةر ,كذ٠ؿ إف ا ٓ٧ٞ٣كا ٙ٪ٕ٣امل٧ةرس
ن
ًؽ أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية ال يـاؿ مكذ٧ؿا ,كداع األ٦ني إ٣ةـ لألم ٥املذعؽة إىل إرقةؿ
ثٕسح مكذ٤ٞح تلٞيص احلٞةا ٜيف ٦ية٧٩ةر  ٨٦أص٠ ٢ن ٙاال٩ذ٭ةاكت ا٣يت دذ٥

ًؽ ظٞٮؽ اإلنكةف كحتؽيؽ املكؤك٣ني ٔ ٨كٝٮٔ٭ة٧٠ ,ة ا٩ذٞؽت إيؿاف و٧خ
األم ٥املذعؽة ظيةؿ ٦ة كوٛذ٭ة ثةملضةزر ا٣يت دؿدكت ًؽ املك٧٤ني كدٔخ

امل٧ْ٪ح ادلكحلح إىل إرقةؿ ٝٮات قالـ إىل ٬ؾا ابلرل ل٤عي٤ٮ٣ح دكف إثةدة

املك٧٤ني ٪٬ةؾ(.)9

( )8قٕؽ ادلي ٨إ٣س٧ة كزيؿ النؤكف اخلةرصيح كاتلٕةكف ادلكيل امل٘ؿيب.
( )2اْ٩ؿ اخلرب املجنٮر ثٮٌل٣ح امل٘ؿب إ٣ؿيب لأل٩جةء ثٕ٪ٮاف (امل٘ؿب يٕؿب ٔ ٫ٞ٤ٝ ٨ابلةٖ٣
ظيةؿ أكًةع األ٤ٝيح املك٧٤ح يف ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8099/5/4/
( )9اْ٩ؿ كٌل٣ح أ٩جةء ٚةرس يف اخلرب املجنٮر هلة ثٕ٪ٮاف (إيؿاف دؽٔٮ إىل إرقةؿ ٝٮات ظِٛ
=
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 باكصتاٌ.
ذ٠ؿ الؿاحف ابلة٠كذة آؤٌ ٙل زردارم ٔ ٫ٞ٤ٝ ٨ا٧ٕ٣ي ٜإزاء املضةزر

اجلةريح ًؽ املك٧٤ني ,كاالٔذؽاء ىلع ممذ٤اكد٭ ٥صؿاء االٔذؽاءات إ٣ؿٝيح ا٣يت
دذٕؿض هلة ٔؿٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ,ظير ثٕر الؿاحف رقة٣ح

ثذةريغ8099/5/85/ق إىل راحف ثٮر٦ة داعق ٚي٭ة إىل رضكرة ترسيٓ ٔ٤٧يح إاعدة
دأ٬ي ٢املك٧٤ني الؿك٪٬ضية ,كا ٢٧ٕ٣ىلع ً٧ةف قال٦ذ٭ ٥ليك يذ٪١٧ٮا  ٨٦إ٣حل

يف ديةر ٥٬آ٪٦ني ,كرضكرة ػ ٜ٤االنكضةـ ثني خمذ ٙ٤األَيةؼ ادليجيح كإ٣ؿٝيح
تلعٞي ٜركح ادليٞ٧ؿاَيح يف ثٮر٦ة(.)8

=

قالـ إىل ٦ية٧٩ةر حل٧ةيح املك٧٤ني كدجذٞؽ الى٧خ ادلكيل) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ/
.٬8090/82/8
( )8اْ٩ؿ كٌل٣ح األ٩جةء ابلة٠كذة٩يح يف اخلرب املجنٮر هلة ثٕ٪ٮاف (الؿاحف ابلة٠كذة يٕؿب ٔ٨
 ٫ٞ٤ٝإزاء كًٓ األ٤ٝيح املك٧٤ح يف ثٮر٦ة) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8099/5/85/
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ب -جَود ميظنة األمه املتخدة(.)1
اك٩خ ٪٬ةؾ حتؿٌلت ٝ ٨٦ج٧ْ٪٦ ٢ح األم ٥املذعؽة كد٧س٤خ يف إوؽار

ٝؿارات لىة٣ط املك٧٤ني الؿك٬ةجنية ثٕؽ األظؽاث األػرية يف اعـ 2482ـ كٌلف أ٥٬
٬ؾق اٞ٣ؿارات ٦ة يٌل/

امقسار األولٝ /ؿار ر ٨٦ 299/23 ٥ٝال٤ض٪ح اثلةثلح امل٪بسٞح  ٨٦اجلٕ٧يح

إ٣ة٦ح لألم ٥املذعؽة بنأف كًٓ ظٞٮؽ االنكةف يف ٦ية٧٩ةر ثذةريغ  20ديك٧رب

2482ـ ٨٦ ,املةدة ر )80( ٥ٝك٩ى٭ة /حتر ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ىلع اتلٕضي ٢ثجؾؿ
( )8األم ٥املذعؽة /يه ٧ْ٪٦ح دكحلح اننأت يف اعـ 8501ـ ,يف ٦ؽي٪ح قةف ٚؿانكحك١ٮ
ن
األمؿيكيح ,دجٕة ملؤد٧ؿ دك٦جةردٮف أكًلف اذلم ٔٞؽ يف كام ,٨ُ٪ككًٓ راحف
الٮاليةت املذعؽة ٚؿا٩ك٤ني د .ركز٤ٚخ تك٧يح (األم ٥املذعؽة) كاقذُؼؽـ ٬ؾا االق٥
ل٧٤ؿة األكىل يف (إٔالف األم ٥املذعؽة) الىةدر يف 8ي٪ةيؿ 8502ـ ػالؿ احلؿب إ٣ةمليح
ن
ن
اثلة٩يح٪ٔ ,ؽ٦ة أػؾ ممس٤ٮ  22دك٣ح  ٨٦ظ١ٮ٦ةد٭ ٥دٕ٭ؽا ث٧ٮاو٤ح اٞ٣ذةؿ قٮية ًؽ ٝٮات
ن
املعٮر ,كدذ١ٮف امل٧ْ٪ح  859 ٨٦دك٣ح ٌٔٮا ,كاألص٭ـة الؿاحكيح ل٧ْ٪٧٤ح يه /اجلٕ٧يح
إ٣ة٦ح كدل٤ف األ ٨٦كاملض٤ف االٝذىةدم كاالصذ٧ة

كدل٤ف الٮوةيح كحم٧١ح إ٣ؽؿ

ادلكحلح كاأل٦ة٩ح إ٣ة٦ح ,كيذ١ٮف ْ٩ةـ األم ٥املذعؽة ٧ْ٪٦ ٨٦ح األم ٥املذعؽة ك٦ة يـ٬ٮ
ٔ٧ْ٪٦ 94 ٨ح أػؿل دةثٕح تكىم ثؿا٦ش كو٪ةدي ٜكٛ٦ٮًيةت ككٌلالت ٦ذؼىىح ,كللك
ُ
كاظؽة  ٨٦د ٟ٤امل٧ْ٪ةت أٌٔةا٭ة كٝيةدد٭ة ك٦زيا٩حذ٭ة ,كد٧ٮؿ ثؿا٦ش األم ٥املذعؽة
كو٪ةديٞ٭ة ثةتلرباعت اُ٣ٮٔيح ,أ٦ة الٮٌلالت املذؼىىح ٚيه ٧ْ٪٦ةت دكحلح مكذ٤ٞح
ُ
د٧ٮؿ ثةملكة٧٬ةت املعؽدة اٞ٣ي٧ح كاتلرباعت اُ٣ٮٔيح ,اْ٩ؿ مٮ ٓٝامل٧ْ٪ح ىلع النج١ح
ا١٪ٕ٣جٮديح.
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اجل٭ٮد ل٤ذىؽم ملة دٕة٩ي ٫أ٤ٝيةت ٔؿٝيح مىت  ٨٦د٧يزي كا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ
اإلنكةف كٔ ٙ٪كترشيؽ كظؿ٦ةف اٝذىةدم ,كدٕؿب ٔٞ٤ٝ ٨٭ة ثٮص ٫ػةص إزاء

ظة٣ح أ٤ٝيح رك٪٬ضية يف كاليح راػني ,كحتر احل١ٮ٦ح ىلع اختةذ إصؿاءات
تلعكني أظٮاؿ د ٟ٤األ٤ٝيةت كمحةيح دميٓ ظٞٮؽ اإلنكةف الٮاصجح هلة ,ث٧ة يف

ذل ٟظٞ٭ة يف اجلجكيح ,كاملةدة ر )81( ٥ٝك٩ى٭ة /دٕؿب ٔ ٨ثةٞ٤ٝ ٖ٣٭ة إزاء
ن
ظٮادث ا ٙ٪ٕ٣ا٣يت ا٩ؽٕ٣خ مؤػؿا ثني ثٕي اجل٧ةاعت يف كاليح راػني,
ّ
ن
كد٭يت جب٧يٓ األَؿاؼ أف دٌٓ ظؽا لٚ ٙ٪ٕ٤ٮرا ,كحتر ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر
كالرشَح املع٤يح ىلع اختةذ اإلصؿاءات الالز٦ح حل٧ةيح املؽ٩حني دكف إثُةء,
كدالظِ يف ٬ؾا الىؽد ٦ة ثؾتل ٫احل١ٮ٦ح يف  ٓ٤ُ٦اعـ 2482ـ  ٨٦ص٭ٮد إل٩٭ةء
ن
ا ٙ٪ٕ٣ك٦ة أثؽدٔ ٨٦ ٫ــ ىلع ٕ٦ةجلح ٬ؾق املكأ٣ح كٞٚة لٕ٧٤ةيري ادلكحلح ,كحتر

ىلع اختةذ ػُٮات اعص٤ح يف ذل ٟاالجتةق ,كد٭يت ثةحل١ٮ٦ح أف/

ن
(أ) دك ٢ٛقال٦ح الكاكف كدُ ٜ٤رساح دميٓ املعذضـي ٨دٕكٛة ,ثٚ ٨٧ي٭٥

مٮّٛٮ األم ٥املذعؽة ,كدذىؽل ملة يج ٨٦ ٫٪ٔ ٖ٤ا٩ذ٭ةؾ ثٕي الكُ٤ةت حلٞٮؽ

اإلنكةف.

(ب) دٌ ٨٧كوٮؿ املكةٔؽة اإلنكة٩يح يف ظي٪٭ة ىلع حنٮ آ ٨٦دةـ دكف أم

ٔٮاا ٜإىل لك  ٨٦حيذةصٮ٩٭ة يف كاليح راػني ,كأف دحرس ٔٮدة األٚؿاد إىل

دلذٕ٧ةد٭ ٥املع٤يح األو٤يح ,كدؿظت اجلٕ٧يح يف ٬ؾا الىؽد ثةدٛةٝةت اتلٕةكف
املؼذٛ٤ح املرب٦ح ثني قُ٤ةت ٦ية٧٩ةر كاملضذ ٓ٧ادلكيل  ٨٦أص ٢دٮزيٓ املٕٮ٩ح

اإلنكة٩يح يف كاليح راػني.

(ج) دؽٔ٤٧ٔ ٥يح اتلٕٮيي ٔ ٨امل٧ذ٤اكت ا٣يت حلٞخ ث٭ة أرضار صكي٧ح أك
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دمؿت كأف دك ٢ٛجل٪ح اتلعٞي ٜيف احلٮادث األػرية ا٣يت م٭ؽد٭ة راػني  -كيه
ن
ال٤ض٪ح ا٣يت دؿظت اجلٕ٧يح ثإننةا٭ة مؤػؿا -اتلعٞي ٜثىٮرة كاٚيح مكذ٤ٞح
دتك ٥ثةلنٛةٚيح يف د ٟ٤ابلالاغت ث٧نةرًلح اكٚح اجل٧ةاعت املذرضرة ,ث٧ة ٚي٭ة

الؿك٪٬ضية ,كأف دٞؽـ الٌةٕ٣ني يف د ٟ٤احلٮادث إىل إ٣ؽا٣ح.

(د) حت ٢املكأ٣ح ثةختةذ دؽاثري ٝىرية كَٮي٤ح األص ٢دؿاىع ٚي٭ة قيةقح

ٝٮا٦٭ة اتلاكم ٢كاملىةحلح كاتلٕةيل الك٤يم ثني اجل٧ةاعت اكٚح يف كاليح راػني.

امقسار اثلاين /ر ٨٦ 202/24 ٥ٝال٤ض٪ح اثلةثلح امل٪بسٞح  ٨٦اجلٕ٧يح إ٣ة٦ح

لألم ٥املذعؽة بنأف كًٓ ظٞٮؽ االنكةف يف ٦ية٧٩ةر ثذةريغ  23ديك٧رب 2489ـ,

 ٨٦املةدة ر )5( ٥ٝك٩ى٭ة /حتر ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ىلع اتلٕضي ٢ثجؾؿ اجل٭ٮد
ل٤ذىؽم ملة دٕة٩ي ٫أ٤ٝيةت ٔؿٝيح كديجيح مىت  ٨٦د٧يزي كا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ

اإلنكةف كٔ ٙ٪كترشيؽ كظؿ٦ةف اٝذىةدم ,كاملةدة ر )84( ٥ٝك٩ى٭ة /دكؿر
اإلٔؿاب ٔ ٨ثةٞ٤ٝ ٖ٣٭ة إزاء ظة٣ح أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية يف كاليح راػني ,ث٧ة يف ذلٟ

ظٮادث ا ٙ٪ٕ٣اُ٣ةايف املذ١ؿرة كٗري٬ة  ٨٦االٔذؽاءات ىلع ٦ؽل الك٪ح
املةًيح ,كإزاء اهلض٧ةت ىلع األ٤ٝيةت  ٨٦املك٧٤ني يف أحنةء أػؿل  ٨٦ابلرل,

كدؽٔٮ ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إىل محةيح الكاكف املؽ٩حني  ٨٦ا ٙ٪ٕ٣املكذ٧ؿ ,كإىل
ن ن
ٛ٠ة٣ح اظرتاـ ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت األقةقيح اظرتا٦ة دة٦ة ,ث٧ة يف ذلٟ
دحكري ظىٮؿ اجل٧يٓ ىلع املكةٔؽة اإلنكة٩يح دك٧٩ة د٧يزي كالك٧ةح ثةلٮوٮؿ

دكف ٔٮاا ٜإىل دميٓ أحنةء كاليح راػني ,كًلٛة٣ح ٔٮدة املرشدي ٨داػ٤ية
كالالصبني َٮأيح إىل دلذٕ٧ةد٭ ٥املع٤يح األو٤يح٧٠ ,ة دؽٔٮ٬ة إىل الك٧ةح

ألث٪ةء أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية حبؿيح اتل ٢ٞ٪كاحلىٮؿ ىلع املٮاَ٪ح الاكم٤ح ىلع ٝؽـ
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املكةكاة ٗ ٓ٦ري ,٥٬كإىل ٕ٦ةجلح مكأ٣يت م١٤يح األرايض كرد امل٧ذ٤اكت

ألوعةث٭ة ,كإذ دؿظت ثجٕي اتلؽاثري ا٣يت اختؾد٭ة احل١ٮ٦ح يف ٬ؾا الىؽد,
تنضٓ احل١ٮ٦ح ىلع دحكري احلٮار ثني اُ٣ٮاا ٙكاتلىؽم لألقجةب اجلؾريح
ل٧٤كأ٣ح ,كإصؿاء حتٞيٞةت كاٚيح مٛةٚح مكذ٤ٞح يف دميٓ ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ

اإلنكةف املج٪ٔ ٖ٤٭ة كًلٛة٣ح املكةء٣ح كحتٞي ٜاملىةحلح.
امقسار اثلامث /ر25 /204 ٥ٝ

 ٨٦ /ال٤ض٪ح اثلةثلح امل٪بسٞح  ٨٦اجلٕ٧يح

إ٣ة٦ح لألم ٥املذعؽة بنأف كًٓ ظٞٮؽ االنكةف يف ٦ية٧٩ةر ثذةريغ  25ديك٧رب
2480ـ ٨٦ ,املةدة ر )3( /٥ٝك٩ى٭ة /حتر ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ىلع اتلٕضي ٢ثجؾؿ

اجل٭ٮد ل٤ذىؽم ملة دٕة٩ي ٫أ٤ٝيةت ٔؿٝيح كديجيح مىت  ٨٦د٧يزي كا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ
اإلنكةف كٔ ,ٙ٪ك ٨٦دٕؿً٭ة ل٤ؼُةب امل ٥ٕٛثةل١ؿا٬يح كا٣ترشيؽ كاحلؿ٦ةف

االٝذىةدم كلالٔذؽاءات ًؽ املك٧٤ني كٗري ٨٦ ٥٬األ٤ٝيةت ادليجيح ,كد٭يت

ثةحل١ٮ٦ح دٔ ٥قيةدة اٞ٣ة٩ٮف كدكسي ٙاجل٭ٮد  ٨٦أص ٢اجل٭ٮض ثة٣تكة٦ط
كاتلٕةيل الك٤يم يف دميٓ ُٝةاعت املضذ ٓ٧بكج٪٦ ٢٭ة دحكري احلٮار كاتلٛة ٥٬ثني
األديةف كاُ٣ٮاا ٙكدٔٝ ٥ةدة اُ٣ٮاا ٙل٤كري يف ٬ؾا االجتةق ,كاملةدة ر)4( ٥ٝ

ك٩ى٭ة /دكؿر اإلٔؿاب ٔ ٨ثةٞ٤ٝ ٖ٣٭ة إزاء ظة٣ح أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية يف كاليح
راػني ,ث٧ة يف ذل ٟاقذ٧ؿار ظةالت ا ٙ٪ٕ٣كاال٩ذ٭ةاكت األػؿل يف الك٪ح

املةًيح ,كإذ دالظِ اختةذ ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ثٕي اخلُٮات  ٨٦أص ٢اتلىؽم هلؾا
الٮًٓ ,د٭يت ثةحل١ٮ٦ح محةيح ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت األقةقيح جل٧يٓ قاكف

كاليح راػني ثرصؼ اجلْؿ ٔ ٨كًٕ٭ ٥اٞ٣ة٩ٮين كًلٛة٣ح كوٮؿ املكةٔؽة اإلنكة٩يح
ىلع حنٮ اكم ٢كٚٮرم كدكف د٧يزي ,كإدةظح إماك٩يح كوٮؿ كٌلالت املكةٔؽة
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اإلنكة٩يح دكف ٔٮاا ٜإىل مىت أحنةء كاليح راػني ,كاختةذ دؽاثري لٛ١ة٣ح ٔٮدة
ن
ن
املرشدي ٨داػ٤ية إىل دلذٕ٧ةد٭ ٥املع٤يح األو٤يح َٮاع كبأ٦ةف ,كإدةظح ظؿيح

اتل ٢ٞ٪أل٤ٝيح الؿك٪٬ضية كد١٧ي٪٭ة ىلع ٝؽـ املكةكاة  ٨٦احلىٮؿ ىلع املٮاَ٪ح
الاكم٤ح ,كإدةظح اهلٮيح النؼىيح ,كًلٛة٣ح االقذٛةدة ىلع ٝؽـ املكةكاة ٨٦
اخلؽ٦ةت ,كال قي٧ة الىعح كاتلٕ٤ي ٥كاحل ٜيف الـكاج كتكضي ٢الٮالدات,

كاتلىؽم لألقجةب اجلؾريح ل ٙ٪ٕ٤كاتل٧يزي ,كإصؿاء حتٞيٞةت كاٚيح مٛةٚح
مكذ٤ٞح يف دميٓ ا٩ذ٭ةاكت كجتةكزات ظٞٮؽ اإلنكةف املج٪ٔ ٖ٤٭ة لٛ١ة٣ح املكةء٣ح

كحتٞي ٜاملىةحلح ,كاملةدة ر )5( ٥ٝك٩ى٭ة /دالظِ اجل٭ٮد املجؾك٣ح ملٕةجلح احلة٣ح
املٕٞؽة لٮاليح راػني ٕ٦ةجلح مةم٤ح كحتر ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ىلع ٛ٠ة٣ح النٛةٚيح

كدٮيخ ٩٭ش تنةكرم يك ٢ٛإرشاؾ دميٓ اجل٭ةت املٕ٪يح ث٧ة ٚي٭ة األ٤ٝيةت ادليجيح,
يف د ٟ٤اجل٭ٮد ث٘يح محةيح ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت األقةقيح ,كإدةظح احلىٮؿ

ىلع املٮاَ٪ح الاكم٤ح ىلع ٝؽـ املكةكاة ,كاجل٭ٮض ثةتلٕةيل الك٤يم ,كد٧٪يح اكٚح
املضذٕ٧ةت املع٤يح يف كاليح راػني ىلع املؽل ابلٕيؽ(.)8

( )8اْ٩ؿ مٮ ٓٝاألم ٥املذعؽة ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
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ج -جَود امليظنات اإلشالمية.
 راةعث امعاله اإلضاليم(.)8
 ٨٦أكاا ٢امل٧ْ٪ةت ا٣يت ا٬ذ٧خ ثٌٞيح مك٤يم ثٮر٦ة كال زا٣خ ,كص٭ٮد

الؿاثُح جتةق ٌٝيح املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ال ي٧ك ٨إظىةؤ٬ة يف ٬ؾق األقُؿ
ن
ا٤ٞ٣ي٤ح إذ د٧ذؽ ص٭ٮد٬ة ألكرث  92 ٨٦اع٦ة ,كل١ين أمري إحل٭ة إمةرات رسيٕح,
( )8يه ٧ْ٪٦ح إقال٦يح مٕجيح اعمليح صةٕ٦ح ٞ٦ؿ٬ة م١ح امل١ؿ٦ح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح,
دٞٮـ ثةدلٔٮة لإلقالـ كرشح ٦جةدا ٫كدٕةحل ٫٧كدظي النج٭ةت كاالٚرتاءات ا٣يت د٤ىٜ
ث ,٫كدٞؽي ٥إ٣ٮف ل٧٤ك٧٤ني حل ٢منالكد٭ ٥كدٛ٪يؾ منةريٕ٭ ٥ادلٔٮيح كاتلٕ٤ي٧يح
كا٣رتبٮيح كاثلٞةٚيح ,كد٭ؽؼ إىل ٩جؾ ا ٙ٪ٕ٣كاإلر٬ةب كتنضٓ ىلع احلٮار  ٓ٦أوعةب
اثلٞةٚةت األػؿل ,كأننأت ث٧ٮصت ٝؿار وؽر ٔ ٨املؤد٧ؿ اإلقالي إ٣ةـ اذلم ٔٞػؽ
ث١٧ح امل١ؿ٦ح يف  ٨٦80ذم احلضػح 8948ـهاملٮا٦ ٨٦ 84 ٜٚةيٮ 8522ـ ,كتكذؼؽـ يف قبي٢
حتٞي ٜأ٬ؽاٚ٭ة الٮقةا ٢ا٣يت ال دذٕةرض  ٓ٦أظاكـ الرشيٕح االقال٦يح ,كد٧س ٢الؿاثُح يف
لك ٬ /٨٦يبح األم ٥املذعؽة ثىٛح ٌٔٮ مؿاٝت ثػةملض٤ف االٝذىةدم كاالصذ٧ة

ثني

امل٧ْ٪ةت ادلكحلح ٗري احل١ٮ٦يح ذات الٮًٓ االقتنةرم ,ك٧ْ٪٦ح املؤد٧ؿ اإلقالي
ثىٛح مؿاٝت ,ك٧ْ٪٦ح ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥كاثلٞةٚح (احلٮنك١ٮ) ثىٛح ٌٔٮ ,ك٧ْ٪٦ح
ا ٢ُٛ٣إ٣ةمليح (احلٮ٩حكي )ٙثىٛح ٌٔٮ ,كهلة أ٦ة٩ح اع٦ح ث٧سةثح اجل٭ةز اتلٛ٪يؾم
ل٤ؿاثُح ,كيذٮىل األ٦ني إ٣ةـ ث٧كةٔؽة األ٪٦ةء إ٣ة٦ني كاملكةٔؽي ٨كمٮّيف الؿاثُح
ك٦جكٮبي٭ة دٛ٪يؾ اخلٍُ كاتلٮصي٭ةت ا٣يت دىؽر  ٨٦املض٤ف اتلأقحيس ,كٞ٦ؿ٬ة
امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف ٦ؽي٪ح م١ح امل١ؿ٦ح ثأـ اجلٮد ,كهلة دلةلف ممس٤ح يف املؤد٧ؿ
االقالي إ٣ةـ ,كاملض٤ف اتلأقحيس ,كاملض٤ف األىلع إ٣ة٣يم ل٧٤كةصؽ ,اْ٩ؿ مٮٓٝ
الؿاثُح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
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ٚض٭ٮد٬ة صجةرة ك٦ذ٧زية دت٪ٮع ثني حتؿٌلد٭ة ىلع املكذٮل اإل٤ٝييم كإ٣ة٣يم,
كإوؽار ثية٩ةت د٪ؽيؽ كمضت ,كدجكيٞةت ىلع املكذٮل ادلكيل كُ٦ةبلةت ٨٦

احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ,ثةإلًةٚح إىل اجل٭ٮد اإلاغزيح املذ٪ٮٔحٚ ,يف لك دكرة ل٧٤ض٤ف
ِ ن
ظزيا  ٨٦اال٬ذ٧ةـ ٨٧ٚ
اتلأقحيس ل٤ؿاثُح يكٮف ٌٞ٣يح املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
ذل/ٟ

 /8إف املض٤ف اتلأقحيس ٪٦ؾ دكرد ٫اثلة٪٦ح يذةثٓ ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة,

كذل ٟثٕؽ كركد ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٔ٧ة يٕة٩ي ٫املك٧٤ٮف ث٭ة  ٨٦مٌةيٞةت احل١ٮ٦ح

ابلٮر٦يح هل ٥كٚؿض اٞ٣يٮد ىلع ممةرقذ٭ ٥لنٕةاؿ دي ٨اإلقالـ كٕ٪٦٭ ٨٦ ٥أداء
ن
كب٪ةء ىلع دٮويح املض٤ف يف دكرد ٫اتلةقٕح اعـ  ,٬8943ظةك٣خ
ٚؿيٌح احلش,
الؿاثُح ٔالج ٬ؾق املنلكح كظ٤٭ة  ٓ٦اجل٭ةت ابلٮر٦يح٣ ,ك ٓ٦ ٨األق ٙل٥

دى ٢إىل ٩تيضح ذات أزؿ إجية .

 /2يف دكرة املض٤ف اتلأقحيس اثلة٩يح ٔرش ق٪ح  8954ـهٝؿر املض٤ف رٓٚ

األمؿ إىل ظ١ٮ٦ح امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,تلجؾؿ ٦ة دؿاق ي٧ك ٨أف حيٜٞ
احلؿيح ادليجيح ملك٤يم ثٮر٦ة يف أداء النٕةاؿ املٛؿكًح.

 /9يف دكرة املض٤ف اتلأقحيس اثلةثلح ٔرش اعـ  8958ـهأكىص املض٤ف
ن
ثةالدىةؿ ثةأل٦ة٩ح إ٣ة٦ح اإلقال٦يح ,تلذؼؾ ٦ة دؿاق ٪٦ةقجة إل٪ٝةع ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة
ثأف دتيط ل٧٤ك٧٤ني ٚي٭ة ممةرقح ظٞٮٝ٭ ٥يف أداء ٚؿيٌح احلش.

ٝ /0ؿر املض٤ف اتلأقحيس يف دكرد ٫الؿاثٕح ٔرش اعـ  8952ـهأف يجٕر ثؿٝيح

إىل راحف ادلك٣ح يف ثٮر٦ة ,بنأف  ٓ٪٦ظ١ٮ٦ذ ٫لأل٤ٝيح املك٧٤ح ٚي٭ة  ٨٦أداء

ٚؿيٌح احلش  ٓ٦اقت٪اكر ٬ؾا املٮ.ٙٝ
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 /1درس املض٤ف اتلأقحيس ل٤ؿاثُح يف دكرد ٫الكةدقح ٔرش اعـ  8950ـه

دٛة ٥ٝالٮًٓ كدـايؽت اإلصؿاءات اتلٕكٛيح ا٣يت يذٕؿض هلة املك٧٤ٮف يف ثٮر٦ة,
ككو ٢إىل دٞذي٤٭ ٥كترشيؽ ٥٬ك٬ذ ٟظؿ٦ةد٭ٞٚ ,٥ة٦خ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ثذٕ٧يؽ

ممس٤٭ة يف األم ٥املذعؽة تلٞؽي٦ ٥ؾ٠ؿيت اظذضةج إىل جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف ,كجل٪ح
الى٤يت األمحؿ ادلكحلح.

 /2أكىص املض٤ف اتلأقحيس يف دكرد ٫الكةثٕح ٔرش اعـ  8951ـهاال٬ذ٧ةـ

ثٮًٓ املك٧٤ني يف ثٮر٦ة كحتكني أظٮاهل ٥كمكةٔؽد٭ ٥ىلع اتل٧ك ٟثٕٞيؽد٭٥

اإلقال٦يح ثإرقةؿ املىةظ ٙثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كاملرتدمح إىل ال٘٤ذني األرديح
كاإلجن٤زييح ,كإرقةؿ ال١ذت ادليجيح كدٞؽي ٥امل٪ط ادلراقيح لُ٤الب املك٧٤ني يف

اجلةٕ٦ةت اإلقال٦يح.

 /3ا٬ذ٧خ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ثةٌٞ٣يح ابلٮر٦يح يف املؾ٠ؿة ا٣يت ٝؽ٦ذ٭ة إىل

املؤد٧ؿ الكةثٓ لٮزراء ػةرصيح ادلكؿ اإلقال٦يح املٕٞ٪ؽة يف اقُ٪جٮؿ ق٪ح

 ,٬8952كدٌ٪٧خ املؾ٠ؿة ُ٦ةبلةت ٔؽة(.)8
( )8دٌ٪٧خ املؾ٠ؿة ٦ة يٌل/

أ ُ٦ /ةبلح ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ثٮ ٙٝدميٓ إصؿاءات ا ٓ٧ٞ٣كاإلر٬ةب كاتلٕؽم ىلع املك٧٤ني
ك٦جنآد٭ ٥ادليجيح ث٧ة ال يذ٦ ٓ٦ ٜٛيسةؽ األم ٥املذعؽة ك٦جةدئ ظٞٮؽ اإلنكةف.
ب /ا ٢٧ٕ٣ىلع مكذٮل ادلكؿ اإلقال٦يح تلعكني أظٮاؿ املك٧٤ني يف ثٮر٦ة كر ٓٚاحليٙ
ٔ٪٭ ٥ثك ٢الكج ٢املذةظح.
ج  /الكيع دلل احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٛ٣ذط ابلةب ل٧٤ك٧٤ني اٞ٣ةدري ٨ىلع أداء ٪٦ةقٟ
احلش.
=
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 /4أكىص املض٤ف يف دكرد ٫اثلة٪٦ح ٔرش ق٪ح  8952ـهثأمٮر ٔؽة أ٧٬٭ة/

دٔٮة ممس ٨ٔ ٢لك ٧ْ٪٦ح  ٨٦امل٧ْ٪ةت اإلقال٦يح الكخ املٕرتؼ ث٭ة دلل

احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح الك٧ةح ل٧٤ك٧٤ني ثأداء ٚؿيٌح احلش لٕ٤ةـ اٞ٣ةدـ  ٨٦اعـ

 ,٬8953كإرقةؿ ٧٠يح ٕٞ٦ٮ٣ح  ٨٦املىةظ ٙكال١ذت اإلقال٦يح ,كاثذٕةث
مؼىني أك مؼه كاظؽ ىلع األ ٢ٝل٤كٛؿ إىل ثٮر٦ة حبضح الـيةرة اٞ٣ىرية أك

الكيةظح لالدىةؿ ثةملك٧٤ني ٚي٭ة كحمةك٣ح اتلٞيص ٔ ٨أظٮاهل ,٥كرٗ ٥لك ٬ؾق

اٞ٣ؿارات كاتلٮويةت ل ٥جتؽ َؿيٞ٭ة إلق٧ةع احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ,كل ٥دس٧ؿ ٔ٨
ن
أيح ٩ذةاش إجيةثيح ْ٩ؿا تلى٤ت احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح كد٧ةدي٭ة يف إصؿاءاد٭ة

اتلٕكٛيح.

ن
 /5اُ٩الٝة ٝ ٨٦ؿار املض٤ف اتلأقحيس يف ادلكرات الكةثٞح ا٣يت دٞيض

ثإرقةؿ كٚؽ تلٞيص احلٞةاٞٚ ,ٜؽ ٝةـ الٮٚؽ

()8

ثةتلٮص ٫إىل ث٘٪الديل يف

 ,٬8954/2/1ألص ٢دٞٛؽ أظٮاؿ الالصبني ابلٮر٦يني ىلع اُ٣جيٕح يف املٕك١ؿات

ا٣يت أٔؽت إلٝة٦ذ٭ ,٥ك٬ٮ أكؿ كٚؽ إقالي كو ٢إىل ٕ٦ك١ؿات اجلةزظني ,كٝةـ

كٚؽ الؿاثُح ثزتكيؽ ٥٬ث٧كتنىف اكم ٢اإلٔؽاد  ٓ٦قجٕح أَجةء كٔؽد ٨٦
ن
امل٧ؿًةت كقجٕح ٔرش إ٦ة٦ة ل٧٤كةصؽ.
=

د  /إ٦ؽاد أث٪ةء املك٧٤ني ابلٮر٦يني ثةمل٪ط ادلراقيح يف اجلةٕ٦ةت اإلقال٦يح.
 ـهُ٦ /ةبلح ادلكؿ اإلقال٦يح ا٣يت هلة ٔالٝةت قيةقيح  ٓ٦ثٮر٦ة ثجؾؿ مكةٔي٭ة احل٧يؽة
تلعكني أكًةع املك٧٤ني املٕحنيح كاالصذ٧ةٔيح كً٧ةف ظٞٮٝ٭٧٠ ٥ٮاَ٪ني.
( )8اكف الٮٚؽ ثؿاةقح قٕةدة األقذةذ حم٧ؽ وٛٮت الكٞة (األ٦ني إ٣ةـ املكةٔؽ ل٤ؿاثُح).
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 /84اَ ٓ٤املض٤ف اتلأقحيس ىلع دٞؿيؿ الٮٚؽ يف ادلكرة إ٣رشي ٨ق٪ح ,٬8954
ن
كأوؽر ثية٩ة يكت١٪ؿ اجلؿاا ٥الٮظنيح ا٣يت أٝؽ٦خ ٔ٤ي٭ة ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة
االمرتا٠يح يف ظ ٜاملك٧٤ني ,كأف ٦ة دؽٔي ٫احل١ٮ٦ح ثأف ٬ؤالء ٣حكٮا  ٨٦مٮاَين

ثٮر٦ة دٔٮل زااٛح كدـكيؿ ل٤عٞيٞح كاتلةريغ ,ك٩ةمؽ املض٤ف امل٧ْ٪ةت اإلقال٦يح

كاإلنكة٩يح يف اقذ٧ؿار دٔ٧٭ ٥هلؤالء املك٧٤ني ,كأف تك٧ط لٮٚؽ  ٨٦الؿاثُح لٞ٤يةـ
ثـيةرة إػٮا٩٭ ,٥كأف دٕيؽ اجلْؿ يف ٔالٝةد٭ة  ٓ٦ثٮر٦ة كٕ٦ةمالد٭ة ٠ؽك٣ح ٔ٪رصيح
كاقذٕ٧ةريح ,كأف يثري املضذ ٓ٧احلةدم ٔرش لٮزراء اخلةرصيح لرلكؿ اإلقال٦يح

ٌٝيح املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني كاذلم قيٕٞؽ يف امل٘ؿب ,كٝؿر املض٤ف دٞؽي٥
ن
مكةٔؽات ٦ةديح لٕ٧٤ة٬ؽ كاملؤقكةت اإلقال٦يح دٔ٧ة ٣جنةَ٭ة يف دلةؿ اثلٞةٚح
كاتلٕ٤ي ,٥كٝؿر إرقةؿ دل٧ٮٔح  ٨٦املىةظ ٙكال١ذت اإلقال٦يح٧٠ ,ة ظةك٣خ

الؿاثُح االدىةؿ ٦جةرشة  ٓ٦الؿاحف ابلٮري( ,)8كٝؽ كاٞٚخ الؿاثُح( )2ىلع إننةء
ن
٧ْ٪٦ح إقال٦يح إلاغزح املك٧٤ني أكال زٗ ٥ري املك٧٤ني ,كأف دكٮف ٬ؾق امل٧ْ٪ح
ذات د٧ٮيٛ٦ ٢ذٮح لرلكؿ كالنٕٮب كاملؤقكةت كاألٚؿاد(.)9

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح راثُح إ٣ةل ٥اإلقالي يف ٔؽد٬ة الىةدرة يف دمةدم اثلة  8954ـه
 ٫٤ٞ٩النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح)
ص .92-91
( )2اكف األ٦ني إ٣ةـ لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقالي آ٩ؾاؾ ٕ٦ةيل النيغ حم٧ؽ ٌٔل احلؿٌلف.
(٬ )9ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫صؿيؽة املؽي٪ح الىةدرة يٮـ األظؽ  8954/2/80ـهص  2إ٣ؽد ٫٤ٞ٩ ,0252
النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح) ص .12
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كب٪ةء ىلع اجلؽاء اذلم أٔ٪٤ذ٭ة الؿاثُح إلاغزح املك٧٤ني يف ثٮر٦ة كاذلي٨

يٕحنٮف يف ٕ٦ك١ؿات ىلع ظؽكد ث٘٪الديل ,أٔ ٨٤مٮّٛٮ الؿاثُح كىلع رأق٭٥

األ٦ني إ٣ةـ كٔؽد ٠جري  ٨٦أ ٢٬اخلري  ٨٦النٕت الكٕٮدم كاجلةحلح ا٣رب٦ةكيح

ث١٧ح ٔ ٨دربٔ٭ ٥ث٧جة٦ ٖ٣ةديح( ,)8كدٛةٔ ٢امل ٟ٤ػةدل ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ رمح ٫اهلل

 ٓ٦اجلؽاء اإلنكة

ٚذربع ث٧ج 144( ٖ٤أ )ٙ٣دكالر لرشاء مٮاد ٗؾاايح

كمكةٔؽات أػؿل م٤٧خ اخليةـ كا٣بكٍ كابلُة٩يةت(.)2
٧٠ة أٔ٪٤خ دااؿة اٌٞ٣ةء الرش

ثؽك٣ح اإل٦ةرات املذعؽة ثةتلٕةكف ٓ٦

كزارة إ٣ؽؿ كالنبٮف اإلقال٦يح كاألكٝةؼ ٔٚ ٨ذط و٪ؽكؽ جل ٓ٧اتلرباعت

ل٧٤ك٧٤ني الالصبني ,كب ٖ٤دل٧ٮع اتلرباعت ا٣يت أكدٔخ يف احلكةب (292أٙ٣

در ٥٬إ٦ةرايت)

()9

٧٠ة دٛةٔ ٢راحف دك٣ح اإل٦ةرات إ٣ؿبيح املذعؽة  ٓ٦اجلؽاء

اإلنكة ٚذربع ث٧ج 444( ٖ٤أ ٙ٣دكالر) إلاغزح الالصبني ابلٮر٦يني( ,)0أيٌة

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫صؿيؽة اجلؽكة الىةدرة يٮـ اخل٧حف  8954/2/84ـهص  2إ٣ؽد ٫٤ٞ٩ ,1412
النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح) ص .29

(٬ )2ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫أػجةر إ٣ةل ٥اإلقالي الىةدرة يٮـ االزجني  8954/2/25ـهص 8ك 80إ٣ؽد
 ,148الك٪ح  ٫٤ٞ٩ ,82النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
النيٮٔيح) ص .52

(٬ )9ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫صؿيؽة اجلؽكة الىةدرة يٮـ اخل٧حف  8954/3/84ـهص  2إ٣ؽد ٫٤ٞ٩ ,1434
النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح) ص .58

( )0اكف راحف ادلك٣ح آ٩ؾاؾ النيغ زايؽ قُ٤ةف آؿ ٩٭يةف ٬ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫أػجةر إ٣ةل٥
اإلقالي الىةدرة يٮـ االزجني  8954/3/24ـهإ٣ؽد  ٫٤ٞ٩ ,141النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ
إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة النيٮٔيح) ص .52
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دك٣ح ثة٠كذةف دؿق ٢مكةٔؽات إنكة٩يح ثٞي٧ح (844أ ٙ٣دكالر) إىل الالصبني

اهلةربني  ٨٦ثٮر٦ة(.)8

ٛ٩ /88ؾت األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ل٤ؿاثُح ٝؿارات املض٤ف اتلأقحيس  ٨٦اقت٪اكر

أٔ٧ةؿ ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة يف ظ ٜاملك٧٤ني ,كَ٤جخ  ٨٦ممس ٢الؿاثُح دلل املٞؿر
األكركيب ثةألم ٥املذعؽة أف يٕ ٢٧جل٪ح إاغزح الالصبني ادلكحلح ,كدٛ٪يؾ ادٛةٝيح

احل١ٮ٦ذني ابلٮر٦يح كابل٪ضالدينيح إلاعدة الالصبني إىل مٮاَ٪٭.٥

ٝ /82ة٦خ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ثٕؿض اٌٞ٣يح يف املؤد٧ؿ احلةدم ٔرش لٮزراء

ػةرصيح ادلكؿ اإلقال٦يح يف إقالـ آثةد املٕٞ٪ؽ يف اعـ  8044ـهٞ٦رتظح ٞ٩ةط ٦٭٧ح
ٕ٣الج اٌٞ٣يح كٌلف  ٨٦أ٧٬٭ة/

أُ٦ /ةبلح ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ثإاعدة دٮَني الالصبني يف امل٪ةَ ٜا٣يت َؿدكا ٪٦٭ة
كأف دٕةد إحل٭ ٥ممذ٤اكد٭ ٥كأف د٭يئ هل ٥احليةة ال١ؿي٧ح كدٌ ٨٧هل ٥اكٚح

احلٞٮؽ.

ب /د٪١٧خ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ل٤ؿاثُح  ٨٦حتٮي ٢املكتنىف املؤٝخ إىل
مكتنىف داا.٥

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫أػجةر إ٣ةل ٥اإلقالي الىةدرة يٮـ االزجني  8954/3/80ـهإ٣ؽد  ,149الك٪ح
الك٪ح  ٫٤ٞ٩ 82النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
النيٮٔيح) ص  , 52كدٕ٧ؽت اتلٛىي ٢يف اجلة٩ت اإلاغي ملة حت٬ ٢٧ؾق الؿاثُح  ٨٦ماك٩ح
ن
اعحلح يف إ٣ةل ٥اإلقالي ,كًلي ٙأ٩٭ة اقذُةٔخ أف دؤزؿ ىلع مكذٮل رؤقةء ادلكؿ ٌٚال
ٔ ٨األٚؿاد كالنٕٮب.
666

الفصل الثالث :اجلهود الداخلية واخلارجية ملواجهة حتديات الثقافة اإلسالمية يف بورما

ج /قٕخ األ٦ة٩ح اإلػٮة ا٣رب٦ةكيني املٮصٮدي ٨ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح
كاٛ٣ةري ٨ثؽي٪٭ ٥ل٤ذٮقٍ هل ٥تلىعيط أكًةٔ٭ ٥ك٪٦ع٭ ٥إٝة٦ةت
ن
ٝة٩ٮ٩يح ظىت يذ٪١٧ٮا  ٨٦اإلق٭ةـ أيٌة يف اجل٭ٌح ا٧ٕ٣ؿا٩يح ا٣يت تن٭ؽ٬ة

امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح.

 /89أوؽر املض٤ف اتلأقحيس يف ادلكرة اثلة٩يح كإ٣رشي ٨املٕٞ٪ؽ ق٪ح

 8044ـهٔؽة ٝؿارات كدٮويةت ,د٧س٤خ يف رضكرة ٦ذةثٕح األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ل٤ؿاثُح
ا٬ذ٧ة٦٭ة ثٌٞيح مك٤يم ثٮر٦ة ,ك٦ذةثٕح إرقةؿ املٕٮ٩ةت َٔ ٨ؿي ٜقٛةرة

امل١٤٧ح ٪٬ةؾ كاملكبٮ٣ح ٔٚ ٨ؿٝح االٞ٩ةذ ,كاالقذٛةدة  ٨٦األيؽم إ٣ةم٤ح دلل
الالصبني ا٣رب٦ةكيني يف املضةالت املؼذٛ٤ح(.)8

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح ابلالغ ال١ٮيتيح الىةدرة يف  ,٬8041/2/0إ٣ؽد  ٨٦ 320ص  92إىل
ص  ٫٤ٞ٩ ,95النيغ وة٣ط أمحؽ حم٧ؽ إدريف يف ٠ذةث٦( ٫أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة
النيٮٔيح) مؿصٓ قةث ٜص .249
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وٌظىث اتلعاون اإلضاليم(.)8
 ٨٦أْٔ ٥امل٧ْ٪ةت ا٣يت ػؽ٦خ ٌٝيح املك٧٤ني يف إ٤ٝي ٥أرٌلف يف اجلة٩ت
( )8دٕذرب ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي زة أكرب ٧ْ٪٦ح ظ١ٮ٦يح دكحلح ثٕؽ األم ٥املذعؽة,
ن
ن
كدٌ ٥يف ٌٔٮيذ٭ة قجٕة كمخكني ( )13دك٣ح ٌٔٮا مٮزٔح ىلع أربٓ ٝةرات ,كدٕذرب
امل٧ْ٪ح الىٮت اجل٧ة

لٕ٤ةل ٥اإلقالي كتكىع لىٮف مىةحل ٫كاتلٕجري ٔ٪٭ة دٕـيـا

ن

ل٤ك ٥٤كاتل٪ةٗ ٥ادلكحلني ثني خمذ ٙ٤مٕٮب إ٣ةل ,٥كٝؽ أننأت امل٧ْ٪ح ثٞؿار وةدر ٔ٨
ا٧ٞ٣ح اتلةرخييح ا٣يت ٔٞؽت يف الؿبةط ثةمل١٤٧ح امل٘ؿبيح يٮـ  82رصت  8954ـهاملٮا21 ٜٚ
ن
قبذ٧رب 8525ـ ردا ىلع صؿي٧ح إظؿاؽ املكضؽ األٝىص يف اٞ٣ؽس املعذ٤ح ,ظير ٔٞؽ يف
اعـ 8534ـ أكؿ مؤد٧ؿ إقالي لٮزراء اخلةرصيح يف صؽة ,كٝؿر إننةء أ٦ة٩ح اع٦ح يكٮف
ٞ٦ؿ٬ة يف صؽة ,كيؿأق٭ة أ٦ني اعـ ل٧ْ٪٧٤ح ,كدٛ٪ؿد امل٧ْ٪ح برشؼ ٠ٮ٩٭ة صة ٓ٦لك٧ح
األ٦ح كممس ٢املك٧٤ني اذلم يٕرب ٔ ٨اٌٞ٣ةية اٞ٣ؿيجح ٤ٝ ٨٦ٮب ٦ة يـيؽ ىلع م٤يةر
ك٩ى ٙامل٤يةر مك ٥٤يف خمذ ٙ٤أحنةء إ٣ةل ,٥كدؿدجٍ امل٧ْ٪ح ثٕالٝةت تنةكر كدٕةكف ٓ٦
األم ٥املذعؽة كٗري٬ة  ٨٦امل٧ْ٪ةت ادلكحلح احل١ٮ٦يح ث٭ؽؼ محةيح املىة٣ط احليٮيح
ل٧٤ك٧٤ني كا ٢٧ٕ٣ىلع تكٮيح ا٣زنااعت كالرصااعت ا٣يت دكٮف ادلكؿ األٌٔةء َؿٚة
ٚي٭ة ,كدذأ٧ْ٪٦ ٙ٣ح اتلٕةكف اإلقالي  ٨٦األص٭ـة الؿاحكيح اتلةحلح /ا٧ٞ٣ح اإلقال٦يح,
كدذأ ٨٦ ٙ٣م٤ٮؾ كرؤقةء ادلكؿ كاحل١ٮ٦ةت يف ادلكؿ األٌٔةء ,كيه أىلع ٬يبح ٚػٰ
امل٧ْ٪ح ,كجتذ ٓ٧مؿة لك زالث ق٪ٮات ل٤ذؽاكؿ كاختةذ اٞ٣ؿارات كدٞؽي ٥املنٮرة بنأف
دميٓ اٌٞ٣ةية ذات الى٤ح ثذعٞي ٜاأل٬ؽاؼ ,كدل٤ف كزراء اخلةرصيح /كجيذ ٓ٧ثىٛح
دكريح مؿة لك ق٪ح كيؽرس قج ٢دٛ٪يؾ الكيةقح إ٣ة٦ح ل٧ْ٪٧٤ح ,كاأل٦ة٩ح إ٣ة٦ح /دٕذرب
اجل٭ةز اتلٛ٪يؾم ل٧ْ٪٧٤ح كدذٮىل دٛ٪يؾ اٞ٣ؿارات الىةدرة ٔ ٨اجل٭ةزي ٨املؾ٠ٮري٨
أٔالق ,اْ٩ؿ مٮ ٓٝامل٧ْ٪ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
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الكية

كاحلٞٮٌف كٌل٩خ هلة حتؿٌلت م٧٤ٮقح كدل٭ٮدات راإح كػُٮات ٦جةرًلح

كبى٧ةت كاًعح ,كٌل٩خ أ ٥٬ػُٮة هلة يف ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة (الؿك٬ةجنية) يه

١ٚؿة دٮظيؽ الى ٙالؿك٪٬يج ظٮؿ إ٣ةل ٥كدٮظيؽ اجل٭ٮد كاملٮا ٙٝيف ٩رصة

اٌٞ٣يحٚ ,ةٕٞ٩ؽ ٞ٣ةء ألربٓ ٠ ٨٦جةر النؼىيةت يف اٞ٣يةدات الؿك٬ةجنيح ظٮؿ
إ٣ةل ٥كد ٥االدٛةؽ ىلع كًٓ أقف ك٦جةدئ ل ٢٧ٕ٤يف املكذٞج ٢جلرصة اٌٞ٣يح

ككٕٝٮا ىلع ٦ؾ٠ؿة دٛة ,)8(٥٬ز ٥إٞ٩ؽ ٞ٣ةء آػؿ يف  94ك٦ 98ةيٮ 2488ـ يف ٞ٦ؿ
٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف صؽة ,كمةرؾ ()21

٧ْ٪٦ح كد ٥إننةء احتةد أرٌلف رك٬ةجنية (

) ككًٕٮا ٦يسةؽ احتةد رك٪٬ضية

( )8ك /٥٬د .حمىر يِنص عيل أمحر قجٞخ دؿدمذ ,٫ومطرت أةِ امفياض أةِ اخلري املٕؿكؼ
ن
ن
ثػ(صيال ) كادلق اكف ًةثُة ز ٥أوجط ٌٔٮا يف ا٣ربملةف ابلٮري ,كهل دل٭ٮدات قيةقيح
لىة٣ط ٩رصة ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة ,كهل مؤٛ٣ةت يف ٦ة يذٕ ٜ٤ثأرٌلف ,كٌل٩خ دلي٧ْ٪٦ ٫ح
دٕؿؼ ثةق( ٥

) ٩حن٪ةؿ ديٞ٧ؿايط ,كد ٥دؿميط ٛ٩كَ ٨ٔ ٫ؿي ٜظـب ٫يف

اال٩ذؼةثةت إ٣ة٦ح ل٤جالد يف اعـ 8558ـ ,كيكك ٨اآلف يف دك٣ح ٦ة٣زيية ,وًِر اإلضالم
عىس محشة ٦ ٨٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ,دً٤ف دٕ٤ي ٫٧يف الى٘ؿ يف ٝؿيذ ٫م٤ؼةيل  ,ظىت درس
اثلة٩ٮيح يف ٦ؽي٪ح ٘٪٦ؽك ,ز ٥دً٤ف ادلراقح اجلةٕ٦يح يف ختىه اٞ٣ة٩ٮف ,كيف اعـ 8550ـ
ختىه يف الكيةقح ادلث٤ٮ٦ةقيح كظٞٮؽ اإلنكةف يف صةٕ٦ح اقرتاحلح ,كيف ٩٭ةيح اعـ
2440ـ ظى ٢ىلع ال٤ضٮء الكية

يف جلؽف ,ك٪٬ةؾ ظى ٢ىلع درصح املةصكتري يف

ختىه ظٞٮؽ اإلنكةف ,كاآلف يؿأس ٧ْ٪٦ح أرٌلف رك٪٬ضية الٮَ٪يح (

),

ومِلِي ضنيه اهلل أظؽ اٞ٣يةديني املٕؿكٚني يف ٧ْ٪٦ح أرقٮ املن٭ٮرة ز ٥ػؿج ٪٦٭ة,
كًلٮف ٧ْ٪٦ح صؽيؽة إاغزيح لىة٣ط مك٤يم ثٮر٦ة ,كدلئ ٫الٝةت كاقٕح ىلع مكذٮل
إ٣ةل ,٥كقك ٨صؽة يف اآلك٩ح األػرية ك٦ة زاؿ.
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أرٌلف ث٧نةرًلح األَؿاؼ املٕ٪يح ,ل٤ؿٗجح املنرتًلح كاإلرادة اجل٧ةٔيح لٕ٦ ٢٧ٕ٤ة
ل٤ذٮو ٢إىل ظ ٢قية

اعدؿ كداا ٥ملنلكح الؿك٪٬ضية ٔرب الٮقةا ٢الك٧٤يح؛

كك ٓٝاجل٧يٓ ىلع ثيةف منرتؾ( ,)8كدذ٧س ٢أ٬ؽاؼ كاغيةت االحتةد ٚي٧ة يٌل٧٠ )2(/ة

صةء يف املةدة ر.)2( ٥ٝ

إاعدة ظٞٮؽ املٮاَ٪ح كاحلٞٮؽ إ٣ؿٝيح أل٤ٝيح الؿك٪٬ضية األو٤يح يف احتةد

٦ية٧٩ةر.

