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اهللا  رجعل  سطى  والسقم  والخقة  اإلجقم،  بظسمئ  سطغظا  أظسط  الثي  وتسالى،  جئتاظه  السالمغظ  رب  هللا  التمث 
وختئه، وطظ تئسعط بإتسان إلى غعم الثغظ.

شغ  الظسائغ  الصسط  سصث  ٢٠١٧م،  آذار/طارس   ١١ لـ  المعاشص  عةرغئ،   ١٤٣٨ الباظغئ،  جمادى  طظ   ١٢ شغ 
طآتمرا  إظثوظغسغا،  شغ  الاترغر  لتجب  الظسائغ  الصسط  طع  بالاساون  الاترغر،  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ 
ظسائغا سالمغا بسظعان "الثقشئ والاسطغط: إتغاء السخر الثعئغ" لمسالةئ أزطئ الاسطغط الاغ تآبر تالغا شغ السالط 

اإلجقطغ.
وصث تدر عثا المآتمر بالس افعمغئ طاتثبات طظ تجب الاترغر طظ طثاطش أظتاء السالط، وتةمع تعالغ ١٧٠٠ 
اطرأة طآبرة، وغالئغاعظ طمظ لثغعظ خئرة شغ صطاع الاسطغط، لمظاصحئ عثا المعضعع المعط. وتدمظ التثث 
ضطمات وتطصات ظصاش، وحعادات طظ المظثوبات الطعاتغ صّثطظ رواغات طئاحرة سظ شحض الاسطغط شغ طظاذصعظ.

حمطئ طحارضئ  وضان المآتمر تاعغةا لبقبئ أجابغع طظ التمطئ السالمغئ المضبفئ تعل عثا المعضعع والاغ 
طظ صادة المةامع المتطغ ووجائض اإلسقم، وتمطئ ظحطئ سطى وجائض اإلسقم اإللضاروظغئ والاغ تزغئ بثسط 

سالمغ واجع الظطاق.
تالغا  طظعا  تساظغ  الاغ  الثطغرة  الاسطغط"  "أزطئ  أجئاب  طسالةئ  إلى  المعط  المآتمر  وعثا  التمطئ  عثه  عثشئ 
بقد المسطمغظ. وتحمض عثه افزطئ تعشغر المساعى المططعب طظ المثارس ذات الظعسغئ الةغثة والةاطسات 
غغر  الاثرغج  وذرق  رواتئعط،  وصطئ  المسطمغظ  تثرغإ  وضسش  السالغئ؛  وافطغئ  افخرى؛  الاسطغمغئ  والمراشص 
الفسالئ، وخسعبئ التخعل سطى الاسطغط الحاطض شغ اإلجقم، وخظص المظح الثراجغئ شغ الثغظ، وسثم تعشر شرص 
ضاشغئ لطئتث والاثخص... ضض عثا جتص الطمعتات الاسطغمغئ لةغض المساصئض طظ عثه افطئ، وأدى إلى عةرة 

ضبغر طظ السصعل إلى الشرب، وجاعط شغ رضعد الاصثم والاظمغئ شغ السالط اإلجقطغ.
عثه التالئ الراعظئ المجرغئ لطاسطغط شغ المظطصئ تصش شغ تظاصخ خارخ طع الامغج الاسطغمغ الثي تماسئ به 
بقد المسطمغظ شغ ظض التضط اإلجقطغ لثولئ الثقشئ الاغ أسطئ أعمغئ ضئغرة وصثطئ الثسط قضاساب وظحر 
المسرشئ، طما أدى إلى جسض عثه الثولئ طرضج الاسطط شغ السالط، وولثت أغدا وشرة طظ الئاتبغظ والسطماء وسخرا 

طظ اقباضار السزغط واقضاحاف، طما خطص تدارة طةغثة والاغ أخئتئ صعة سزمى شغ السالط.
ولعثا جسئ عثه التمطئ وعثا المآتمر لثسعة المسطمغظ شغ السالط إلتغاء عثا السخر الثعئغ لطاسطغط والاصثم 
طظ خقل إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. ولاتصغص عثا العثف، صثطظا رؤغئ لسغاجئ الاسطغط شغ دولئ 
الثقشئ وضغش أظعا جائظغ سمطغا ظزاطا تسطغمغا طظ الثرجئ افولى والثي جعف غعلث حئابا طسطما بحثخغات 
الاصثم  شغ  لطسالط  والتدارة الرائسئ الرائثة  الثراجغئ  بالمظح  الةغض الثعئغ  إتغاء  وضثلك  ظمعذجغئ  إجقطغئ 
السطمغ والاضظعلعجغ. باإلضاشئ إلى ذلك، شإن التمطئ والمآتمر ضحفا افجظثة التالغئ المجدتمئ لجغادة سطمظئ 
الاسطغط شغ السالط اإلجقطغ، وصثطا أغدا إرحادات تعل الاربغئ اإلجقطغئ لفذفال المسطمغظ شغ غغاب دولئ 

الثقشئ لئظاء حئاب طسطط طةعج لطاساطض طع الاتثغات العائطئ الاغ غاسرض لعا دغظعط الغعم.
عثا الضاغإ غتاعي سطى الضطمات الاغ صثطئ شغ المآتمر.

ظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غةجي جمغع الثغظ حارضعا شغ التمطئ والمآتمر وأن تسعط جععدعط شغ سعدة 
جرغسئ لثولئ الثقشئ المةغثة الاغ طظ حأظعا إتغاء السخر الثعئغ لطتدارة اإلجقطغئ وتمض التصغصئ وظعر 

اإلجقم لطسالط. آطغظ.
الثضاعرة ظسرغظ ظعاز

طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

bookletA4KH_AR.indd   3bookletA4KH_AR.indd   3 03.03.2017   19:22:0603.03.2017   19:22:06



ÌvÀë
٤

‹È◊√j÷]Ê<Ì¯§]<Ü≥ˆ⁄<l^€◊“

تلقيها الناطقة باسم نساء حزب التحرير في إندونيسيا

vXddƒÒW6Á’—Ã

Ïμ2Ÿ

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته، التمث هللا رب السالمغظ ق حرغك له، عع الثالص المثبر المخعر له افجماء التسظى. وأحعث أن ق 
إله إق اهللا، وأحعث أن طتمثًا رجعل اهللا ق ظئغ بسثه، والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه أجمسغظ وطظ تئسعط بإتسان 

إلى غعم الثغظ، وبسث...
أخعاتغ السجغجات، بارك اهللا شغضّظ...

بتمث اهللا تسالى، غاحرف الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، وبالاساون طع ظساء تجب الاترغر شغ إظثوظغسغا، 
باظزغط عثا المآتمر الظسائغ السالمغ الثاطج. سظعان طآتمرظا الغعم عع "الثقشئ والاسطغط: إتغاء السخر الثعئغ". لصث اسارف السالط بأن 
السخر الثعئغ لطتدارة اإلظساظغئ تثث سظثطا جادت السصغثة اإلجقطغئ السالط طع تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ شغ جمغع أظزمئ التغاة، 

بما شغ ذلك الاسطغط.

والاسطغط،  الثقشئ  سظ  سالمغئ  لتمطئ  تاعغب  عع  المآتمر  عثا 
تعزغسًا  وتدمظئ   ،٢٠١٧ حئاط/شئراغر   ١٦ غعم  بثأت  والاغ 
لطسثغث طظ المصاقت وأحرذئ الفغثغع، والمحارضئ الفسالئ  واجساً 
وظاحطغظ  صغادات  طع  والافاسض  اإللضاروظغ،  الاعاخض  وجائض  شغ 
شغ المةامع، واشاااح طسرض باارغت ١٠ آذار/طارس. وذعال شارة 
السالط،  أظتاء  جمغع  شغ  الاسطغط  أزطئ  وأجئاب  واصع  بّغظا  التمطئ، 
التضعطات  جاظإ  طظ  السطماظغ  الاسطغط  ظزام  تطئغص  عع  الثي 
جسطئ  وصث  الرأجمالغ.  الفضر  تائظى  الاغ  الطغئرالغئ  الثغمصراذغئ 
سصغثة الضفر الاسطغَط جطسًئ تةارغئ واجاثثطاه ضأداة طظ أدوات 

اقجاسمار الرأجمالغ، خخعخا شغ بقد المسطمغظ.
وطظ أجض الئقد اإلجقطغئ، صام الشرب باجوغث الاسطغط بعجائض 
وطعاد أبسثت المسطمغظ سظ سصغثتعط وإربعط البصاشغ، وضثلك 
طظسئ ختعتعط وتصثطعط. وشغ العصئ ظفسه، جسطعا المسطمغظ 
اإلجقطغئ.  غغر  افشضار  طظ  وغغرعا  والطغئرالغئ  السطماظغئ  غطئصعن 
الاغ  المثائرات  شغ  سطمغئ  تةارب  طتض  افطئ  عثه  أبظاء  وأخئح 
تثاطش سظ المعذظ التصغصغ لطمسطمغظ. وصث تط تثرغئعط سطى 
سظ  بسغثا  المسرشئ  أو  السطط  جسض  عغ  والاغ  الشربغئ،  الطرغصئ 
الاطئغص السمطغ واجائثال المعاد افضادغمغئ الاغ تظاعك طظعةغئ 

الاثرغج اإلجقطغ الختغح بعا. وبّغظئ عثه التمطئ أغدا الخعر 
ضاظئ  الاغ  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  اإلظساظغئ  لطتدارة  المةغثة 
تطئص ظزام الاسطغط اإلجقطغ الثي ضان صادرا سطى تماغئ ععغئ 

المسطمغظ ضثغر أطئ.
الغعم  المآتمر  عثا  شغ  لضّظ  جُغصثم  السجغجات،  افخعات  أغاعا 
إن حاء اهللا سرض سظ العثف التصغصغ طظ الاسطغط شغ اإلجقم، 
الثقشئ  بعا  ذئصئ  الاغ  والضغفغئ  الغعم،  الاسطغط  أزطئ  وأجئاب 
الاسطغط بتغث وخطئ بعثه افطئ إلى سخر ذعئغ. وجغعضح عثا 
الظزام  شغ  السالغ  والاسطغط  المثارس  سظ  لمتات  أغدا  السرض 
سظ  شدق  السربغئ،  الطشئ  وأعمغئ  الاثرغج،  وأجالغإ  اإلجقطغ، 
اجاراتغةغات الاسطغط لةغض الغعم طظ المسطمغظ صئض إصاطئ دولئ 
أغدًا  الفرخئ  لضظ  وجاااح  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الثقشئ 

إلجراء تعار طع طخادر طثاخئ شغ جطسئ المظاصحئ.
أخعاتغ رتمضّظ اهللا...

الثقشئ  طعضعع  تعل  والمآتمر  والمسرض  التمطئ  عثه  إن 
شغ  الاسطغط  لمحاضض  تق  ظصثم  وعظا  ضئغرة.  أعمغئ  ذو  والاسطغط 
وبغصئ  خطئ  ذات  المظاصحئ  عثه  إن  جعءًا.  تجداد  الاغ  بقدظا 
بعضسظا التالغ، شإظه بإطضاظظا رؤغئ خعرة الاسطغط الصئغتئ بأسغظظا، 
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تغث طسظعغات الطقب المتطمئ، وتثععر ظعسغئ المسطمغظ، وذرق 
طظ  ضاف  سثد  وجعد  وسثم  طاجاغث،  ظتع  سطى  الشاطدئ  الاسطغط 
المثارس، وسثم ضفاغئ المراشص شغ المثارس والةاطسات، وارتفاع 
تضطفئ الاسطغط، وسثم التخعل سطى الاسطغط شغ طثاطش المظاذص، 
وخسعبئ إغةاد سطماء تصغصغغظ، ضض عثه المحاضض واضتئ لسغعظظا 

وآذاظظا. ضض عثا غسضج رداءة ظعسغئ الاسطغط لثغظا.
إن الةععد المسطظئ طظ صئض التضعطات لمسالةئ عثه المحاضض 
لط  الماضرر  الثراجغئ  المظاعب  تشغغر  وإن  لعا.  تثًا  تدع  لط 
تمظتعط  ق  المسطمغظ  حعادات  وإن  الطقب.  ظعسغئ  طظ  غتّسظ 
بض  السمض.  شغ  إخقخعط  طظ  تجغث  وق  طجدعرة  تغاة  بالدرورة 
اإلدارغئ  لطماططئات  ظزرا  الطقب  ُغعمض  ذلك،  طظ  السضج  سطى 
لطحعادة. وإدارة الاسطغط طظ صئض إدارات خاخئ، ولغج طظ صئض 
الثولئ، جسض التخعل سطى تسطغط جغث باعر البمظ لططقب. إن 
اتةاعات أبتابعط تاتضط بعا عثه المآجسات، والاغ طظ الماعصع 
فن  تتاخرعط  العاصع  شغ  لضظعا  المةامسغئ،  الرساغئ  تمظتعط  أن 
ضاظئ  شصث  لثلك،  وظاغةئ  الرأجمالغئ.  لطحرضات  سماق  غخئتعا 
عظاك جععد طثاطفئ لاتسغظ صطاع الاسطغط، ولضظعا شغ التصغصئ 

جسطئ العضع أجعأ تاق.
المآتمر  عثا  باظزغط  صمظا  بالمسآولغئ،  تام  وبحسعر  لثلك، 
باسائاره أشدض سمض هللا جئتاظه وتسالى ولرجعل اهللا ، ولقجقم 
ولعثه افطئ، تاى ُتصام حرغسئ اهللا جئتاظه وتسالى شغ عثا السالط، 
وإلرضائه جئتاظه وتسالى تاى غظجل سطغظا برضاته، إلى أن تظاخر 
أطئ اإلجقم، وتسعد أظزمئ اإلجقم جمغع الئحر شغ جمغع أظتاء 
السالط، وتاتصص المبض السطغا الظئغطئ شغ بظاء جغض غةعث شغ تصثغط 

أشدض طساعمئ لطتدارة اإلجقطغئ.

أغاعا افخعات الضرغمات،
إن سعدة السخر الثعئغ ق غمضظ تتصغصعا إق طظ خقل إظحاء ظزام 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  الظزط  طع  غاضاطض  الثي  اإلجقطغ  الاسطغط 
واقجاماسغئ والبصاشغئ المسامثة طظ الحرغسئ اإلجقطغئ. إن ذرغصئ 
إق  سطغظا  وطا  الحمج،  وضعح  واضتئ  الثعئغ  السخر  عثا  إسادة 
طعجعدة  ضاظئ  فظعا  تصغصغئ  الثعئغئ  الخعرة  عثه  وإن  اتئاسعا. 
لمؤات السظغظ. وشصط طع السمض الةاد غمضظظا إغةادعا طرة أخرى، 
وعثا طظ خقل ظحر العسغ داخض عثه افطئ سظ الظزام الثغمصراذغ 
الفاجث الثي عع طظ خظع الئحر وتفّعق الظزام اإلجقطغ الثي عع 
طظ سظث اهللا. وبالاالغ، لظ تاردد عثه افطئ شغ اإلذاتئ بعثا الظزام 

غغر اإلجقطغ، والمطالئئ باطئغص اإلجقم.
جعف غآتغ سمطظا الحاق الغعم بماره، الاغ جعف ظعربعا فجغالظا 
التئغئئ الصادطئ. وظتظ ظأطض تصاً أن تظةح عثه التمطئ والمآتمر، وأن 
تتثث تأبغرًا ضئغرًا شغ عثه افطئ. سسى أن ُتضاإ لظا طظ الخالتات، 
وأن تبصض طعازغظظا شغ اآلخرة، وأن ظصغط التةئ غعم التساب بإذن اهللا 
بأظظا سمطظا لعثه الثسعة ودسعظا السالط لطضفاح طظ أجض إصاطئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
أخعاتغ رتمضّظ اهللا...،

وأخغرًا أصعل بسط اهللا الرتمظ الرتغط وسطى برضئ اهللا 
أشااح عثا المآتمر

وآخر دسعاظا أن التمث هللا رّب السالمغظ
والسقم سطغُضّظ ورتمئ اهللا وبرضاته

أم شدغطئ
الظاذصئ باجط ظساء تجب الاترغر شغ إظثوظغسغا
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ما هي الغاية الحقيقية من التعليم؟

Ïμ2Ÿ

لمخالتعا  الاسطغط  ظزام  شغ  لطمسرشئ  السطغا  السططئ  بعخفه  اإلجقطغ  العتغ  سطى  الصداء  إلى  الشربغئ  السطماظغئ  التدارة  تسسى 
اقجاسمارغئ. وتطسإ سطمظئ المسرشئ دور السثو الثفغ ضث المسطمغظ، وتسمض سطى تصعغخ السصغثة اإلجقطغئ وععغئ افطئ.

ق غمضظ بظاء ظزام تسطغط جطغط دون شعط الشاغئ طظ الاسطغط وضغش جافغث طثرجات الاسطغط المةامع والتدارة. وسظثطا تاط اإلجابئ 
بحضض واضح سطى عثا الفعط افولغ - بعخفه الصدغئ افجاجغئ - شإن الصداغا الفرسغئ طبض جغاجئ الاسطغط، والمعاد الاغ تثرس، وذرق 
الاثرغج، وعطط جرا، جعف تاحضض سطى أجاس عثه الشاغئ. عثا عع الظعب الختغح ولغج السضج ضما عع طسامث طظ صئض طسزط الئقد 

اإلجقطغئ الاغ ترضج سطى الصداغا الفرسغئ والاصظغئ دون وجعد رؤغئ واضتئ سظ الشاغئ طظ الاسطغط.

غظص ضااب «أجج الاسطغط المظعةغ شغ دولئ الثقشئ»، الثي 
أخثره تجب الاترغر سطى أن الاسطغط غةإ أن غضعن ذرغصئ لطتفاظ 
فن  المسطمغظ،  أبظاء  خثور  شغ  اإلجقطغئ  والبصاشئ  السصغثة  سطى 
ُتئظى  شسطغعا  وبصائعا.  افطئ  لعجعد  الفصري  السمعد  عغ  البصاشئ 
التدارة وُتتثد غاغاتعا وأعثاشعا، وبالاالغ تحص افطئ ذرغصعا شغ 
التغاة طامغجة سظ باصغ افطط. شإذا ُطستئ عثه البصاشئ اإلجقطغئ، 
اظاعئ ععغئ افطئ، واظثبر ظمط سغحعا، وتتعلئ وقءاتعا، وغرصئ 

شغ تارغثعا وراء افطط افخرى.
لثلك، شإن عثه الضطمئ ق تسالب المحضقت الاربعغئ الساطئ طبض 
طظاصحئ المظاعب الثراجغئ، وظعسغئ الطقب، أو سثم وجعد المراشص 
الاسطغمغئ. شصث ظعصحئ تطك الةعاظإ المثاطفئ شغ ضبغر طظ افتغان 
ترضج  جعف  الضطمئ  عثه  أن  بغث  والمآتمرات.  الظثوات  طؤات  شغ 
سطى الدرر افضبر جععرغا، وعع «الدرر الظاجط سظ اساماد الشاغئ 
الثاذؤئ لطاسطغط» فن عثا عع السئإ الرئغسغ وراء أزطئ الاسطغط 
الئالشئ شغ السعء شغ جمغع أظتاء الئطثان اإلجقطغئ، بض شغ السالط 

بحضض سام.
السطماظغئ تطعث الشاغئ طظ الاسطغط يف السالط اإلجقطغ

سطمظئ المسرشئ شغ ظزام الاسطغط الغعم لعا تأبغر عائض سطى افطئ. 
شغ السالط السربغ - صطإ السالط اإلجقطغ، ربط اقجاسمار الشربغ 
سمثا طخططح السطماظغئ بمخثر الضطمئ «السطط» (المسرشئ) لاسجغج 

السصغثة السطماظغئ، وعع طا غاسارض تماطا طع اإلجقم. وضان عثا 
طظ أجض جسض المخططح السربغ لطسطماظغئ تمبض المسارف التثغبئ 
الاغ تتااج إلى الاظمغئ واقساماد. وعثا شغ التصغصئ تدطغض ضئغر 
فن الضطمئ افخطغئ «السطماظغئ» شغ لشاعط (الطشئ اإلظةطغجغئ) لغج 
لعا أغئ سقصئ شغ أي حضض طظ افحضال بضطمئ «المسرشئ». بثق طظ 
ذلك، شإن السطماظغئ تمبض شضرة خاذؤئ حاططئ سظ اإلظسان والضعن 

والتغاة الاغ تئظاعا الشرب.
شغ  الاسطغط  ظزط  أخئتئ  تغث  جسغط.  تأبغر  له  الادطغض  عثا 
الئقد اإلجقطغئ ططعبئ بالصغط الطغئرالغئ والسطماظغئ. بط ظاغةئ لثلك، 
شغ  خسعبئ  وجثوا  فظعط  افطئ  سظ  طفخعلغظ  المبصفعن  أخئح 
شعط طحضطئ افطئ بسئإ شصثان الفضر السغاجغ اإلجقطغ، وتئظغ 

الافضغر السطمغ السطماظغ، وافجالغإ السطمغئ الشربغئ.
سمطغئ السطمظئ عثه ضاظئ تصرن بالمئثأ الرأجمالغ، الطثغظ أخئتا 
طما  الغعم،  السالط  شغ  التثغث  لطاسطغط  الرئغسغظ  المترضغظ  طسا 
تسئإ شغ تطعغر الئراغماتغئ شغ الاسطغط، والثي غاةطى شغ ضعن 
شغ المادغئ. وعثا أبسث طا غضعن سظ عثف  عثف الاسطغط طفرذاً 

تطعغر المسرشئ وتتسغظ ظعسغئ الحثخغات.
أظه «سخر  طظ  الرغط  سطى  السخر،  عثا  أن  شغ  السئإ  عع  عثا 
إق  دوداجاات،  جغمج  الئروشغسعر  جماه  ضما  العشغرة»  المسرشئ 
وافخقصغئ  واقصاخادغئ  اإلظساظغئ  افزطات  تض  سطى  صادر  غغر  أظه 
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والسغاجغئ واقجاماسغئ. إن إظااج السطعم والاضظعلعجغا غاط الغعم 
بسرسئ عائطئ ق تخثق، لضظه غغر ضشء لثطص سالط أشدض. الئحر 
افزطات  غظاةعن  أغدا  ولضظعط  السطمغ  الاصثم  باجامرار  غظاةعن 

باجامرار.
أظحأت  الاسطغط  طظ  التصغصغئ  بالشاغئ  لتصئ  الاغ  افضرار  عثه 
عثا  المسطمغظ.  بقد  شغ  الاسطغمغئ  الظزط  شغ  ضسرذان  ظفسعا 
السرذان، أي السطماظغئ، اخارق وأخئح بعابئ لاسطض أعثاف طثطرة 

أخرى داخض الظزام الاسطغمغ.
 عظاك بقبئ أظماط سطى افصض طظ افعثاف المثطرة لطاسطغط 

الاغ أخابئ الئقد اإلجقطغئ وعغ سطى الظتع الاالغ:
١. تسطض الشاغات الاسطغمغئ افجظئغئ ضةجء طظ أجظثات اقجاسمار

الغعم،  اإلرعاب  طضاشتئ  تثابغر  أو  الاطرف  طضاشتئ  جاار  تتئ 
سعدة  لصمع  خطغرة  أجظثة  واضح  بحضض  لثغه  الشربغ  السالط  شإن 
الظعدئ اإلجقطغئ. شعط غصعطعن باشغغر المظاعب لغج شصط بسئإ 
المحاضض الثاخطغئ شغ الئطثان اإلجقطغئ، وإظما بسئإ طخالتعط 
الثاخئ لطتفاظ سطى عغمظاعط سطى بقد المسطمغظ. عظاك السثغث 
طظ الطرق الاغ غساثثطعظعا لطدشط سطى بقد المسطمغظ، بما شغ 
ذلك طآتمرات تعار افدغان الاغ تعخغ باظازام بإجراء تشغغرات 
سطى المظاعب الثراجغئ شغ بقد المسطمغظ إلشساح المةال لاعبغص 
المرتئطئ  الحروط  طظ  ظعع  خقل  طظ  أو  افدغان،  بغظ  السقصات 
باطصغ طظح طظ العغؤات المالغئ الثولغئ طبض خظثوق الظصث الثولغ 
والئظك الثولغ، أو طظ خقل صمط افطط الماتثة والعضاقت الثولغئ 

طبض الغعظسضع، والغعظغسغش، إلى آخره.
الماسطصئ  افجظثات  افخغرة  والسظعات  افحعر  شغ  ضبفئ  لصث 
والعاصع  اإلجقطغ.  السالط  شغ  الاسطغمغئ  الظزط  سطمظئ  طظ  لمجغث 
ذلك،  غرى  المظاعب  شغ  الاشغغر  عثا  طعجئ  غثرس  حثص  أي  أن 
طبض تحئغه الحاسر، افخطض، «ضالَسّر، َغْضُمُظ ِتغظاً، بّط َغْظاِحُر»، تغث 
المرض خفغ لضظه طسامر شغ اقظاحار بحثة. وشغ السالط السربغ 
شغ  الاشغغرات  طعجئ  شإن   - اإلجقطغئ  لطتدارة  ضمرضج  خخعخا، 
ضاذبئ  طزطئ  تتئ  اإلجقطغئ  الئطثان  طظ  السثغث  تةااح  المظاعب 

اجمعا طضاشتئ اإلرعاب / الاطرف.
العقء  طعضعع  السسعدغئ  التضعطئ  تثشئ  المبال،  جئغض  سطى 
أغطعل/  ١١ أتثاث  أسصاب  شغ  الاعتغث،  طادة  طظ  تماطا  والئراء 
جئامئر. وشغ المشرب وخض طثى الثسعات بسث الافةغرات شغ الئقد 
إلى تثف ضطمئ الةعاد طظ جمغع الضاإ المثرجغئ. وغظطئص الحغء 
ظفسه بالظسئئ لثولئ اإلطارات والضعغئ والغمظ، تغث خرح رئغج 
العزراء الغمظغ: «سطغظا تظفغث الاشغغر شغ طظاعب تسطغمظا صئض أن تأتغظا 
طارجمئ طظ أطرغضا، شظتظ حسإ طسطط وق ضرر طظ تثفغش الةرسئ 

الثغظغئ!»
جثا  ضئغرة  أغدا  ضاظئ  المظاعب  طتاعى  شغ  الاشغغرات  أن  ضما 
شغ دول سربغئ أخرى، طبض افردن سطى جئغض المبال تغث أجرغئ 
الاسثغقت إلى درجئ أظعا ذالئ الطتغئ والثمار ولئاس المرأة شغ 
الخعر المعجعدة شغ الضاإ المثرجغئ. ضما تثف أغدا درس ضاطض 
سظ جعرة الطغض وتط اقجاساضئ سظه بثرس جثغث سظ السئاتئ. 
إتقل   ٢٠١٦ سام  شغ  والاسطغط  الاربغئ  وزغر  اصارح  الةجائر،  وشغ 
لشئ الحارع، الةجائرغئ الساطغئ، شغ الاسطغط اقباثائغ طتض السربغئ 
الفختى، لشئ الصرآن. أطا شغ تعظج، شصث صال وزغر الاربغئ والاسطغط 
الرغاضغات  تخص  تصطغص  غظئشغ  الطالإ،  جسادة  لاسجغج  إظه 
شغ  والمعجغصى  الرصص  تخص  بعا  ظسائثل  وأن  والفغجغاء 

المثارس المثاططئ.
طبض  اإلجقطغ  السالط  طظ  أخرى  أججاء  شغ  العضع  غثاطش  وق 

إظثوظغسغا وترضغا وباضساان وبظشقدغح وأششاظساان، سطى جئغض 
الثغظ  طادة  شغ  الثراجغئ  المظاعب  شإن  طبق،  ترضغا  شفغ  المبال. 
الدمان  عغ  «السطماظغئ،  أن  السابع  الخش  ذقب  تسطط  وافخقق 
لترغئ الفضر والسصغثة»، شغ تغظ إن دروس الاارغت تزعر اقشاراءات 
تصائص،  أظعا  سطى  الماضغ  شغ  المسطمغظ  والصادة  اإلجقم  ضث 

وبالاالغ غاط شخض الحئاب سظ تارغثعط وبصاشاعط اإلجقطغئ.
لصث أخئح زخط السرد الجائش لمضاشتئ اإلرعاب / الاطرف الغعم 
طترضا طعما لطاخسغث افخغر لسطمظئ الاسطغط شغ السالط اإلجقطغ. 
سطى جئغض المبال، صام ظزام رابطئ سعاطغ شغ بظشقدغح شغ سام 
وصام  «الاتثغث»  جاار  تتئ  الاسطغمغئ  السغاجئ  باظصغح   ،٢٠١٠
باحضغض لةظئ جثغثة لطاسطغط لمجغث طظ سطمظئ ظزاطه الاسطغمغ. 
وسمثت التضعطئ سطى تسغغظ سثد ضئغر طظ السطماظغغظ المطتثغظ 
والعظثوس شغ طظاخإ رئغسغئ شغ وزارة الاربغئ والاسطغط، وشغ 
تغظ  شغ  العذظغئ،  المظاعب  تظسغص  ولةظئ  العذظغئ،  الاربغئ  لةظئ 
أسطئ أشرادا طظ الطائفئ الصادغاظغئ طسآولغئ ضاابئ وتترغر الضاإ 
اإلجقطغئ. شغ باضساان، أسطظئ التضعطئ شغ سام ٢٠٠٦ جطسطئ 
طظ اإلخقتات شغ الاسطغط وأظحؤئ شرصئ السمض المسظغئ بالاسطغط 
الاسطغمغ.  الظزام  أجطمئ  طساعى  لسضج   (PETF) باضساان  شغ 
وباإلضاشئ إلى ذلك، شإن تثرغإ المسطمغظ شغ الئقد غالئا طا غاط 
طظ صئض المظزمات افجظئغئ أو المظزمات المتطغئ الممعلئ طظ صئض 
تحرغظ  شغ  افطرغضغئ  الترب  بثاغئ  طظث  أششاظساان،  وشغ  الشرب. 
غصض  ق  طا  لطاظمغئ  افطرغضغئ  العضالئ  أظفصئ  افول/أضاعبر ٢٠٠١، 
سظ ٨٦٨ ططغعن دوقر سطى براطب الاسطغط شغ أششاظساان لاعجغه 
تفضغر الحئاب ظتع تتئغث اقجاسمار. وصث تط تثف المعضعسات الاغ 
وردت شغعا الصداغا اإلجقطغئ طبض أجماء اهللا التسظى، والةعاد وطا 