حتكني اْ٣ؿكؼ املٕحنيح ل٤ؿك٪٬ضية يف أرٌلف كيف دلذٕ٧ةت الالصبني يف

ادلكؿ األػؿل.

احلىٮؿ ىلع محةيح أ ٢ٌٚل٧٤ضذٕ٧ةت املك٧٤ح  ٨٦الؿك٪٬ضية كٗري

الؿك٪٬ضية ا٣يت دٕحل يف ٦ية٧٩ةر.

ن
الكيع إىل اتلُٮيؿ كاتلأ٬ي ٢الؿك٪٬يج ٔ٧٤ية  ٨٦ػالؿ ٝجٮؿ ٔؽد ٠جري ٨٦
اُ٣الب الؿك٪٬ضيني يف صةٕ٦ةت إ٣ةل.٥

الكيع ثك ٢الكج ٢املرشكٔح لُ٧٤ةبلح ثكةم ٢احلٞٮؽ امل٪ىٮص ٔ٤ي٭ة يف

دقةدري األم ٥املذعؽة كامل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح ل٤نٕت الؿك٪٬يج املك٠ ٥٤جٞيح

النٕٮب احلؿة يف إ٣ةل.٥

(ٞ٣ )8ةء  ٓ٦أ .دي٪ة ػةدل ٦ؽ

ن
كقجٞخ دؿدمذ٭ة ,كأصؿيخ ٕ٦٭ة ٞ٣ةء ٬ةدٛية ثذةريغ/

.٬8090/84/24
( )2ظى٤خ ىلع نكؼح ُ٦جٮٔح  ٨٦امليسةؽ ثكةم ٢دٛةويَ ٨ٔ ٫٤ؿي ٜأ .دي٪ة ػةدل ٦ؽ
ن
كقجٞخ دؿدمذ٭ة آٛ٩ة.
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ن
ن
الكيع إىل د١٧ني دي ٨اهلل اإلقالـ يف املضذ ٓ٧أذٞةدا كق٤ٮٌل ىلع ٦ؾ٬ت
أ ٢٬الك٪ح كاجل٧ةٔح.

املعةْٚح ىلع اهلٮيح اإلقال٦يح يف املضذ ٓ٧كب٪ةء النؼىيح اإلقال٦يح

املذاكم٤ح.

حتٞي ٜاتلٕةرؼ كاتلاك ٢ٚكاتلٕةيل ثني م١ٮ٩ةت املضذ ٓ٧الؿك٪٬يج األرٌل .

املنةرًلح اٛ٣ةٔ٤ح يف اتل٧٪يح املضذٕ٧يح.

إٔؽاد الٛ١ةءات كاٞ٣ؽرات ا٣يت حت ٜٞل٧٤ضذ ٓ٧والظ ٫كأ.٫٪٦

كألص ٢دٕٛي ٢امليسةؽ ٔٞؽ يف يٮ٩يٮ اعـ 2489ـ مؤد٧ؿ احتةد الؿك٪٬ضية أرٌلف

ثٞ٧ؿ ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي جبؽة ث٧نةرًلح ٚةٔ٤ح ٧ْ٪٦ )24( ٨٦ح ,دٕ ٢٧ىلع

٩رصة ٌٝيح النٕت الؿك٪٬يج ,كاهلؽؼ  ٨٦إٞ٩ةد ٬ؾا املؤد٧ؿ أذ٧ةد ٦يسةؽ

احتةد الؿك٪٬ضية أرٌلف كا٩ذؼةب املكؤك٣ني هل كرق ٥ػةرَح املكذٞج ٢لٌٞ٤يح(.)8

ك ٨٦أ٪٦ ٥٬ضـاد٭ة /دكٮيٚ ٨ؿي ٜادىةؿ ػةص لٌٞ٤يح م١ٮف )88( ٨٦

دك٣ح ٦٭٧ذ٭ ٥املذةثٕح يف ظ ٢اٌٞ٣يح ,كيه أ٘ٚةنكذةف ,كامل١٤٧ح إ٣ؿبيح

الكٕٮديح ,كب٘٪الديل ,كبؿك٩ةم ,كصيجٮيت ,كمرص ,كاإل٦ةرات إ٣ؿبيح املذعؽة,
ن
كإ٩ؽك٩حكية ,ك٦ة٣زيية ,كالكٮداف ,كدؿًلية ,كٔٞؽ اصذ٧ةاع ىلع مكذٮل امل٪ؽكبني
ادلاا٧ني ثٞ٧ؿ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ل٧ْ٪٧٤ح يٮـ الكجخ٦ 94 /ةرس 2489ـ ,كذلٟ
ثؿاةقح األ٦ني إ٣ةـ مل٧ْ٪ح اتلٕةكف اإلقالي ,ك٩ةٝل املنةرًلٮف دٛة ٥ٝاألظؽاث

( )8قيأيت ثةتلٛىي ٢ثيةف األ٬ؽاؼ كاٞ٣ؿارات كاتلٮويةت ا٣يت ٩ذش ٔ٬ ٨ؾا الٞ٤ةء يف
املجعر الؿاثٓ.
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الؿا٪٬ح ,كأٔؿبٮا ٔٞ٤ٝ ٨٭ ٥إزاء د٧ةدم ٦ية٧٩ةر يف جتة ٢٬اٞ٣ة٩ٮف ادلكيل ,ك٦ة
ي٪ض ٨ٔ ٥ذل ٨٦ ٟآزةر ىلع الك ٥٤كاأل ٨٦كاالقذٞؿار ىلع الىٕيؽي ٨اإل٤ٝييم

كإ٣ة٣يم كٗري٬ة  ٨٦املٮاًيٓ(.)8

( )8دٞؿيؿ اصذ٧ةع ٚؿي ٜادىةؿ ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي املٕين ثأ٤ٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح يف
٦ية٧٩ةر املٕٞ٪ؽ ىلع مكذٮل ٠جةر امل٪ؽكبني ,جبؽة ,يف ٦ 94ةرس 2489ـ ,كظى٤خ ىلع

نكؼح  ٨٦اتلٞؿيؿ َٔ ٨ؿي ٜأ .دي٪ة ػةدل ٦ؽ  ,كػؿصٮا ث٭ؾق اتلٮويةت اتلةحلح/

 /8أف دُ٤ت ادلكؿ األٌٔةء يف امل٧ْ٪ح  ٨٦األ٦ني إ٣ةـ لألم ٥املذعؽة دكسي ٙننةَةت
ن
األم ٥املذعؽة ,لٮ ٙٝأٔ٧ةؿ اً ٙ٪ٕ٣ؽ الؿك٬ةجنية كقةاؿ املك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر ٚٮرا,
كدكف رشكط كاتلؼٛيٕ٦ ٨٦ ٙة٩ةد٭.٥

 / 2أف دؿ ٓٚادلكؿ األٌٔةء م١ٮل دمةٔيح ملض٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ لألم ٥املذعؽة
دُ٤ت ٚي٭ة إيٛةد جل٪ح حتٞي.ٜ

 /9أف تكذ١ن ٙادلكؿ األٌٔةء دميٓ الكج ٢امل٪١٧ح  ٨٦ػالؿ االخنؿاط  ٓ٦األم٥
املذعؽة ,ث٧ة يف ذل ٟدٞؽيٝ ٥ؿار ػةص بنأف املك٧٤ني الؿك٬ةجنية كٗري ٨٦ ٥٬مك٤يم
٦ية٧٩ةر إىل ال٤ض٪ح اثلةثلح ل٤ضٕ٧يح إ٣ة٦ح لألم ٥املذعؽة يف دكرد٭ة اثلة٪٦ح كالكتني.

 /0أف دكس ٙادلكؿ األٌٔةء يف امل٧ْ٪ح ادىةالد٭ة ادلث٤ٮ٦ةقيح ىلع أىلع املكذٮيةت
ل٧٤كةٔؽة ىلع اتلؼٛيٕ٦ ٨٦ ٙة٩ةة الكاكف املك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر.

 / 1أف دٞرتح ىلع امل٧ْ٪ةت ادلكحلح ك٧ْ٪٦ةت املضذ ٓ٧ادلكيل اإلقال٦يح كادلكحلح ذات
الى٤ح ,اتلعؿؾ برسٔح تلٞؽي ٥املكةٔؽة اإلنكة٩يح الرضكريح كإ٣ةص٤ح لنٕت

الؿك٬ة جنية كالكاكف املذرضري ٨املعذةصني يف ٦ية٧٩ةر ث٧ة يٕي٪٭ ٥ىلع جتةكز ٬ؾق األز٦ح

اخلُؿة.

 /2دٔٮة ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إىل رسٔح االقذضةثح ٤ُ٣ت امل٧ْ٪ح ,خبىٮص دؿديت زيةرة
الٮٚؽ الٮزاريح ٛ٣ؿي ٜاالدىةؿ املٕين ثأ٤ٝيح الؿك٬ةجنية تلٞٛؽ األظٮاؿ اإلنكة٩يح يف

إ٤ٝي ٥أرٌلف كيف ٪٦ةَ٦ ٜية٧٩ةر األػؿل ا٣يت ي٪ُٞ٭ة املك٧٤ٮف.

=
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كدٕذرب ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي أكؿ ٧ْ٪٦ح اقذُةٔخ الٮوٮؿ إىل
ن
األرايض امل١٪ٮبح داػ ٢أرٌلف ثٕؽ احلةدزح األػرية كبٕسخ كٚؽا  ٨٦زالزح
أمؼةص تلٞيص احلٞةا ٜيف قبذ٧رب 2482ـ ككٕٝخ ادٛةٝيح  ٓ٦احل١ٮ٦ح
املية٧٩ةريح ك٦ؾ٠ؿة دٕةكف ٛ٣ذط م١ذت ل٤نبٮف اإلنكة٩يح يف قحذٮم كرا٘٩ٮف,

إال أف الؿ٬جةف ابلٮذيني ٝةمٮا ثةملْة٬ؿات ٚرساعف ٦ة ٝة٦خ احل١ٮ٦ح ثإٛٝةهلة

اقذضةثح ٤ُ٣ج٭ ,٥كػةَجخ احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح امل٧ْ٪ح كٝؽ٦خ أذؾار٬ة حبضح

ظٛةّ٭ة ىلع الؿأم إ٣ةـ٧٠ ,ة ٝة٦خ امل٧ْ٪ح ثـيةرة إىل ثٮر٦ة يف اٛ٣رتة ٨٦

األربٕةء  80إىل الكجخ ٩ 82ٮ٧ٚرب 2489ـ ,كً ٥كٚؽ امل٧ْ٪ح األ٦ني إ٣ةـ,
كمكؤك٣ني رٚييع املكذٮل  ٨٦ثرلاف دل٧ٮٔح االدىةؿ اخلةوح ثأ٤ٝيح الؿك٪٬ضية,

كيه ٦ة٣زيية كإ٩ؽك٩حكية كصيجٮيت كمرص كامل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح كب٘٪الديل,

كدٌ٪٧خ ٞ٣ةء راحف ثٮر٦ة كٔؽد  ٨٦الٮزراء كدل٧ٮاعت ل٤عٮار ثني األديةف,
كممس٤ني ٔ٬ ٨يبةت دةثٕح لألم ٥املذعؽة ,ظير ٝةؿ األ٦ني إ٣ةـ ل٧ْ٪٧٤ح إف كٚؽ
امل٧ْ٪ح اذلم زار ثٮر٦ة ظى ٢ىلع ً٧ة٩ةت  ٨٦احل١ٮ٦ح بنأف إُٔةء صجكيح

٦ية٧٩ةر ملك٤يم الؿك٪٬ضية اذلي ٨ال يذ٧ذٕٮف ث٭ؾا احل.)8(ٜ

كًلؾل ٟاتل٪ؽيؽات كاٞ٣ؿارات الىةدرة  ٨٦دل٤ف كزراء ػةرصيح ادلكؿ

األٌٔةء يف ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي ثة ٓ٧ٞ٣كاملضةزر الٮظنيح حب ٜاملك٧٤ني يف
=

 /3أف دجٌف ادلكؿ األٌٔةء يف امل٧ْ٪ح املكأ٣ح ٝيؽ ْ٩ؿ٬ة ,كأف يٮاو ٢األ٦ني إ٣ةـ ص٭ٮدق
كيؿ ٓٚدٞةريؿ مؿظ٤يح ٔ٪٭ة.
ن
(ٞ٣ )8ةء  ٓ٦أ .دي٪ة ػةدل ٦ؽ قجٞخ دؿدمذ٭ة آٛ٩ة ,كأصؿيخ ٕ٦٭ة ٞ٣ةءا ٬ةدٛية ثذةريغ/
ن

.٬8090/84/24
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٦ية٧٩ةر يف اصذ٧ةع دكرد ٫اثلة٪٦ح كاثلالزني حتخ ٔ٪ٮاف (دكرة الكالـ كاتلٕةكف

كاتلُٮر) كاملٕٞ٪ؽ يف األقذة٩ح جب٧٭ٮريح اكزاػكذةف يف  22رصت  ٬8092املٮاٜٚ

 24يٮ٩يٮ 2488ـ ,كًلؾل ٟدكرة امل٧ْ٪ح اتلةقٕح كاثلالزني كاملٕٞ٪ؽ يف صيجٮيت
حتخ ٔ٪ٮاف (دكرة اتلٌة ٨٦ ٨٦أص ٢د٧٪يح مكذؽا٦ح) يف ٩ 84ٮ٧ٚرب 2482ـ,

كًلؾل ٟدكرة امل٧ْ٪ح األربٕني حتخ ٔ٪ٮاف (دكرة ظٮار احلٌةرات ,اعم ٢ل٤ك٥٤
كاتل٧٪يح املكذؽا٦ح) كاملٕٞ٪ؽ يف ٠ٮ٩ة٠ؿم جب٧٭ٮريح ٗيجية يف  2وٛؿ 8091ق
املٮا 88 ٜٚديك٧رب 2489ـ ,كًلؾل ٟدكرة امل٧ْ٪ح احلةديح كاألربٕني حتخ ٔ٪ٮاف

(دكرة اقترشاؼ دلةالت اتلٕةكف اإلقالي) كاملٕٞ٪ؽ يف صؽة ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح
الكٕٮديح يف  24مٕجةف  ٬8091املٮا84 ٜٚيٮ٩يٮ 2480ـ(.)8

٧٠ة ثٕر األ٦ني إ٣ةـ مل٧ْ٪ح اتلٕةكف اإلقالي رقة٣ح ػُيح إىل راحف

احتةد ٦ية٧٩ةر ,ظير إف الؿقة٣ح ا٣يت ق٧٤خ إىل الؿاحف مٮص٭ح  ٨٦م٤ٮؾ

كرؤقةء ( )13دك٣ح ٌٔٮ يف امل٧ْ٪ح ,ل٤ٮوٮؿ إىل ظ ٢داا ٥ل٧٤نةلك اٞ٣ةا٧ح

ل٧٤ك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر اذلم يكذعٞٮف احلىٮؿ ىلع احلٞٮؽ األقةقيح ٠أم
مٮاَ ٨يف ٦ية٧٩ةر ,ث٧ة يف ذل ٟإماك٩يح كوٮؿ املكةٔؽات اإلنكة٩يح إ٣ةص٤ح,
كذل ٨٦ ٟػالؿ الك٧ةح ثةٚذذةح م١ذت ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي ل٧٤كةٔؽات

اإلنكة٩يح(.)2

( )8لالقزتادة تلٛةوي٬ ٢ؾق اٞ٣ؿارات كاملٮاد كاتلٮويةت الىةدرة يف ٬ؾق ادلكرات اْ٩ؿ
مٮ ٓٝامل٧ْ٪ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
( )2كٌلف ىلع رأس الٮٚؽ املجٕٮث اخلةص لأل٦ني إ٣ةـ مل٧ْ٪ح اتلٕةكف اإلقالي دَ .الؿ
دأٮس ٦ؽيؿ إدارة األ٤ٝيةت يف امل٧ْ٪ح يؿا ٫ٞٚادل٠ذٮر ظك ٨اعثؽي ,٨اْ٩ؿ مٮٓٝ
=
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٬ؾق إمةرات رسيٕح كملعح مٮصـة ألثؿز اتلعؿٌلت الكيةقيح ظٮؿ إ٣ةل٥

ل٪١٭ة ٠ ٓ٦رثد٭ة كد٪ٮٔ٭ة ل ٥تكٛؿ ثٕؽ ٔ٩ ٨ذةاش م٧٤ٮقح كإٝيح ك ٓ٪٦دكؿار
أظؽاث ا ٙ٪ٕ٣ل٧٤ك٧٤ني يف ثٮر٦ة ,ل٪١٭ة جنعخ كبال م ٟيف ابلٕؽ اإلٔالي

كتك٤يٍ الٌٮء ىلع أزؿ ٬ؾق املضةزر ىلع الك ٥٤كاأل ٨٦ادلكحلني يف إ٣ةل.٥

كلألق ٙال زا٣خ ادلكؿ اٞ٣ٮيح ل ٥دٍٕ إال ا٤ٞ٣ي ٨٦ ٢اال٬ذ٧ةـ ,جتةق دٟ٤

الاكرزح اإلنكة٩يح كصؿااً ٥ؽ اإلنكة٩يح كاإلثةدة اجل٧ةٔيح ا٣يت دؿدكت ًؽ

إ٣ؿٝيح املك٧٤ح يف ثٮر٦ة ,كىلع الؿٗ٬ ٨٦ ٥ؾق اْٛ٣ةآ لك٭ةٚ ,إف احل١ٮ٦ح

ا٣ربيُة٩يح كاألمؿيكيح دٛؿش ل٤ؿاحف ابلٮري الكضةدة احل٧ؿاء كا٣بكةط

األثيي كدٞؽـ املى٤عح االٝذىةديح ىلع ٌٝيح ظٞٮؽ اإلنكةف.

كبٕؽ ٬ؾا لك ٫أ٦ة آف لٕ٤ةل ٥املذعرض اذلم يتنؽؽ ثةدليٞ٧ؿاَيح كاحلؿيح ,أف

يذعؿؾ إلٞ٩ةذ ٬ؤالء املكذٌٕٛني اذلي ٨يٞذ٤ٮف كيؾحبٮف حل٩ ٢٭ةر ىلع مؿأل
ن
كمك ٨٦ ٓ٧اجل٧يٓ دكف أف يذعؿؾ قة٪٠ة؟ أ٬ؾق يه احلؿيح ا٣يت د٪ةدكف ث٭ة؟

أ٬ؾق يه ادليٞ٧ؿاَيح كظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت د٪ةمؽكف ث٭ة كدذ٭٧ٮف اإلقالـ ثأ٫٩

ال يؿا

ظٞٮؽ اإلنكةف؟

ن ن
ن
إف اتلةريغ  ٨٣يؿظّ ٥ةملة ,ك ٨٣ي٤ٛخ دلؿ٦ة أية اكف ٞ٣ ٨٦ةء ٔؽا٣ح اهلل,
كقيٕ ٥٤اذلي٧٤ّ ٨ٮا ّ
أم ٤ٞ٪٦ت ي٤ٞ٪جٮف.

=

امل٧ْ٪ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديحػ ,كٝؽ دٕ٧ؽت اتلٛىي ٢يف ص٭ٮد امل٧ْ٪ح ملة هلة  ٨٦دكر
ثةرز يف ٩رصة اٌٞ٣يح كملة دذ٧ذٓ ث٭ة  ٨٦ز٠ ٢ٞجري ٧ْ٪٧٠ح دٌ ٥دميٓ ادلكؿ اإلقال٦يح
ثةإلًةٚح إىل أف هلة دل٭ٮدات ٠جرية ىلع مكذٮل إ٣ةل.٥
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يف ٬ؾا املُ٤ت أذ٠ؿ ٔ ٨أثؿز اجل٭ٮد اإلٔال٦يح املؼذٛ٤ح ا٣يت قُ٤خ الٌٮء

ىلع ٌٝيح مك٤يم أرٌلف ٔرب كقةا٤٭ة املذ٪ٮٔح٦ ,ذ٧س٤ح يف الىع ٙكاملضالت

ككٌلالت األ٩جةء

كا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح كاال٩رت٩خ كٔرب مٮا ٓٝاتلٮاو ٢االصذ٧ة
ن
قٮاء اكف ذل ٟىلع املكذٮل
الؿق٧يح أك املذؼىىح يف ٌٝيح مك٤يم أرٌلف,

إ٣ة٣يم أك اإلقالي أك إ٣ؿيب.

أوالً :جَود اإلعالو العاملية والتكارير الدولية.

ن
كدذ٧س ٢يف تك٤يٍ الٌٮء ىلع ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة إٔال٦ية ,كذل ٟثة٣جرش

ٔرب الىع ٙكاملضالت ادلكحلح ك٦ؽاك٣ح أػجةر االًُ٭ةد ثةحلؽث كاتلع٤ي,٢

كبر اتلٞةريؿ ادلكريح يف ٛ٩ف النأف ك ٨٦ذل/ٟ

 وعيٛح (ا٘٣ةرديةف ا٣ربيُة٩يح) ذ٠ؿت يف دٞؿيؿ هلة ظٮؿ ٌٝيح أ٤ٝيح

الؿك٪٬ضية؛ اذلي ٨دٕذرب ٥٬األم ٥املذعؽة إظؽل األ٤ٝيةت األكرث دٕؿًة

لالًُ٭ةد يف إ٣ةل ,٥كٔ ٓ٦ؽـ أرتاؼ ادلك٣ح ث٧ٮاَ٪ح األ٤ٝيح املك٧٤ح يـداد
ن
كًٕ٭ ٥قٮءا ,ظير أصؿل مؿاق٤٭ة ٞ٦ةث٤ح ٔ ٓ٦ؽد  ٨٦الؿك٪٬ضيني اذليٚ ٨ؿكا
ن
 ٨٦اٞ٣ذةؿ ,كإف م٭ةداد٭ ٥دٌ٤ف ٠سريا  ٨٦الن١ٮؾ ظٮؿ األرٝةـ الؿق٧يح ا٣يت
أٔ٪٤ذ٭ة احل١ٮ٦ح يف ثٮر٦ة لٌ٤عةية(.)8

( )8اْ٩ؿ مٮ ٓٝالىعيٛح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح حتخ ٔ٪ٮاف (حل١ٮ٦ح يف ثٮر٦ة دجذ٭ٟ
=
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ن
ن
 نرشت دل٤ح (ٚٮري ٨أٚريز) األمؿيكيح دٞؿيؿا ُ٦ٮال ٔ ٨أٔ٧ةؿ اٙ٪ٕ٣

املٕةديح لإلقالـ يف ثٮر٦ة كا٩تنةر٬ة يف دميٓ أحنةء ابلالد ,حتخ ٔ٪ٮاف

(االًُؿاثةت املؽ٩يح ٦سرية ل ٜ٤ٞ٤يف ٦ية٧٩ةر) كاقذ٘ةزخ املض٤ح ثةمل١٤٧ح
إ٣ؿبيح الكٕٮديح إليٞةؼ د ٟ٤الاكرزح ,كاقذ٭٤خ دٞؿيؿ٬ة ٝةا٤ح /ا٩ترشت أٔ٧ةؿ

ا ٙ٪ٕ٣املٕةديح ل٧٤ك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر ,ك٬ةص ٥ا٘٣ٮاغء ابلٮذيٮف  ٓ٦ثٕي ادلٔ٥

 ٨٦ظؿًلح ( )525املتنؽدة ,املك٧٤ني يف ثرلات ٦ي١ذيال٩ ,ةيبيؽاك ,ثةصٮ,

كراجنٮف ,كبةلؿٗ ٨٦ ٥أف اإل٩رت٩خ يف ابلالد ل ٥يى ٢إال ٣ػ ٨٦ ٍٞٚ %1الكاكف
إال أ ٫٩يتجٓ مح٤ح ث٘يٌح ًؽ املك٧٤ني كاهل٪ٮد كالىيجيني كاأل٤ٝيةت إ٣ؿٝيح

األػؿل ,كظىت يف الؿاثُح الٮَ٪يح املؤيؽة لرليٞ٧ؿاَيح٪٬ ,ةؾ مكذٮيةت ٞ٤ٞ٦ح

 ٨٦اتلعزي ًؽ املك٧٤ني اذلي ٨ينلكٮف ظٮايل  ٨٦ % 1الكاكف(.)8
=

ظٞٮؽ مٮاَ٪ي٭ة أكة٩ٮا ثٮذيني أك مك٧٤ني) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8091/8/25 /ق.
( )8اْ٩ؿ مٮ ٓٝاملض٤ح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح كنرش حتخ ٔ٪ٮاف (االًُؿاثةت املؽ٩يح ٦سرية
ل ٜ٤ٞ٤يف ٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ8091/8/25 /ق ,كٝؽ٦خ املض٤ح دل٧ٮٔح ٨٦
احل٤ٮؿ ا٣يت ي٧ك ٨ادجةٔ٭ة إليٞةؼ د ٟ٤األز٦ح٪ٚ ,ىعخ ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر كاجل٭ةت
املةحنح األص٪بيح برسٔح اتلرصؼ لٮ٬ ٙٝؾق الاكرزحٚ ,ةحل١ٮ٦ح كاملٕةرًح كالـٔ٧ةء
ادليجيني كإ٣ؿٝيني ابلةرزي ٨يف ظةصح تلُٮيؿ ػُح جل ٢ٞالكُ٤ح كاحل١ٮ٦ح االحتةديح,
كيٞٮـ زني قني راحف ٦ية٧٩ةر ثذُ٭ري ٠جةر اٞ٣ةدة إ٣ك١ؿيني اذلي ٨أّ٭ؿكا إ٣ىيةف
ألكامؿق ,كادجةع جتؿبح إ٩ؽك٩حكية يف دؽاكؿ الكُ٤ح االٝذىةديح كالكيةقيح ثني األٝةحل٥
ن
ن
كا٣يت ظٞٞخ جنةظة ٠جريا يف احلؽ  ٨٦اتلٮدؿات إ٣ؿٝيح يف ثرل ٦ذ٪ٮع ,كالك٧ةح جل٧يٓ
املٮاَ٪ني ثةملنةرًلح يف ا٤٧ٕ٣يح الكيةقيح ,كحتذةج إىل دؿًلزي أمٮاؿ املكةٔؽات الٮاردة ىلع
املضةالت احلةق٧ح القذٕةدة الكالـ ,كين٬ ٢٧ؾا إننةء ٝٮة رشَح حتخ قيُؿة املؽ٩حني
=
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 وعيٛح (اإل٩ؽث٪ؽ٩خ ا٣ربيُة٩يح) رق٧خ وٮرة كإٝيح ل٤ٮًٓ الؿا٨٬

يف ٦ية٧٩ةر كأ ٫٩كبٕؽ مؿكر اع٦ني  ٨٦اختةذ ثٮر٦ة قبي٤٭ة إىل ادليٞ٧ؿاَيح ,ثؽأت
ابلالد دذٕؿض ألٔ٧ةؿ ٔ٪٦ ٙ٪ةٌ٬ح ل٧٤ك٧٤ني ,كدٕؽدت أٔ٧ةؿ ا ٙ٪ٕ٣ىلع

٪٦ةزؿ املك٧٤ني كظؿؽ مكةصؽ ,٥٬كأف ظؿًلح ( )525ا٣يت يٞٮد٬ة الؿا٬ت

ابلٮذم (كيؿازٮ) املن٭ٮر ثذٕىج ٫كٔ٪رصيذ ٫كٔؽاا ٫النؽيؽ ل٧٤ك٧٤ني يف

ثٮر٦ة ,داع إىل ٞ٦ةَٕح الرشٌلت كاملذةصؿ ا٣يت دٕٮد م١٤يذ٭ة إىل املك٧٤ني يف
٦ية٧٩ةر ,أُٔٯ دٕ٤ي٧ةد ٫إىل الؿ٬جةف املجذؽاني ٔرب ٚ ُٓٞ٦يؽيٮ ثر  ٨٦ػالؿ

ظكةث ٫يف مٮٚ ٓٝحكجٮؾ ,حيؿً٭ٚ ٥ي ٫ىلع ٠ؿا٬يح اإلقالـ يف ٦ية٧٩ةر كاٞ٣يةـ
ثةمتجةاكت ديجيح كٔؿٝيح ثح٪٭ ٥كبني املك٧٤ني(.)8

ن
ن
 نرشت صؿيؽة (٩يٮيٮرؾ دةي٧ـ) دٞؿيؿا وعٛية ٔ ٨أكًةع مك٤يم

ثٮر٦ة ,كأف ٦ة يذٕؿًٮف هل ٝ ٨٦ذ ٢كترشيؽ يؿًف إىل اتلُ٭ري إ٣ؿٌف ,كإ ٫٩كرٗ٥

=

ا٣يت ي٧ك ٨أف حتيم اٞ٣ة٩ٮف كاجلْةـ ,كد ٨٦ ٢٤ٞاحلةصح إىل دؽػ ٢اجلحل يف ٪٦ةَٜ
الرصاع ,كدؽريت الىعٛيني النجةب ىلع ٚ٭ ٥احلةصح ٝ ٨٦ىه املىةدر ,كإَالؽ ص٭ٮد
ن
الٮقةَح لـيةدة احلٮار ثني اجل٧ةاعت إ٣ؿٝيح كاألديةف ,كرأت املض٤ح أ ٫٩ثؽال  ٨٦ذلٟ
ي٧ك ٨ملٛٮًيح مبٮف الالصبني كادلكؿ اإلقال٦يح ا٪٘٣يح ٦س ٢اإل٦ةرات إ٣ؿبيح املذعؽة
أك امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح أك ظىت احلةثةف ,كاالحتةد األكركيب ,كالٮاليةت املذعؽة أف
دٞ٪ؾ الٮًٓ كدؿ ٓٚد ٟ٤الاكرزح كدٮٚؿ اجلـء األكرب  ٨٦األمٮاؿ إلٝة٦ح خمي٧ةت مؤٝذح
هلؤالء الالصبني يف دةيال٩ؽ ,كًلؾل ٟل٧٤كةٔؽة يف دٮٚري االقذٞؿار لالصبني يف دكؿ أػؿل
٦س٦ ٢ة٣زيية.
( )8اْ٩ؿ مٮ ٓٝالىعيٛح ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (اً ٙ٪ٕ٣ؽ املك٧٤ني
من٭ؽ مكذ٧ؿ يف ثٮر٦ة) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/8/25 /
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ميض ثٮر٦ة ػُٮات يف َؿي ٜادليٞ٧ؿاَيح ٚإف أكًةع املك٧٤ني دؽ٬ٮرت أكرث,
كيف ٝؿل كاليح أرٌلف ٝؿب احلؽكد  ٓ٦ث٘٪الديل ثؽأت يف يٮ٩يٮ 2482ـ ٦ؾحبح
ًؽ الكاكف املك٧٤ني اذلي ٨يُٕؿٚٮف ثةلؿك٪٬ضية ,كأف اٞ٣كٮة ًؽ الؿك٪٬ضية
٣حكخ صؽيؽةٞٚ ,ؽ كاص٭ٮا اتلٕؾيت كاإل٧٬ةؿ كاٝ ٨٦ ٓ٧ٞ٣ج ٢األٗ٤جيح ابلٮذيح

٪٦ؾ أف ٩ة٣خ ٦ية٧٩ةر االقذٞالؿ اعـ  ,8504كٝؽ أٗ ٜ٤دقذٮر٬ة لك األثٮاب أ٦ةـ
الؿك٪٬ضية حلىجعٮا مٮاَ٪ني ,حبضح أف أقالٚ٭ ٥ل ٥يٕحنٮا ٪٬ةؾ ٔ٪ؽ٦ة ثؽأت

ابلالد حتك ٥ثٮاقُح ا٣ربيُة٩حني يف اٞ٣ؿف اتلةقٓ ٔرش ,ك٬ٮ اداعء يؿ٫ٌٚ
الؿك٪٬ضية(.)8

 د٪ةك٣خ وعيٛح (كام ٨ُ٪ثٮقخ) ٦آ
ّ
ثةتلٞةريؿ ٕ٦ة٩ةد٭ ٥كأ٩٭ة ال دذٮ ٙٝكرب٧ة دىجط داا٧ح ظير ثؽأت الىعيٛح
ن
ثٞٮهلة /م ٨ابلٮذيٮف ٬ضٮ٦ة ىلع أ٦ةك ٨ي٪ُٞ٭ة مك٧٤ٮف كأمٕ٤ٮا اجلرياف يف

مك٤يم أرٌلف ,كأكؽت

ٔؽد  ٨٦اٞ٣ؿل ,كدمؿكا املؽارس كاملكةصؽ ممة أقٛؿ ٔٞ٦ ٨ذٔ ٢ؽد ٠جري ٨٦

الكاكف الؿك٪٬ضية ,كابلٞيح يذ ٥اظذضةز ٥٬يف خمي٧ةت دكةد خت٤ٮ  ٨٦أيح قٓ٤
أقةقيح أك ػؽ٦ةت ,ظير ذ٠ؿت نرشت األكًةع اإلنكة٩يح الىةدرة ٔ٧ْ٪٦ ٨ح
األم ٥املذعؽة أف حنٮ  844أ ٙ٣مؼه يف املؼي٧ةت ٕ٦ـك٣ح يف كاليح أرٌلف,
حيذةصٮف إىل مكةٔؽات إلٞ٩ةذ ظيةد٭ ,٥كىلع رٗ٬ ٥ؾا ٚإف امل٧ْ٪ةت اإلنكة٩يح
ُ
د ٓ٪٧بنلك ٠جري  ٨٦الٮوٮؿ إىل ٬ؤالء املعذةصني ,كال م ٟأف األز٦ح يف ثٮر٦ة
دجذْؿ ٦جةدرة ظسحسح  ٨٦زٔ٧ةء ثٮر٦ة ,كاملؿاٝجح ٔ٠ ٨ست  ٨٦أوؽٝةا٭ ٥يف

ن
ن
( )8اْ٩ؿ وعيٛح ٩يٮيٮرؾ دةي٧ـ يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ ٦ية٧٩ةر يٮاص٭ٮف دُ٭ريا ٔؿٝية)
كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/2/24 /
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اخلةرج(.)8

 ذ٠ؿت وعيٛح (دم تكةيخ األملة٩يح) يفٚ 80ربايؿ 2480ـ أ ٫٩يف الٮٝخ

اذلم يٚ ٥ٕ٪ي ٫ال١سري  ٨٦مٮاَين ٦ية٧٩ةر ثةحلؿيح ,دٕة أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية املك٧٤ح

 ٨٦اهلض٧ةت ا٪ٕ٣رصيح ,كأكؽت دٞةريؿ األم ٥املذعؽة كٝٮع احلةدث ,كَةبلخ
ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر ثذٮًيط ظٮؿ د ٟ٤األٕٚةؿ ا٣يت كوٛذ٭ة ثةلنجيٕح ,ك٣ك٨

الكُ٤ةت ٛ٩خ الٮإٝح ككوٛذ٭ة ثةخلؿاٚةت ,كبٕؽ ال١سري  ٨٦الٌ٘ٮط

ادلث٤ٮ٦ةقيح ق٧ط الؿاحف املية٧٩ةرم ثإصؿاء حتٞي ٜمكذ ,٢ٞكرأت أف احلةدزح
أٞ٣خ ال١سري  ٨٦اْ٣الؿ ظٮؿ ٔ٤٧يح اتلُٮر املن٭ٮد يف ٦ية٧٩ةر(.)2

كيف ٩٭ةيح ٬ؾا املُ٤ت أمري إىل أف دٛةٔ ٢اإلٔالـ ادلكيل كا٘٣ؿيب ٦ ٓ٦ة نرش

كدؽاكؿ ٔرب اإلٔالـ  ٨٦وع ٙكدلالت ك٪ٝٮات ٌٚةايح ٌٞ٣يح مك٤يم ثٮر٦ة,

ل ٥يك ٨ىلع مكذٮل احلؽث ,إذ اك٩خ ا٣جرشات ػضٮ٣ح ,كاألػجةر ٦ذُٕٞح كٗري
اكٚيح ,كل ٥دجرش احلٞيٞح الٮإٝيح يف ٠سري  ٨٦األظيةف ,ك٦ة يذٕؿض املك٧٤ٮف يف

ثٮر٦ة  ٨٦اًُ٭ةد ٔؿٌف كإثةدة دمةٔيح كا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ اإلنكةف ,ل ٥يكذُٓ
اإلٔالـ دٞؽي٦ ٥ة ين ٓٛلٮ ٙٝاإلثةدة كاالًُ٭ةد أك ظىت د٘يري دلؿل األظؽاث

 ٨٦أقٮأ إىل قٮء.

( )8اْ٩ؿ وعيٛح كام ٨ُ٪ثٮقخ يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (ٕ٦ة٩ةة املك٧٤ني ابلٮر٦يني ال دذٮٙٝ
كرب٧ة دىجط داا٧ح) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/2/24 /
( )2اْ٩ؿ وعيٛح دم تكةيخ األملة٩يح يف ػرب هلة ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ الؿك٬ةجنية إ٣ةٞ٣ٮف يف
٦ية٧٩ةر) كد ٥اقرتصةٔ ٫ثذةريغ.٬8091/0/24 /
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ثاىياً :جَود اإلعالو العربية واإلشالمية.
ظي٧٪ة ٩ذعؽث ٔ ٨دكر اإلٔالـ إ٣ؿيب كاإلقالي ظٮؿ ٌٝيح مك٤يم

ثٮر٦ة ,ك٦ة يذٕؿًٮف  ٨٦ا٩ذ٭ةاكت ٠سريةٚ ,إ ٨٦ ٫٩احل ٜاٞ٣ٮؿ أف اإلػٮة
ا٣رب٦ةكيني الؿك٬ةجنيني اذلي ٨ي٪ُٞٮف امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح اكف هل ٥دكر
ثةرز يف تك٤يٍ الٌٮء ىلع ٦آ

إػٮا٩٭ ٥يف أرٌلف ,ث ٢اك٩خ هل ٥املجةدرة

احلٞيٞيح كىلع أيؽي٭ ٥ثؽأت االُ٩الٝح ا٤ٕٛ٣يح ل٤ذٕؿي ٙثٌٞيح مك٤يم أرٌلف

ظىت ىلع املكذٮل ادلكيل ,كال خيىف أف ٌٝيح مك٤يم أرٌلف ٌٝيح اك٩خ ٦جكيح
ن
ىلع املكذٮل ادلكيل كاإلقالي كإ٣ؿيب(ْ٩ ,)8ؿا ل ٓ٧ٞ٤احلةو ٢كاحلىةر اإلٔالي
اذلم ٚؿًذ ٫احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح كَٮٝخ ث ٫املُٞ٪ح ثإظاكـ؛ ظير إف ا٦ذالؾ

( ٢ٕ٣ )8قةا ٢يكأؿ ملةذا اك٩خ ٌٝيح أرٌلف ٘٦يجح ك٦جكيح  ٨٦قجني َٮي٤ح/
يٞٮؿ ابلةظر /إف إ٣ةل ٥اإلقالي ٤ٝت كأَؿاؼٚ ,يٕذرب أرٌلف آػؿ ثالد املرشؽ ممة وٕت
ن
كوٮؿ األػجةر ىلع إ٣ةل ٥اإلقالي ,أيٌة احلىةر اذلم ٚؿض ٔ٤ي٭ ٥كاٞ٣يٮد ا٣يت
اقذؼؽ٦٭ة ابلٮذيٮف يف ٔؽـ ادلػٮؿ كاخلؿكج ممة ظؽ يف ا٩تنةر أػجةر٠ ,٥٬ؾلٔ ٟؽـ
ن
ن
ن
اال٬ذ٧ةـ  ٨٦احل١ٮ٦ةت اإلقال٦يح ٝىؽا أك إ٧٬ةال ٚلك ٦جن٘ ٢ثٌٞيح ٛ٩ك ,٫أيٌة ٔؽـ
ا٬ذ٧ةـ اجلةس ثأ٤ٝيح املك٧٤ني ٚلك ٦جن٘ ٢ث٭٧ٮـ ٛ٩ك ٫كدؽثري أرزا ,٫ٝكًلرثة صؿاظةت
األ٦ح  ٨٦ظني آلػؿ ظىت أف املذٌ٤ف دٮدل دلي٩ ٫ٮع  ٨٦اإلظجةط كالال٦جةالة ,ثةإلًةٚح إىل
ن
ن
ٔؽـ ٠ذةثح اتلةريغ كدٮزيٞ٭ة دٮزيٞة صيؽا ٝ ٨٦ج ٢األرٌل٩حني املك٧٤ني كإف اك٩خ ٪٬ةؾ
ن
٠ذةثةت ٚإ٩٭ة ال درتًف إىل املكذٮل املأمٮؿ ,كقةٔؽ يف ذل ٟإػٛةء ابلٮذيني ثٌٕة ٨٦
ن
٠ذت اتلةريغ دٕ٧ؽا ٪٦٭٧ُ٣ ٥ف اتلةريغ اإلقالي ١٠ذةب ٦ةقرت ٬ةركم كًلذةب
املةقرت ٔجؽ الؿزاؽ يف دةريغ أرٌلف.
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أم كقي٤ح إٔال٦يح يٕؽ صؿي٧ح يٕةٝت ٔ٤ي٭ة اٞ٣ة٩ٮف ابلٮري ,ك٬ٮ اٞ٣ة٩ٮف اذلم
يُج ٜثرصا٦ح يف ظ ٜاملك٧٤ني يف أرٌلف ٧٠ ٍٞٚة قج ٜاإلمةرة إحل ٫يف ٦جعر

اتلعؽيةت اإلٔال٦يح.

كب ٨٦ ٢ٌٛاهلل ز ٥ث ٢ٌٛص٭ٮد ٬ؤالء اإلػٮة املٞي٧ني ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح

الكٕٮديح كينةرًل٭ ٥يف ذل ٟثٕي اإلػٮة ا٘٣يٮري ٨٦ ٨دك٣ح ث٘٪الديل(ٔ )8رب

مٮا ٓٝإػجةريح ككٌلالت أ٩جةء ٦ذؼىىح ٌٞ٣يح مك٤يم ثٮر٦ة ,حتؿؾ الٌ٧ري
إ٣ة٣يم كحتؿؾ  ٫ٕ٦اإلٔالـ ا٘٣ؿيب كاإلقالي كإ٣ؿيب ,كقةٔؽ ٥٬يف  ٢ٞ٩احلؽث
كالٮٝةآ ثٕؽ ٬ؾق املؽة اُ٣ٮي٤ح دٮٚؿ النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح كا٩تنةر مٮا ٓٝاتلٮاو٢

االصذ٧ة  ,كبؿكز ا٪ٞ٣ٮات اتلضةريح (ٗري حم٤يح كظ١ٮ٦يح).
ك٪٬ة أمري إىل أثؿز د ٟ٤اجل٭ٮد كاملكة

اُ٣يجح هلؤالء اإلػٮة يف إثؿاز

ٌٝيذ٭ ٥كدٛةٔ ٢اإلٔالـ إ٣ؿيب كاإلقالي ٕ٦٭ ٥ث٧ة يف ذل ٟالىعٙ
كاملضالت كا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح كٗري٬ة ٨٦ ,ػالؿ مؿا٠ـ إٔال٦يح ٦ذؼىىح

لٌٞ٤يح ,ككٌلالت أ٩جةء ال١رتك٩يح رق٧يح ػةوح ملك٤يم أرٌلف ,كٚي٧ة يٌل أذ٠ؿ

أ ٥٬د ٟ٤اجل٭ٮد املجةرًلح/

 /1الؽحف واملجالت/
 ذ٠ؿت صؿيؽة املؽي٪ح ٬ؾا اخلرب كبؽأت ثٞٮهلة يف ثٮر٦ة يف ص٪ٮب رشؽ

آقية كيف ُٞ٪٦ح أرٌلف يذ٧ؿًلـ املك٧٤ٮف٬ ,ؤالء يٕٮد أو٤٭ ٥إىل إ٣ؿب كامل٘ٮؿ

كاهل٪ٮد اتلضةر ,كيف اعـ 8502ـ اك٩خ احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح قةػ٪ح يف ص٪ٮب
(ٔ )8رب ثٮاثح أرٌلف اإلػجةريح ثؿاعيح مؿًلـ ابلعٮث كاإلٔالـ.
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رشؽ آقية ,كٌلف احلةثة٩يٮف ٝؽ ا٠تكعٮا املُٞ٪ح دك٣ح ثٕؽ دك٣ح ,كصةء دكر ثٮر٦ة

ا٠تكع٭ة احلةثة٩يٮف ٚأٔ ٨٤ا٣ربيُة٩يٮف اذلي ٨اك٩ٮا حي٧١ٮ٩٭ة ثإػالء ,انكعةب
ا٣ربيُة٩حني (املكيعني) اكف ث٧سةثح ػالص ثة٣جكجح لكاكف ثٮر٦ة ابلٮذيني ,ك٨٦

احلك ٥املكيو كاألزؿ املكيوٚ ,إف ابلٮر٦يني ابلٮذيني ٝؿركا أف يذؼ٤ىٮا ٨٦

أ٤ٝيح ديجيح أػؿل يه املك٧٤ٮف ,كبة ٢ٕٛ٣ثؽأت مح٤ح ٝذ ٢اقذٛـازيح ثٮذيح

أٔٞجذ٭ة محٝ ٢ذ ٢ك٩٭ت مؿًلـة ىلع املك٧٤ني ٝذ ٢ػالهلة ٔرشة آالؼ مك٥٤

كدمؿت ممذ٤اكد٭ ٥ث٧ة يكةكم ماليني ادلكالرات(.)8

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫صؿيؽة املؽي٪ح امل٪ٮرة الكٕٮديح الىةدرة يف  8954 /2/20ـهإ٣ؽد ()0941
 ٫٤ٞ٩النيغ كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم يف ٠ذةث( ٫ظٮؿ ٦آ

املك٧٤ني

يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح يف ًٮء ٦ة نرشد ٫الىع ٙالكٕٮديح ٔ ٨اتلٞةريؿ إ٣ةمليح) ص20
كدلم نكؼح مىٮرة ٬ ٨٦ؾا ال١ذةب ,ك٬ؾا ال١ذةب ٔجةرة ٔ ٨دمٓ ٦ة كرد  ٨٦أػجةر
كدٞةريؿ كظٮارات بنأف مك٤يم ثٮر٦ة ,كٝؽ ظٮت مؿاصٓ ال١ذةب ىلع وع٪٦ ٙ٭ة/
وعيٛح املؽي٪ح امل٪ٮرة كاجلؽكة كٔاكظ كابلالد كالؿيةض كابلالغ كو٪ؽام دةي٧ـ كأػجةر
إ٣ةل ٥اإلقالي كأػجةر د  ,كدلالت ٪٦٭ة /دل٤ح راثُح إ٣ةل ٥اإلقالي كدل٤ح نرشة ٕ٦٭ؽ
مبٮف األ٤ٝيةت كدل٤ح إ٣ؿب كدل٤ح اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح كدل٤ح ادلٔٮة ثةهل٪ؽ كدل٤ح
احل٧ة٦ح ,كظٮل ٝؿاثح (٦ )884ةدة إٔال٦يح ٦ذ٪ٮٔح ,كل٤نيغ مؤٛ٣ةت أػؿل ٠سرية ثةل٘٤ح
إ٣ؿبيح كاألكرديح ٪٦٭ة٧٬ /ـيح الٮاليح يف ٞ٪٦ت ػري ا٣ربيح ,كاحل ٜأٝٮؿ ,االمرتا٠يح
يبذ ٓ٤املك٧٤ني يف ثٮر٦ة ,اجل٭ةد ,ػالوح اجلعٮ ,رك٬ةجنية دٕ٤ي ٥اإلقالـ كٗري٬ة ,كهل
ن
خمُٮَةت أيٌة  ٨٦أثؿز٬ةٚ /ذط إ٣الـ  ٨٦أد٣ح األظاكـ ,كٛ٦ذةح اٞ٣ؿآف ,كٝةمٮس
اٞ٣ؿآف كٗري٬ة ,اْ٩ؿ م٤ع ٜال١ذةب املؾ٠ٮر.
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 ذ٠ؿت صؿيؽة الؿيةض ىلع لكةف ق١ؿدري النؤكف اخلةرصيح جلج٭ح حتؿيؿ

املك٧٤ني يف ثٮر٦ة إظىةايح دٮًط ٔؽد ا٣ربملة٩حني املك٧٤ني اذلي ٨ينرتًلٮف يف
ا٣ربملةف ل٤ع١ٮ٦ح ابلٮر٦يح كيجٔ ٖ٤ؽد األٌٔةء ظٮايل (ٌٔ )944ٮ ,كحيى٢
َ
مك٧٤ني ازجني ,كيف
إ٤ٝي ٥م٧ةؿ أرٌلف يف ا٣ربملةف ىلع ٦ة يٌل /يف اعـ 8503ـ ىلع

َ
مك٧٤ني ازجني ,كيف اعـ 8528ـ
اعـ 8518ـ ىلع مخكح مك٧٤ني ,كيف اعـ 8511ـ

مخكح مك٧٤ني ,كيف اعـ 8528ـ دٮ٣خ احل١ٮ٦ح النيٮٔيح ,كيف اعـ 8539ـ أربٕح
از٪ةف ٪٦٭ ٥مك٧٤ةف كاآلػؿاف ثٮذيةف ,كيف اعـ 8531ـ مك ٥٤كاظؽ كزالزح

ثٮذيٮف ,كجيؿم ٬ؾا إ٣ةـ دٕيني ثؿملة٩حني صؽد كالم ٟأف ٔؽد األٌٔةء
ن
املك٧٤ني يف ا٣ربملةف إف ل ٥يذ ٥ظؾٚ٭ ٥د٧ة٦ة ٚإ٩٭ ٥ل ٥خيذةركا ٗري كاظؽ٧٠ ,ة أف
اإلذأح الؿق٧يح بلٮر٦ة اك٩خ دؾيٓ ثٕي ا٣ربا٦ش ث٘٤ح رك٬ةجنية ا٣يت تكذ٘ؿؽ

٦ؽد٭ة ز٤ر قةٔح يف زالزح أيةـ يف األقجٮع ,كيف اعـ 8520ـ دٮٛٝخ ٬ؾق اإلذأح

 ٨٦ثر ثؿا٦ش املك٧٤ني(.)8

ن
 نرشت أػجةر إ٣ةل ٥اإلقالي درصحية لكٕةدة األقذةذ حم٧ؽ وٛٮت

الكٞة األ٦ني إ٣ةـ املكةٔؽ لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقالي ٔ ٨منة٬ؽاد ٫ثٕؽ إ٣ٮدة ٨٦
رظ٤ذ ٫ىلع رأس كٚؽ الؿاثُح إىل ث٘٪الديل تلٞيص أكًةع الالصبني املك٧٤ني
ن
 ٨٦ثٮر٦ة يف ٕ٦ك١ؿاد٭ ٥ىلع احلؽكد ٞٚةؿ" /إ٩ين أٔٮد احلٮـ إىل م١ح ظةمال
ثةلىٮرة كالىٮت أبنٓ الىٮر ٔ ٨إ٣ؽكاف اآلز ٥اذلم ٝة٦خ ث ٫احل١ٮ٦ح

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫صؿيؽة الؿيةض الكٕٮديح الىةدرة يف  8954 /3/24ـهإ٣ؽد ( )0232ص,5
 ٫٤ٞ٩النيغ كاليح ظكني ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم يف ٠ذةث( ٫ظٮؿ ٦آ

املك٧٤ني

يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح يف ًٮء ٦ة نرشد ٫الىع ٙالكٕٮديح ٔ ٨اتلٞةريؿ إ٣ةمليح) ص.43
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ا٪ٕ٣رصيح ,إف ٩ؽاء م١ح لٕ٤ةل ٥أف ٝةَٕٮا ٬ؾق احل١ٮ٦ح كظةرصك٬ة اٝذىةدية

ٚإ٩٭ة ظ١ٮ٦ح ٔ٪رصيح ٚةميح ال دذ٧سٚ ٢ي٭ة اٞ٣ي ٥كاألػالؽ ,إف قاكف ثٮر٦ة

كصحن٭ة َةٕ٦٭ ٥اتلٕىت كادلحل ٢اٗذىةب ا٣جكةء كٝذ ٢الؿصةؿ كدٕؾيت

املك٧٤ني كاملك٧٤ةت كاُ٣ؿد اجل٧ة

ث 824 ٖ٤أ ٙ٣يٕحنٮف يف ظة٣ح وعيح

قحبح لك ٬ؾا  ٓ٦احليٮا٩ةت كاألثٞةر كادلصةج دكف رمحح كال مٞٛح"(.)8

٠ ذجخ صؿيؽة اجلؽكة الكٕٮديح حتخ (ٔ٪ٮاف دؽ ٜٚاملـيؽ  ٨٦ألٮؼ

الالصبني املك٧٤ني ىلع ث٘٪الديل  ٨٦م٧ةؿ ٗؿب ثٮر٦ة) ,ظير صؿل َؿد٥٬

٪٦ ٨٦ةزهل ٥حتخ د٭ؽيؽ الكالح كدٕؿًٮا ل٤ذٕؾيت كاالٗذىةب كالرسٝح
كإظؿاؽ امل٧ذ٤اكت ,كٝؽ كو ٢آالؼ األمؼةص ممة رٔ ٓٚؽد الالصبني إىل زالزني

أ ,ٙ٣كأف قتني أ ٙ٣مؼه يجذْؿف ىلع احلؽكد ل٤ك٧ةح هل ٥ثةٕ٣جٮر ,كٌلف ٨٦
املذٮ ٓٝأف دجعر ظ١ٮ٦ح ث٘٪الديل ٬ؾق اٌٞ٣يح  ٓ٦الكُ٤ةت ابلٮر٦يح يف

كٝخ ٝؿيت(.)2

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫أػجةر إ٣ةل ٥اإلقالي الىةدرة يف  8954 /2/22ـه ٫٤ٞ٩النيغ كاليح ظكني
ث ٨النيغ ٔجؽ اخلة ٜ٣ا٣رب٦ةكم يف ٠ذةث( ٫ظٮؿ ٦آ

املك٧٤ني يف ثٮر٦ة االمرتا٠يح يف

ًٮء ٦ة نرشد ٫الىع ٙالكٕٮديح ٔ ٨اتلٞةريؿ إ٣ةمليح) ص. 38
(٬ )2ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫صؿيؽة اجلؽكة الكٕٮديح الىةدرة يف ٬8954/1/22إ٣ؽد (  )1425ص,80
 ٫٤ٞ٩النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌل رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني يف
ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) ص ,94كدلم نكؼح
مىٮرة هلؾا ال١ذةب ,ك٬ؾا ال١ذةب ٔجةرة ٔ ٨دمٓ ٦ة كرد ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦دٞؿيؿ
كأػجةر كظٮارات  ٨٦اعـ  ٬8942كظىت اعـ ٦ ٨ٔ ٬8041أقةة مك٤يم أرٌلف ,يف ادلكريةت
=
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٠ ذجخ صؿيؽة ٔاكظ الكٕٮديح حتخ ٬ؾا ا٪ٕ٣ٮاف (ثٮر٦ة د٧ةرس دىٛيح

الٮصٮد اإلقالي) كبؽأت ثٞٮهلة د٪ة٤ٝخ كٌلالت األ٩جةء إ٣ةمليح أػجةر املأقةة

ا٣يت ي٧ؿ ث٭ة مك٧٤ٮ ثٮر٦ة كا٣يت د٤ؼه يف ٝيةـ ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة ثإصالء املك٧٤ني

 ٨٦أكَة٩٭ ٥كخبةوح إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كيٞؽر ٔؽد اجلةزظني  ٨٦مك٤يم ثٮر٦ة مخكح
ن
ٔرش أ ٙ٣يٮ٦ية ,يذٔ ٥جٮر ٧ْٕ٦٭ ٥إىل دك٣ح ث٪ضالديل ا٣يت ٝة٦خ ثإيٮاا٭ ٥يف
خمي٧ةت مؤٝذح ,كٝؽ ذ٬جخ ثٕي األػجةر إىل أف ٔؽد املك٧٤ني اذليٝ ٨ذ٤ٮا

ظٮايل ٦بح أ ٙ٣مك ,٥٤كٝؽ ثٕر ظ١ٮ٦ح ث٘٪الديل ث٧ؾ٠ؿة اظذضةج إىل

ظ١ٮ٦ح ثٮر٦ة(.)8

 صؿيؽة األ٩جةء ال١ٮيتيح نرشت دٞةريؿ دكريح ٌٔٝ ٨يح مك٤يم ثٮر٦ة
ن
اثذؽاء ٨٦
كاملؾاثط ا٣يت يذٕؿًٮف هلة ٪٦ؾ ٝؿكف ٔرب ظٞ٤ةت ث٘٤خ ( )88ظٞ٤ح
اثلالزةء 94 /أثؿي2489 ٢ـ كظىت اجلٕ٧ح٦ 84 /ةيٮ 2489ـ ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ ثٮر٦ة

٦ؾحبح إ٣رص) ,كا٣يت ق ٍ٤الٌٮء ىلع اجلؾكر اتلةرخييح ملك٤يم ثٮر٦ة ,كػٛ٤يح

اكم٤ح ٔ ٨الٮًٓ اجل٘ؿايف كالكاك كاالٝذىةدم كادليين بلٮر٦ة ,كػٛ٤يح ٔ٨
ادلية٩ح ابلٮذيح ك٦جنؤ٬ة ,إًةٚح إىل ردكد إٔٚةؿ دكؿ إ٣ةل ,٥كامل٧ْ٪ةت كاهليبةت

=

املؼذٛ٤ح اكلىع ٙكاملضالت إ٣ؿبيح كٝؽ ظٮل ىلع (٦ )24ةدة إٔال٦يح ٦ذ٪ٮٔح,
كل٧٤ؤ٠ ٙ٣ذةثةت أػؿل ٦س٩ ٢جؾة ٔ ٨دةريغ ثٮر٦ة ,كص٘ؿاٚيح ثٮر٦ة كأرٌلف ,ك٦أقةة
املك٧٤ني يف أرٌلف.
(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫صؿيؽة ٔاكظ الكٕٮديح الىةدرة يف ٬8954/2/81إ٣ؽد (  )0932ص٫٤ٞ٩ ,5
النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌل رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني ثٮر٦ة
النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) ص ,15مؿصٓ قةث.ٜ
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كالنؼىيةت االٔذجةريح ,كدُؿٝخ اتلٞةريؿ ٔ٠ ٨يٛيح دػٮؿ اإلقالـ يف ثٮر٦ة,

كأقجةب ٬ضؿة املك٧٤ني ٪٦٭ة ,ك٦ة يذٕؿًٮف هلة يف اٞ٣ؽي ٥كاحلؽير ٨٦
ا٩ذ٭ةاكت كمٌةيٞةت ,كمكذٞج ٢اإلقالـ يف ثٮر٦ة ,ك٩جؾة ٔ ٨امل٧ْ٪ةت ابلٮر٦يح

املٮزٮٝح٧٠ ,ة يُؿح امل ٙ٤األقب٤ح األ ٥٬كجييت ٔ٪٭ة٦ /ة أقجةب ٬ضؿة
املك٧٤ني  ٨٦ثٮر٦ة كػةوح إ٤ٝي ٥أرٌلف؟ ك٦ةذا دٕؿؼ ٔٝ ٨ة٩ٮف املٮاَ٪ح يف

ثٮر٦ة؟ ك٦ةذا دٕؿؼ ٔ ٨درصةت اجلجكيح؟ كًليَ ٙؿد ٝؿاثح امل٤يٮ٩ني  ٨٦مك٤يم
أرٌلف إىل احلؽكد املضةكرة ٔرب اتلةريغ ؟ ٚةمل ٙ٤يُؿح اٌٞ٣يح  ٨٦صؾكر٬ة
كيٕيؽ دٮزيٞ٭ة ٔرب ٬ؾق احلٞ٤ةت(.)8

ٝ ة٣خ دل٤ح ابلالغ ال١ٮيتيح حتخ ٬ؾا ا٪ٕ٣ٮاف (ثٮر٦ة /إثةدة دمةٔيح

لأل٤ٝيح اإلقال٦يح كإػٮا٩٭ ٥ال حيكٮف كال يذعؿًلٮف) ,ثٮر٦ة ثرل دذعكٚ ٥ي٭ة

ٔ٤ٞيةت ثٮذيح ٔك١ؿيح ٦ذٕىجح ٦ذؼٛ٤ح كل١ٛ٤ؿ االمرتايك منةرًلح يف ذلٟ

اتلؼ ٙ٤املذٕىت أك اتلٕىت املذؼ ٙ٤كذلا ٚجٮر٦ة ٝ ٨٧ً ٨٦ةا٧ح ثرلاف

الرشؽ األٝىص املؿمعح ل٤كٞٮط ثني أ٩يةب ا٘٣ٮؿ النيٮ

اذلم خيٍُ الثذالع

الرشؽ  ٨٦ا٤ٛ٣جني إىل ٩حجةؿ كابل٘٪ةؿ ػالؿ حنٮ ٔٞؽ  ٨٦الكجنيٞٚ ,ؽ ٝةـ

اجلْةـ ابلٮري ثٞذ ٢أكرث ٦ ٨٦ةاح أ ٙ٣مك ٥٤ثٕؽ أف دمؿ مكةصؽ ٥٬كمـؽ
ن
مىةظٛ٭ ٥ك٩٭ت ممذ٤اكد٭ ٥اثلةثذح كاملٞ٪ٮ٣ح ,ك٩ك ٢ث٭ ٥د١٪يال ك٬ذٟ
أٔؿاً٭ ٥كرشد ٠ؾل ٟحنٮ ٦ةاح أ ٙ٣آػؿي ٨اًُؿكا ل٤ضٮء إىل ث٘٪الديل ا٣يت

( )8كٝؽ ٠ذج ٫الىعيف األقذةذ /يٮقٔ ٙجؽ الؿمح ٨كدلم نكؼح ال١رتك٩يح جل٧يٓ ظٞ٤ةد٭ة,
ن
كيه أيٌة ٦ذٮٚؿة ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.
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حتٮؿ اآلف إيٮاء املرشدي ٨امل١٪ٮبني(.)8

٠ ذجخ دل٤ح راثُح إ٣ةل ٥اإلقالي حتخ ٔ٪ٮاف (اًُ٭ةد األ٤ٝيح

املك٧٤ح يف ثٮر٦ة) ,كٝة٣خ دذٕؿض األ٤ٝيح اإلقال٦يح يف ثٮر٦ة لالًُ٭ةد
كاتل١٪ي ٨٦ ٢ظ١ٮ٦ذ٭ة إ٣ك١ؿيح االمرتا٠يح ممة ظةؿ دكف ٝيةـ املك٧٤ني ٚي٭ة

ثأداء كاصجةد٭ ٥ادليجيح يف ظؿيح كاَ٧ب٪ةف ,ث ٢صةكز ا٦ ٥٤ْ٣ؽاق ٔ٪ؽ٦ة ق٪خ

احل١ٮ٦ح ابلٮر٦يح ٝٮا٩ني حتؿـ املك٧٤ني ٪٬ةؾ  ٨٦دمٓ اتلرباعت كاملٕٮ٩ةت بل٪ةء
املكةصؽ كدٕ٧ري٬ة ,كٚذط املؽارس اإلقال٦يح كإننةا٭ة ,ككًٕخ إ٣ؿاٝي ٢يف
قبي ٢أداء املك٧٤ني ٚؿيٌح احلش كزيةرة املكضؽ اجلجٮم الرشي ,ٙاألمؿ اذلم

داع املض٤ف املؿًلـم ل٤ض٧ةٔح اإلقال٦يح أف ي٪ةمؽ ظ١ٮ٦ح ابلة٠كذةف كدميٓ
احل١ٮ٦ةت كالنٕٮب اإلقال٦يح أف تكذؼؽـ ٛ٩ٮذ٬ة جلرصة املك٧٤ني ٪٬ةؾ كرٓٚ

ا٪ٔ ٥٤ْ٣٭ ,٥كإاعدة احلؿيح ادليجيح إحل٭ ,٥كإٞ٩ةذ ٥٬ممة ٚ ٥٬ي ٨٦ ٫ثؤس كمٞةء

كػؿاب(.)2

٠ ذجخ دل٤ح املضذ ٓ٧ال١ٮيتيح األقجٮٔيح ثٕ٪ٮاف (حتٞي ٜمىٮر ٔ٨

٦أقةة املك٧٤ني يف دم٭ٮريح ثٮر٦ة االمرتا٠يح النٕجيح) ظير دٕحل أ٤ٝيح
(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح ابلالغ ال١ٮيتيح الىةدرة يف ٬8954/2/28إ٣ؽد (  )014ص,29-22
 ٫٤ٞ٩النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌل رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني ثٮر٦ة
النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) مؿصٓ قةث ,ٜص.22
(٬ )2ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح املضذ ٓ٧ال١ٮيتيح الىةدرة يف  ٬8954/3/80إ٣ؽد (  )044ص,82-80
 ٫٤ٞ٩النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌل رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني
ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) مؿصٓ قةث ٜص.824
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مك٧٤ح يُ٤ٔ ٜ٤ي٭ ٥اق ٥مك٤يم الؿك٪٬ضية يٕحنٮف كقٍ حبؿ  ٨٦ابلٮذيني

حييُٮف ث٭ ٨٦ ٥لك صة٩ت كيذع٧١ٮف يف مىةاؿ ,٥٬كٝؽ ورب املك٧٤ٮف
ن
كوةثؿكا ظىت حيذْٛٮا ثأراًي٭ ٥كديةر ٥٬ا٣يت كرزٮ٬ة صيال ثٕؽ صي ٨ٔ ٢آثةا٭٥

كأصؽادٔ ,٥٬رب ظٞت دةرخييح َٮي٤ح د٧ذؽ ثٕي صؾكر٬ة إىل اٞ٣ؿف اثلة٨٦
امليالدم٪ٔ ,ؽ٦ة دٮٗ٤خ صيٮش اٛ٣ذط اإلقالي إىل ظؽكد الىني خمٛ٤ح كراء٬ة

ثٕي اجلؿىح كالٌٕٛةء اذلي ٨اقذٞؿكا ثذ ٟ٤األحنةء٧٠ ,ة د٧ذؽ صؾكر٬ة األػؿل

إىل ٬ضؿات اتلضةر املك٧٤ني  ٨٦إ٣ؿب كاٛ٣ؿس كامل٘ٮؿ يف ٚرتات الظٞح ٨٦

ثؽايح اٞ٣ؿف اثلة ٔرش إىل اثلةٔ ٨٦رش امليالدم(.)8

٦( أقةة املك٧٤ني يف ثٮر٦ة) حتخ ٬ؾا ا٪ٕ٣ٮاف ٠ذجخ دل٤ح احل٧ة٦ح

الكٕٮديح ٞٚة٣خ /ثٔ ٖ٤ؽد الالصبني املك٧٤ني اٛ٣ةري ٨٦ ٨ثٮر٦ة ظٮايل

( )831444الئج ,كيف قذح أم٭ؿ ٝؽ يى ٢إ٣ؽد إىل م٤يٮف ,يٕحنٮف اآلف يف

ٕ٦ك١ؿات ىلع احلؽكد ثني ثٮر٦ة كب٘٪الديل ا٣يت اقذٞج٤ذ٭ ٥كبٮر٦ة ا٣يت

َؿدد٭ ,٥ال ي١٤٧ٮف أبكٍ ٦ذُ٤جةت احليةةٚ ,٭ ٥ثال مكةك ,٨ثال ٔ ٢٧كبال
كَٞ٣ ,٨ؽ ٞٚؽكا لك يشء ٦ة ٔؽا ذ٠ؿيةت اخلٮؼ كالؿ٬جح ا٣يت دُةرد ٥٬يف

امل٪ىفٚ ,ةلالصبٮف  ٨٦ ٥٬الؿك٪٬ضيح املك٧٤ني اذلي ٨يٕحنٮف يف ٞ٦ةَٕح أرٌلف
يف ثٮر٦ة ٪٦ؾ زالزح ٝؿكف٧ْٕ٦ ,٭ ٥يٕ٧٤ٮف ثةتلضةرة كالـرأح ,ك ٥٬أ٤ٝيح يف ثرل

(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح راثُح إ٣ةل ٥اإلقالي الىةدرة يف ذم احلضح ق٪ح ٬8942إ٣ؽد ()84
ص ٫٤ٞ٩ ,31-30النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌل رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة
املك٧٤ني ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) مؿصٓ
قةث ٜص.24
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ث ٫ظٮايل ٔرش  ٨٦األ٤ٝيةت األػؿل ك٣ك ٨األ٤ٝيةت األػؿل لك٭ة دؽي٨
ثةدلية٩ح ابلٮذيح ,ثح٧٪ة الؿك٪٬ضيح يؽي٪ٮف ثةإلقالـ كيؤ٪٦ٮف ثؿقة٣ح اجليب حم٧ؽ

ﷺ(.)8

 حتخ ٔ٪ٮاف (مك٧٤ٮ ثٮر٦ة حمؿكمٮف  ٨٦ظٞٮٝ٭ ٥املؽ٩يح ك٨٦

اجلجكيح)٠ ,ذجخ دل٤ح اإلرمةد احل٪٧يح ٞٚة٣خ /إف االًُؿاثةت اُ٣ةاٛيح ثني
املك٧٤ني كاملٮغ ابلٮذيني يف أرٌلف ػةوح كيف أ٦ةك ٨أػؿل اع٦ح دؿصٓ إىل أيةـ

االقذٕ٧ةر ا٣ربيُة ٚ ,يف اعـ 8509ـ أز٪ةء احلؿب إ٣ةمليح اثلة٩يح ٔ٪ؽ٦ة اقذٮىل

احلةثة٩يٮف ىلع ثٮر٦ة كَؿدكا اإلجن٤زي ٪٦٭ة ,ثؽأت َةاٛح املٮغ يف ذثط املك٧٤ني

كٝذ٤٭ ,٥يف ظني اك٩خ احل١ٮ٦ح ًٕيٛح كل ٥يك٪٬ ٨ةؾ  ٨٦يٕةرً ,٫ك٬ؾا
اإلر٬ةب أصرب املك٧٤ني ىلع اهلؿب ٪٦٭ة إىل ابل٘٪ةؿ الرشٝيح ,كذ٬ت آالؼ ٨٦

املك٧٤ني ًعةية املؾحبح ,كاقذٮىل ىلع ممذ٤اكد٭ ٥أ٩ةس َ ٨٦ةاٛح املٮغ ,ز ٥اعد

األ٪ٔ ٨٦ؽ٦ة اعد اإلجن٤زي مؿة أػؿل ,كيف 0ي٪ةيؿ اعـ 8504ـ ظى٤خ ثٮر٦ة ىلع
اقذٞالهلة ٚجنُخ املؤامؿة حلعؿـ املك٧٤ٮف  ٨٦ظٞٮٝ٭ ,٥كبؽأت االًُؿاثةت
اُ٣ةاٛيح  ٨٦صؽيؽ كبؽأت ٝٮات إ٣ك١ؿ كالرشَح ا٣يت ٚي٭ة األٗ٤جيح ُ٣ةاٛح

املٮغ رضب كَؿد املك٧٤ني  ٨٦امل٪ةَ ٜاإلقال٦يح ,كق٤جخ رشَح اهلضؿة
(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح احل٧ة٦ح الكٕٮديح يف ٔؽد٬ة الىةدرة  ,٬8954/4/94إ٣ؽد ()182
ص ٫٤ٞ٩ ,83النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌل

رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة

املك٧٤ني ثٮر٦ة النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) ص,858
مؿصٓ قةث ,ٜكٝؽ اٝذبكخ املض٤ح ٬ؾق املٕ٤ٮ٦ةت  ٨٦دل٤ح ادلٔٮة اإلقال٦يح ا٣يت دىؽر
يف د٣يه ثةهل٪ؽ الىةدرة يف 8542/82/82ـ.
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ن
كاتلٮَني ٪٦٭ ٥ظٛةاِ ٛ٩ٮق٭ ٥كدٕٚذ٭ ٥صربا إىل ابل٘٪ةؿ الرشٝيح ,ز ٥رصٕٮا إىل
ثٮر٦ة ثٕؽ ادٛةٝيح ز٪ةايح د٧خ ثني ظ١ٮ٦يت ث٘٪الديل كبٮر٦ة كد ٥إقاك٩٭ ٥يف

املؼي٧ةت ٪٬ةؾ(.)8

 دل٤ح ابليةف يف ٝك ٥مؿوؽ األظؽاث ذ٠ؿت ٔ ٨أظٮاؿ مك٤يم ثٮر٦ة
املك٧٤ني يف إ٣رص احلةرض ,ال زا٣خ

كبؽأت ثٞٮهلة /يف كاظؽة  ٨٦أ٦ ٥٬آ

منلكح مك٤يم ثٮر٦ة يف دـايؽ مكذ٧ؿ كيف جتة ٢٬مكذ٧ؿ ,كلٕ٩ ٥ؽ نك٨٦ ٓ٧
ن
امل٧ْ٪ةت اإلاغزيح محبة ٔ ٨جنؽد٭ ٥كال َ٤ت مكةٔؽد٭ ,٥ثؿٗ ٥اقذ٧ؿار املأقةة

كمؽد٭ة ىلع املك٧٤ني ٪٬ةؾٞٚ ,ؽ دٮاو٤خ اال٩ذ٭ةاكت اخلُرية يف ظ ٜالكاكف
املك٧٤ني  ٨٦ابلٮر٦يني ىلع يؽ اٞ٣ٮات احل١ٮ٦يح ابلٮذيح؛ ظير ال زالٮا حيؿمٮف

 ٨٦أبكٍ ظٞٮٝ٭٦ ٥س ٢احلؿيح يف االٔذٞةد كالكٛؿٚ ,ةلكٛؿ مم٪ٮع ٝ ٨٦ؿيح إىل

ٝؿيح إال ثؿػىح ٝ ٨٦ٮات اجلحل؛ كاتلض٪يؽ إصجةرم ل٤ضجكني ممة يٕين دٕؿض
أٔؿاض املك٧٤ةت لال٩ذ٭ةاكت كاتلضةكزات كاالٔذٞةؿ اتلٕكيف كاهل٧يج يف ظٜ
ن
حلال ك٩٭ةرا ن ُ
كيؤػؾكف إىل املٕذٞالت ٨٦
املك٧٤ني ٦ذٮاو٢؛ إذ يُ٘ةر ىلع ثيٮد٭٥

دكف دٮصي ٫اتل٭ ٥إحل٭٥؛ كحيْؿ ٔ٤ي٭ ٥ث٪ةء املكةصؽ كاملؽارس ادليجيح إال ثؿػه
يىٕت احلىٮؿ ٔ٤ي٭ة ,كوٮدرت ٪٦٭ ٥مـارٔ٭ ٥كأراًي٭ ٥ك٬ضؿكا إىل ٪٦ةَٜ

كٔؿة كٗري وةحلح ل٤ـرأح؛ ك ٓ٦األقٚ ٙإف املع٪ح ا٣يت يذٕؿض هلة النٕت

املك ٥٤يف ثٮر٦ة ل ٥د ٜ٤إىل احلٮـ اال٬ذ٧ةـ املُ٤ٮب ٠ ٨٦ن ٙاجلؿاا ٥ابلٮذيح
(٬ )8ؾا ٦ة ذ٠ؿد ٫دل٤ح اإلرمةد احل٪٧يح يف ٔؽد٬ة الىةدرة يف مٮاؿ ق٪ح ,٬8049ص٫٤ٞ٩ ,28-85
النيغ وة٣ط حم٧ؽ إدريف األرٌل رمح ٫اهلل يف ٠ذةث٦( ٫أقةة إػٮا٪٩ة املك٧٤ني ثٮر٦ة
النيٮٔيح ظكت ٦ة نرشد ٫ادلكريةت املؼذٛ٤ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح) مؿصٓ قةث ٜص.858
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الثقافة اإلسالمية يف بورما

ًؽ املك٧٤ني يف ٬ؾق ابلٕٞح  ٨٦إ٣ةل ,٥كدٞؽي ٥املكةٔؽات اإلنكة٩يح الالز٦ح
هل ٥ثني احل٭ٮد كاهل٪ؽكس(.)8

( )8اْ٩ؿ دل٤ح ابليةف إ٣ؽد ( )810ص  ,820ثٕ٪ٮاف (٦ة زا٣خ املأقةة مكذ٧ؿة).
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 /2امقٌِات امفضائيث.
ٝ ةـ ٪ٝةة األٝىص اٌٛ٣ةايح ثةتلٕةكف  ٓ٦املؿًلـ اإلٔالي الؿك٪٬يج مح٤ح

إٔال٦يح جلرصة مك٤يم ثٮر٦ة مكةء يٮـ اجلٕ٧ح  8090 /1/20ـه ٨٦الكةٔح 4.44
ن
ن
مكةء ,كمةرؾ يف احلٞ٤ح دل٧ٮٔح  ٨٦امل٭ذ٧ني يف ٌٝيح
مكةء إىل الكةٔح 84.44
مك٤يم ثٮر٦ة كاحلٞٮٝيني كاإلٔال٦يني ,كدُؿٝٮا إىل صٮا٩ت ٔؽة أ٧٬٭ة /ذ٠ؿ
٦أقةة مك٤يم ثٮر٦ة كٕ٦ة٩ةد٭ٔ ٥رب إ٣ىٮر كأقجةب املنلكح كصؾكر٬ة

اتلةرخييح ,كذ٠ؿ ثٕي احل٤ٮؿ ك٪٦ةمؽة ادلكؿ اإلقال٦يح ك٧ْ٪٦ةت ظٞٮؽ

اإلنكةف(.)8

ٚ ي ٥٤كزةاٌف ثٕ٪ٮاف (اإلثةدة اخلٛيح).

ن
اذلم أ٩ذضذ ٫كٝؽ٦ذ٪ٝ ٫ةة اجلـيؿة ملؽة قةٔح دٞؿيجة ,كٔؿض ثذةريغ/

2489/49/20ـ ,كق ٍ٤الٌٮء ىلع اٌٞ٣يح بنلك اظرتايف ك٦٭ين ,ك ٢ٞ٩الىٮر
كاملٞةَٓ احليح  ٨٦مٮ ٓٝاحلؽث داػ ٢أرٌلف ,كذل ٟثإدػةؿ اك٦ريات ػٛيح ىلع

( )8دةثٕخ ٬ؾق احلٞ٤ح ٦جةرشة كيه ٦ذٮٚؿة يف مٮ ٓٝاحلٮديٮب ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح
ٚ ُٓٞ٧٠يؽيٮ ,كٝؽ مةرؾ لك /٨٦
 ٔجؽ اهلل قال٦ح ٕ٦ؿكؼ راحف املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم. حم٧ؽ أيٮب قٕيؽم ثةظر كٌٔٮ املؿًلـ اإلٔالي الؿك٪٬يج . أثٮ َ٤عح األرٌل ٩ةمٍ ظٞٮٌف .والح ٩ٮر ٔجؽ الن١ٮر ٦ؽيؿ املؿًلـ اإلٔالي الؿك٪٬يج .ٔجؽ اهلل ٔ٧ؿ األرٌل دأيح كحمةرض جبةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل. أمحؽ أثٮ اخلري ٌٔٮ املؿًلـ اإلٔالي الؿك٪٬يج ,كٍل٭ ٨٦ ٥األرٌل٩حني ا٣رب٦ةكيني.684
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الؿٗ ٨٦ ٥ا ٓ٧ٞ٣اإلٔالي كاحلىةر املٛؿكض ٝ ٨٦ج ٢احل١ٮ٦ح ,كٝؽ اكف اٛ٣ي٥٤
ن
ن
مؤزؿا صؽا ل٘٤ةيح ,كيْ٭ؿ ا ٥٤ٛ٣اتلٕؾيت امل٪٭يج كاتلُ٭ري إ٣ؿٌف كاٞ٣ذ٢
ثأق٤ٮب اإلٔؽاـ ًؽ الؿك٪٬ضية ,كا٣يت ٛ٩ؾت ثؽٔ ٥كمنةرًلح  ٨٦صحل

٦ية٧٩ةر كٝٮات أ ٨٦ادلك٣ح كاملكؤك٣ني احل١ٮ٦يني املع٤يني ,كاظذٮل ىلع
ٞ٣ةءات ظيح بلٕي امل١٪ٮبني كٞ٣ةءات  ٓ٦مكبٮ٣ني يف احل١ٮ٦ح املية٧٩ةريح,

كبٕي ابلٮذيني املتنؽدي ٨٦ ٨الؿ٬جةف كٗري ,٥٬كأ٧٬٭ة ٝىح املؿأة املك٧٤ح
ن
ن
ص٪ةت آرا ا٣يت دٮٚيخ أزؿ اٗذىةب ٔ 24 ٨٦ك١ؿية ثٮذية ,ظىت أدا٩خ ظ١ٮ٦ح

ثٮر٦ة ٪ٝةة اجلـيؿة اإلػجةريح بكجت ٔؿً٭ة هلؾا اٛ٣ي ٥٤اذلم ثني ظؽكث إثةدة
دمةٔيح ًؽ الؿك٪٬ضية ,ظير ٝة٣خ احل١ٮ٦ح إف اتلٞؿيؿ يف ا٪ٞ٣ةة ٦جةٖ٣

كاٚذٕةؿ(.)8

ٚ ي ٥٤كزةاٌف ثٕ٪ٮاف (األرٌلف املجكيح).

اذلم أ٩ذضذ ٫كٝؽ٦ذ٪ٝ ٫ةة املضؽ اٌٛ٣ةايح ملؽة أربٕني دٝيٞح ,كٔؿض يف يٮـ

اثلالزةء  ,٬8099/88/94املٮا2482/84/82/ ٜٚـ ,كد ٥دىٮيؿ منة٬ؽق كأظؽاز٨٦ ٫
خمي٧ةت الالصبني اٛ٣ةري ٨٦ ٨اًُ٭ةد ابلٮذيني ىلع ظؽكد ث٘٪الديل ,كٔؿض
ٞ٣ةءات كمنة٬ؽ ظيح ل٧٤ك٧٤ني اذلي٩ ٨ـظٮا يف األظؽاث األػرية  ٨٦رصةؿ

كنكةء كأَٛةؿ ,كٝةـ جبٮ٣ح ىلع املكةك ٨املذ٭ةل١ح ك٩٭ؿ اجلةؼ اذلم يٛى ٢ثني
ن
ظؽكد أرٌلف كب٘٪الديل ,كد ٥أيٌة ٔؿض بلٕي ظٞ٤ةت حتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي٥
لألَٛةؿ ,رٗ ٥ابلؤس اذلي ٨يٕحنٮف ٪٬ةؾ ٓ٦ ,إثؿاز أننٮدة كٝىيؽة لألَٛةؿ

( )8دةثٕخ ٬ؾق احلٞ٤ح ٦جةرشة كيه ٦ذٮٚؿة يف مٮ ٓٝاحلٮديٮب ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح
ٚ ُٓٞ٧٠يؽيٮ ثٕ٪ٮاف (اإلثةدة اخلٛيح).
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ن
ن
الالصبني املٌُ٭ؽي ٨مؿددي /٨أًىح اإلقالـ جلة دي٪ة ,كدميٓ ال١ٮف جلة كَ٪ة(.)8

ٚ ي( ٥٤مك٧٤ٮ الؿك٪٬ضية ٦أقةة إقال٦يح صؽيؽة).
ن
اٛ٣ي ٥٤اذلم أ٩ذضذ٪ٝ ٫ةة إٝؿأ اٌٛ٣ةايح قٕية  ٨٦إدارة ٪ٝٮات اٝؿأ يف ٠نٙ
ظض٦ ٥أقةة مك٤يم أرٌلف الؿك٪٬ضية يف ثٮر٦ةُ ,
كٔؿض مكةء يٮي االزجني

كاثلالزةء املٮا 83 /ٜٚك ٦ 84ةرس2480ـ كيذعؽث اٛ٣ي ٥٤املذ١ٮف  ٨٦صـأي٨ٔ ٨

٦أقةة مٕت الؿك٪٬ضية املك ٥٤يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,ك٦ة يذٕؿًٮف هل  ٨٦دلةزر ىلع يؽ
ابلٮذيني ٪٦ؾ أف اظذ٤ذ ٫ثٮر٦ة ق٪ح 8340ـ كظىت يٮ٪٦ة ٬ؾا ,كدُؿؽ اٛ٣ي ٥٤إىل
ص٘ؿاٚيح كدةرخييح إ٤ٝي ٥أرٌلف ,ك٦ة يذٕ ٜ٤ث٧كةظذ ٫كمٮ ٫ٕٝاجل٘ؿايف كأوٮؿ

قاك ٫٩املك٧٤ني ,كًليٛيح دػٮؿ اإلقالـ إحل ,٫كأظٞيح مك٤يم الؿك٪٬ضية ث٫

ثةتلعةك ٥لالٔذجةرات اتلةرخييح كاجل٘ؿاٚيح كإ٣ؿٝيح كالكيةقيح كاحلٌةريح
كادليجيح ,كاٛ٣ي ٥٤اتك ٥ثةلٮإٝيح إذ د ٥دىٮيؿق يف خمي٧ةت جلٮء الؿك٪٬ضيني ك٦ة
يذٕؿًٮف هل  ٨٦إذالؿ يف ادلكؿ املضةكرة إل٤ٝي٧٭ ,٥ظير ذ٠ؿ م٭ةدات اجلةصني

( )8دةثٕخ ٬ؾق احلٞ٤ح ٦جةرشة كيه ٦ذٮٚؿة يف مٮ ٓٝاحلٮديٮب ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح
ٚ ُٓٞ٧٠يؽيٮ ثٕ٪ٮاف (األرٌلف املجكيح) ,كٝؽ اكف اٛ٣ي ٨٦ ٥٤قح٪ةريٮ كإػؿاج كدٞؽي/٥
اإلٔالي املٕؿكؼ دؿيك الن٭ؿم كٌلف الٌيٮؼ لك  /٨٦النيغ ٔجؽ اهلل ث ٨قال٦ح
ٕ٦ؿكؼ أ٦ني دل٤ف اجلةحلح األرٌل٩يح ا٣رب٦ةكيح ,كد .حم٧ؽ رًٮاف ٦ؽيؿ ٚؿع اجلؽكة
إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالي يف ث٪ضالدش ,كأقٕؽ الـ٦ةف ثٚ ٨ؼؿ ادلي ٨دأيح ك٩ةمٍ
إاغي يف خمي٧ةت الالصبني ,كبٕؽ ٔؿض اٛ٣ي ٥٤د ٥اقذٌةٚح النيغ د .حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ
الؿمح ٨إ٣ؿييف ادلأيح املٕؿكؼ كأقذةذ جبةٕ٦ح امل ٟ٤قٕٮد ل٤ذع٤ي ٢كٔؿض اٌٞ٣يح ٨٦
ْ٪٦ٮر إقالي.
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ن
اذلي ٨ي٤ٞ٪ٮف وٮرا ممة رأكق  ٨٦ثؿبؿيح ٦ةرقذ٭ة إ٣ىةثةت ابلٮذيح كاجلحل

ابلٮري يف ظ ٜالنٕت الؿك٪٬يج املكٝ ٨٦ ٥٤ةا٧ح َٮي٤ح ٨٦ ,و٪ٮؼ الٮظنيح
يف أبنٓ وٮر٬ة  ٨٦اتل٧يزي إ٣ؿٌف كادليين كاتل٭٧حل االصذ٧ة

كمىةدرة

األمٮاؿ كاتلُ٭ري إ٣ؿٌف كاإلثةدة اجل٧ةٔيح امل٧ْ٪ح كاتل٭ضري اٞ٣رسم كاٗذىةب
ا٣جكةء كاتلٕؾيت ظىت املٮت ,كإ٬ة٩ح املٞؽقةت اإلقال٦يح حبؿؽ املكةصؽ
كاملىةظ.)8(ٙ

 قٌاة وؼال امفضائيث.
ٝة٦خ ٪ٝةة كوةؿ اٌٛ٣ةايح ثذؼىيه ثؿ٩ة٦ش ٔ ٨مك٤يم أرٌلف ملؽة قةٔح

ىلع اهلٮاء ٦جةرشة ثٕؽ والة امل٘ؿب يف يٮـ دمٕح  ٨٦لك أقجٮع ,ظير اكف
ن
ا٣رب٩ة٦ش حي٪ٔ ٢٧ٮا٩ة (أرٌلف تكذرصػك )٥كٌلف يٞؽ ٫٦اإلٔالي ػةدل
ن
ن
ا٘٣ة٦ؽم ,كاآلف حي٪ٔ ٢٧ٮا٩ة صؽيؽا (أرٌلف املأقةة)  ٨٦دجكي ٜكدؿديت كدْ٪ي٥
املؿًلـ اإلٔالي الؿك٪٬يج ث١٧ح ,كدٞؽي ٥خنجح  ٨٦اإلػٮة األرٌل٩حني ثةمل١٤٧ح
إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,كيٞٮـ ثةقذٌةٚح ًيٮؼ دلي٭ ٥ا٬ذ٧ةـ ثةٌٞ٣يح ل٤ذع٤ي٢

كاحلٮار ,كٝؽ مةرؾ ز٤ح  ٨٦امل١ٛؿي ٨كادلاعة كاملنةيغ كاإلٔال٦يني كامل٭ذ٧ني
ثةٌٞ٣يح كٝؽ ثٔ ٖ٤ؽد احلٞ٤ةت( )54ظىت ٩٭ةيح اعـ 8091ق ,كال زا٣خ

مكذ٧ؿة(.)2

( )8دةثٕخ ٬ؾق احلٞ٤ح ٦جةرشة كيه ٦ذٮٚؿة يف مٮ ٓٝاحلٮديٮب ىلع النج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح
ٚ ُٓٞ٧٠يؽيٮ ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ الؿك٪٬ضية ٦أقةة إقال٦يح صؽيؽة).

( )2دةثٕخ أكرث  ٨٦ظٞ٤ح هلؾا ا٣رب٩ة٦ش األقجٮ  ,كاحلٞ٤ةت ٦ذٮٚؿة ىلع مٮ ٓٝاحلٮديٮب
ثٛ٪ف اق ٥ا٣رب٩ة٦ش.

686

الفصل الثالث :اجلهود الداخلية واخلارجية ملواجهة حتديات الثقافة اإلسالمية يف بورما

 قٌاة اآلن امفضائيث

كيه ا٪ٞ٣ةة الٮظيؽة إىل اآلف ا٣يت دٛؿدت ثذُ٘يح األػجةر ث٧٭٪يح اظرتاٚيح

اعحلح ,ظير ٤ٞ٩خ األظؽاث كالٮٝةآ كاملنة٬ؽ  ٨٦داػ ٢املؼي٧ةت يف ٦ؽي٪ح
أكيةب ثأرٌلف ,كأرق ٢مٮٚؽ٬ة كمؿاق٤٭ة اإلٔال٦يح ص٪ةف مٮىس ,كبؾ٣خ ص٭ؽا
ن
٠جريا كاقذُةٔخ أف دٕٞ٣ ٢٧ةءات ٦جةرشة كزيةرات ٦يؽا٩يح كمٮا٬ؽ ظيح
ن
مؤزؿة ,كٔؿًخ كزةا ٜظرصيح ك٦٭٧ح صؽا ,كٝؽ ٔؿًخ قخ ظٞ٤ةت(.)8
 قٌاة األحِاز امفضائيث.

كيه ا٪ٞ٣ةة الٮظيؽة إىل اآلف ا٣يت دٛؿدت ثةلك٧ةح ل٤ؿك٪٬ضيني ثجر ظٞ٤ةت

٦جةرشة ثةل٘٤ح املع٤يح الؿك٪٬ضيح يف مٮاًيٓ ٦ذ٪ٮٔح د٭ ٥املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني,
كيه  ٨٦إٔؽاد كدؿديت كإػؿاج املؿًلـ اإلٔالي الؿك٪٬يج ,كٝؽ ثسخ أكؿ ظٞ٤ح
ثذةريغ ,٬8091/4/5 /كال زا٣خ مكذ٧ؿة كدأيت احلٞ٤ح يٮـ الكجخ  ٨٦لك أقجٮع

يف د٧ةـ الكةٔح إ٣ةرشة ثذٮٝيخ م١ح كملؽة قةٔح ثٕ٪ٮاف (ٌٝةية رك٪٬ضيح)(.)2

 قٌاة ؼفا امفضائيث.
ن
ن
ن
دجر ثؿ٩ةدلة ػةوة ٦جةرشا ثٕ٪ٮاف (مك٧٤ٮ الؿك٬ةجنية) يت٪ةكؿ مٮاًيٓ

٦ذ٪ٮٔح د٭ ٥املك٧٤ني الؿك٬ةجنيني ,ك٬ٮ  ٨٦إٔؽاد كدؿديت كإػؿاج املؿًلـ

اإلٔالي الؿك٪٬يج ,كيجر يٮـ الكجخ يف لك أقجٮع يف د٧ةـ الكةٔح اثلة٪٦ح
ن
مكةء ثذٮٝيخ م١ح امل١ؿ٦ح ,كٝؽ ثسخ أكؿ ظٞ٤ح ثذةريغ ,٬8092/8/8/كال زا٣خ
( )8دةثٕخ لك ظٞ٤ةت األػجةر كيه ٦ذٮٚؿة ىلع مٮ ٓٝاحلٮديٮب.
( )2دةثٕخ أكرث  ٨٦ظٞ٤ح ٬ ٨٦ؾا ا٣رب٩ة٦ش كاحلٞ٤ةت ٦ذٮٚؿة ىلع مٮ ٓٝاحلٮديٮب ثٛ٪ف اق٥
ا٣رب٩ة٦ش.
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مكذ٧ؿة(.)8

ك٪٬ةؾ ص٭ٮد ٪ٞ٣ةة اجلـيؿة ك٪ٝةة إ٣ؿبيح كا٪ٞ٣ةة اإلػجةريح الكٕٮديح كبٕي

ا٪ٞ٣ٮات إ٣ؿبيح يف  ٢ٞ٩الٮٝةآ كاألظؽاث ثةقذ٧ؿار كمكذضؽات اٌٞ٣يح ٔرب

نرشات األػجةر.

 / 3املساكش اإلعالويث وواكالت األًتاء املتذؽؽث اميت تتحرث عي قضيث

مطنيم ةِروا.

 املسكش اإلعاليم السوٌَي(.)2
اتلعسيف ةاملسكش٬ /ٮ مؿًلـ إٔالي مةم ٢ي٭ذ ٥ث٪رصة ٌٝيح األ٤ٝيح
ن
الؿك٪٬ضيح يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ثؽك٣ح ٦ية٧٩ةر إٔال٦يةٔ ,رب ْ٪٦ٮ٦ح كظؽات

٦ذؼىىح ,دٕذ٧ؽ ىلع امل٭٪يح كاحلؿٚيح جلٕ٦ ٢ٞة٩ةة النٕت الؿك٪٬يج املٌُ٭ؽ,
كروؽ لك ٕٚةحلةت كأننُح األرٌل٩حني داػ ٢امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح ,حتخ

إرشاؼ املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ل٤ذجكي ٜكاملذةثٕح اتلةثٓ مل٧ْ٪ح اتلٕةكف

( )8دةثٕخ أكرث  ٨٦ظٞ٤ح ٬ ٨٦ؾا ا٣رب٩ة٦ش كاحلٞ٤ةت ٦ذٮٚؿة ىلع مٮ ٓٝاحلٮديٮب ثٛ٪ف اق٥
ا٣رب٩ة٦ش.
( )2أثؿز أ٬ؽاؼ املؿًلـ اإلٔالي الؿك٪٬يج/
 -8حتؿي ٟالؿأم إ٣ةـ املعٌل كاإل٤ٝييم كادلكيل جلرصة ٌٝيح الؿك٪٬ضية.
 -2ث٪ةء الرشااكت اٛ٣ةٔ٤ح  ٓ٦املؤقكةت اإلٔال٦يح تل١سي ٙاجل٭ٮد اإلٔال٦يح.
 -9دؽريت كدأ٬ي ٢ال١ٮادر اإلٔال٦يح األرٌل٩يح تلتجىن منةريٓ إٔال٦يح جلرصة اٌٞ٣يح.
 -0دٮقيٓ اال٩تنةر النجيك ٔرب كقةا ٢اإلٔالـ اجلؽيؽ كاقتس٧ةر٬ة يف ا٣جرش.
 -1املعةْٚح ىلع ك٬ش اٌٞ٣يح كاالقذ٧ؿار يف ٩رصة ٌٝيح الؿك٪٬ضية.
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اإلقالي ,ك٦ة يذ٧زي ث٬ ٫ؾا املؿًلـ أف دميٓ إ٣ةم٤ني ٚي ٥٬ ٫أوعةب اٌٞ٣يح
ك ٥٬مك٧٤ٮ أرٌلف.

 أبرز إجنازات املركس اإلعالمي الروٍيجي.
 -8إننةء مٮ ٓٝإل١رتكين اع٣يم ثةق /٥كٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف

.

 -2إَالؽ مٮ ٓٝاألرٌل٩يٮف الؿك٪٬ضيٮف يف امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح.
 -9جت٭زي اقذؽيٮ ٦ذاكم ٢إل٩ذةج مٮاد إٔال٦يح ٦ذ٪ٮٔح.
ٞٔ -0ؽ دكرات دؽريبيح يف دلةؿ اإلٔالـ.
 -1إٔؽاد دٞةريؿ دٛ٤ـيٮ٩يح بلٕي ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح.
 -2إ٩ذةج ظٞ٤ةت إػجةريح ثةق /٥ظؽث يف أرٌلف ثةل٘٤ةت إ٣ؿبيح

كاإلجن٤زييح كالؿك٪٬ضيح كاألرديح كابل٘٪ةحلح.

 -3إٔؽاد م ٙ٤اكم ٨ٔ ٢اٌٞ٣يح ملض٤ح ابليةف ثٕ٪ٮاف /الؿك٪٬ضية صؽار

الى٧خ.

 -4دزني ٢دُجي ٜكٌل٣ح أ٩جةء أرٌلف ىلع قٮؽ األ٩ؽركيؽٝ /ٮ ٢ٝثالم.
ٞٔ -5ؽ رشا٠ح  ٓ٦املٮ ٓٝاإلل١رتكين /إ٣ؿب اآلف كصؿيؽة رٞٚةء كنرشة

أرٌلف ٩يٮز.
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 اإلحؽائيات.
 -1عرد امقٌِات واإلذااعت والؽحف /
-د ٥اتلٮاوَ ٨ٔ ٢ؿي ٜاملؿًلـ ٪ٝ )90( ٓ٦ةة حم٤يح كدكحلح ,ك( )1إذااعت

حم٤يح كدكحلح ,ك(ُ٦ )4جٮاعت (الىع ٙكاملضالت) إلثؿاز اٌٞ٣يح.
 -2إحؽائيات السؼر اإلدتاري /

د ٥نرش كدؽاكؿ أكرث  )9444( ٨٦ػرب كٞ٦ة٣ح ,ك( )2444وٮرة ظيح  ٨٦داػ٢

أرٌلف ,ك( ُٓٞ٦ )8944مؿيئ ػةوح ثةٌٞ٣يح.
 -3املؽادر اخلاؼث لنىسكش /

املؿوؽ األرٌل  ,كمؿًلـ ابلعٮث كاإلٔالـ جل٪ٮب رشؽ آقية ,كأرٌلف ٩يٮز,

كأرٌلف احلٮـ ,كأرٌلف أكف الي ,٨رك٬ةجنية ث٤ٮٗؿ
ذيكتيتي٤حف

 واكمث أًتاء أراكن (

 ,كٍل٪ؽر ثؿيف

(.)8

,كرك٪٬ضية

)(.)2

( )8اْ٩ؿ ا٣جرشة اتلٕؿيٛيح ٔ ٨املؿًلـ الىةدرة يف اعـ .٬8090

( )2أ٬ؽاؼ الٮٌل٣ح /تكىع الٮٌل٣ح ٪٦ؾ دأقحك٭ة تلعٞي٬ ٜؾق األ٬ؽاؼ/

 ٟٚ -8احلىةر اإلٔالي املٛؿكض ىلع إ٤ٝي ٥أرٌلف ٝ ٨٦ج ٢ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر.

 -2احلىٮؿ ىلع أػجةر النٕت الؿك٪٬يج املٌُ٭ؽ كإثؿاز٬ة لٕ٤ةل ٥كدٞؽي ٥رؤيح كأيح
ٔ ٨األظؽاث الٮإٝح داػ ٢أرٌلف.

 -9إٔؽاد خمذ ٙ٤املٮاد الىعٛيح كا٣جرشات اإلٔال٦يح ظٮؿ اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح.

 -0حتؿي ٟالؿأم ادلكيل كإ٣ة٣يم كاقت٪٭ةض النٕٮب لرلٚةع ٔ ٨ظٞٮؽ الؿك٪٬ضيني.
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اتلعسيف ةالِاكمث /يه كٌل٣ح إػجةريح د٭ذ ٥ث ٢ٞ٪أػجةر مك٤يم أرٌلف ثٮر٦ة

ىلع كص ٫اخلىٮص كأػجةر الؿك٪٬ضيني يف إ٣ةل ٥ىلع كص ٫ا٧ٕ٣ٮـ ,كتكذٌف الٮٌل٣ح

أػجةر٬ة ٔرب مج١ح مؿاق٤ني يـكدك٩٭ة ثةألػجةر  ٨٦خمذ ٙ٤اٞ٣ؿل كابلرلات

املٌُ٭ؽة يف إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كٝؽ اكف اتلؼُيٍ هلة كد٘ؾيذ٭ة أكاػؿ اعـ 2482ـ
ن
كاٞ٤ُ٩خ الٮٌل٣ح ٤ٕٚية  ٓ٤ُ٦اعـ 2489ـ.

رضامث الِاكمث /تكىع الٮٌل٣ح إىل إثؿاز ا ٥٤ْ٣كاالًُ٭ةد اذلم يٕة٩ي ٫النٕت

الؿك٪٬يج يف أرٌلف كدٞؽي ٫٧لٕ٤ةل ,٥كد٭ؽؼ إىل اتلُ٘يح النةم٤ح لألظؽاث

ك٤ٞ٩٭ة ثك ٢مىؽاٝيح ظىت يتكىن ل٧٤ذةثٓ ال١ؿي ٥احلىٮؿ ىلع وٮرة مٮزٮٝح

ٔ٧ة حيؽث داػ ٢أرٌلف.

رؤيث الِاكمث /إثؿاز ٕ٦ة٩ةة النٕت الؿك٪٬يج ظىت دؿصٓ إحل٭ ٥ظٞٮٝ٭٥
ن
كيذٮ٦ ٙٝة ي٧ةرس ًؽ ٨٦ ٥٬د١٪ي ٢كاًُ٭ةد ,اُ٩الٝة ٝ ٨٦ٮهل دٕةىل (/

[ )    األٛ٩ةؿ.]32 /

آحلث عىل الِاكمث /دٕ ٢٧الٮٌل٣ح ثآحلح كاقٕح املؽل ٦ذاكم٤ح اجلٮا٩ت ,كذلٟ
ن
 ٨٦ػالؿ اقذٞةء األػجةر  ٨٦أرض احلؽث ٔرب  224مؿاقال يذ٧ؿًلـكف يف ٝؿل

إ٤ٝي ٥أرٌلف ,ز ٥ثس٭ة لٕ٤ةل ٥ثةل٘٤ذني إ٣ؿبيح كاإلجن٤زييح ٔرب مٮ ٓٝإل١رتكين

٦ذاكم٦ ٢ذٕؽد اجلٮا٩تٚ ,ي٧ة دؿدجٍ الٮٌل٣ح ثةدٛةٝيةت دٕةكف كرشااكت إٔال٦يح

ٔ ٓ٦ؽد  ٨٦ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح ممة أدةح هلة نرش أػجةر٬ة ىلع ُ٩ةؽ كاقٓ.

أقطام الِاكمث /د ٥د٘ؾيح املٮ ٓٝاإلل١رتكين ل٤ٮٌل٣ح ثأكرث  ٨٦قذح آالؼ ٦ةدة

 ٨٦ال١ذت كاملٞةالت كاألحبةث كالىٮر كاملٞةَٓ املؿايح ,مٮزٔح ىلع األٝكةـ

اآلديح/

644

الثقافة اإلسالمية يف بورما

األدتار /كحيذٮم ىلع األػجةر احلرصيح ا٣يت تكذٞي٭ة الٮٌل٣ح  ٨٦داػ ٢أرٌلف,

كا٣يت تك ٍ٤الٌٮء ىلع أكًةع الالصبني يف خمي٧ةد٭ ٥ث٧ذةثٕح دٝيٞح آلػؿ

أػجةر ٥٬كمكذضؽاد٭.٥

الِضائط /كحيذٮم ٬ؾا اٞ٣ك ٥ىلع ٔؽد ًؼ ٨٦ ٥الىٮر ا٣يت اتلُٞخ

داػ ٢أرٌلف كػةرص٭ة٧٠ ,ة أ ٫٩حيذٮم ىلع إ٣ؽيؽ  ٨٦املٞةَٓ كاألٚالـ الٮزةاٞيح

كا٣جرشات اإلػجةريح.

اتلاريخ /كحيذٮم ىلع أحبةث دةرخييح ٦٭٧ح دذٕ ٜ٤ثأرٌلف كاملؿاظ ٢الـ٪٦يح

ا٣يت مؿت ث٭ة ٔرب اتلةريغ٧٠ ,ة أف اٞ٣ك ٥حيذٮم ىلع دةريغ ٦ية٧٩ةر ثةإلًةٚح إىل

دةريغ ابلٮذيني.

الكتب وامنرشات /كحيذٮم ٬ؾا اٞ٣ك ٥ىلع ال١ذت املؤٛ٣ح يف مأف أرٌلف

كالٮزةا ٜامل٭٧ح ا٣يت ختى٭ة٧٠ ,ة أف اٞ٣ك ٥يٌ ٥ادلراقةت كاألحبةث املذٕٞ٤ح

ثأرٌلف.