إلى ذلك طظ الضاإ المثرجغئ.
وعظا شغ إظثوظغسغا، غاط تظفغث ظسثئ جثغثة طظ سطمظئ الاسطغط 
تطئغص  تط   ،٢٠١٦ سام  طظث  المساثل.  اإلجقم  تحةغع  خقل  طظ 
المظعب الةثغث لمادة الاربغئ اإلجقطغئ الثي غآضث سطى شعط طا 
التصغصئ،  شغ  وعع  والمساثل.  الماساطح  السطمغ  اإلجقم  غسمى 
السغاجغئ  والمساصثات  الةعاد  غرشخ  الثي  لقجقم  ظمعذج 
اإلجقطغئ طبض دسط الحرغسئ اإلجقطغئ أو دولئ الثقشئ، بغظما غصئض 
تتئ  افخرى  افدغان  أو  الطغئرالغئ  طظ  اإلجقطغئ  غغر  المساصثات 
عثا  أن  الثغظغئ  الحآون  وزغر  خرح  وصث  البصاشغ».  جاار «الاظعع 
المظعب الةثغث ضان اجاةابئ التضعطئ لاسجغج السقم وجط تخاسث 
السظش واظاحار طا غسمى بـ«المثاعإ الماطرشئ» شغ المآجسات 
افضادغمغئ. ضما تترضئ العزارة سطى المساعى اإلصطغمغ طظ خقل 
تسعغض طظاثى تساوظغ شغ سام ٢٠١٦ ُجمغ بتطصئ سطماء رابطئ 
وطثرجئ  آجغا  حرق  جظعب  سطماء  طظ  طآلفا  ضان  والثي  آجغان 
داخطغئ إجقطغئ لاسجغج اإلجقم المساثل والصغط اإلجقطغئ المساثلئ 

الاغ تائظاعا الرابطئ.
وعضثا تسططئ افجظثات اقجاسمارغئ إلى ظزام الاسطغط شغ الئقد 
اإلجقطغئ، طظ السالط السربغ إلى أصخى حرق آجغا. لصث جاء ذاسعن 
السطمظئ بطرق وأحضال طثاطفئ قخاراق بقد المسطمغظ، وبمساسثة 

تئسغئ التضام المسطمغظ ورؤغاعط الاربعغئ السغؤئ.
٢. رجمطئ الاسطغط وإضفاء الطابع الاةاري سطغعا

أغراض  أجض  طظ  الاسطغط  بثخثخئ  اإلجقطغئ  الئطثان  تظحشض 
تةارغئ. وعثا شغ التصغصئ عثف طثطر لطاسطغط وعع ظاغةئ لاظفغث 
الظزام اقصاخادي الرأجمالغ الطغئرالغ شغ بقدظا الثي غصعم سطى 
الربا والثي صعض العثف التصغصغ طظ الاسطغط شغ السالط اإلجقطغ. 
غةإ  الئطثان  جمغع  أن  أوق،  تطجم:  الرأجمالغئ  السعلمئ  أن  العاصع 
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الترة.  الاةارة  حسار  طع  الطغئرالغ،  اقصاخادي  الظزام  تسامث  أن 
باظغا، خخثخئ جمغع الصطاسات الساطئ. بالبا، وضع الثولئ ضداطظ 
قجامرار ظزام اصاخاد السعق. وصث ضاظئ لعثه الحروط البقبئ 
تأبغرات شادتئ سطى الاسطغط شغ السالط، أي الثخثخئ واجاصقلغئ 
الاسطغط، طما أدى إلى ارتفاع تضطفئ الاسطغط، بتغث لط غسث الاسطغط 
طظ المماطضات الساطئ (ططك لطحسإ) وإظما أخئح ططضاً لطئصئ طسغظئ 

طظ افبرغاء داخض المةامع.
ضان عثا غةري بالاعازي طع تغار السعلمئ الثي جطإ طعجئ طظ 
ضمخظع  اآلن  إلغه  غظزر  الاسطغط  جسض  طما  جطسئ،  الاسطغط  جسض 
الاغ  السالمغئ  الاةارة  طظزمئ  صئض  طظ  الاغار  عثا  بثأ  لطثثطات. 
خقل  طظ  الثثطات  صطاسات  طظ  واتثا  باسائاره  الاسطغط  وضسئ 
اقتفاصغئ الساطئ لطاةارة شغ الثثطات (الةاتج)، الثي غظزط تترغر 
تةارة ١٢ صطاسا خثطغا، طبض الرساغئ الختغئ، وخثطات تضظعلعجغا 
السالغ  والاسطغط  المتاجئئ  وخثطات  واقتخاقت،  المسطعطات 

والاسطغط طثى التغاة، شدق سظ الثثطات افخرى.
إلغعا  الظزر  خقل  طظ  بالفسض  المسرشئ  الرأجمالغئ  دععرت  لصث 
المسرشئ  وظطاق  السقصات  تصغغط  غاط  تغث  جطسئ.  أو  ضئداسئ 
ضض  ظةاح  أو  شحض  صغاس  وغاط  اقصاخادغئ.  بصغماعا  باجامرار 
طةال طظ طةاقت المسرشئ دائما بالفؤئ اقصاخادغئ. وإذا ضبر سثد 
الثرغةغظ الساذطغظ سظ السمض، شإن السآال ق غضعن سظ طظعةغئ 

الاثرغج أو المسطمغظ، ولضظ سما إذا ضان له تأبغر طادي أم ق.
السطط  (أعض  المسرشئ  أختاب  حأن  أغدا  الرأجمالغئ  صططئ  ضما 
طسارشعط  خطفئ  تغث  السئغث.  طساعى  إلى  وأظجلاعط  والسطماء) 
وضفاءاتعط المعظغئ إلضفاء الحرسغئ سطى اإلجراءات الاغ غاثثعا 
اإلجقطغ.  السالط  شغ  الطئغسغئ  البروات  جرصئ  شغ  الرأجمالغعن 
سطى جئغض المبال، شغ إظثوظغسغا، شإن صعاظغظ اقجابمار والظفط 
والشاز، والضعرباء، والمعارد المائغئ - الاغ تسثب الظاس، عغ طظ 
سمض المبصفغظ بططإ طظ الرأجمالغغظ. ضما تط اجاشقل المبصفغظ 
شغ الظزام الرأجمالغ لغخئتعا «رجال إذفاء» لطمحاضض الاغ تظاب 
باجاخقح  ططالئعن  شعط  الرأجمالغغظ.  صئض  طظ  طسامر  بحضض 
افراضغ المطشعطئ، إلغةاد الظئاتات الاغ تصاوم الاطعث، لطسبعر سطى 
أشدض الاصظغات الطاصئ التغعغئ والاصظغات المثاطفئ الاغ عغ ضطعا 
طظ أجض طتع خطاغا الرأجمالغغظ طظ طثاطش افضرار الاغ تسئئعا 

شغعا.
٣. املعظغئ واملعارات الفردغئ، والرتشغه الفضري

عثه أغدا طظ بغظ افعثاف الثاذؤئ لطاسطغط الاغ ترتئط ارتئاذا 
وبغصا بالصغط الرأجمالغئ، أي الفردغئ. غظزر إلى الاسطغط ضمةرد أداة 
اآلظغئ،  والمظاشع  الفردغئ  افتقم  لاتصغص  الفردي،  الظةاح  لاتصغص 
والاغ عغ شصط طظ أجض المظفسئ والظةاح الحثخغ والسائطغ. عثا 
فن طسظى الظةاح شغ الرأجمالغئ، غفعط شغ إذار ضغص لغضعن شغ 
طةرد وظائش وطعظ طسغظئ طظ أجض تتصغص اقجاصرار المالغ. لصث 
جسطئ الصغط السطماظغئ الرأجمالغئ التخعل سطى «طعظئ» باسائارعا 
اإلظةاز الظعائغ لظةاح الفرد. لصث تّعل الاطعغر الرأجمالغ السالمغ 
الصغط المصثجئ شغ الاسالغط والاصالغث الثغظغئ إلى عاطح المةامع، 
الرغئات  وإحئاع  الُماسئ  إلى  المعجعئ  المادغئ  الصغط  شإن  لثلك 

أخئتئ عغ الصعة المعغمظئ شغ تحضغض أظماط التغاة.
سطى ظطاق أوجع، عظاك رجال افسمال أو صادة الحرضات الثغظ 
سثد  أضئر  تتخغض  عع  الاسطغط  وظغفئ  أن  وغرون  الفعط  غسغؤعن 
طظ المعظغغظ والثئراء. عثا الرأي غتااج إلى تختغح وتتسغظ، فن 
إظااج  بط  والاضظعلعجغا،  المسرشئ  لظصض  وجغطئ  طةرد  لغج  الاسطغط 
المعظغغظ الثغظ عط سطى اجاسثاد لغخئتعا صعة ساططئ، أو إظااج 

المعاعإ السئصرغئ قجاثثاطعا طظ صئض الحرضات السالمغئ شغ طةال 
سمطعا.

عثا المظزعر غعلث بحضض واضح طظ الظثئئ الرأجمالغئ ظفسعا، وعع 
طا بئئ شغ المسح الثي أجرته حرضئ طاضغظجي وحرضاه سام ٢٠١٦ 
والثي حمض ٧٧ حرضئ حارك شغه تعالغ ٦٠٠٠ حثص. وأضثت 
ظاائب المسح أن عظاك طسرضئ حرجئ شغ الحرضات الرأجمالغئ الظثئئ 
شغ السالط الاغ تاظاشج لطتخعل سطى سثد طتثود طظ المعاعإ 
السئصرغئ. إن عثا غتط طظ صثر الاسطغط، الثي غساثثم شصط ضأداة 
لاطئغئ اتاغاجات المظاشسئ الاةارغئ والامضظ طظ الاضظعلعجغا لخالح 
صطئ طظ أختاب رؤوس افطعال، ولغج لطحسإ، وق تاى لطثولئ. 
عثا الرأي ق غتط طظ صثر الاسطغط شصط، ولضظه أغدا غمضظ أن 
غضعن ضارا بمخطتئ الحسإ وجغادة الثولئ، فن ذلك غسظغ تعجغه 
وقء الثئرة والمسرشئ ظتع الظةاح المادي والحرضات، بثق طظ المبض 

الظئغطئ لاعلغث تدارة طةغثة.
سعاصإ  تةطإ  لطاسطغط  المثطرة  لفعثاف  البقبئ  افظماط  عثه 
وخغمئ سطى المةامع المسطط. وطظ العاضح أن الاسطغط الثي غئسث 
ضض الئسث سظ الثغظ، والصائط ضسطسئ تةارغئ، لظ غضعن صادرا سطى 
بظاء وتتسغظ ورشع ضراطئ تغاة الظاس، وإظما غخئح ظزام الاسطغط 
خادطا فجظثات اجاسمارغئ خارجغئ، وغظاب أرباتا لفسمال الاةارغئ، 
شدق سظ الظةاح الفردي أو الضفاءة المعظغئ لطفرد، وطا إلى ذلك. 
وسقوة سطى ذلك، شإن ظزام الاسطغط الثي غرضج شصط سطى أعثاف 
الصثرة  طظتعط  أجض  طظ  شصط  افشراد  بابصغش  غصعم  جعف  شردغئ 
سطى السبعر سطى وظغفئ لاتصغص الظةاح الحثخغ، ولضظه جغفاصر 
إلى غرس افخقق واآلداب. وعثا طا جسض الضبغر طظ جغض الحئاب 
المسطط غخئتعن سرضئ لفطراض المةامسغئ طبض تساذغ المثثرات 
جثًا  واضح  افخرى.  الصداغا  طظ  والسثغث  والحةارات،  واقخاقط، 
أن عثه التالئ أبسث طا تضعن سظ الاصثم المظحعد لمةامع ضرغط، 

وبسغث سظ طآعقت دولئ طاصثطئ وذات جغادة.
الشاغئ التصغصغئ طظ الاسطغط

وضع الئروشغسعر جغث طتمث ظصغإ السطاس، شغ ضاابه، «اإلجقم 
والسطماظغئ»، ظزرغئ طفادعا أن الشرض طظ الاسطغط عع إظااج اإلظسان 
الخالح. تغث صال السطاس «وبالاالغ شإن الشاغئ طظ الاسطغط شغ 
اإلجقم عغ بظاء اإلظسان الخالح... السظخر افجاجغ الضاطظ شغ 
طظ  (افخقق).  افدب  غرس  عع  الاسطغط  طظ  اإلجقطغ  المفععم 
عع اإلظسان الخالح أو اإلظسان الماتدر؟ طظ وجعئ ظزر اإلجقم، 
طظ  وغةسض  ظفسه،  غسرف  ربه،  غسرف  الثي  عع  اإلظسان  عثا  طبض 
الظئغ طتمث  أجعته التسظئ، وغائع ذرغص وربئ افظئغاء (السطماء)، 
وطةمعسئ طاظعسئ طظ المساغغر افخرى تثدعا اإلجقم بأظه غحضض 
اإلظسان الخالح. غةإ أن غفعط اإلظسان الخالح أغدا صثراته وغسمض 

سطى تطعغرعا، فن صثراته عغ أطاظئ طظ اهللا جئتاظه وتسالى».
وسقوة سطى ذلك، شصث جسض اإلجقم لطمسرشئ طضاظئ ظئغطئ جثا. 
المسرشئ  إعاظئ  بمبابئ  عع  ضسطسئ  المسرشئ  أو  الاسطغط  جسُض  بغظما 
الشجالغ  اإلطام  تثر  العثاغئ»،  «بثاغئ  ضااب  طصثطئ  شغ  ذاتعا. 
رتمه اهللا شغ لشئ واضتئ إذ صال: «... أظك إن ضظئ تصخث بالسطط 
المظاشسئ، والمئاعاة، والاصثم سطى افصران، واجامالئ وجعه الظاس 
وإعقك  دغظك  عثم  إلى  جاع  شأظئ  الثظغا؛  تطام  وجمع  إلغك، 

ظفسك، وبغع آخرتك بثظغاك...».
لثلك غظئشغ أن تصاخر الشاغئ طظ ذطإ السطط، سطى سئادة اهللا 
جئتاظه وتسالى وذطإ عثاغاه. لثلك، غةإ أن غضعن العثف طظ 
الاسطغط عع السعدة إلى وتغ اهللا جئتاظه وتسالى، بثق طظ أن غضعن 
جئتاظه  الظفعر بسغثا سظه. شمظ غططإ المسرشئ بصخث سئادة اهللا 
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أجظتاعا  سطغه  تئسط  جعف  المقئضئ  شإن  حرسه،  وتظفغث  وتسالى 
وتتمغه، وجاساشفر له تغاان الئتر. صال الظئغ : «َمْن َسَلَك َطِريقاً 
َلَتَضُع  الَمالِئَكَة  َوإنَّ  الَجنَِّة.  إَلى  َطِريقاً  ِبِه  َسَلَك  ِعْلماً  ِفيِه  َيْطُلُب 
ِبِه. َوإنَُّه َيْسَتْغِفُر ِلَطاِلِب الِعلِم َمْن ِفي  َأْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب الِعْلِم َرضاً 
ماِء َوَمْن ِفي اَألْرِض َحّتى الُحوِت ِفي الَبْحِر. َوَفْضُل الَعاِلِم َعَلى  السَّ
الَعاِبِد َكَفْضِل الَقَمِر َعَلى َساِئِر النُُّجوِم َلْيَلَة الَبْدِر. َوإنَّ الُعَلَماَء َوَرَثُة 
اَألْنِبَياِء إنَّ اَألْنِبَياَء ِلْم ُيَورُِّثوا ِديَناراً َوال ِدْرَهماً، َوَلِكْن َوِرُثوا الِعْلَم. َفَمْن 

َأَخَذ ِمْنُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر»
وُطَمْظَعب  وطئرطب،  طظزط،  واع،  جعث  عع  اإلجقم  شغ  الاسطغط 
طظ أجض تتصغص أعثاف طتثدة. الشاغئ طظ الاسطغط ضما تثدتعا 

الحرغسئ اإلجقطغئ عغ:
(١) بظاء الحثخغئ اإلجقطغئ السطغمئ الاغ تمطك سصطغئ (تفضغر)، 
وظفسغئ (جطعك) طئظغاْغظ سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ وتثعا.

(2) إسثاد السطماء والمبصفغظ والثئراء بعشرة شغ ضض طةال طظ 
والثغظ  افطئ،  لمظفسئ  طخثرا  غحضطعن  الثغظ  التغاة  طةاقت 
غثثطعن المةامع والتدارة؛ طما غةسض الثولئ اإلجقطغئ دولئ 
رائثة، صعغئ، وذات جغادة لغضعن طئثأ اإلجقم طعغمظا سطى السالط.
عغ  اإلجقم  شغ  الاسطغط  طثرجات  شإن  عثه،  الاسطغط  أعثاف  طع 

جغض تصغ، طظصاد، وططغع فتضام اهللا جئتاظه وتسالى، ولغج جغق 
غفاصر إلى افخقق، ضسغفا، وغفاصث الشغرة سطى الثغظ. عثه الشاغئ 
التصغصغئ عغ طا جامظح تصثم المةامع، وتتصص الاظمغئ اإلظااجغئ، 
وتعجث تدارة ظئغطئ. طع أعثاف الاسطغط التصغصغئ، جاةطإ المسرشئ 
الظسط السثغثة، طبض ظسمئ المطر الثي غسصغ الاربئ الثخئئ، وطظعا 
تسامر المظاشع شغ الاثشص إلى السثغث طظ طظاشع التغاة، تاى شغ 
أبساد تغاة المةامع والثولئ، ضما صال الظئغ : «إَِنّ َمَثَل َما َبَعَثِنَي 
اُهللا ِبِه َعَزّ َوَجَلّ ِمَن اْلُهَدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل َغْيٍث َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَنْت 
َوَكاَن  اْلَكِثيَر  َواْلُعْشَب  اْلَكَألَ  َفأَْنَبَتْت  اْلَماَء  َقِبَلْت  َبٌة  َطِيّ َطاِئَفٌة  ِمْنَها 
ِمْنَها َأَجاِدُب َأْمَسَكْت اْلَماَء َفَنَفَع اُهللا الَنّاَس َفَشِرُبوا ِمْنَها َوَسَقْوا َوَرَعْوا 
َما ِهَي ِقيَعاٌن َال ُتْمِسُك َماًء َوَال ُتْنِبُت  َوَأَصاَب َطاِئَفًة ِمْنَها أُْخَرى إَِنّ
َكَألَ َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَه ِفي ِديِن اِهللا َوَنَفَعُه ِبماَ َبَعَثِنَي اُهللا ِبِه َفَعِلَم 
َم َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َرأًْسا َوَلْم َيْقَبْل ُهَدى اِهللا اَلِّذي أُْرِسْلُت  َوَعَلّ

ِبِه» (رواه الئثاري وطسطط).
واهللا أسطط بالخعاب.

شغضا صمارة
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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فلسطين

Á„ÿXh–W6Á’—Õ–W
أسباب أزمة التعليم في العالم اإلسالمي

التمث هللا رب السالمغظ الثي شرض سطغظا ذطإ السطط وجسض طرتئئ السطماء بسث افظئغاء.. والخقة والسقم سطى خغر المرجطغظ الصائض: «يوَزن 
يوم القيامة مداُد العلماء بدم الّشهداء»...

لصث أولى اإلجقم السطط والاسطغط أعمّغئ سزغمئ شعع طظ ضرورغات التغاة وطزعر طظ طزاعر الّظعدئ ودلغض سطى ارتصاء افطط، شالشاغئ طظ 
الاسطغط عغ تضعغظ الحثخغات اإلجقطغئ وتجوغث المةامع بما غتااجه طظ السطعم والمسارف لاتصغص اقضافاء والّرشسئ لؤق ظضعن بتاجئ إلى غغرظا 
طظ الثول، باإلضاشئ إلى أظه الطرغص الاغ غاط بعا تفر بصاشئ افطئ وظحرعا والاغ عغ سظعان تدارتعا وأجاس طصاغغسعا وظزام تغاتعا الاغ 

تسسى لاطئغصه شغ الثاخض وظحره شغ الثارج.
وطظ المصطعع به أن الاسطغط شغ سالمظا اإلجقطغ غساظغ طظ أزطئ تئضغ لعا السغظ وغثطى لعا الفآاد تغث غآّبر سطى أجغال طاساصئئ طظ أبظائظا 
وبظاتظا... وإن المحاضض الظاجمئ سظ ظزام الاسطغط السطماظغ شغ بقد المسطمغظ طاحابعئ طع بسخ الثخعخغئ لضض بطث المرتئطئ بأتثابعا 

الثاخطغئ طظ بعرات وتروب وخراسات.

إن أول وأعط طحضطئ غساظغ طظعا الاسطغط السائث تالغا أظه طاعارث 
وطفروض سطغظا طظ سععد اقجاسمار، شمسزط أظزمئ الّاسطغط شغ بقد 
قجاغاز  المسطعطات  تفر  عثشعا  الشرب،  طظ  طساعردة  المسطمغظ 
اقطاتاظات وظغض الحعادة بثل أن تفسح لطططئئ المةال الضاشغ لعدط 
المادة والافضغر والاتصغص والاتطغض والربط والاطئغص... شالعثف عع 
وذلك  الظاشع،  السطط  ولغج  والحعادة  الطالإ،  ولغج  المسطعطات 
أحضال  طظ  حضض  شعع  الخثشئ،  صئغض  طظ  ولغج  طمظعب  بحضض 
اقجاسمار والشجو الفضري والبصاشغ، شالّاسطغط الثي غسطى فبظائظا شغ 
المثارس والةاطسات لغج طرتضجا سطى الصاسثة افجاجغئ اإلجقطغئ 
سطماظغغظ  إلى  تتعغطعط  سطى  غسمض  بض  اإلجقطغئ،  السصغثة  وعغ 
غظادون بالثغمصراذغئ والترغات وغثاشسعن سظعا... تسّجز شغعط الرابطئ 
العذظغئ والصعطغئ لاتض طتض اإلجقم وأسِزط بعا طظ طحضطئ! وطا 
وتعظج  والسسعدغئ  وشطسطغظ  افردن  شغ  الماضرر  المظاعب  تشغغر 
وترضغا وغغرعا إق طبال واضح لعثه الثطط الثئغبئ شغ إبساد الططئئ 
سظ دغظعط وصداغا أطاعط... باإلضاشئ إلى جمعد المظعب الاسطغمغ 

وسثم طعائماه لتاجات الطقب وتططسات المةامع...
المآجسات  الاسطغط  جعدة  شغ  أزطئ  تحضض  الاغ  افطعر  وطظ 
الاسطغمغئ، شعظاك اظسثام لطرؤغئ الختغتئ وجعء تظزغط وجعء ظاائب 

واضتئ، وق ترابط بغظ طراتض الاسطغط المثاطفئ، شافخض أن الثولئ 
عغ الاغ تاتمض طسآولغئ الاسطغط وتعغؤئ ضض طا تاططئه السمطغئ 
وجاطسات،  وطثارس،  تسطغمغئ،  ووجائض  طآجسات  طظ  الاسطغمغئ 
وطضائات، وطثائرات، وافعط طظ ذلك طسطمغظ طآعطغظ وسطماء...الت. 
وسظث تسطغط الدعء سطى المثارس شغ طسزط بقد المسطمغظ ظةث 
أن عظاك صخعرا شغ تعشغر المثارس شغ ضض طضان خاخئ شغ الصرى 
والمظاذص الظائغئ، وإن تعشرت شق تاعشر شغعا الئغؤئ المظاجئئ طظ تغث 
جاعجغاعا بضض طا تتااجه السمطغئ الاسطغمغئ طظ طئاٍن طقئمئ وضعرباء 
وطغاه ظزغفئ وتععغئ وتثشؤئ ووجائض وأدوات... شق الخفعف طظاجئئ 
طظ تغث اتساسعا أو إضاءتعا، وق المصاسث طظ تغث الراتئ وطقئماعا 
لةطعس الططئئ شارة ذعغطئ، واضازاظ الخفعف شغ الضبغر طظعا، لغج 
شصط شغ طظاذص طبض غجة الاغ تخض شغعا شارات الاثرغج إلى بقث... 
أو طخر الاغ غخض أتغاظا سثد ذقب الخش العاتث شغعا ١٢٠ ذالئاً، 
أو الغمظ الاغ غتادظ الخش الثراجغ العاتث شغعا طظ ٩٠ إلى ١٢٠ 
ذالئا، أو باضساان الاغ شغعا - وشًصا لطئغاظات الاغ ظحرتعا طظزمئ 
الغعظسضع - أضبر الفخعل الثراجغئ ازدتاًطا شغ دول جظعب آجغا وتئطس 
ظسئئ أسثاد الططئئ إلى أسثاد المسطمغظ شغعا ظتع ٥٠٠ ذالإ لضض بقبئ 
طسطمغظ، أو أششاظساان والاغ شغعا سثد المثارس غغر ضاٍف والخفعف 

األرض المباركة
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طضازئ تاى إن الاسطغط عظاك سطى شارتغظ طما غةسض الاثرغج لئدع 
جاسات شصط وعظاك اآلقف طظ المثارس الاغ تسمض شغ الثغام... 
شغ  أغداُ  بض  والخعطال...  وطعرغااظغا  وافردن  والمشرب  والسعدان 
ترضغا (والاغ تسائر أضبر تصّثطا) غساظغ الظزام الاسطغمغ شغعا بحضض 
سام طظ ظصص شغ المعارد والمغجاظغئ وضبرة ذقب المثارس. شمبق 
عظاك خفعف المثارس شغ المظاذص الحرصغئ تتاعي سطى خمسغظ 
ذالئا... وضثلك عظاك صخعٌر طظ تغث تعشر المضائات والمثائرات وإن 
وجثت شسطى افغطإ لغج بالسثد الضاشغ لسثد الطقب بتغث تحةع 
الطقب سطى اإلصئال سطى الصراءة والئتث السطمغ وتظمغ سظثعط الافضغر 
واإلبثاع... وق ظظسى الئسث سظ الطشئ السربغئ وإضساشعا طما أدى إلى 
تراجع شغ اإلبثاع والصثرة سطى الرؤغئ المساصطئ لطاسطغط شطغج طظ 

المساشرب إذا سجف الضبغر طظ الطقب سظ الاسطط واإلبثاع.
أطا بالظسئئ لمحضطئ افطغئ شتّثث وق ترج... شافطّغئ ضاظئ حئه 
طسثوطئ شغ الثولئ اإلجقطغئ تغث ضان تسّطط الصرآن ضاابئ وصراءة 
إلجاطغا، والضاإ والمضائات طغّسرة لقذقع واقجاسارة، شغ تغظ بطشئ 
ظسئئ افطغئ شغ أوروبا تغظعا أضبر طظ ٩٥٪، وشغ العصئ التالغ أخئح 
العضع طسضعجا وأخئتظا ظتظ المسطمغظ ظساظغ طظ افطّغئ! وعثا 
تتخغض تاخض لسغاجات الّاسطغط الاغ تائظاعا أظزمئ السالط اإلجقطغ 
والاغ وضسئ أخق بإطقءات طظ الضاشر المساسمر والاغ صدئ سطى 
الّاضالغش  سظ  ظاعغضط  السعاء،  سطى  والمسطمغظ  الطقب  سظث  الثاشع 
السالغئ الاغ غاتمطعا أولغاء افطعر، وق ظظسى اظسثام افطظ بسئإ 

التروب وسثم اقجاصرار.
شئتسإ تصرغر المسرشئ السربغ لسام ٢٠١٤م شإن سثد افطّغغظ شغ 
المظطصئ السربغئ بطس جظئ ٢٠١٢ ظتع ٥١,٨ ططغعن أطغ طظ جظ ١٥ 
ساطا شما شعق، ضان الظخغإ افوشر طظ عآقء شغ خفعف الظساء، تغث 
بطشئ ظسئئ المرأة طظ سثد افطغغظ ٦٦ بالمائئ... وتسئما أسطظئ 
طظزمئ افطط الماتثة لططفعلئ «غعظغسغش» سام ٢٠١٥ شإن أضبر 
طظ ١٢ ططغعن ذفض شغ الحرق افوجط وحمال إشرغصغا عط خارج 
المثرجئ أو طعثدون بارضعا، وأن ٤٠ شغ المائئ طظ افذفال شغ 
أششاظساان لغسعا شغ المثرجئ، و٩٠ شغ المائئ طظ الظساء افششاظغات 
شغ المظاذص الرغفغئ أطغات. وأظعر تصرغر تضعطغ وجعد ٢٤ ططغعن 
ذفض شغ باضساان طظ دون تسطغط... وسثد ذقب المثارس اقباثائغئ 
وجعدة  الظخش!  تصرغًئا  غئطس  والضاابئ  الصراءة  غساطغسعن  ق  الثغظ 
أجؤطئ  وتسرغإ  الشح  بسئإ  جثا  جغؤئ  بظشقدغح  شغ  الاسطغط 

اقطاتاظات شغ جمغع المساعغات والمراتض.
وعثا غظطئص سطى الةاطسات أغدا، شطع ظزرظا إلى تضالغش الاسطغط شغ 
ظض المئثأ الرأجمالغ الثي ظرزح تتاه - والثي تضعن افجرة شغه عغ 
المسؤعلئ سظ تسطغط أشرادعا ولغسئ الثولئ - ظةث أن الاسطغط الةاطسغ 
طضطش وطرعص لمغجاظغئ افجر، طما غةسض الئسخ غاثطى سظ ذمعته 
الةاطسغ رغط تفعصه لسثم صثرته سطى تضالغفه، أو غدطر افعض أتغاظا 
إلى بغع أراضغعط وطماطضاتعط أو اقصاراض أو اطاعان أضبر طظ سمض، 
أو غسمض الطالإ ظفسه لغامضظ طظ تسثغث تضالغش الثراجئ الةاطسغئ 
الئاعزئ طظ رجعم وضاإ وطعاخقت وغغرعا... وعظا ظاساءل: أولغج 
الاسطغط طظ التاجات الاغ أوضض اإلجقم سطى الثولئ تعشغرعا لرساغاعا!! 
شما عع طصثار ظفصات عثه الثول (ق أبصى اهللا لتضاطعا وجعدا) سطى 
صطاع الاسطغط؟!! طع السطط أن الثول شغ السالط اإلجقطغ غظغئ بالبروات 
المادغئ والئحرغئ ولضظ طصّثراتعا لغج بغث أعطعا، وإظما بغث الضاشر 
 