املقاالت /كحيذٮم ٬ؾا اٞ٣ك ٥ىلع ٔؽد ًؼ ٨٦ ٥املٞةالت املذ٪ٮٔح كا٣يت
ن
ن
ن
حتؽزخ ٌٔٝ ٨يح أرٌلف قيةقية كإاغزية كدكحلة ,كحيذٮم ٠ؾل ٟىلع ٝك ٥ػةص

حيذٌ ٨املٞةالت ا٣يت ٠ذجخ ثأٝالـ األرٌل٩حني

(.)8

 واكمث أًتاء السوَاجنيا(.)2
( )8نرشة دٕؿيٛيح ٔ ٨الٮٌل٣ح.
( )2أ٬ؽاؼ كٌل٣ح أ٩جةء الؿك٬ةجنية/
/8روؽ أ٩جةء الؿك٪٬ضية  ٨٦خمذ ٙ٤املىةدر ادلاػ٤يح كاخلةرصيح ,كبس٭ة ل٧٤ؤقكةت
=
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ُ
اتلعسيف ةالِاكمث /يه مؤقكح إٔال٦يح ٗري رحبيح دٕىن ثؿوؽ أػجةر

الؿك٪٬ضية يف إ٣ةل ٓ٦ ,٥دمٓ كأرمٛح لك ٦ة يذٕ ٜ٤ثةٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح ,كدٞٮـ

ثذٮٚري ػؽ٦ةد٭ة اإلػجةريح ملؼذ ٙ٤املؤقكةت اإلٔال٦يح اكإلذأح كاتلٛ٤ـيٮف

كالىع ٙكالنج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح.

السؤيث /حتٞي ٜالؿيةدة اإلٔال٦يح يف أػجةر الؿك٪٬ضية كنرش ٌٝيذ٭ة يف إ٣ةل.٥
السضامث /روؽ أػجةر الؿك٪٬ضية كنرش٬ة ث٧٭٪يح ,كٔٞؽ رشااكت كحتةٛ٣ةت

 ٓ٦دميٓ املؤقكةت كامل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح خلؽ٦ح اٌٞ٣يح.

اتلأضيص /اٞ٤ُ٩خ الٮٌل٣ح يف دةريغ 8099/82/8 /ـهٛ٠رتة جتؿيبيح ,كبٕؽ ميض
ن
م٭ؿ ك٩ى ٙدٞؿيجة د ٥إٝة٦ح اظذٛةؿ ث٪٧ةقجح اُ٩الٝح الٮٌل٣ح ثذةريغ/

.٬8090/8/29
=

اإلٔال٦يح.
 /2حت٤ي ٢األ٩جةء كاملٕ٤ٮ٦ةت كإٔؽاد اتلٕ٤يٞةت كادلراقةت ث٧ة ي٭ ٥الؿأم إ٣ةـ املعٌل
كإ٣ة٣يم ,كإوؽار٬ة كنرش٬ة بنىت الٮقةا.٢
/9اقذؼالص اجتة٬ةت الؿأم إ٣ةـ  ٨٦خمذ ٙ٤املىةدر.
/0روؽ خمذ ٙ٤املٮاد الىعٛيح  ٨٦حتٞيٞةت كوٮر كأحبةث كدراقةت كنرش٬ة.
ٞٔ /1ؽ االدٛةٝةت كالرشااكت  ٓ٦مؿا٠ـ ادلراقةت االقرتاديضيح ُٔٞ٪٦ ٨ح ص٪ٮب رشؽ
آقية ل٤عىٮؿ ىلع حت٤يالت كدراقةت ُٞ٪٦يح ٔ ٨األظؽاث.
 /2ث٪ةء أرمي٦ ٙذاكم ٨ٔ ٢دةريغ أرٌلف ,كدةريغ الؿك٪٬ضية ,كٔ٬ ٨ضؿاد٭ ٥إىل إ٣ةل.٥
 /3صٕ ٢اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح ظيح ك٦سرية يف كقةا ٢اإلٔالـ إ٣ةمليح ,كنرش ا٣رتاث
الؿك٪٬يج كاحلٛةظ ٔ٤ي.٫
644

الثقافة اإلسالمية يف بورما

 أقصاو الوكالة:
 ٝك ٥األػجةر /كٚي ٫قذح أٝكةـ تن ٢٧أػجةر الؿك٪٬ضيني يف أم ماكف يفإ٣ةل.٥

 م١ذجح اٛ٣يؽيٮ٬ةت /كدٌ ٥ْٕ٦ ٥اٛ٣يؽيٮ٬ةت املجنٮرة ٔ ٨اٌٞ٣يح.ن
 م١ذجح الىٮر /كدٮصؽ ٚي٭ة  80أبلٮ٦ة ل٤ىٮر. ٝك ٥املٞةالت /كدٞ٪ك ٥إىل ٞ٦ةالت ظؽيسح كٞ٦ةالت قةثٞح كأٝالـ أرٌل٩يحكظٮارات.

 ٝك ٥املؤٛ٣ةت /كٚي ٫ال١ذت كابلعٮث كاتلٞةريؿ ٔ ٨اٌٞ٣يح. ٝك ٥الٮزةا /ٜكٚي ٫وٮر دةرخييح كػؿااٍ كمكت٪ؽات ككزةا ٜدذٕٜ٤ثةٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح.

 ٝك ٥اٌٞ٣ةية /مٛ٤ةت دذ٘ري ثذ٘ري األظؽاث كاملذ٘ريات. ٝك ٥األظؽاث كاتلع٤يالت /أػجةر  ٓ٦حت٤يالت قيةقيح ٌٞ٣ةية مك٤يمثٮر٦ة.

 ٝك ٥اثلٞةٚح كاألدب /مٮاًيٓ دذٕ ٜ٤ثةثلٞةٚح الؿك٪٬ضيح يف أرٌلف كيفثالد امل٭ضؿ.

 ٝك ٥ا ٨ٛ٣كا٣رتاث /مٮاًيٓ دذٕ ٜ٤ث ٨ٛكدؿاث اآلثةء كاألصؽاد. ٝك ٥دةريغ أرٌلف٩ /جؾة مةم٤ح ٔ ٨دةريغ أرٌلف. ٝك ٥النؼىيةت /مؼىيةت أرٌل٩يح هلة ذ٠ؿ يف اتلأريغ.644
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 إجنازات الوكالة.

ن
• ٔؽد األػجةر ا٣يت نرش ( )2145ػربا .
ن
• ٔؽد ٞ٦ةَٓ اٛ٣يؽيٮ (ُٕٞ٦ )8242ة ,كٔؽد الىٮر ( )9215وٮرة.
ن
• ٔؽد املٞةالتٞ٦ )124( /ةال.
ن
• ٔؽد اتلٞةريؿ ( )31دٞؿيؿا.
ن
• ٔؽد احلٮارات ( )28ظٮارا.
• ٔؽد ال١ذت (٠ )5ذت ,كابلعٮث ( )2حبسةف.
• ٔؽد الٮزةا )28( ٜكزيٞح.

• عدد المواضيع في حدث وتحليل ( )44موضوعًا ,وفي الثقافة واألد
( )6مواضيع ,وفي الفه والتراث موضوعان(.)1
 أىشطة الوكالة:
• اللغات الحالية :العربية ,اإلوجليزية ,األردية.
• منةرًلح الٮٌل٣ح يف ٔؽد  ٨٦ا٣ربا٦ش يف ا٪ٞ٣ٮات اٌٛ٣ةايح إ٣ؿبيح٦ ,س٪ٝ ٢ةة

اجلـيؿة ,ك٪ٝةة اقاكم ٩يٮز ٔؿبيح ,ك٪ٝةة د  ,كمرص  ,21ك٪ٝةة اجلؽل ,ك٪ٝةة
اٞ٣ؽس ,ك٪ٝةة األٝىص ,ك٪ٝةة ٤ٚكُني احلٮـ(.)2

( )8يف اٛ٣رتة  8099 / 82 / 8 /٨٦ـهظىت  ,٬8090 / 88 / 94اْ٩ؿ نرشة دٕؿيٛيح ٔ ٨الٮٌل٣ح.
( )2اْ٩ؿ ا٣جرشة اتلٕؿيٛيح ٔ ٨الٮٌل٣ح .
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 ةِاةث أراكن األدتاريث (أراكن .)24
ٔجةرة ٔ ٨مٮ ٓٝػةص ألػجةر املك٧٤ني يف أرٌلف ثٮر٦ة ,كمؿًلـ ٥٬يف

ث٘٪الديل ٠ٮًلف ثةزار ,كيرشؼ ٔ٤ي ٫دل٧ٮٔح ٤َ ٨٦جح ا ٥٤ٕ٣املذؼؿصني ٨٦
اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة كاجلةٕ٦ةت اإلقال٦يح  ٨٦ث٘٪الديل ,كأ٦ ٥٬ة
ن
ي٧زي ٬ؾا املٮ ٓٝرسٔح  ٢ٞ٩األظؽاث كالٮٝةآ أكال ثأكؿ  ٨٦داػ ٢أرٌلف ٔرب

مؿاق٤ني ٦ذٕةك٩ني(.)1

اك٩خ ٬ؾق إَالالت رسيٕح كمٮصـة ألثؿز اجل٭ٮد اإلٔال٦يح ٌٞ٣يح مك٤يم

ثٮر٦ة يف إ٣ةلٔ ٥رب كقةا٤٭ة املؼذٛ٤ح كٝؽ ظٞٞخ ٩ذةاش م٧٤ٮقح كهلل احل٧ؽ إذ

حتؿؾ الٌ٧ري إ٣ة٣يم كٔؿٚخ النٕٮب إ٣ةمليح كإ٣ؿبيح كاإلقال٦يح ث٧أقةة

املك٧٤ني ٪٬ةؾ.

( )8اْ٩ؿ مٮ ٓٝالنج١ح ا١٪ٕ٣جٮديح حتخ ٔ٪ٮاف ثٮاثح أرٌلف األػجةريح.
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 ٨٦أص ٢األمٮر ا٣يت يججيغ اال٬ذ٧ةـ ث٭ة جتةق النٕت ابلٮري األرٌل

ل٪٤٭ٮض ث٭٬ ,٥ٮ اال٬ذ٧ةـ ثؿ ٓٚاملكذٮل اتلٕ٤ييم يف دميٓ دلةالد ٫كختىىةد٫

املؼذٛ٤ح اذلي ٨ظؿمٮا  ٨٦مٮاو٤ح اتلٕ٤ي ٥يف ثرل ٥٬األـ ,كأمري ٪٬ة إىل أثؿز
ص٭ٮد ادلكؿ اإلقال٦يح كاجلةٕ٦ةت يف ٬ؾا اجلة٩ت امل٭.٥

أوالً :االٍتناو بالتعليه يف مياطل الالجئني وأماكً االحتجاز.
ُٔؿؼ ٔ ٨األ٦ح املك٧٤ح ا٣رب٦ةكيح د٧ك١٭ة ثؽي٪٭ة كدُجيٞ٭ة لك٪ح ٩بي٭ة ﷺ
ُ
كظج٭ة ل١ذةب رب٭ة ٔـ كص ,٢ك٦ة أػؿصٮا  ٨٦ديةر ٥٬إال ألص ٢ذلٚ ,ٟيف ٪٦ةَٜ

الالصبني كػةوح ىلع احلؽكد ابل٘٪الدينيح كيف ٪٦ةَ ٜالالصبني ثؽك٣ح اهل٪ؽ,
جتؽ املكةصؽ كاملى٤يةت ٪٦ترشة ثكرثة كجبٮار٬ة ال١ذةديت كظٞ٤ةت حتٛيِ

اٞ٣ؿآف ال١ؿيٚ ,٥ؿٗ ٥ابلؤس كا٪ٕ٣ةء ا٬ذ ٥ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة كَ٤جح ا٥٤ٕ٣
كاملسٛٞٮف يف ٬ؾق املالئج ,ثذٮٚري حمةً ٨دؿبٮيح دؤكم األَٛةؿ  ٨٦ابلجني

كابل٪ةت كدٕ٧٤٭٠ ٥ذةب رب٭ ٥كحتْٛ٭ ٥رٗ ٥اإلماك٩ةت ا٣بكيُح ,ثةإلًةٚح إىل
دٕ٤ي٧٭ ٥بلٕي األدٔيح املرشكٔح كٗؿس ثٕي اآلداب احل٧يؽة ٓ٦ ,دٕ٤ي٧٭٥

ل٤عؿكؼ اهلضةايح إ٣ؿبيح كاألرٝةـ كٗري٬ة ,كينةرًل٭ ٥يف دٔ٬ ٥ؾق احلٞ٤ةت
ن
ن
٦ةدية ك٪ٕ٦ٮية اجل٭ةت اخلرييح  ٨٦دكؿ اخل٤يش إ٣ؿيب كاجلٕ٧يةت اإلنكة٩يح يف

ادلكؿ اإلقال٦يح ,ك٪٬ةؾ ص٭ٮد مؼىيح  ٨٦ثٕي األػٮة اذلي ٨يٞٮمٮف ثـيةرة

٬ؾق امل٪ةَٚ ٜرتة ثٕؽ ٚرتةٚ ,آدخ أك٤٭ة -كهلل احل٧ؽ كامل٪حٚ -ال دكةد جتؽ
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ن
ن
َٛال قةاجة يف املالئج ل ٥ي٤ذع ٜث٭ؾق احلٞ٤ةت اٞ٣ؿآ٩يح املجةرًلح ,إال أ ٫٩يججيغ

ىلع امل٭ذ٧ني ثٌٞيح اتلٕ٤ي ٥يف ٪٦ةَ ٜالالصبني مٌةٔٛح اجل٭ٮد كذل ٟثذأقحف
٦ؽارس إقال٦يح اكٚيح ك٦ذاكم٤ح دؽرس ٚي٭ة ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح كإ٣رصيح ٨٦

املؿظ٤ح االثذؽاايح إىل املؿظ٤ح اجلةٕ٦يح ىلع اُ٣ؿاز احلؽير(.)8

ثاىياً :االٍتناو بالتعليه يف دول املَجر (الصعودية وباكصتاٌ وبيغالديش
وتايليد وماليسيا ودول اخلليج).
أ  /املرارس اخلرييث امربواويث ةاملىنكث امعسبيث الطعِديث(.)2
درتًلـ ٬ؾق املؽارس اخلرييح يف ٦ؽيجيت م١ح امل١ؿ٦ح كصؽة ظير دؿًلـ

املك٧٤ني امل٭ةصؿي ٨٦ ٨دك٣ح ثٮر٦ة كٔؽد٬ة اكتلةيل/

( )8ث ٨٦ ٢ٌٛاهلل ٔـ كص ٢كدٮٚي٧ٝ ٫ٞخ ثـيةرة امل٪ةَ ٜاحلؽكديح ثني ث٘٪الديل كبٮر٦ة يف
مٮاؿ  ٨٦اعـ  ,٬8091ك٧ٝخ جبٮ٣ح كاقٕح ىلع خمي٧ةت الالصبني (اكدٮٚةلٮ ,)ٖ٩ظير َ
٨٦
اهلل ٌٔل ثـيةرة ال١ذةديت امل٪ترشة ا٣يت تكىم (ثةٛ٣ؿٝة٩يح) كًلؾل ٟاملؽارس كاملكةصؽ ,إذ
ن
ن
يٮصؽ ٔؽد (٦ )80ؽرقح ثةملؼي ٥ثٮاَ 094 ٓٝةبلة ,كٔؽد املكةصؽ ( )83مكضؽا يف
ن
املؼي٧ةت املكض٤ح دلل األم ٥املذعؽة كٔؽد ( )80مكضؽا يف املؼي٧ةت ٗري املكض٤ح,
اْ٩ؿ ابليةف اذلم أٔؽق احتةد اجلٕ٧يةت الؿك٬ةجنيح ثب٘٪الديل ٕ٣ةـ .٬8090

( )2أٝىؽ ثةملؽارس اخلرييح ا٣يت ترشؼ ٔ٤ي٭ة إدارة ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥كدذٮىل اإلرشاؼ ىلع
ن
ن
ن
٬ؾق املؽارس دؿبٮية كدٕ٤ي٧ية ,كد٧ؽ٬ة ثةملٞؿرات ادلراقيح ق٪ٮية ,كيٞٮـ املرشٚني
ا٣رتبٮيني ثةلـيةرات امليؽا٩يح لٌ٧ةف قري ا٤٧ٕ٣يح اتلٕ٤ي٧يح كا٣رتبٮيح يف د ٟ٤املؽارس,

خبالؼ املؽارس ا٣يت ل ٥حتِ ىلع اإلرشاؼ٣ ,ك ٨اآلف ٪٬ةؾ ػُح كمكة

صةريح

ال٧ٌ٩ةـ دميٓ املؽارس اخلرييح حتخ اإلرشاؼ َٔ ٨ؿي ٜال٤ض٪ح امل١ٮ٩ح ٝ ٨٦ج ٢أ٦ةرة

ُٞ٪٦ح م١ح امل١ؿ٦ح.
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إ٣ؽد اإلدمةيل ل٧٤ؽارس اخلرييح ثني م١ح كصؽة ثٞك٧ي٭ة ابلجني كابل٪ةت

(٦ )822ؽرقح ػرييحٚ ,يف م١ح امل١ؿ٦ح دٮصؽ (٦ )08ؽرقح ل٤ججني ك(٦ )81ؽرقح
ل٤ج٪ةت ,كيه املؽارس ا٣يت ترشؼ ٔ٤ي٭ة إدارة ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥ثُٞ٪٧ح م١ح

امل١ؿ٦ح( ,)8أ٦ة املؽارس اخلرييح ا٣يت ل ٥حتِ ثإرشاؼ إدارة ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي٥
ٚيجٔ ٖ٤ؽد٬ة (٦ )84ؽرقح ل٤ججني ك(٦ )24ؽرقح ل٤ج٪ةت ,كيف ٦ؽي٪ح صؽة دٮصؽ

(٦ )82ؽرقح ل٤ججني ك(٦ )82ؽرقح ل٤ج٪ةت ل٪١٭ة ٗري دةثٕح إلرشاؼ إدارة
ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي.٥

كيؽرس ٚي٭ة ٔؽد (َ )92208ة٣ت كَةبلح ,يٞٮـ ثذؽريك٭ ٥ظٮايل ()8548

 ٥٤ٕ٦ك٧٤ٕ٦ح ,ك٬ؾق املؽارس اخلرييح لك٭ة يؽرس ٚي٭ة امل٪٭ش الكٕٮدم املٕذ٧ؽ

ٝ ٨٦ج ٢كزارة ا٣رتبيح كاتلٕ٤ي ٥ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح.

ك ٨٦أثؿز املؽارس اخلرييح املٮصٮدة يف م١ح امل١ؿ٦ح اخلةوح ثةجلةحلح

ا٣رب٦ةكيح٦( /ؽارس ثجني) ٦ؽرقح اتلٮظيؽيح ثةملك٤ٛح ,كدار اثلٞةٚح ثة٪ُ٣ؽثةكم,
ك٦ؽرقح ػةدل ث ٨الٮحلؽ ثة٪ُ٣ؽثةكم ,ك٦ؽرقح ٔجؽ اهلل ث ٨قالـ ثة٪ُ٣ؽثةكم,

ك٦ؽرقح أقة٦ح ث ٨رشي ٟثة٪ُ٣ؽثةكم ,كدار اٞ٣ؿآف ثةجلاكقح  ,ك٦ؽرقح ٦ؽي٪ح
ا٤ٕ٣ٮـ ثةملك٤ٛح ,ك٦ؽرقح ٝةق ٥ا٤ٕ٣ٮـ ثةل١ؽكة ,ك٦ؽرقح ذك اجلٮري ٨ثةخلةدليح,

(ٞ٣ )8ةء  ٓ٦دٔ .جؽ اهلل حم٧ؽ َة٬ؿ راحف اُٞ٣ةع اتلٕ٤ييم ثةملؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم,
كراحف جل٪ح املؽارس اخلرييح امل١ٮ٩ح ٝ ٨٦ج ٢أ٦ةرة ُٞ٪٦ح م١ح امل١ؿ٦ح كٌلف الٞ٤ةء

ثذةريغ ,٬8091/2/81/اْ٩ؿ اإلظىةايح الىةدرة  ٨٦ال٤ض٪ح امل١ٮ٩ح َٔ ٨ؿي ٜأ٦ةرة ُٞ٪٦ح
م١ح امل١ؿ٦ح ,إظىةايح املؽارس اخلرييح الىةدرة يف اعـ  ,٬8091كابلةظر ٌٔٮ رقيم

يف ٬ؾق ال٤ض٪ح اتلٕ٤ي٧يح.
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كدل ٓ٧أ

ثكؿ الىؽي ٜاتلٕ٤ييم اخلريم ثةخلةدليح( ,)8ك٦ؽرقح أ ٢٬اخلري

ثةلنٮٝيح ,ك٦ؽرقح ٔيةش ث ٨أ

ربيٕح ثةجلاكقح ,ك٦ؽرقح الكٛ٤يح اخلرييح

ثةملك٤ٛح كٗري٬ة٦( ,ؽارس ابل٪ةت) ٦ؽرقح ذات اجلُةٝني ثة٪ُ٣ؽثةكم ,ك٦ؽرقح
قٮدة ث٪خ زٕ٦ح ثةلنٮٝيح ,ك٦ؽرقح أق٧ةء ث٪خ أ ثكؿ ثةجلاكقح ,ك٦ؽرقح

نكحجح ث٪خ ٕ٠ت ثةملك٤ٛح ,ك٦ؽرقح اجلٮيٮيح ثةملك٤ٛح ,ك٦ؽرقح وٛيح ث٪خ

ظيي ثةلنٮٝيح ,ك٦ؽرقح أـ املؤ٪٦ني اعئنح ثةخلةدليح ,ك٦ؽرقح الؿمحح ثةجلاكقح

كٗري٬ة.

أ٦ة أثؿز املؽارس اخلرييح جبؽة (٦ؽارس ثجني) ٚيه٦ /ؽرقح ٔجؽ اهلل ث٨

ٔجةس املٕؿكٚح ثةلؿميؽيح ,ك٦ؽرقح ٔ٧ؿ ثٔ ٨جؽ إ٣ـيـ ,ك٦ؽرقح ز٬ؿة احلضةز,

ك٦ؽرقح صةثؿ ثٔ ٨جؽ اهلل املٕؿكٚح ثؽار احلةْٚني ,21كدار ٕ٦ةذ ث ٨صج,٢

ك٦ؽرقح اجلٮر ,ك٦ؽرقح دار ا٤ٕ٣ٮـ الؿمحة٩يح كٗري٬ة٦( ,ؽارس ث٪ةت) كيه/
٦ؽرقح ٚةَ٧ح الـ٬ؿاء املٕؿكٚح ثؽار احلةْٚةت ,ك٦ؽرقح أـ لكسٮـ ,ك٦ؽرقح أـ

ظجحجح ,ك٦ؽرقح ٩ٮر اٞ٣ؿآف كٗري٬ة ,كٍل٭ة درتًلـ ثو امل٪زت٬ةت املٕؿكؼ

ثكي٤ٮ .)2( 80

كال زا٣خ ٬ؾق املؽارس اخلرييح ٝةا٧ح كهلل احل٧ؽ دجؾؿ ص٭ٮد٬ة يف دؿبيح

أث٪ةء الؿك٬ةجنيني ا٣رب٦ةكيني ىلع ٝؽر إماك٩ةد٭ة ث ٢ٌٛاهلل ٔـ كص ٢ز ٥ث٢ٌٛ
ن
( )8ابلةظر ٦ؽيؿا هلؾق املؽرقح  ٨٦اعـ  8025ـهكظىت ٠ذةثح ٬ؾا ابلعر.

( )2لالقزتادة ظٮؿ ٬ؾق املؽارس اخلرييح كٔ٪ةكي٪٭ة كٔؽد َالث٭ة ثةتلٛىي ,٢اْ٩ؿ ا٣جرشة
الىةدرة  ٨٦ال٤ض٪ح امل١ٮ٩ح َٔ ٨ؿي ٜأ٦ةرة ُٞ٪٦ح م١ح امل١ؿ٦ح يف اعـ .٬8091
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دٔ ٥احل١ٮ٦ح الكٕٮديح كاجل٭ةت اخلرييح ,ككٝٮؼ أ ٢٬اخلري كاملعكجني ٨٦

أوعةب األيةدم املُٕةء.

ب  /املرارس اخلرييث ةرومث ةٌغالديظ
د٪ترش املؽارس اإلقال٦يح اخلرييح يف دك٣ح ث٘٪الديل إذ ٣حكخ ٪٬ةؾ

٦ؽارس ػةوح مىٛ٪ح ل٤رب٦ةكيني أك الؿك٬ةجنيني ل٪١٭ ٥ي٧س٤ٮف ا٘٣ةبليح يف

ثٕي املؽارس الٮإٝح ىلع ظؽكد ثٮر٦ة أك يف ٦ؽي٪ح ٠ٮًلف ثةزارٚ ,ذضؽ٥٬
ي٪٭٤ٮف ٬ ٨٦ؾق املؽارس اخلرييح اإلقال٦يح ا٣يت يٛٮؽ ٔؽد٬ة إ٣رشي٦ ٨ؽرقح,

كا٣يت دٌ ٥ثني ص٪جةد٭ة ٝؿاثح مخكح آالؼ َة٣ت كَةبلح ,كامل٪ة٬ش املٕذ٧ؽة ٪٬ةؾ
يه ٪٦ة٬ش مج ٫اٞ٣ةرة اهل٪ؽيح يف أٗ٤ت املؽارس ,إًةٚح إىل ثٕي املٮاد املٕذ٧ؽة

يف املؽارس احل١ٮ٦يح ثؽك٣ح ث٘٪الدش ,كبٕي املؽارس دٕذ٧ؽ ىلع ٪٦ة٬ش
اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ,ك ٨٦أثؿز املؽارس اإلقال٦يح اخلرييح

املن٭ٮرة /دار األ٩ىةر بنحذةٗٮ ,)8(ٖ٩كمؿًلـ اإل٦ةـ مك ٥٤ثكٮًلف ثةزار(,)2

( )8دار األ٩ىةر دٕذرب  ٨٦أ ٢ٌٚاملؽارس اخلرييح املٮصٮدة ٪٬ةؾ ظير اٚذذط يف اعـ  8080ـه
ىلع ظؽكد ثٮر٦ة ,كيتجٕ٭ة ٕ٦٭ؽ لٞ٤ؿآف ال١ؿي ٥اتلةثٓ ل٤٭يبح إ٣ةمليح تلعٛيِ اٞ٣ؿآف
ال١ؿي ,٥كدؽرس ٚي ٫امل٪ة٬ش املٕذ٧ؽة ٝ ٨٦ج ٢اهليبح ,ك٦ؽة ادلراقح زالث ق٪ٮات كدٕةدؿ
املؿظ٤ح املذٮقُح ,ز ٥أحل ٜثٕ٧٭ؽ احلؽير الرشي ٙكدؽرس ٚي ٫امل٪ة٬ش املٕذ٧ؽة ٝ ٨٦ج٢
اهليبح إ٣ةمليح كدٕةدؿ املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ,كيرشؼ ىلع ٬ؾق املؽرقح املجةرًلحٌٚ ,ي٤ح النيغ
أ د .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف كأِ ,كٝؽ أٚةد ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ظي٧٪ة اتلٞيخ  ٫ٕ٦يف
٦زنهل ث١٧ح ل٧٤ؿة اثلة٩يح ثذةريغ ,٬8091/2/24 /كقجٞخ دؿدمذ.٫
( )2مؿًلـ اإل٦ةـ مك ٨٦ ٥٤أ٦زي املؽارس املٮصٮدة يف ٠ٮًلف ثةزار ث٘٪الديل ,كد ٥دأقحك٫
=
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ك٦ؽرقح ٔجؽ اهلل ثٔ ٨جةس ثكٮًلف ثةزار( ,)8كاملٕ٭ؽ ا٤ٕ٣يم ثكٮًلف

ثةزار( ,)2كمؿًلـ ٔ٧ؿ ث ٨اخلُةب ثكٮًلف ثةزار( ,)9كدار االحتةد اجل٧ٮذصيح
=

يف اعـ  ,٬8028كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾا املؿًلـ احليٮم ّ٭ؿ يٮـ األظؽ املٮا/ٜٚ
ن
 ,٬8091/84/89كجتٮ٣خ يف مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾا املؿًلـ كأصؿيخ ٞ٣ ٫ٕ٦ةء ُ٦ٮال
ك٬ٮ النيغ والح اإلقالـ ظةً ِٚيةء احل ,ٜكٌلف  ٨٦أ ٥٬أ٬ؽا ٫ٚنرش إٞ٣يؽة
الىعيعح ثني املك٧٤ني ك ٜٚال١ذةب كالك٪ح كىلع َؿيٞح الك ٙ٤الىة٣ط ,كيٌ ٥الؿكًح
كاحلٌة٩ح كاملؿظ٤ح االثذؽاايح كاملذٮقُح كاثلة٩ٮيح ,ك ٨٦أ٦ ٥٬ة يذ٧زي ث٬ ٫ؾا املؿًلـ اجلٓ٧
اٛ٣ؿيؽ ثني ا٤ٕ٣ٮـ اإلقال٦يح كاملٕةرؼ احلؽيسح بنلك راآ ,اْ٩ؿ ا٣جرشة الىةدرة ٨٦
املؿًلـ.

( )8دذ٧زي ٦ؽرقح ٔجؽ اهلل ثٔ ٨جةس يف ٠ٮًلف ثةزار ثأف دميٓ ٦جكٮبي٭ة  ٨٦اإلداريني
كاملٕ٧٤ني كا٤ُ٣جح رك٪٬ضيٮف أو٤يٮف ٬ةصؿكا كق٪١ٮا جبٮار املؽرقح ,كدٌ ٥ثني
ن
ص٪جةد٭ة ٔؽد (َ )114ةبلة ,كدٕذ٧ؽ يف ٪٦٭ض٭ة ىلع ٪٦٭ش اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح
امل٪ٮرة ثةإلًةٚح إىل امل٪٭ش احل١ٮي ابل٘٪ةيل ,كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق املؽرقح وجةح
يٮـ الكجخ املٮا ,٬8091/84/82 /ٜٚكجتٮ٣خ يف مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾق املؽرقح
كأصؿيخ  ٫ٕ٦ن
ٞ٣ةء ,كأٚةد ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ك٬ٮ النيغ ٚؼؿ اإلقالـ ٩ٮر اإلقالـ.
( )2صةء دأقحف ٬ؾا املٕ٭ؽ يف اعـ 2443ـ ,كيٌ ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح ظىت اثلة٩ٮيح ,كٔؽد
ن
َالثَ )914( ٫ةبلة ,كدٕذ٧ؽ يف ٪٦٭ض٭ة ىلع ٪٦٭ش اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة
ثةإلًةٚح إىل امل٪٭ش احل١ٮي ابل٘٪ةيل ,كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق املؽرقح ّ٭ؿ يٮـ
الكجخ املٮا ,٬8091/84/82 /ٜٚكجتٮ٣خ يف مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾا املٕ٭ؽ كأصؿيخ
 ٫ٕ٦ن
ٞ٣ةء ,كأٚةد ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ك٬ٮ النيغ ٧٠ةؿ ظكني أثٮ اٞ٣ةق.٥
ن
ن
( )9أقف ٬ؾا املؿًلـ ظؽيسة ,كيٌ ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح كاملذٮقُح ,كٔؽد َالثَ )214( ٫ةبلة,
كدٕذ٧ؽ يف ٪٦٭ض٭ة ىلع ٪٦٭ش اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ثةإلًةٚح إىل امل٪٭ش
=
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ثكٮًلف ثةزار( ,)8كأكةدي٧يح دار الكالـ ثكٮًلف ثةزار( ,)2كدار احلتي٧ةت
الكيؽيح كٕ٦٭ؽ اتل٪١ٮلٮصية ثكٮًلف ثةزار( ,)9كمؿًلـ اتلٕ٤ي ٥اإلقالي

=

احل١ٮي ابل٘٪ةيل ,كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق املؽرقح وجةح يٮـ الكجخ املٮا/ٜٚ
 ,٬8091/84/82كجتٮ٣خ يف مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾا املؿًلـ كأصؿيخ  ٫ٕ٦ن
ٞ٣ةء ,كأٚةد
ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ك٬ٮ النيغ يٮق ٙصالؿ صٕٛؿ.

(٬ )8ؾق ادلار أقكخ يف ٬ؾا إ٣ةـ  ,٬8091كيٌ ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح ,كٔؽد َالث)814( ٫
ن
َةبلة ,كدٕذ٧ؽ يف ٪٦٭ض٭ة ىلع ٪٦٭ش اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ثةإلًةٚح إىل امل٪٭ش
احل١ٮي ابل٘٪ةيل ,كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق املؽرقح ّ٭ؿ يٮـ الكجخ املٮا/ٜٚ
 ,٬8091/84/82كجتٮ٣خ يف مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾا املؿًلـ كأصؿيخ  ٫ٕ٦ن
ٞ٣ةء ,كأٚةد

ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ك٬ٮ األقذةذ٩ /ٮر األ٦ني ا٣رب٦ةكم.
ن
( )2أقكخ ٬ؾق األكةدي٧يح ظؽيسة ,كدٌ ٥الؿكًح كاملؿظ٤ح االثذؽاايح كٔؽد َالث٭ة ()224
ن
َةبلة ,كدٕذ٧ؽ يف ٪٦٭ض٭ة ىلع ٪٦٭ش اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ثةإلًةٚح إىل امل٪٭ش
احل١ٮي ابل٘٪ةيل ,كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق املؽرقح ّ٭ؿ يٮـ الكجخ املٮا/ٜٚ
 ,٬8091/84/82كجتٮ٣خ يف مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾا املؿًلـ كأصؿيخ  ٫ٕ٦ن
ٞ٣ةء ,كأٚةد
ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت ك٬ٮ األقذةذ /ظة٩ ِٚٮر إ٣ةل ٥حم٧ؽ مٕيت.
( )9دار احلتي٧ةت الكيؽيح كٕ٦٭ؽ اتل٪١ٮلٮصية ,دأقكخ اعـ 8545ـ حتخ إرشاؼ مؤقكح
إٝؿأ اخلرييح مكض٤ح دلل كزارة النبٮف االصذ٧ةٔيح ثؽك٣ح ث٘٪الديل ,كٔؽد احلتي٧ةت
يف ادلار( )229يتي٧ح ,كامل٪٭ش ادلرا

املٞؿر ٬ٮ ٪٦٭ش ديين ٔرصم ك٪٦ ٜٚ٭ش اتلٕ٤ي٥

ملؽارس ث٘٪الديل ادليجيح احل١ٮ٦يح ثةإلًةٚح إىل ثٕي املٮاد ادليجيح اكٕٞ٣يؽة كالكرية,
كاملؿاظ ٢املٮصٮدة يف ادلار  ٨٦االثذؽاايح ظىت اللكيحٝ ٓ٦ ,ك ٥ا٤ٕ٣ٮـ كاتل٪ٞيح ,كإٔؽاد
املالبف كٝك ٥تلعٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥اْ٩ؿ ا٣جرشة الىةدرة  ٨٦ادلار.
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ثب٪ؽربةف(.)8
ج  /املرارس اخلرييث ةرومث ةاكطتان.
دجٔ ٖ٤ؽد املؽارس اإلقال٦يح اخلرييح ا٣يت ختؽـ اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح الؿك٬ةجنيح

حنٮ ٦بيت ٦ؽرقح ,دٌ ٥ثني ص٪جةد٭ة حنٮ  91أَ ٙ٣ة٣ت كَةبلح.

ك٬ؾق املؽارس اخلرييح أٗ٤ج٭ة ىلع ملك ٠ذةديت و٘رية كركًح ,ك٪٦٭ة ٦ة

دؽرس ٚي٭ة املؿاظ ٢االثذؽاايح كيه ا٘٣ةبلح ,ك٪٦٭ة ٦ة دؽرس ٚي٭ة املؿاظ٢

املذٮقُح ,كبٌٕ٭ة ٦ؽارس زة٩ٮيح ,كبٌٕ٭ة ٦ؽارس اعحلح ,ك٤ٝي٪٦ ٢٭ة دؽرس
ٚي٭ة املؿظ٤ح إ٣ةمليح.

كأ٦ة املؽارس الؿك٪٬ضيح ا٣يت ختذه ثة٤ٕ٣ٮـ إ٣رصيح ٚال دٮصؽ إال

٦ؽرقتني ,كٞ٦ؿراد٭ة يه ٛ٩ف املٞؿرات احل١ٮ٦يح.

أ٦ة امل٪ة٬ش ادلراقيحٚ /ذتجٓ امل٪٭ةج اجلْةي احل١ٮي يف املؿظ٤ح االثذؽاايح

كاملذٮقُح ,ك٬ؾا امل٪٭ةج ينذ ٢٧ىلع دراقح اإلجن٤زييح كٝٮأؽ٬ة ,كا٤ٕ٣ٮـ
االصذ٧ةٔيح ,كاحلةقٮب ,كال٘٤ح األرديح كال٘٤ح الك٪ؽيح –ال٘٤ح املع٤يح يف إ٤ٝي٥
الك٪ؽ ,-كالؿيةًيةت ,كاألػالؽ كاآلداب كٗري٬ة ,ز ٥ثٕؽ مؿظ٤ح االثذؽاايح
ن
( )8مؿًلـ اتلٕ٤ي ٥اإلقالي ثب٪ؽربةف بنحذةٗٮ ,ٖ٩كئٌ ٥ؽد (َ )914ةبلة ,كٚي٭ة ٔؽد ٠جري
 ٨٦ا٤ُ٣جح الؿك٪٬ضيني ٞ٣ؿب٭ة  ٨٦ظؽكد ثٮر٦ة كٝؽ زار ٬ؾا املؿًلـ دَ .الؿ أثٮ اجلٮر,
كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾا املؿًلـ ّ٭ؿ يٮـ األربٕةء  ,٬8091/84/5كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾا
املؿًلـ ك٬ٮ النيغ /ظكني مٮلٮم ظةج يٮنف كأصؿيخ  ٫ٕ٦ن
ٞ٣ةء ,كأٚةد ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت
اْ٩ؿ م٤ع ٜر )80( ٥ٝوٮرة لـيةرة ابلةظر هلؾق املؽارس.
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كاملذٮقُح دتجٓ امل٪٭ش اجلْةي اخلىٮيص األٌ٬ل ادليين املٞؿر ٝ ٨٦ج ٢مؤقكح

(كٚةؽ املؽارس إ٣ؿبيح)()8ك٪٦٭ض ٫حيذٮم ىلع أ٦ ٥٬ة حيذةج إحل ٫اُ٣ة٣ت املك٥٤

 ٨٦اتلٮظيؽ كاتلٛكري كاحلؽير كٔ٤ٮ ٫٦كا ٫ٞٛ٣كأوٮهل كٝٮأؽ إ٣ؿبيح,
كامل ُٜ٪كٗري ذل ٨٦ ٟاملٮاد ادليجيح.

ك ٨٦أثؿز املؽارس اإلقال٦يح اخلرييح املن٭ٮرة٦ ,ؽرقح أ٩ٮار ا٤ٕ٣ٮـ يف

ُٞ٪٦ح إثؿا٬ي ٥ظيؽرم( ,)2كاجلةٕ٦ح اخل٤ي٤يح يف ُٞ٪٦ح مٮىس اكلٮين(,)9

( )8كيه مؤقكح دٕ٤ي٧يح دٌ ٥أٗ٤ت املؽارس كاجلةٕ٦ةت ادليجيح كإ٣ؿبيح ىلع ُ٩ةؽ دك٣ح
ثة٠كذةف ,كهلة ٪٦٭ش درا

ػةص يكىم (امل٪٭ةج اجلْةي) ك٬ٮ ينذ ٢٧ىلع قخ مؿاظ/٢

 -8املؿظ٤ح االثذؽاايح  1ق٪ٮات.
 -2املؿظ٤ح املذٮقُح  9ق٪ٮات.
 -9املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح إ٣ة٦ح قجذةف (دٕةدؿ الى ٙإ٣ةرش

)

 -0املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح اخلةوح قجذةف (دٕةدؿ املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح

).

 -1املؿظ٤ح إ٣ةحلح قجذةف (دٕةدؿ ابلاكلٮريٮس

).

 -2املؿظ٤ح إ٣ةمليح قجذةف (دٕةدؿ مؿظ٤ح املةصكتري يف ا٤ٕ٣ٮـ اإلقال٦يح كإ٣ؿبيح
ن
.) .
ٕ٦ة
(٬ )2ؾق املؽرقح د ٓٞيف ُٞ٪٦ح ٗري ٦ذُٮرة ثة٣جكجح إىل امل٪ةَ ٜاألػؿل ,ك٣ك ٨ص٭ٮد
ن
ن
ن
اٞ٣ةا٧ني ث٭ة أز٧ؿت ٠سريا كص٪ؽت ٔؽدا ٠جريا  ٨٦اُ٣الب كاُ٣ةبلةت ثةدلراقةت
االثذؽاايح اإلقال٦ي ح كإ٣رصيح٧٠ ,ة أف ٬ؾق املؽرقح أثؽٔخ يف دؿبيح إ٣ة٦ح ىلع ٪ٚٮف
الى٪ةاعت املؼذٛ٤ح اكخليةَح كاتلُؿيـ ,ظىت يٞٮمٮا ثذ ٢ٛ١أٛ٩ك٭ ٥كٔيةهل ٥كال يكٮ٩ٮا
َ ّ
الك ىلع اجلةس كاملضذ.ٓ٧
(٬ )9ؾق املؽرقح  ٨٦أٝؽـ املؽارس ل٤ضةحلح الؿك٪٬ضيح ,كٝؽ اكف هلؾق املؽرقح دكر م٧٤ٮس
=
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كاجلةٕ٦ح األرشٚيح احلٞة٩يح يف ُٞ٪٦ح /92

ال٩ؽيه ٠ؿاتيش( ,)8كاملٕ٭ؽ

اإلقالي يف ُٞ٪٦ح  /92ال٩ؽيه ,كٕ٦٭ؽ أ ذر اإلقالي يف ُٞ٪٦ح ٩ةرص

اكلٮين ٠ؿاتيش ,كاملؽرقح اٛ٣ؿٝة٩يح يف ُٞ٪٦ح ٩ةرص اكلٮين ,ك٦ؽرقح محةيح
اإلقالـ يف ٩ٮرا بكيت ٠ؿاتيش ,كدار ا٤ٕ٣ٮـ إ٣س٧ة٩يح يف ٩ٮرا بكيت ,ك٦ؽرقح

أرٌلف مك ٥٤ل٤سة٩ٮيح كٗري٬ة(.)2

=

ن

يف قة ٙ٣الـ٦ةف ,ك٣ك ٨اآلف أويجخ ثٌآ٣ح اإلماك٩يةت ,إال أف هلة ٚؿاع ذا ننةط يف
دٕ٤ي ٥ابل٪ةت ادليين.
(٬ )8ؾق اجلةٕ٦ح إ٣ؿيٞح  ٨٦أٝؽـ املؽارس اخلرييح ا٣رب٦ةكيح كأثؿز٬ة ,ظير يؽرس ٚي٭ة
ٔؽد ٠جري  ٨٦اُ٣الب كاُ٣ةبلةت ,كدٌ ٥دميٓ املؿاظ ٢اتلٕ٤ي٧يح حتخ إرشاؼ (كٚةؽ
املؽارس إ٣ؿبيح) ,كدتجٕ٭ة ٦ؽرقح ػةوح تلٕ٤ي ٥ابل٪ةت ,كدٮصؽ ث٭ة املؿظ٤ح االثذؽاايح
ن
ن
ٝ ٓ٦ك ٥ػةص تلؽريف اٞ٣ؿآف ال١ؿيْ٩ ٥ؿا كٗيجة.
الٮاتكت

( )2دٮاؤ ٢رب اإلي٧ي ٢كظٮار كادىةؿ ٦جةرش ٔرب ثؿ٩ة٦ش اتلٮاو ٢االصذ٧ة
ن
كد٤ي٘ؿاـ ٓ٦ ,النيغ ٩ٮر ا٣برش حم٧ؽ ٩ٮر احل ٜيج ٨٦ ٖ٤ا٧ٕ٣ؿ  05اع٦ة ,ثة٠كذة اجلجكيح
ن
 ٨٦أو ٢ثٮري٦ ,ةصكتري يف ا٤ٕ٣ٮـ اإلقال٦يح كإ٣ؿبيح ,م٘٦ ٢ؽرقة ل٤ٕ٤ٮـ الرشٔيح

كإ٣ؿبيح يف ٠سري  ٨٦املٕة٬ؽ الرشٔيح كاملؽارس اإلقال٦يح يف ثة٠كذةف ٠ؿاتيش ,دلي٫
إ٣ؽيؽ  ٨٦دؿاص ٥ال١ذت كاملؤٛ٣ةت ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كاألكرديح كحتٞيٞ٭ة ,ين٘ ٢ظةحلة
راحف ك٦ؽيؿ ٕ٦٭ؽ ٔس٧ةف ثٛٔ ٨ةف كأقذةذ احلؽير كٔ٤ٮٚ ٫٦ي ,٫كراحف مؤقكح
الؿازم ل٤ذٕ٤ي ٥كاخلؽ٦ةت اإلنكة٩يح ,ك٦ؽيؿ دل٤ح املٕ٭ؽ الن٭ؿيح ا٣يت دىؽر ثةل٘٤ح
األكرديح ,كٌلف اتلٮاو ٢ثذةريغ ,٬8091/0/80 /كدلم نكؼح ُ٦جٮٔح  ٨٦احلٮار.
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د /اتلعنيه يف دوميت تاينٌر ووامزييا.
ال يٮصؽ أدىن ا٬ذ٧ةـ ثةتلٕ٤ي ٥اإلقالي ٝ ٨٦ج ٢الؿك٬ةجنيني املٞي٧ني

كامل٭ةصؿي٪٬ ٨ةؾ يف دك٣ح دةي٪٤ؽ ,ظير إف أٗ٤ج٭ ٥اخنؿَٮا يف ق ٟ٤ا٢٧ٕ٣
كابلعر ٔ٧ٞ٣ ٨ح إ٣حل كدٮٚري االظذيةصةت الرضكريح الالز٦ح ل٤عيةة

ال١ؿي٧ح ,كلألق٣ ٙحف هل ٥أدىن ظؿص ىلع اتلٕ ٥٤كا٣زتكد  ٨٦املٕؿٚح ,كيٕٮد
ذل ٟلالًُ٭ةد الٮا٤ٔ ٓٝي٭ ٥كٞٚؿ ٥٬كظةصذ٭ ٥إىل إ٣حل كدٮٚري املذُ٤جةت,
ٚيججيغ اال٬ذ٧ةـ ث٭ؾا اجلة٩ت ٝ ٨٦ج ٢اٞ٣ةا٧ني كامل٭ذ٧ني ثةٌٞ٣يح كالكيع اجلةد

يف ث٪ةء كإننةء ٦ؽارس ػةوح هل ,٥أك ا٣تك٭ي ٢هل ٥لالخنؿاط يف املؽارس

احل١ٮ٦يح اتلةي٪٤ؽيح املٕذ٧ؽة ثٕؽ ا٣رتديت كاتلجكي.)8(ٜ

(ٞ٣ )8ةء  ٓ٦ادلأيح رًٮاف ًيةء احل ٜا٣رب٦ةكم ٞ٦ي ٥يف ث٘٪الديل ,ك٬ٮ َة٣ت دراقةت
ٔ٤ية جبةٕ٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث ٨قٕٮد اإلقال٦يح يف لكيح أوٮؿ ادلي ,٨حيرض اآلف رقة٣ح
٦ةصكتري ثٕ٪ٮاف (اٛ٣ؿؽ اإلقال٦يح يف دك٣ح ثٮر٦ة) كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ 8091/0/88 /ـه
ن
ث١٧ح امل١ؿ٦ح ,كٝؽ قةٚؿ دةي٪٤ؽ يف مٕجةف  ٨٦اعـ  8090ـهكم١ر م٭ؿا ثني الؿك٬ةجنيني
املٞي٧ني ٪٬ةؾ ألص ٢ادلٔٮة إىل اهلل ,كٌل٩خ هل ننةَةت دٔٮيح ٦جةرًلح ٪٬ةؾ ,يٞٮؿ
ابلةظر ٨٦ /ػالؿ ٞ٣ةيئ  ٓ٦ادلأيح دبني يل ُٞ٩ح ٦٭٧ح كيه أف ثٕي أَٛةؿ
الؿك٬ةجنيني يذٞ٤ٮف دٕ٤ي٧٭ ٥يف املؽارس احل١ٮ٦يح اتلةي٪٤ؽيح ,ك٬ؾا حبؽ ذاد ٫يشء دمي٢
ك٬ٮ ر ٓٚاجل٭٣ ,٢ك ٨اإلماكحلح ال١ربل دك ٨٧يف امل٪ة٬ش الالديجيح ا٣يت دؽرس يف دٟ٤
املؽارس كال دٮصؽ أم ٪٦ة٬ش إقال٦يحٚ ,يرتىب ا ٢ُٛ٣املك ٥٤ابلٮري ىلع اثلٞةٚح
الالديجيح كبةتلةيل يذؼؿج اُ٣ة٣ت ٬ ٨٦ؾق املؽارس ك٣حف ٔ٪ؽق أدىن ٤ٕ٦ٮ٦ح ٔ٨
ن
اإلقالـ ,كرب٧ة يُؿأ يف ٔٞيؽد ٫محبة  ٨٦اخل ٢٤كالـلًٕٚ ,٢ل اٞ٣ةا٧ني امل٭ذ٧ني ثٌٞيح
=
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َ
أ٦ة يف دك٣ح ٦ة٣زيية ٪ٚضؽ أف ٪٬ةؾ ا٬ذ٧ةـ ثذٕ٤ي ٥أث٪ةء الالصبني ا٣رب٦ةكيني

ىلع ُ٩ةؽ ًي ٜظير إف دل٤ف ا٧٤ٕ٣ةء الؿك٬ةجنية ث٧ة٣زيية

()8

٦ؽارس إقال٦يح يذٕٚ ٥٤ي٭ة أكرث َ 144 ٨٦ة٣ت كَةبلح(.)2

أقف ٔرشة

َ /اتلعنيه يف دول اخلنيج
دٮٚؿ ل٧٤ك٧٤ني اٛ٣ةري ٨ثؽي٪٭ ٨٦ ٥ثٮر٦ة كاذلي ٨اقذٞؿ ث٭ ٥املٞةـ يف دكؿ

اخل٤يش ٚؿص صيؽة لالتلعةؽ ثةملؽارس احل١ٮ٦يح كاخلةوح يف د ٟ٤ادلكؿٚ ,يف
ن
ُٝؿ كاإل٦ةرات ٦سال يذ٧ذٓ ٔؽد ال ثأس ث ٨٦ ٫ا٣رب٦ةكيني املٞي٧ني حبٞٮٝ٭ ٥يف

اتلٕ٤ي ,٥أ٦ة املٮصٮدكف ا٣رب٦ةكيٮف يف دك٣ح ال١ٮيخ أك ابلعؿي ٨أك ٔ٧ةف اقذٞؿ

ث٭ ٥املٞةـ ألص ٢مـاك٣ح أٔ٧ةهل ٥املٕحنيح كجتةراد٭ ٥ك٤ٝ ٥٬ح.

=

املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني يف دةي٪٤ؽ كًٓ ػُح م١سٛح كحم٧١ح ل٤ؼؿكج ٬ ٨٦ؾق األز٦ح,
كذل ٟثٮًٓ ا٣ربا٦ش ادلٔٮيح كاألننُح اإلقال٦يح امل١سٛح كلٮ اكف ػةرج ٞ٦ةٔؽ ادلراقح
ل٤عٛةظ ىلع اهلٮيح اإلقال٦يح دلل اُ٣الب ا٣رب٦ةكيني املٞي٧ني ٪٬ةؾ.
( )8قيأيت مـيؽ ثيةف هلؾا املض٤ف يف املجعر اٞ٣ةدـ.
( )2اْ٩ؿ حم٧ؽ أكيف ث ٨صالؿ أمحؽ ,أرٌلف كامل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح ,نرشة احتةد ا٤ُ٣جح
املك٧٤ني أرٌلف (ثٮر٦ة) مؿصٓ قةث ٜص.20/
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ثالجاً :االٍتناو بامليح الدراشية
 املنلكة العربية الصعودية:
 ٨٦أكاا ٢ادلكؿ ا٣يت ا٬ذ٧خ ث٭ؾا اجلة٩ت ٚٮٚؿت امل٪ط ادلراقيح ل٤ُ٤جح

ا٣رب٦ةكيني  ٨٦داػ ٢امل١٤٧ح كػةرص٭ةٞ٤ٚ ,ؽ جتةكزت امل٪ط ادلراقيح ا٣يت

٪٦عذ٭ة امل١٤٧ح الكٕٮديح لُ٤الب ابلٮر٦ةكيني  ٨٦ػةرج امل١٤٧ح يف اعـ

 8090ـهأكرث ٪٦ )41( ٨٦عح دراقيح٪٦ ,٭ة ( )24ل٤ضةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح

امل٪ٮرة ,ك( )1جلةٕ٦ح أـ اٞ٣ؿل ,ك( )84جلةٕ٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث ٨قٕٮد اإلقال٦يح,
ن
كَةبلة ملٕ٭ؽ األا٧ح كادلاعة ثؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقالي ,كاتلٞيخ ٕ٦٭ ٥يف ٞ٣ةء اعـ
ثذةريغ ,)8(٬8090/82/80 /كٞ٣ةءات ػةوح  ٓ٦ثٌٕ٭ ,٥ك٬ؤالء اُ٣الب خيؿصٮف
 ٨٦ثٮر٦ة ثُؿؽ م٤ذٮيح حبضح ا ٢٧ٕ٣كٗريق ك ٨٦ز ٥يؿصٓ ٪٬ةؾ إذا اقذٞؿ ث٫

املٞةـ.

ثةإلًةٚح إىل ا٤ُ٣جح ا٣رب٦ةكيني املٞي٧ني ثةمل١٤٧ح ٚال ئ ٢ٞؽد٨ٔ ٥٬

(َ )844ة٣ت كَةبلح

()2

كاغبلحذ٭ ٥يف لكيح الرشيٕح كادلراقةت اإلقال٦يح كٍليح

ادلٔٮة كأوٮؿ ادلي ٨كٍليح ا٤ٕ٣ٮـ االٝذىةديح كاملةحلح اإلقال٦يح ,كيرتًلـكف يف

صةٕ٦ذ٪ة املجةرًلح كصةٕ٦ح املٔ ٟ٤جؽ إ٣ـيـ جبؽة كاجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح
( )8اكف ٬ؾا الٞ٤ةء ث١٧ذت ميغ اجلةحلح ثةمل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح  ٓ٦ا٤ُ٣جح الؿك٬ةجنيني

ا٣رب٦ةكيني ثتْ٪ي ٨٦ ٥اُٞ٣ةع اتلٕ٤ييم ثةملؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ثٕ٪ٮاف (ثى٧ح دٮاو)٢

ثذةريغ 8091/82/80 /ـهكابلةظر اكف ىلع رأس امل٧ْ٪ني هلؾا الٞ٤ةء.

( )2يىٕت ظرص إ٣ؽد ٪٬ة يف ادلاػ ٢ألف املٞي٧ني ا٣رب٦ةكيني يف الكٕٮديح حي٤٧ٮف
ن
صجكيةت خمذٛ٤ح كيىٛ٪ٮ ٥٬ىلع ظكت صجكيةد٭ ٥كإف اكف يف األو ٢ثؿ٦ةكية.
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امل٪ٮرة كصةٕ٦ح اُ٣ةا ٙكصةٕ٦ح اٞ٣ىي ٥كصةٕ٦ح َيجح كصةٕ٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨

قٕٮد اإلقال٦يح ثةلؿيةض(.)8
 الصوداٌ:

 ٨٦أكاا ٢ادلكؿ اإلقال٦يح ا٣يت ثةدرت ثةظذٌةف ا٤ُ٣جح الؿك٬ةجنيني

ا٣رب٦ةكيني ك٪٦ع٭ ٥املٞةٔؽ ادلراقيح يف صةٕ٦ةد٭ة املؼذٛ٤ح ,ثةتلجكي ٓ٦ ٜاجلؽكة
إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالي اتلةثٕح لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقالي يف ختىىةت اُ٣ت

كالىيؽ٣ح كاهل٪ؽقح كٗري٬ة.

ن
كيٮصؽ اآلف ٦ة يـيؽ ىلع (َ )54ةبلة يف لكيةت اُ٣ت ا٣برشم كالىيؽ٣ح

كاملؼذربات اُ٣جيح كاهل٪ؽقح ال١ي٧يةايح كاهل٪ؽقح ال١رتك٩يح كاهل٪ؽقح املؽ٩يح

كإدارة األٔ٧ةؿ كاملعةقجح كاإلٔالـ ,يف ٔؽد  ٨٦اجلةٕ٦ةت الكٮدا٩يح أثؿز٬ة/
صةٕ٦ح إٚؿيٞية إ٣ةمليح ثةخلؿَٮـ كصةٕ٦ح الـٔي ٥األز٬ؿم ثةخلؿَٮـ كصةٕ٦ح أـ

در٦ةف كصةٕ٦ح اجلـيؿة يف ٦ؽ كصةٕ٦ح اٌٞ٣ةرؼ كصةٕ٦ح اجلي٤ني ,كٝؽ ختؿج
ن
٬ ٨٦ؾق اجلةٕ٦ةت أكرث َ )92( ٨٦ةبلة كَةبلح كهلل احل٧ؽ كامل٪ح(.)2
( )8كاذلي ٨ختؿصٮا  ٨٦اجلةٕ٦ةت الكٕٮديح ٔؽد٠ ٥٬سري  ٨٦اجلةحلح ا٣رب٦ةكيح ال يتكٓ املضةؿ
املضةؿ ذل٠ؿق.

(ٝ )2ةث٤خ دميٓ اُ٣الب اذلي ٨يؽرقٮف ثةجلةٕ٦ةت الكٮدا٩يح يف ٞ٣ةء اعـ د ٥دْ٪يٝ ٨٦ ٫٧ج٢

اُٞ٣ةع اتلٕ٤ييم ثةملؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ثذةريغ ,٬8091/2/85 /كٌلف ذل ٟأز٪ةء قٛؿم
إىل الكٮداف  ٓ٦كٚؽ م١ٮف  ٨٦املؿًلـ ل٧٤نةرًلح يف مؤد٧ؿ اتلٕ٤ييم األكةدييم ألث٪ةء

مك٤يم ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر اذل م ٧ْ٩ذ٧ْ٪٦ ٫ح راعيح اُ٣الب الٮاٚؽي ٨ك٧ْ٪٦ح امل٭ةصؿي٨

اإلنكة٩يح ثؽك٣ح الكٮداف.
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كٌلف الحتةد َ٤جح مك٤يم ٦ية٧٩ةر دكر ٠جري يف اتلجكي ٜكا٣رتديت كاتلْ٪ي٥

كاقذٞجةؿ اُ٣الب ٪٬ةؾ ثةتلٕةكف ٧ْ٪٦ ٓ٦ح راعيح الٮاٚؽي )8(٨ا٣يت اك٩خ هلة دكر
٠جري يف تك٭ي ٢االصؿاءات اجلْة٦يح لُ٤الب كراعيح أننُح كبؿا٦ش احتةد ا٤ُ٣جح

٦ية٧٩ةر ,كاآلف أننأت ٧ْ٪٦ح ػةوح ل٤ُ٤جح ا٣رب٦ةكيني اذلي ٨يٛؽكف إىل دك٣ح
الكٮداف  ٨٦اخلةرج كيه ٧ْ٪٦ح امل٭ةصؿي ٨اإلنكة٩يح ا٣يت دٞؽـ ػؽ٦ةت ص٤ي٤ح
ن
ن
لُ٤الب ابلٮر٦يني كدؿاع٦ ٥٬ةدية ك٪ٕ٦ٮية ,ثةإلًةٚح إىل دْ٪ي ٥كٔ ٢٧ا٣ربا٦ش

ا٧٤ٕ٣يح كاتلسٞيٛيح كادلكرات املذ٪ٮٔح ,كد٭يبح اجلٮ امل٪ةقت لُ٤الب  ٓ٦دؾحل٢
إٞ٣جةت كالىٕٮبةت ا٣يت دٮاص ٫اُ٣الب أز٪ةء ٚرتة تكضي٤٭ ٥كدراقذ٭٤ٚ ٥٭٥

أصـؿ الن١ؿ كأكىف إ٣ؿٚةف(.)2

( )8كٝؽ كٞٚين اهلل ٔـ كص ٢لـيةرة ٬ؾق امل٧ْ٪ح إ٣ؿيٞح يف الكٮداف كٝةث٤خ األ٦ني إ٣ةـ
كاقذٕ٧خ إىل رشح كاؼ ألثؿز ٪٦ةمٍ كإجنةزات امل٧ْ٪ح ,كٌلف ذل ٟأز٪ةء قٛؿم إىل
الكٮداف  ٓ٦كٚؽ م١ٮف  ٨٦املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ل٧٤نةرًلح يف مؤد٧ؿ اتلٕ٤ييم
األكةدييم ألث٪ةء مك٤يم ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر اذلم ٧ْ٩ذ٧ْ٪٦ ٫ح راعيح اُ٣الب الٮاٚؽي٨
ك٧ْ٪٦ح امل٭ةصؿي ٨اإلنكة٩يح يف اٛ٣رتة /83-82 /٨٦إثؿي2480/٢ـ ,املٮا/ٜٚ
 8091/2/83-82ـه َ
ك ٨٦اهلل ٌٔل ثةملنةرًلح ثسالث أكراؽ ٔ ٢٧يف ذل ٟاملؤد٧ؿ  ٫٤ٚاحل٧ؽ
كامل٪ح.

(ٝ )2ؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق امل٧ْ٪ح الؿااؽة أز٪ةء قٛؿم إىل الكٮداف ٧٠ة قج ٜذ٠ؿق,
كٝةث٤خ أ٦ي٪٭ة أ .اعو ٥ظك ٨أثٮ أذ٩ني كأصؿيخ ٞ٦ ٫ٕ٦ةث٤ح َٮي٤ح ,ثذةريغ/
 ,٬8092/2/81كٌلف دأقحف ٬ؾق امل٧ْ٪ح يف اعـ 2489ـ ,كال زا٣خ امل٧ْ٪ح ظؽيسح
ن
اتلأقحف إال أف هلة ص٭ٮدا م٧٤ٮقح كأكرب دال٣ح ىلع ذل ٟدْ٪ي٧٭ ٥كدب٪ي٭ ٥ألكؿ مؤد٧ؿ
دٕ٤ييم ألث٪ةء مك٤يم ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر.
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 بيغالديش:
دٕذرب دك٣ح ث٘٪الديل املأكل األٝؿب كاألنكت لُ٤الب الؿك٬ةجنيني ٞٚؽ

اقذٛةد ٔؽد ٠جري  ٨٦ا٤ُ٣جح الؿك٬ةجنيح يف إ٧٠ةؿ دراقذ٭ ٥ا٤ٕ٣ية يف ٬ؾق اجلةٕ٦ةت
-ك٬ٮ ٦ة يٕؿؼ ٪٬ةؾ ثةملؿظ٤ح إ٣ةحلح أك املؿظ٤ح إ٣ةمليح اكجلةٕ٦ح اإلقال٦يح إ٣ةمليح

بنحذةٗٮ ,ٖ٩كدار املٕةرؼ بنحذةٗٮ ,)8(ٖ٩كاجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ٚذيح بنحذةٗٮ,)2(ٖ٩
( )8صةٕ٦ح دار املٕةرؼ بنحذةٗٮ ٖ٩إظؽل اجلةٕ٦ةت املٕؿكٚح ث٪٧٭ض٭ة اإلقالي ,إذ دٕذ٧ؽ
يف ٪٦٭ض٭ة ىلع ٪٦٭ش اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة كيؿبٮ ىلع أَ ٙ٣ة٣ت ,دأقكخ
اعـ  ,٬8041دٌ ٥املؿظ٤ح إ٣ةحلح (لكيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح كادلراقةت اإلقال٦يح) كاملؿظ٤ح
اثلة٩ٮيح كاإلٔؽاديح ,كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة ٬ؾق اجلةٕ٦ح املجةرًلح وجةح يٮـ األربٕةء
املٮا ,٬8091/84/5 /ٜٚك٧ٝخ جبٮ٣ح ىلع مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾق اجلةٕ٦ح كأصؿيخ ٫ٕ٦
ن
ن
ٞ٣ةء ُ٦ٮال ك٬ٮ النيغ حم٧ؽ قُ٤ةف ذكؽ اجلؽكم ,كا٤ُ٣جح الؿك٪٬ضيني يؽرقٮف ا٘٣ة٣ت
٪٦٭ ٥يف املؿظ٤ح إ٣ةحلح ,كٝؽ زار ٬ؾق اجلةٕ٦ح ٔ٧٤ةء كأصالء  ٨٦امل١٤٧ح إ٣ؿبيح
الكٕٮديح كٗري٬ة ,كىلع رأق٭ٕ٦ ٥ةيل دٔ .جؽ اهلل ٔ٧ؿ ٩ىي ٙكدٔ .جؽ اهلل ٌٔل ثىٛؿ
كدَ.الؿ حم٧ؽ أثٮ اجلٮر كٗري ,٥٬اْ٩ؿ ا٣جرشة الىةدرة  ٨٦اجلةٕ٦ح ٕ٣ةـ .٬8091 /٬8090
( )2اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ٚذيح بنحذةٗٮ ٖ٩إظؽل اجلةٕ٦ةت إ٣ؿيٞح ا٣يت ػؿصخ أصيةؿ ٨٦
الؿك٬ةجنيني كٗري ,٥٬كال زا٣خ ختؿج ال١سري  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة األٚؾاذ كاخلُجةء,
كدأقكخ اعـ  8914ـهثةق ٥املؽرقح الٌ٧رييح ,ز ٥حتٮ٣خ اق٧٭ة إىل اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح
ٚذيح ,يـيؽ ىلع َ 1444ة٣ت ,كدٌ ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح كاملذٮقُح كاثلة٩ٮيح إ٣ة٦ح كاثلة٩ٮيح
اخلةوح كاملؿظ٤ح إ٣ةحلح كاملؿظ٤ح إ٣ةمليح ,كيه ٕ٦رتٚح ٝ ٨٦ج ٢صةٕ٦ح امل ٟ٤قٕٮد
ثةلؿيةض كٍليح ادلٔٮة اإلقال٦يح ثُؿاث٤ف كصةٕ٦ح األز٬ؿ ,كٝؽ زار ٬ؾق اجلةٕ٦ح ٔ٧٤ةء
كأصالء  ٨٦امل١٤٧ح إ٣ؿبيح الكٕٮديح كٗري٬ة ,كىلع رأق٭ٕ٦ ٥ةيل دٔ .جؽ اهلل ٔ٧ؿ ٩ىيٙ
=
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كصةٕ٦ح ٬ةد٭ـارم بنحذةٗٮ )8(ٖ٩كصةٕ٦ح وةرية كصةٕ٦ح صريم كٗري٬ة.
 باكصتاٌ:
دٕذرب دك٣ح ثة٠كذةف املأكل اثلة ثٕؽ دك٣ح ث٘٪الديل لُ٤الب ا٣رب٦ةكيني
ن
ن
الؿاٗجني يف إ٧٠ةؿ دٕ٤ي٧٭ ٥إ٣ةيل ,ل٪١٭ة ختذ ٙ٤اػذالٚة صؾرية يف النلك
كاملٌ٧ٮف ٚةتلٕ٤ي ٥ابلة٠كذة يذٛٮؽ ثكسري ٔ ٨اتلٕ٤ي ٥ابل٘٪ةيل  ٨٦ظير
األ٧ْ٩ح كاإلماك٩ةت كاتلؼىىةت كاالٔذ٧ةد األكةدييم ,كأثؿز دحل ٢ىلع ذلٟ

ٕ٦٭ؽ ٔس٧ةف ثٛٔ ٨ةف )2(ظير املأكل امل ٢ٌٛل١سري  ٨٦ا٤ُ٣جح الؿك٬ةجنيني

=

كدٔ .جؽ الؿمح ٨دميٝ ٢ىةص كدَ .الؿ حم٧ؽ أثٮ اجلٮر كٗري ,٥٬كٝؽ َ
 ٨٦اهلل ٌٔل ثـيةرة
٬ؾق اجلةٕ٦ح املجةرًلح وجةح يٮـ اخل٧حف املٮا ,٬8091/84/84 /ٜٚك٧ٝخ جبٮ٣ح ىلع
ن
ن
ٞ٣ةء ُ٦ٮال ك٬ٮ النيغ
مؿاٞٚ٭ة ,كٝةث٤خ ٦ؽيؿ ٬ؾق اجلةٕ٦ح كراحك٭ة ,كأصؿيخ ٫ٕ٦
إ٣ال٦ح املٛيت حم٧ؽ ٔجؽ احل٤ي ٥ابلؼةرم ,كأٚةد ث٭ؾق املٕ٤ٮ٦ةت اٞ٣ي٧ح ,اْ٩ؿ ا٣جرشة
الىةدرة  ٨٦اجلةٕ٦ح كيه ٔجةرة ٔ٠ ٨ذيت دٕؿييف ل٤ضةٕ٦ح كمؿاٞٚ٭ة.

( )8تك ىم ٬ؾق اجلةٕ٦ح ثةق ٥اجلةٕ٦ح األ٤٬يح دار ا٤ٕ٣ٮـ ٕ٦ني اإلقالـ املٕؿكؼ ث٭ةد٭ـارم
يجٕؽ ٠ 85ي٤ٮ ٦رت م٧ةؿ محذةٗٮ.ٖ٩
( )2ي٬ ٓٞؾا املٕ٭ؽ يف ُٞ٪٦ح  /92ال٩ؽيه ٠ؿاتيش ,كٝؽ أننئ يف اعـ  ,٬8081كيٕذرب أكرب
ن
رصح ٔ٤يم ثني املؽارس الؿك٪٬ضيح يف ثة٠كذةف ,ث ٢يٕؽ ٦ذٞؽ٦ة ىلع ٠سري  ٨٦املؽارس
كاجلةٕ٦ةت اٞ٣ؽي٧ح املٕؿكٚح يف ثة٠كذةف ,كيٮصؽ ث٭ة  ٨٦اثلة٩ٮيح إ٣ة٦ح إىل املؿظ٤ح
إ٣ةمليح ,ز ٥ثٕؽ اتلؼؿج  ٨٦املؿظ٤ح إ٣ةمليح دلي٭ْ٩ ٥ةـ ختىه يف ٝك ٥ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح,
ال يٞجٚ ٢ي ٫إال املجؽٔٮف كاألذ٠يةء كاملٮ٬ٮبني  ٨٦اُ٣الب ,كيٮصؽ اآلف يف ٬ؾا اٞ٣ك٥
(اتلؼىه يف ا ٫ٞٛ٣املٞةرف كاإلٚذةء كاتلؼىه يف ٔ٤ٮـ احلؽير) ,كاملٕ٭ؽ ل ٥يٞذرص
ىلع ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح كادليجيح ٚعكت ,ث ٢أننأ أوعةث٦ ٫ؽرقح مكذ٤ٞح ثةق٦( ٥ؽرقح
=
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ن
ا٣رب٦ةكيني ْ٩ؿا تل٧زي٬ة ,كاجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ثإقالـ أثةد ,كاجلةٕ٦ح اٛ٣ةركٝيح

كٗري٬ة(.)8

كابلٕي  ٨٦ا٤ُ٣جح ا٣رب٦ةكيني املٞذؽري ٨يك٤٧ٮف دراقذ٭ ٥ا٤ٕ٣ية ىلع

ٞٛ٩ةد٭ ٥اخلةوح يف دك٣ح ٦ة٣زيية كمرص كًل٪ؽا كاقرتاحلة كدؿًلية كٗري٬ة كبٕي

ادلكؿ األكركبيح يف ختىىةت اهل٪ؽقح كاُ٣ت.
=

ا٘٣ـايل اثلة٩ٮيح) يؽرس ٚي٭ة دميٓ املٮاد احل١ٮ٦يح ,ثةإلًةٚح إىل املٮاد الرضكريح ادليجيح
كإ٣ؿبيح ,كيه دٕذرب ٦ؽرقح زة٩ٮيح يؽرس ٚي٭ة ٝك ٥ا٤ٕ٣ٮـ ,كاُ٣ة٣ت ثٕؽ اتلؼؿج ٨٦
٬ؾق املؽرقح يكذُيٓ أف يك ٢٧دراقذ ٫يف ختىه اُ٣ت كاهل٪ؽقح كاتلضةرة كاالٝذىةد
كاألدب كٗري٬ة ,كلٕ٧٤٭ؽ ٝك ٥ػةص تلٕ٤ي ٥ابل٪ةت  ٨٦االثذؽاايح إىل اثلة٩ٮيح ,كهلة
٪٦٭ش ديين ػةص يؤػؾ ٦ؽار قجذني ,يؽرس ٚي ٫دؿدمح ٕ٦ة اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كدٛكري
مٮصـ هل ,كٝؽر ٠جري  ٨٦األظةدير ,كا ,٫ٞٛ٣ك٦جةدئ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ك٦ة حيذض ٨٦ ٨املٮاد
يف دٞٮي ٥الكرية كاخل ٜ٤ك٦ة يكةٔؽ ٨٬يف إوالح ابليخ كاملزنؿ كاألرسة ,كاملٕ٭ؽ يٌ٥
ظٞ٤ةت حتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥يف لك  ٨٦ابلجني كابل٪ةت ,كيذؼؿج ٚي٦ ٫ة ثني 94 -21
ن
ن
َةبلة كَةبلح ق٪ٮية ,كلٕ٧٤٭ؽ ننةَةت زٞةٚيح ٦ذ٪ٮٔح  ٨٦دْ٪ي ٥لرلكرات اتلٕ٤ي٧يح
ا٣رتبٮيح ٦س ٢دكرة دؽريت املٕ٧٤ني ىلع دؽريف اتلضٮيؽ كدٕ٤ي ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي ,٥كدكرات
يف ٔ٤ٮـ احلةقٮب كال٘٤ح إ٣ؿبيح ,كال٘٤ح اإلجن٤زييح ,كدكرة ٝٮأؽ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٨٦
اجلعٮ كالرصؼ.
الٮاتكت

( )8ظٮار كادىةؿ ٦جةرش كدٮاؤ ٢رب االي٧ي ٢كبؿ٩ة٦ش اتلٮاو ٢االصذ٧ة
ن
كد٤ي٘ؿاـ ٓ٦ ,النيغ ٩ٮر ا٣برش حم٧ؽ ٩ٮر احل ,ٜكقجٞخ دؿدمذ ٫آٛ٩ة ,كٌلف اتلٮاو٢
ثذةريغ ,٬8091/0/80 /كدلم نكؼح ُ٦جٮٔح  ٨٦احلٮار.
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رابعاً :جَود متفرقة جلَات خمتلفة.
دٕذرب اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالي  ٨٦أكاا ٢املؤقكةت ا٣يت ا٬ذ٧خ

ثةجلة٩ت اتلٕ٤ييم كرٌف األ٦ح امللكٮ٦ح النٕت الؿك٪٬يج املك ,٥٤ظير ٝة٦خ

ثذٮٚري إ٣ؽيؽ  ٨٦اٛ٣ؿص ادلراقيح ,كٝة٦خ ثذٞؽي ٥ادلٔ ٥املةدم هلؤالء
ن
اُ٣الب ,كٝؽ ذ٬ت اغبليح اُ٣الب ا٣رب٦ةكيني قةثٞة إىل الكٮداف ٔرب ٬ؾق
املؤقكح الؿااؽة.

ز ٥يأيت دكر جل٪ح دٕ٤ي ٥ا٣رب٦ةكيني الؿك٪٬ضيني اتلةثٕح ل٤٭يبح اإلقال٦يح

إ٣ةمليح ل٤ذٕ٤ي ٥اتلةثٕح لؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقالي ا٣يت تكة ٥٬يف دٮٚري ٚؿص

لُ٤الب ا٣رب٦ةكيني ٔرب اتلجكي ٓ٦ ٜاجلةٕ٦ةت يف دكؿ إ٣ةل ٥اإلقالي ,كٌلف
اهلؽؼ  ٨٦ذل ٟدأ٬يٝ ٢يةدات يف ختىىةت ٦٭٧ح تك٭ ٥يف دُٮيؿ املضذٓ٧

األرٌل  ,ظير دذ ٢ٛ١اهليبح ثؿقٮـ ادلراقح ,ثةإلًةٚح إىل مىةري ٙاملٕحنح

كالكك ٨كاملٮاوالت ,كٌلف  ٨٦أ ٥٬إجنةزات ال٤ض٪ح يف اعـ  8090ـهاحلىٮؿ ىلع

(٪٦ )84ط دراقيح يف اتلؼىىةت املؼذٛ٤ح يف صةٕ٦ح ٠ؿاتيش ,كًلؾل ٟاحلىٮؿ
ىلع (٪٦ )84عح دراقيح لُ٤الب ا٣رب٦ةكيني  ٨٦داػ ٢أرٌلف يف ٕ٦٭ؽ ال٘٤ح
إ٣ؿبيح جبةٕ٦ح إٚؿيٞية إ٣ةمليح ,كاُ٣الب اذلي ٨ىلع ٞ٦ةٔؽ ادلراقح اآلف َ
َةبلني
ن
يف مؿظ٤ح ادل٠ذٮراة ,كٔؽد (َ )0ةبلة يف مؿظ٤ح املةصكتري يف صةٕ٦ح اٞ٣ؿآف
ال١ؿي ٥ثةلكٮداف ,كٔؽد (َ )5الب يف مؿظ٤ح ابلاكلٮريٮس يف صةٕ٦ح إٚؿيٞية

إ٣ةمليح(.)8

(ٞ٣ )8ةء  ٓ٦أد .حمت ادلئ ٨جؽ الكجعةف كأِ ,كقجٞخ دؿدمذ ,٫كٌلف الٞ٤ةء ثذةريغ/
=
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ك٪٬ةؾ ص٭ٮد من١ٮرة ٝ ٨٦ج ٢املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ممس٤ح يف اُٞ٣ةع

اتلٕ٤ييم اذلم اقذُةع ث ٢ٌٛاهلل يف دٮٚري أكرث ٪٦ )54( ٨٦عح دراقيح( )8ألث٪ةء
مك٤يم ثٮر٦ة يف اجلةٕ٦ةت املٮصٮدة ثؽك٣ح الكٮداف ا٣يت أزبذخ ٔرب دْ٪ي٧٭ة

ل٧٤ؤد٧ؿ األكؿ اٛ٣ؿيؽ ٩ ٨٦ٮٔ ٫ثٕ٪ٮاف (اتلٕ٤ي ٥األكةدييم ألث٪ةء مك٤يم ثٮر٦ة

(٦ية٧٩ةر)(.)2

ثٌف أف أمري إىل املؤد٧ؿ اتلٕ٤ييم األكؿ اذلم د ٥دْ٪يٝ ٨٦ ٫٧ج٧ْ٪٦ ٢ح

امل٭ةصؿي ٨اإلنكة٩يح ك٧ْ٪٦ح راعيح اُ٣الب الٮاٚؽي ٨اإلنكة٩يح ثؽك٣ح الكٮداف

ثٕ٪ٮاف (اتلٕ٤ي ٥األكةدييم ألث٪ةء مك٤يم ثٮر٦ة ٦ية٧٩ةر ,الٮا ٓٝاتلعؽيةت

كالؿؤيح املكذٞج٤يح)

()9

ثةتلٕةكف  ٓ٦املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم يف اٛ٣رتة -82/٨٦

=

 8091/2/23ـهث١٧ح امل١ؿ٦ح ك٬ٮ يرتأس ٬ؾق ال٤ض٪ح اتلٕ٤ي٧يح املجةرًلح ظير اتلٞيخ يف
٦زنهل ٠ ,ؾل ٟاْ٩ؿ ا٣جرشة اخلةوح ل٤ض٪ح دٕ٤ي ٥ا٣رب٦ةكيني الؿك٬ةجنيني ك ٨٦مرشكاعد٭/٥
حمٮ األ٦يح كدُٮيؿ امل٪ة٬ش اتلٕ٤ي٧يح كا٣رتبٮيح ,كًلؾل ٟاالردٞةء ثةٞ٣يةدات األكةدي٧يح
كاتلٕ٤ي٧يح ,كننةط ػةص تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح كال٘٤ةت إ٣ةمليح ثةإلًةٚح إىل دٕٛي٢
ا٣ربا٦ش اتلٕ٤ي٧يح كاجلٮٔيح.
( )8اْ٩ؿ ابليةف الىةدر اذلم أٔؽق اُٞ٣ةع اتلٕ٤ييم ثةملؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ٕ٣ةـ ,٬8092
ٚي٧ة يذٕ ٜ٤ثةُ٣الب اذلي ٨يؽرقٮف يف اجلةٕ٦ةت الكٮدا٩يح.
( )2ابلةظر ٌٔٮ يف اُٞ٣ةع اتلٕ٤ييم ثةملؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم كقيأيت مـيؽ ثيةف هلؾا
ن
املؤد٧ؿ الظٞة.
ن
( )9كٌ٣ف املؤد٧ؿ ٝجٮال  ُٓٞ٪٦اجلْري كػري مة٬ؽ ىلع ذل ٟراعيح كزيؿة اتلٕ٤ي ٥إ٣ةيل
كابلعر ا٤ٕ٣يم ثؽك٣ح الكٮداف ثؿكٚكري ق٧يح أثٮ ٠نٮة هلؾا املؤد٧ؿ اٛ٣ؿيؽ ٩ ٨٦ٮٔ.٫
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/83أثؿي2480/٢ـ ,يف مؿًلـ الن٭يؽ الـبري ادلكيل ل٧٤ؤد٧ؿات ,كٌلف اهلؽؼ ٨٦
دْ٪ي٬ ٥ؾا املؤد٧ؿ ,دراقح كًٓ اتلٕ٤ي ٥يف أرٌلف ثٮر٦ة كاتلعؽيةت ا٣يت دٮاص٫

أث٪ةء املك٧٤ني ٪٬ةؾ ٓ٦ ,إجيةد احل٤ٮؿ امل٪ةقجح ,كدراقح ٚؿص اتلٕ٤ي ٥يف
صةٕ٦ةت الكٮداف ,كٞ٣ؽ اكف ٬ؾا املؤد٧ؿ يٕؽ املؤد٧ؿ اجلٮ

األكؿ يف اجلة٩ت

اتلٕ٤ييم ,ملة ي٧س ٨٦ ٫٤أ٧٬يح ثة٘٣ح يف دٔ ٥كدٕـيـ صٮا٩ت دٕ٤ي ٥أث٪ةء الؿك٪٬ضية
املك٧٤ح يف دميٓ أحنةء إ٣ةل.٥

كدٌ ٨٧صؽكؿ املؤد٧ؿ ٔؽة أكراؽ ٔ ٢٧كحبٮث ٔ ٨منةريٓ دٕ٤ي٧يح ألث٪ةء

الؿك٪٬ضية ,كدؽاكؿ املنةرًلٮف ٚي ٫دل٧ٮٔح  ٨٦ابلعٮث كأكراؽ ا ٢٧ٕ٣ا٣يت
د٪ةك٣خ صٮا٩ت ٦٭٧ح ,دذٕ ٜ٤ثتك٭ي ٢كقةا ٢اتلعةؽ اُ٣الب الؿك٪٬ضيني

ثةتلٕ٤ي ٥األكةدييم ثةلكٮداف ,كٚذط آٚةؽ اتلٮاو ٓ٦ ٢اكٚح أث٪ةء الؿك٪٬ضية
ل٤عىٮؿ ىلع اٛ٣ؿص اتلٕ٤ي٧يح ,كٌلٚح اخلؽ٦ةت األػؿل ا٣يت د٧ك ٨اُ٣الب

 ٨٦االقذٛةدة  ٨٦امل٪ط ا٣يت دٞؽ٦٭ة اجلةٕ٦ةت الكٮدا٩يح(.)8

( )8مةرًلخ يف ٬ؾا املؤد٧ؿ ثسالث أكراؽ ٔ ٢٧كهلل احل٧ؽ ,كقةٚؿت إىل دك٣ح الكٮداف
تلٞؽي٧٭ة ً ٨٧الٮٚؽ املؿا ٜٚل٧٤ؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم أكال٬ة /ثٕ٪ٮاف كا ٓٝاتلٕ٤ي٥
ملك٤يم ٦ية٧٩ةر ثٮر٦ة الٮا ٓٝكاتلعؽيةت ,كزة٩ي٭ة ثٕ٪ٮاف /اجل٭ٮد اتلٕ٤ي٧يح ألث٪ةء مك٤يم
٦ية٧٩ةر ثٮر٦ة  ٨٦دكؿ إ٣ةل ٥اإلقالي كاجل٭ةت اخلرييح ,كزةثل٭ة ثٕ٪ٮاف /اتلعؽيةت
اثلٞةٚيح كا١ٛ٣ؿيح ا٣يت دٮاص ٫مك٤يم ثٮر٦ة كقج ٢اتل٘٤ت ٔ٤ي٭ة اْ٩ؿ م٤ع ٜر)81( ٥ٝ
وٮرة ل٤جةظر أز٪ةء منةرًلذ ٫يف ٬ؾا املؤد٧ؿ.
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كوةظت املؤد٧ؿ ٕ٦ؿض وٮر  ٨٦دٛ٪يؾ املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ل٤ذٕؿيٙ

ثٌٞيح مك٤يم الؿك٪٬ضية كٔؿض ٦أقةد٭ ٥أ٦ةـ النٕت الكٮدا (.)8

( )8كٌلف  ٨٦أثؿز دٮويةت املؤد٧ؿ ٦ة يٌل/
ٝ -8ؿار راحف دم٭ٮريح الكٮداف ثٕ٧ةم٤ح اُ٣الب ابلٮر٦يني ٕ٦ةم٤ح اُ٣الب
الكٮدا٩حني يف املٕةمالت.
٪٦ -2ط صٮاز مؿكر لُ٤ة٣ت الؿك٪٬يج يف ظةؿ ٝجٮهل يف أم ماكف يف إ٣ةل ٥كذلٟ
ثةتلجكي ٓ٦ ٜاجل٭ةت ذات الى٤ح.
 -9زيةدة ٚؿص اتلٕ٤ي ٥ثذٮٚري ٪٦ط دراقيح ألث٪ةء مك٤يم الؿك٪٬ضية ٨٦ ,ػالؿ اتلجكيٜ
 ٓ٦كزارة اتلٕ٤ي ٥إ٣ةيل كابلعر ا٤ٕ٣يم.
 -0أذ٧ةد ٝجٮؿ اُ٣الب الؿك٪٬ضيني ثةملؽارس اتلةثٕح ٪ٞ٣ى٤يةت دم٭ٮريح الكٮداف
ثؽكؿ امل٭ضؿ.
 -1اتلجكي ٓ٦ ٜصةٕ٦ح الكٮداف املٛذٮظح  ٨٦أص ٢اتلعةؽ أكرب ٝؽر  ٨٦اُ٣الب
الؿك٪٬ضيني ل٤ذٕ٤ي ٨ٔ ٥ثٕؽ يف دكؿ امل٭ضؿ.
 -2دْ٪يٞ٣ ٥ةءات إذأيح كدٛ٤ـيٮ٩يح حت ٢٧أكراؽ املؤد٧ؿ ل٤ذٕؿي ٙثٌٞيح مك٤يم
الؿك٪٬ضية.
 -3إننةء و٪ؽكؽ ػريم دلٔ ٥اُ٣الب ثةتلجكي ٓ٦ ٜأ ٢٬اخلري دلٔ ٥دٕ٤ي ٥أث٪ةء
الؿك٪٬ضية ,كإٝة٦ح ك ٙٝيٕٮد ريٕ ٫إحل٭.٥
 -4دبين اجلةٕ٦ةت ٠ؿا

حبسيح كد١٧ني اُ٣ة٣ت الؿك٪٬يج الؿاٗت يف ٠ذةثح دةريغ

أرٌلف ,كمنلكح ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف كاملؿأة كا ٢ُٛ٣كٗري٬ة يف أرٌلف.
 -5إننةء صةٕ٦ح أ٤٬يح ملك٤يم الؿك٪٬ضية يف أظؽ ابلالد اإلقال٦يح.
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إف  ٨٦أثؿز احلك ٥كادلركس املكذٛةدة  ٨٦حم٪ح مك٤يم ثٮر٦ة ّ٭ٮر

إ٣ؽيؽ  ٨٦امل٧ْ٪ةت اإلقال٦يح ال١سرية يف ثٮر٦ة كيف ػةرص٭ة ,كا٣يت دجنٍ يف
املضةؿ ادلٔٮم كاخلريم كاإلاغي رٗ ٥مٌةيٞح احل١ٮ٦ح ابلٮذيح ,كص٬ ٢ؾق
امل٧ْ٪ةت د٭ؽؼ إىل دؽٔي ٥و ٙاملك٧٤ني ٪٬ةؾ كاملعةْٚح ىلع ظٞٮٝ٭٥

كاملُةبلح حبؿيذ٭ ٥املك٤ٮبح كاالظذٛةظ ث٭ٮيذ٭ ٥اإلقال٦يح ,كحتىي٪٭ً ٥ؽ
محالت اتل٪ىري كدلةث٭ح امل٪رصي ٨ثةإلًةٚح إىل دٞؽي ٥املكةٔؽات لٞٛ٤ؿاء

كاملعذةصني.

ٞٚؽ إٞ٩ؽ ٞ٣ةء اعـ ل٧ْ٪٧٤ةت الؿك٬ةجنيح ظٮؿ إ٣ةل ٥ألصٌٝ ٢يح مك٤يم

ثٮر٦ة أرٌلف يف  94ك٦ 98ةيٮ 2488ـ ثٞ٧ؿ ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي ثةمل١٤٧ح
إ٣ؿبيح الكٕٮديح يف صؽة ,كمةرؾ (٧ْ٪٦ )21ح ,كد ٥إننةء احتةد أرٌلف رك٬ةجنية

) ككًٕٮا ٦يسةؽ احتةد رك٪٬ضية أرٌلف ث٧نةرًلح األَؿاؼ املٕ٪يح ل٤ؿٗجح
(
ن
املنرتًلح كاإلرادة اجل٧ةٔيح لٕ٦ ٢٧ٕ٤ة ل٤ذٮو ٢إىل ظ ٢قية اعدؿ كداا٥
ملنلكح الؿك٪٬ضية امل٧ذؽة كٔ٧يٞح اجلؾكر ٔرب الٮقةا ٢الك٧٤يح؛ كك ٓٝاجل٧يٓ ىلع
ثيةف منرتؾ ,كألص ٢دٕٛي ٢امليسةؽ ٔٞؽ ٞ٣ةء آػؿ يف يٮ٩يٮ  ٨٦اعـ 2489ـ ملؤد٧ؿ
احتةد الؿك٪٬ضية أرٌلف ثٞ٧ؿ ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي جبؽة ث٧نةرًلح ٚةٔ٤ح ٨٦

٧ْ٪٦ 24ح دٕ ٢٧ىلع ٩رصة ٌٝيح النٕت الؿك٪٬يج ,كاهلؽؼ  ٨٦إٞ٩ةد ٬ؾا
املؤد٧ؿ أذ٧ةد ٦يسةؽ احتةد الؿك٪٬ضية أرٌلف كا٩ذؼةب املكؤك٣ني هل كرق ٥ػةرَح
املكذٞج ٢لٌٞ٤يح ا٣يت ثةدخ ٞ٤ٞ٦ح ملة يذٕؿض هل مك٧٤ٮ الؿك٪٬ضية يف مٮَ٪٭٥

ٝ ٨٦ذ ٢مم٪٭ش كإثةدة دمةٔيح ىلع أيؽم املذُؿٚني ابلٮذيني.
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وألَىيث َزا النقاء اكن َزا ابليان املغرتك ملؤتىس احتاد روٌَجيا أراكن

وأًقنٍ ةاجلػ(.)1
ن
ٔ٧ال ثأظاكـ اٞٛ٣ؿة إ٣ةم٤ح الؿاثٕح  ٨٦اٞ٣ؿار -93/0أـ ,الىةدر ٔ٨
دل٤ف كزراء اخلةرصيح يف دكرد ٫الكةثٕح كاثلالزني ,ا٣يت ظسخ األَؿاؼ
الؿك٪٬ضيح ىلع اتلٕةكف ٚي٧ة ثح٪٭ة كدٮظيؽ وٛٮٚ٭ة يف ّ ٢دل٤ف دجكيٌف مٮظؽ,

كدٔذ٭ة إىل مٮاو٤ح ص٭ٮد٬ة القذٕةدة ظٞٮٝ٭ة ,كبةإلمةرة إىل ٦ؾ٠ؿة اتلٛة ٥٬ا٣يت

كٕٝ٭ة ٠جةر ٝةدة الؿك٪٬ضيح يٮي  4ك 5يٮ٩يٮ 2484ـ حتخ راعيح ٕ٦ةيل األ٦ني إ٣ةـ
ن
مل٧ْ٪ح اتلٕةكف اإلقالي أك ٢٧ادلي ٨إظكةف أكٗ٤ٮ( ,)2كبةإلمةرة أيٌة إىل ابليةف
املنرتؾ ملؤد٧ؿ احتةد رك٪٬ضية أرٌلف املٮ ٓٝيف ٦ 98ةيٮ ٞٔ ,2488ؽ٧ْ٪٦ 24ح دجذيم

( )8دلم نكؼح ُ٦جٮٔح ٬ ٨٦ؾا ابليةف ظى٤خ ٔ٤ي ٨٦ ٫أ .دي٪ة ػةدل ٦ؽ  ,كقجٞخ
دؿدمذ٭ة.
( )2ا٣ربكٚكٮر أك ٢٧ادلي ٨إظكةف أكٗ٤ٮ  ٨٦دؿًلية٬ ,ٮ األ٦ني إ٣ةـ مل٧ْ٪ح اتلٕةكف
اإلقالي ,كيٕذرب أكؿ أ٦ني اعـ يجذؼت ثةتلىٮيخٚ ,ذٮىل ٪٦ىج ٨٦ ٫اعـ 2441ـ كظىت
٩٭ةيح اعـ 2489ـ ,كٝؽ كدل ا٣ربكٚحكٮر يف اٞ٣ة٬ؿة يف  22ديك٧رب 8509ـ ,ك٬ٮ جييؽ ا٣رتًليح
ن
كاإلجن٤زييح كإ٣ؿبيح ,كهل ٕ٦ؿٚح ٔ٤٧يح ثةٛ٣ؿنكيح كاٛ٣ةرقيح ,كٝؽ أٔ ٙ٣ؽدا  ٨٦ال١ذت
كاملٞةالت كاألحبةث ثةل٘٤ةت ا٣رتًليح كاإلجن٤زييح كإ٣ؿبيح ظٮؿ ا٤ٕ٣ٮـ كدةريغ ا٤ٕ٣ٮـ
كاثلٞةٚح اإلقال٦يح كاثلٞةٚح ا٣رتًليح كٗري٬ة ,كٝؽ دؿدمخ ثٌٕ٭ة إىل الؿكقيح كاٛ٣ؿنكيح
كاحلةثة٩يح ك٘٣ح ماليٮ كال١ٮريح كابلٮق٪ٮيح ,كٝؽ ظى ٢ىلع إ٣ؽيؽ  ٨٦األكق٧ح كاجلٮااـ
إ٣ةمليح ,كظى ٢ىلع درصةت د٠ذٮراة ٚؼؿيح ٔ ٨٦ؽد  ٨٦اجلةٕ٦ةت يف أذربيضةف
كابلٮق٪ح كاهلؿق ٟكب٘٤ةرية كركقية االحتةديح ,كدذةرقذةف كدؿًلية كالٮاليةت املذعؽة ,اْ٩ؿ
مٮ ٓٝكيكجيؽية احلؿة.
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ن
لالحتةد مؤد٧ؿا يٮي  3ك 4يٮحلٮ  2489ثٞ٧ؿ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ل٧ْ٪٧٤ح.

ن
كب٪ةء ىلع املؤد٧ؿ الؿك٪٬يج اذلم ٔٞؽ يٮي  94ك 98يٮ٩يٮُٞٔ ,ؽ املؤد٧ؿ

األكؿ الحتةد رك٪٬ضية أرٌلف ثٞ٧ؿ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح ل٧ْ٪٧٤ح جبؽة ,ك٦س ٢األ٦ني

إ٣ةـ ل٧ْ٪٧٤ح يف ٬ؾا املؤد٧ؿ الكيؽ َالؿ دأٮس( )8كاد ٜٛاملنةرًلٮف ىلع ٦ة

يٌل/

ن
 .8أذ٧ؽت امل٧ْ٪ةت األٌٔةء يف احتةد رك٪٬ضية أرٌلف ٦يسةٝة لالحتةد.
 .2ا٩ذؼت املنةرًلٮف راحف مؤد٧ؿ رك٪٬ضية أرٌلف ,ك٬ٮ الكيؽ َة٬ؿ حم٧ؽ

رساج(.)2

ن
ن
 .9ا٩ذؼت املنةرًلٮف ادل٠ذٮر كٝةر ادلي ٨ق٧يٓ ادلي٦ ٨ؽيؿا اع٦ة ٦ؽد٭ة

قخ ق٪ٮاتٝ ,ةث٤ح ل٤ذضؽيؽ مؿة كاظؽة .)9(ٍٞٚ
ن
ن
ن
 .0ا٩ذؼت املنةرًلٮف دل٤كة دجكيٞية إ٤ٝي٧ية ملؽة قجذني(.)0

( )8األقذةذ َالؿ دأٮس ٦ؽيؿ إدارة اجل٧ةاعت كاملضذٕ٧ةت املك٧٤ح ث٧ْ٪٧ح اتلٕةكف
اإلقالي.
ن

( )2قجٞخ دؿدمذ ٫قةثٞة كأصؿيخ ٞ٣ ٫ٕ٦ةء ث١٧ح امل١ؿ٦ح.
ن
( )9قجٞخ دؿدمذ ٫قةثٞة.
ن
( )0مؤٛ٣ة  ٨٦األٌٔةء اآلديح أق٧ةؤ٧ْ٪٦ ٓ٦ ٥٬ةد٭/٥
 /8حم٧ؽ ٬ةركف (

 /حم٧ؽ أ٩ٮر (

 /حم٧ؽ ٌٔل (

 /2د .حم٧ؽ رٚي( ٜ

 /مىُىف ٚؿيؽ (

 /9د .حم٧ؽ إٝجةؿ (

 /د .إحلةس ٔجؽ ال١ؿي( ٥

).

).
).
=
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 .1ا٩ذُؼت دل٤ف اقتنةرم لٮاليح ٦ؽد٭ة مخف ق٪ٮات(.)8
 .2أٔؿب املنةرًلٮف ٔ ٨ا٦ذ٪ة٩٭ ٥كدٞؽيؿ ٥٬ل٤ض٭ٮد ا٣يت ثؾهلة األ٦ني إ٣ةـ

مل٧ْ٪ح اتلٕةكف اإلقالي ,كإدارة اجل٧ةاعت كاملضذٕ٧ةت املك٧٤ح ٕٞ٣ؽ ٬ؾا
املؤد٧ؿ اتلةرييخ الحتةد رك٪٬ضية أرٌلف ث٧نةرًلح ٧ْ٪٦ 24ح  ٨٦خمذ ٙ٤أحنةء

إ٣ةل ٥الٔذ٧ةد ٦يسةؽ االحتةد ,كا٩ذؼةب املؽيؿ إ٣ةـ كاملض٤ف االقتنةرم ل٢٧ٕ٤
يف إَةر الٮظؽة كالكيع إلظالؿ الك ٥٤كالؿٚة٬يح كاألم ٢يف مكذٞج ٢أ٢ٌٚ

ل٤نٕت الؿك٪٬يج(.)2

ك ٫ٕٝدميٓ املنةرًلني يف مؤد٧ؿ احتةد رك٪٬ضية أرٌلف يف  4يٮحلٮ 2489ـ.
كي٧ك ٨دٞكي٬ ٥ؾق امل٧ْ٪ةت يف إ٣رص الؿا ٨٦ ٨٬ظير اجل٭ٮد إىل أربٓ

ٚبةت(.)9
=

 /0دي ٨حم٧ؽ ٩ةصٮ (

 /د .حم٧ؽ أيٮب ػةف (

 /1حم٧ؽ إثؿا٬ي( ٥
ن
( )8مؤٛ٣ة  ٨٦األٌٔةء اآلديح أق٧ةؤ/٥٬

 /رًةء ادلي( ٨

).
).

 /8الكٛري د .أكرب أمحؽ

 /2الكيؽ َالؿ دأٮس

 /9اآلنكح دي٪ة ػةدل ٦ؽ

 /0د .ظجيت وؽيٌف

 /1اآلنكح أكرال لك٪ذٮف

 /2د .صٕٛؿ ٝؿييش

 /3د .أمحؽ ث٘ؽادم.

 /4د .اعثؽ حبؿ.

 /5د .صٮزي ٙصؿيٮبكيك.

 /88الكيؽ أيٮب دمةؿ.

 /82د .حم٧ؽ ٩ةي ٙاملُريم.

( )2اْ٩ؿ م٤ع ٜر )82( ٥ٝثيةف ثأق٧ةء امل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح.
(٬ ) 9ؾا ٬ٮ الٮا ٓٝثك ٢جتؿد ,كال أريؽ اتل٧سي ٢للك ٚبح الٔذجةرات ٔؽيؽة ال ي٪ةقت املٞةـ
ذل٠ؿق.
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اٛ٣بح األكىل٧ْ٪٦ /ةت ٗري ٚةٔ٤ح ,ك٣حكخ هلة ص٭ٮد ىلع اإلَالؽ يف أرض

الٮا.ٓٝ

اٛ٣بح اثلة٩يح٧ْ٪٦ /ةت ظؽيسح ا٣جنأة يف َٮر االُ٩الٝح احلٞيٞح.
اٛ٣بح اثلةثلح٧ْ٪٦ /ةت هلة ص٭ٮد يكرية.
اٛ٣بح الؿاثٕح /امل٧ْ٪ةت اٛ٣ةٔ٤ح(.)8
كأكذيف ثةذل٠ؿ ٪٬ة ثةتلٛىي ٨ٔ ٢أثؿز امل٧ْ٪ةت اٛ٣ةٔ٤ح ا٣يت هلة ص٭ٮد

م٧٤ٮقح يف كا٪ٕٝة املٕةرص اجتةق ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة.

 املسكش السوٌَي امعاميم ل٤ذجكي ٜكاملذةثٕح (

يتجٓ املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم احتةد أرٌلف رك٪٬ضية (

امل٧س ٢الرش

).

) كاذلم يٕذرب

ل٤ؿك٪٬ضيني يف إ٣ةل٥؛ ظير د ٥االٔرتاؼ ث ٨٦ ٫ادلكؿ ا٣ػ ()13
) يف مؤد٧ؿ كزراء اخلةرصيح

األٌٔةء يف ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي (
ثكةزاػكذةف يف اعـ 2488ـّ ,
كد ٥دأقحف املؿًلـ يف مؤد٧ؿ إقُ٪جٮؿ اٞ٣ة٩ٮين

كاحلٞٮٌف (جلرصة مك٤يم ثٮر٦ة) املٮا 0-9 /ٜٚا٠ذٮبؿ2482ـ ,ثذٮٝيٓ ٦ؾ٠ؿة إننةء
( )8اك٩خ ٪٬ةؾ ٧ْ٪٦ةت ٠سرية ث٧ْ٪٦ )02( ٖ٤ح ل ٥يج ٜهلة كصٮد اآلف كٌل٩خ هلة ٠يةف
كدةريغ ,كٔ٤٧خ يف دلةالت ادلٔٮة اإلقال٦يح كالؿٕ٦ ٨ٔ ٓٚة٩ةة مٕج٭ ٥املٌُ٭ؽ
كاقرتداد ظٞٮٝ٭ ,٥كدٮظيؽ وٛٮٚ٭ ٥ل٤عٛةظ ىلع اهلٮيح اإلقال٦يح ,كملٕؿٚح املـيؽ ظٮؿ
٬ؾق امل٧ْ٪ةت الؿك٬ةجنيح كاالقزتادة يف ذل ,ٟاْ٩ؿ حم٧ؽ أكيف ث ٨صالؿ أمحؽ ,أرٌلف
كامل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح ,نرشة احتةد ا٤ُ٣جح املك٧٤ني أرٌلف (ثٮر٦ة) ,مؿصٓ قةثٜ
ص.15-19/
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املؿًلـ ثني (احتةد أرٌلف رك٪٬ضية) ث٧ْ٪٧ح اتلٕةكف اإلقالي كبني (اهليبح
اإلقال٦يح إ٣ةمليح ل٧٤عة٦ني) ثؿاثُح إ٣ةل ٥اإلقالي( ,)8ك٬ؾا دٞؿيؿ مٮصـ ٔ٨

٪٦ضـات املؿًلـ ػالؿ اعـ  8090ـهٔرب مكةراد ٫اخل٧كح/
ا
أوال  /املطار الطيايس( )2ك ٨٦أ٪٦ ٥٬ضـاد /٫إصؿاء ٦جةظسةت ظٮؿ ٩رصة
( )8أذ٠ؿ ٪٬ة لك٧ح املٕةيل األ٦ني اعـ ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي ا٣ربكٚكٮر أك ٢٧ادلي٨
إظكةف أكٗ٤ٮ يف اصذ٧ةع ٚؿي ٜادىةؿ ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي املٕين ثةملك٧٤ني
ن
الؿك٪٬ضية اذلم إٞ٩ؽ جبؽة يف  80أثؿي2489 ٢ـ ػ ٞٚةؿ " /دٔ٧خ امل٧ْ٪ح مؤػؿا إننةء

املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم ثةٔذجةرق ٧ْ٪٦ح ٗري ظ١ٮ٦يح مكض٤ح يف أمكرتداـ ث٭ٮجلؽا يف
ُ
٩ 21ٮ٧ٚرب  2482ـ ,ك ٥ْ٩ظ ٢ٛتلؽمني املؿًلـ ٪٬ة يف ٞ٦ؿ األ٦ة٩ح إ٣ة٦ح يٮـ ٦ 94ةرس
ن
ن
 2489ـُ ,
كيذٮ ٓٝأف يؤدم املؿًلـ الؿك٪٬يج إ٣ة٣يم دكرا ظيٮية ثةٔذجةرق أ ٢ٌٚمىؽر
لألػجةر كاملٕ٤ٮ٦ةت ٔ ٨مٕت الؿك٪٬ضية كٔ ٨أظٮاؿ املك٧٤ني يف ٦ية٧٩ةر ,ك٬ٮ ٦ة
قحكة ٥٬يف حتكني أظٮاؿ ٬ؾق اجل٧ةٔح".

( )2كيكىع املؿًلـ  ٨٦ػالؿ ٬ؾا املكةر إىل/

 -8دؽكي ٢اٌٞ٣يح كمح ٢املضذ ٓ٧ادلكيل ىلع دبين ٌٝيح الؿك٪٬ضية يف املعة ٢ٚادلكحلح إىل
ظني اقرتصةع دميٓ احلٞٮؽ املك٤ٮبح.