َ
المساسمر سظ ذرغص عآقء الروغئدات الاابسغظ فجغادعط ﴿إِْذ َيرَبَّأ

ِيَن ايََّبُعواْ﴾... شإن تثّظغ اإلظفاق سطى صطاع الاسطغط  َّ ِيَن اتُّبُِعواْ ِمَن ا َّ ا
غحضض سائصا أطام تطعغره، تغث أظفص ٤١ بطثا شغ السالط اإلجقطغ ٦٪ 

شصط طظ طغجاظغاه سطى الاسطغط جظئ ٢٠١١م، و٢٥ بطثا أصض طظ ٣٪ 
طظ الّظاتب الصعطغ اإلجمالغ جظئ ٢٠١١م. وتتاض ترضغا المرضج الباظغ 
صئض افخغر بغظ دول طظزمئ الاساون والاظمغئ شغ تثخغص المعارد 
طظ الثخض الصعطغ لطاسطغط. وبطشئ ظسئئ إظفاق باضساان سطى تظمغئ 
الاسطغط ٢٠١٥ - ٢٠١٦، ٢,٣٪ شصط طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ! شغ 
تغظ إن ضغان غععد (الةسط الشرغإ المفروض سطغظا) غظفص ١٠٪ طظ 
الّظاتب المتطغ سطى الاسطغط وغثسط طسزط الةاطسات وغظفص طا طسّثله 
شغ  وردت  إتخائغئ  وأحارت  جظعغا،  ذالإ  ضض  سطى  دوقر   ١١٠٠
الةجغرة ظئ إلى أن أصض الثول إظفاصا سطى الئتث السطمغ الئقد السربغئ 
خاخئ المعجعدة شغ آجغا تغث لط غاةاوز إظفاصعا ٠,١٪، واإلشرغصّغئ 
٠,٥٪، ووشصا لاخظغش (جغا تعظس حظشعاي) افضادغمغ السالمغ لةاطسات 
السالط وخطئ أربع جاطسات لطسثو الّخعغعظغ إلى قئتئ أشدض ١٥٠ 
جاطسئ شغ السالط. شغ تغظ لط غضظ في طظ الةاطسات السربغئ طضان 
شإن  جاطسئ،  أشدض ٥٠٠  تخظغش  ظاائب  وضمظ  القئتئ!  عثه  شغ 
جاطسئ سربغئ واتثة شصط دخطئ الّاخظغش عغ جاطسئ المطك جسعد 
وجاء ترتغئعا الـ(٤٢٨)!! وشغ تخظغش QS السالمغ سام ٢٠١٥/٢٠١٤ 
فشدض ١٠٠ جاطسئ لط تتخض أي طظ الةاطسات شغ السالط اإلجقطغ 
سطى طرتئئ سالغئ شغه، وطظ بغظ ٤٠٠ لط غضظ عظاك جعى ١١ جاطسئ 
طظ بغظعط، وأغدا أظعرت أتثث ظاائب ٢٠١٦ تاغمج لطاسطغط السالغ 
أن عظاك شصط ١٠ جاطسات شغ السالط اإلجقطغ ضمظ أشدض ٤٠٠ 

جاطسئ!
وتاى المظح والئسبات طسزمعا غضعن لشغر طساتصغعا، ضثلك طا 
غططص سطغعا «ضطغات الصمئ» غغر طااتئ وضأظعا طصاخرة سطى ظاس 
تطعغر  سطى  الساططغظ  سثد  طظ  وغُتّث  اإلبثاع  غضئئ  طما  طسغظغظ! 
السطعم وافبتاث والاصثم السطمغ وتألغش الضاإ، طع أن افخض أن 
غضعن المةال طفاعتا أطام الةمغع ضتص طظ تصعصعط... وضثلك ظةث 
تفدغض بسخ افجر الفصغرة الاغ ق تمطك أن تسطط ضض أشراد افجرة 
تسطغط الثضعر سطى اإلظاث فظعط عط المسؤعلعن سظ افجرة واإلظفاق 
سطغعا وبالاالغ غرون أن الاسطغط ضرورة لعط أضبر طظ اإلظاث... وتاى 
صطغطئ  السمض  شفرص  الةاطسغ  تسطغمعط  إضمال  طظ  غامضظعن  لمظ 
وافجر طظثفخ، وطاططئات المسغحئ باعزئ، وغحسرون بسثم افطظ 
والسثل شغ بقدعط، إذ إن المآجسات الةاطسغئ والئتبغئ والعظائش 
تسعدعا المتسعبغئ والمرضجغئ واقجائثاد، باإلضاشئ ضما ذضرظا إلى 
ضسش اإلظفاق سطى الئتث السطمغ شغخغئعط اإلتئاط وأتغاظا الغأس، 
طما غآدي إلى واتثة طظ أعط المحضقت الاغ تسئر سظ واصع افطئ 
شغ طثاطش المةامسات اإلجقطغئ، وُتسغص بظاء طساصئض أشدض لعا عغ 
طحضطئ «عةرة الضفاءات» والاغ تظصض السصعل والثئرات والمعارات إلى 
دول الشرب، طما غآبر شغ صعة افطئ اإلجقطغئ شضرغاً وتدارغاً وتربعغًا 
وسطمغاً... شعظاك طؤات آقف الطقب طظ الئطثان اإلجقطغئ غاابسعن 
دراجاعط شغ الشرب ق جغما الثرغةعن التاخطعن سطى درجئ الثضاعراة 
وق غسعدون إلى بقدعط. شصث أظعرت بسخ الثراجات الاغ صاطئ بعا 
جاطسئ الثول السربغئ وطظزمئ الغعظغسضع والئظك الثولغ أن السالط 
السربغ غساعط شغ بطث ِعةرة الضفاءات طظ الئطثان الظاطغئ، وضثلك 
تتاض ترضغا (الصثوة شغ طةال الاسطغط شغ سثد طظ الئقد اإلجقطغئ) 
المرتئئ الـ١١ بغظ الثول الاغ تدط أضئر سثد طظ الطقب شغ الثارج. 
وتاخغث الةاطسات افجظئغئ السصعل القطسئ طظ باضساان بالاساون طع 
المثارس الثاخئ - قجاشقلعا لخالح الثول الشربغئ ولغج لخالح 

أعض باضساان أو بصغئ السالط اإلجقطغ.
وبسث عثا ضطه ظاساءل: لماذا غاصثطعن وظاأخر ظتظ؟! عط غساصطئعن 
سطماءظا وغتافعن بعط شغ العصئ الثي تتافغ التضعطات شغ السالط 
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اإلجقطغ، بتّضاطعا وإسقطعا، بالفظاظغظ والراصخغظ وق تمظح السطماء 
والمئثسغظ أي صثر طظ اقعامام أو اقساظاء القزم! شُاسرق الضفاءات 

المسطمئ وتخئح صعة لطثول الضاشرة وضسفاً لظا!!
شغ ضعء عثا ضطه، طاذا ظاخعر أن تضعن أتعال المسّطمغظ شغ طبض 
عثه الئقد طظ تغث طضاظاعط وتفر ضراطاعط ورواتئعط وظروف 
السمض؟! شإن ضان الاسطغط طظ أعط أجج الظعدئ، شإن المسطط طظ 
أعط أرضاظه، ولثلك ارتفع اإلجقم بمظازل المسطمغظ، وصّثر جععدعط، 
ماوات  وضرم جسغعط، صال رجعل اهللا : «إَنّ اهللا ومالئكته وأهل الَسّ
واألرض حَتّى الَنّملة في جحرها وحَتّى الحوت ليصُلّون على ُمعِلّم 
الَنّاس الخير».. ولضظ ظطط واجائثاد عآقء التضام لط غعّشر أتثا طظ 
أبظاء عثه افّطئ الحرغفئ وق تاى عآقء المسطمغظ الثغظ وخفعط ظئغ 
الرتمئ بأظعط وربئ افظئغاء..! شئغظما تصّثر الثول الرأجمالّغئ - والاغ 
شغعا طصغاس افسمال المخطتئ والربح المادي ضأطرغضا والغابان وألماظغا 
- السطماء والمسطمغظ وتتفر لعط طضاظاعط طظ تغث تخعلعط سطى 
أسطى افجعر وسطى اطاغازات وتضرغط لغج لشغرعط، ظةث أّن بقد السالط 
اإلجقطغ بما شغعا الثول السربغئ غاصاضى شغعا المسطمعن أصض افجعر 
وأزعثعا، طما غدطر طسزمعط إلى اطاعان سمض إضاشغ ق غاظاجإ 
وطعظاه لسث تضالغش التغاة الئاعزئ، إضاشئ إلى اشاصارعط إلى ظروف 
سمض جّغثة وطظاجئئ لطئغسئ السمض وعغئئ المسطمغظ، وعثا ضطه غآبر 
سطى ظزرة ذقبعط والمةامع لعط جطئغاً. وق ظظسى جغاجئ تسغغظ 
طسطمغظ غغر طآعطغظ ولغج لثغعط ضفاءة لاثرغج الططئئ وق جغما 
افجاجغئ  المعارات  الطالإ  شغعا  غاسطط  الاغ  الثظغا  الخفعف  شغ 
طظ صراءة وضاابئ وتساب، أو غاط إجئارعط سطى تثرغج طعاد غغر 
تثخخعط الةاطسغ طما غآبر سطى جعدة الاسطغط. شفغ تصرغرعا السظعي 
تعل الاسطغط لسام ٢٠١٤ صالئ الغعظسضع إن ٤٣ ٪ طظ افذفال شغ 
الئقد السربغئ غفاصرون إلى المئادئ افجاجغئ لطاسطغط بسئإ تردي 
صثرات المسطمغظ واشاصارعط لطاثرغإ المظاجإ فداء وظغفاعط إضاشئ 
إلى تراجع طضاظئ المسطط طما أبر سطى أدائه وإظااجغاه وسطائه. ضثلك 
لغج طظ المسائسث أن غاسرض لقعاظئ والسصعبات إذا ذالإ بأدظى 

تصعصه طبطما تخض شغ تعظج وشطسطغظ وطخر وافردن...
وق ظظسى ضثلك ذرق الاثرغج وأجالغئه السصغمئ والاغ تظصخعا 
المروظئ واإلبثاع والاظعع والتغعغئ والاغ تآدي إلى المطض وسثم الصثرة 
سطى الافضغر واإلبثاع، شعغ تصعم سطى الاطصغظ والاسطغط الظزري، وترضج 
سطى التفر المةرد لمسطعطات خّماء غغر طاخعَّرة شغ أذعاظعط دون 
ربطعا بالعاصع أو تتطغطعا وشعمعا طما أّدى إلى سثم الرغئئ شغ الاسطط 
وبالاالغ إلى الّاسرب طظ المثارس. شصث تثرت طظزمئ افطط الماتثة 
لططفعلئ (غعظغسش) أن ١٢ ططغعن ذفض شغ الحرق افوجط عط خارج 
المثرجئ ظاغةئ الفصر والامغغج الةظسغ والسظش، وق غحمض اإلتخاء 
افذفال الثغظ أجئروا سطى ترك طثارجعط بسئإ التروب شغ السراق 

وجعرغا والثي غجغث سثدعط سظ بقبئ طقغغظ.
إن ضض عثا ظاغةئ ذئغسغئ لسغاجئ أظزمئ عثه الئقد، وق أخص 
بطثا دون آخر، بض جمغع بقد السالط اإلجقطغ. شعغ تابسئ لطضاشر 
المساسمر، شمظث أن ظةح عثا المساسمر شغ عثم الثقشئ السبماظغئ 
جغاجاته  تظفث  له  تابسئ  لازض  الئقد  عثه  قجاسمار  خططه  وضع 
وتتاشر سطى طخالته وتمضظه طظ طصثرات افطئ وبرواتعا. وضاظئ 
أدواته شغ ذلك عآقء التضام السمقء الثغظ اخطظسعط بغثغه وتتئ 
سغظه لغضعظعا سئغثا أوشغاء له، وشسق ضاظعا. شما شاؤعا غظفثون أواطره 
وغائّظعن جمغع جغاجاته الاغ تاسطص بالتضط واقصاخاد والاسطغط...الت، 
ولضغ ق غثرجعا سظ تثود جغطرته اباثع طا غسّمى بخظثوق الظصث 
الثولغ والئظك الثولغ تغث جسطعط طرتئطغظ بالثول اقجاسمارغئ، 
خاخئ أطرغضا، سظ ذرغص إرغاطعط سطى الطةعء إلى اقصاراض طظ 

الئظك الثولغ والثي غضعن طظ ظاتغئ غتثد المحارغع واقجابمارات 
الاغ ُتظَفص الصروض شغعا، وبطئغسئ التال ق تضعن طحارغع تتااجعا 
الثولئ وتسائر تغعغئ لعا وتساعط شغ ارتصائعا، وطظ ظاتغئ أخرى عغ 
صروض طظ الثول الرأجمالّغئ، غسظغ شعائث تاداسش وق تساطغع الثولئ 

السثاد واقظفضاك طظ ذلك وتئصى رعغظئ وتابسئ لطثول المساسمرة!!
والثي غعمظا شغ عثا الئاب أن الاسطغط لغج طظ أولعغات اعامام 
وغظفث  طخالتعط  غثثم  طا  بصثر  إق  وأجغادعط  التضام  عآقء 
طثططاتعط وطآاطراتعط سطى عثه افطئ السرغصئ بمئثئعا، شصث تئّظعا 
أجظثة السطماظغئ الشربغئ ووجعئ ظزرعا الرأجمالغئ شغ الاسطغط خاخئ 
شغ وضع المظاعب لسطمظئ وتشرغإ افجغال الماساصئئ ضما ذضرظا جابصاً... 
وغصعطعن باجاغراد ظماذج تسطغمغئ ُظفثت شغ الشرب، أو غائظعن التطعل 
الاسطغمغئ طظ المظزمات الشربغئ الاغ تعثف شصط إلى زغادة سطمظئ 
الاسطغط وغطئصعظعا شغ بقدظا بتةئ الظععض بالاسطغط! طبض الظمعذج 
الفظطظثي شغ اإلطارات والظمعذج السظشاشعري بط الغاباظغ شغ طخر، 
تةارب  ضاظئ  وذئسا  وإجقطغ،  سربغ  بطث  طظ  أضبر  شغ  وافطرغضغ 
شاحطئ، شسغاجئ الاسطغط شغ تطك الثول ظابسئ طظ المئثأ الثي تتمطه، 
ذات أغثغعلعجغئ طثالفئ لطمساصثات اإلجقطغئ لطمسطمغظ، وضثلك 
وجائطه وطصّعطاته وذرق تثرغسه وظزاطه وطظاعةه وبظغاه الاتاغئ 
تثاطش سما عع طعجعد سظثظا وق ترتئط بالعاصع وق تطئغ اتاغاجات 

الطقب والمةامع.
إن ضض عثه المحاضض والصداغا لظ تتض ولظ غسعد لطسطط والاسطغط 
والمسطط عغئاه وطضاظاه وصعته إق بعجعد الثولئ الراسغئ الاغ تعاط 
لطرسغئ،  افجاجغئ  والمراشص  المخالح  طظ  وتسائره  الاسطغط  بظعسغئ 
والاغ تعشره بصثر طا غاططئه طسارك التغاة وق تظازر أي حغء طظ 
الرسغئ طصابض تسطغمعا لعط فظه واجإ سطغعا، شغضعن الاسطغط شغعا 
طةاظا لطةمغع ولضض شرد ذضرا ضان أم أظبى، وتةسض أجاجه السصغثة 
اإلجقطغئ. وتدمظ لطمسطط طضاظئ رشغسئ... دولئ صادرة سطى اتادان 
السطماء وتعشغر السغح الضرغط لعط شغسعدوا لغساعمعا شغ تصثطعا 
الاضظعلعجغ والسطمغ إن حاء اهللا، دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

الظئعة الصادطئ صرغئاً بسعن اهللا...
الطعّط طضّظا طظ تطئغص دغظك الثي ارتدغاه لظا بإصاطئ دولئ الثقشئ 

اإلجقطغئ واجسطظا طظ حععدعا وجظعدعا.

طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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كلمة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
رؤية التعليم في دولة الخالفة: إحياء الجيل والحضارة الذهبية

Ïμ2Ÿ

َِميِد﴾ [إبراعغط: ١] لَُماِت إىَِل اجُّورِ بِإِْذِن َربِِّهْم إىَِل رِصَاِط الَْعِزيِز احلْ َْك حِكُْخِرَج اجَّاَس ِمَن الظُّ َ ِ نَزْجَاهُ إ
َ
 غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿الَر كَِتاٌب أ

 أخعاتغ السجغجات والدغعف الضرام، لغج عظاك حك شغ أن الةمغع عظا غرغإ شغ رؤغئ ظعاغئ أظزمئ الاسطغط الفاحطئ شغ بقدظا 
اإلجقطغئ، وغاحعق لعقدة ظمعذج تسطغط طحرق شسقً والثي جغطئغ تططسات حئابظا الاسطغمغئ وغخظع سخرًا ذعئغاً طظ السطط واقباضار 
والتدارة الثعئغئ الاغ جاافعق شغ ضض طةال طظ طةاقت الثراجئ وجاامغج شغ تتصغص الاصثم والاظمغئ؛ إن عثا الظمعذج الاسطغمغ 

جغضعن بروة تصغصغئ تفثر بعا عثه افطئ وطظارة غاططع السالط لاصطغثعا.

 ولضظ أخعاتغ السجغجات، إن بظاء ظزام تسطغمغ طظ الطراز افول 
غاططإ وجعد ظزام جغاجغ طظ الطراز افول؛ ظزاٍم غائظى رؤغئ 
جغاجغئ واضتئ، ظزاٍم غظعخ بالمةامع وغاماع برؤغئ جغاجغئ 
الضرغمئ  لفغئ  تساظث  جغاجغئ  ورؤغئ  والسالط؛  لطثولئ  طساصطئ 
الاغ تطعتعا - غثرج الظاس طظ ظقم الضفر وجعطه وغظصثعط طظ 
ضض الثطار والغأس والزطط وافتقم المتطمئ الاغ غظحرعا الضفر 
سطى عثه افرض إلى ظعر اإلجقم وسثله وظعداه الاغ جغمظتعا 
لطئحرغئ شغ ضض طةاقت التغاة - روتغاً وشضرغاً وأخقصغاً وجغاجغًا 
واصاخادغاً، وشغ ضض طةاقت السطعم والاضظعلعجغا. إن عثا الظزام 
الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  عع  افول  الطراز  طظ  السغاجغ 
وافظزمئ اإلجقطغئ بحضض ضاطض  وافتضام  الاغ جاطئص السصائث 
وحاطض، والاغ صادت السالط لصرون شغ تمغج طآجساتعا افضادغمغئ 
والاسطغمغئ واباضاراتعا واضاحاشاتعا الماطعرة، وضثلك طساعماتعا 

الضئغرة شغ طةال الاظمغئ الئحرغئ.
 لغج عظاك حك أغاعا افخعات، أن ظزام الثقشئ السزغط عثا، الثي 
غائظى وجعئ ظزر اإلجقم المامغجة سظ الاسطغط تغث إن ذطإ السطط 
شغه غرتئط بحضض وبغص بسئادة اهللا جئتاظه وتسالى وبالبعاب السزغط 
شغ اآلخرة، وغصارن بحضض وبغص أغداً طع الرؤغئ السغاجغئ اإلجقطغئ 
السزغمئ الاغ وخْفُاعا، طا طظ حك أن عثا الظزام جغآجج ظزاطًا 

وأطئ ودولئ،  حاباً  طظ الطراز افول وجغئظغ جغقً  ظمعذجغاً  تسطغمغاً 
وضطعا جاةسث خفات صغادغئ ظساطغع طظ خقلعا صغادة الئحرغئ طظ 

الزطمات إلى الظعر ضما أطرظا اهللا جئتاظه وتسالى.
 وذلك فن الثولئ الاغ تسسى لصغادة السالط طظ خقل الصغادة 
أن  الاسطغمغئ  لمظاعةعا  تصئض  لظ  والسثل،  التص  دغظ  اإلجقطغئ، 
تظحر  الاغ  السطماظغئ  افجظئغئ  لطثطط  وشصاً  شرضاً  سطغعا  ُتفرض 
لطثول  الاسطغط  ظماذج  باصطغث  تصئض  لظ  وإظعا  والةعض؛  الفساد 
افخرى أو أن تئصى تابسئ لعا طاأخرة سظعا تتاول طتاضاة ظةاتعط 
افضادغمغ والسطمغ؛ وإظعا لظ تصئض بأي ظزام تسطغمغ طظ الثرجئ 
الباظغئ ُغَمعَّل بفاات الثولئ؛ وإظعا لظ تصئض باقساماد سطى أي بقد 
أجظئغئ لاطعغر صطاساتعا اقصاخادغئ والجراسغئ والخظاسغئ والسطمغئ 
والاضظعلعجغئ وجغعحعا، وأظزمئ الاسطغط والرساغئ الختغئ، أو أن 

تةسض أي باب لطثولئ طفاعتاً لاثخُّض الثول اقجاسمارغئ.
 ضق أغاعا افخعات! فظعا دولئ تسسى إلى صغادة عثا السالط بظعر 
اإلجقم، شإن اهللا جئتاظه وتسالى صث أوجإ سطى دولئ الثقشئ أن 
تاماع برؤغئ جغاجغئ طساصطئ طتطغاً ودولغاً وتساظث شصط إلى اإلجقم 
طظاعةعا  وضع  شغ  طساصطئ  أغداً  تضعن  أن  غةإ  وبالاالغ  وتثه؛ 
الاسطغمغئ، وضثلك تعشغر خثطاتعا الساطئ والئظى الاتاغئ، واجاغفاء 
جمغع اتاغاجات الثولئ وافطئ، غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َولَن جَيَْعَل 
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ابُّ لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾ [الظساء: ١٤١]
 وبالاالغ شإن الثقشئ جائظغ ظزاطاً تسطغمغاً طامغجًا جغمضظ الثولئ 
طظ تتصغص عثه افعثاف الظئغطئ، بتغث جغضعن عظاك ارتئاط صعي 
بغظ الاسطغط والعشاء بالصداغا التغعغئ وطخالح الثولئ وافطئ، وتدمظ 
لعثا  تثًا  جادع  وبالاالغ  المساصطئ؛  واقجاثاطئ  الثاتغ  اقضافاء 
اقظفخال بغظ أظزمئ الاسطغط شغ بقدظا واتاغاجات طةامساتظا الخظاسغئ 
والجراسغئ والاصظغئ وغغرعا وعع افطر الثي أدى إلى اقساماد سطى الثول 
افخرى. وعثا، إلى جاظإ اجابمار دولئ الثقشئ المضبش شغ الاخظغع 
قجاغفاء اتاغاجات المةامع بحضض طساصض ولةسض الثقشئ صعة سالمغئ 
سزمى، جغمضظ الثولئ طظ اقجافادة طظ طعارات وسصعل أبظاء افطئ 
المامغجة لاطعغر الثولئ، بتغث ق غاط إعثار ذاصاتعط البمغظئ أو أن 

تصعم الثول افجظئغئ بسرصاعا.
أجج الاسطغط يف دولئ الثقشئ:

 ولثلك أخعاتغ السجغجات، ضغش جاامضظ دولئ الثقشئ طظ تتصغص 
عثه الرؤغئ المامغجة سمطغاً لظزام تسطغمغ طظ الطراز افول؟ تسظاً، 
لقجابئ سطى عثا السآال، شإن تجب الاترغر صث شخض شغ طحروع 
دجاعر دولئ الثقشئ وشغ ضاابه «أجج الاسطغط المظعةغ شغ دولئ 
والمظاعب  الاثرغج  وذرق  وافعثاف  افجاجغئ  المئادئ  الثقشئ» 
الثراجغئ وعغضض السغاجئ الاسطغمغئ لعثه الثولئ - وصث تط تئظغعا 

ضطعا اجاظادًا إلى افدلئ الحرسغئ العاضتئ.
 الظصطئ افولى وافعط أغاعا افخعات عغ أن ظثرك أن افجاس 
الثي تساظث إلغه ضض جعاظإ الظزام الاسطغمغ شغ دولئ الثقشئ - طظ 
ظاتغئ أعثاشه، وطظ ظاتغئ المعاضغع الاغ غاط تثرغسعا وطتاعاعا، 
وتظزغط المثارس وضض حغء آخر، عع السصغثة اإلجقطغئ وتثعا، فن 
عثا عع افجاس العتغث لتغاة المسطط ودولئ الثقشئ. شعغ المصغاس 
العتغث الثي غتثد طا غةإ أن تادمظه المظاعب وطا غةإ رشده، 
غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَمن يَبَْتِغ َلرْيَ اِإلْسالَِم ِديناً َفلَن ُفْقَبَل ِمْنُه 

َارِسِيَن﴾ [آل سمران: ٨٥]
ْ
َوُهَو يِف اآلِخَرةِ ِمَن اخل

 ولثلك، شإن طظاعب الاسطغط شغ دولئ الثقشئ لظ تتاعي سطى 
المعاضغع الاغ تاسارض طع السصغثة اإلجقطغئ. وجاصعم الثولئ أغدًا 
بإغقق المثارس افجظئغئ أو المآجسات الاسطغمغئ الاغ ُتسائر أدوات 
لظحر البصاشئ الطغئرالغئ الشربغئ الفاجثة شغ بقد المسطمغظ. وغمضظ 
أن غصعم افشراد بفاح المثارس الثاخئ ولضظ بحرط أن تائظى عثه 
المثارس طظعاج الثولئ وتثه وتسمض لاتصغص أعثاشه. ولظ غضعن 
عظاك اخاقط بغظ الثضعر واإلظاث شغ طساعث الاسطغط ضما َبغَّظ اإلجقم 
ذلك - جعاء بغظ الطقب أو المسطمغظ - لادع بثلك تثًا، إن حاء اهللا، 
لطسقصات غغر افخقصغئ والاترش الةظسغ الثي تاسرض له الفاغات 

الغعم شغ ضبغر طظ المثارس والضطغات والةاطسات.
 وتاى إن طراتض الاسطغط غةإ أن تاحضض وشص السصغثة اإلجقطغئ 
فن عثه المراتض تتثدعا افدلئ الحرسغئ الماسطصئ بمثاطش الصعاسث 
اإلجقطغئ والفرائخ والسصعبات الاغ تطئص سطى الاقطغث شغ طثاطش 
افسمار. شسطى جئغض المبال، صال الظئغ : «ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَالٍث َعِن 
َحتَّى  اْلَمْجُنوِن  َوَعِن  َيْكُبَر  َحتَّى  ِغيِر  الصَّ َوَعِن  َيْسَتْيِقَظ  َحتَّى  النَّاِئِم 
الخقة  سطغه  وصال  جظظه]،  شغ  داوود  أبع  [رواه  َيِفيَق»  َأْو  َيْعِقَل 
َواْضِرُبوُهْم  ِسِنيَن  َسْبِع  َأْبَناُء  َوُهْم  َالِة  ِبالصَّ َأْوَالَدُكْم  «ُمُروا  والسقم: 

َعَلْيَها َوُهْم َأْبَناُء َعْشِر ِسِنيَن» [رواه اإلطام أتمث شغ المسظث]
 شئتسإ عثه افدلئ وغغرعا طظ افدلئ الحرسغئ، تظصسط طراتض 
المثرجئ إلى ٣ طراتض: المرتطئ افولى (أو المرتطئ اقباثائغئ) طظ 
جظ ٦ جظعات إلى ١٠ جظعات؛ المرتطئ الباظغئ (المثرجئ الماعجطئ) 
طظ جظ ١٠ جظعات إلى جظ ١٤ جظئ؛ والمرتطئ البالبئ (أو المثرجئ 

الباظعغئ) طظ جظ ١٤ جظئ تاى ظعاغئ المراتض الثراجغئ.

أغاعا افخعات، غاعجإ سطى دولئ الثقشئ ضمان تعشغر   وباظغاً 
الاسطغط الممااز لضض شرد طظ أشراد رسغاعا بشخ الظزر سظ الةظج 
أو السرق أو الثغظ. شصث ظخئ المادة ١٧٨ طظ طحروع دجاعر دولئ 
الثقشئ الثي أسثه تجب الاترغر سطى: «تسطغط طا غطجم لقظسان شغ 
أو  ضان  ذضرًا  شرد  لضض  تعشره  أن  الثولئ  سطى  شرض  التغاة  طسارك 
أظبى شغ المرتطاغظ اقباثائغئ والباظعغئ، شسطغعا أن تعشر ذلك لطةمغع 
طةاظاً، وغفسح طةال الاسطغط السالغ طةاظاً لطةمغع بأصخى طا غاغسر طظ 

إطضاظغات».
شغ  غتااجعن  طا  افشراد  تثرغج  أن  غرى  اإلجقم  فن  وذلك   
طسارك التغاة أتث التاجات افجاجغئ لطرسغئ الاغ غةإ ضمان إحئاسعا 
بحضض شردي. لثلك، شإظه غاعجإ سطى دولئ الثقشئ تعشغر سثد ضاف 
الرسغئ  أشراد  لةمغع  والمسطمغظ  والباظعغئ  اقباثائغئ  المثارس  طظ 
الاسطغط  جغاجئ  أعثاف  لاتصغص  إلغه  غتااجعن  طا  بضض  وتجوغثعط 
وبحضض طةاظغ. وسقوة سطى ذلك، شإن دولئ الثقشئ جاصعم أغدًا 
باعشغر الثراجات السطغا طةاظاً والاغ تسائر ضرورغئ لطثولئ طبض السطعم 
اإلجقطغئ، والطإ، والعظثجئ، وتثرغإ المسطمغظ وشغ العصئ ظفسه 
بضض اإلطضاظغات المااتئ لاعشغر دراجئ المعاضغع غغر  تسسى أغداً 

الدرورغئ طةاظاً.
دولئ  شغ  افولعغئ  أن  افخعات،  أغاعا  واضتاً  غضعن  أن  وغةإ   
الثقشئ جاضعن لقجابمار شغ الاسطغط. شإظعا ضثولئ تسسى لصغادة 
لثثطئ رسغاعا واإلظساظغئ، شإظعا لظ تصئض أن  السالط وتسسى شسقً 
تضعن طةرد دولئ طظ دول السالط البالث، أو أن غضعن طساعى الاسطغط 
شغعا طظ الثرجئ الباظغئ بسئإ ظصص افطعال. شساسسى بضض الطاصات 
واإلطضاظغات إلى إغةاد وشرة طظ المثرجغظ والمتاضرغظ المثربغظ 
تثرغئاً جغثًا وبأجرة سالغئ، وجاةعجعط تةعغجًا ضاطقً، وجاضعن شغعا 
المثارس والضطغات والةاطسات وطراضج افبتاث والمضائات والمثائرات 
والاصظغات  افجعجة  بأتثث  دائماً  طةعجة  الضبغر  وغغرعا  والمراخث 
وسطى أسطى طساعى، وذلك باجاثثام البروات المعجعدة شغ الئغئ 
المال (الثجاظئ المرضجغئ)، والاغ جاضعن إن حاء اهللا وشغرة جثًا ظزرًا 
لطئغسئ الظزام اقصاخادي اإلجقطغ الختغح شغ دولئ الثقشئ الاغ 
طا زال تارغثعا طابقً شغ افذعان شغ صثرتعا سطى تعشغر تغاة طجدعرة 
شغ بقدظا اإلجقطغئ. وسقوة سطى ذلك، شإظعا جاصعم بإظحاء طةمع 
«طثارس حاطض» بغظ الصرى الخشغرة وجاصعم باظزغط وجائض الظصض 
بثلك  وجادمظ  المثارس،  إلى  طظازلعط  طظ  الطقب  لظصض  طةاظاً 
سثم وجعد تمغغج بغظ المثن والمظاذص الرغفغئ شغ جعدة وظعسغئ 
الاسطغط، وذلك فظه غاعجإ سطى دولئ الثقشئ طظ ظاتغئ حرسغئ أن 
 : تضعن العخغ والداطظ لتصعق ضض طظ غتمض تابسغاعا، صال الظئغ

«َواِإلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه» [رواه الئثاري سظ ابظ سمر]
الثي  الاسطغط  طظ  لطاربح  تثًا  جغدع  افخعات،  أغاعا  عثا،  ضض   
تصعم به التضعطات وافغظغاء وأختاب الظفعذ، وجغدع تثًا فظزمئ 
الةغث  الاسطغط  سطى  غتخض  ق  تغث  بقدظا،  شغ  المجدوجئ  الاسطغط 
جعى افغظغاء بغظما غاسطط الفصراء تسطغماً جغؤاً. وبثقً طظ ذلك، شإن 
الظزر  بشخ  ذمعتاتعط  ضض  لاتصغص  الطقب  ضض  جاثسط  الثولئ 
سظ برواتعط، وجاساسثعط لطعخعل إلى أسطى المساعغات الثراجغئ 
وتتصغص تططساتعط شغ طةال اقباضار طظ أجض خظع وجط طامغج 
وضاف طظ المةاعثغظ والسطماء والمثارسغظ إن حاء اهللا. شصث ظخئ 
المادة ١٧٩ طظ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الاترغر سطى: 
«تعغأ الثولئ المضائات والمثائرات وجائر وجائض المسرشئ شغ غغر 
المثارس والةاطسات لامضغظ الثغظ غرغئعن شغ طعاخطئ افبتاث شغ 
حاى المسارف طظ شصه وأخعل شصه وتثغث وتفسغر، وطظ شضر وذإ 
وعظثجئ وضغمغاء، وطظ اخاراسات واضاحاشات وغغر ذلك، تاى غعجث 
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شغ افطئ تحث طظ المةاعثغظ والمئثسغظ والمثارسغظ».
أعثاف ظزام الاسطغط يف دولئ الثقشئ:

 لثلك أغاعا افخعات، طا عغ أعثاف ظزام الاسطغط شغ دولئ الثقشئ 
وضغش جاسمض سطى تتصغص عثه افعثاف؟ تسظاً، أوقً، عظاك ٣ أعثاف 

رئغسغئ لطاسطغط المثرجغ:
1. بظاء الحثخغئ اإلجقطغئ

 العثف افول عع بظاء الحثخغئ اإلجقطغئ، حثخغات أبظاء افطئ 
اإلجقطغئ  وافشضار  اإلجقطغئ،  السصغثة  غرس  خقل  طظ  اإلجقطغئ 
والسطعك بظاء سطى المفاعغط اإلجقطغئ سظث الطقب بتغث غخئتعن 
طسطمغظ غتمطعن اإلجقم ضأجاس وتغث لةمغع أشضارعط وأتضاطعط 
وطغعلعط وجطعضعط وغحضطعن تغاتعط وشصاً لثغظعط. وعثا العثف 
غسضج طصاخث الظئغ  شغ تسطغمه لطمسطمغظ شغ طضئ المضرطئ 
والمثغظئ المظعرة فظه ضان غسسى أغداً لئظاء الحثخغات اإلجقطغئ 

شغ تفضغرعط وجطعضعط.
 وتئظى الحثخغات اإلجقطغئ سظث افذفال أوقً طظ خقل غرس 
السصغثة اإلجقطغئ سظ صظاسئ شغ ظفعجعط طظ خقل إسطائعط افدلئ 
السصطغئ الصطسغئ سطى وجعد اهللا جئتاظه وتسالى وأن الصرآن الضرغط عع 
ضقم اهللا. وطظ بط غاط تثرغسعط افشضار وافتضام اإلجقطغئ، ولضظ 
بطرغصئ سمطغئ بتغث غفعمعن دائماً ضغفغئ تطئغصعا شغ تغاتعط سطى 
العاصع المظاجإ، وبطرغصئ تآبر سطى أشضارعط وطحاسرعط بتغث غائظى 
الطقب تضط اإلجقم العاجإ تةاه المسألئ - شغاخرشعن وشص افتضام 
بالصغام أو اقطاظاع - شق تئصى عثه افتضام طةرد أشضار ظزرغئ. لثلك، 
شإن تثرغج المعاضغع اإلجقطغئ طبض الطشئ السربغئ، وتفسغر الصرآن، 
والسظئ الظئعغئ، والسغرة والاارغت اإلجقطغ غةإ أن غاط بطرغصئ 
تثشسعط دائماً إلى تظمغئ حثخغاتعط اإلجقطغئ والسمع بعا - شغاط 
تثرغج الصرآن لغج شصط بعثف جسض الطقب غتفزعظه صئض جظ 
لفعط إسةازه الطشعي ولفعط الصعاسث والثروس  الئطعغ ولضظ أغداً 
السغرة  تثرغج  وغةري  فسمارعط؛  وشصاً  غطئصععا  أن  غمضظ  الاغ 
لفعط صعاسث وأتضام تمض الثسعة شغ إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ وتظزغط 
حآوظعا الثاخطغئ والثارجغئ؛ أطا تثرغج الاارغت اإلجقطغ شسغرضج 
سطى الخفات الئارزة لطحثخغات اإلجقطغئ طبض الختابئ، والاابسغظ 
والتضام والسطماء، والاأضغث سطى الحةاسئ والخئر والاصعى، والعصعف 
ضث الزطط، وتماغئ افطئ واإلجقم بتغث تخئح عثه المسارف طخثر 
إلعام لططقب وغتمطعظعا شغ أشضارعط وطغعلعط. وسقوة سطى ذلك، 
ضض  شغ  صعاسثه  ُتفعط  بتغث  حاطض  بحضض  اإلجقم  تثرغج  غاط 
طةال طظ طةاقت التغاة؛ شغ السئادات، وافخقق، والتغاة افجرغئ، 

واقصاخاد، والمسائض الصدائغئ والسغاجئ وغغرعا.
 والعثف عع اقظاعاء طظ عثه السمطغئ طظ بظاء الحثخغئ اإلجقطغئ 
طع ظعاغئ المرتطئ المثرجغئ البالبئ بإذن اهللا، وطثرجاتعا جااطصى 
الثسط طظ افجعاء اإلجقطغئ شغ دولئ الثقشئ تغث إن وجائض اإلسقم 
والمساجث وضاشئ المآجسات افخرى لظ تصعم بالاروغب إق لطمفاعغط 

اإلجقطغئ الظصغئ الخاشغئ.
2. تسطغط المعارات والمسارف السمطغئ القزطئ لمسارك التغاة

 والعثف الباظغ لطاسطغط المثرجغ عع تسطغط الطقب طا غتااجعظه 
إلسثادعط  بعط  المتغطئ  الئغؤئ  طع  لطافاسض  وطسارف  طعارات  طظ 
لقظثراط شغ طسارك التغاة السمطغئ، طبض الرغاضغات والسطعم والمسارف 
الساطئ والمعارات القزطئ قجاثثام افدوات والمثارسات المثاطفئ، 
سطى جئغض المبال ضغفغئ اجاثثام افجعجة الضعربائغئ واإللضاروظغئ، 
وأجعجة الضمئغعتر وافجعجة المظجلغئ والجراسغئ وافدوات الخظاسغئ، 
وعضثا. ضما جغاط تثرغسعط الرغاضئ المفغثة طبض السئاتئ والرطاغئ، 
تتئ  السسضرغئ  المعارات  سطى  تثرغئعط  جغاط  الئطعغ  جظ  وبسث 

إحراف الةغح.
3. تتدغر الطقب لطمرتطئ الةاطسغئ

 والعثف البالث طظ الاسطغط المثرجغ عع إسثاد الطقب لثخعل 
الةاطسئ سظ ذرغص تسطغمعط السطعم افجاجغئ المططعبئ لعثه المرتطئ 
- جعاء أضاظئ بصاشغئ طبض الفصه، والطشئ السربغئ وتفسغر الصرآن، أم 
سطعطا تةرغئغئ - طبض الرغاضغات والضغمغاء وسطط افتغاء والفغجغاء. 
والعثف طظ ذلك عع بظاء الحثخغات الئارزة والسطماء وسطماء الحرغسئ 
والثئراء شغ ضض طةال طظ طةاقت التغاة تاى تضعن دولئ الثقشئ صعة 
رائثة وطآبرة سطى طساعى السالط. ولاتصغص ذلك، جغاط اجاثثام ذرق 
وأجالغإ الاثرغج الاغ تبغر الافضغر السمغص وتطعط الطقب. وجغاط 
تثرغج السطعم الاةرغئغئ، سطى جئغض المبال بطرغصئ تئظغ المعارات 
الاتطغطغئ، وبتغث تطئص المعاضغع شغ تض طحاضض التغاة التصغصغئ 
وجاةري دراجاعا لقجافادة طظعا بما غثثم طخالح افطئ وصداغاعا 
التغعغئ. وسقوة سطى ذلك، جغاط اجاثثام الاةارب والاصظغات الرصمغئ 
وأدوات الاسطط اإللضاروظغ - والاغ ربما جاحمض تطئغصات وأدوات 
طتاضاة العاصع اقشاراضغ وغغرعا الضبغر - لمساسثة الطقب سطى تخعر 

وشعط المفاعغط السطمغئ الاغ غةري تثرغسعا بعضعح أضئر.
 أغاعا افخعات، إن عثه افعثاف البقبئ لطاسطغط المثرجغ جغاط 
تتصغصعا شغ ضض طرتطئ طظ طراتض الاسطغط المثرجغ بتغث غةري 
الاعجع شغ ضض طرتطئ بحضض أضئر طظ المساعغات الاغ تتصصئ شغ 
المرتطئ السابصئ، وبتغث ُتدمظ اجامرارغئ السمطغئ الاسطغمغئ طظ 
المرتطئ افجاجغئ وتاى المرتطئ الباظعغئ. وجغضعن عظاك تائع وبغص 
لفداء افضادغمغ لضض ذالإ شغ جمغع طراتض الاسطغط البقث طظ خقل 
المثارس والثي جغاط تتئ إحراف دائرة الاسطغط شغ دولئ الثقشئ 

لمراصئئ ظعسغئ الاسطغط ولدمان تتصغص عثه افعثاف.
 وشغ خقل الفخعل السائ افخغرة طظ المرتطئ الثراجغئ البالبئ، 
الطقب  شإن  افجاجغئ،  والسطمغئ  اإلجقطغئ  المعاد  جاظإ  وإلى 
جغثرجعن شروساً اخاغارغئ لطاثخخات الاغ غثططعن لقلاتاق بعا، 
شسطى جئغض المبال، شغ طرتطئ الاسطغط السالغ جاضعن عظاك شروع 
ضفرع البصاشئ اإلجقطغئ والفرع السطمغ والفرع الخظاسغ والفرع الجراسغ 
تاسطص  طعضعسات  وغحمض  لقظاث  المظجلغ  والفرع  الاةاري  والفرع 

برساغئ الئغئ وافذفال.
 إن عثا المظعاج الاسطغمغ الماضاطض والحاطض، جغئظغ حثخغات 
إجقطغئ حاططئ تامغج شغ شعط دغظعا وذئغسئ عثا السالط، وضثلك 

جغجودعط بافجج المططعبئ لقلاتاق بالثراجات السطغا.
أعثاف وطآجسات الاسطغط السالغ:

 وأخغرًا أغاعا افخعات، سظثطا ظظزر إلى رؤغئ دولئ الثقشئ لطاسطغط 
السالغ، وأعثاشه وطآجساته، غمضظظا أن ظرى طرة أخرى السقصئ العبغصئ 
وضثلك  المةامع  باتاغاجات  والعشاء  الثولئ  الاسطغط شغ  ظزام  بغظ 
الضغفغئ الاغ جاامضظ دولئ الثقشئ طظ خقلعا طظ بظاء التدارة 

وافجغال الثعئغئ.
 شسطى جئغض المبال، إن أتث افعثاف عع تسمغص وترضغج الحثخغئ 
اإلجقطغئ شغ ذقب الاسطغط السالغ واقرتصاء بعثه الحثخغئ لاخئح 
صائثة شغ تراجئ الصداغا المخغرغئ لفطئ اإلجقطغئ وخثطاعا، طبض 
ضمان الاطئغص الختغح لقجقم، وطتاجئئ الصغادة، وتمض الثسعة، 
والاخثي لفخطار الاغ تعثد وتثة افطئ والثغظ ودولئ الثقشئ. 
لططئئ  طسامر  بحضض  جاثرس  اإلجقطغئ  البصاشئ  أن  غسظغ  وعثا 
الاسطغط السالغ، بشخ الظزر سظ الاثخص الثي اخااروه. والظاغةئ عغ 
بظاء ذئصئ أسطى تسطغماً طظ أبظاء عثه افطئ والثغظ جغضعظعن ذقئع 
لظحر اإلجقم وتماغاه، بثقً طظ أجغال تسسى شصط لاتصغص المجغث 
طظ تططساتعط الاسطغمغئ واقصاخادغئ الحثخغئ. وسقوة سطى ذلك، 
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شإن دولئ الثقشئ جاعشر العجائض لططقب لامضغظعط طظ الاثخص 
شغ جمغع طةاقت البصاشئ اإلجقطغئ وجاحةسعط سطى ذلك طظ أجض 
إظااج السطماء والصادة والصداة والفصعاء بتغث تجدعر افطئ شغ تطئغص 

اإلجقم وظحره وتماغاه.
 وغعثف الاسطغط السالغ أغداً إلى بظاء الطعاصط الصادرة سطى خثطئ 
طخالح افطئ التغعغئ طبض تعشغر ظعسغات طماازة وضمغات ضاشغئ طظ 
إسثاد  وضثلك  الختغئ،  والرساغئ  وافطظ  والمساضظ  والمغاه  الشثاء 
والمعظثجغظ  افذئاء  طظ  افطئ  حآون  لرساغئ  القزطئ  الطعاصط 
والمسطمغظ والممرضغظ والمارجمغظ وغغرعط. وعثا غحمض إسثاد 
ذعاصط الثئراء الصادرة سطى تصثغط الثطط اقجاراتغةغئ والثراجات 
واقصاراتات وضثلك اباضار العجائض وافجالغإ الماطعرة شغ الجراسئ 
والخظاسئ وافطظ لامضغظ الثولئ طظ تتصغص اقضافاء الثاتغ شغ إدارة 
حآوظعا. وجغضعن عظاك أغداً تظسغص وبغص بغظ طساعث الاسطغط السالغ 
والثولئ، طبض الاظسغص الثي جغضعن بغظ ضطغات الجراسئ شغ الةاطسات 
غطئغ  السالغ  الاسطغط  أن  لدمان  الثقشئ،  دولئ  شغ  الجراسئ  ودائرة 

اتاغاجات المةامع، طبض تتسغظ ري افراضغ وتربغئ الماحغئ.
شغ  الدثمئ  اقجابمارات  أن  تسائر  الثقشئ  دولئ  شإن  ولثلك   
الاثخخات الةاطسغئ والئتث والاطعغر ججء ق غاةجأ طظ تغعغئ وختئ 
والاصظغئ  والخظاسغئ  المعظغئ  المساعث  طظ  السثغث  وجاعشر  الثولئ، 
وضثلك الةاطسات وطراضج افبتاث شغ جمغع أظتاء العقغات لاتصغص عثا 
العثف. لثلك أغاعا افخعات، طظ خقل ضض ذلك، جاحاعثن دولئ 
الثقشئ شغ المساصئض الصرغإ إن حاء اهللا دولئ رائثة شغ السالط شغ 
تطعر أبتاث الثقغا الةثسغئ والسقج الةغظغ والاضظعلعجغا واقتخاقت 
واجاضحاف الفداء؛ وجاتصص تصثطاً عائقً شغ سقج السرذان وإظااج 
الفغداظات؛  سطى  السغطرة  وأجالغإ  الري  وتصظغات  الظزغفئ  الطاصئ 
وجاصثم اضاحاشات جثغثة شغ الفغجغاء الضمغئ والثضاء اقخطظاسغ 

والصداء سطى المقرغا وافطراض المصاوطئ لطمدادات التغعغئ.
الثاتمئ:

 أغاعا افخعات السجغجات، إن عثا عع الاخعر سظ السمطغئ الاسطغمغئ 
وطافعصئ  شرغثة  ورؤغئ  تخعر  شعع  ترون  وضما  الثقشئ،  دولئ  شغ 
وطظصطسئ الظزغر. والعاصع أن عثا الظزام اإلجقطغ عع الثي أظةإ 
الصادة المامغجغظ أطبال سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه وسمر بظ سئث 
السجغج وعارون الرحغث؛ والفصعاء اقجابظائغغظ طبض الحاشسغ وابظ 
تغمغئ وظفغسئ بظئ التسظ رضغ اهللا سظعط؛ والسطماء الئارزغظ طبض 
ابظ جغظا، والثعارزطغ، وطرغط اإلجطرقبغ - وجاظةإ عثه افطئ طرة 
أخرى، إن حاء اهللا، الصادة المامغجغظ والمةاعثغظ والسطماء المئاضرغظ 
الثقشئ  دولئ  شإن  وبالاالغ  الثعئغئ.  وافجغال  التدارة  جائظغ   -
جاسعد طرة أخرى إلى طضاظاعا الاغ تساتصعا ضمرضج لطاسطغط سطى 
طساعى السالط - دولئ ترجض إلغعا الثول افخرى أبظاءعا لغاطصعا أشدض 
تسطغط شغ التغاة ظزرًا لظزاطعا الاسطغمغ الظمعذجغ الثي جغضعن شسًق 

ظمعذجاً تتاثي به الثول وافطط افخرى.
الثسعة  عثه  طظ  ججءًا  تخئتظ  تاى  أخعاتغ  ظثسعضظ  وظتظ   
السزغمئ إلصاطئ عثه الثولئ السزغمئ، ولغضعن الظخر المعسعد سطى 
أغثغضظ، وإلى أن تضظ ججءا طظ البعرة الاارغثغئ التصغصغئ لعثا السالط. 

ةُ مَجِيعاً﴾ [شاذر: ١٠] ةَ َفلِلَِّه الِْعزَّ غصعل اهللا تسالى: ﴿َمن اَكَن يُِريُد الِْعزَّ

د. ظسرغظ ظعاز
طثغرة الصسط الظسائغ 

شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر
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إندونيسيا
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بناء تعليم متميز على مستوى العالم في ظل دولة الخالفة

Ïμ2Ÿ

طظث ألش سام وجثت الةاطسات المامغجة شغ جاظثغحابعر، وبشثاد، والضعشئ، وأخفعان، وصرذئئ، واإلجضظثرغئ، والصاعرة، ودطحص، وشغ 
سثة طثن ضئرى أخرى شغ حاى أظتاء الئقد اإلجقطغئ. وصث وجثت بسخ طراضج الاسطغط السالغ خارج الثولئ اإلجقطغئ خقل تطك التصئئ 
شصط شغ الصسطظطغظغئ، وضاغفظس شغ الخغظ، وظاقظثا شغ العظث. وتاى شغ ذلك العصئ، ضاظئ جاطسئ الصسطظطغظغئ تصطث الةاطسات شغ 
بشثاد وصرذئئ. أطا شغ أوروبا الشربغئ، شطط غضظ عظاك أي وجعد لطةاطسات. وأصثم جاطسئ شغ إغطالغا عغ جاطسئ بعلعظغا وصث تأجسئ سام 
١٠٨٨. أطا جاطسئ بارغج وجاطسئ أوضسفعرد شصث تأجساا شغ الصرظغظ التادي سحر والباظغ سحر، وتاى الصرن السادس سحر لط تضظ 

تمطك جعى المراجع الاغ تط التخعل سطغعا طظ السالط اإلجقطغ.

وصث جاعط الاظعع الضئغر شغ المعاد الثراجغئ شغ طرتطئ الاسطغط 
اإلجقطغئ  التدارة  ظعدئ  شغ  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  السالغ 
بمؤات  راغئ  افخعغظ  شرظاس  بظ  سئاس  جئص  شصث  واظاحارعا. 
الطائرة.  اآلقت  لخظاسئ  العظثجغئ  الاةارب  إجراء  شغ  السظغظ 
صرذئئ،  شغ  الضئغر  المسةث  طؤثظئ  طظ   ٨٥٢ جظئ  شغ  صفج  شصث 
وعع غرتثي سئاءة طثسمئ بإتضام بصعائط خحئغئ. وصث ظةح ابظ 
وطعظثجاً، شغ تطعغر  إجماسغض بظ الرزاز الةجري، وصث ضان سالماً 
أول إظسان آلغ (روبعت) شغ السالط خقل الصرن الباظغ سحر، وصث 
صخر  شغ  ساطاً   ٢٥ لمثة  وسمض  الظعرغظ،  بغظ  طا  بقد  شغ  ساش 
السططان ظاخر الثغظ طتمعد. وبخرف الظزر سظ ظةاته شغ تطعغر 
تصظغئ تخمغط اإلظسان اآللغ، شصث صام أغداً باخاراع أدوات تئسط 
صغام اإلظسان بافسمال الغعطغئ، طظ خقل تطعغر آقت تسمض بحضض 
تطصائغ وباثخض بحري طتثود جثًا. وباإلضاشئ إلى عثا، شصث ضان 
عظاك السثغث طظ افبتاث واقخاراسات شغ سعث دولئ الثقشئ والاغ 

غغرت وجه السالط.
إق أظه بسصعط دولئ الثقشئ، شصث تشغرت الظزرة إلى الاسطغط شغ 
أداة  اآلن  لغخئح  بطرغصئ  الاسطغط  اجاشقل  تط  شصث  الغعم.  السالط 
اجاسمارغئ ووجغطئ لاسجغج أعثاف السغاجئ الثارجغئ الشربغئ ولغج 
جاعمئ  وصث  إظساظغئ طحرصئ.  وتدارة  لئظاء سخر ذعئغ  وجغطئ 

افظزمئ الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ شغ ذلك.

الاسطغط  غعاجععا  الاغ  التالغئ  لطمحاضض  جظاسرض  غطغ  وشغما 
السالغ، وعغضطغئ الاسطغط السالغ وضغش أن تمعغطه غسائر أولعغئ شغ 
دولئ الثقشئ، وضغش جاصعم دولئ الثقشئ باظزغط الاسطغط السالغ 
سمطغاً طظ أجض تتصغص الاططسات الاسطغمغئ والسطمغئ لفطئ، والضغفغئ 
وضغفغئ  وطئثع،  سزغط  سطمغ  جغض  وبظاء  إتغاء  بعا  جغةري  الاغ 
طخالح  وخثطئ  لرساغئ  الئتعث  وإجراء  الاطعغر  تتصغص  ضمان 

واتاغاجات افطئ.
أ. طحاضض الاسطغط السالغ

وشصًا  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  السالغ  الاسطغط  اجاشقل  الغعم  غةري 
اإلجقطغ  السالط  شغ  السالغ  الاسطغط  أخئح  شصث  الشربغئ.  لطثطط 
بعابئ غظفث طظ خقلعا اقجاسمار الفضري ووجغطئ لئسط العغمظئ 
والثساغئ السطماظغئ. ولثلك شصث أخئح الاسطغط السالغ أداة اجاسمارغئ 
لاسجغج أعثاف السغاجات الثارجغئ الشربغئ. وخار الاسطغط السالغ شغ 
غغاب دولئ الثقشئ ق غعثف أبثًا لئظاء افجغال الثعئغئ والتدارة 
لاساسث  ُوجثت  شصث  اإلجقطغ  السالط  شغ  افظزمئ  وأطا  المحرصئ. 

عثه الئراطب اقجاسمارغئ السطماظغئ.
شفغ إظثوظغسغا، ُغصال إظه شغ سام ٢٠١٧، أن التضعطئ جاعصش 
وجاثشع  السالغ  الةاطسغ  الاسطغط  طآجسات  إظحاء  تراخغص 
ضعطئاس  ختغفئ  (المخثر:  السالغ  المعظغ  الاسطغط  تظمغئ  باتةاه 
أخئتئ  شصث   .(٢٠١٦ افول/دغسمئر  ضاظعن   ٢٩ اإلظثوظغسغئ، 
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اقسائارات الرئغسغئ عغ خثطئ المخالح الخظاسغئ وتصطغث عغضطغئ 
الاسطغط السالغ شغ الثول الماصثطئ. وعثا دلغض صعي سطى أن عغضطغئ 
الاسطغط السالغ شغ إظثوظغسغا تصعم سطى الظفسغئ، وعع تصطغث لطتدارة 
الشربغئ، وق غاماع بالرؤغئ التصغصغئ إلسثاد الضفاءات الئحرغئ الاغ 
جاسمض سطى تطعغر الثولئ وصغادة التدارة. شالاسطغط السالغ، بثقً 
طظ أن غضعن دائرة تسمض سطى إسثاد الضفاءات الئحرغئ الصادرة سطى 
واإلبثاسات  اقخاراسات  وتظاب  وتتصغصعا،  افطئ  باتاغاجات  العشاء 
الاغ غمضظ أن تسافغث افطئ طظعا سطى ظطاق واجع - أخئح ُغساشض 
لثثطئ طخالح السالط الخظاسغ وافجعاق السالمغئ. وعثا غثل سطى 
أن الاسطغط السالغ الظفسغ صث خمط لغظاب شصط سماقً لطثولئ، بغظما 
غةإ أن غضعن العثف التصغصغ لعثا الاسطغط عع بظاء أجغال طماازة 

لطمساعمئ شغ بظاء تدارة طحرصئ ولغج طةرد سمالئ طاعرة.
وأطا سطى خسغث تطعغر الئتث شغ طةال الاسطغط السالغ، شاسغطر 
بعا  المسمعل  افظزمئ  شغ  طثضعر  وعثا  افجظئغئ.  الحرضات  سطغه 
شغ وزارة الاربغئ والاسطغط والبصاشئ رصط ٩٢، جظئ ٢٠١٤ الماسطص 
ظحر  غطجم  الحروط  عثه  شأتث  افجااذغئ.  سطى  لطتخعل  بحروط 
صئض  طظ  تفعرس  الاغ  المحععرة  الثولغئ  المةقت  شغ  افبتاث 
طاغضروجعشئ  «أضادغمغئ  أو  «جضعبعس»،  أو  السطعم»،  «حئضئ 
لطئتعث»، أو طآحرات الئتث افخرى وشصاً لطمثغرغئ الساطئ لطاسطغط 
السالغ. وصث أخئح السطط الرأجمالغ صعة تةارغئ سالمغئ تسغطر سطى 
الصعى افضادغمغئ الساططئ شغ إظثوظغسغا، وبطئغسئ التال، غفارض 
أن تساسث المخالح والمحارغع السطمغئ أعض إظثوظغسغا سطى تتسغظ 
واصع تغاتعط ولغج طةرد ظحر افبتاث شغ طةقت الظثئئ المرطعصئ. 
وشغ العصئ ظفسه، شإن غالئغئ العجط افضادغمغ لغج صادرًا سطى 
وبسئإ  شغعا،  الظحر  لخسعبئ  ظزرًا  المةقت  تطك  إلى  العخعل 
الطشئ، وبسئإ أظعا ترضج سطى تفاخض دصغصئ أو ترضج سطى الظزرغات 
أطر  الرأجمالغئ  به  تاساطض  الثي  والمظطص  ضئغر.  بحضض  المةردة 
طظ  إلغعا  الظزر  غاط  سظثطا  خخعخاً  التالئ،  عثه  شغ  طظه  طفر  ق 
غصعم  أن  المآلش  طظ  تاططإ  الاغ  والظحر  الاألغش  تصعق  طظزعر 
بظصض تصه شغ المادة المظحعرة إلى الظاحر. وغسث عثا ظطماً، شأي 
ع سطى اتفاصغئ  تصعق غمطضعا المآلش سظثطا ق غظحر طصاله إق إذا َوصَّ

ظصض التصعق! [تغرتا، ٢٠١٦]
شغ  ظاخر  طتمث  السالغ  والاسطغط  الئتث  تصظغات  وزغر  وغثطط 
افجاظإ  المحععرغظ  السطماء  قجاصطاب  قصاراح   ٢٠١٧ أوائض 
إلى إظثوظغسغا. وجغأتعن طظ العقغات الماتثة وألماظغا وععلظثا 
وبرغطاظغا وأجارالغا والغابان وضعرغا الةظعبغئ. بض إن عظاك تثغث 
غثور تعل اجاصطاب رؤجاء الةاطسات طظ الثارج. والسغاجئ الاغ 
تط اظاعاجعا طظ المرجح أن تسارع شغ تتصغص أعثاف دشع الاسطغط 
السالغ شغ إظثوظغسغا لطثخعل شغ شؤئ «ذراز الةاطسئ السالمغ» طظ 
الثولغئ  والحراضئ  والئتعث  والظحر  الثضاعراه  براطب  زغادة  خقل 
طع الةاطسات وطآجسات الاسطغط السالغ. وغةإ أن ظسارف بخراتئ 
أطام  إظثوظغسغا  ضسش  سظ  غضحش  دلغقً  تسائر  السغاجئ  عثه  أن 
المآجسات الاسطغمغئ شغ الثول افخرى. وطظ ظاتغئ أخرى، تآضث 
الاغ  السالمغئ  اقجاصطاب  وطتاولئ  العغمظئ  سطى  السغاجئ  عثه 
تمارجعا الثول السطماظغئ الرأجمالغئ الشربغئ سطى الاسطغط السالغ شغ 