 -2احلنؽ ادلكيل جلرصة اٌٞ٣يح ,كالٌٍ٘ ىلع ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر تلع ٢٧مكؤكحلةد٭ة جتةق
جتةكزات مٕج٭ة  ٨٦اٞ٣ٮ٦يةت األػؿل ًؽ األ٤ٝيح الؿك٪٬ضيح يف أرٌلف ,كدٮاَؤ٬ة ٓ٦

د ٟ٤اٞ٣ٮ٦يةت يف ا٩ذ٭ةاكد٭ة اخلُرية.

 -9دٮظيؽ ص٭ٮد امل٧ْ٪ةت الكيةقيح الؿك٪٬ضيح حتخ ٤ْ٦ح احتةد ٧ْ٪٦ةت رك٪٬ضية
أرٌلف (

األٌٔةء.

) ثؿاعيح ٧ْ٪٦ح اتلٕةكف اإلقالي (

) كدٮزيٓ امل٭ةـ ثني امل٧ْ٪ةت

 -0دكٮي ٨جل٪ح منرتًلح داا٧ح  ٨٦ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر كاملؿًلـ ل٧٤ذةثٕح ادلاا٧ح حلٞٮؽ
الؿك٪٬ضية يف (أرٌلف -راػني).
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اٌٞ٣يح  ٓ٦الك١ؿدري األكؿ يف ابلٕسح ادلث٤ٮ٦ةقيح ا٣رنكجييح يف ٞ٦ؿ٬ة جب٪ي,ٙ

كمكؤكؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف ابلٕسح ادلث٤ٮ٦ةقيح اهلٮجلؽيح يف ٞ٦ؿ٬ة جب٪ي.ٙ
ا
جاًيا /املطار احلقِيق وامقاًِين ك ٨٦أ٪٦ ٥٬ضـادٞٔ /٫ؽ رشا٠ح  ٓ٦امل٧ْ٪ح
اخل٤يضيح حلٞٮؽ اإلنكةف ,كذل ٨٦ ٟأص ٢ر ٓٚاٌٞ٣يح إىل دل٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف

اتلةثٓ لألم ٥املذعؽة كاملع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح( ,)8كًلؾل ٟمةرؾ كٚؽ  ٨٦املكةر

يف ٕ٦ؿض كمؤد٧ؿ د ادلكيل لإلاغزح كاتلُٮيؿ (دي٭ةد) يف اٛ٣رتة 23 -21( ٨٦

٦ةرس  2489ـ) ,أثؿز ٚيٕ٦ ٫ة٩ةة النٕت الؿك٪٬يج ,كٝؽ ٝة٦خ (٪ٝ )82ةة
دٛ٤ـيٮ٩يح ثذُ٘يح ٕٚةحلةت ص٪ةح املؿًلـ ,كزارق أكرث ٧ْ٪٦ )04( ٨٦ح دكحلح

كإ٤ٝي٧يح كمؼىيةت اعمليح من٭ٮرة٧٠ ,ة مةرؾ كٚؽ يف املؤد٧ؿ الك٪ٮم الحتةد

املؤقكةت اإلنكة٩يح إ٣ةمليح يف اٛ٣رتة 2489/0/ 82 – 88( ٨٦ـ) كدٞؽـ املؿًلـ
ن
الؿك٪٬يج ثُ٤ت اال٧ٌ٩ةـ إىل احتةد املؤقكةت اإلنكة٩يح إ٣ةمليح ,كمةرؾ أيٌة يف

ادلكرة ( )29ملض٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٓ لألم ٥املذعؽة جب٪ي ٙثةتلٕةكف ٓ٦
إٌ٣ٮ االقتنةرم ث٧ض٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف مؤقكح ٕ٦ةرج ل٤كالـ كاتل٧٪يح يف

اٛ٣رتة 2489/2/89 – 2/84( ٨٦ـ) ,ظير دٌ ٨٧إٞ٣ةء ثيةف لرل٠ذٮرَ /ة٬ؿ حم٧ؽ

رساج ,ىلع املؤد٧ؿي ٨يف اٞ٣ةٔح الؿاحكح  ٨٦ػالؿ حمٮر (ا٪ٕ٣رصيح كال١ؿا٬يح)

أثةف ٚي ٫اجلؿاا ٥كاال٩ذ٭ةاكت املؿدكجح ًؽ األ٤ٝيح الؿك٪٬ضية ,كبيةف آػؿ
( )8كيكىع املؿًلـ  ٨٦ػالؿ ٬ؾا املكةر إىل روؽ كًلن ٙا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف ,كاجلؿاا٥
ُ
ًؽ اإلنكة٩يح ا٣يت دؿدكت حب ٜالنٕت الؿك٪٬يج يف إ٤ٝي ٥أرٌلف كاقذٕةدة دميٓ
ظٞٮٝ٭ ٥املك٤ٮبح.
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لألقذةذ /حم٧ؽ اعل ٥حم٧ؽ يةقني ٨٦ ,ػالؿ حمٮر ادليٞ٧ؿاَيح ظير ٛ٣خ

األْ٩ةر جتةق ٦ة جيؿم  ٨٦إثةدة كصؿااً ٥ؽ األ٤ٝيح املك٧٤ح يف أرٌلف٧٠ ,ة ٥ْ٩

الٮٚؽ ٩ؽكة ثٕ٪ٮاف( /ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف يف أرٌلف) يف اٞ٣ةٔح ر,)21( ٥ٝ
ّ
كص ٫املؿًلـ ن
٩ؽاء إىل دل٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف تلُجي ٜاٞ٣ة٩ٮف كدُجي ٜادليٞ٧ؿاَيح
ك
كإ٣ؽا٣ح يف ٦ية٧٩ةر(.)8
ا
جاثلا /املطار اإلعاليم /كٝؽ قج ٜاحلؽير ٔ ٫٪ثةتلٛىي ٢يف اجل٭ٮد

اإلٔال٦يح.
ا
راةعا /املطار اتلعنييم( /)2كٝةـ املكةر ثةتلجكي ٓ٦ ٜثٕي اجلٕ٧يةت ادلأ٧ح

ثذٕيني ( )984دأيح ل ٢٧ٕ٤يف املؼي٧ةت الؿق٧يح كٗري الؿق٧يح كأ٦ةك ٨كصٮد
الؿك٪٬ضيني ٪٦٭ )284( ٥دأيح يف ث٪ضالديل ,كابلةيق يف داػ ٢أرٌلف ,كإٝة٦ح
مخف دكرات دأ٬ي٤يح كدُٮيؿيح لرلاعة حتخ إرشاؼ أقةدؾة  ٨٦اجلةٕ٦ح

( )8كَة٣ت املؿًلـ دل٤ف ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٬ؾق ادلكرة ثةملُة٣ت اتلةحلح/
ن
أكال /إيٞةؼ ٔ٤٧يةت اٞ٣ذ ٢كا٣ترشيؽ كاتل٭ضري ل٤ؿك٪٬ضيني ,كتك٭ئ ٢ٮدد٭ ٥إىل
ديةر ٥٬كإاعدة ممذ٤اكد٭ ٥كمحةيذ٭.٥
ن
زة٩ية /دٔٮة ظ١ٮ٦ح ٦ية٧٩ةر إل٘٣ةء دميٓ إصؿاءات اتل٧يزي ا٪ٕ٣رصم ًؽ األ٤ٝيح
الؿك٪٬ضيح.
ن
ُ
زةثلة /ا ٢٧ٕ٣ىلع دٮزي ٜدميٓ اال٩ذ٭ةاكت كاجلؿاا ٥ا٣يت دؿدكت ًؽ الؿك٪٬ضية ,كإظة٣ح
مؿدكجي٭ة إىل املع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح.
( )2كيكىع املؿًلـ  ٨٦ػالؿ ٬ؾا املكةر إىل ث٪ةء كد٧٪يح اٛ٣ؿد الؿك٪٬يج يف دميٓ صٮا٩ت احليةة
احليةة (ا٧٤ٕ٣يح – ا١ٛ٣ؿيح – امل٭٪يح).
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ن
اإلقال٦يح ,كدٮٚري ( )24444مىعٛة ,كدٮٚري ٠ذحجةت يف إٞ٣يؽة كدٕ٤ي ٥اإلقالـ,
ن
كب٪ةء ( )22مكضؽا دكٛ٤ح لك مكضؽ ظٮايل ( )84أ ٙ٣ريةؿ.
ا
دامطا /املطار اإلاغيث( /)8كيف ٬ؾا اإلَةر ٝةـ املؿًلـ ثؽكر اتلجكي ٜكاملذةثٕح
 ٓ٦ثٕي اجلٕ٧يةت اخل٤يضيح كٗري٬ة ,ا٣يت ٝة٦خ من١ٮرة ثتٛ٪يؾ منةريٓ يف

داػ ٢إ٤ٝي ٥أرٌلف ,ظير د ٥دٛ٪يؾ منةريٓ إاغزيح كد ٥إ٦ؽاد ٥٬ثةملٕٮ٩ةت
ا٘٣ؾاايح ثةإلًةٚح إىل املجة ٖ٣املةحلح ,كاٞ٣يةـ حبٛؿ اآلثةر كإاع٩ح مؿيي ,كًلٛة٣ح

األيذةـ يف (ٝ )8843ؿيح ثٕ٧ؽؿ ( )030444أرسة ,كمنةريٓ أػؿل يف خمي٧ةت
الالصبني يف ث٪ضالديل (حلؽا ,كًلذٮٚةجلٖ ,كبنٛالٚٮر ,كدي٪١ةؼ) ظير د٥
دٛ٪يؾ منةريٓ إاغزيح كد ٥إ٦ؽاد ٥٬ثةملٕٮ٩ةت ا٘٣ؾاايح إًةٚح إىل دٮٚري مجةؾ

ويؽ ق ٟ٧كمنةريٓ ظٛؿ اآلثةر ,كًلٛة٣ح أيذةـ كأرام ,٢كدٮزيٓ املكةٔؽات

اجلٞؽيح ,كاقذٛةد ٪٦٭ة 22114 /أرسة.

كًلؾلٝ ٟةـ كٚؽ  ٨٦املكةر زيةرة الالصبني يف دةيال٩ؽ (1/23 – 0/21

2489/ـ) ,كٝةـ ثذٮزيٓ املٮاد ا٘٣ؾاايح ,كاألدكيح ,كالكيع لإلٚؿاج ٔ٪٭ ,٥كًلؾلٟ
زيةرة خمي٧ةت الالصبني يف ٦ة٣زيية (2489/ 1/89 – 1/4ـ) كدٞٛؽ أظٮاؿ الالصبني

الؿك٪٬ضيني يف ٦ة٣زيية كدُ٘يح ٞٛ٩ةت كمىةري ٙالكض٪ةء كإاعمذ٭ ,٥ثةإلًةٚح
ن
إىل ٞٛ٩ةت ٔالص٭ ٥ثٞي٧ح أربٕٮف أ ٙ٣ريةؿ كاقذٛةد ٪٦٭ة ( )8144مؼىة,

( )8كيكىع املؿًلـ  ٨٦ػالؿ ٬ؾا املكةر إىل ر ٓٚاملٕة٩ةة ٔ ٨النٕت الؿك٪٬يج كإاغزذ٭ ٥يف
داػ ٢إ٤ٝي ٥أرٌلف ,كخمي٧ةت الالصبني يف دكؿ اجلٮار ث٧ة خيؽـ ٬ؾا النٕت كحيٜٞ
اتل٧٪يح كاإلٔ٧ةر هل.
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كًلؾل ٟزيةرة املٕذ٤ٞني يف قضٮف ا٩ؽك٩حكية يف  8091/2/1ـهكبٕي ٪٦ةَٜ

الالصبني(.)8

 دلنص االحتاد األورو ي السوٌَي.
اتلأضيص(/)2
ٔٞؽ دل٧ٮٔح  ٨٦النجةب املسٛٞني ادٛةٝيح دةرخييح دمٓ ٚي ٫النجةب ا٣جنُةء

كاحلٞٮٝيني  ٨٦الؿك٪٬ضية مم ٨يٕحنٮف يف أكركبة ,كاصذٕ٧ٮا ثذةريغ  3-2أكذٮبؿ

2482ـ ,يف ٦ؽي٪ح ايكبريج ثةدل٧٩ةرؾ ,كد٧خ املٮاٞٚح ىلع تن١ي٧ْ٪٦ ٢ح
رك٪٬ضيح ىلع ُ٩ةؽ أكركبة ,ل٤كيع  ٨٦أصٌٝ ٢يح أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية.

( )8اْ٩ؿ نرشة املؿًلـ الؿك٬ة٩يج إ٣ة٣يم ٕ٣ةـ .٬8091
( ٨٦ )2أ ٥٬أ٬ؽاؼ كاغيةت املض٤ف.
 .8اتلٮو ٢إىل ظ ٢قية

كاصذ٧ة

داا ٥ل٧٤نةلك ا٣يت دٮاص٭٭ة أ٤ٝيح الؿك٪٬ضية.

 .2الكيع بنؽة  ٨٦أص ٢اقذٕةدة اجلجكيح دلي٪ة يف ثٮر٦ة (٦ية٧٩ةر).
ن
 .9ل ٢٧ٕ٤ص٪جة إىل ص٪ت  ٓ٦الؿك٪٬ضية األػؿل كامل٧ْ٪ةت ٗري الؿك٪٬ضية يف دميٓ أحنةء
إ٣ةل ٥ل٤ؿٚةق الؿك٪٬ضية.
 .0الٌٍ٘ ىلع اجلْةـ احلةك ٥يف ثٮر٦ة  ٨٦ػالؿ احل١ٮ٦ةت األكركبيح كامل٧ْ٪ةت ٗري
ن
احل١ٮ٦يح إىل اتلٮٚ ٙٝٮرا ٔ ٨ثؿ٩ة٦ش مكذ٧ؿ ل٤ذُ٭ري إ٣ؿٌف ًؽ األ٤ٝيح الؿك٪٬ضية.
 .1ص ٤ت املضؿ٦ني املكؤك٣ني ٔ ٨اإلثةدة اجل٧ةٔيح األػرية ًؽ الؿك٪٬ضية ,إىل املع٧١ح
اجل٪ةايح ادلكحلح لٕ٤ؽا٣ح.
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 أَه إجنازات املجنص دالل ضتث أعُس األوىل وي اعم 2113م.
•

مح٤ح إاغزيح ملك٤يم الؿك٪٬ضية يف خمي٧ةت الالصبني يف ث٪ضالديل يف

أكذٮبؿ 2482ـ ,د٤ذ٭ة مح٤ح إاغزيح ملك٤يم الؿك٪٬ضية يف داػ ٢أرٌلف
ثةتلجكي٧ْ٪٦ ٓ٦ ٜح أكركبيح.

•

إوؽار أكرث  84 ٨٦ثية٩ةت وعٛيح يف خمذ ٙ٤األظؽاث ا٣يت كٕٝخ يف

•

ظٌٮر كد٧سي ٢الؿك٪٬ضية يف أكرث  ٨٦ز٧ة٩يح مؤد٧ؿات دكحلح يف أكركبة,

•

إوؽار  4نرشات وعٛيح ٔ ٨أظؽاث الؿك٪٬ضية.

•

دأقحف مٮ ٓٝإل١رتكين ثةل٘٤ح اإلجن٤زييح إلّ٭ةر ٕ٦ة٩ةة مك٤يم ثٮر٦ة

أرٌلف.

كد ٥زيةرة أكرث  82 ٨٦دك٣ح كدٮويٌٝ ٢يح الؿك٪٬ضية إحل٭.٥

كٔؿٝيح

الؿك٪٬ضية

ىلع

كص٫

.http://www.mayupress.net

اخلىٮص,

حتخ

ٔ٪ٮاف/

• اٞ٣يةـ ثٕؽد  ٨٦املْة٬ؿات كاملكريات االظذضةصيح يف خمذ ٙ٤دكؿ

أكركبة (.)8

 احتاد امعالب املطنىني أراكن ةِروا.
أقكخ ٬ؾق امل٧ْ٪ح يف  1يٮحلٮ  ٨٦اعـ 8543ـ ,ثأيؽم خنجح  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء
( )8اْ٩ؿ ا٣جرشة الىةدرة ل٧٤ض٤ف كالىةدرة يف اعـ 2480ـ ,كدلم نكؼح ُ٦جٮٔح.
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كامل١ٛؿي ٨كاٞ٣ةدة اإلقال٦يني كاُ٣الب املضذ٭ؽي ,٨حتخ إرشاؼ ٧ْ٪٦ح

اتلٌة ٨٦الؿك٬ةجنية ,ث٭ؽؼ دٮظيؽ وٛٮؼ اُ٣الب كدمٓ لك٧ذ٭ ٥كدؾحل٢
إٞ٣جةت كالىٕٮبةت كاملنةلك ا٣يت دٮاص٭٭ ٥يف مكرية ظيةد٭ ٥ا٧٤ٕ٣يح,

كإرمةد ٥٬حنٮ ك

إقالي وعيط ظىت يكٮ٩ٮا مؤ٤٬ني لٞ٤يةدة اإلقال٦يح,

كيه ٧ْ٪٦ح َالثيح ٪٦بسٞح  ٨٦داػ ٢أرٌلف ,كهلة ٚؿكع كأننُح يف ثرلاف خمذٛ٤ح,

كيه ٌٔٮ اعم ٢يف اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالي ,كاحتةد امل٧ْ٪ةت اُ٣الثيح
ثؽك٣ح ال١ٮيخ ,ك ٨٦أ ٥٬أ٬ؽاٚ٭ة /ادلٔٮة إىل اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل  ٨٦ػالؿ

دٔٮة اُ٣الب إىل دج٤يٖ رقة٣ح اإلقالـ إىل ٗري املك٧٤ني ,كدٞٮـ امل٧ْ٪ح ثٕٞؽ
اجلؽكات كاملؼي٧ةت ا٣رتبٮيح اإلقال٦يح ,كدٔ ٥اُ٣الب كذل ٟدٞؽي ٥امل٪ط
ن
ن
ادلراقيح كراعيذ٭٦ ٥ةدية ك٪ٕ٦ٮية كقؽ اظذيةصةد٭ ٥ا٧٤ٕ٣يح ٛ٠ ٓ٦ة٣ح األيذةـ

٪٦٭ ,)8(٥ظير ثٔ ٖ٤ؽد  ٨٦يؿاع ٥٬االحتةد أكرث ٦ ٨٦ةاح َة٣ت كَةبلح يف
خمذ ٙ٤اجلةٕ٦ةت ,ثةتلٕةكف  ٓ٦اجلؽكة إ٣ةمليح ل٤نجةب اإلقالي ,كبٕي

اجل٭ةت األػؿل ,كال زا٣خ امل٧ْ٪ح دٞؽـ رقةتل٭ة ىلع أك ٢٧كص.)2(٫

( )8اْ٩ؿ حم٧ؽ أكيف ث ٨صالؿ أمحؽ ,أرٌلف كامل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح ,نرشة احتةد ا٤ُ٣جح
املك٧٤ني أرٌلف (ثٮر٦ة) مؿصٓ قةث ٜص.25-22/
( )2كدٮىل راةقذ٭ة ظكت ا٣رتديت ٪٦ؾ دأقحك٭ة أ .قي ٙاهلل ػةدل ز ٥إ٠ؿاـ اهلل ز ٥أ٩ .ٮر
حم٧ؽ ٪٦ىٮرم ز ٥أ .إثؿا٬ئ ٥ذي ٜالؿمح ٨ز ٥اُ٣جيت ػٮرميؽ ٚيي ز ٥أ .حم٧ؽ رٚيٜ
ظجيت اهلل ,كراحك٭ة احلةيل أ .حم٧ؽ أكيف صالؿ أمحؽ ,اْ٩ؿ حم٧ؽ أكيف ث ٨صالؿ أمحؽ,
أرٌلف كامل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح ,نرشة احتةد ا٤ُ٣جح املك٧٤ني أرٌلف (ثٮر٦ة) مؿصٓ قةثٜ
ص.25/
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 وٌظىث تاريخ أراكن ( أراكن اتلارخييث).
أقكخ ٬ؾق امل٧ْ٪ح ىلع يؽ ثٕي الؿك٬ةجنيني األقؼيةء ثذةريغ 24/قبذ٧رب

8531ـ ,كيه ٧ْ٪٦ح رق٧يح ػرييح ١ٚؿيح مكض٤ح دلل ظ١ٮ٦ح ث٘٪الديل كٗري
قيةقيح ,دى ٨٧ً ٙ٪امل٧ْ٪ةت احلٞٮٝيح اإلنكة٩يح ,كٔٞؽ ٔؽة مؤد٧ؿات

كص٤كةت كٞ٣ةءات ظٮؿ ٌٝيح مك٤يم أرٌلف كدةرخي٭ة(.)8
 دلنص امعنىاء السوَاجنيا ةىامزييا.

يه ٧ْ٪٦ح إقال٦يح دٔٮيح يف دك٣ح ٦ة٣زيية ,كأقك٭ة ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء

ا٣رب٦ةكيني امل٭ةصؿي ٨إىل ٦ة٣زيية ثذةريغ2440/0/2/ـ ,كدذ٤ؼه أ٬ؽاٚ٭ة

كننةَةد٭ة يف اٞ٣يةـ ثؽٔٮة امل٭ةصؿي ٨ا٣رب٦ةكيني يف دك٣ح ٦ة٣زيية إىل دٮظيؽ اهلل

قجعة ٫٩كدٕةىل كاتلعٌل ثةألػالؽ اٛ٣ةً٤ح ,كاال٬ذ٧ةـ ثذٕ٤ي ٥أث٪ةء الالصبني

ا٣رب٦ةكيني٪٬ ,ةؾ ٞٚؽ د ٥ث٪ةء ٔرشة ٦ؽارس إقال٦يح يذٕٚ ٥٤ي٭ة أكرث 144 ٨٦

َة٣ت كَةبلح ,كدٛ٪يؾ املنةريٓ اخلرييح لىة٣ط امل٭ةصؿي ٨ا٣رب٦ةكيني كدـكيؽ
املعذةصني ٪٦٭ ٥ثةملٮاد ا٘٣ؾاايح كاألًعيح كال١كٮة كاألدكيح كاإلُٚةر كٗري

ذل.)2(ٟ

ن
( )8اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص ,29/كهلة دل٤ف دٛ٪يؾم يذ١ٮف  ٨٦ازين ٔرش ٌٔٮا  ٨٦ثح٪٭٥
الكيؽ أدثٮ ٠يخ مٛي ٜأمحؽ راحف امل٧ْ٪ح ,كاحلةج  ٢ٌٚأمحؽ ٩ةات الؿاحف ,ز ٥ثٕؽ
ن
ذل ٟدٮىل راةقذ٭ة الكيؽ وٮيف ٔجؽ الٮظيؽ يف اعـ 8552ـ ,كيرتأس ظةحلة الكيؽ احلةج
أثٮ الالكـ.
( )2اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص ,20/كدٮىل راةقذ٭ة ٪٦ؾ دأقحك٭ة النيغ حم٧ؽ أ٦ني ث ٨حم٧ؽ
=
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 مجاعث روَاجنيا ابلِرويث يف اضرتاحلا (اجلاحلث ابلِرويث السوٌَجيث يف

اضرتاحلا).

كيه ٧ْ٪٦ح مكذ٤ٞح ػرييح ٗري رحبيح أننأ٬ة الؿك٪٬ضيٮف يف اقرتاحلة يف 84
ن
٩ٮ٧ٚرب 8555ـ ,كقض٤خ رق٧ية يف ٦8ةيٮ 2444ـ ,كد٧زيت ثأننُذ٭ة ال١جرية يف دلةؿ
ا٣جرش كاإلٔالـ ,كهلة ص٭ٮد ٦جةرًلح يف ٦يؽاف اتلٕ٤ي ٥كاحلٞٮؽ االنكة٩يح(.)8

 مجعيث روٌَجيا ابلِرويث ةرومث اإلوارات (احتاد ابلِرويني

السوٌَجيني).

أقكخ ثذةريغ2441/8/8/ـ يف دك٣ح اإل٦ةرات إ٣ؿبيح املذعؽة ,كدٕ ٢٧جبؽيح

يف دلةؿ ادلٔٮة كاتلٕ٤ي ٥كاالٝذىةد كاتلضةرة لىة٣ط امل٭ةصؿي ٨ابلٮر٦يني ٪٬ةؾ,
كلىة٣ط امل٭ةصؿي ٨ابلٮر٦يني يف ث٘٪الديل ,ك ٨٦أثؿز أ٬ؽاٚ٭ة الكة٦يح /د٧٪يح

االٝذىةد ل٤ؿك٪٬ضيني يف دك٣ح اإل٦ةرات كيف ٗري٬ة ,كاال٬ذ٧ةـ ثةتلٕ٤ي٨٦ ٥
ػالؿ دٛ٪يؾ األننُح اثلٞةٚيح املذ٪ٮٔح ,ثةإلًةٚح إىل دٛ٪يؾ املنةريٓ اخلرييح

كا٣ربا٦ش املٮق٧يح لىة٣ط املعذةصني  ٨٦الؿك٪٬ضيني(.)2
=

ن

ٝةق ,٥كاحلةج دمةؿ ظكني د٧يٗ ٥الـ ٩ةاجة هل ,كدٮىل ٪٦ىت األ٦ني إ٣ةـ أ٩ .ٮر حم٧ؽ
حم٧ؽ قجعةف املٞ٤ت جبةثؿ ,كٌٔٮيح لك  ٨٦املٛيت حم٧ؽ ٠ؿي ٢ٌٚ ٥ال١ؿي ,٥ك أٔ .جؽ
الكذةر ٔجؽ اٛ٘٣ةر ,ك أ .حم٧ؽ أيٮب احلةج ٔجؽ اٛ٘٣ةر ,ك أ .رظي ٥اهلل حم٧ؽ ظك.٨
( )8اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص ,20/كدٮىل راةقذ٭ة ٠يٮمٮ ٖ٩م٧ف اإلقالـ.
( )2اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص ,21/كدأقكخ ٬ؾق اجلٕ٧يح ىلع يؽ د .حم٧ؽ ٌٔل قٕيؽ ظكني
كيرشؼ ٔ٤ي٭ة اآلف د .اعو ٥اخل٤يٛح كد .رامؽ ال٤ي.٥
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 مجعيث روَاجنيا ابلِرويث يف احلاةان (احتاد ابلِرويني السوٌَجيني يف
.

احلاةان)

ٝةـ ثذأقحك٭ة ثٕي امل١ٛؿي ٨املك٧٤ني ا٣رب٦ةكيني يف احلةثةف ثذةريغ/

2أٗكُف 8550ـ ,كدٕ ٢٧صة٬ؽة لىة٣ط املك٧٤ني الؿك٪٬ضيني ٪٬ةؾ ,كتكىع

إلٝة٦ح ْ٩ةـ احتةدم ديٞ٧ؿايط كدٕـيـ ظٞٮؽ اإلنكةف جل٧يٓ املك٧٤ني يف

ثٮر٦ة(.)8

 اجلىاعث الِظٌيث السوَاجنيث أراكن ةِروا (حشب السوٌَجيني الِظين)

.

أقكخ ثذةريغ2440/5/5 /ـ ,ك ٨٦أ ٥٬أ٬ؽاٚ٭ة /ثؾؿ اجل٭ٮد امل٪١٧ح إلاغزح
ن
ن
ن
ن
النٕت الؿك٪٬يج يف خمذ ٙ٤املضةالت قيةقية ك١ٚؿية كزٞةٚية كاٝذىةدية,

كدٮظيؽ وٛٮٚ٭ ٥ىلع مكذٮل اٞ٣يةديني كا٧٤ٕ٣ةء كامل١ٛؿي ٨كالؿ٨٦ ٓٚ
َ
ن
ن
مكذٮا٧٤ٔ ٥٬ية كأكةدي٧ية كٝيةدية ,ك ٨٦أ ٥٬أننُذ٭ة /نرش املضالت ادلكريح
كهل ٥مٮ ٓٝىلع اال٩رت٩خ بلر كنرش أكًةع كآالـ ك٦آ

كاٞ٣يةـ ثربا٦ش دٕ٤ي٧يح كإاغزيح لىةحل٭.)2(٥

املك٧٤ني يف ثٮر٦ة,

( )8اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص ,21/كٌلف ىلع رأس املؤقكني ٩يي ٩يي ٬ةت كالكيؽ أك ٖ٩دني
كالكيؽ ٚيةض كالكيؽ ق٤ي ٥اهلل ,كالكيؽ َني قؤك كالكيؽ ٔجؽ امل٪ةؼ كالكيؽ ْ٩ةـ
كراحك٭ة احلةيل الكيؽ صيٮ٦ني ٬ذٮت.
( )2اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص , 22/كٝؽ أقك٭ة اُ٣جيت بنري أمحؽ (قي ٙاألرٌلف) كال زا٣خ
حتخ راةقذ.٫
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 اجلىعيث السوٌَجيث يف وامزييا (اجلاوعث اإلضالويث لالحتاد امعاميم

لنعالب السوٌَجيني)

يه امل ٧ْ٪ح ا٣يت صةءت ثٕؽ ادٛةؽ دميٓ امل٧ْ٪ةت الؿك٪٬ضيح املذٮاصؽة يف
ن
٦ة٣زيية ل ٢٧ٕ٤قٮية ىلع ٩رصة اٌٞ٣يح الؿك٪٬ضيح كاتلٕةكف  ٓ٦الكُ٤ةت املٕ٪يح
كامل٧ْ٪ةت ٗري الؿحبيح ,كامل٧ْ٪ةت ا٣يت احتؽت حتخ لٮاء ٬ؾق امل٧ْ٪ح يه/

دل٤ف الالصبني األرٌل٩حني الؿك٪٬ضيني ,كدل٤ف الالصبني ا٣رب٦ةكيني

الؿك٪٬ضيني ,كدل٤ف ا٧٤ٕ٣ةء الؿك٬ةجنية ,ك٧ْ٪٦ح ٔؽييم اجلجكيح الؿك٪٬ضيح,

كاالحتةد اإلقالي جل٭ٌح الؿك٬ةجنية ,كمؿًلـ ا٣جرش كاإلٔالـ الؿك٬ةجنية ,كد٭ذ٥
اجلٕ٧يح ثةلنؤكف ادليجيح كدٕ٤ي ٥األَٛةؿ الؿك٬ةجنيني ,كدٞؽي ٥الؿاعيح الىعيح

هل ,٥ككًٓ ا٣ربا٦ش ل٤عٛةظ ىلع زٞةٚذ٭ ٥األوي٤ح ,كالكيع القرتداد ظٞٮٝ٭٥

املك٤ٮبح(.)8

٬ؾق اك٩خ ملعةت رسيٕح ألثؿز ص٭ٮد امل٧ْ٪ةت الؿك٬ةجنيح ظٮؿ إ٣ةل ٥ك٦ة

اك٩خ هل ٨٦ ٥أدكار ثةرزة يف قبي٩ ٢رصة ٌٝيح مك٤يم ثٮر٦ة ٓ٦ ,احلةصح املةقح

إىل دٕٛي ٢اتلٕةكف املس٧ؿ ثني د ٟ٤امل٧ْ٪ةت بنلك أكرب ,كبؾؿ اجل٭ٮد بنلك

أكقٓ كاتلعؿؾ الرسيٓ ليك دذع ٜٞاأل٬ؽاؼ املجنٮدة.

( )8اْ٩ؿ املؿصٓ الكةث ٜص , 22/كد ٥تن١ي٬ ٢ؾق اجلٕ٧يح ثٕؽ زالث ص٤كةت ٦ذذةحلح حتخ
إرشاؼ أقذةذ ٔجؽ احل٧يؽ ٔـي كاحلةج ٦و ادلئ ٨جؽ اٞ٣ةدر ,كا٩ذؼت قجٕح ٔرش
ن
ن
مكؤكال  ٨٦دميٓ امل٧ْ٪ةت كصٕ٤ٮا دٔ .جؽ احل٧يؽ مٮال٩ة مٮىس ٌٔل راحكة هلة.
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وٛعح ثيٌةء
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أوالً :النتائج.

ن
احل٥ػ هلل اذلم ة٥ٓ٨خ ٩حخ ٣الهاحلات ,أمحػق س ٠كْال محػا ي٢ي ٚجبالهل

كبِٓي ٣ـٍ٢ا ,٩٧كأمحػق ـتطا ٩٧اذلم يرس يل إح٥اـ ٪ؼا ابلطد كأاع٧ين ىلع

اٙ١ؽاغ  ,٩٨٤كالهالة كالفالـ ىلع أرشؼ ع ٩ٜ٢حم٥ػ كىلع آهل كنطت ٩أدمٓني,

كبٓػ.

فقد ثوصلت يف حبيث هذا بعد ثوفيق اهلل إىل نا ييل نو انلجائج:
 -1ذتج أف إ٢ٛي ٣أرٌلف اكف ممٟ٢ث إـال٤يث مفخ٢ٜث ,ض٫٥ٟا املف٬٥٢ف ز٪اء
ذالذث ٛؽكف ,يٍت٘ ٚي٫ا رشع اهلل كـ٨ث ٧بي ٩نًل اهلل ْ٢ي ٩كـ١ ,٣٢ك٦

اإلجن٢زي ـ٪٬٥٢ا ل٢ت٬ذيني يف اعـ 1948ـ٘ ,يه اآلف أرض ٖ٤ه٬بث مف٬٢بث.
ن
ن
 -2احيص ارحتاط ذٜا٘ث مف٢يم ة٬ر٤ا ةاثلٜا٘ث اإلـال٤يث ارحتاٌا كذيٜا ,كح٥ر٢ج

يف ركا٘ػ٪ا اثلٜا٘يث  ٦٤املٜػـات اإلـال٤يث اكملفاسػ كاملػارس اإلـال٤يث
كاملؤـفات ادلينيث املغخٙ٢ث ,إىل سا٧ب دكر اجل٥ااعت اإلـال٤يث يف نرش

اإلـالـ.

 -3ح٥ف ٝاألرسة ا١رب٤اكيث املف٥٢ث ةادلي ٦اإلـاليم ,كحماِ٘خ٫ا ىلع حٓاحل,٩٥

كا٪خ٥ا٫٤ا حب َٙاٜ١ؽآف الٟؽي ٣رٕ ٣االىٍ٫اد ا٬ٍ١ي.٠
ن
 -4ةٖو ابل٬ذيث كًلؽا٪يخ ٣٫كْػائ٨٢ْ ٣٫ا ل٥٢ف٥٢ني ٣٫٘ ,ةٓيػكف لك ابلٓػ يف
احتاع دي٘ ,٣٫٨ادليا٧ث ابل٬ذيث حتؽـ ٛخ ٠احلرشات٥٘ ,ا ةاؿ ٪ؤالء يٜخ٬٢ف
ا١برش٥٘ ,ا ذاؾ إال ألس٤ ٠ا حي٬٢٥ف يف ٬٢ٛب ٦٤ ٣٫احلٜػ ادل٘ني.
665

اخلامتة

 -5حٓ٥ػ ابل٬ذيث ٌ٥ؿ اهل٬يث اإلـال٤يث يف إ٢ٛي ٣أرٌلف املف٥٢ث كذل ٝةٍ٥ؿ

املٓال ٣اإلـال٤يث اكملفاسػ كدكر آ١تادات كمؽاٞؾ ا ٣٢ٓ١كاملٓؽ٘ث كاتلٖيري

ادليٖ٥ؽايف لألضياء كاٜ١ؽل كاملفاك ,٦كحٖيري املهٍ٢طات كاملف٥يات
ن
كاملٓال٥ٍ١ ٣ؿ اتلاريظ اإلـاليم٘ ,فيم ٤رال ٤ػي٨ث أكياب اعن٥ث

املف٥٢ني يف أرٌلف ة٥ػي٨ث (ـيخ٬م) ,كإ٢ٛي ٣أرٌلف ةإ٢ٛي( ٣رًل٫اي,)٦

كآ١ؽٛيث املف٥٢ث املفىم ةالؽك٪اجنيا كن ٣٪٬ٙةابلٖ٨ا١ث كٕري٪ا ,ليك ينىس

األسياؿ اٜ١اد٤ث حارخي ٣٫املشيػ كباتلايل ال يفخٍيٓ٬ف ة٥ا  ٬٪ض ٚهل ٣يف

املٍابلث.

٘ -6ل ٠ا١ربملاف ابل٬ريم يف حٓػي ٠أك إٖ١اء  ٣ِٓ٤ا٬ٜ١ا٧ني آ٥ٜ١يث ا١يت ـ٫٨ا
املش٢ؿ آ١فٟؽم ,كل ٣ح٨شص يف ـ ٦ترشيٓات سػيػة لٜ٢ياء ىلع اتلٙؽٛث

كا٨ٓ١رصيث يف ابلالد ,كٓ٤اجلث ٤ا يخٓ ٚ٢حب٬ٜؽ اإلنفاف.

 -7حبني أف ض٬ٜؽ اإلنفاف يف ُ ٠اجلِاـ آ١ا١يم اجلػيػ دلؽد إْال٧ات ةؽاٛث

كم٬اذي ٚس٘٬اء إذا حٓ ٚ٢األمؽ ةاملف٥٢ني٘ ,ػْ٬ة ض٬ٜؽ اإلنفاف  ٦٤ادلكؿ
الٟربل ٤ا يه إال ك٥اْث ٘ ًٜألس ٠ال٬ن٬ؿ إىل ٤آرب ٣٫كمهاحل ,٣٫كٜ١ػ
ُ
٘يص ٙ٧اؽ ادليٜ٥ؽاٌيات اٖ١ؽبيث ا١يت حٖ٥و أْي٫٨ا ْ ٦ض٬ٜؽ اإلنفاف يف
٤يا٥٧ار ,ة ٠كحػْ ٣اإلنالضات االٛخهاديث ضيد إٔػٛج ىلع اجلِاـ
آ١فٟؽم املفاْػات كاهلتات كاألٍْيات.

 -8جتًل ـ٬ٜط دميّ األٓ٨ٛث كبؽ ّٛاحلياء كا٧كلٙج اجل٬ايا بللك كاىص,
ن
كا٧كلٗ ال٬س ٩اٜ١تيص ١يؿ ل٢ت٬ذيني ٘ ,ًٜة ٠كأييا لٖ٢ؽب ك٪يئاح٩
ادلكحلث كيف ٜ٤ػ٤خ٫ا دل٢ؿ األ ٦٤كاألم ٣املخطػة ,ليك يؽل أ٧هار ض٬ٜؽ
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اإلنفاف رأم آ١ني ,كيٓ٬٥٢ف ْ ٣٢احلٜني ٞيٗ حػاس آد٤يث اإلنفاف,
كيفطٞ ٚؽا٤خ ٩ىلع اٍ١تيٓث يف ة٬ر٤ا.

٘ -9ل ٠األم ٣املخطػة ,يف ْػـ ٘ ٣٫اخلٍث امل٫٨٥شث ل٢خٍ٫ري آ١ؽيق ,كا١يت
ح٥ارس ٛ ٦٤ت ٠اجلِاـ احلاك ٣يف ة٬ر٤ا كض٢يٙخ٫ا  ٦٤املخٍؽ٘ني الؽاعني,

كحؽًلزي األم ٣املخطػة ىلع األز٤ث اإلنفا٧يث ٘ ًٜدكف اتلٍؽؽ إىل كىّ
الؽك٨٪شيا كض ٣٫ٛ٬ٜاملف٬٢بث ,إذ جيب ْ٢ي٫ا ال٘٬اء ةا١زتا٤اح٫ا ةإرـاؿ ةٓرث

حل َٙالفالـ كاـخٓادة احل٬ٜؽ األـاـيث ,كاتل ٦ْ ٗٛ٬ة٨اء املٓفٟؽات,
كحما٥ٞث ا٬ٜٓ١ؿ املػةؽة ٢٥ٓ١يات اتلٍ٫ري آ١ؽيق كحٜػي ٣٫٥ملط٥ٟث آ١ػؿ

ادلكحلث.

 -11حبني ضاسث املشخ ّ٥ابل٬ريم املف ٣٢إىل ح٬ضيػ الهٗ اجل٫اد اإلـاليم
كرضكرة االـخ٥ؽار يف رّ٘ رايث اجل٫اد يف ـبي ٠اهلل كاملٜاك٤ث املرشكْث
ن
ا٤خراال ٬ٜ١هل حٓاىل      ( /

[ )  حم٥ػ.]7 /

 -11حأكػ أف الؽدع اإلْاليم  ٦٤أ ٣٪األـ٢طث يف آ١رص الؽا٘ ٦٪يشب
اال٪خ٥اـ ة ٩أكػ اال٪خ٥اـ تلط ٜٚاٖ١ايات كاملٍا١ب ضىت حه ٠الؽـا١ث إىل

آ١ال ٣أدمّ.

 -12ضاسث املشخ ّ٥ابل٬ريم إىل اتلٓ٢ي٘ ٣األْػاء ل ٣يك ٦ةاـخٍاْخ٠ٓ٘ ٣٫
٪ؼق األ٘اْي ٠ل ٬اكف اللٓب ابل٬ريم ٤تف٢ص ةآً٘ ,٣٢ٓ١ل اهليئات كادلكؿ

اإلـال٤يث اال٪خ٥اـ ة٫ؼا اجلا٧ب امل ٣٫كح٘٬ري امل٨ص ادلراـيث هلؤالء

املفخيٓٙني.
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 -13حٜهري دكؿ آ١ال ٣اإلـاليم ك٪يئاح٫ا كمؤـفاح٫ا يف ٧رصة ٛييث مف٢يم
أرٌلف كعانث يف اجلا٧ب اتلٓ٢ييم كالفيايس.

 -14جتفيػ األع٬ة اإلي٥ا٧يث كحتٜي٬٫ٙ٤ ٚـ اجلفػ ال٬اضػ ٜ٘ػ رضب املف٬٥٢ف
أركع األ٤ر٢ث كرضب٬ا أركع ن٬ر اتلالض ٣كاتلآزر يف ٛييث مف٢يم ة٬ر٤ا

ك٨٤ارصح ٣٫بلىت اٍ١ؽؽ كال٬ـائ.٠

٬٫ُ -15ر آ١ػيػ  ٦٤امل٥ِ٨ات كاجلٓ٥يات اإلـال٤يث يف ة٬ر٤ا كيف عارس٫ا,
ألس٧ ٠رصة ٛييث مف٢يم ة٬ر٤ا ,كح٫ػؼ إىل املطاِ٘ث ىلع ض,٣٫ٛ٬ٜ

كاملٍابلث ضؽيخ ٣٫كاالضخٙاظ ة٬٫يخ ٣٫اإلـال٤يث كحتهي ٣٫٨ىػ محالت

اتل٨هري ,إىل سا٧ب ا٪خ٥ا ٣٫٤ةخٜػي ٣املفاْػات لٜٙ٢ؽاء كاملطخاسني.
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ثانياً :توصيات الدراسة.
نو خالل نا سبق خرج ابلحح باتلوصيات اآلثية:
٨٤ -1اكػة احل٤٬ٟات اإلـال٤يث ةتتين ٛييث ض٬ٜؽ مف٢يم ة٬ر٤ا ,كر٘ٓ٫ا إىل
املطا٘ ٠كاهليئات ادلكحلث ,كاليًٖ ىلع احل٤٬ٟث ابل٬ر٤يثٍّٛ ّ٤ ,

آ١الٛات اتلشاريث كاالٛخهاديث كالفياـيث كادلة٤٬٢اـيث ٫ٓ٤ا ضىت حخطٜٚ
هل ٣احلؽيث كتفرتد ض٬٥ٞ ٣٫ٛ٬ٜاٌ٨ني رشْيني.

 -2ىلع ا٥٢ٓ١اء كرساؿ اٟٙ١ؽ كاإلْالـ زيارة ة٬ر٤ا كعانث ٍٜ٨٤ث أرٌلف ,ليك
يبي٬٨ا ضٜيٜث كىٓ ٣٫ك٤خٍ٢تاح ٣٫أ٤اـ آ١ال ٣ألف كٌلالت األ٧تاء ادلكحلث
ح٥ي ٠ضيد ح٥ي ٠امله٢طث.

 -3ىلع أ ٠٪اخلري كاملطفنني كامل٥ِ٨ات اخلرييث دْ ٣امل٥ِ٨ات ا١يت حٓ ٠٥ألس٠
ن
ن
٧رصة مف٢يم ة٬ر٤ا ٤اديا ك٬٨ٓ٤يا إل٥ٞاؿ مفرياح٫ا اخلرية كحٙ٨يؼ
مرشكاعح٫ا اإل٥٧ائيث٘ ,املف٬٥٢ف يف ة٬ر٤ا ةأمؿ احلاسث إىل األك ٠كالرشب

كال٢تاس كالفك ٦كاملػارس كاملفاسػ كاملالئج كاملؽاٞؾ الهطيث كٕري٪ا.
ن
ن
 -4ينتيغ ىلع ض٤٬ٟث ةٖ٨الديق أف حٓ٢ب دكرا ٥٫٤ا ةاْختار٪ا دك١ث إـال٤يث
دلاكرة يف اليًٖ ىلع ض٤٬ٟث ة٬ر٤ا ل٢خٓػي ٦٤ ٠ـياـخ٫ا املخٜٓ٢ث ة٥ف٢يم
ة٬ر٤ا.

 -5زيارة ٛادة املف٥٢ني كزْ٥ائ ٣٫ةالد ة٬ر٤ا١ ,ريكا ٤ا ياليق املف٬٥٢ف ك٤ا
يٓا٬٧ف  ٦٤اىٍ٫اد ٥ٞا ضه ٦٤ ٠رئيؿ كزراء عارسيث دك١ث حؽًليا.
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٨٤ -6اكػة ٥ِ٨٤ث اتلٓاكف اإلـاليم جلرصة ٛييث مف٢يم ة٬ر٤ا كْؽى٫ا يف
املطا٘ ٠ادلكحلث ,كحبين م ٣٫ٙ٢ضىت حخط ٜٚاجلخائز املؽس٬ة كاأل٪ػاؼ

املأم١٬ث.

َ
 -7ينتيغ ىلع ا٥٢ٓ١اء كاخلٍتاء كاملٟٙؽي ٦كأٛالـ الهطٗ كاملشالت كالٟخاب
كٕري ,٣٪أف حيؽًل٬ا ٛييث املف٥٢ني يف ة٬ر٤ا.

 -8ىلع اتلشار املف٥٢ني كأنطاب األم٬اؿ دْٛ ٣ييث املف٥٢ني يف ة٬ر٤ا ٦٤
الؾٌلة املٙؽكىث أك نػٛث اتلٍ٬ع كٕري٪ا ,كحبين امللاريّ املفخػا٤ث.

 -9ىلع ادلاعة إىل اهلل حٓاىل الفٙؽ إىل ة٬ر٤ا كإىل ٨٤اٌ ٚح٬اسػ الالسئني ,ألس٠
ادلْ٬ة إىل اهلل كحكريٗ ادلركس كامل٬اَْ ٣٫٘ ,ةأمؿ احلاسث إىل اتلْ٬يث

يف دي ٣٫٨كل ٣يٙؽكا إال  ٦٤أس٪ ٠ؼا ادلي.٦

 -11ح٘٬ري امل٨ص ادلراـيث ٍ١الب مف٢يم ة٬ر٤ا يف اجلآ٤ات اإلـال٤يث يف ـائؽ
اتلغههات ا٥٢ٓ١يث ,كرضكرة ٘خص املػارس كاملؽاٞؾ كاملٓا٪ػ يف جتٓ٥اح٣٫

ا١يت ٪اسؽكا إحل٫ا٫٘ ,ؼا  ٦٤أ٘ي٤ ٠ا يٜػـ ل٢لٓب املف ٣٢ابل٬ريم.

 -11ىلع داعة مف٢يم ة٬ر٤ا الفيع يف ا ٠٥ٓ١ىلع ح٬ٜيث اتل٬ضيػ اخلالم الهطيص

يف ٬ٙ٧س املف٥٢ني ابل٬ر٤يني ,كاتلطؼيؽ  ٦٤ابلػع كاخلؽا٘ات كبٓو
الرشًليات ,ألف أمؽ٪ا ِْيٛ ٣اؿ حٓاىل   ( /

٥ٜ١[ )اف٢ٓ٘ ,]13 /ي ٩الةػ  ٦٤اٜ١ائ٥ني كامل٫خ٥ني ةٜييث مف٢يم
ة٬ر٤ا ٘ٓ ٠األـتاب امل٬ن٢ث تلْ٬يث اجلاس ْ ٦عٍ٬رة الرشؾ كرضرق ىلع
اٙ١ؽد كاجل٥اْث ,كا ٠٥ٓ١ىلع ال٬ضػة كاالسخ٥اع كح٬ضيػ اله٬ٙؼ ,كحؽؾ
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ن

اٙ١ؽٛث كاخلالؼ كاتلطؾب ا٤خراال ٬ٜ١هل حٓاىل  ( /

[ )   آؿ ْ٥ؽاف.]113 /

 -12إضياء ٛييث مف٢يم ة٬ر٤ا يف امل٨اـتات كاملػاكالت ضىت حك٬ف ضارضة يف
ن
ن
ن
األذ٪اف مؤذؽة يف اجل٬ٙس ككآٛػا ضيػا م٬٥٢ـػا يف ضيػاة املفػ ,٣٢يٓؽ٘ػ٬ف
دلؽيات األضػاث كس٬ا٧ت٫ا.

 -13حك٬ي ٦جلاف اعم٢ث ٘ٓا١ث جلرصة اٜ١ييث يف دميّ دلاالح٫ا املغخٙ٢ث
الفياـيث ٫٨٤ا كاالٛخهاديث كادلة٤٬٢اـيث كاحلٛ٬ٜيث كاتلٓ٢ي٥يث كاإلْال٤يث,

٥٫٤خ٫ا ا ٠٥ٓ١ةإحٜاف ىلع ٧رصة اٜ١ييث ,ككىّ الؽؤل املفخٜت٢يث كاخلًٍ
كا١ربا٤ز ,ل٢فري حن ٬أ٪ػاؼ كاىطث املٓال ٣ذات أةٓاد اـرتاحيشيث.

 -14رضكرة إنلار مؽًلؾ ض٬ار األدياف يف دك١ث ة٬ر٤ا ,تلٓؾيؾ ذٜا٘ث اجل٬ار
كاتلٓايق الف٢يم ةني ابل٬ذيني كاملف٥٢ني.

 -15ة٨اء مؽًلؾ إـاليم ٤خاكم ٠يف أرٌلف ,حيخ٬م ىلع املؽا٘ ٚآ١ا٤ث ادلينيث امل٥٫ث
كم٢طٜاح٫ا اثلٜا٘يث املخْ٬٨ث.

 -16حأـيؿ ٪يئث إـال٤يث اعمليث مفخ٢ٜث ختخم حب٬ٜؽ اإلنفاف ,كدْ٬ة
املؤـفات احلٛ٬ٜيث يف آ١ال ٣اإلـاليم إىل ْؽض الؽؤيث اإلـال٤يث حل٬ٜؽ

اإلنفاف يف املؤح٥ؽات كاملطا٘ ٠ادلكحلث.

 -17ىلع امل٥ِ٨ات احلٛ٬ٜيث يف ابلالد اإلـال٤يث املٍابلث ةٙخص حتٜي ٚكام ٠يف
اإلةادة اجل٥اْيث ,ا١يت ارحكت٫ا مفؤكل ٬ض٤٬ٟث ٤يا٥٧ار كا٨ٓ١ارص ابل٬ذيث
املخٍؽ٘ث ٌْ ٦ؽي ٚاملشخ ّ٥ادلكيل ل٢خٓاكف الاكم ّ٤ ٠اخلرباء اٜ١ا٧٬٧يني,
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تل٫٥يػ اٍ١ؽي ٚل٢رشكع حم٥ٟث يف اجل٨ائيث ادلكحلث ,كإرـاؿ حمٜٜني
ل٢خطٜي ٚيف سؽائ ٣احلؽب يف أرٌلف تلٜػي ٣٫٥لٓ٢ػا١ث.

 -18املٍابلث ة ّ٨٥حػ٤ري دكر آ١تادة كاملٜاةؽ كابلىن اتلطخيث كامل٥خ٢اكت
اتلشاريث أك الف٨ٟيث ,كى٥اف ْ٬دة دميّ الالسئني كاجلازضني املرشدي ٦إىل
ديار ٣٪ةػكف رشط كال ٛيػ.

 -19اال٪خ٥اـ ةاجلا٧ب احل٬ٜيق اإلنفاين ,ك١نئ ح٨ٓ٥ا اجلِؽ يف ٪ؼا اجلا٧ب جنػ أف
ن
اجل٬٫د حمػكدة سػا يف ٪ؼا اجلا٧ب امل ٣٫لٖ٢ايث ,ا١يت ال حؽحيق إىل املفخ٬ل
ن
املأم٬ؿ ِ٧ؽا ٓ١ػـ ٓ٤ؽ٘ث اٜ١ائ٥ني كٛػرح ٣٫ىلع ٞيٙيث ٍ٤ابلث ض٬ٜؽ
إع٬ا ٦٤ ٣٫٧امل٥ِ٨ات ادلكحلث كاهليئات آ١امليث كآحلث حتؽٌلح٫ا اٜ١ا٧٬٧يث
كإسؽاءاح٫ا املختٓث ,ضيد حْ٬٨ج س٬٫د ٣٪ةني إٜ١اء لك٥ات يف دل٢ؿ

ض٬ٜؽ اإلنفاف كإنػار ةيا٧ات إ٧كار كشب كح٨ػيػ كإنػار اتلٜاريؽ
الؽـ٥يث ٛ ٦٤ت ٠امل٥ِ٨ات احلٛ٬ٜيث أك ْ ٠٥مؤح٥ؽات ضٛ٬ٜيث أك ٧ػكات

٤خغههث كٕري٪ا.