السالط اإلجقطغ [أظثغرا، ٢٠١٦].
والاعجه ظتع «ذراز الةاطسئ السالمغ» بالاأضغث لط غأت طظ تطصاء 
ظفسه. شصث بثأت طظزمئ الغعظغسضع بالاروغب له فول طرة طظ خقل 
اإلسقن السالمغ بحأن الاسطغط السالغ لطصرن ٢١: رؤغئ وبرظاطب سمض 
شغ بارغج شغ سام ١٩٩٨. وصث اجاظثوا شغ تةاعط سطى التاجئ 
المطتئ لخظع أدوار لطاسطغط السالغ شغ إسثاد الصثرة الاظاشسغئ لطثول 

لثخعل سخر السعلمئ. وصث خادصئ سطغعا المثغرغئ الساطئ لطاسطغط 
السالغ شغ إظثوظغسغا تتئ طسمى اجاراتغةغئ الاسطغط السالغ ذعغطئ 
المثى. وصث صال الثضاعر ظغضماه (باتث شغ جاطسئ إغرقغا)، إن أتث 
طآحرات «ذراز الةاطسئ السالمغ» عع برظاطب لمةمعسئ طظ المعاد 
بالطشئ  الثراجئ  طساغغر  وتسائر  اإلظةطغجغئ.  بالطشئ  تثرغسعا  غةري 
وذلك بثرغسئ ضعن العثف عع السالمغئ.  إلجاطغاً  اإلظةطغجغئ حرذاً 
بالطشئ  دراجغ  برظاطب  سطى  غتاعي  دراجغ  تثخص  شضض  لثلك، 
السالغ.  الاسطغط  تطعغر  شغ  التاجط  الساطض  أظه  وغئثو  اإلظةطغجغئ. 
المسظغئ  المآجسئ  سطى  غةإ  السالمغ»،  الةاطسئ  «ذراز  وضمظ 
الثضاعر  بتسإ  بغظما  افجاظإ،  لططقب  المظاجئئ  المراشص  تعشغر 
ظغضماه، شإن المراشص المعجعدة لغسئ طظاجئئ تاى بالظسئئ لططقب 
دراجغ  طساعى  سطى  لطتخعل  المتاضرغظ  دشع  وغاط  المتطغغظ. 
افجااذغئ  سطى  لطتخعل  غثشسعن  المحارضغظ  وافجاتثة  أسطى، 
الضاططئ، وشغ العصئ ظفسه غفرض السالط الرأجمالغ الشربغ طساغغر 
اإلدارة الماسطصئ بالسمض افضادغمغ. وبالاالغ، شإن عثا غآدي إلى 
إعثار العصئ والةعث طظ خقل السسغ شصط لطتخعل سطى الارصغئ 
تشغغرًا  اآلن  عظاك  شإن  لثلك،  وباإلضاشئ  والمظاخإ.  الرتإ  شغ 
سطى  الارضغج  طظ  طجغث  ظتع  دارطا»  «تراي  جاطسئ  شغ  الارضغج  شغ 
طظ الاعجه ظتع خثطئ طخالح الحسإ.  اقباضارات والئتعث، بثقً 
وشغ العصئ ظفسه، ق غاط دسط الئتعث افجاجغئ وتمعغطعا بحضض 
المطضغئ  تصعق  اتةاه  شغ  تخإ  الاغ  الئتعث  طع  بالمصارظئ  ضاف 

الفضرغئ.
وعظاك صدغئ أخرى طاسطصئ بالاسطغط السالغ شغ السالط اإلجقطغ 
وعغ ضسش الامعغض والاظزغط طظ خجغظئ الثولئ، وغاةطى ذلك شغ 
والئتث.  الثراجئ  شغ  الاثخص  لمجغث  المااتئ  الفرص  اظثفاض 
والظاغةئ عغ عةرة السصعل طظ بقدظا بحضض ضئغر، بتغث إن الثول 
الشربغئ تسافغث طظ السصعل الفثة والمعارات فبظاء عثه افطئ بثقً 
الثولئ  خجغظئ  أطعال  طظ  الدسغش  واإلظفاق  اإلجقطغ.  السالط  طظ 
غآبر جطئاً شغةسض تضطفئ الاسطغط السالغ طرتفسئ. شسطى جئغض المبال، 
تئطس الرجعم الثراجغئ لثراجئ الطإ شغ إتثى الةاطسات الرائثة 

شغ إظثوظغسغا ١٠٠ ططغعن روبغئ لضض شخض دراجغ.
الثئراء  رتغض  عع  الئحرغئ  الطاصات  عةرة  أو  افدطشئ  وعةرة 
طظ  تطعرًا  أضبر  سادة  عغ  والاغ  أخرى  لثول  والمبصفغظ  والسطماء 
بطثعط افخطغ. وغرجع ذلك إلى سثم وجعد الفرص لطصغام بافسمال 
اإلبثاسغئ، وعع طا دشسعط لقظاصال إلى الثول الاغ طظتاعط المجغث 
طظ الفرص لاطعغر أظفسعط وطسارشعط. شصث ذضر تصرغر لئرظاطب 
افطط الماتثة اإلظمائغ (أطغح العماطغ، ٢٠٠٧) إظه طظ افجعض 
العقغات  شغ  إبغعبغئ  أخعل  طظ  الطئغغظ  افخخائغغظ  سظ  الئتث 

الماتثة بالمصارظئ طع الئتث سظعط شغ إبغعبغا ظفسعا.
الثغظ  الحئاب،  بعةرة  السصعل  عةرة  ظاعرة  تامغج  طا  وسادة 
غتمطعن إطضاظغات ضئغرة وصثرات أسطى طظ الماعجط، طظ بطثاظعط. 
وبسدعط أضادغمغعن وطعظثجعن وأذئاء وخئراء شغ طةال ضمئغعتر 
وخئراء شغ طةال تصظغئ المسطعطات والفداء وسطط الفطك وخئراء شغ 
طةاقت أخرى. وعط غصعطعن بإجراء سثد طظ افبتاث تمعلعا دول 
أجظئغئ، وظاغةئ ذلك أن اقخاراع وظاائةه تسةض ضئراءة اخاراع شغ 
الثارج. والظاغةئ لثلك عغ أن تصعم إظثوظغسغا بثشع افطعال لثول 
طغجاظغئ  وتئطس  أبظاؤعا.  بعا  صام  اخاراسات  اجاثثام  طصابض  أجظئغئ 
Okezone. روبغئ  ترغطغعن   ١,٧٣ ظتع  إظثوظغسغا  شغ  افبتاث 

com))، وتاى طع ذلك، شإن ظمط افبتاث غاثاخض طع المعاضغع 
الثراجغئ. شق غعجث اتةاه واضح أو تثطغط طظ الثولئ، وترضغجعا 
غظخإ شصط سطى ظحر افبتاث شغ المةقت الثولغئ. وسطى الرغط 
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طظ سثم وجعد بغاظات إتخائغئ دصغصئ، شإن الاصثغرات تحغر إلى 
أن ظسئئ عةرة افدطشئ طظ إظثوظغسغا تئطس ٥٪. وعثا ُغسث رصمًا 
ضئغرًا بالظزر إلى اظعغار المعارد الئحرغئ شغ إظثوظغسغا بسئإ ضسش 
المغجاظغئ الاغ تثخخعا الثولئ لطاسطغط. وطحضطئ أخرى تاسئإ بعا 
ظاعرة عةرة السصعل عغ اشااان عآقء المبصفغظ بالتدارة الشربغئ 
اإلجقطغ  السالط  إلى  غسعدون  ذلك  وبسث  الرأجمالغئ،  السطماظغئ 
بسئإ  وذلك  بقدعط،  شغ  الشربغئ  البصاشئ  لعثه  جفراء  لغخئتعا 
لمآعقتعط.  ظاغةئ  غاصطثوظعا  الاغ  السالغئ  والمظاخإ  المضاظئ 
غآدي  ق  الغعم  اإلجقطغ  السالط  شغ  السالغ  الاسطغط  شإن  ولثلك، 
أو  تظزغمه  غةري  ق  فظه  اإلجقطغئ  الئقد  واجافادة  تصثم  إلى 
تمعغطه لتض الصداغا التغعغئ وطخالح واتاغاجات الئقد اإلجقطغئ 
المساسثة  إلى  تعثف  بطرغصئ  الاثخخات  ُتثرس  وق  وحسعبعا. 
شغ تتصغص الصداغا التغعغئ وطخالح واتاغاجات بقدظا وحسعبعا 
والاطعغر التصغصغ لطمظطصئ، ولضظعا دراجئ شردغئ بسغثة ضض الئسث 

سظ تتصغص عثه افعثاف.
الثقشئ  دولئ  شغ  افولعغئ  شإن  ذلك،  طظ  الثقف  سطى  ولضظ 
الثقشئ  شإن  ولثلك  السالغ.  الاسطغط  وتمعغض  لاظزغط  جاضعن 
جائظغ الاسطغط السالغ سمطغاً طظ أجض تتصغص تططسات افطئ السطمغئ 
والاسطغمغئ، وجاتغغ جغقً شثًا رائثًا شغ السطط واإلبثاع. وجادمظ 
أغداً وجعد الاظمغئ والئتعث التصغصغئ شغ بقد المسطمغظ، وجارسى 
بضض الطاصات الصداغا التغعغئ والمخالح واتاغاجات افطئ وخثطاعا 
الاسطغط  عغضطغئ  سطى  اقذقع  وغمضظ  شضرغاً.  تمضغظعا  خقل  طظ 
ضااب  شغ  وطآجساته  وأظعاسه  وأعثاشه  الثقشئ  دولئ  شغ  السالغ 

تجب الاترغر: «أجج الاسطغط المظعةغ شغ دولئ الثقشئ».
ب. عغضطغئ الاسطغط السالغ يف دولئ الثقشئ

عظاك بقبئ أعثاف لطاسطغط السالغ شغ دولئ الثقشئ: (١) ترضغج 
وإغةاد  السالغ،  الاسطغط  ذقب  شغ  اإلجقطغئ  الحثخغئ  وتسمغص 
السطماء المسطمغظ الماثخخغظ شغ جمغع شروع البصاشئ اإلجقطغئ؛ 
التغعغئ  افطئ  طخالح  خثطئ  سطى  الصادرة  الطعاصط  إغةاد   (٢)
والطعاصط الصادرة سطى وضع الثطط صرغئئ المثى وبسغثة المثى 
(اقجاراتغةغئ)؛ (٣) إسثاد الطعاصط القزطئ لرساغئ حآون افطئ طظ 

أذئاء وطسطمغظ وطمرضغظ وطعظثجغظ وغغرعط.
ولطاسطغط السالغ شغ دولئ الثقشئ ظعسان رئغسغان:

وعع  الئتث):  سطى  الاطصغ  شغه  غجغث  (تغث  الاطصغ  تسطغط   - أوقً 
الاسطغط المظزط طظ خقل طظاعب وطتاضرات وجثاول دراجغئ، شغ 
حعادة  سطى  الطالإ  شغه  وغتخض  بثلك.  تصعم  وضطغات  جاطسات 
«اإلجازة افولى» جعاء أضان تسطغمه تصظغاً أم وظغفغاً؛ أو غتخض سطى 
«اإلجازة الباظغئ»، والمسماة الغعم «الطغساظج» أو «الئضالعرغعس» 

شغ طعضعع طسغظ طظ إتثى الضطغات الةاطسغئ.
الاطصغ،  تسطغط  غطغ  الثي  الاسطغط  وعع  الئتبغ:  الاسطغط   - باظغاً 
شغ  اإلبثاع  الطالإ  غاسطط  وشغه  الاطصغ.  سطى  الئتث  شغه  وغجغث 
أو  البصاشئ  شروع  طظ  طسغظ  شرع  شغ  وغاثخص  السطمغ،  الئتث 
السطعم، شغصعم شغه بافبتاث الثصغصئ والماثخخئ بتغث غخض إلى 
شضرة جثغثة أو اخاراع جثغث غغر طسئعصغظ. وغفدغ عثا الظعع طظ 
الاسطغط إلى تخعل الطالإ سطى حعادة «اإلجازة السالمغئ افولى»، 
أو طا غسمى حعادة «الماجساغر» بط غفدغ بسث ذلك إلى حعادة 
«اإلجازة السالمغئ الباظغئ»، شغ طئتث طظ طئاتث البصاشئ أو السطعم، 

أو طا غسرف اآلن بحعادة «الثضاعراه».
طآجسات الاسطغط السالغ

طآجسات  بإظحاء  الثقشئ  دولئ  تصعم  الاسطغط  أعثاف  لاتصغص 
تاعلى تتصغص عثه افعثاف. وعثه المآجسات عغ:

١. المساعث الاصظغئ.
٢. المساعث العظغفغئ.

٣. الةاطسات.
٤. طراضج الئتث والاطعغر.

٥. المساعث السسضرغئ.
١. المساعث الاصظغئ

إن طعمئ عثه المساعث إسثاد ذعاصط شظغئ طاثخخئ بالاصظغات 
اقتخاقت  أجعجة  طبض  اإللضاروظغئ  افجعجة  ضاخطغح  التثغبئ، 
طسارف  إلى  تسطمعا  غتااج  الاغ  المعظ  طظ  وغغرعا  والضمئغعتر 
وسطعم أضبر سمصاً طظ طاططئات الترف الئسغطئ. وطظ عثه المساعث 
طساعث الجراسئ والاغ تائع دائرة الجراسئ بالاظسغص طع دائرة الاسطغط 
دراجئ  إلى  تتااج  ق  الاغ  الجراسغئ  لفطعر  وتثخص  الثولئ.  شغ 
جاطسغئ وتصعم عثه المساعث بإسثاد الطعاصط المآعطئ لطسمض شغ 
الجراسئ سمطغاً، طبض شظعن الري وتظزغط زراسئ التئعب وافحةار، بط 
رساغاعا بالاسمغث والاصطغط والاطسغط وغغره، وطبض تربغئ التغعاظات 
والتغعاظغئ،  الظئاتغئ  المظاةات  تخظغع  وطبض  والطغعر،  ضالماحغئ 

وعضثا.
٢. املساعث العظغفغئ

بئسخ  لطصغام  المآعطئ  الطعاصط  إسثاد  المساعث  عثه  وطعمئ 
بالةاطسئ.  الطالإ  الاتاق  إلى  شغعا  السمض  غتااج  الاغ  العظائش 
وغحارط شغمظ غثخض عثه المساعث أن غضعن صث اجااز، سطى افصض، 

اقطاتان السام لطمراتض الثراجغئ.
الطئغئ  والمعظ  الممرضغظ  إسثاد  طساعث  المساعث،  عثه  وطظ 
افجظان.  وشظغغ  المثائرات  وشظغغ  افحسئ  شظغغ  طبض  المساسثة 
وطظعا طساعث المعظ المالغئ واإلدارغئ الئسغطئ، والاغ تطجم إلدارة 
الحرضات الخشغرة وتعلغ افسمال المتاجئغئ الثاخئ بعا، وق غطجم 
دراجاعا اقلاتاق بالةاطسئ، طبض طسك الثشاتر، والخظادغص المالغئ، 

وتسابات الجضاة.
لطسمض  المآعطغظ  المسطمغظ  إسثاد  طساعث  المساعث،  عثه  وطظ 
شغ المراتض الثراجغئ المثاطفئ، والاغ تصعم أغداً بإسثاد الثورات 
الثاخئ لطثغظ غرغئعن شغ السمض شغ طةال الاثرغج طظ خرغةغ 

الةاطسات.
العقغات.  تاجات  تسإ  وتاظعع  العقغات  شغ  المساعث  وتظاحر 
ضخغث  الئترغئ،  لطترف  طساعث  تدط  طبقً،  الئترغئ  شالعقغات 
افجماك وإخقح السفظ وإدارة المعاظأ، بغظما تدط العقغات الاغ 

تحاعر بالجراسئ طساعث زراسغئ، وعضثا.
٣. الةاطسات

غتص لططالإ الثي اجااز «اقطاتان السام لطمراتض الثراجغئ» أن 
غاصثم بططإ لقلاتاق بةاطسات الثولئ. وتساصئض الةاطسات الططئئ 
الظاجتغظ طرتغظ شغ السظئ. وغسامث الصئعل شغ تثخص طسغظ سطى 

افطعر الاالغئ:
١) المسثل السام لسقطات الطالإ شغ «اقطاتان السام لطمراتض 

الثراجغئ».
٢) ظعسغئ الفرع الثي تثخص شغه الطالإ شغ المرتطئ المثرجغئ 

البالبئ، بصاشغاً ضان أم سطمغاً أم تةارغاً.
تاسطص  السام  اقطاتان  شغ  طسغظئ  طعاد  شغ  الطالإ  سقطات   (٣
والسطعم  الفصه  ضطغئ  شطالإ  شغه.  الاثخص  غظعي  الثي  بالفرع 
الحرسغئ، طبقً، غةإ أن غضعن تاخقً سطى سقطات سالغئ شغ طعاد 
البصاشئ اإلجقطغئ وطعاد الطشئ السربغئ؛ والطالإ الثي غظعي دراجئ 
العظثجئ غةإ أن غضعن طافعصاً شغ طئاتث الرغاضغات والفغجغاء، 
سطعم  طئاتث  شغ  طافعصاً  غضعن  أن  غةإ  الطئغئ  السطعم  وذالإ 
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الضغمغاء، وعضثا. وغتثد أعض الثئرة المعاد الماسطصئ بضض تثخص 
طظ تثخخات الةاطسئ، وطسثل السقطئ شغ ضض طظعا.

وتدط الةاطسئ سثة ضطغات، طبض:
- ضطغئ البصاشئ اإلجقطغئ وسطعطعا: ضالافسغر والفصه واقجاعاد 

والصداء والسطعم الحرسغئ.
- ضطغئ الطشئ السربغئ وسطعطعا.

والمغضاظغضغئ،  المثظغئ،  ضالعظثجئ  العظثجغئ:  السطعم  ضطغئ   -
والضعربائغئ، واإللضاروظغئ، وعظثجئ اقتخاقت، وعظثجئ الطغران، 

وعظثجئ الضمئغعتر وغغرعا.
وعظثجئ  المسطعطات  وظزط  ضالئرطةئ  الضمئغعتر:  سطعم  ضطغئ   -

الئرطةغات.
- ضطغئ السطعم: الرغاضغات والضغمغاء والفغجغاء والضمئغعتر والفطك 

والةشراشغا والةغعلعجغا، وغغرعا.
- ضطغئ السطعم الطئغئ: ضالطإ والامرغخ والاتالغض الطئغئ وذإ 

افجظان والخغثلئ.
والسطعم  الظئاتغئ،  الجراسغئ  ضالسطعم  الجراسغئ:  السطعم  ضطغئ   -
التغعاظغئ، وتربغئ المعاحغ والثواجظ، وتفر افغثغئ، وافطراض 

الجراسغئ والتغعاظغئ.
ضالمتاجئئ، وسطعم اقصاخاد،  - ضطغئ السطعم المالغئ واإلدارغئ: 

والاةارة.
وصث تساتثث ضطغات أخرى أو تثطب تسإ التاجئ.

٤. طراضج الثراجات والئتعث
إن طعمئ عثه المراضج عغ سمض افبتاث الماثخخئ والثصغصئ شغ 
طثاطش المةاقت البصاشغئ والسطمغئ. شفغ المةاقت البصاشغئ، تسعط 
شغ العخعل إلى أشضار سمغصئ جعاء شغ وضع الثطط بسغثة المثى 
(اقجاراتغةغات) وافجالغإ شغ تمض الثسعة، سظ ذرغص السفارات 
وشغ  وغغرعا.  الطشئ  وسطعم  واقجاعاد  الفصه  شغ  أم  والمفاوضات، 
المةاقت السطمغئ، تسمض سطى اخاراع وجائض وأجالغإ جثغثة شغ 
المةاقت الاطئغصغئ، ضالخظاسات وسطعم الثرة والفداء، وغغرعا طا 

غاططإ سمصاً وتثخخاً شغ الئتث.

وطظ عثه المراضج طا عع تابع لطةاطسات، وطظعا طا عع طساصض 
غائع إدارة الاسطغط طئاحرة. وغسمض شغ عثه المراضج السطماء وأجاتثة 
الةاطسات وبسخ الططئئ المامغجغظ الثغظ غزعرون أبظاء دراجاعط 

الةاطسغئ صثرة سطى الئتث واقخاراع والاطعغر.
٥. طراضج وطساعث افبتاث السسضرغئ

وأجالغإ  وجائض  وتطعغر  السسضرغغظ،  الصادة  إسثاد  وطعماعا 
سسضرغئ لاتصغص إرعاب أسثاء اهللا وأسثاء المسطمغظ. وتائع عثه 

المساعث والمراضج أطغر الةعاد.
شمظ خقل ذلك، أغاعا افخعات، شإن دولئ الثقشئ جاصعم، إن حاء 
اهللا، بئظاء ظزام تسطغمغ سالمغ طظ الطراز افول، وجاصعم بإتغاء 
السخر الثعئغ الثي غمااز بالسطط واإلبثاع، وضثلك جاخظع إظةازات 
ضثمئ شغ طةاقت الاطعغر وافبتاث. ولثلك، شصث آن افوان لعضع 
حآون الاسطغط السالغ شغ بقد  لاثخض التدارات الشربغئ شغ  تث 
المسطمغظ. وصث آن افوان إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
أشدض. وعغ الثولئ العتغثة الاغ  الظئعة تاى ظةسض السالط طضاظاً 
جاةسض السطط والمسرشئ تثثطان افعثاف التصغصغئ لثثطئ الئحرغئ، 
طبض المطر الثي تسافغث طظه افرض وضض طا غظئئ شغعا. صال الظئغ 
ُ ِبِه ِمَن اْلُهَدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثيِر  : «َمَثُل َما َبَعَثِني اهللاَّ
َواْلُعْشَب  اْلَكَأل  َفأَْنَبَتِت  اْلَماَء،  َقِبَلِت  َنِقيٌَّة  ِمْنَها  َفَكاَن  َأْرضاً،  َأَصاَب 
النَّاَس،  ِبَها   ُ اهللاَّ َفَنَفَع  اْلَماَء،  َأْمَسَكِت  َأَجاِدُب  ِمْنَها  َوَكاَنْت  اْلَكِثيَر، 
َفَشِرُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة أُْخَرى، إِنََّما ِهَي ِقيَعاٌن َال 
ِ َوَنَفَعُه َما  ُتْمِسُك َماًء، َوَال ُتْنِبُت َكألً، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفِقَه ِفي ِديِن اهللاَّ
ُ ِبِه، َفَعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َرأْساً، َوَلْم َيْقَبْل  َبَعَثِني اهللاَّ
ِ الَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه» [أخرجه الئثاري وطسطط شغ ختغتعما  ُهَدى اهللاَّ

سظ أبغ طعجى افحسري رضغ اهللا سظه]

ظثاء جسادة
سدع طةطج الصغادة المرضجغئ لظساء تجب الاترغر 

شغ إظثوظغسغا
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تركيا
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أهمية تعليم الفتيات والنساء في ظل الحكم اإلسالمي

Ïμ2Ÿ

التمث هللا رب السالمغظ، والخقة والسقم سطى جغثظا طتمث وسطى آله وختئه أجمسغظ...
تاعط وجائض اإلسقم السطماظغئ والسغاجغعن السطماظغعن والمظزمات والترضات الظسائغئ السطماظغئ اإلجقم بأظه غئشخ الظساء، وغجسمعن 
سعن، صث ُشّسرت  بأن أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ تترم الظساء والفاغات وتمظسعظ طظ التخعل سطى الاسطغط الةغث. وعثه افتضام، ضما غثَّ
بطرغصئ «تخإ شغ خالح الرجال» طظ خقل «سصطغات وأظزمئ ذضعرغئ» ادسئ أظعا أتضام إجقطغئ. وبحضض خاص، شإن افضادغمغات 
المسطمات الطعاتغ غثسمظ الترضات الظسائغئ غطالئظ بافسغر جثغث لقجقم «طظ خقل سغعن الظساء». وصث وجث الشرب شغعظ ضالاه ضأداة 
شسالئ شغ صطإ وتحعغه افجئاب التصغصغئ قضطعاد الظساء المسطمات. وضثلك، زواج الفاغات صئض جظ ١٨ جظئ؛ واخاغار تسطغط الئظغظ سطى 
الئظات؛ وأتضام الطئاس اإلجقطغ وافتضام الثاخئ بالظزام اقجاماسغ؛ شدًق سظ العتحغئ الاغ تمارجعا جماسئ بعضع ترام شغ ظغةغرغا، 
واإلجراءات الاغ اتثثتعا ترضئ ذالئان والترضات اإلجقطغئ افخرى شغ أششاظساان وباضساان طبض إذقق الظار سطى الفااة المراعصئ طقق 
غعجفجاي شغ سام ٢٠١٢، شاسائر عثه المعاضغع المعاد المفدطئ شغ وجائض اإلسقم السطماظغ وسظث السغاجغغظ والترضات الظسائغئ شغ 

شرض الاخعر بأن اإلجقم عع الاعثغث والسصئئ الرئغسغئ أطام تسطغط المرأة وتصثطعا.

وطع ذلك، شإن اإلجقم ق غمظع الفاغات والظساء المسطمات طظ 
دور  لسإ  وطظ  ضرغمئ  بخعرة  الاسطغط  شغ  تصعظ  سطى  التخعل 
شّسال شغ المةامع! بض سطى السضج طظ ذلك؛ إظعا الصعى الضاشرة 
اقجاسمارغئ الاغ تئثل جععدعا لتماغئ سصائثعا وبصاشاتعا والصداء 
سطى بصاشئ اإلجقم، وتتاشر بضض طا أوتغئ طظ صعة سطى وجعدعا 
شغ بقدظا، وعغ الصعى الاغ أوجثت الزروف وافجعاء الاغ تخظع 
السصئات الخسئئ أطام تسطغط الظساء المسطمات وتغاتعظ بحضض سام 
شغ جمغع أظتاء السالط. إن تروبعط اقجاسمارغئ واتاقلعط لئقد 
المسطمغظ لغج ضاشًغا لاتصغص عثا العثف؛ وبالاالغ شإن عثه الصعى 
تسسى أغًدا لاثطغر وإضساف وحغطظئ البصاشئ اإلجقطغئ والاارغت 
اإلجقطغ. وعط غصعطعن بثلك طظ خقل التضام السمقء وأظزمئ 
الضفر الاغ أوجثوعا شغ بقدظا والاغ تروج لظمط التغاة والبصاشئ 
التط  إلى  أدت  والاغ  الفاجثة،  اقجاسمارغئ  السطماظغئ  الشربغئ 
طظ صغمئ المرأة وبالاالغ إلى وخعل تةط العةمات واقساثاءات 
والمثارس  الحعارع  شغ  وذلك  وبائغئ  طساعغات  إلى  الةظسغئ 
وأطاضظ السمض شغ جمغع بقد المسطمغظ وعع أغًدا طا غسغص الاتاق 

الفاغات بالمثارس والمساعث الاسطغمغئ افخرى. وصث ذئصعا اقصاخاد 
وغقء  الحاطض،  الفصر  إلى  أدى  الثي  بقدظا  شغ  الفاجث  الرأجمالغ 
الاسطغط واجاشقله تةارًغا، واظاحار الرحعة. إن عثا عع السئإ شغ 
تفدض  شافجرة  أبظائعا،  طظ  غاسطط  طظ  اخاغار  إلى  افجر  اضطرار 
المساصئض.  شغ  لعا  الرئغسغ  المسغض  جغضعن  ضعظه  الثضر  تسطغط 
وغرجع السئإ أغًدا إلى التضعطات افظاظغئ الاغ ق تسابمر شغ بظاء 
سثد ضاف طظ المثارس الاغ تصثم تسطغًما جغًثا طما غثشع افذفال 
غمظع  الثي  افطر  وعع  سطغه  لطتخعل  بسغثة  لمساشات  السفر  إلى 
سطى  خعشعط  بسئإ  لطّاسطط  بظاتعط  إرجال  طظ  اآلباء  بسخ  أغًدا 
جقطاعظ. وسقوة سطى ذلك، وبسئإ افخطار الظاجمئ سظ البصاشئ 
السطماظغئ الاغ تثسع إلى الاسطغط المثاطط، شإن السائقت ق ترجض 

بظاتعط إلى المثارس.
وعثه التضعطات الشربغئ، والاغ تعثف إلى تماغئ بصاشاتعا، شإظعا 
تصعم أغًدا بامعغض المآجسات الاسطغمغئ، وبظاء المثارس، وتصثم 
طظًتا دراجغئ لططقب المعععبغظ والفصراء، وتثسط تظمغئ المثارس 
التضعطغئ شغ بقدظا طظ خقل طظزمات غغر تضعطغئ طبض العضالئ 
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افطرغضغئ لطاظمغئ والغعظغسغش والغعظسضع وغغرعا طظ المآجسات. 
ووشًصا لعثه المآجسات، شإن المفاعغط الشربغئ طبض «المساواة بغظ 
والترغات»  اإلظسان  وتصعق  والفاغات،  الظساء  وتمضغظ  الةظسغظ، 
عغ «بالشئ افعمغئ لئظاء طةامسات دغمصراذغئ طساصرة» سطى الظتع 
الثي تثده صاظعظعا افجاجغ. وطظ خقل عثه الئراطب المثاطفئ، 
سعن، بضض خثاع وتدطغض، أظعط غرغثون تتسغظ تسطغط الفاغات  غثَّ
والظساء المسطمات. غغر أظه طظ العاضح أن الشرض التصغصغ لعثا 
تتعغض  أجض  طظ  عع  وإظما  سعن؛  غثَّ ضما  لغج  والثسط  الامعغض 
ظسائظا وبظاتظا إلى حثخغات سطماظغئ لغئرالغئ تائظى أظماط التغاة 
سطى  لطتخعل  ضطرغصئ  الةظسغظ  بغظ  ضالمساواة  الشربغئ  والصغط 
غتاصرن  ظفسه  العصئ  وشغ  وطجدعرة؛  وطاصثطئ  طاتدرة  تغاة 

حثخغاتعظ وواجئاتعظ اإلجقطغئ.
أخعاتغ السجغجات؛

شغ العاصع، سظثطا أوتغ لرجعل اهللا  أول طرة، صام بإخئار زوجاه 
أطر  وسظثطا  الفعر.  سطى  إجقطعا  شأسطظئ  سظعا،  اهللا  رضغ  خثغةئ 
اإلجقم بططإ السطط، لط غفرق شغ ذلك بغظ الرجال والظساء ولط 
غسائرعظ ضائًظا باظعًغا، شصث صال رجعل اهللا : «َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة 

َعَلى ُكِلّ ُمْسِلٍم» [رواه ابظ طاجه].
وسقوة سطى ذلك، شصث سطط رجعل اهللا  الرجال والظساء سطى 
تثد  صث  إظه  تاى  افطاضظ،  طظ  وغغرعا  المساجث  شغ  جعاء  تث 
غعًطا واتًثا شغ افجئعع لاسطغط الظساء شغ طسةث المثغظئ المظعرة، 
َجاُل،  ، َصاَلِئ الظَِّساُء ِلطظَِّئغِّ  َغَطَئَظا َسَطْغَك الرِّ شَسْظ َأِبغ َجِسغٍث اْلُثْثِريِّ
َشاْجَسْض َلَظا َغْعًطا ِطْظ َظْفِسَك «َفَوَعَدُهنَّ َيْوًما َلِقَيُهنَّ ِفيِه، َفَوَعَظُهنَّ 

» [رواه الئثاري] َوَأَمَرُهنَّ
افطئ»  «بفصغعئ  سظعا  اهللا  رضغ  سائحئ  المآطظغظ  أم  وتسمغئ 
عع أضئر طبال غثل سطى أعمغئ تسطغط المرأة شغ اإلجقم. شصث ضاظئ 
الثطاب  بظ  سمر  الثطغفئ  تاى  الةمغع  رأغعا  غظحث  شصغعئ  سالمئ 
وذلك  سظه،  اهللا  رضغ  سفان  بظ  سبمان  والثطغفئ  سظه  اهللا  رضغ 
افطعر.  طظ  وغغرعا  الفصه  سطى  وصثرتعا  لطتثغث  تفزعا  بسئإ 
وصث روت ٢٢٠٠ تثغث، وبالاالغ تسائر طظ أضبر الثغظ رووا سظ 
رضغ  طالك  بظ  وأظج  سمر  وابظ  عرغرة  أبغ  بسث    اهللا  رجعل 
اهللا سظعط. وصث صال الختابغ والفصغه اإلجقطغ الضئغر أبع طعجى 
افحسري رضغ اهللا: «طا أحضض سطغظا أختاب رجعل اهللا  تثغث 
صط، شسألظا سظه سائحئ إق وجثظا سظثعا طظه سطًما». وسقوة سطى 
ذلك، شإن سائحئ رضغ اهللا سظه ضاظئ سطى دراغئ أغًدا شغ الطإ 
والحسر والاارغت السربغ وغغرعا طظ طةاقت السطعم. شصث صال سظعا 
سروة بظ الجبغر رضغ اهللا سظه: «طا رأغئ أتًثا أسطط بالتقل والترام، 
والسطط، والحسر، والطإ طظ سائحئ أم المآطظغظ رضغ اهللا سظعا».

طظ  ضئغر  وسثد  وبظاته    اهللا  رجعل  زوجات  ضض  ضاظئ  وصث 
الختابغات طظ ذوات الحثخغات المعبعصئ وضظ سطى صثر ضئغر طظ 
السطط شغ السطط الحرسغ وافدب والطإ وغغرعا، وصث سطَّْمظ عثه 
السطعم لضض الظساء والفاغات الطعاتغ جسغظ إلغه، وصث ضان عثا ضطه 
باحةغع طظ رجعل اهللا  الثي سطى جئغض المبال ذطإ طظ الحفاء 
بظئ سئث اهللا تسطغط زوجاته وغغرعظ طظ الظساء الضاابئ والمسارف 
الطئغئ. وصث تعلئ الختابغات الةطغقت شغ سعث سمر بظ الثطاب 
طظ    اهللا  رجعل  بحر  شصث  ذلك،  سطى  وسقوة  والتسئئ.  الصداء 
َفأَْحَسَن  ِبَشْىٍء  اْلَبَناِت  ِمَن  اْبُتِلَي  «َمِن  بالةظئ:  بظاته  باسطغط  غعاط 

إَِلْيِهنَّ ُكنَّ َلُه ِسْترًا ِمَن النَّاِر» [رواه طسطط]
أخعاتغ السجغجات؛

اسائروا  صث   ، اهللا  رجعل  بسث  الثقشئ،  دولئ  شغ  التضام  إن 
المسآولغات  إتثى  المسرشئ  اضاساب  سطى  لفطئ  الصثرة  تعشغر  أن 

أظه  سطى  دلغض  أّي  غعجث  وق  أسظاصعط.  شغ  اإلجقم  وضسعا  الاغ 
صث  أظه  أو  الباظغئ»،  الثرجئ  طظ  «ضأشراد  الظساء  طساططئ  تمئ  صث 
جرى ترطاظعظ طظ تصعظ شغ الاسطغط، أو أظه صث تط اجاشقلعظ 
افدلئ  آقف  عظاك  أن  إق  لطمةامع.  خثطات  لاصثغط  اطاعاظعظ  أو 
وشاح  حةع  صث  اإلجقطغئ  افتضام  شاطئغص  السضج!  تبئئ  الاغ 
الطرق قضاساب المسرشئ وتظمغئ المعارات المثاطفئ، وصث جاعمئ 
الظساء شغ تتصغص عثا العثف. شصث ضان لطظساء دور ضئغر شغ دشع 
سةطئ السطط، وإظحاء المآجسات الاسطغمغئ والثغظغئ، طبض المساجث 
أجساعا  الاغ  الصروغغظ،  وجاطسئ  شمسةث  والةاطسات.  والمثارس 
شاذمئ بظئ طتمث الفعري شغ سام ٨٥٩م، تسائر طباًق رائًسا سطى 
السالط.  شغ  سطمغئ»  درجئ  «تمظح  طآجسئ  أول  ضاظئ  وصث  ذلك، 
ضما أن الثولئ صث حةسئ سطى إظحاء المثارس اإلجقطغئ الثاخئ 
ضان  وصث  طظعا.  ضئغًرا  سثًدا  الظساء  طعلئ  وصث  شصط،  بالفاغات 
ظخش الرساة والمائرسغظ لعثه المآجسات أغًدا طظ الظساء. ولط 
شغ  المتاضرات  سثد  المآجسات  عثه  شغ  المتاضرات  سثد  غئطس 
الةاطسات الشربغئ الغعم. وباإلضاشئ إلى ذلك، شصث جاشرت الظساء 
بحضض طضبش إلى أذراف السالط اإلجقطغ طظ أجض الاسطط والاسطغط، 
شطط تضظ عظاك أغئ تثود تسرصض طسساعّظ عثا، ولط تضظ عظاك 

أغًدا أغئ ظروف تعثد جقطاعظ أو ضراطاعظ.
وصث لسئئ المرأة دوًرا أجاجًغا شغ تطعغر أجالغإ دراجئ التثغث 
والفصه والتفاظ سطغعا؛ وضظ غمظتظ اإلجازات؛ وضظ غاماسظ بظفج 
صعة الرجال شغ اقجاعاد؛ وسقوة سطى ذلك، وسطى الرغط طظ أن 
السطط  دّرجظ  شصث  شصط؛  والفاغات  بالظساء  خاخئ  طثارس  عظاك 
الحرسغ تاى لطرجال شغ المساجث الضئغرة والةاطسات وغغرعا طظ 
ضاظئ  وشصغعئ،  سالمئ  الثطحصغئ،  الخشرى  الثرداء  شأم  افطاضظ. 
شغ  الضئغرة  الةعاطع  شغ  الرجال  صسط  شغ  والتثغث  الفصه  ُتَثّرس 
أتث  طروان  بظ  المطك  سئث  الثطغفئ  ضان  وصث  والحام،  الصثس 
شصغعئ  وعغ  وصاص،  أبغ  بظ  جسث  بظئ  سائحئ  وضاظئ  ذقبعا. 
وسالمئ، إتثى طسطمات اإلطام طالك. وابظئ التسظ رضغ اهللا سظه، 
وصث  الحاشسغ.  اإلطام  طسطمات  إتثى  ضاظئ  التسظ،  بظئ  ظفغسئ 
لسطمعظ  الظساء  طظ  سطمععما  بمظ  تغمغئ  وابظ  تةر  ابظ  أحاد 
وذضائعظ وخئرعظ وجطعضعظ الفاضض وظجاعاعظ وتصعاعظ. وصث 
تطصى سالط التثغث المحععر ابظ تةر السسصقظغ إجازته طظ خقل 
أخث السطط طظ ٥٣ طسطمئ، وأطا الختاوي شصث تطصى إجازته طظ خقل 
أخث السطط طظ ٦٨ طسطمئ. وضاظئ شاذمئ بظئ طتمث السمرصظثي 
طةاعثة؛ تاى إظعا ضاظئ تصثم المحعرة لجوجعا المةاعث المحععر 
السالمات  الظساء  تاماع  ضاظئ  شصث  والصداء.  اقجاعاد  طسائض  شغ 
باأبغر ضئغر شغ المةامع، ولط غضظ ذلك اجابظاء، بض ضان ذلك عع 
ذئغسغ  وبحضض  بالاأضغث  بثلك  غصمظ  ضظ  وصث  الطئغسغ.  العضع 
طع اقلاجام بضض أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم؛ وعثا غسظغ، 
الفخض بغظ الةظسغظ، واقلاجام بالجي اقجقطغ، وشغ واصع غطاجم 
شغه الرجال والظساء بثصئ بضض أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم.

ولط تئرع الظساء شصط شغ السطعم اإلجقطغئ، ولضظ أغًدا شغ الثط، 
وافدب، وغغرعا طظ المةاقت السطمغئ طبض الرغاضغات وسطط الفطك، 
والعظثجئ، وبالاالغ حارضظ شغ بظاء البصاشئ والتدارة اإلجقطغئ 
الاغ تسثتعط سطغعا افطط افخرى. وخقل الصرن الساحر سطى جئغض 
المبال، ضاظئ لئاظئ طظ صرذئئ سالمئ رغاضغات، وحاسرة وطارجمئ، 
وطثغرة أضئر طضائئ شغ السالط شغ ذلك العصئ، والمساسثة الثاخئ 
لطثطغفئ افطعي التضط الباظغ. وأغًدا شغ الصرن الساحر، ذعرت اطرأة 
طغجات طاطعرة طسصثة جثغثة لطةعاز الفطضغ اقجطرقب، وسطى أبر 
ذلك دخطئ الاارغت باجط طرغط اقجطرقبغ. وبفدض طساعماعا شغ 
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اقجطرقب ضاظئ طعظفئ سظث تاضط تطإ جغش الثولئ التمثاظغ. 
وظتظ ظسطط أغًدا سظ الةّراتات شغ افظاضعل وصغاطعّظ بالسمطغات 
الّثغظ  حرف  الارضغ  الةراح  خقل  طظ   ١٥ الـ  الصرن  شغ  الةراتغئ 
خابعظةى أوغطغ. وباإلضاشئ إلى ذلك، شصث تط إخثار أجمض ظست 
الصرآن الضرغط طظ صئض الماعرات شغ شظعن الثط طظ افظثلج إلى 
جعرغا وطظ السراق إلى العظث. وخقل شارة واتثة، شغ حرق صرذئئ 
بالثط  الصرآن  ضائظ  صث  ضظ  خطاذئ   ١٧٠ عظاك  ضان  وتثعا، 

الضعشغ.
وسطى الرغط طظ الاراجع الفضري بحضض طاجاغث واظاحار اقضطرابات 
السغاجغئ خقل السظعات الـ ١٠٠-١٥٠ افخغرة لثولئ الثقشئ، إق أن 
الثطفاء صث واخطعا الصغام باجابمارات ووضع الطعائح لاظزغط الاسطغط 
جععد  شإن  خاص،  وبحضض  خاخئ.  أعمغئ  الئظات  تسطغط  وأولعا 
الثطغفئ طتمعد الباظغ والثطغفئ سئث التمغث افول تساتص اإلسةاب 
الاسطغط  الباظغ  طتمعد  الثطغفئ  أصر  وصث  المسألئ.  عثه  بثخعص 
المظزط واإللجاطغ لضض طظ الفاغان والفاغات شغ سام ١٨٣٠. وصث 
ضاظئ آخر جععد الثولئ السبماظغئ بثخعص الاسطغط عغ طثرجئ 
الصابقت شغ سام ١٨٤٢، وصث أجسئ بسث ذلك «إغظاس روحاغاس» 
(الاسطغط الباظعي لطفاغات)، و«طثارس جاظاي» (المثارس المعظغئ 
لطفاغات) وضثلك المآجسات الاسطغمغئ الاغ تثرج المسطمات لعثه 
طظ  الثرغةغظ  باعظغش  أغًدا  الثولئ  تصعم  ضاظئ  وصث  المثارس. 
غاظاجإ  بما  الظاس  شاساسث  المةاقت  طثاطش  شغ  الثراجات  عثه 
طع طعاراتعط، بما شغ ذلك السمض ضمارجمغظ شغ طثاطش الطشات 
افجظئغئ. وتزعر السةقت أغًدا أن الظساء ضظ غاطصغظ المظح أبظاء 
تسطغمعظ. ضما أن المثارس ضاظئ تدط غغر المسطمات بغظ ذقبعا. 
 ١٠ غدط  وتثعا  الصابقت  طثرجئ  طظ  تثرج  شعج  أول  ضان  وصث 

طسطمات و٢٦ اطرأة غغر طسطمئ.
ولثلك شمظ العاضح أن المرأة تتئ التضط اإلجقطغ صث تعلئ 
أدواًرا طعمئ شغ ظعدئ المةامع وصث تزغئ بأسطى تصثغر واتارام. 
شالظزام اإلجقطغ غسائر ذطإ السطط طبض السئادة؛ وبالاالغ شإظه صث 
ضان صادًرا سطى تحةغع الظساء سطى المساعمئ التغعغئ الفسالئ شغ 

المسرشئ والسطعم.
وعغ  طاتغطثا»،  «تأبغر  تسمى  ظاعرة  عظاك  الشرب،  شغ  ولضظ 
تخش ظاعرة اإلعمال الماضرر بحضض ضئغر لمساعمئ المرأة السالمئ 
وسقوة  الرجال.  طظ  زطقئعا  لسمض  الماضرر  والاصثغر  الئتعث،  شغ 
سطى ذلك، وسطى الرغط طظ أن السثغث طظ الظساء صث طظتظ جائجة 
ظعبض، إق أظعظ صث ظطظعا بسئإ زطقئعظ طظ الرجال أو أزواجعظ. 
بسئإ  لطاعمغح  تسرضظ  الطعاتغ  الظساء  عآقء  شإن  ولثلك، 
الرجال»، عظ شغ  وصث تسرضظ لتخار «عغمظئ  «ضراعغئ الظساء»؛ 
التصغصئ الظساء الطعاتغ غسحظ شغ طةامسات طتروطئ طظ اإلجقم! 
وسئارة «فظعا اطرأة!» صث وجثت واجاسطمئ شغ الفضر غغر اإلجقطغ 

الرأجمالغ السطماظغ ظفسه وعثه السئارة تاسطص به شصط.
غةر  لط  الطعغض  اإلجقطغ  الاارغت  سئر  المسطمئ  المرأة  أن  غغر 
الظةاح  تصصظ  وصث  الحسار.  عثا  أو  السئارة  عثه  بمبض  وخفعا 
بعاجئاتعظ  صمظ  ظفسه  العصئ  وشغ  أسمال،  وجغثات  ضسالمات 
المسطمات  الظساء  تطك  تماسئ  وصث  وأطعات.  ضجوجات  اإلجقطغئ 
بالتغاة اإلجقطغئ إلى أصخى تث، وتمضّظ طظ إدارة حآون أجرعظ، 
اضاحاف  شغ  وجاعمظ  الثراجغئ،  بالمظح  وشجن  أذفالعظ،  وربغظ 
السطعم، وحارضظ شغ حآون المةامع، وداشسظ سظ السثل طظ خقل 
افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، وتاجئظ التضام. وصث قتر 
المفضر العظثي، طتمث الظثوي أضرم، الثي جمع السغر الثاتغئ فضبر 
طظ ٨٠٠٠ اطرأة طظ رواة التثغث، طا غطغ: شصث صال: «لط غرو سظ 

إتثاعظ أظعا صخرت شغ واجئاتعا الئغاغئ أو اسائرتعا غغر طعمئ، أو 
أظعا حسرت بثظع المرتئئ ضعظعا اطرأة أو أظعا أصض حأًظا طظ الرجض، 
واجئات  سطغعا  لغج  أظه  والفرص،  لطصثرات  ظزًرا  اسائرت،  أظعا  أو 

تةاه المةامع افوجع، خارج ظطاق التغاة افجرغئ».
أخعاتغ السجغجات؛

إن سعدة دولئ الثقشئ الباظغئ سطى طظعاج الظئعة جاعشر تصعق 
الاسطغط وجاتصص تططسات الفاغات والظساء شغ المساصئض تماًطا ضما 
شسطئ ذلك دولئ الثقشئ شغما جئص. وجاصدغ سطى ضض المفاعغط 
الظساء  تسطغط  صغمئ  طظ  تصطض  الاغ  البصاشغئ  التعاجج  أو  والسادات 
بإغةاد  الثقشئ  دولئ  وجاصعم  الاسطط.  طظ  تمظسعظ  أو  والفاغات 
افجعاء اآلطظئ طظ خقل أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم والاغ 
وجاصعم  والةاطسات.  المثارس  إلى  بأطان  السفر  طظ  جامضظعظ 
أغًدا بالفخض بغظ تسطغط الرجال والظساء شغ ضض طثارس الثولئ 
الساطئ أو الثاخئ، وعع طا جغمضظ الظساء والفاغات المسطمات طظ 
طعاخطئ تططساتعظ الاسطغمغئ وشغ العصئ ظفسه غطاجطظ بضض أتضام 
اإلجقم الاغ جادمظ لعظ الضراطئ وافطان. شاظص المادة ١٧٧ 
سطى:  الاترغر  تجب  أسثه  الثي  الثقشئ  دولئ  دجاعر  طحروع  طظ 
«... سطى أقّ غضعن الاسطغط شغعا طثاططاً بغظ الثضعر واإلظاث ق شغ 

الاقطغث وق شغ المسطمغظ...».
وسقوة سطى ذلك، ترى دولئ الثقشئ أن تعشغر الاسطغط لضض شرد 
شغ دولئ الثقشئ - جعاء أضان ذضًرا أم أظبى - تًصا أجاجًغا وواجًئا 
سطى الثولئ. شسطى جئغض المبال، تظص المادة ١٧٨ طظ طحروع 
دجاعر دولئ الثقشئ الثي أسثه تجب الاترغر سطى: «تسطغط طا غطجم 
لقظسان شغ طسارك التغاة شرض سطى ضض شرد ذضًرا ضان أو أظبى...». 
وبالاالغ شإظعا جادمظ تتصغص الاططسات الاسطغمغئ لطفاغات والظساء 
ضةجء طظ واجئعا اإلجقطغ. وباإلضاشئ إلى ذلك، شإظه غةإ سطى 
دولئ الثقشئ تعشغر الثثطات الاسطغمغئ والطئغئ بأصخى طا تغسر 
طظ إطضاظغات لضض طظ غتمض تابسغاعا. ولثلك شمظ الدروري أن 
فداء  تماًطا  ضاشغئ  والمسطمات  والممرضات  الطئغئات  أسثاد  تضعن 
طثاطش  شغ  الاثخص  سطى  الظساء  أغًدا  وجاحةع  العاجإ.  عثا 
المةاقت افخرى، بما غحمض الاثخخات شغ الثراجات اإلجقطغئ 
والسطعم والطشات والعظثجئ، وتسثغر تفضغرعظ وطعاراتعظ لظعدئ 

وشائثة المةامع بأجره.
سطى  رائثة  دولئ  جاخئح  الثقشئ  دولئ  إن  السجغجات،  أخعاتغ 
طساعى السالط شغ طةال تعشغر الاسطغط لقظاث وتتصغص ذمعتاتعظ 
الاسطغمغئ. إظعا لظ تصعم شصط بإظحاء المآجسات لاسعغض عثا افطر، 
المثارس  شغ  وطتارطئ  آطظئ  أجعاء  وجعد  أغًدا  جادمظ  ولضظعا 
والضطغات والةاطسات والمةامع بأجره. وجاضعن دولئ بتغث تضعن 
شغعا الظساء والفاغات صادرات سطى اقلاتاق باسطغط غاماع بةعدة طظ 

الطراز افول، وشغ أجعاء آطظئ خالغئ طظ الاترش أو السظش.
وظةاتعظ الثي جاعشره طبض عثه افجعاء جغةسطعظ شثر افطئ 
افخرى  افطط  شإن  السابصئ؛  السخعر  شغ  التال  عع  وضما  ضطعا. 
جاتسث الظساء سطى العغئئ واقتارام الثي جااماع به الظساء شغ 
ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. غصعل اهللا جئتاظه 
َكرَِه  َولَْو  نُورِهِ  ُمتِمُّ   ُ وَابَّ ْفوَاِهِهْم 

َ
بِأ  ِ ابَّ نُوَر  ُْطِفُؤوا  ِ ﴿يُِريُدوَن  وتسالى: 

الْاَكفُِروَن﴾ [الخش: ٨]

افجااذة زعرة طالك
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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األردن

ÁÉ{XÑ–W6Á’—Õ–W
التعليم ما قبل المدرسة في اإلسالم

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
أرتإ بضظ شغ عثا المآتمر المعط وأحضر طسادغفاتظا، أخعاتظا شغ إظثوظغسغا ذلك الئطث الثي دخض أعطه شغ اإلجقم سظ ذرغص الاةار بق 
ترب وق صاال، واجاداف سثدا طظ طآتمرات الثقشئ، والحضر طعخعل إلى الصسط الظسائغ شغ التجب الطعاتغ أحرشظ سطى إظةاز عثا المآتمر 

وبارك اهللا بالةمغع وجسطه شغ طغجان تسظاتضظ...

أخعاتغ السجغجات:
السئ  أو  الثمج  السظعات  شغ  المثرجئ  صئض  طا  الاسطغط  غحضض 
افولى طظ سمر الطفض الرضغجة افولى شغ تضعغظ حثخغاه، وغضعن 
شغعا لطعالثغظ تأبغر ضئغر، وُغداف إلغعما تأبغر المسطمئ سظثطا غثعإ 

الطفض إلى الروضئ.
تضعن  بأن  واعاط  فعمغاعا،  المرتطئ  بعثه  اإلجقم  اساظى  وصث 
السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس طظعب الاسطغط، شاعضع طعاد الثراجئ 
شغ  خروج  أي  ُغتِثث  ق  الثي  العجه  سطى  جمغسعا  الاثرغج  وذرق 
صئض  طا  الاسطغط  أعثاف  تاتصص  بتغث  افجاس،  عثا  سطى  الاسطغط 
المثرجئ والمراتض الاغ تطتصعا شغ بظاء الحثخغئ اإلجقطغئ باضعغظ 
السصطغئ اإلجقطغئ والظفسغئ اإلجقطغئ، وتمضغظ الطفض طظ الاساطض 

طع الئغؤئ المتغطئ به.
طظعب الاسطغط يف طرتطئ طا صئض املثرجئ

شغ طعاد الثراجئ غةإ اقعامام باضعغظ تخغطئ لشعغئ لططفض 
باإلضبار طظ الاتثث إلغه وتحةغسه سطى الاسئغر سما شغ ظفسه بالضقم 
والترص سطى الظطص السطغط لطترف وتتفغزه بسخ السعر طظ الصرآن 
وافظاحغث وصراءة الصخص، وق بث طظ اقعامام باسطغط الطفض أججاء 
أصاربه،  وبغظ  بغظه  الخطئ  وحرح  اظفساقته  سظ  غسئر  وضغش  جسمه 
وسظث تسطغمه الضاابئ والتروف وجإ ربطعا بأحغاء طادغئ وطفاعغط 
إجابئ  سطغعا  واإلجابئ  الطفض  بأجؤطئ  اقعامام  غةإ  ضما  إجقطغئ، 
واضتئ وختغتئ وطصظسئ، وأن ُتآخث أجؤطاه طأخث الةث... ضما غظئشغ 
تسطغمه اقتةاعات وافذعال وافتةام وشعائث افحغاء الاغ غساسمطعا 
وضغفغئ اجاثثاطعا، وإبساد افحغاء الدارة سظه ضالمصص والسضغظ 
والشاز وإحسال الظار وبغان ضررعا وتسطغمه ضغفغئ اجاثثاطعا شغما لع 
اضطر إلى ذلك. وأن غاسطط ضغش غشسض غثغه ووجعه وأجظاظه وضغش 

غطئج طقبسه وتثاءه...الت وتسطغمه الئغؤئ المتغطئ به طظ تغعاظات 
وجمادات وجشراشغا المضان الثي غسغح شغه طظ جئال وجععل وأظعار، 
والحمج والصمر والظةعم والمثغظئ والصرغئ والتغ وأجرته وأصاربه 

وجغراظه...
أخعاتغ تدعرا وطحاعثغظ:

ظأتغ اآلن إلى ذرغصئ الاثرغج شغ طرتطئ طا صئض المثرجئ: غةإ 
اقعامام بمضعظات السصض اعاماطا حثغثا، شغةإ اقعامام بالثطاغ 
والتعاس طظ تغث اضامال الظمع وسثم وجعد أطراض غساظغ طظعا 
الطفض جعاء شغ الثطاغ أو التعاس شغسمض سطى طسالةاه إن ُوجثت، 
ضما غةإ تطئغئ التاجات افجاجغئ لططفض تاى غظمع دطاغه وتعاجه 
ظمعا ذئغسغا شغاط اقعامام بطساطه وحرابه وظزاشاه وختاه وطسالةئ 
بسخ المزاعر المرضغئ ضالمشص أو الئضاء والخراخ. وترك الطفض 
غطعع وغطسإ وغاترك شغ أطاضظ آطظئ وتتئ رصابئ المربغ تاى تظمع 
أسداء جسمه وغامضظ طظ اجاثثاطعا، وأن تثاار له افلساب الضئغرة 
التةط شغ الئثاغئ وطع تصثطه شغ السظ غمضظ طظ الطسإ بالصطع 
الخشغرة تاى تاثرب السدقت الخشغرة، وغظمع الاآزر بغظ سدقته 

وبخره.
وطظ الةثغر بالثضر أن أشدض ذرغصئ لاسطغط الطفض المفاعغط عغ 
الربط بغظ الطفر والعاصع، شإذا ضان العاصع طتسعجا وططمعجا وتاضرا 
غاط الربط بغظعما طئاحرة، شغصال لططفض عثه تفاتئ بخعت واضح 
وظسطغه الافاتئ لغطمسعا بتاجئ الطمج أو غحمعا أو غاثوصعا، أو 
عثا ضااب الطشئ السربغئ طع إسطائه الضااب لغاخفته وغرى طا به، وإذا 
ضان العاصع المادي غغر تاضر ظري الطفض خعرة سظه طع ذضر اجمه، 
طبق عثا أجث طع اإلحارة إلى خعرة افجث، أو عثا جئض طع اإلحارة 
إلى خعرة الةئض، وإذا ضان العاصع طتسعجا غغر ططمعس ضالةعع 
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والسطح شظربط بغظ خعرة ذفض جائع ولفر الةعع، أو بغظ خعرة 
ذفض سطحان وبغظ لفر السطح أو خعرة ذفض خائش وبغظ لفر 
الثعف وعضثا...، وإذا ضان العاصع غغر ططمعس وق طتسعس ولضظ 
تثل آباره سطغه شظطفئ ظزر الطفض إلى اآلبار وظربط بغظعا وبغظ العاصع، 
شمبق اهللا خالص وظربط ذلك بالظاس والتغعاظات والةمادات والسماء 
وافرض والصمر وغغر ذلك طظ افحغاء الاغ تثل سطى وجعد الثالص، أو 
ظربط بغظ لفر الضعرباء وبغظ إظارة الطمئئ أو تترغك المروتئ، أو بغظ 
لفر الععاء وترضئ افحةار، أو سمض طروتئ طظ العرق وتترغضعا أطام 
وجعه، وإذا ضان العاصع طشغئا ضالرجض وافظئغاء شظاطع سطى الطفض آغات 
طظ الصرآن تثئر سظعط. ضثلك غةإ تسطغمه طصغاس التقل والترام 
لطتضط سطى افشسال ضأن تعضع طبق خعرة فذفال غصعطعن بأسمال 

طثاطفئ وغاط تخظغفعا تسإ التقل والترام...
ظسط.. إن الطرغصئ شغ اإلجقم بابائ وعغ الثطاب الفضري والاطصغ 
الفضري، أطا افجالغإ والعجائض شعغ طاشغرة وطاظعسئ، ضالاطصغظ 
المحضقت  وتض  والمتاضاة  والصخئ  والمظاصحئ  والتعار  والاضرار 
غتااج  طا  وضبغرا  المئاحر...  السمطغ  والاثرغإ  الاةارب  وإجراء 
افجطعب إلى وجغطئ أو أضبر لطصغام بالسمض... شمبق ضان الثطاب 
والاطصغ الفضرغغظ غاط بالصطط والعرصئ والمحاشعئ والاصطغث والضاابئ، 
لضظعا الغعم تاط بالخعر المطئعسئ والماترضئ وافحرذئ الخعتغئ 
والاةارب شغ المثائرات، ضما غمضظ اجاثثام الطرغصئ السطمغئ شغ 
والتار  والتاطخ  المالح  ضاثوق  باثوصعا  افحغاء  خعاص  تسطغمه 
والئارد والمر والتطع أو حمعا ضحط السطعر والعرود. وق بث طظ 
الصغط  وعغ  افربع  لطصغط  افولى  افجاجغات  غرس  سطى  الترص 
الروتغئ بربطعط طظث الخشر بالسصغثة اإلجقطغئ وتسالغط الحرغسئ 
طظ سئادات وأخقق وططئعجات وططسعطات وطساطقت. واإلظساظغئ 
باسطغط افذفال الروابط افجرغئ باسطغمه طفاعغط افصارب واإلتسان 
إلغعط واتاراطعط، وتسطغمعط طسظى الةغران وافخثصاء واإلتسان 
سطى  الخشر  طظث  افوقد  باربغئ  والثطصغئ  طسعط.  والاساون  إلغعط 
افخقق اإلجقطغئ. والمادغئ باسطغط الطفض ضغفغئ اقعامام بختاه 
وظزاشاه وصعته الئثظغئ والتثغث طسه سظ المساصئض والسمض الثي 
غرغث اطاعاظه وطساسثته شغ اتثاذ الثطعات افولى لاتصغص ذلك 

تاى تظمع حثخغئ الطفض شغما بسث ظمعا جعغا...
أخعاتغ الضرغمات:

ضبغرا طا ظحضع طظ السخغان والامرد لثى افذفال، شضغش غمضظ 
الاأبغر سطغعط شغ اإلجقم لغصعطعا بما ذطإ طظعط طظ غغر تئرم أو 

غدإ؟
ضظا ظساثثم الصثوة والصخئ شغ الاأبغر سطى افذفال ولضظ الغعم 
عظاك أجالغإ جثغثة شغ الاأبغر سطغعط طظعا طسرشئ ظمط الافضغر سظث 
الطفض إن ضان بخرغا أو جمسغا أو تسغا، وأجطعب آخر عع طسرشئ 
طفاتغح التعار طسه: عض عع طظ الظاس الثغظ غفدطعن التخعل سطى 
الماسئ أم طظ الثغظ غرضجون سطى تةظإ افلط؟ عض عع طظ الثغظ 
غاأبرون بضقم اآلخرغظ تعلعط أم بتثغث أظفسعط؟ عض عع طظ 
الثغظ غعامعن بمخالتعط الثاخئ أو طخالح اآلخرغظ؟ وعض عع 
طظ الثغظ غرضجون سطى أوجه الثقف أم أوجه الاحابه بغظ افحغاء؟ 
وعض عع طظ الثغظ غصاظسعن بسرسئ طظ طرة واتثة، أم طظ الثغظ 
غتااجعن ضض طرة إلى إصظاع؟ وعض عع طظ الظاس الثغظ غصعطعن 
طظ  خظش  وضض  لثلك؟  تثشسعط  الرغئئ  أم  طدطرغظ،  بأظحطاعط 

عآقء له طثخض لطتثغث.
وعظاك أجطعب بالث بأن ظارك طةاق لططفض لطتثغث سظ ظفسه 
وذمعتاته وأتقطه، وأن ظساسثه شغ تتصغصعا وظدسه سطى الثطعة 

افولى لاتصغصعا، وأن ظسطمه ضغش غاتضط شغ طحاسره.