 -21ىلع اجلآ٤ات يف ابلالد اإلـال٤يث اال٪خ٥اـ ةابلط٬ث ا٥٢ٓ١يث ا١يت حخٓٚ٢
بلئ٬ف مف٢يم ة٬ر٤ا كا١يت حٜػـ يف مؽض٢ث املاسفتري أك ادلٞخ٬راة ,ملا ح٥ر٠

الؽـا١ث ا٥٢ٓ١يث كادلراـات األكادي٥يث  ٦٤أ٥٪يث ةاٖ١ث يف احلؽًلث اثلٜا٘يث,

كاالـخٙادة  ٦٤خمؽساح٫ا كح٬نياح٫ا يف ـبي٧ ٠رصة اٜ١ييث.

َ
كبٓػ٥٘ ,ا ٛػ٤خ ٩ك٥ٛج ةِ ٩إ٥٧ا  ٬٪س٫ػ امل ,٠ٜةؼ١ج ٘ي ٩أٛىص ـٓيي,
كبا ٔ١س٫ػمٛ ّ٤ ,رص يف ابلاع ,ك٢ٛث يف املخاع ,كإف أحيج ٛ ٦٤ت ٠أمؽ٘ ,إ٥٧ا ٬٪
ْ ٠٥ا١برشِ ,إذ ال٥ٟاؿ ْؾيؾ ,كاجلٜم كارد ,كاخلٍأ مؽس٬ع ْ ,٩٨كأدْ ٬اهلل
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حٓاىل أف أك٬ف كٜ٘ج ٘ي٥ا ٛهػت ,كال أديع أ٧ين أضٍج ةك ٠س٬ا٧ب

امل٬ى٬ع٫٘ ,ؼا نٓب امل٨اؿ ,كاملشاؿ ٙ٤خ٬ح أ٤اـ ابلاضرني ,ك٤ا ٞخبخ ٩يٓخرب
ن
عٍ٬ة يف ا٧خِار عٍ٬ات ,كبل٨ث يف ا٧خِار بل٨ات ,ـائال امل٬ىل أف جيٓ ٩٢عالها
ن
ل٬س ٩٫الٟؽي٧ ,٣ا٘ٓا ٬٥ٓ١ـ املف٥٢ني.
كأعريان ,أـأؿ ه
اهلل حٓاىل ة ٩٨٥كًلؽ ٩٤أف يخٜت٤ ٠ين ٪ؼا ا ,٠٥ٓ١كأف جيٓ٩٢
ن
عالها ل٬س ٩٫الٟؽي ,٣كأف ي ّٙ٨ةِ ,٩إ ٩٧كيل ذل ٝكاٜ١ادر ْ٢ي٥ٞ ,٩ا أـأهل
ُ
ـتطا ٩٧أف يٓني كي٨رص ملٞ ٦ختج ألس٪ ٣٫٢ؼق الؽـا١ث ,كأف يؽّ٘ ْ ٣٫٨املهيتث
كابلالء.

ن
أكال كآعؽان ,كُا٪ؽا ن كباٌ٨ان ,كال ض٬ؿ كال ٬ٛة إال ةاهلل ,كنًل ُ
اهلل
كاحل٥ػ هلل
ِ

كبارؾ ىلع ٧بي٨ا كضتيت٨ا حم٥ػ ,كىلع آهل كنطت ,٩ك ٦٤حتٓ ٣٫ةإضفاف إىل ي٬ـ

ادلي.٦
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اخلامتة

نٙطث ةيياء
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م٢ط ٚر)1( ٣ٛ

ا ٣٢ٓ١ابل٬ريم اٜ١ػي٣

()1

ا ٣٢ٓ١امليا٥٧ارم اجلػيػ(.)2

( )1اِ٧ؽ حم٬٥د ْهاـ امليػاين األٌ٢ؿ اجلٖؽايف اجلػيػ ,دار دمل ٚل٢نرش كاٍ١تاْث
كاتل٬زيّ ,اللاـ1997 ,ـ ص .91
( )2اِ٧ؽ م٬ـْ٬ث كيكتيػيا ٤ادة (ْ ٣٢ة٬ر٤ا).
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م٢ط ٚر)2( ٣ٛ

اخلؽيٍث اجلٖؽا٘يث دلك١ث ة٬ر٤ا(.)1
ن
( )1اِ٧ؽ أةٓ٤ ٬اذ ,مف ٬٥٢أرٌلف كـخ٬ف اع٤ا  ٦٤االىٍ٫اد مؽسّ ـاة ,ٚص .38
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م٢ط ٚر)3( ٣ٛ

اخلؽيٍث اجلٖؽا٘يث إل٢ٛي ٣أرٌلف(.)1
( )1نرش املؽًلؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم كحٜػـ حٓؽيٗ ٪ؼا املؽًلؾ يف اٙ١ه ٠اثلا١د يف ٤تطد
س٬٫د امل٥ِ٨ات الؽك٪اجنيث.
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م٢ط ٚر)4( ٣ٛ

ن٬ر اجل٬ٜد كاملهٌ٬ٟلت أذ٨اء ضك ٣املف٥٢ني إل٢ٛي ٣أرٌلف
كحِ٫ؽ ٘ي٫ا الل٫ادحني ال هلإ إال اهلل حم٥ػ رـ٬ؿ اهلل(.)1

( )1اِ٧ؽ د .حم٥ػ ي٬نؿ ,حاريظ أرٌلف املايض كاحلارض ,حؽدمث عريم ضفني آٌ١ل ,مؽسّ
ـاة ٚص .171
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م٢ط ٚر)5( ٣ٛ

ن٬ر بلٓو اجل٬ا ّ٤كاملفاسػ يف ة٬ر٤ا ا١يت كيػت يف ْه٬ر ٤اىيث(.)1

ن
( )1اِ٧ؽ أةٓ٤ ٬اذ ,مف ٬٥٢أرٌلف كـخ٬ف اع٤ا  ٦٤االىٍ٫اد مؽسّ ـاة ,ٚص .59 ,57
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م٢ط ٚر)6( ٣ٛ

ن
عٍاب ي٨م ٘يٛ ٩ؽارا ة ّ٨٥ك ٠ٙٛاملفاسػ كاملػارس اإلـال٤يث كأعؼ حٓ٫ػ ٦٤
اٜ١ائ٥ني ْ٢ي٫ا م٬س٫ث  ٦٤ضاكٖ٨٤ ٣ػك إىل اجل٫ث اتلٙ٨يؼيث(.)1

( )1ن٬رة نرشح٫ا كٌل١ث أ٧تاء الؽك٪اجنيا ةخاريظ 2113 /2/9ـ حتج ْ٬٨اف (عٍاب  ٦٤ضاك٣
ٖ٨٤ػك يأمؽ ةإٕالؽ املفاسػ كاملػراس) كحٜػـ حٓؽي٫ٙا يف اٙ١ه ٠اثلا١د يف ٤تطد
اجل٬٫د اإلْال٤يث.
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م٢ط ٚر)7( ٣ٛ

مفشػ أذؽم ٛػي ٣يف أرٌلف ةأكياب حي٬هل ابل٬ذي٬ف إىل ٓ٤تػ(.)1

( )1ن٬رة ٤نل٬رة يف كٌل١ث أ٧تاء الؽك٪اجنيا ةخاريظ2113/11/22 /ـ ,حتج ْ٬٨اف (مفشػ أذؽم
ٛػي ٣يف أرٌلف حي٬هل ابل٬ذي٬ف إىل ٓ٤تػ).
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م٢ط ٚر)8( ٣ٛ

أـ٥اء مؤٙ١ات ٙ٤ؽداح٫ا ةالٖ٢ث الؽك٨٪شيث ١كٞ ٦خاةخ٫ا ةالٖ٢ث آ١ؽبيث(.)1

( )1اِ٧ؽ حم٥ػ يٓ٬ٜب ٛاـيم ,رك٪اجنيث زبا٧ؽ ٞخاب كٍلؽ ٘٫ؽـج ,مؽًلؾ ادلْ٬ة كاإلركاد
ةأرٌلفٞ ,خب عا٧ث ٛاـيم ,ص.6-2
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م٢ط ٚر)9( ٣ٛ

ن
ن٬ر ا٥ٜ١ؽ اله٨ايع حٓؽض حٙهيال لرل٤ار الالض ٚةإ٢ٛي ٣مٟخيال ة٬ر٤ا(.)1
ن
( )1اِ٧ؽ حٜؽيؽ ٪ي ٦٤٬رايتؿ ككتق ةٓ٬٨اف (ة٬ر٤ا /ن٬ر ا٥ٜ١ؽ اله٨ايع حٓؽض حٙهيال
ادل٤ار الالض ٚةإ٢ٛي ٣مٟخيال) اذلم نرش ةٓػ أضػاث 2112ـ ك2113ـ.
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م٢ط ٚر)11( ٣ٛ

ن٬رة ل٢تاضد أذ٨اء زيارح ٩لٟ٢خاحيب كاملػارس اإلـال٤يث تلٓ٢ي ٣أٌٙاؿ

مف٢يم ة٬ر٤ا يف مالئج ةٖ٨الديق ا١يت ح ّ٤ ّٜضػكد ة٬ر٤ا ( خمي ٣اكح٘٬ال.)ٔ٧٬

656

الثقافة اإلسالمية يف بورما

م٢ط ٚر)11( ٣ٛ

ل٬ضث علبيث حؤرخ لؽباط (ةؽ٤ا) يف اعـ  ,٪1281ك ٬٪ك ٗٛاعئػ ل٢رب٤اكيني
اٜ١اٌ٨ني ةٟ٥ث املٟؽ٤ث بلارع ست ٠الٟٓتث

()1

( )1اِ٧ؽ أ٧يؿ بلري ك٬درمٍٜ١ ,ات  ٦٤املٓال ٣ا٥ٓ١ؽا٧يث ملٟث املٟؽ٤ث كاملػي٨ث امل٬٨رة
كاٍ١ائٗ ,مؽسّ ـاة ,ٚص.81
656

مالحق البحث

م٢ط ٚر)12( ٣ٛ

مؤٙ١ات ةالٖ٢ث األكرديث ك٢ٛي٢ث ٫٨٤ا ةالٖ٢ث آ١ؽبيث ٘ي٥ا يخٓ ٚ٢ةخاريظ أرٌلف ةؽ٤ا(.)1
( )1اِ٧ؽ حم٥ػ يٓ٬ٜب ٛاـيم ,رك٪اجنيث زبا٧ؽ ٞخاب كٍلؽ ٘٫ؽـج ,مؽًلؾ ادلْ٬ة كاإلركاد
ةأرٌلف ,ص.46
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م٢ط ٚر)13( ٣ٛ

ن٬رة لٜ٢ائػ رإب اهلل حلِث تف٢ي ٩٥لألـ٢طث ل٢شرناؿ أكف يج اعـ 1961ـ
كـً ضي٬ر دما٪ريم ٕٙري ٛ ٦٤ت ٠املف٥٢ني كابل٬ذيني(.)1

ن
( )1اِ٧ؽ أةٓ٤ ٬اذ ,مف ٬٥٢أرٌلف كـخ٬ف اع٤ا  ٦٤االىٍ٫اد مؽسّ ـاة ٚص .182
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م٢ط ٚر)14( ٣ٛ

ن٬رة ل٢تاضد أذ٨اء زيارح ٩بلٓو املػارس اخلرييث ا١يت حٓ ٣٢أة٨اء مف٢يم ة٬ر٤ا
ةػك١ث ةٖ٨الديق ,عالؿ اٙ١رتة  1435/11/9 ٦٤ـهكضىت.٪1435/11/12 /
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م٢ط ٚر)15( ٣ٛ

ن٬رة ل٢تاضد أذ٨اء ملارًلخ ٩يف املؤح٥ؽ اتلٓ٢ييم األكؿ ةٓ٬٨اف (اتلٓ٢ي٣

األكادييم ألة٨اء مف٢يم ة٬ر٤ا ٤يا٥٧ار ,ال٬ا ّٛاتلطػيات كالؽؤيث املفخٜت٢يث)
اذلم ح ٣حِ٨يٛ ٦٤ ٩٥ت٥ِ٨٤ ٠ث راعيث اٍ١الب ال٬ا٘ػي ٦ك٥ِ٨٤ث امل٫اسؽي٦
اإلنفا٧يث ةػك١ث الف٬داف ,ةخاريظ /17-16أةؽي2114/٠ـ.
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م٢ط ٚر)16( ٣ٛ
ةياف ةأـ٥اء امل٥ِ٨ات امللارًلث(/)1
م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

1

اسم املنظهة باللغة
العربية

احتاد ابل٬ر٤يني

ال٬اليات

أمؽيكا الل٥احلث

األمؽيكيث

الؽك٨٪شيني يف

املش٢ؿ األىلع

2

ل٢ؽك٨٪شيني حل٬ٜؽ
اإلنفاف كاتلٍ٬يؽ
احتاد ابل٬ر٤يني

3

ابلدل

الؽك٨٪شيني يف
اال٤ارات

املخطػة

٤يا٥٧ار

اإل٤ارات

( )1ضه٢ج ىلع ٪ؼا ابلياف  ٦٤أ .دي٨ا ٤ػين ,ـٟؽحرية إدارة كئ٬ف األ٢ٛيات – اللئ٬ف
الفياـيث – يف ٥ِ٨٤ث اتلٓاكف اإلـاليم (كيه عترية يف كئ٬ف األ٢ٛيات املف٥٢ث كعانث
ة٬ر٤ا كٛػ زارت أرٌلف كامل٨اٌ ٚامل٬ٟ٨بث ةٓػ احلادذث األعرية  ّ٤ك٘ػ م٬ٟف يف ٥ِ٨٤ث
ن
اتلٓاكف اإلـاليم) ,كأسؽيج ٫ٓ٤ا ٜ١اء ٪احٙيا ةخاريظ.٪1434/11/28 /
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م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

اسم املنظهة باللغة
العربية

اجلاحلث ابل٬ر٤يث
الؽك٨٪شيث يف

4

أـرتاحلا

مؤـفث ٘يازم

5

ل٢لئ٬ف االسخ٥اْيث
دمٓيث أكرجيي٣

6

ل٢ؽك٨٪شيني

مؤـفث الؽك٨٪شيني

7

احتاد الؽك٨٪شيني

8

ل٢خٓاكف ادلكيل

االحتاد آ١ا١يم

ل٢ؽك٨٪شيني ل٢ئ٬ف

9

االسخ٥اْيث
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أـرتاحلا

حؽًليا
ال٬اليات
املخطػة

األمؽيكيث
ةاٞفخاف

مرص

ةاٞفخاف
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م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

اسم املنظهة باللغة
العربية

راةٍث الؽك٨٪شيني
لرليٜ٥ؽاٌيث –

11

ة٬ر٤ا

راةٍث ْ٥٢اء

11

الؽك٨٪شا  -أرٌلف
مؤـفث الؽك٨٪شيني

12

االسخ٥اْيث

ساحلث س٬٨ب أرٌلف

13

ل٢لئ٬ف اإلسخ٥اْيث
مؤـفث األ٤ا٧ث

14

ل٢لئ٬ف اإلسخ٥اْيث
دل٢ؿ أرٌلف

15

ل٥٢ف٥٢ني

دمٓيث أرٌلف

16

اتلارخييث
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الفٓ٬ديث

٤يا٥٧ار
الفٓ٬ديث

٤يا٥٧ار

ةٖ٨الديق
٤يا٥٧ار
ةٖ٨الديق
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م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

17

اسم املنظهة باللغة
العربية

مؤح٥ؽ أرٌلف الٌ٬ين
املؽًلؾ اثلٜايف
لألرٌل٧يني

18

الؽك٨٪شيني
٥ِ٨٤ث رك٨٪شيي

19

أرٌلف ادليٛ٬٥ؽاٌيث
دل٢ؿ احتاد

الؽك٨٪شيني –

21

ةٖ٨الدش

احتاد ابل٬ر٤يني

21

الؽك٨٪شيني يف
احلاةاف

اجلاحلث ابل٬ر٤يث
الؽك٨٪شيث يف

22

ادل٥٧ارؾ
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ابلدل
الفٓ٬ديث

الفٓ٬ديث

الفٓ٬ديث

ةٖ٨الديق

احلاةاف

ادلا٥٧ؽؾ
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م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

اسم املنظهة باللغة
العربية

٥ِ٨٤ث ال٨ٟػيني
ابل٬ر٤يني

23

الؽك٨٪شيني
٥ِ٨٤ث املش٥خّ

24

اتلٓ٢ييم

مح٢ث الؽك٨٪شيني

25

احلؽة

املٓ٫ػ الؽك٨٪يج

26

لرلراـات

احتاد اٍ١الب

27

املف٥٢ني

دماْث أ ٠٪الف٨ث

28

(ً٬ٞلؿ ةازار)
مؽًلؾ املػي٨ث

29

ل٢ؽك٨٪شيني
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٨ٞػا

٤يا٥٧ار

املا٧يا
ةٖ٨الديق
ةٖ٨الديق

ةٖ٨الديق

الفٓ٬ديث
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م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

العربية

مؤـفث اخلػ٤ث

31

اإلنفا٧يث

٥ِ٨٤ث ضؽيث

31

32

اسم املنظهة باللغة

املف٥٢ني يف ة٬ر٤ا
كتٟث كتاب

مف٢يم ة٬ر٤ا

)

اجلاحلث الؽك٨٪شيث

األرٌل٧يث ابل٬ر٤يث –

33

ديب

املؽًلؾ الؽك٨٪يج

34

لٓ٢ػا١ث كاتلٍ٬يؽ
احتاد مفاْػة

35

الؽك٨٪شيني
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٤يا٥٧ار

٤يا٥٧ار

اإل٤ارات

٬٪جلػا

الفٓ٬ديث

مالحق البحث

م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

اسم املنظهة باللغة
العربية

٥ِ٨٤ث الؽك٨٪شا

36

حل٬ٜؽ اإلنفاف

٥ِ٨٤ث الؽك٨٪شا

37

حل٬ٜؽ اإلنفاف
احتاد املف٥٢ني
الؽك٨٪شيني

38

ل٢لئ٬ف االسخ٥اْيث
٥ِ٨٤ث الؽك٨٪شا

39

ال٨ٌ٬يث – حايال٧ػ
ضؾب الؽك٨٪شيني

41

الٌ٬ين

٥ِ٨٤ث الؽك٨٪شيني

41

ل٢خٓ٢ي ٣كاثلٜا٘ث

666

ابلدل

ةٖ٨الديق

الهني

الفٓ٬ديث

حايال٧ػ

الفٓ٬ديث

الفٓ٬ديث

الثقافة اإلسالمية يف بورما

م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

اسم املنظهة باللغة
العربية

احتاد الؽك٨٪شيني

42

ل٨ٌ٬٢يث

راةٍث ْ٥٢اء

43

الؽك٨٪شا

٥ِ٨٤ث الؽك٨٪شيني

44

اتليا٨٤يث

٥ِ٨٤ث الؽك٨٪شيني

45

اتليا٨٤يث

احتاد ٌالب

46

الؽك٨٪شا

ةؽ٧ا٤ز ٨٤ص
اٍ١الب

47

الؽك٨٪شيني
666

ابلدل
ةاٞفخاف
٤يا٥٧ار

ةٖ٨الديق

الفٓ٬ديث

٤يا٥٧ار

الفٓ٬ديث

مالحق البحث

م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

اسم املنظهة باللغة
العربية

ابلدل

اجلآ٤ث اإلـال٤يث
لالحتاد آ١ا١يم

48

لٍ٢الب

٤ا١زييا

الؽك٨٪شيني
املش٢ؿ الؽك٨٪يج

49

آ١ا١يم

اإلحتاد الؽك٨٪يج

51

تلٍ٬يؽ اللتاب
احتاد كتاب

51

الؽك٨٪شا

دل٢ؿ كتاب

52

الؽك٨٪شا

دل٢ؿ الفتاب

53

الؽك٨٪شيني يف
أرٌلف

مؤـفث كتاب

54

الؽك٨٪شا

666

الفٓ٬ديث

الفٓ٬ديث

الفٓ٬ديث
٤يا٥٧ار

الفٓ٬ديث

الفٓ٬ديث

الثقافة اإلسالمية يف بورما

م

املنظهة باللغة
االجنلزيية

االسم

املخجرص

55

اسم املنظهة باللغة
العربية

دمٓيث كا٤ربييت
اتلٓاك٧يث

اجلاحلث الؽك٨٪شيث

56

يف ـٖ٨ا٘٬را

املؽًلؾ الؽك٨٪يج

57

حل٬ٜؽ اإلنفاف

املؽًلؾ الؽك٨٪يج

58

ل٢فالـ كاتلٍ٬يؽ
٥ِ٨٤ث الؽك٨٪شا

59

لٓ٢ػا١ث كاتلٍ٬يؽ
احتاد ٥ِ٨٤ث

61

الؽك٨٪شا آ١امليث

666

ابلدل
ةٖ٨الديق
ـٖ٨ا٘٬رة

ـ٬يرسا

جلػف

الفٓ٬ديث

٤ا١زييا

مالحق البحث

نٙطث ةيياء

666

الثقافة اإلسالمية يف بورما

الفهارس الطامظ

376

الفهارس

صفحظ بيضاء

376

الثقافة اإلسالمية يف بورما

فهرس اآليات
العٔرة

اآليث

ركً

اآليث

الصفدث

(اَِٝبكَ َّؼْجُذُ َٗاَِٝبكَ َّغْزَؼِ)ُِٞ

اٙ١احتث

5

642

(َٗاسْمَؼُ٘ا ٍَغَ اىشَامِؼِ)َِٞ

ابلٜؽة

34

602

(أَرَؤٍُْشَُُٗ اىَْبطَ ثِبىْجِشِ َٗرَ ْغََُْ٘ أَّْفُغَنٌُْ)

ابلٜؽة

33

666

شْٜءٍ ٍَِِ اىْخَْ٘فِ َٗاىْجُ٘عِ
(َٗىََْجْيََُّ٘نٌُْ ثِ َ

ابلٜؽة

655

642

(أًَْ حَغِجْزٌُْ أَُْ رَذْخُيُ٘ا اىْجََْخَ َٗىَََب َٝؤْرِنٌُْ

ابلٜؽة

663

463

(َٗػَغَ ٚأَُْ رَنْشَُٕ٘ا شَْٞئًب َُٕٗ َ٘ خَْٞشٌ

ابلٜؽة

662

462

(سَثََْب ىَب رُئَاخِزَّْب اُِْ َّغَِْٞب أَْٗ أَخْطَؤَّْب)

ابلٜؽة

632

آؿ ْ٥ؽاف

64

643

(ٍََِْٗ َٝجْزَغِ غَْٞشَ اىْبِعْيَبًِ دًِْٝب فَيَِْ ُٝقْجَوَ آؿ ْ٥ؽاف

35

643

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ آؿ ْ٥ؽاف

606

4

ََّٗقْصٍ ٍَِِ اىْؤٍََْ٘اهِ )
ٍَ َثوُ اىَزِ َِٝخَيَْ٘ا)
ىَنٌُْ )
(اَُِ اىذِ َِٝػِ ْذَ اىئَِ اىْبِعْيَبًُ)
ٍِ ُْٔ)

ﭬﭭﭮ ﭯ ﭼ

376

الفهارس

العٔرة

اآليث

ركً

اآليث

الصفدث

(َٗاػْزَصَُِ٘ا ثِحَ ْجوِ اىئَِ جََِٞؼًب َٗىَب آؿ ْ٥ؽاف

604

644

(َٗىَب رَنُُّ٘٘ا مَبىَزِ َِٝرَفَشَقُ٘ا َٗاخْزَيَفُ٘ا ٍِِْ آؿ ْ٥ؽاف

605

644

ش أٍَُخٍ أُخْشِجَذْ ىِيَْبطِ رَؤٍُْشَُُٗ آؿ ْ٥ؽاف
(مُ ْزٌُْ خََ ْٞ

660

(ٍََٗب اىَْصْشُ اِىَب ٍِِْ ػِ ْذِ اىئَِ اىْؼَضِٝضِ آؿ ْ٥ؽاف

662

463

(اُِْ ََْٝغَغْنٌُْ قَشْحٌ فَقَذْ ٍَظَ اىْقًََْ٘ قَشْحٌ آؿ ْ٥ؽاف

630

306

(ٍَب مَبَُ اىئَُ ىَِٞزَسَ اىَُْئٍِِْْ َِٞػَيٍََ ٚب أَّْزٌُْ آؿ ْ٥ؽاف

624

624

رَفَشَقُ٘ا )

ثَؼْذِ ٍَب جَبءٌَُٕ)
ثِبىََْؼْشُٗفِ)
اىْحَنِ)ٌِٞ

ٍِثْئُُ)

ػَيَ)ِْٔٞ

(َٝب أََُٖٝب اىَْبطُ ارَقُ٘ا سَثَنٌُُ اىَزِ ٛخَيَقَنٌُْ
ٍِِْ َّ ْفظٍ َٗاحِذَحٍ)
(َٗىَْٞخْشَ اىَزِ َِٝىَْ٘ رَشَمُ٘ا ٍِِْ خَيْفٌِِْٖ
ظؼَبفًب )
رُسَِٝخً ِ
373

ا١نفاء

6

ا١نفاء

4

303 ،031

626 ،4
406

الثقافة اإلسالمية يف بورما

اآليث

العٔرة

ركً

اآليث

الصفدث

(َٗاػْجُذُٗا اىئََ َٗىَب رُشْشِمُ٘ا ثِِٔ شَْٞئًب

ا١نفاء

42

635

(َٝب أََُٖٝب اىَزِ َِٝآٍَُْ٘ا خُزُٗا حِزْسَمٌُْ)

ا١نفاء

26

324

(اَُِ اىصَيَبحَ مَبَّذْ ػَيَ ٚاىَُْئٍِِْْ َِٞمِزَبثًب

ا١نفاء

604

633

(ٍََِْٗ أَحْغَُِ دًِْٝب ٍََِِْ أَعْيٌََ َٗجَُْٖٔ ىِئَِ

ا١نفاء

665

646

(َٗرَؼَبَُّٗ٘ا ػَيَ ٚاىْجِشِ َٗاىزَقََْ٘ٗ ٙىَب

املائػة

6

،644

صوُ اىْآَٝبدِ َٗىِزَغْزَجِ َِٞعَجِٞوُ
(َٗمَزَىِلَ ُّفَ ِ

األٓ٧اـ

55

322

(َٝب ثَِْ ٜآدًََ خُزُٗا صَِْٝزَنٌُْ ػِ ْذَ مُوِ األْؽاؼ

46

34

(اعْزَؼُِْ٘ٞا ثِبىئَِ َٗاصْجِشُٗا)

األْؽاؼ

663

642

(َٗأَطِٞؼُ٘ا اىئََ َٗسَعُ٘ىَُٔ َٗىَب رََْبصَػُ٘ا

األٙ٧اؿ

32

346 ،644

َٗثِبىَْ٘اىِذَ ِِْٝاِحْغَبًّب)

ٍَْ٘قُ٘رًب )
ََُٕٗ٘ ٍُحْغٌِِ )
رَؼَبَُّٗ٘ا ػَيَ ٚاىْبِثٌِْ َٗاىْؼُذَْٗاُِ )
اىَُْجْشٍِِ)َِٞ
ٍَغْجِذٍ )

فَزَفْشَيُ٘ا َٗرَزَْٕتَ سِٝحُنٌُْ )
377

300 ،402

الفهارس

اآليث

العٔرة

ركً

اآليث

الصفدث

(َٗأَػِذُٗا ىٌَُْٖ ٍَب اعْزَطَؼْزٌُْ ٍِِْ قَُ٘حٍ ٍَِِْٗ

األٙ٧اؿ

20

324 ،402

(َٗاُِِ اعْزَ ْصَشُٗمٌُْ فِ ٜاىذِ ِِٝفَؼَيَْٞنٌُُ

األٙ٧اؿ

26

540

(اَََِّب َٝؼَُْشُ ٍَغَبجِذَ اىئَِ ٍَِْ آٍََِ ثِبىئَِ

اتل٬بث

63

33

(َٗاىَُْئٍَُُِْْ٘ َٗاىَُْئٍَِْْبدُ ثَؼْعٌُُْٖ أَْٗىَِٞبءُ

اتل٬بث

26

403

(فِ ِٔٞسِجَبهٌ ُٝحِجَُُ٘ أَُْ َٝزَطََٖشُٗا َٗاىئَُ

اتل٬بث

603

34

عظَ ثُ َْٞبَُّٔ ػَيَ ٚرَقَْ٘ ٍَِِ ٙاىئَِ
(أَفَََِْ أَ َ

اتل٬بث

604

405

(َٗىَب رَْٞؤَعُ٘ا ٍِِْ سَْٗحِ اىئَِ أَُِّ ىَب ََْٞٝؤطُ

ي٬ـٗ

32

644

( ُقوْ َٕزِِٓ عَجِٞيِ ٜأَدْػُ٘ اِىَ ٚاىئَِ ػَيَٚ

ي٬ـٗ

603

646

سِثَبغِ اىْخَ ْٞوِ )
اىَْصْشُ)
َٗاىْ ًَِْ٘ٞاىْآخِشِ )
ثَؼْطٍ )
ُٝحِتُ اىَُْطَِٖشِ)َِٝ
َٗسِظَْ٘اٍُ خَْٞشٌ)
ٍِِْ سَْٗحِ اىئَِ)
ثَصِٞشَحٍ أََّب ٍََِِٗ ارَجَؼَِْ) ٜ
376

الثقافة اإلسالمية يف بورما

اآليث

العٔرة

ركً

اآليث

الصفدث

(ُٝثَجِذُ اىئَُ اىَزِ َِٝآٍَُْ٘ا ثِبىْقَ ْ٘هِ اىثَبثِذِ )

إةؽا٪ي٣

62

642

(اَِّب َّحُِْ َّضَىَْْب اىزِمْشَ َٗاَِّب ىَُٔ ىَحَبفِظَُُ٘)

احلشؽ

4

630

(ا ْدعُ اِىَ ٚعَجِٞوِ سَثِلَ ثِبىْحِنََْخِ َٗاىََْْ٘ػِظَخِ

اجلط٠

665

645 ،665

(َٗقَعَ ٚسَثُلَ أَىَب رَؼْجُذُٗا اِىَب اَِٝبُٓ

اإلرساء

64

624

طوُ اَُِ
(َٗ ُقوْ جَبءَ اىْحَّقُ َٗصََّٕقَ اىْجَب ِ

اإلرساء

36

663

(ىَِْ ََْٝبهَ اىئََ ىُحٍَُُٖ٘ب َٗىَب دٍَِبإَُٕب َٗىَنِِْ

احلز

42

623

(أُرَُِ ىِيَزُِٝ َِٝقَبرَيَُُ٘ ثِؤٌََُّْٖ ظُيَُِ٘ا )

احلز

44

332

(فِ ٜثُُ٘ٞدٍ أَرَُِ اىئَُ أَُْ رُشْفَغَ َُٗٝزْمَشَ فَِٖٞب

اجل٬ر

42

33

(مَزَىِلَ ىُِْثَجِذَ ثِِٔ فُئَادَكَ َٗسَرَيَْْبُٓ رَشْرِٞيًب)

اٙ١ؽٛاف

46

642

(ََُٕٗ٘ اىَزِ ٛخَيَّقَ ٍَِِ اىََْبءِ ثَشَشًا فَجَؼَئَُ

اٙ١ؽٛاف

53

626

اىْحَغََْخِ )
َٗثِبىَْ٘اىِذَ ِِْٝاِحْغَبًّب )
طوَ مَبَُ صَُٕ٘قًب)
اىْجَب ِ
ََْٝبىُُٔ اىزَقَْْ٘ ٍِ ٙنٌُْ)

اعَُُْٔ )

َّغَجًب َٗصِْٖشًا)
376

الفهارس

اآليث

العٔرة

ركً

اآليث

الصفدث

(أٍََِْ ُٝجِٞتُ اىَُْعْطَشَ اِرَا دَػَبُٓ ََٗٝنْشِفُ

اجل٠٥

26

304

(َُّٗشِٝذُ أَُْ َََُِّ ػَيَ ٚاىَزِ َِٝاعْزُعْؼِفُ٘ا

اٜ١هم

5

444

(أَحَغِتَ اىَْبطُ أَُْ ُٝزْشَمُ٘ا أَُْ َٝقُ٘ىُ٘ا آٍََْب اٟ٨ٓ١ت٬ت

6

642

(ٍَِِْٗ آَٝبرِِٔ أَُْ خَيَّقَ ىَنٌُْ ٍِِْ أَّْفُغِنٌُْ

الؽكـ

66

624

(اَُِ اىشِشْكَ ىَظُيٌٌْ ػَظِ)ٌٌٞ

٥ٜ١اف

64

اىغُ٘ءَ )
فِ ٜاىْؤَسْضِ )
ٌَُْٕٗ ىَب ُٝفْزََُُْ٘ )
أَصَْٗاجًب )

(َٗقَشَُْ فِ ٜثُُ٘ٞرِنَُِ َٗىَب رَجَشَجَِْ رَجَشُجَ األضؾاب

44

632

األضؾاب

54

633

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ األضؾاب

-20

4

اىْجَبِٕيَِٞخِ اىْؤُٗىَ)ٚ

(رَىِنٌُْ أَطَْٖشُ ىِقُيُ٘ثِنٌُْ َٗقُيُ٘ثَِِِٖ)
ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲

﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ﭼ
366

26

الثقافة اإلسالمية يف بورما

اآليث

العٔرة

ركً

اآليث

الصفدث

(اَََِّب َُ٘ٝفَ ٚاىصَبثِشَُُٗ أَجْشٌَُْٕ ثِغَْٞشِ
حِغَبةٍ)

الؾمؽ

60

306

( شَشَعَ ىَنٌُْ ٍَِِ اىذٍَِ ِِٝب َٗصَ ٚثِِٔ
ُّ٘حًب )

الل٬رل

64

644

(فَََب ثَنَذْ ػَيَ ٌُِْٖٞاىغَََبءُ َٗاىْؤَسْضُ ٍََٗب
مَبُّ٘ا ٍُ ْظَشِ)َِٝ

ادلعاف

64

46

احلشؽات

60

300

شْٜءٍ خَيَقَْْب صَْٗجَ ِِْٞىَؼَيَنٌُْ اذلاريات
(ٍَِِْٗ ُموِ َ

34

626

املشاد١ث

66

403

(َُٕ٘ اىئَُ اىَزِ ٛىَب اِىََٔ اِىَب َُٕ٘)

احلرش

66

603

(ُٝشِٝذَُُٗ ىُِٞطْفِئُ٘ا ُّ٘سَ اىئَِ ثِؤَفَْ٘إٌِِْٖ
َٗاىئَُ ٍُزٌُِ ُّ٘سِِٓ )

الهٗ

3

442 ،646

(ٍََِْٗ َٝزَّقِ اىئََ َٝجْ َؼوْ ىَُٔ ٍَخْشَجًب)

اٍ١الؽ

6

463

ِ َٝزَّقِ اىئََ َٝجْ َؼوْ ىَُٔ ٍِِْ أٍَْشِِٓ
(ٍََٗ ْ
ُٝغْشًا)

اٍ١الؽ

3

463

(اَََِّب اىَُْئٍَُُِْْ٘ اِخَْ٘حٌ )
رَزَمَشَُُٗ )

(ىَب رَجِذُ قًٍَْ٘ب ُٝئٍَُُِْْ٘ ثِبىئَِ َٗاىًَِْْ٘ٞ
اىْآخِشِ )

366

الفهارس

ركً

اآليث

العٔرة

(ٍََِْٗ َٝزَّقِ اىئََ ُٝنَفِشْ ػَ ُْٔ عَِٞئَبرِِٔ َُٗٝؼْظٌِْ
ىَُٔ أَجْشًا)
(عََٞجْ َؼوُ اىئَُ ثَؼْذَ ػُغْشٍ ُٝغْشًا)
(َٝب أََُٖٝب اىَزِ َِٝآٍَُْ٘ا قُ٘ا أَّْفُغَنٌُْ َٗإَْٔيِٞنٌُْ
َّبسًا )
(اىَزِ ٛخَيَّقَ اىََْْ٘دَ َٗاىْحََٞبحَ ىَِٞجْيَُ٘مٌُْ أَُٝنٌُْ
أَحْغَُِ ػَََيًب )
(َٗاَِّلَ ىَؼَيَ ٚخُيُّقٍ ػَظِ)ٌٍٞ
(َٗأََُ اىََْغَبجِذَ ىِئَِ فَيَب رَذْػُ٘ا ٍَغَ اىئَِ
أَحَذًا )
(أَْٗ صِدْ ػَيََٗ ِْٔٞسَِروِ اىْقُشْآَُ رَشْرِٞيًب)
(مَيَب َثوْ ىَب رُنْشٍَُُِ٘ اىَْٞزِ)ٌَٞ
(فَؤٍََب اىَْٞزِ ٌَٞفَيَب رَقَْٖشْ)
(أَسَأَْٝذَ اىَزُِٝ ٛنَزِةُ ثِبىذِ ِِٝفَزَىِلَ اىَزِٛ
ُ َٝذعُ اىَْٞزِ) ٌَٞ
(ٍََٗب َّقََُ٘ا ٍِ ٌُْْٖ اِىَب أَُْ ُٝئٍُِْْ٘ا ثِبىئَِ
اىْؼَضِٝضِ اىْحََِٞذِ)
(ٍََٗب أٍُِشُٗا اِىَب ىَِٞؼْجُذُٗا اىئََ ٍُخْيِصِ َِٞىَُٔ
اىذِ َِٝحَُْفَبءَ )

اٍ١الؽ

5

اٍ١الؽ

اتلطؽي٣

2

2

644

املٝ٢

6

642

ا٣٢ٜ١

3

63

665
666

املؾم٠

3

642

اليىح

4

366

اجل٦

اٙ١شؽ

اآليث

الصفدث
463

623

62

406

املاْ٬ف

6 ،6

406

ا١ربكج

3

60

ابلي٨ث

5

646

406
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فهرس األحاديث
الصفدث

احلسيد

40

أضب ابلالد إىل اهلل مفاسػ٪ا كأةٖو ابلالد إىل اهلل أـ٬ا٫ٛا
ن
إف املؤ ٦٤ل٥٢ؤ ٦٤اكبلنياف يلػ ةٓي ٩ةٓيا

404

أف حٓتػ اهلل ٞأ ٝ٧حؽاق٘ ،إف ل ٣حك ٦حؽاق ٘إ ٩٧يؽاؾ

605

إف  ٦٤إسالؿ اهلل إٞؽاـ ذم الليتث املف٣٢

400

َ
ِ
برش امللائني يف ا ٣٢ِ١إىل املفاسػ ةاجل٬ر اتلاـ ي٬ـ اٜ١يا٤ث

46

حؽكج ٘يك٤ ٣ا  ٦١حي٬٢ا ةٓػق إف اْخه٥خ ٣ةٞ ،٩خاب اهلل

632

الفايع ىلع األرم٢ث كاملفٟني ،اكملشا٪ػ يف ـبي ٠اهلل

400

ـتٓث يِ ٣٫٢اهلل حٓاىل يف ُ ٩٢ي٬ـ ال ُ ٠إال ُ٩٢

34

ِْ ٣اجلؾاء  ٣ِْ ّ٤ابلالء كإف اهلل إذا أضب ٤٬ٛا اةخال٣٪

306

٘ٓ٢يك ٣بفنيت كـ٨ث اخلٙ٢اء امل٫ػيني الؽاكػي٦

655

اكف رـ٬ؿ اهلل نًل اهلل ْ٢ي ٩كـ ٣٢يكرث اذلٞؽ ،كي ٠ٜال٬ٖ٢

644

لك م٬ل٬د ي٬دل ىلع اٍٙ١ؽة ٘أة٬اق ي٬٫دا ٩٧أك ي٨رصا ٩٧أك ي٥شفا٩٧

625

امهلل ا٘خص يل أة٬اب رمحخٝ

603

كيٍي ٠الهالة

366
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الصفدث

احلسيد
١يؿ ٨٤ا  ٦٤ل ٣يؽض ٣نٖري٧ا كيٛ٬ؽ ٞتري٧ا
ن
 ٦٤ةىن مفشػا يبخيغ ة ٩كس ٩اهلل ةىن اهلل هل ٤ر ٩٢يف اجل٨ث

632
34

َ
 ٦٤حٍ٫ؽ يف ةيخ ٩ذ ٣مىش ىلع ةيج  ٦٤ةي٬ت اهلل حلٜيض ٘ؽييث

40

 ٦٤ضز ٘ ٣٢يؾرين ٜ٘ػ سٙاين

602

ن
ٕ ٦٤ػا إىل املفشػ كراح أْػ اهلل هل ٧ؾال يف اجل٨ث لك٥ا ٕػا أك
راح

يف ٣٢الهٖري ىلع الٟتري ،كاملار ىلع اٜ١اْػ ،كا٢ٜ١ي ٠ىلع الٟرري
َ
ي٬ك ٝاألم ٣أف حػاىع ْ٢يك٥ٞ ٣ا حػاىع األك٢ث إىل ٛهٓخ٫ا

366

40
406
23

الثقافة اإلسالمية يف بورما

فهرس الشخصيات الواردة في البحث
اىػيً

الصفدث

حم٥ػ أكيؿ ة ٦سالؿ أمحػ

62

د .حم٥ػ ي٬نؿ ٌْل أمحػ األراكين

33

أمحػ ة ٦حم٥ػ ة ٦إـطاؽ اهل٥ػاين

26

ْتيػ اهلل ة ٦أمحػ ة ٦عؽداذةث اخلؽـاين

20

حم٥ػ ةْ ٦تػ اهلل ا٨ٍ١يخ (اة ٦ةٌٍ٬ث)

26

اللاْؽ حم٬٥د ٕ٨ي٣

23

الليظ أة ٬اللْ ّ٥تػ املشيػ األراكين (كيظ اجلاحلث ا١رب٤اكيث)

23

الليظ ْتػ اهلل ـال٤ث ٓ٤ؽكؼ عاف

22

الليظ أ٧خ ٠ضٟي ٣كٙي ٚالؽمح٦

44

الليظ دؿ حم٥ػ ٧اس٤ ٬ياف

43

الليظ ِ٧اـ ادلي ٦الف٫ال٬م

643

دٌ .ا٪ؽ حم٥ػ رساج

642

حلاٛج ٌْل كٙيّ اهلل خم٢م الؽمح٦

642

366
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اىػيً

الصفدث

م٬ل٬م أة ٬اٜ١اـ ٣إركاد اهلل األراكين

635

الليظ اٜ١ارئ ي٬ـٗ أـٓػم

633

الليظ املٙيت حم٥ػ ضفني

656

ٙ٤يت حم٥ػ ضفني أرشيف رمح ٩اهلل

656

احلاج ي ٬أم ل٬ي٦

643

الليظ أ٤ري ضفني ح٥زي ادلي٦

650

الليظ ْيىس ىياء امل ٝ٢األراكين ابل٬ريم

624

الليظ ٘ي ٠الٟؽيْ ٣تػ اله٥ػ (رمح ٩اهلل)

622

الليظ ْتػ الؽمحٞ ٦يالد٧يغ

624

الليظ ـيػ األ٤ني املٖ٨يم (حمػث ك٥اؿ أراكف)

625

الليظ حم٥ػ ـٍ٢اف ذكؽ اجلػكم

636

اٜ١ايض حم٥ػ حيق ْر٥اين

634

الليظ دْ .تػ اهلل ٧ؼيؽ أمحػ

642

أد .حمب ادليْ ٦تػ الفتطاف كاَْ

606

الليظ حم٥ػ إحلاس ال٨ٟػ٬٢٪م

603

363
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اىػيً

الصفدث

احلاج ـ٢ي٥اف ٛاـ٣

654

ٍْاء اهلل ٬٧ر اإلـالـ كٜػار

622

د .أمحػ زيين أمحػ ةٖػادم

642

د٘ .يه ٠عادل اٖ١ؽيب

322

الليظ حم٥ػ أي٬ب الفٓيػم

466

حم٥ػ اعل ٣حم٥ػ ياـني

466

ددلار حم٥ػ إـطاؽ ٤يا٧يج

465

دماؿ ضفني ْتػ الؽكيػ

452

ا١ربك٘ف٬ر د .كٛار ادلي ٦مفيّ ادلي ٦أمحػ

430

كاليث ضفني ة ٦الليظ ْتػ اخلا ٚ١األراكين

426

ح٤٬اس أكعيا ٬ٞينخا٧ا

423

 ّ٤أ .دي٨ا عادل ٤ػين

433

اٜ١ارئ ْتػ املشيػ ْتػ األضػ األراكين

446

نالح ٬٧ر ْتػ الل٬ٟر

443

الليظ ٓ٧ي ٣ضفني ْتػ احلٟي ٣األراكين

362

367
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اىػيً

الصفدث

الؽئيؿ ابل٬ريم ذني ـني

302

مفرت ـيايج ْتػ الؽزاؽ

336

اٍ١تيب أك ٔ٧ح٬ف

350

أك٧ز ـاف ـ٬تيش

352

ادلٞخ٬ر يت يل أك

352

حم٥ػ سٓٙؽ ضفني ٬ٛاؿ

333

حم٥ػ أة ٬اٜ١اـ ٣ةٍْ ٦اء ادلي٦

334

مفخٙيو الؽمح ٦ة٬ـي٨ػ٧يغ

346

حم٥ػ سٓٙؽ ضتيب

342

م٬ل٬م ـيٗ اإلـالـ

500

الفيػ إـ٥اْي ٠داكد

506

يب إم سٓٙؽ ضتيب ة٬ـيػ٧يغ

503

ركيػ أمحػ أرـ ٬ا١رب٤اكم

505

٬٧ر حم٥ػ ٨٤ه٬رم

502

الفيػ ـٍ٢اف أمحػ

562

366
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اىػيً

الصفدث

امل٨٫ػس أةٌ ٬ا٪ؽ األراكين

563

ْ٥ؽاف ٞتري األراكين

563

٤ي ٬كي٦

565

مفرت أة ٬اٙ١ياض أة ٬اخلري

553

م٬ل٬م ـ٢ي ٣اهلل

553

٬٧ر اإلـالـ ْ٥ؽ محؾة

553

ْتػاهلل حم٥ػ ٌا٪ؽ

543

نالح اإلـالـ ضاَ٘ ىياء احلٚ

206

رى٬اف ىياء احل ٚا١رب٤اكم

202

الليظ ٬٧ر ا١برش حم٥ػ ٬٧ر احلٚ

205

ا١ربك٘ف٬ر أك ٠٥ادلي ٦إضفاف أكٕ٬٢

264

366

الفهارس

فهرس المصادر والمراجع
 .6اٜ١ؽآف الٟؽي٣
 .6إةؽا٪ي ٣أ٧يؿ كدْ .تػ احل٢ي٨٤ ٣خرص كدٍْ .يث اله٬ا١يح كد .حم٥ػ
ع ٗ٢اهلل أمحػ ،املػجً الٔظيع ،املٟختث اإلـال٤يث ،حؽكيا ،ط ةػكف.

 .4أة ٬أـا٤ث ـيػ ٌا١ب الؽمح ،٦دماغث اتلتييؼ يف شتث اىلارة اهلِسيث
حػصيفٓا غلائسْا غصض وُلس ،دار ابلياف ل٢نرش كاتل٬زيّ ،إـالـ آةاد،

ةاٞفخاف ،ط.٪6364 ،6

 .3أة ٬ال٘٬اء ْ٬٢اف ةٌْ ٦ل ٍْيث احل٬٥م ،أظىن امللاصس يف حػظيً

املعاجس ،دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث ةريكت ،بل٨اف ،ط6363 6ق6004/ـ.
ً
 .5أةٓ٤ ٬اذ أمحػ ْتػ الؽمح ،٦معئٍن أراكن وظخٔن اعٌا ٌَ االططٓاد،
ةػكف ،ط ٜ٨٤طث كسػيػة6343 ،ق.

 .2أة ٬ي٬نؿ نا١ص أمحػ حم٥ػ إدريؿ األراكينٌ ،أظاة املعيٍني يف ةٔرٌا

الشئغيث خعب ٌا نرشحّ ادلوريات املزخيفث ،ةالٖ٢ث آ١ؽبيث ،خمٌٍ٬ث

 ،6302ط ةػكف ،ت ةػكف.

 .2أة ٬ي٬نؿ نا١ص أمحػ حم٥ػ إدريؿ ،جؾصاـيث ةٔرٌا وأراكن٤ ،ؼٞؽة
عانث٘ ،فص كزارة اإلْالـ ادلاعٌل جبػة ،ط ةػكف .ت .6305

 .3اإلضهائيث الهادرة  ٦٤ال٢ش٨ث امل٧٬ٟث ةأ٤ارة ٍٜ٨٤ث مٟث املٟؽ٤ث
بلأف املػارس اخلرييث ،إضهائيث نادرة يف اعـ 6345ق.
366

الثقافة اإلسالمية يف بورما

 .4اإلضهائيث الهادرة ٛ ٦٤تٛ ٠ف ٣الؽنػ كاملخاةٓث ةٍٜاع ض٬ٜؽ اإلنفاف
اتلاةّ ل٥٢ؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم ،ةٓ٬٨اف (إضهائيات ىطايا مف٢يم

أراكف امل٬ذٜني جلؽائ ٣ض٤٬ٟث ٤يا٥٧ار)

 .60أمحػ ضفني ة ٦ـٓيػ ال٬يص ،احللائق املػخربة غَ األديان واىفصق
املِترشة ،دار اٍ١ؽ٘ني ،اٍ١ائٗ ،ط ةػكف ،ت .٪6346

 .66أمحػ ْتػ آ١ؾيؾ احلهني ،األكييات املعيٍث يف مٔاجٓث اتلدسيات
وواجب املعيٍني حنًْٔ ،دار اعل ٣الٟخب ،الؽياض ،الفٓ٬ديث ،ط ةػكف،

.٪6364

 .66أمحػ ٍْيث اهلل ،اىلامٔس العيايس ،دار اجل٫يث آ١ؽبيث مرص
اٜ١ا٪ؽة ،ط 6423 ،4ـ.

 .64أمحػ حم٥ػ الل٬٨اين ،املعاجس اجلاٌػث يف اإلظالم اىيت ظاٍْج يف
احلظارة اإلظالٌيث ،مٟختث دار الؾ٤اف ل٢نرش كاتل٬زيّ ،املػي٨ث امل٬٨رة
املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،ط6002 /٪6363 ،6ـ.

 .63أمحػ حم٥ػ دماؿ ،حمارضات يف اثللاـث اإلظالٌيث ،مٟختث اثلٜا٘ث ،ط
ةػكف.

 .65أمحػ ٬٥ٓ٤ر آ١فريم ،مٔجض اتلاريذ اإلظاليم ٌَ غٓس آدم إىل غرصُا
احلارض 6442/٪6362ـ6442 -ـ ،ط  ،6ةػكف
ْ
ُ ْ
الؾ َضي ٌِل ،اىفلّ اإلظاليم وأدتلّ ( الشامو لألدىث
 .62أدَ .ك٪تَث ة ٦مهٍىف
الرشغيث واآلراء املشْتيث وأًْ اجلظصيات اىفلٓيث وحتليق األخاديد
َ
ـ٬ريث ،دمل ،ٚط ،3ج3
اجلتٔيث وختصجيٓا) ،دار اٟٙ١ؽ،
366
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 .62إـ٥اْي ٠أمحػ يايغ كحم٬٥د كاٞؽ ،حاريذ اىػالً اإلظاليم احلسيد
واملػارص ،دار املؽيظ ل٢نرش ،الؽياض ،الفٓ٬ديث ،ط ةػكف.٪6364 ،

 .63أدلػ ٌْل ـٓادة كـ٨اة ٠ضتيب ،كيه ْتارة ْ ٦كرٛث ْ ٠٥ةٓ٬٨اف/
اإلظالم يف جِٔب رشق آظيا واتلدسيات املػارصة (أكييث الصوْاجنيا
ً
ٍُٔذجا) ٌلسٌث ملؤحٍص اإلظالم يف آظيا :اآلـاق اتلارخييث واثللاـيث

واىػامليث يف أكخ٬بؽ 6066ـ ،ةك٬الملت٬ر –٤ا١زييا.

 .64أ٬ٍ٧اف ا٬ٜ١اؿ ،املٔظٔغث اجلؾصاـيث أطٔاء ىلع اىػالً ،دار الل٥اؿ
لٍ٢تاْث كا١نرش كاتل٬زيٌّ ،ؽاة٢ؿ بل٨اف ،ط6005 ،6ـ.

 .60أ٧يؿ بلري ك٬درم ،ىلطات ٌَ املػالً اىػٍصاُيث ملهث املهصٌث واملسيِث
املِٔرة واىطائؿ ،دار اثلٜا٘ث لٍ٢تاْث ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،مٟث
املٟؽ٤ث ،ط.٪6364 ،6

 .66إي٥اف ْتػ املؤ ٦٤ـٓػ ادلي ،٦اثللاـث اإلظالٌيث واتلدسيات املػارصة،
مٟختث الؽكػ ،الفٓ٬ديث ،ط 6363 ،5ق.

 .66ابلياف الهادر ْ ٦املػارس اخلرييث امل٨ترشة يف املالئج ٛ ٦٤ت ٠احتاد
اجلٓ٥يات الؽك٪اجنيث ةبٖ٨الديق.

 .64ابلياف الهادر ٥ِ٨٤ ٦٤ث اتلٓاكف اإلـاليم بلأف امل٥ِ٨ات الؽك٪اجنيث
امللاركث يف املؤح٥ؽ.