ضما ق بث لطمربغظ طظ إدراك أعمغئ افواطر الفسالئ، أي شغ ضغفغئ 
ذرح افطر سطى الطفض بأن غساثثم الططش شغ الططإ ضضطمئ «طظ 
شدطك» أو «لع جمتئ» شإذا ظفث الططإ ظصعل له «حضرا» أو «أتسظئ» 
أو «بارك اهللا شغك»، شإذا لط غساةإ اجاثثم التجم طسه بإسطاء افطر 
بطعةئ صعغئ ولضظ عادئئ. ق ظسِطغه أواطر غاطدئ وق ظسأله جآاق 
سظث إسطائه افطر، وق ظسطص سطى السطعك السغأ سظث إسطاء افطر، وق 
ظسطغ أجئابا لصاظعن طسغظ أبظاء تخعل السطعك السغأ، شإن العصئ 
الثي غةإ أن تعضح شغه الصاظعن أو الصاسثة السطعضغئ المططعبئ غةإ 

أن تضعن صئض وصعع المثالفئ أو بسث الاعصش سظعا ولغج أبظاءعا...
وإن الطفض طبض غغره طسرض لطسطعك الثاذىء، شعظا ضغش غاط 

إخقح عثا السطعك شغ اإلجقم؟ عظاك سثة أجالغإ طظعا:
١. أجطعب املضاشأة (الاسجغج) أي البعاب: 

وصث اجاثثم الصرآن أجطعب البعاب والسصاب شغ تصعغط السطعك 
المضاشـأة  أو  البعاب  أجطعب  غساثثم  أن  المربغ/ة  شسطى  الئحري، 
لاسجغج السطعك الختغح الثاضع لمفععم التقل، وق غةإ أن ظشفض 
سظ طضاشأة السطعك التقل بسرسئ تاى غربط الطفض بغظ الفسض الثي 
صام به والبعاب، وأن ظسامر شغ المضاشأة ضطما خثر طظ الطفض ظفج 
الفسض أو غغره، وأن ظمثح السطعك التقل أضبر طظ طثح الطفض ظفسه، 
شإذا صام العلث باطئغئ ظثاء أطه ظصعل له: إن ذاساك فطك سمض خالح 
غبغئك اهللا سطغه، أشدض طظ صعلك له: إظك جغث وإظك رائع، وإن وضع 
ظةمئ تطعة الحضض سطى ضض إجابئ ختغتئ أو واجإ تطه غسجز ظةاته 
وغظصطه إلى ظةاح آخر. وضثلك ظساثثم أجطعب الارغغإ تغظما ظططإ 
طظ الطفض الصغام بسمض ق غتئه وق غرغإ شغ أدائه، وضان السمض طعمًا 
أن غاسطط الصغام به وغسمطه، ضأن ظصعل له إذا أضمطئ واجئاتك جأجمح 
لك بالطسإ بطسئئ غتئعا، شعثا غعجث لثى الطفض داشسا لطصغام بمعام 
ق غععاعا ولضظعا ضرورغئ له. ولضظ لظظائه أخعاتغ وظتثر شغ بقبئ 
أطعر: الفحض شغ طضاشأة السطعك الةغث، وطساصئئ السطعك الةغث طظ 

غغر صخث، وطضاشأة السطعك السغأ طظ غغر صخث..!!
٢. أجطعب املتع (الاةاعض املصخعد لفخطاء):

عع إعمال السطعك السغأ الثي غصعم الطفض لطفئ الظزر ضاإلزساج 
أو الخراخ، واقظازار تاى غصعم الطفض بسطعك بثغض ضالاعصش سظ 
غامضظ  لط  وإذا  اقعامام  الطفض  ظسطغ  سظثعا  والعثوء،  اإلزساج 
الطفض طظ طسرشئ السطعك الةغث الثي ظعد اجائثاله شظسطمه إغاه 
سظ ذرغص الاطصغظ، وإذا ضان الطفض غداغص إخعاظه أو زطقءه وعط 
غآدون الخقة أو غصعطعن بتض واجئاتعط المثرجغئ لغتخض سطى 
اعاماطعط. شظسطمه ضغش غآدي الخقة طسعط، وظسطغه تصغئئ وصطما 
ودشارا وضائا لغحارك إخعاظه شغ دراجاعط وغصطثعط وعط غصعطعن 
بالضاابئ أو الصراءة أو أداء ظحغث أو ترتغض آغئ. وإذا ضان ذالئا شغ 

الروضئ شأحشطغه بعاجئات إبرائغئ.
٣. أجطعب السصاب:

طبض اإلصخاء والاعبغت وإظعار سثم الرضا والظاائب الطئغسغئ لطسطعك 
السغأ شغ تالئ سثم وجعد خطعرة، شإذا ضاظئ الظاائب خطرة غظاصض 
إلى اتئاع الظاائب المظطصغئ لطسطعك السغأ وججاء السطعك وق غخح 

اجاثثام الدرب شغ عثه المرتطئ...
أخعاتغ الضرغمات: ضان عثا سرضاً طعججًا لطاسطغط طا صئض المثرجئ 
بإذن  صرغئا  الصادطئ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ 
اهللا، وأجأل اهللا أن غساثثطظا شغ إصاطاعا وأن ظضعن طظ حععدعا 

وجظعدعا افوشغاء... آطغظ.
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.

افجااذة ظةاح السئاتغظ – وقغئ افردن
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صفات التدريس لتخريج مفكرين مميزين وشخصيات إبداعية

ماليزيا

السعلمئ عغ صاذرة لاشغغر السالط، والاغ جطئئ بالاأضغث طةمعسئ واجسئ طظ البصاشئ وافشضار وظّحأت الاعجعات المادغئ. وبضض تأضغث غاأبر 
صطاع الاسطغط بالسعلمئ. إن الصدغئ المآضثة شغ الاسطغط الغعم عغ تتصغص الضفاءة لضض شرد ضالع شغ السمطغئ الاسطغمغئ، شدق سظ المغجة 
الاظاشسغئ الاغ غةإ أن تماطضعا المآجسات الاسطغمغئ. عثا أطر بالس افعمغئ طظ أجض تثرغب جغض طامغج صادر سطى صغادة السالط طبض الةغض الرشغع 
السابص الثي تثرج شغ الماضغ شغ السالط اإلجقطغ. طظ الئتعث الاغ أجرغئ، عظاك طضعظان رئغسغان لاعلغث المفضرغظ المامغجغظ والحثخغات 

اإلبثاسغئ عما: ١) ظعسغئ المسطمغظ و٢) ذرق الاثرغج.

ظعسغئ املسطمني
شغ  ضئغر  باتارام  تتزى  الاغ  المعظ  طظ  واتثا  الاثرغج  غسث 
اإلجقم. وصث وسث اإلجقم الثغظ غتمطعن عثه المسآولغئ البصغطئ 
أطاطئ  أبع  رواه  الثي    طتمث  الظئغ  تثغث  بظص  السزغط،  افجر 
ماَواِت واألْرِض َحتَّى النَّْمَلَة في  الئاعطغ: «إنَّ اَهللا وَمالِئَكَتُه َوأَْهل السَّ
[رواه  الَخْيَر»  النَّاِس  ُمَعِلِمي  على  َلُيَصلُّوَن  الُحوَت  َوَحتَّى  حْجِرَها 
الارطثي]. وتثغث آخر ذضر شغه الرجعل  افجر الثي غظاله المسطمعن: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :  صدقة جارية، أو علم ينتفع 
به، أو ولد صالح يدعو له» [رواه طسطط]. وصث أبظى الظئغ  سطى المسطط 
المسطط، بحضض واضح إن عع صام باسطغط السطط وشصا لما أظجل اهللا 
جئتاظه وتسالى، تغث صال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [رواه 

الئثاري وطسطط].
إق أن، المضاشآت الضئغرة تاططإ تظفغث طسآولغات ضثمئ، شدق 
سظ الظعسغئ المراد تتصغصعا واطاقضعا طظ صئض المسطمغظ. وذلك فن 
المسطمغظ لغسعا طةرد ظاصطغظ لطمسرشئ بض عط أغدا ظماذج غتاثي بعا 

افذفال والحئاب.
لفجش، إن واصع المسطط شغ العصئ التاضر غالئا طا غاط خرشه بسغثا 
سظ طعماه الرئغسغئ لصغادة ذقبه ظتع اطاقك حثخغات خالتئ 
وظئغطئ. تغث غاط تسغغظ المسطمغظ ورخثعط باجامرار لاسجغج افشضار 
السطماظغئ. وغاط الاصطغض طظ حأن الثغظ وشخطه سظ السطعم افخرى. 
والمآجش أضبر سظثطا غظحر المسطمعن افغثغعلعجغات الشربغئ الاغ 
تاسارض طع أتضام اإلجقم طبض العذظغئ والصعطغئ، والسسغ لاتصغص 

السسادة المادغئ باسائارعا العثف افجمى، والتفاظ سطى المئادئ 
الضبغر.  وغغرعا  والثغمصراذغئ  الطغئرالغئ،  لطترغات  اإلجقطغئ  غغر 
وعظاك أغدا بسخ المسطمغظ الماعرذغظ شغ طةمعسئ طاظعسئ طظ 
السطعضغات السغؤئ طبض اظاعاك افسراض وتعرغإ المثثرات وإجاءة 
اجاسمال السططئ وغغرعا والاغ تةسطعط بالاأضغث غغر جثغرغظ بأن 

غضعظعا صثوة لطقبعط.
وباإلضاشئ إلى ذلك، شإن طسألئ جعدة الاسطغط ضبغرا طا تضعن طعضع 
الاساؤل وتتااج إلى تض طظاجإ لغاط تظفغثعا. شغ طالغجغا طبق، غسّث 
تتخغض الطالإ سطى سثد أضئر طظ تصثغر «أ» شغ ظاائب اقطاتاظات 
عع المسغار المساثثم لصغاس ظةاح الطالإ، شدق سظ ضعظه واتثا 
طظ طآحرات افداء لطمسطمغظ. وظاغةئ لثلك، أخئتئ سمطغئ الاسطغط 
جاطثة وجطئغئ. وغاط باجامرار «تحع» الطقب طظ صئض المسطمغظ 
الثغظ غسارسعن شغ إظعاء المظعب، وغاسغظ سطى الطقب تدعر دروس 
إضاشغئ وأداء تمارغظ وتثرغئات طظ أجض التخعل سطى تصثغر «أ». 
عثا العضع ق غساسث شغ جععد المسطمغظ لئظاء البصئ والمعارات شغ 
ذقبعط. وبالاالغ، شإظه لغج طظ المساشرب إذا ضان ذقبظا ق غاصظعن 
اإلبثاسغ  الافضغر  طعارات  لثغعط  ولغج  غاسطمعظعا،  الاغ  المسرشئ 
والظصثي، وغغر طساسثغظ لمعاخطئ دراجاعط إلى طساعى أسطى أو 
الحروع إلى المرتطئ المصئطئ شغ التغاة. ضعظعط طحشعلغظ شغ ططاردة 
الظةاح شغ اقطاتان غتث أغدا طظ العصئ الثي غماطضه المسطمعن 
لقصاراب وبظاء سقصئ وبغصئ طع ضض ذالإ. شغ واصع افطر، شإن السقصئ 
بغظ المسطمغظ والطقب طعمئ جثا تغث غظئشغ سطى المسطمغظ تصثغط 
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المحعرة والاعجغه وطتاولئ تض المحاضض الاغ تآبر تالغا سطى ذقبعط 
أو الاغ صث تتثث لعط.

الفاسطغظ  المسطمغظ  خخائص  بغظ  طظ  أن  الشجالغ  اإلطام  ذضر 
عع أن غضعن لثغعط تساذش تةاه ذقبعط وأن غساططععط طساططئ 
أبظائعط ضما صال رجعل اهللا : «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده». غةإ 
سطغظا اتئاع جغرة وجظئ الظئغ طتمث ، وسثم تثرغج طساعى أسطى 
لططقب صئض إتصاظعط المساعى السابص، وتصثغط المحعرة لططقب 
بعثوء وتظّع وسثم طمارجئ السطعك السغأ وبثق طظ تعبغثعط 
بصسعة أو السثرغئ طظعط، غةإ تضغغش سمطغئ الاسطط اجاظادا إلى 
طظ  أبسث  حغء  تتصغص  سطى  أبثا  إجئارعط  وسثم  الطقب  طساعى 
صثراتعط، شدق سظ تعشغر المعاد الاسطغمغئ الاغ عغ جعطئ الفعط، 

واضتئ وطظاجئئ لمراتض ظمععط الثعظغ.
غتااج المسطمعن إلى الافضغر والسغح وشص اإلجقم طظ خقل شعط 
طسظى التغاة وضعظعط طتاجئغظ أطام خالص الضعن. غةإ أن غثرك 
المسطمعن أظه غةإ أن غضعن جطعضعط تئسا فواطر اهللا جئتاظه وتسالى، 
شغ  المسطمغظ  فن  اإلجقطغئ،  الحرغسئ  فتضام  طثالفا  غضعن  وأق 
العاصع عط طظ غمبطعن الاسطغط والاثرغج. ضما غةإ سطى المسطمغظ 
بظاء سقصئ وبغصئ طع ذقبعط وغضعظعا طاساذفغظ طسعط سظ ذرغص 
تعاجععط.  الاغ  والمسدقت  طحاضطعط  تض  شغ  والمساسثة  ذرح 
لثلك، غظئشغ أن غاتطى المسطمعن بالخئر وغضعظعا لطغفغظ وشاعمغظ 
لمساعى ذقبعط. ضما غةإ أن غضعظعا طعضع بصئ ذقبعط، وغضعن 
لثغعط الصثرة سطى اإلصظاع، وغاخفعا بالتضمئ شغ الاعاخض وإسطاء 
المحعرة باجامرار. أطا الظخغتئ الاغ غصثطعظعا شغةإ أن تصعم سطى 
اإلجقم وأن تضعن سمطغئ تاى غاسظى لططقب طسرشئ ضغفغئ تطئغص 
ظخائتعط. إظعط بتاجئ إلى الافضغر بسظاغئ شغ ضغفغئ إظااج الطقب 
الثغظ جعف غخئتعن خغر سئاد اهللا جئتاظه وتسالى وأشدض طخثر 

لطثغر لمةامسعط، ولفطئ ولقظساظغئ جمساء.
غضعظعا  أن  ضمان  إلى  بتاجئ  بالاأضغث  المسطمغظ  شإن  وعضثا، 
المعارد  عثه  اإلجقطغ.  المئثأ  إلى  طساظثغظ  أضفاء  بحرغئ  طعارد 
الئحرغئ سالغئ الةعدة المساظثة إلى المئثأ اإلجقطغ غةإ أن تماطك 
(شعط  البصاشئ  إتصان  ب)  اإلجقطغئ،  الخفات  أ)  الاالغئ:  الثخائص 
الحرغسئ اإلجقطغئ)، ج) إتصان المسرشئ شغما غاسطص بالتغاة (السطعم 
والاضظعلعجغا) طا غضفغ لاطئغئ اتاغاجاتعا الغعطغئ. وظاغةئ لثلك، شإن 
عآقء المسطمغظ افضفاء جعف غظاةعن جغق لغج شصط طافعصا شغ 
طةال السطعم والاضظعلعجغا، ولضظ لثغه أغدا حثخغئ بارزة - حثخغئ 
(السطعك)  والظفسغئ  (الافضغر)  الختغتئ  السصطغئ  إدطاج  طظ  تدغء 
الختغتئ والاغ جعف تظاب دائما المعاصش الاصغئ والظئغطئ. حثخغئ 
طبض عثه جاخئح طخثر شثر افطئ وإسةاب أسثائعا أغدا. عثا عع 
الةغض الثي ظأطض أن غخئح إرث المساصئض الثي جغصعد افطئ ظتع 

الاشغغر إلى أطئ سزغمئ وصعغئ وطاصثطئ.
ذرغصئ الاثرغج

ذرغصئ  عع  المثرجغظ  ظعسغئ  جاظإ  إلى  التاجط  اآلخر  الةاظإ 
الاثرغج شغ تسطغط الطقب. عظاك تاجئ لطرق الاثرغج المظاجئئ 
لاعلغث الافضغر اإلبثاسغ والحئاب الماسطحغظ لطمسرشئ الترغخغظ 
دائما سطى الاسطط والمساعمئ شغ تصثم المةامع. وطظ بغظ بسخ 
شغ  الغعم  المساثثطئ  الاثرغج  ذرق  شغ  الفحض  أو  المحاضض 
المثارس - الاسطغط سظ ذرغص تفر المسطعطات والصراءة المةردة 
ق  الاغ  المقئمئ  غغر  افطبطئ  بسرد  والاثرغج  المثرجغئ،  لطضاإ 
تقطج  أو  السصض  تصظع  ق  بطرغصئ  والاثرغج  الطقب،  واصع  تمج 
الصطإ، وحرح افطعر بطرغصئ غغر طفععطئ بسئإ وجعد طساعغات 
طثاطفئ بغظ الطقب. وظاغةئ لثلك، غخاب الطقب بالمطض، واظسثام 

الحشش لطاسطط، وسثم الرغئئ شغ الثعاب إلى المثرجئ، وأخغرا غةثون 
خسعبئ شغ اجاغساب المسارف. طا عع أجعأ طظ ذلك عع سظثطا غائظى 
المظعب السصطغئ السطماظغئ الاغ لعا تأبغر جغأ سطى تضعغظ «ظفسغئ» 
و«سصطغئ» الطقب. وعضثا، غاط تحضغض جغض بسغث ضض الئسث طظ أن 
غضعن طشروجا بالاسطغط السطغط، جاطث وراضث، وغغر صادٍر سطى أن غضعن 
خقصا وطئاضرا شغ تض طحاضض التغاة، وشغ الظعاغئ غخئح أضبر تثطفا 
طظ افطط افخرى. عثا عع طا غتثث تالغا شغ الئقد اإلجقطغئ. عثا 
سغعن  شغ  خاخئ  اإلجقطغئ  افطئ  سظ  جغؤئ  خعرة  غزعر  اإلخفاق 
أسثائعط، الشرب، بغظما طظث زطظ ذعغض سظثطا ضان المسطمعن تتئ 
تضط الثقشئ، ضان أسثاؤعط غتارطعظعط وغئةطعظعط ظزرا لافعصعط. 
وطظ بغظ خغس ظةاح التدارة اإلجقطغئ عع أظعط ظةتعا شغ تثرغب 

جغض باجاثثام ذرق الاثرغج الختغتئ.
صئض  طظ  السصطغ  الثطاب  عغ  الختغتئ  الاثرغج  ذرغصئ  إن 
المسطط والاطصغ الفضري سظث الطالإ. شالفضر أو السصض عع افداة لضض 
طظ الاسطغط والثراجئ. وغاضعن السصض طظ أربسئ سظاخر عغ: الثطاغ 
(الخالح لطربط)، والتعاس، والعاصع، والمسطعطات السابصئ الماسطصئ 
بالعاصع. السصض أو الفضر لعما ظفج المسظى وعع: «ظصض التج بالعاصع 
سظ ذرغص التعاس إلى الثطاغ ووجعد طسطعطات جابصئ تفسر عثا 
العاصع». بط إخثار التضط سطى العاصع. شإذا رغإ حثص شغ ظصض عثا 
الفضر لفخرغظ، ضما عع التال شغ سمطغئ الاسطغط، شإن المسطط غظصض عثه 
الفضرة لططقب باجاثثام واتث أو أضبر طظ أجالغإ الاسئغر، وبخعرة 
رئغسغئ الطشئ. وإذا ربط الطقب عثا الفضر طع العاصع المتسعس أو 
الثي جئص اإلتساس به، أو واصع غحئه واصسا جئص اإلتساس به، 
جغتال عثا الفضر لعط تماطا ضما لع ضان طظ ضسئعط. وعضثا شإن 
المسطط، سظثطا غظصض افشضار لططقب، غةإ تصرغإ طسظاعا إلى أذعان 
الطقب طظ خقل طتاولئ ربطعا بعاصع غتّسعن به، أو واصع صرغإ طما 
أتّسعا به، تاى غاثثوعا ضمفاعغط ولغج طةرد طسطعطات. وبظاء سطى 
ذلك غةإ أن غضعن المسطط ترغخا سطى جسض الطقب غتّسعن بالعاصع. 
وإذا تسثر ظصض العاصع ظفسه أطاطعط، شق بث له طظ تخعغر خعرة 
صرغئئ لعثا العاصع شغ ذعظ الطالإ باجاثثام حاى العجائض الئخرغئ 
أو السمسغئ، أو الاسةغقت المرئغئ سظث إسطاء الفضر لضغ غربط الطالإ 
المسطعطات بعاصع طتسعس طاخعر غسفر سظ شضر. العاصع المتسعس 
عع العاصع الثي غمضظ اإلظسان أن غتج به سظ ذرغص واتث طظ 
تعاجه الثمج، جعاء أضان عثا العاصع حغؤا طادغا أم طسظعغا. عثا 
عع السظخر افجاجغ شغ سمطغئ الافضغر. أطا المشغئات الاغ ق غساطغع 
اإلظسان إدراضعا بأي طظ تعاجه، سطى جئغض المبال الةظئ، والظار، 
والسرش وطا إلى ذلك شعغ لغسئ طعاضغع الافضغر سئر التعاس. بض 
عغ طعاضغع الافضغر سئر المسطعطات الاغ بئائ بثلغض صطسغ أي الصرآن 

الضرغط والتثغث الماعاتر.
إن افداة الرئغسغئ لطثطاب السصطغ والاطصغ الفضري شغ الاثرغج 
والمساظغ  تتاعغعا،  الاغ  والةمض  والضطمات  الطشئ  عغ  الاسطط  أو 
الاغ تحغر إلغعا عثه الضطمات والةمض، وافشضار الاغ تتمطعا عثه 
المساظغ. شإذا شعط المسطط والطالإ عثه الضطمات والةمض والمساظغ 
تضعن  افدوات  عثه  شإن  إلغعا،  تحغر  الاغ  بافشضار  غاسطص  شغما 
شسالئ شغ سمطغئ الاسطغط والاسطط. ووشصا لثلك، غةإ سطى ضض طسطط 
واجاثثام  اقسائار  شغ  الطشعي  الطقب  تتخغض  أخث  طظعب  وطعجه 
الضطمات والةمض والاراضغإ الاغ غفعمعظعا طظ أجض تسعغض سمطغئ 
الاطصغ الفضري بغظ الطرشغظ. عثا افجطعب طظاجإ لظصض أو اجاصئال 
أي شضر، جعاء أضان عثا الفضر غرتئط طئاحرة بعجعئ ظزر طتثدة 
تعل التغاة طبض افشضار افغثغعلعجغئ، أم ق سقصئ لثلك طبض السطعم 
الرغاضغئ. تسطغط الظص الفضري الماسطص بعجعئ ظزر ق غسظغ طةرد 
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اقصاخار سطى المسظى الطشعي لعا. بض غسظغ شعط الظص لاطئغصه سطى 
واصسه ذي الخطئ طظ أجض أن غائظى الطالإ المعصش الحرسغ المضطش 
به ظتعه، جعاء طظ خقل اإلصئال أو اقطاظاع سظ الفسض. لثلك شعع 
غثرس عثا الظعع طظ الافضغر لاضغغش جطعضه وشصا لصعاسث الحرغسئ 
اإلجقطغئ. إن الاسطغط لغج لمةرد «الارف الفضري»، وإظما المصخعد 
طظه عع بظاء الحثخغئ اإلجقطغئ، شغ الافضغر والمغعل، الاغ تسسى 
جاعثة لاتصغص رضا اهللا شغ ضض أسمالعا وأصعالعا. شغ تغظ إذا ضاظئ 
افشضار طظ الظعع الباظغ، أي افشضار الاغ ق تاخض طئاحرة بعجعئ ظزر 
طسغظئ طبض الفغجغاء والضغمغاء والرغاضغات وغغرعا، شإظه غاط دراجاعا 
إلسثاد الطالإ لطافاسض طع الضعن الثي جثره اهللا جئتاظه وتسالى 
لثثطئ اإلظسان. والمسطط، باسائاره حثخغئ إجقطغئ، غثرس السطعم 
الاةرغئغئ لقجافادة طظعا وتعظغفعا لثثطئ طخالح افطئ اإلجقطغئ 
وصداغاعا المخغرغئ. شالسطط ق غططإ لثاته وإظما غططإ طظ أجض أن 
غسافغث اإلظسان طظ افشضار والمسرشئ الاغ غاسطمعا شغ عثه التغاة 

وشصا فتضام الحرغسئ اإلجقطغئ.
اَر اْآلِخَرةَ َوَال تَنَْس نَِصيَبَك  َّ ُ ا غصعل اهللا تسالى: ﴿وَاْنَتِغ فِيَما آتَاَك ابَّ

ْغَيا ﴾ ُّ ِمَن ا
الصرآن  شغ  واضح  بحضض  الاسطغط  جعدة  طعضعع  اإلجقم  ذضر 
لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكنُتْم  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  غصعل  الضرغط. 