 .63ابلياف الهادر  ٦٤اٍٜ١اع اتلٓ٢ييم ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم ٓ١اـ
٘ ،٪6342ي٥ا يخٓ ٚ٢ةاٍ١الب اذلي ٦يػرـ٬ف يف اجلآ٤ات الف٬دا٧يث.
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 .65حٜؽيؽ األم ٣املخطػة ةٓ٬٨اف /ةيالم حػْ٤ ٬يا٥٧ار إىل ٓ٤اجلث اتل٥يزي
ا٨ٓ١رصم ىػ األ٢ٛيث آ١ؽٛيث كادلينيث.

 .62حٜؽيؽ األم ٣املخطػة ةٓ٬٨اف /عتري أ٤يم يػْ ٬ض٤٬ٟث ٤يا٥٧ار إىل
حتفني أكىاع املشخٓ٥ات املف٥٢ث يف كاليث راعني كختٙيٗ اٜ١ي٬د

ْ٢ي )٣٫الهادرة يف اعـ6064ـ.

 .62حٜؽيؽ األم ٣املخطػة ةٓ٬٨اف /مفؤكؿ أ٤يم مفأ١ث الؽك٪يٖ٨يا املف٥٢ني

يف ٤يا٥٧ار حٓخرب  ٦٤اتلطػيات اخلٍرية ا١يت ال حؾاؿ ح٬اس ٩ابلالد يف اعـ

6064ـ.

 .63حٜؽيؽ األم ٣املخطػة ةٓ٬٨اف٬ٙ٤ /ىيث الالسئني حػْ ٬ةٖ٨الديق لإلةٜاء
ىلع ضػكد٪ا ٙ٤خ٬ضث أ٤اـ اٙ١اري ٦الهادرة يف اعـ6064ـ.

 .64حٜؽيؽ ةٓ٬٨اف /ة٬ر٤ا ٤أـاة حخشػد – املط٬ر الرشيع – كتٟث ٘٢فٍني
ل٢ط٬ار 6066ـ.

 .40حٜؽيؽ مح٢ث ةادر اتلٓؽيٙيث ة٥أـاة مف٢يم ٤يا٥٧ار.
 .46حٜؽيؽ نادر ْ ٦املؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم ةٓ٬٨اف زيارة ك٘ػ
لالسئني الؽك٨٪شيني ةخاي٨٢ػ.

 .46حٜؽيؽ ْ ٦دمٓيث األ٧تاء ال٬ٟيتيث ض٬ؿ أكىاع الالسئني ةبٖ٨الديق.
 .44حٜؽيؽ ْ ٦زيارة خمي٥ات امل٫اسؽي ٦ابل٬ر٤يني يف ةٖ٨الديق ملؤـفث ةادر
اإلنفا٧يث .
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 .43حٜؽيؽ مٟخب حنفي ٚاألم ٣املخطػة ل٢لئ٬ف اإلنفا٧يث (أكتلا) حٜؽيؽ 6
يف ٥٘٬٧رب 6066ـ.

 .45حٜؽيؽ ٥ِ٨٤ث ٪ي ٦٤٬رايتؿ ككتق ةٓ٬٨اف ة٬ر٤ا ا٬ٜ١ات احل٤٬ٟيث
تفخ٫ػؼ مف٢يم ة٬ر٤ا.

 .42حٜؽيؽ ٥ِ٨٤ث ٪ي ٦٤٬رايتؿ ككتق ةٓ٬٨اف ك ٗٛأْ٥اؿ اتلٍ٫ري آ١ؽيق
ا١يت ح٥ارس ىػ الؽك٪اجنيا املف٥٢ني.

 .42حٜؽيؽ ٪ي ٦٤٬رايتؿ ككتق ةٓ٬٨اف حم٨ث حم٘٬ٙث ةاملغاٌؽ كالهادر يف
٤اي6004٬ـ

 .43حٜؽيؽ زيارة رـ٥يث مل٨اٌ ٚالالسئني هليئث اإلاغذث اإلنفا٧يث كض٬ٜؽ
اإلنفاف كاحلؽيات ةرتكيا ٓ١اـ .٪6343

 .44سآ٤ث املْ ٝ٢تػ آ١ؾيؾ ،حنٔ دلخٍع املػصـث ،ـ٢ف٢ث دراـات يهػر٪ا
مؽكؾ اال٧خاج اإلْاليم ةاجلآ٤ث ،اإلنػار اتلاـّ ْرش ةٓ٬٨اف دكر

ال ٗٛ٬يف اتل٥٨يث ا١برشيث ْرب آ١ه٬ر

 .30دميْ ٠تػ اهلل حم٥ػ املرصم ،خارض اىػالً اإلظاليم ،مٟختث آ١تياكف،
الؽياض ،الفٓ٬ديث ،ط   6344 ،3ـه.

 .36س٨اف ةػر آ١زنم ،معئٍ ٌياٍُار خلائق ريؿ العخار ،سآ٤ث
ال٬ٟيج ،لكيث احل٬ٜؽٌ ،تٓث ةػكف6064 ،ـ ال٬ٟيج.

 .36احلفني ة ٦حم٥ػ الؽإب األن٫ٙاينٌ ،ػجً ٌفصدات أىفاظ اىلصآن ،دار
الاكحب آ١ؽيب ،ط ةػكف.
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 .34ضفني ْتػ آ١ؾيؾ ضفني كا٘يع ،األربطث ةٍهث املهصٌث يف اىػٓس
اىػرٍاين ،مؤـفث اٙ١ؽٛاف ل٢رتاث اإلـاليم ،جلػف6005 / ٪6362 ،ـ.

 .33ضفني ٌْل محػ ،كامٔس املشاْب واألديان ،دار اجلي ،٠ط .٪6364 ،6
 .35مح٬د ةْ ٦تػ اهلل ة ٦مح٬د اتل٬جيؽم ،اىلٔل ابلييؼ يف اتلدشيص ٌَ
دماغث اتلتييؼ ،دار اله٥ييع الؽياض ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،ط،6
.٪6363

 .32عادل األن٬ر ،ابلٔظِث واهلصظم خلائق وأركام ،دل٢ث دْ٬ة احل ٚا١يت
حهػر٪ا راةٍث آ١ال ٣اإلـاليم ةٟ٥ث املٟؽ٤ث ،آ١ػد 622الف٨ث الؽاةٓث

ْرشة ،ك٬اؿ .٪6362

 .32د .أمحػ ةػر ،أصٔل ابلدد اىػييم وٌِاْجّ ،دار ٕؽيب لٍ٢تاْث،
مرص ،اٜ١ا٪ؽة  ،ط6422 ،4ـ.

 .33د .ضف ٦ـيػ أمحػ أة ٬آ١ينني ،جؾصاـيث اىػالً اإلكييٍيث اجلضء األول
آظيا املٔظٍيث واعلً املديع اهلِسي ،دار اجل٫يث آ١ؽبيث ةريكت ط ،3

 6303ـه.

 .34د٘ .ؽيػ األ٧هارم ،أجبسيات ابلدد يف اىػئم الرشغيث٤ ،نل٬رات
اٙ١ؽٛاف ،ادلار ابليياء ،ط6442 ، 6ـ.

 .50ددلار حم٥ػ إـطاؽ ٤يا٧يجُ ،فدات الصحيان يف خلائق ىؾث أراكن،
خمٌٍ٬ث.
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 .56دك١ج أمحػ نادؽ كد .حم٥ػ الفيػ ٕالب كد .دماؿ ادلي ٦ادل٧ان٬رم،
جؾصاـيث اىػالً دراظث إكييٍيث ،مٟختث االجن ٬٢املرصيث ،اٜ١ا٪ؽة ،ط

ةػكف6422 ،ـ.

 .56زي٨ب حم٥ػ ضيق كد٧ .اديث أة ٬ـٟي٨ث ،اىػالكات األرسيث ةني اجلظصيث
واتلطتيق ،دار ع٬ارزـ ا٥٢ٓ١يث ل٢نرش كاتل٬زيّ ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث
الفٓ٬ديث ،سػة ،ط.٪6340 ،6

 .54ـٓػ رـخ ،٣اىفصق واملشاْب اإلظالٌيث ،دار األكائ ٠ل٢نرش كاتل٬زيّ،
ط6003 ،2ـ.

 .53ـ٢ي٥اف مه٢ص أةْ ٬ؽب ،مٔظٔغث اىػالً يف صفدات ،دار الٟخب
اٍٜ١ؽيث ،ادلكضث 6442ـ .

 .55ظنن اةَ ٌاجّ ،دار إضياء الٟخب آ١ؽبيث٘ ،يهْ ٠يىس ابلايب احل٢يب،
ط 6456ـ.

 .52ظنن أيب داود  ،املٟختث آ١رصيث ،نيػا ،ةريكت ،ط ةػكف ،حتٜي ٚحم٥ػ
حميي ادليْ ٦تػ احل٥يػ.

 .52ظنن اىرتٌشي ،رشكث مٟختث كٍ٤تٓث مهٍىف ابلايب احل٢يب ،مرص،
ط ،٪6445حتٜي ٚأمحػ حم٥ػ كاٞؽ ،كحم٥ػ ٘ؤاد ْتػ ابلايق ،كإةؽا٪ي٣
ٍْ٬ة ْ٬ض.

 .53ظنن اىنعايئ ،مٟخب املٍت٬اعت اإلـال٤يث ـ٬ريا ،ض٢ب ،ط6302ق،ػ
حتٜيْ ٚتػ اٙ١خاح أةٕ ٬ػة.
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 .54ـيػ ْتػ املشيػ ةكؽ ،األكييات املعيٍث يف آظيا واظرتاحلا ،دار
األنت٫اين لٍ٢تاْث جبػة ،ط ةػكف6444 ،ق.

 .20ك٥ؿ ادلي ٦حم٥ػ ة ٦أمحػ ةْ ٦تػ اهلادم احل٨تٌل ،الصارم املِيك يف الصد
ىلع العتيك ،مؤـفث الؽياف ،بل٨اف ،ةريكت ،ط 6363 ،6ق6004/ـ ،حتٜي/ٚ
ْٜي ٠ة ٦حم٥ػ ة ٦زيػ املٍٜؽم احل٥اين.

 .26ك٬كج حم٥ػ ْ٢ياف ،اثللاـث اإلظالٌيث وحتسيات اىػرص ،دار الل٬اؼ،
الؽياض ،الفٓ٬ديث ،ط .٪ 6362 ،6

 .26نا١ص أمحػ ِٙ٤ؽ أمحػ ،حاريذ أراكن ةٔرٌا٤ ،ؼٞؽة عانث ،ط ةػكف ،ت
ةػكف.

 .24صديح اإلٌام ابلزاري ،دار ٌ٬ؽ اجلشاة ،ط.٪6366 ،6
 .23صديح اإلٌام معيً ،دار إضياء ا١رتاث آ١ؽيب ،بل٨اف ،ةريكت ،حتٜيٚ
حم٥ػ ٘ؤاد ْتػ ابلايق.

 .25نالح ْتػ الل٬ٟر ،حلايل الشخات ،املٟختث األـػيث ل٢نرش كاتل٬زيّ،
مٟث املٟؽ٤ث ،ط6345 ،6ق.

ٌ .22ارؽ ة ٦ـٓيػ اٜ١طٍاين ،أرسار احلصوف وخعاب اجلٍو ،رـا١ث ْ٥٢يث
جلي ٠درسث املاسفتري ٛ ٦٤ف ٣آٜ١يػة ةك٢يث ادلْ٬ة كأن٬ؿ ادلي٦

جبآ٤ث أـ اٜ١ؽل 6340/٪6364ق.

ْ .22تػ احل٢ي ٣اجلػكم ،مصانض املعيٍني اتلػييٍيث واثللاـيث وادلينيث يف
اهلِسٍ٤ ،تٓث ٬٧رل املطػكدة٤ ،ػارس  ،64اهل٨ػ ،ط ةػكف.
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ْ .23تػ ا١يح احلفين ،اثللاـث اإلظالٌيث يف اهلِس ٌػارف اىػٔارف يف أُٔاع

اىػئم واملػارفٍ٤ ،ت٬اعت املش ّ٥ا٢ٓ١يم آ١ؽيب ةػمل6422،ٚق-

6435ـ.

ْ .24تػ الؽمح ٦ة ٦زيػ الؾ٧يػم ،اثللاـث اإلظالٌيث ،دار اكبي٢يا ،الؽياض،
الفٓ٬ديث ،ط.٪6364 ،6

ْ .20تػ الؽمح ٦م٬ل٬م أة ٬اٜ١اـ ٣دي٬٨م ،اىلاغسة الصوِْجيث األراكُيث،
ٌتٓث مؤـفث ة٫ادر لإلْالـ املخٍ٬ر ،مٟث املٟؽ٤ث.٪6342 ،

ْ .26تػ الفتطاف ٬٧ر ادلي ٦كاٌَْ ،أظاة املعيٍني يف ةٔرٌا أراكن ،نرش
ةٓ٨ايث أ ٠٪ا ٣٢ٓ١ةػار األ٧هار ،ط ةػكف ،ت .٪6433

ْ .26تػ آ١ؾيؾ ةْ ٦تػ اهلل ة ٦ةاز ،دلٍٔع ـخاوى اىػالٌث غتس اىػضيض ةَ
ةاز رمح ٩اهلل ،أرشؼ ىلع دمٓ ٩كٌتٓ /٩حم٥ػ ة ٦ـٓػ الل٬يٓؽ.

ْ .24تػ املشيػ ابليا٬٧ين ،حشنصة العاجس حبلٔق املعاجس ،دار ٬٧ر املٟختات
ل٢نرش كاتل٬زيّ ،سػة ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،ط6006 /٪6366 ،6ـ.
ً
ً
ْ .23تػ املشيػ اجلشار ،يف ـلّ اتلسيَ ـٍٓا وحزنيال ،ـ٢ف٢ث ٞخاب األ٤ث،
ٍٛؽ  ،ط.6

ٍْ .25ا اهلل ٬٧ر اإلـالـ كٜػار ،كرٛث ْ ٠٥ةٓ٬٨اف مف ٬٥٢ة٬ر٤ا كٛؽ٧اف
 ٦٤املٓا٧اة.

٥ْ .22ؽ رىا ٞطا١ثٌ ،ػجً املؤىفني ،دار إضياء ا١رتاث آ١ؽيب ،ةريكت،
بل٨اف.
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٥ْ .22ؽ ـ٢ي٥اف األكٜؽ ،حنٔ ذلاـث إظالٌيث أصييث ،دار اجلٙائؿ٥ْ ،اف،
األردف ،ط.٪6366 ،60

٥ْ .23ؽ ْ٬دة اخلٍيب ،ملدات يف اثللاـث اإلظالٌيث ،ةريكت ،بل٨اف ،مؤـفث
الؽـا١ث ،ط.٪6442 ،6

ٞ .24خيب حٓؽييف ْ ٦سآ٤ث ٘خيا ةبٖ٨الديق.
 .30اليجِث ادلائٍث ليتدٔث اىػيٍيث واإلـخاء ،املشْ٬٥ث اثلا٧يث ،دمّ
كحؽحيب /أمحػ ةْ ٦تػ الؽزاؽ ادلكيق ،رئاـث إدارة ابلط٬ث ا٥٢ٓ١يث

كاإل٘خاء ،إلدارة آ١ا٤ث لٍ٢تّ ،الؽياض ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث.

 .36حمب ادلي ٦ةْ ٦تػ الفتطاف كاَْ ،جٓٔد املٍيهث اىػصبيث العػٔديث يف

راعيث املٓاجصيَ اىربٌاويني ،حبد أْػق ل٥٢لاركث يف املؤح٥ؽ آ١ا١يم
األكؿ ْ ٦س٬٫د املٟ٢٥ث الفٓ٬ديث يف عػ٤ث اٜ١يايا اإلـال٤يث اجلآ٤ث

اإلـال٤يث ةاملػي٨ث امل٬٨رة 6340ـه6004ـ ،كٕ ٬٪ري ٤نل٬ر.

 .36حمب ادليْ ٦تػ الفتطاف كاَْ ،اذليَ أرصجٔا ٌَ ديارًْ ةؾري خق،
حبد نرشق ٥ِ٨٤ث امل٫اسؽي ٦اإلنفا٧يث جلرصة ٛييث مف٢يم ٤يا٥٧ار

(ة٬ر٤ا) ةػك١ث الف٬داف ىلع كلك ٞخيب ،كاتلٜيج يف ٤زنهل ةخاريظ
.٪6343/66/4

 .34حم٥ػ أة ٬حيىي ،د .راكػ ك٬٫اف ،دْ .تػ الؽمح ٦الٟيالين ،د .أمحػ
ا٬ٓ١ايلث ،د .ي٬ـٗ ٕيِاف ،اثللاـث اإلظالٌيث ذلاـث املعيً وحتسيات

اىػرص ،دار امل٨ا٪ز ل٢نرش كاتل٬زيّ ،ط 6364 ،3ـه.
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 .33حم٥ػ أمحػ ـال٤ث ،دمٔع ىلع الشاغص حمٍٔد ؽِيً ،ط ةػكف ،مٟختث
أمحػ الرشبايص.

 .35حم٥ػ الفيػ ٕالب كد .ضفْ ٦تػ اٜ١ادر نا١ص ،كمح٬د كاٞؽ ،ابلرلان
اإلظالٌيث واألكييات املعيٍث يف اىػالً املػارص ،املٍاةّ األ٢٪يث

لألك٘فج ،الفٓ٬ديث ،ط ةػكف.٪6444 ،

 .32حم٥ػ أكيؿ ة ٦سالؿ أمحػ ،أراكن واملِظٍات الصوِْجيث ،نرشة احتاد
ا٢ٍ١تث املف٥٢ني أراكف (ة٬ر٤ا) ،ط ،6أكخ٬بؽ 6066ـ.

 .32حم٥ػ أي٬ب حم٥ػ إـالـ ـٓيػم ،اإلظالم واملعئٍن يف أراكن ةٔرٌا
ً
ً
كسيٍا وخسيرا ،رـا١ث ٤اسفتري ٕري ٍ٤ت٬ع.
 .33حم٥ػ ة ٦أيب ةكؽ الؽازم ،خمخار الصداح ،دار الٟخاب آ١ؽيب ،ةريكت
بل٨اف ،اٍ١تٓث األكىل  6364ـه.

 .34حم٥ػ ة ٦أمحػ ة ٦نا١ص الها١ص ،املعجس جاٌع وجاٌػث ،مٟختث املٝ٢
٘٫ػ ال٨ٌ٬يث ،الؽياض ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،ط6000/٪6366 ،6ـ.

 .40حم٥ػ ة ٦أز٪ؽ األز٪ؽ األز٪ؽم اهلؽكم ،حٓشيب اليؾث ،دار الٟخب
ا٥٢ٓ١يث ،بل٨اف ةريكت ،اٍ١تٓث األكىل ، 6003ج.6

 .46حم٥ػ ة ٦حم٥ػ ةْ ٦تػ الؽزاؽ احلفيين ،حاج اىػصوس ٌَ جٔاْص
اىلامٔس ،دار اهلػايثٌ ،تٓث ةػكف.

 .46حم٥ػ ة ٦مٟؽـ ة٬ِ٨٤ ٦ر ،لعان اىػصب ،دار نادر ،بل٨اف ةريكت،
اٍ١تٓث اثلاثلث 6003ـ .
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 .44حم٥ػ ة٧ ٦ارص ادلي ٦األبلاين ،ظيعيث األخاديد الصديدث ويشء ٌَ
ـلٓٓا وـٔائسْا ،مٟختث املٓارؼ ل٢نرش كاتل٬زيّ ،الؽياض ،ط٪ 6365 /6
 6445 -ـ.

 .43حم٥ػ ة ٦يٓ٬ٜب اٙ١ريكز آةادم ،اىلامٔس املديع ،دار املٓؽ٘ث ،ةريكت،
بل٨اف ،اٍ١تٓث الؽاةٓث.

 .45حم٥ػ ـٍ٢اف ذكؽ اجلػكم ،دغٔة اإلصالح واتلطٔيص يف ٌِٓاج اتلػييً،

نرشق دل ّ٥اٟٙ١ؽ كاألدب اإلـاليم ةػار املٓارؼ اإلـال٤يث بليخإٔ٧٬

ةٖ٨الديق 6302ق.

 .42حم٥ػ نا١ص آ١ري٥ني ،الصدٔة اإلظالٌيث طٔاةع وحٔجيٓات ،دار ال٦ٌ٬
ل٢نرش ،الؽياض ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث.٪6362 ،

 .42حم٥ػ نا١ص آ١ري٥ني ،دلٍٔع ـخاوى ورظائو الشيذ حمٍس صاىح
اىػريٍني ،دار ال ٦ٌ٬ل٢نرش ،ط .٪6302 ،6

 .43حم٥ػ ٌيب م٬ال٧ا حم٥ػ نا١ص ،جؾصاـيا أراكن ٌياٍُار٤ ،ؼٞؽة عانث
ٕري ٤نل٬رة ،ط ةػكف ،ت 6442ـ.

 .44حم٥ػ ْرتيؿٌ ،ػجً ةرلان اىػالً ،ادلار اثلٜا٘يث ل٢نرش ،اٜ١ا٪ؽة ط ،6ت
.٪6366

 .600حم٥ػ ٘ؤاد ْتػ ابلايق ،املػجً املفٓصس ألىفاظ اىلصان الهصيً ،املٟختث
اإلـال٤يث ،اـخا٧ت٬ؿ حؽكيا6433 ،ـ.
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 .606حم٥ػ بليب اجلشييح ،األظط االجخٍاغيث ليرتبيث ،مٟختث األجن٬٢
املرصيث ،مرص ،ط6426 ،6ـ.

 .606حم٥ػ ٧ارص ادلي ٦األبلاين ،ظيعيث األخاديد الظػيفث واملٔطٔغث وأذصْا
العيئ يف األٌث ،دار املٓارؼ ،الؽياض  -املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،ط،6
6446 / ٪6366ـ.

 .604حم٥ػ ٧ارص ادلي ٦األبلاين ،صديح أيب داود – األم ،مؤـفث ٕؽاس
ل٢نرش كاتل٬زيّ ،ال٬ٟيج ط  6006 - ٪ 6364 ،6ـ.

 .603حم٥ػ ٧ارص ادلي ٦األبلاين ،صديح اجلاٌع الصؾري وزيادحّ ،املٟخب
اإلـاليم ط ةػكف.

 .605حم٥ػ ٧ارص آ١ت٬دم ،ةٔرٌا اخلرب واىػيان٘ ،فص كزارة اإلْالـ
الفٓ٬دم ةؽ 6/4360 ٣ٛكحاريظ  ،٪6360/5/66ط  ،6ت.66

 .602حم٥ػ يٓ٬ٜب ٛاـيم ،روْاجنيث زباُص نخاب ولكص ـٓصظج ،مؽكؾ ادلْ٬ة
كاإلركاد ةأراكف.

 .602حم٥ػ ي٬نؿ ،أراكن العاكن ابلالد اتلاريذ ،حؽدمث إٞؽاـ اهلل ،احتاد
آ١امليث ل٥٢نل٬راتٛ ،ف ٣ا١نرش كاإلْالـ مل٥ِ٨ث حيا ٦٤الؽك٪اجنيا

أراكف ة٬ر٤ا ،ط ،5ت 6004ـ

 .603حم٥ػ ي٬نؿ ،حاريذ أراكن املايض واحلارضٛ ،ف ٣ا١نرش كاإلْالـ مل٥ِ٨ث
حيا ٦٤الؽك٪اجنيا أراكف ة٬ر٤ا ،ط  ،6ت  ،٪6365حؽدمث عريم ضفني

آٌ١ل.

766

الثقافة اإلسالمية يف بورما

 .604حم٬٥د ة ٦ضفني احلؽيؽم ،أخاكم املعاجس يف اإلظالم ،دار الؽ٘ايع
ل٢نرش كاٍ١تاْث كاتل٬زيّ ،الؽياض املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،ط ،6

 6366ـه6440-ـ.

 .660حم٬٥د كاٞؽ اتلاريظ اإلـاليم ،اتلاريذ املػارص األكييات املعيٍث،
املٟخب اإلـاليم ،ةريكت .بل٨اف ،ط.٪6362 ،6

٨٤ .666اع اٍٜ١افُ ،ظام األرسة يف اإلظالم٤ ،نل٬رات دار اثلٜا٘ث
اإلـال٤يث ةالؽياض ،املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث ،ط6426/٪6436 ،6ـ.

 .666مؤـفث أْ٥اؿ امل٬ـْ٬ث ل٢نرش كاتل٬زيّ ،املٔظٔغث اىػصبيث اىػامليث،
املٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث  ،الؽياض ،ط.٪6362

 .664املٔظٔغث اىػصبيث امليرسة ،دار اجلي ،٠اجلٓ٥يث املرصيث ١نرش املٓؽ٘ث
كاثلٜا٘ث آ١امليث  ،ط.٪6362

٧ .663ارص ة ٦س٫ؾ ة ٦اعح ٚاحلؽيب ،حكيؿ اجلاحلث اىربٌاويث املليٍث يف

مهث املهصٌث وغالكخّ ةاالؽرتاب وبػض املخؾريات ادلئٍؽصاـيث،
ن
أٌؽكضث ٜ٤ػ٤ث اـخ٥ٟاال ملخٍ٢تات احله٬ؿ ىلع درسث دٞخ٬راق
ا٢ٙ١فٙث يف ا٬٢ٓ١ـ األ٨٤يث ،جبآ٤ث ٧ايٗ آ١ؽبيث ل٬٢ٓ٢ـ األ٨٤يث،

الؽياض .٪6346

 .665اجلػكة آ١امليث ل٢لتاب اإلـاليم ،األكييات املعيٍث يف اىػالً ظصوـٓا
املػارصة آالٌٓا وآٌاهلا ،دار اجلػكة آ١امليث لٍ٢تاْث كا١نرش كاتل٬زيّ،

الفٓ٬ديث ط ةػكف.
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 .662اجلػكة آ١امليث ل٢لتاب اإلـاليم ،املٔظٔغث امليرسة يف األديان
واملشاْب املػارصة ،دار اجلػكة آ١امليث لٍ٢تاْث كا١نرش كاتل٬زيّ

ةالؽياض ،ط .٪6363 ،5

٧ .662ؾار ة ٦إةؽا٪ي ٣اجلؽب٬ع ،وكفات ٌع دماغث اتلتييؼ ،دار الؽايث ل٢نرش
كاتل٬زيّ ،ط 6360 ،6ـه.

 .663ا١نرشة الهادرة ْ ٦امل٫٨ز ادلرايس  ٦٤مؽكؾ اإل٤اـ مف ٣٢ةبٖ٨الديق.
 .664ا١نرشة الهادرة  ٦٤احتاد املػارس ةبٖ٨الديق ٓ١اـ  6345ـهةٓ٬٨اف
إنالح ٧هاب اتلٓ٢ي.٣

 .660ا١نرشة الهادرة  ٦٤سآ٤ث دار املٓارؼ بليخإ ٦ْ ٔ٧٬امل٫٨ز ادلرايس
ل٢شآ٤ث.

 .666نرشة ةٓ٬٨اف ٓ٤ا٧اة الؽك٨٪شيا كالهادرة  ٦٤املؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم
يف اعـ6064ـ.

 .666نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦املش٢ؿ األكركيب الؽك٨٪يج.
 .664نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦املؽكؾ اإلْاليم ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم.
 .663نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦املؽكؾ الؽك٪ا٧يج آ١ا١يم.
 .665نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦سآ٤ث دار املٓارؼ ةبٖ٨الديق.
 .662نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦دمٓيث ْ٥٢اء الؽك٪اجنيا أراكف يف اعـ .٪6343
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 .662نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦دار احلتي٥ات الفيػيث ك٫ٓ٤ػ اتل٬٨ٟل٬سيا
ةبٖ٨الديق.

 .663نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦جل٨ث حٓ٢ي ٣ا١رب٤اكيني الؽك٨٪شيني اتلاةٓث ل٫٢يئث
اإلـال٤يث آ١امليث ل٢خٓ٢ي ٣اتلاةٓث لؽاةٍث آ١ال ٣اإلـاليم

 .664نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦مؽكؾ اإل٤اـ مف ٣٢ةبٖ٨الديق.
 .640نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦كاك١ث أ٧تاء أراكف.
 .646نرشة حٓؽيٙيث ْ ٦كاك١ث أ٧تاء الؽك٪اجنيا.
 .646نرشة دمٓيث ٤يراؽ أراكف ،مف ٬٥٢رك٨٪شيا يف أراكف ةني ٤اض أحل٣

ككا ّٛمؽيؽ كمفخٜتٌ ،٣٢ِ٤ ٠تٓث عانث  ٦٤اجلٓ٥يث.

 .644نرشة ٫ٓ٤ػ كئ٬ف األ٢ٛيات املف٥٢ث جبآ٤ث املْ ٝ٢تػ آ١ؾيؾ جبػة،
املشرل الؽاةّ ،نٙؽ كربيّ األكؿ 6300ق.

 .643نرشة ٫ٓ٤ػ كئ٬ف األ٢ٛيات املف٥٢ث ،الهادرة  ٦٤سآ٤ث املْ ٝ٢تػ
آ١ؾيؾ جبػة ،املشرل الؽاةّ ،آ١ػد اثلاين٪6300 ،

٪ .645ؾاع ةْ ٦يػ الل٥ؽم ،املػجً اجلؾصايف دلول اىػالً ،مؽكؾ املٝ٢
٘يه ٠ل٢تط٬ث كادلراـات اإلـال٤يث ،ط .٪6346 ،5

 .642كاليث ضفني ة ٦الليظ ْتػ اخلا ٚ١ا١رب٤اكم ،خٔل ٌآيس املعيٍني

يف ةٔرٌا االشرتانيث٫ٓ٤ ،ػ جت٬يػ كحتٙيَ اٜ١ؽاف ةكؽاتيش،

ةاٞفخاف٪6304 ،
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املصاجع األجِبيث:
 أ٧ػرك ـ٢د (
(

) ،معئٍ ةٔرٌا إرْاةئن أم مصْتٔن
?) ،اك٧بريا/

مؽكؾ ادلراـات االـرتاحيشيث كادل٘اْيث ،سآ٤ث اـرتاحلا ال٨ٌ٬يث6004 ،ـ
ـ٢ف٢ث أكراؽ اك٧ربا االـرتاحيشيث كادل٘اع ر ،650 ٣ٛةالٖ٢ث االجن٢زييث حؽدمث

ـٓيػ إةؽا٪يٞ ٣ؽيػي ٩ةريكت دار اإلركاد6064 ،ـ.

 حٜؽيؽ أٌتاء  ٦٤أس ٠ض٬ٜؽ اإلنفاف ةٓ٬٨اف دلؾرة يف كـً ة٬ر٤ا ،ا٢ٍ١تث
املف٬٥٢ف إر٪اب كالهادرة يف ٤اي6064 ٬ـ ةالٖ٢ث االجن٢زييث

 دمٓيث ٤ا آ ٘ا ،حػصيؿ معييم ٌياٍُار ةالٖ٢ث ابل٬ر٤يث الهادر يف اعـ 6003ـ
ك٘ي ٩م٢طْ ٚتارة ْ ٦حٓؽيٗ ٤بفً هلؼق اجلٓ٥يث.

 احلاج (أك ٞي ٬ـ )٬املعائو ادلينيث ةاليؾث ابلٔرٌيث الهادر يف اعـ 6063ـ
م٢ط ٚحٓؽيٗ ملؽكؾ دماْث ْ٥٢اء احل.ٚ

 ـيٗ اهلل عادل ،حشنصة شٓساء جٓاد أراكن ةالٖ٢ث األكرديث ،ط6443 ،6ـ،
نرش احتاد ة٢تيٟيلزن ا٧رتنلٞ ٠٨ؽاتيش ةاٞفخاف.

 حم٥ػ ٌا٪ؽ دماؿ ٧ػكم ،رسزٌني اراكن يك حتصيم آزادي ،ةالٖ٢ث االكرديث،

ط6444/ـ ،نرش حم٥ػ أرشؼ آ١ال ،٣اراكف ٪يفرتيك ٠ـ٬ـايت ،كاحٖاـ
ةٖ٨الديق.

 حم٥ػ ٤يح ادلي ٦حم٥ػ ـ٢ي٥اف ،دراـث ضا١ث ،اىرتبيث اإلظالٌيث يف ٌياٍُار،
ةػكف ،ةالٖ٢ث االجن٢زييث
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 م٬يش يٖار (

) ،معئٍ ةٔرٌا (

)٫ٓ٤ ،ػ س٬٨ب آـيا سآ٤ث ٪ايػ١ربغ ،دار أكح٬

٪ااغـ٘٬يتؿ٘ ،يفادف ،أملا٧يا 6426ـ ،ط ،6ةالٖ٢ث االجن٢زييث.

 م٬يش يٖار ،ةني اتلاكمو واالُفصال ،املجخٍػات املعيٍث يف جِٔب اىفيتني
وجِٔب حايالُس وؽصب ةٔرٌا ٌياٍُار ،دراـث حتج إرشاؼ ٫ٓ٤ػ ٪ارم
حؽك٤اف ل٢تط٬ث تلٜػـ الفالـ ،اجلآ٤ث آ١ربيث يف اٜ١ػس ،نرش

حلٟفيٖ٨خ٬ف ة٬كؿ ،كاليث ٤اريال٧ػ ةال٬اليات املخطػة األمؽيكيث،
6006ـ ،ةالٖ٢ث االجن٢زييث.

 م٬ال٧ا ضاَ٘ حم٥ػ نػي ٚاراكين ،أكاةصيَ أراكن ةصٌا ،ةالٖ٢ث األكرديث ،ط6
ٞؽاتيش  6362ـه.

 م٬ال٧ا ضاَ٘ حم٥ػ نػي ٚاراكين ،ةصىم خهٌٔج يك دخلصاش ٌظالً ،ط
 ،٪6365نرش مٟختث اضتلا٤يث سيٟب الئٞ ٦ؽاتيش ةاٞفخاف ةالٖ٢ث
األكرديث.

 م٬ال٧ا ضاَ٘ حم٥ػ نػي ٚأراكين ،حشنصة أراكن ةصٌا ،ةالٖ٢ث األكرديث ،ط،6
 ،٪6366ضؽكث اجل٫اد اإلـاليم أراكف ةؽ٤ا.

 م٬ال٧ا ضاَ٘ حم٥ػ نػي ٚاراكين ،مشاْري اراكن ةصٌا ،ةالٖ٢ث األكرديث،
ط ،٪6365نرش مٟختث اضتلا٤يث سيٟب الئ ،٦ةاٞفخاف ٞؽاتيش.

 نرشة ةٓ٬٨اف عالنث ك٧خائز املؤح٥ؽ آ١اـ ألْياء دمٓيث كتاب مف٢يم
٤يا٥٧ار ْ ٦أةؽز نلاٌات كإجنازات اجلٓ٥يث يف 6066ـ ةالٖ٢ث ابل٬ر٤يث.
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 نرشة ةٓ٬٨اف مؤح٥ؽ اجنازات املش٢ؿ األىلع ل٢لؤكف اإلـال٤يث ةالٖ٢ث
ابل٬ر٤يث  ٦٤اعـ 6003ـ كضىت اعـ 6066ـ .

٬٧ ر حم٥ػ ٨٤ه٬رم ،كاـيث ظزخجان ،ةالٖ٢ث األكرديث ،ط6443 ،6ـ ،حتج

إرشاؼ ـيٗ اهلل عادل احتاد ة٢تيٟيلزن ا٧رتنلٞ ٠٨ؽاتيش ةاٞفخاف،

كحؽدمخٛ ٩ا٘٢ث اجل٫اد.

 كاليث ضفني ة ٦الليظ ْتػ اخلا ٚ١األراكين ،ةصٌا يك رخِؾيث معيٍأُن يك
رُٔني رسؽششج ،ةالٖ٢ث األكرديث ،ط6434ـ كٓتث نرش كنطا٘ث ٫ٓ٤ػ

جت٬يػ كحتٙيَ اٜ١ؽآفٞ ،ؽايش ،ةاٞفخاف.
ادلوريات واملجالت

 أعتار آ١ال ٣اإلـاليم الهادر يف  ،٪6443 /2/63الف٨ث 66
 أعتار آ١ال ٣اإلـاليم الهادر يف  6443 /2/66ـه الف٨ث 66
 أعتار آ١ال ٣اإلـاليم الهادرة يف  6443/2/63ـهآ١ػد  534الف٨ث 66
 أعتار آ١ال ٣اإلـاليم الهادرة يف  6443/2/63ـهآ١ػد  ،535الف٨ث 66
 أعتار آ١ال ٣اإلـاليم الهادرة يف  6443/2/64ـهآ١ػد  ،536الف٨ث 66
 أعتار آ١ال ٣اإلـاليم الهادرة يف اعـ ،٪6366 /آ١ػد 6636
 أـ٥اء أة ٬ةكؽ حم٥ػ ،املف٬٥٢ف يف دكائؽ ا١نفياف ،دل٢ث دْ٬ة احل ٚا١يت
حهػر٪ا راةٍث آ١ال ٣اإلـاليم ةٟ٥ث املٟؽ٤ث ،الف٨ث اثلا٨٤ث ،آ١ػد ،42

آ١اـ 6360ق6434/ـ.
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 ة٬اةث ةادر آ١امليث ةٓ٬٨اف (ةني اٜ١ييث األراك٧يث كاٜ١ييث ا٢ٙ١فٍينيث)
ةخاريظ6063/3/63 /ـ.

 سؽيػة األ٧تاء ال٬ٟيتيث  40 ٦٤أةؽي6064 ٠ـ ضىت ٤ 60اي6064 ٬ـ حٜاريؽ
ةٓ٬٨اف /مف ٬٥٢ة٬ر٤ا ٤ؼحبث آ١رص

 سؽيػة الؽياض الفٓ٬ديث الهادرة يف  6443 /2/63ـهآ١ػد 3626
 سؽيػة الرشؽ األكـً الفٓ٬ديث ي٬ـ الفتػج  ٪6343 /66/ 62آ١ػد 66262
 سؽيػة املػي٨ث امل٬٨رة الفٓ٬ديث ي٬ـ األضػ  6443/2/63ـهآ١ػد 3642
 سؽيػة املػي٨ث امل٬٨رة الفٓ٬ديث الهادرة يف  6443 /2/63ـهآ١ػد 3405
 سؽيػة اجلػكة الفٓ٬ديث الهادرة يف ٪6443/5/66آ١ػد 5364
 سؽيػة اجلػكة الفٓ٬ديث الهادرة ي٬ـ اخل٥يؿ  6443/2/60ـهآ١ػد 5320
 سؽيػة اجلػكة الفٓ٬ديث الهادرة ي٬ـ اخل٥يؿ  6443/2/63ـهآ١ػد 5356
 سؽيػة ْاكظ الفٓ٬ديث الهادر يف ٪6443/2/65آ١ػد 3426
 نطيٙث الرشؽ املٍتْ٬ث ،آ١ػد ر )6623( ٣ٛنٙطث ( )60ةخاريظ /6/63
6065ـ.

 نطيٙث ةاـياف األرديث ،داك  ،يف 6455/5/63ـ .
 اٜ١ف ٣ا٢ٓ١يم ة٬اك١ث أ٧تاء الؽك٪اجنيا٤ ،ا دكر اإلْاليم املف ٣٢جتاق ٛييث
مف٢يم ة٬ر٤ا الؽك٪اجنيا ،ت ةػكف ،ط ةػكف.
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 دل٢ث ابلالغ ال٬ٟيتيث الهادرة يف ،٪6305/6/3 /آ١ػد .223
 دل٢ث ابلياف آ١ػد 653
 دل٢ث ابلياف آ١ػد 42
 دل٢ث ابلياف نٙؽ6343ق،ػ آ١ػد . 602
 دل٢ث اجلآ٤ث اإلـال٤يث آ١ػد .60
 دل٢ث راةٍث آ١ال ٣اإلـاليم يف ْػد٪ا الهادر يف دمادم اثلاين  6443ـه
 حم٥ػ امل٨خرص الٟخاين ،األ٢ٛيات اإلـال٤يث يف ٛارات ادل٧يا اخل٥ؿ ،دل٢ث
اجلآ٤ث اإلـال٤يث ةاملػي٨ث امل٬٨رة ،الف٨ث الفاةٓث ،آ١ػد اثلا١د ،ربيّ

اآلعؽ  ،٪6445اةؽي6425 ٠ـ.

٬٧ ر اإلـالـ ة ٦سٓٙؽ ٌْل آؿ ٘ائؾ ،املف٬٥٢ف يف ة٬ر٤ا اتلاريظ كاتلطػيات،
دل٢ث دْ٬ة احلْ ٚػد  ،665إدارة الهطا٘ث كا١نرش ةؽاةٍث آ١ال ٣اإلـاليم،
مٟث املٟؽ٤ث ،ط ةػكف ،ت .٪6366

 حيىي ضاج حيىيٛ ،يايا املف٥٢ني يف اٜ١هم اإلـاليم املٓارص ،دل٢ث دْ٬ة
احل ٚا١يت حهػر٪ا راةٍث آ١ال ٣اإلـاليم ،اإلدارة آ١ا٤ث ل٢نرش كاثلٜا٘ث

ْػد 6004 ،٪6340 ،643ـ.
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املٔاكع االلهرتوُيث:
 أعتار اجلؾيؽة ٧ج
 األراك٧ي٬ف الؽك٪اجني٬ف ةاملٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث.
 ة٬اةث أراكف اإلعتاريث
 ة٬اةث ةادر آ١امليث ةٓ٬٨اف (ةني اٜ١ييث األراك٧يث كاٜ١ييث ا٢ٙ١فٍينيث).
 سؽيػة اجلؾيؽة الفٓ٬ديث
 سؽيػة اجلؾيؽة الفٓ٬ديث
 سؽيػة احل٬ـ االلٟرتك٧يث
 سؽيػة احل٬ـ االلٟرتك٧يث
 سؽيػة ٧ي٬ي٬رؾ حاي٥ؾ
 راةٍث آ١ال ٣اإلـاليم.
 نطيٙث اإل٧ػة٨ػ٧ج ا١ربيٍا٧يث
 نطيٙث اٖ١اردياف ا١ربيٍا٧يث
 نطيٙث دم تفايج األملا٧يث
 نطيٙث كاك ٦ٍ٨ة٬ـج
 جل٨ث احلؽيث ادلينيث ادلكحلث
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 دل٢ث ٘٬ري ٦ة١٬يىس األمؽيكيث
 ال٢ش٨ث ادلكحلث ل٢ه٢يب األمحؽ.
 دل٢ث ٘٬ري ٦أ٘ريز األمؽيكيث
 مؽكؾ ةي ٬لألحباث
٥ِ٨٤ ث اتلٓاكف اإلـاليم.
٥ِ٨٤ ث األم ٣املخطػة.
٥ِ٨٤ ث ٪ي ٦٤٬رايتؿ ككتق.
 م٬ـْ٬ث كيكتيػيا.
 كاك١ث األ٧اى٬ؿ لأل٧تاء
 كاك١ث األ٧تاء ابلاٞفخا٧يث
 كاك١ث األ٧تاء اٍٜ١ؽيث
 كاك١ث املٖؽب آ١ؽيب لأل٧تاء
 كاك١ث أ٧تاء أراكف
 كاك١ث أ٧تاء اإل٤ارات
 كاك١ث أ٧تاء األ٧تاء الفٓ٬ديث
 كاك١ث أ٧تاء الؽك٪اجنيا
 كاك١ث أ٧تاء ٘ارس
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 كاك١ث ٓ٤ؽاج لأل٧تاء اإلـال٤يث
 احل٬حي٬ب (ضٜ٢ات ةؽ٧ا٤ز أراكف املأـاة) ٨ٛاة كناؿ اٙ١يائيث .
 احل٬حي٬ب (ضٜ٢ات ةؽ٧ا٤ز أراكف تفخرصعك٨ٛ )٣اة كناؿ اٙ١يائيث .
 احل٬حي٬ب اٙ١ي ٣٢ال٬ذائيق ةٓ٬٨اف (اإلةادة اخلٙيث) ٨ٛاة اجلؾيؽة اٙ١يائيث.
 احل٬حي٬ب اٙ١ي ٣٢ال٬ذائيق ةٓ٬٨اف (األراكف املنفيث) ٨ٛاة املشػ اٙ١يائيث.
 احل٬حي٬ب اٙ١ي ٣٢ال٬ذائيق ةٓ٬٨اف (مف ٬٥٢الؽك٨٪شيا ٤أـاة إـال٤يث سػيػ)
٨ٛاة إٛؽأ اٙ١يائيث
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اليلاءات وامللاةالت:
أد .حمب ادليْ ٦تػ الفتطاف

أـخاذ ةك٢ث ادلْ٬ة كأن٬ؿ ادلي ٦جبآ٤ث أـ

أ.دماؿ ضفني ْتػ الؽكيػ

٤ػيؽ حتؽيؽ نطيٙث رٜ٘اء ابلاٞفخا٧يث.

أ.ضاَ٘ ٬٧ر آ١ال ٣حم٥ػ

٤ػيؽ ٤ػرـث أكادي٥يث دار الفالـ ةبٖ٨الديق.

أ.نالح ٬٧ر ْتػ الل٬ٟر

٤ػيؽ املؽكؾ اإلْاليم ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم.

أ.اعن ٣أة ٬أذ٧ني

األ٤ني آ١اـ مل٥ِ٨ث امل٫اسؽي ٦االنفا٧يث

أٍْ.اء اهلل ٬٧ر اإلـالـ

رئيؿ كاك١ث أ٧تاء الؽك٪اجنيا

أ٥ْ.ؽاف ٞتري األراكين

٧ائب املؽكؾ اإلْاليم ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم.

كاَْ

كٓيب

كٜػار

اٜ١ؽل

أ.حلاٛج ٌْل كٙيّ اهلل خم٢م اعل ٣ة٬ريم
أ.حم٥ػ اعل ٣حم٥ػ ياـني

٤ػيؽ املؽكؾ الؽك٪ا٧يج آ١ا١يم.

أ.س٨اف ةػر آ١زنم

رئيفث جل٨ث ض٬ٜؽ الؽك٨٪شيا اتلاةٓث ل٢شٓ٥يث

أ.دي٨ا عادل ٤ػين

ـٟؽحرية إدارة األ٢ٛيات املف٥٢ث ل٢لؤكف

د .أمحػ زيين أمحػ ةٖػادم

املرشؼ ىلع املؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم.

ال٬ٟيتيث حل٬ٜؽ االنفاف.

الفياـيث ة٥ِ٨٥ث اتلٓاكف اإلـاليم
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دٌ .ا٪ؽ حم٥ػ رساج

رئيؿ املؤح٥ؽ آ١اـ ةاحتاد رك٪اجنيا أراكف

كرئيؿ اٍٜ١اع احل٬ٜيق ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج

آ١ا١يم
دْ .تػ اهلل حم٥ػ ٌا٪ؽ

رئيؿ اٍٜ١اع اتلٓ٢ييم ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج

د .حم٥ػ ي٬نؿ ٌْل أمحػ

مؤرخ كـيايس ةؽ٤اكم ناضب مؤٙ١ات يف

الليظ أ٤ري ضفني ح٥زي ادلي٦

ال٬كي ٠املفاْػ ل٢لؤكف ادلينيث مل٥ِ٨ث كتاب

ا١رب٤اكم

آ١ا١يم

حاريظ أراكف.

مف٢يم ٤يا٥٧ار كداْيث رـيم ٛ ٦٤ت ٠كزارة

اللؤكف اإلـال٤يث ةالفٓ٬ديث.

الليظ /دْ .تػ اهلل ٧ؼيؽ أمحػ

أـخاذ جبآ٤ث املْ ٝ٢تػ آ١ؾيؾ جبػة ةك٢يث

الليظْ /يىس ىياء املٝ٢

ْي ٬مؽكؾ امل٥ِ٨ث ادلينيث للتاب مف٢يم

الليظ /أة ٬اللْ ّ٥تػ املشيػ

كيظ اجلاحلث ا١رب٤اكيث ةاملٟ٢٥ث آ١ؽبيث

الليظ /املٙيت حم٥ػ ْتػ

٤ػيؽ سآ٤ث ٘خيث بليخإ ٔ٧٬ةٖ٨الديق.

الليظ /ا٧خ ٠ضٟي ٣كٙيٚ

٤ػيؽ ٤ػرـث عادل ة ٦ال٬حلػ كْي ٬دل٢ؿ

ا١رب٤اكم
األراكين

احل٢ي ٣ابلغارم
الؽمح٦

اآلداب كا٬٢ٓ١ـ اإلنفا٧يث.

٤يا٥٧ار جل٥يّ دك١ث ٤يا٥٧ار املخطػة.
الفٓ٬ديث

اجلاحلث ا١رب٤اكيث ةاملٟ٢٥ث آ١ؽبيث الفٓ٬ديث
766

الفهارس

الليظ /أي٬ب حم٥ػ إـالـ

ةاضد ك٧اكً ض٬ٜيق كداْيث إـاليم

الليظ /ضفني م٬ل٬م ضاج

٤ػيؽ مٟؾ اتلٓ٢ي ٣اإلـاليم ةب٨ػةاف

الليظ /ددلار حم٥ػ إـطاؽ

٤ػيؽ ٤ػرـث دار اٜ١ؽآف اخلرييث ةٟ٥ث كاعل٣

الليظ /رى٬اف ىياء احلٚ

داْيث كٌا١ب دراـات ْ٢يا جبآ٤ث اإل٤اـ

الليظ /ـال٤ث اهلل محيػ

املرشؼ ىلع دار االحتاد اجل٬٥ذسيث ةك٬كؿ

الفٓيػم
ي٬نؿ

٤يا٧يج

ا١رب٤اكم
ضفني

ةٖ٨الديق.
ة٬ريم.

حم٥ػ ة ٦ـٓ٬د اإلـال٤يث
ةازار ةبٖ٨الديق.

الليظ /نالح اإلـالـ ضاَ٘ ٤ػيؽ مؽكؾ اإل٤اـ مف ٣٢ةك٬كؿ ةازار

ىياء احلٚ

ةبٖ٨الديق.

الليظْ /تػ اهلل ضاَ٘ محػ

املػيؽ اتلٙ٨يؼم ل٥٢ؽكؾ الؽك٨٪يج آ١ا١يم.

الليظْ /تػ اهلل ـال٤ث

أ٤ني اعـ دل٢ؿ اجلاحلث ا١رب٤اكيث ةاملٟ٢٥ث

الليظ٘ /غؽ اإلـالـ ٬٧ر

٤ػيؽ ٤ػرـث ْتػ اهلل ةْ ٦تاس اخلرييث

الليظ٥ٞ /اؿ ضفني أة٬

٤ػيؽ املٓ٫ػ ا٢ٓ١يم ةك٬كؿ ةازار ةٖ٨الديق.

ٌْل

ٓ٤ؽكؼ عاف
اإلـالـ
اٜ١اـ٣

آ١ؽبيث الفٓ٬ديث

ةك٬كؿ ةازار ةٖ٨الديق.
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الليظ /حم٥ػ أكيؿ سالؿ

ْي ٬احتاد اجلٓ٥يات الؽك٨٪شيث ةبٖ٨الديق

الليظ /حم٥ػ ـٍ٢اف ذكؽ

بليخإٔ٧٬

أمحػ

اجلػكم

كنطب ٞخاب أراكف كامل٥ِ٨ات الؽك٪اجنيث
٤ػيؽ

سآ٤ث

ةٖ٨الديق.

دار

املٓارؼ

الليظ /م٬ال٧ا دي ٦حم٥ػ ٧اس٤ ٬ػيؽ ٤ػرـث آ١ر٥ا٧يث اخلرييث ةٟ٥ث كْي٬

٤ياف

دل٢ؿ اجلاحلث ا١رب٤اكيث ةاملٟ٢٥ث آ١ؽبيث

الليظ /م٬ل٬م أة ٬اٜ١اـ٣

اعل ٣ة٬ريم يفك ٦سػة كْ ٬٪ي ٬يف إنالح

الليظٓ٧ /ي ٣ضفني ْتػ

ْي ٬اٍٜ١اع احل٬ٜيق ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج

الليظ٬٧ /ر حم٥ػ ٨٤ه٬رم

ْي ٬املش٢ؿ اتلٙ٨يؼم مل٥ِ٨ث حيا٦٤

الليظ /كاليث اهلل ضفني

اعل ٣ة٬ريم كأديب كناضب املؤٙ١ات.

الليظ /ي٬ـٗ سالؿ سٓٙؽ

٤ػيؽ مؽكؾ ْ٥ؽ ة ٦اخلٍاب ةك٬كؿ ةازار

اٍ١ا١ب /أـػ إـ٥اْي٠

ٌا١ب دراـات ْ٢يا ةاجلآ٤ث اإلـال٤يث

إركاد اهلل
احلٟي٣

ا١رب٤اكم

الفٓ٬ديث

ذات ابلني ةكي 63٬٢جبػة
آ١ا١يم.

الؽك٪اجنيا.

ةبٖ٨الديق.

ةاملػي٨ث امل٬٨رة
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اٜ١ارئْ /تػ املشيػ ْتػ

مفئ٬ؿ اٍٜ١اع اإلاغيث ةاملؽكؾ الؽك٨٪يج

اٜ١ايض /ركيػ أمحػ أرـ٬

ْي٥ِ٨٤ ٬ث اتليا ٦٤الؽك٪اجنيا.

٨٤ري أمحػ أة ٬احلفني ا٤ري

ـشني يف احلادذث األعرية ٘ ٝاهلل أرسق كهلل

األضػ حمب اهلل

محؾة

آ١ا١يم.

احل٥ػ كل ٩٨ٟح٬يف ةٓػ املٜاة٢ث
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فهرس احملتويات
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