﴾ِ� ِ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
ْ
تَأ

سطى طر الاارغت، أبئئ اإلجقم بظاء تدارة إظساظغئ طمغجة، صادرة 
واجامر  الزقم  سخعر  طظ  تصرغئا  ضطه  الضعن  وإحراق  تظعغر  سطى 
اظاخاراتعا فضبر طظ ١٣ صرظا. الساطقن الرئغسغان شغ تتثغث تمغج 
عظاك  غضظ  لط  والمسرشئ.  الاصعى  عما  اإلجقطغئ  التدارة  وطةث 
اظفخال أو اظفخام بغظ عثغظ الساططغظ شغ المظاعب الاسطغمغئ الاغ 
تط تطئغصعا طما أخرج أروع جغض تاى اآلن. سظثطا غثضر المةال الطئغ، 
شإن سصعلظا تخعر الطغاصئ الئثظغئ لرجض سزغط اجمه ابظ جغظا المسروف 
باجط طآجج سالط السطعم الطئغئ. وضان ذئغئا ضئغرا، وشغ العصئ 
ظفسه ضان أغدا سالما، وشصغعا شغ الثغظ وخاخئ شغ أخعل الفصه. 
وباإلضاشئ إلى ذلك، طظ بغظ الحثخغات اإلجقطغئ الاغ تثرجئ 
طظ سطعم وتضظعلعجغا المسطمغظ ضان ابظ خطثون (أبع اقصاخاد)، 
والثعارزطغ (أبع الرغاضغات)، وجابر بظ تغان (أبع الضغمغاء)، وابظ 
بطعذئ (أبع الةشراشغا)، وسئث الرتمظ الثازظغ والئغروظغ (أجاتثة 

(أبع  الظئاتغ  الئغطار  وابظ  الفطك)،  سطط  (أجااذ  والئااظغ  الفغجغاء)، 
سطط افتغاء) وسثد ق غتخى طظ حثخغات أخرى طظ المسطمغظ 
والمسطمات. لط غضعظعا طةرد سطماء شغ طةال السطعم والاضظعلعجغا، 

ولضظعط احاعروا أغدا بثئراتعط شغ سطعم الثغظ.
الثاتمئ:

وعضثا، شإن المظعب الثي ذئصه الظئغ  عع طظعب سزغط ق غمضظ 
إظضاره، وأخرج السثغث طظ الحثخغات الئارزة الثغظ عط طراجع السالط 
الظاتغئ  طظ  شصط  سزغمئ  لغسئ  حثخغات  عثا -  غعطظا  شغ  تاى 
افخقصغئ، ولضظ طساعماعط شغ ظحر رجالئ اإلجقم وتمض الثسعة 
عغ ضثلك طثعطئ. بالمصارظئ طع المظاعب الثراجغئ التالغئ، غمضظظا أن 
ظرى بالاأضغث الصطص الضئغر جثا شغ المةامع سظث اآلباء إذا أخفص أبظاؤعط 
شغ تتصغص تصثغر «أ» أو الظةاح شغ اطاتان الاصغغط ولضظعط ق غضعظعن 
صطصغظ إذا ضان أبظاؤعط ق غاصغثون بالحرغسئ اإلجقطغئ. المةامع شغ 
العصئ التاضر غرى أن ظاائب اقطاتاظات عغ ضض حغء. وعغ ظاغةئ 
لطرغصئ الافضغر الاغ غاط تثرغسعا شغ المظاعب الصائمئ سطى السطماظغئ 

والاغ غاط زرسعا بظةاح شغ أذعان الظاس الغعم.
لصث جسى الظئغ طتمث  إلى تصثغط الاسطغط لطظاس بما شغ ذلك 
أبظاء تضمه فن ذلك ُغسّث طظ واجئات الثولئ. ضثلك التال شغ زطظ 
غاططع  دائما  ضان  الثي  سظه،  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  الثطغفئ 
لاثرغب ذقب طامغجغظ شغ الثولئو الثغظ غمضظعط أن غساعمعا 
طسروشا  ضان  شمساذ  جئض.  بظ  طساذ  طبض  افطئ  حآون  إدارة  شغ 
جظ  شغ  الصداة  ضصاضغ  سّغظ  وبالاالغ  والترام  لطتقل  بفعمه 
طئضرة لط غاةاوز سمره ١٨ ساطا. طاذا سظ أجغال الغعم، شغ سمر الـ 
١٨ ساطا؟! طا عع طساعى صثراتعط؟! لصث تان العصئ لظا، أطئ طتمث 
 بأن ظصعم باضبغش جععدظا شغ الثسعة إلى إصاطئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة الاغ بالاأضغث جاصعم بائثغض أظماط التغاة الفاجثة 
ضطعا الغعم بالاسطغط الصائط سطى أجاس اإلجقم، طظ أجض تثرغب 
أجغال طبض طساذ بظ جئض: جغض غاماع بالةعدة، صادر سطى الامغغج 
بغظ التص والئاذض، طئثع وظصثي، وأغدا صادر سطى اجاسادة طةث 

اإلجقم والمسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط. واهللا أسطط

د. أم جمغئ سمار
طسآولئ الصسط الظسائغ لتجب الاترغر شغ طالغجغا
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اللغة العربية بين عز اإلسالم ومكر االستعمار

تونس

إن تمض المئثأ إلى السالط عع الثور افجاجغ لطثولئ، وباسائار أن الطشئ عغ السمعد الفصري لتدارة افطط وعغ أداة الاعاخض بصخث خثطئ 
ذلك المئثأ، ضاظئ الطشئ السربغئ طساعثشئ طظ الشرب. وصث بثلعا ضض العجع شغ تعمغحعا وإشراغعا طظ دورعا افجاجغ. وجظعرد جعاظإ سثغثة 
فدوارعط الثظغؤئ شغ ذلك طاضغا وتاضرا. غصعل ولغام غراظارا طثغر طرضج دراجات الحرق افوجط: «إن الحرق افوجط عع ججء طظ السالط ق 
غمضظ شعمه إق طاى وضسظا صثطغظا شغه ورأغظاه بأم أسغظظا». وصث تط شاح طرضج دراجات الحرق افوجط الاابع لةاطسئ عارد شعرد شغ تعظج 

والاغ تسائر طعذظا لبصاشاعط طظث الصثم إلى غعطظا عثا. شماذا جغظحره طرضج أطرغضغ شغ تعظج؟!

والفرظسغئ  واإلظةطغجغئ  افطرغضغئ  المساعث  طظ  غغره  سحرات  إن 
سطى حاضطاه تساصطإ أبظاء السائقت المارشعئ لغضعظعا عط افظمعذج 
الثي غتاثى شغ طفاعغط اجاصععا طظعا. ولغج افطر طساتثبا بض 
تجاطظاً طع جصعط الثقشئ، والشرب غسمض جاعثا سطى ترضغج سطماظغاه 
شغ بقد المسطمغظ طظ خقل ترجغت لشاه وإعمال الطشئ السربغئ، شطط 
غضاش باصسغط الئقد إلى دوغقت وتصعغخ المفععم الةشراشغ لفطئ 
بض سمث إلى أعط طصعطاتعا وعغ الطشئ السربغئ، شأصخى دورعا شغ 
ظزام الاسطغط لاتض طتطعا لشاه شغ جض الاثخخات أعمعا طا غاسطص 
والجراسئ  والضغمغاء  والفغجغاء  والرغاضغات  والعظثجئ  الطإ  بسطعم 
وغغرعا... شفغ تعظج أجج طسعث ضارظع الفرظسغ لاثرغج الطشئ 
الفرظسغئ وأتثبئ بسبات إلى جاطسئ السعربعن، وشغ المصابض ضان 
الاخثي لطاسطغط الجغاعظغ، وحظ تمقت سطى الضااتغإ، وإبارة الرغإ 
شغ دورعا. لصث خرح بعرصغئئ تطمغث السعربعن شغ ختغفئ «لعطعظث 
الفرظسغئ» باارغت ١١ آذار/طارس ١٩٧٦تعل أبرز خغاظاته: «أساج ببقث 
صداغا.. أغطصئ جاطع الجغاعظئ، تررت المرأة، وأخثرت صاظعن افتعال 
الحثخغئ»، شةاطسئ الجغاعظئ لط غةرؤ سطغعا اقجاسمار وتطاول سطغعا 

السمغض بعرصغئئ لغاتصص تضرغج الاسطغط الفرظضفعظغ.
إن جاطع الجغاعظئ وجاطع الصغروان سصئئ بظ ظاشع باعظج، وجاطع 
بقد  شغ  الضبغر  وغغرعا  بمخر  افزعر  وجاطع  بالمشرب  الصروغغظ 
المسطمغظ أسثطئ طضاظاعا بسث أن ضان لعا افبر الضئغر شغ تعجغه 
الاسطغط شغ السالط وذلك لغدغسعا سطى المسطمغظ طظاراتعط بإشراغعا 

طظ طدمعظعا ودورعا شغ تبصغش المةامع بصاشئ إجقطغئ تاعاشص 
وبصاشئ  غربغ  بظمط  وطساعث  بمثارس  تسعغدعا  ولغاط  وسصغثته، 
سطماظغئ جعر سطى إرجائعا تضام المسطمغظ السمقء الصائمعن سطى 
خثطئ أجغادعط الثغظ جطروا لعط الئراطب وجظعا الصعاظغظ والمراتإ 
الصاسثة  ضرب  ذلك  طظ  والشاغئ  الاسطغط.  بسغاجئ  غاسطص  طا  وضض 
الفضرغئ، وأول جقح عع تعمغح الطشئ السربغئ وإصخاؤعا بسث أن 
ضاظئ وساًء غدت طظاعض السطط البابئ والظاشع: َشَخطعا السطعم الحرسغئ 
سظ باصغ المسارف وغّغئعا الطشئ السربغئ سظ طسزط الةاطسات واخاجلععا 
شغ بدع جاسات شغ المثارس والمساعث بئراطب وأجالغإ طسَصطئ 
سطغعا صسرا. شما الثي جظغظاه طظ تشرغإ الطشئ السربغئ شغ تثرغج 

أبظائظا؟ وطا الثي جظاه الشرب؟
- خسعبئ تثق الطشئ وشعمعا والظفعر طظعا واقظئعار بشغرعا.

- تثظغ اإلتساس والحسعر بالععغئ وتظاطغ ضسش البصئ بضفاغئ 
الطشئ السربغئ الفختى.

- إظحاء طثرجغظ ق غتثصعن السربغئ، وغساسمطعن الساطغئ سعضا 
أن  سفعغا  افطر  ولغج  والمسارف،  السطعم  تطصغظ  شغ  الفختى  سظ 
غثرج الئسخ طظ أبظاء جطثتظا غظاسئعن إلى أطاظا وغاضطمعن بألسظاظا 
طظ  بثق  افولى  الخفعف  شغ  الساطغئ  الطعةات  باثرغج  لغطالئعا 
السربغئ الفختى، طروجغظ أظعا أخسإ الطشات تسطما وتثصعا غاططإ 

وصاا ذعغق.
- خطص إذار غضاد غضعن طرجسغا لطماسطمغظ سطى أن لشئ الشرب عغ 
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لشئ السطط والمساصئض والئتث والتثابئ والاتدر، تسمح لعط باقظفااح 
طصغاس  وعغ  طاصثطا  سخرغا  طبصفا  ُسثَّ  تثصعا  شمظ  السالط.  سطى 
المظاخإ وشرص السمض. شغ تغظ إن الطشئ السربغئ عغ لشئ افدب 

وافخقق ق تسمح لعط بالاساطض طع الئراطب المسرشغئ.
وغاب  الماسطمعن  شةعطه  والتداري؛  الفضري  المعروث  ضغاع   -
المصابض  شغ  وسجعط،  طةثعط  قجارجاع  الختغح  الطرغص  سظعط 
غغرعا،  غسرشعا  لط  الاغ  وبصاشاه  الشرب  بتدارة  اظئعارعط  زاد 

شاجاساغععا وأصئطعا سطغعا دون وسغ أو بخغرة.
- اظفخالعط سظ دغظعط وجعطعط فبسط طصعطات السغح باإلجقم.

طمارجئ  سظ  شالساجج  اقجاعاد،  باب  غطص  الشرب  ضمظ  وبثلك 
الطشئ السربغئ جغضعن ساججا تاما سظ شعط الصرآن والسظئ، وبالاالغ 
المساتثبئ،  الصداغا  وطسالةئ  واقجاعاد  اقجاظئاط  سظ  ساججا 
غامطك  أن  لطمساسمر  تسمح  غربغئ  طسالةات  إلى  الطةعء  وبالاالغ 

افطئ وغسغطر سطى طفاخطعا.
لغفسث  طئثئه  وظحر  اجاسماره  شرض  طظ  الشرب  تمضظ  بثلك 
وخظع  بالاشرغإ  سطغه  صثر  سسضرغا  سظه  سةج  شما  والظسض،  الترث 

أجغاق طظئّاًئ سظ لشاعا وبالاالغ سظ ععغاعا.
إن طظ الئثغعغ أن لطشئ دورا شغ تحضغض وسغ الةماسئ وجطعك 
أشرادعا، وعغ الاغ تسضج شضرعط وتدارتعط وتطعرعط، بعا غسةض 
إظااج افطئ وبعا ُتثّون بصاشاعا وطسارشعا وتارغثعا، وبعا تساطغع 
خعغ طصعطات وخخائص وجعدعا، شالطشئ ق تصعم بالعخش شتسإ، 
بض عغ صثرة ططضئ تسئغرغئ وطظجلاعا بغظ الطشات عغ خعرة لمظجلئ 
دولاعا، والطشئ السربغئ عغ أعط خاخغئ لفطئ اإلجقطغئ وآضث طصعم 

قجامرارغاعا وأوضح دلغض سطى وجعدعا.
شإن أدرك الشرب أعمغئ لشاظا ودورعا شغ بظاء تدارتظا وأدرك 
أن شغ إعمالعا غطص لئاب اقجاعاد شضغش لطمسطمغظ أن غاشاشطعا 
سما وساه الشرب وعط أولى بعسغه؟! ضغش ق غروظعا سجغجة؟! ضغش ق 
غثضرون طاضغعط المةغث، غعم ضان السطماء المسطمعن طعجعسئ؟! 

جمسعا بغظ طثاطش السطعم دون إعمال أطر الطشئ السربغئ.
صال اإلطام الحاشسغ رتمه اهللا: «لسان السربغ أوجع افلسظئ وأضبرعا 

ألفاظا والسطط بعا سظث السرب ضالسطط بالسظظ سظث أعض الفصه».
غعطعا ضاظئ شغ طصثطئ الطشات السالمغئ، وتاى افراضغ الاغ ضان 
أعطعا ق غظطصعن بعا طبض إجئاظغا وآجغا العجطى والعظث غعم دخطعا 
اإلجقم برز شغعا أشدض السطماء، ضاظعا غاصظعظعا وغضائعن بعا سطمعط، 

طما جاسث سطى بظاء طةامع ظاعخ شغ شضره وطاصثم شغ سطمه:
ابظ جغظا خاتإ ضااب «الصاظعن شغ الطإ» أضتى طرجسا أجاجغا 

لفارات ذعغطئ وعع طظ بثارى.
ابظ خطثون أول طظ تضطط شغ السمران.

ابظ العغبط المآجج افول لسطط المظاظر.
اإلدرغسغ برز شغ سطط الةشراشغا ورجط الثرائط.

الثعارزطغ طآجج سطط الةئر، خظش ضائا ضبغرة شغ تارغت السطط 
وضطعا بالطشئ السربغئ، طآضثا طضاظئ الطشئ شغ السطط والبصاشئ.

ابظ الظفغج عع الفصغه الطشعي وعع الطئغإ وأول طظ وخش وحرح 
دورة الثم بغظ الصطإ والرئاغظ.

أدرضعا السقصئ العذغثة بغظ السطعم والطشئ والمئثأ شأّولععا طضاظاعا 
شغ الاسطط خاخئ بسث أن اظاحر اإلجقم شغ افطخار ودان به السرب 
والسةط. شضان أبع افجعد الثؤلغ أول طظ وضع صعاسث الظتع والظصاط 
سطى افترف وحضض أترف المختش بأطر طظ الثطغفئ سطغ بظ أبغ 
ذالإ ضرم اهللا وجعه، بط تئسه سطماء آخرون سرب وغغر سرب شضان 
الةرجاظغ والفراعغثي وافخمسغ وجئعغه - وعع شارجغ ولضظ ذئع 

اجمه طع تارغت سطعم الطشئ السربغئ.

عثه إحارة فعمغئ الطشئ شغ بظاء طةث المسطمغظ، شالثولئ اإلجقطغئ 
لط تضظ صادرة سطى اجاظئاط تطعل لما تعاجعه طظ طتثبات وطحاضض 
إق باقجاعاد وطا ضان ذلك لغضعن لعق تثق المةاعثغظ لطشئ السربغئ. 
لمسالةئ  ساطئ  طساظغ  غادمظان  الحرغش  والتثغث  الضرغط  شالصرآن 

الحآون، وسطى المةاعث أن غسافرغ العجع شغ اجاظئاط افتضام.
عثه الطشئ الاغ ظجل بعا الصرآن وظطص بعا جغث الثطص وجسطعا 
ععغاظا  بظاء  شغ  دورعا  ظئرز  أن  بظا  غتسظ  الةظئ،  أعض  لشئ  اهللا 
وذلك  دورعا،  لعا  لظسغث  ظسمض  أن  سطغظا  وغفرض  طةثظا،  وإسادة 
الطشئ  عثه  وتائظى  اإلجقم  تطئص  دولئ  ظض  شغ  إق  غضعن  لظ 
بحضض جاد شغ جغاجاعا الساطئ، بعا تئرم المساعثات وبعا غضعن 
والبصاشغئ،  اإلسقطغئ  وجغاجاعا  براطةعا  شغ  وتسامثعا  الاساطض. 
وجمغع طظاتغ وظحاذات التغاة، وضثلك طظاعةعا الاسطغمغئ، بض ق 
بث طظ طراساة إتصاظعا شغ جائر طعاد الاثرغج واجاسمال العجائض 
وافجالغإ الضفغطئ إلسادتعا وساًء لطفضر ولشئ لطاثاذإ، والمسامث 

افجاجغ لفصه بروتظا الاحرغسغئ الاغ ق تظدإ.
شاشثو عغ الطشئ افم وافخض، وتدمظ بثلك:

- ظحر البصاشئ اإلجقطغئ شغ ضض افوجاط الاسطغمغئ؛
- اقساراف بصغمئ الئتث السطمغ المظاب بالطشئ السربغئ؛
- تصعغئ طضاظئ الطشئ السربغئ سظث أعطعا وسظث غغرعط 

  وتعجغع دائرة اجاسمالعا؛
- تعشغر المراجع السطمغئ المضاعبئ بالسربغئ وتعشغر 

   المخططح السطمغ السربغ، إذ طظ المسطعم أن طظ طخادر 
   بظاء الطشئ السربغئ الاسرغإ.

وعضثا ظسغث جغق واسغا طساجا بطشاه وبالاالغ بسصغثته.
نَْزْجَاهُ قُْرآناً َعَربِّياً لََعلَُّكْم َيْعِقلُوَن﴾.

َ
صال تسالى: ﴿ إِنَّا أ

افجااذة حادغئ الخّغادي
غغسدع تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج
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اإلرشاد للتربية والتعليم اإلسالمي في غياب دولة الخالفة

Ïμ2Ÿهولندا

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
أخعاتغ السجغجات، أود أن أجاعض ضطماغ عثه بتثغبغظ حرغفغظ وردا سظ الرجعل ، تغث صال  شغ التثغث افول: «َال َحَسَد إِالَّ ِفي 
ُ ِحْكَمًة، َفُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلُِّمَها» رواه طسطط، وشغ التثغث  ، َوَرُجٌل آَتاُه اهللاَّ ُ َماًال، َفَسلََّطُه َعَلى َهَلَكِتِه ِفي اْلَحقِّ اْثَنَتْيِن: َرُجٌل آَتاُه اهللاَّ

الباظغ: «اللَُّهمَّ اْنَفْعِني ِبَما َعلَّْمَتِني، َوَعلِّْمِني َما َيْنَفُعِني، َواْرُزْقِني ِعْلًما َتْنَفُعِني ِبِه» رواه الظسائغ والتضغط

عظالك  التثغبغظ،  عثغظ  ضعء  شغ  الضرغمات،  افخعات  أغاعا 
سثة ظصاط أود أن أحغر إلغعا. شأوقً وصئض ضض حغء، وجعدضظ عظا 
لعثا  شتدعرضظ  ذضرتعا.  الاغ  افتادغث  سطى  شسطغ  دلغض  الغعم 
المآتمر المعط، دلغض سطى شعمضظ لفعمغئ الاغ وضسعا اإلجقم 
شغ ذطإ السطط ولطمضاظئ السالغئ الاغ جسطعا اإلجقم لخاتإ السطط 
الثي غسّطمه لفخرغظ. التمث هللا أن افطئ طثرضئ لعثا افطر، تغث 
ظقتر السثغث طظ المسطمغظ شغ المثارس والمآجسات اإلجقطغئ 
الاغ تط إظحاؤعا شغ غالإ افطر طظ صئض أحثاص غسمطعن بةث 
لثثطئ افطئ، وظرى السثغث طظ المسطمغظ الثغظ غطمتعن لاتصغص 
عثا العاجإ الظئغض وأن غضعظعا طظ عآقء المثضعرغظ شغ التثغث 

افول.
بثخعص  شعغ  ذضرعا،  أود  الاغ  الباظغئ  لطظصطئ  بالظسئئ  أطا 
الغعم  تدر  صث  طسزمضظ  أن  طاغصظئ  إظظغ  تغث  الباظغ،  التثغث 
غظفسه به. تغث إن التثغث غثئرظا سظ  جائًق اهللا أن غرزصه سطماً 
سطى  تأبغرعا  عع  المسرشئ  طظ  العثف  وأن  بالسمض  السطط  ارتئاط 
بطرغصئ  اإلجقم  تسطغط  غضعن  أن  غةإ  أخرى،  بسئارة  أي  أسمالظا. 

تمضظظا طظ تطئغصه شغ تغاتظا الغعطغئ.
وبالسعدة لمعضعع عثه المتاضرة، ظرى أن الضبغرغظ غاساءلعن 
اإلجقم  تسطغط  بعا  غاط  الاغ  الطرغصئ  ضاظئ  إذا  طا  تعل  صطصغظ 
عغ ذرغصئ ظاجتئ تمضظ حئابظا طظ تطئغصه شغ تغاتعط الغعطغئ. 
أوقً  ابظغظ،  أطرغظ  إلى  الظزر  سطغظا  الاساؤل،  عثا  سظ  ولقجابئ 
واصع تغاتعط الغعطغئ، والباظغ الطرغصئ الاغ ظساثثطعا لاسطغمعط 

وتبصغفعط.

أوقً، أغاعا افخعات، إن «تغاة حئابظا الغعطغئ» لغسئ طاحابعئ 
آبائظا،  أو  آلبائعط  الغعطغئ  التغاة  طع  بسغث  طظ  وق  صرغإ  طظ  ق 
ظتظ  ظحأظا  الاغ  الغعطغئ  التغاة  سظ  تماطاً  طثاطفئ  إظعا  تاى  بض 
وترسرسظا شغعا. شإن الدشعذات والمآبرات الاغ غعاجععا حئابظا 
تجسجع  وضبغرة  ضارة  تأبغرات  إلتثاث  الضاشغئ  الصثرة  لعا  الغعم، 
والثساغئ  الفاجثة  افشضار  أن  ظسغ  أن  سطغظا  بثغظعط.  تمسضعط 
المسادغئ لقجقم تتغط بحئابظا طظ ضض اتةاه بشخ الظزر سظ 
طضاظعط شغ السالط، والاغ غالئاً طا تضعن بسغثة طةرد بسث ضشطئ 
خطرًا  غحضض  الضرغمات،  أخعاتظا  وعثا  اإلظارظئ.  حئضئ  سطى  زر 
لط  إن  دغظعط  شغ  لطحك  ذضرت  ضما  بحئابظا  غآدي  صث  جسغماً، 
الصداغا  ظاأضث أن الاسطغط اإلجقطغ الثي ظعشره لعط غسالب شسطغاً 

والمحاضض الاغ تعاجععط شغ تغاتعط الغعطغئ.
شغ  ذرغصاظا  ضاظئ  إذا  طا  بةثغئ  الظزر  سطغظا  افخعات،  أغاعا 
تصثغط وظصض الاسالغط اإلجقطغئ فذفالظا ضاشغئ لاتصغص طا ظرغثه 
لعط. سطغظا الظزر سظ ضبإ لططرق التالغئ المساثثطئ شغ المثارس 
والمآجسات اإلجقطغئ، وسطغظا جآال أظفسظا افجؤطئ الاالغئ: عض 
غضفغ شصط تسطغط أذفالظا ضغفغئ العضعء والخقة، وضغفغئ صراءة 
الصرآن وبسخ الحسائر وافخقق وافتضام اإلجقطغئ افخرى؟ عض 
عثا ضاف بالظسئئ لعط لمعاجعئ الثطاب العائض المسادي لقجقم 

ولمعاجعئ افشضار الفاجثة افخرى المتغطئ بعط؟
طساو  ضمعضعع  اإلجقم  تثرغج  شغ  اقجامرار  سطغظا  عض 
لطمعاضغع الثراجغئ افخرى، واقجامرار شغ ظصض اإلجقم ضمسطعطات 
ضض  شغ  اإلجقم  لاطئغص  سمغص  واع  شعط  خطص  طظ  بثقً  طةردة 
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طةاقت التغاة، وضتض وتغث لضض طحضطئ غعاجععظعا جعاء أضاظئ 
الثولئ؟  طساعى  سطى  أم  المةامسغ  أم  الحثخغ  الخسغث  سطى 
وبالاالغ الفحض شغ ربط اإلجقم بالتغاة الغعطغئ، تغث غسائرون 

اإلجقم ق سقصئ له شغ السالط المساخر؟
سطى  وضسئ  الاغ  التضعطغئ  لطدشعذات  ظثدع  أن  سطغظا  وعض 
المآجسات اإلجقطغئ بعثف سطمظئ اإلجقم تتئ ذرغسئ الاتثغث 
برغطاظغا،  شغ  ظراعا  الاغ  تطك  طبض  أجظثات  الاطرف؟؛  وطعاجعئ 
لاثرغج  الدشط  تتئ  المبال  جئغض  سطى  المثارس  تعضع  تغث 
«الظسثئ الئرغطاظغئ سظ اإلجقم». ظسثئ تدع اإلجقم شغ ظفج 
الطئصئ طبض أي دغظ آخر، وغاط شغعا رشخ الفخض بغظ الةظسغظ، 

وتسائر شغعا المبطغئ سطى أظعا حغء جائج.
غةإ أن تضعن إجاباظا سظ ضض عثه الاساؤقت السابصئ «بالاأضغث 

ق».
عثه  سظ  اإلجابئ  أن  سطى  اتفصظا  إذا  الضرغمات،  أخعاتغ  إذًا 
بسمص  ظفضر  أن  الاالغئ  الثطعة  شغ  سطغظا  شإن  ق،  عغ  الاساؤقت 

تعل طا عع العثف طظ الاسطغط اإلجقطغ.
اإلجقطغ  الاسطغط  طظ  العثف  غضظ  لط  أخعاتغ،  اجاظاةظا  شضما 
طةرد تعشغر طسطعطات سظ افخقق اإلجقطغئ أو غرس بسخ الصغط 
والسطعك،  الفضر  شغ  إجقطغئ  حثخغات  لاضعغظ  بض  اإلجقطغئ، 
وبظاء أشراد أصعغاء طةعجغظ بةمغع افدوات القزطئ لغضعظعا صادرغظ 
سطى تطئغص اإلجقم شغ ضض ججء طظ تغاتعط الغعطغئ بشخ الظزر 
سظ سثد الخسعبات الاغ تعاجععط. طما غسظغ أظعط صادرون سطى 
الخمعد بصعة واقشاثار بإجقطعط تاى شغ افوصات الاغ غاسرض 
لقجقم  المسادي  الثطاب  صئض  طظ  طسامر  لعةعم  اإلجقم  شغعا 
والثي غسرض اإلجقم سطى أظه أطر طاثطش ورجسغ وصمسغ، وسطى 
أظه المسار المآدي لطئآس واإلتئاط. وغسظغ أغداً طظ جعئ أخرى 
أن سطى حئابظا أن غماطضعا الصثرة لرؤغئ وتمغغج الصخص الثادسئ 
تثسغ  الاغ  وافصعال  الثطابات  تخثغص  وسثم  السطماظغئ.  لطصغط 
بأن الصغط الطغئرالغئ الشربغئ عغ افضبر سثقً وافضبر تتدرًا، وأظعا 

الطرغص لطسسادة واقزدعار والظةاح.
اآلغئ  سطغعط  تظطئص  حئاب  إظااج  غضعن  أن  غظئشغ  عثشظا  إن 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
الضرغمئ: ﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ
﴾ الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابِّ

طع الاربغئ والاسطغط اإلجقطغ الختغح، جاشغر عثه اآلغئ ذرغصئ 
طظ  ذلك  سطى  جظحعث  تغث  تعلعط،  طظ  السالط  إلى  ظزرتعط 
شصط  ولغج  وذمعتاتعط  وأشضارعط  تخرشاتعط  طقتزئ  خقل 
أن  سطغظا  اإلجقطغ،  الاسطغط  خقل  وطظ  اإلجقطغئ،  طسطعطاتعط 
ظسسى لئظاء الحئاب المسطط الصادر سطى تمض اإلجقم، والثشاع سظه 
وتمطه لطسالط والسمض سطى تطئغصه بحضض ضاطض طظ خقل إصاطئ 
دولئ الثقشئ. إن الحئاب الثغظ غثرضعن أعمغئ وسقصئ اإلجقم 
بةمغع صداغا التغاة والمحاضض الاغ تعاجه الئحرغئ، لثغعط الحسعر 
طظ  قظاحالعا  جمساء  والئحرغئ  أطاعط  تةاه  بالمسآولغئ  الضئغر 
الزطط والصمع وتصثغط الثغر والسثالئ لعط طظ خقل دغظ اإلجقم.

غةإ  طعمئ  طفاعغط  جائ  سرض  أود  الضرغمات،  أخعاتغ  لثلك 
تصثغمعا سظث تسطغط حئابظا، تاى ظضعن صادرغظ سطى تعشغر افدوات 

القزطئ لعط لاتصغص العثف الثي ذضرته.
١) بظاء تفضري ظصثي:

المفععم افول وعع «بظاء تفضغر ظصثي». الافضغر الظصثي عع الصثرة 
سطى دراجئ السالط طظ تعلظا، وطظ خقل دراجئ سمغصئ وبراعغظ 
واضتئ غاط وضع أتضام ختغتئ تعله. إن الصرآن الضرغط غعجه 
المآطظ دائماً لطافضغر بسمص شغ الصداغا بعثف وضع اجاظااجات 

ختغتئ سظعا. وعثا غحمض الافضغر المطغء بالثقئض سطى وجعد اهللا 
جئتاظه وتسالى وتصغصئ اإلجقم. شصث صال اهللا تسالى: ﴿َواْختَِالِف 
ْرَض َنْعَد َمْوتَِها 

َ ْ
ْحَيا بِِه األ

َ
ْزٍق َفأ َماء ِمن رِّ ُ ِمَن السَّ نَزَل ابَّ

َ
اللَّْيِل وَاجََّهارِ َوَما أ

يَاِح آيَاٌت لَِّقْوٍم َفْعِقلُوَن﴾ َوترَْصِيِف الرِّ
طظ المعط أن ظئظغ الافضغر الظصثي شغ حئابظا تاى غضعظعا صادرغظ 
سطى التضط السصقظغ تعل المسطعطات طظ تعلعط، وصادرغظ سطى 
تمغغج التصغصئ وتمغغجعا سظ افضاذغإ. وذرغصئ الافضغر عثه غاط 
تطعغرعا طظ خقل الاحةغع المسامر لحئابظا سطى السآال والافضغر 
بافشضار  بسمص شغ ضض حغء طظ تعلعط. تغث غةإ الاأطض ططغاً 
واقدساءات ووجعات الظزر الاغ غاط تصثغمعا لعط وطظ بط إسطاء 
دصغص  تصغغط  خقل  طظ  رشدعا،  أو  باصئطعا  سطغعا  والتضط  الصرار 
لسقطئ افدلئ الاغ تساظث سطغعا تطك افشضار واقدساءات ووجعات 
شعط  وطساعى  السمر  سطى  شئاقساماد  ذلك،  سطى  وسقوة  الظزر. 
الطفض، غةإ أن غسرض سطغعط الةعاظإ المثاطفئ طظ الئرعان أو 
الثلغض وبسث ذلك غةإ تعجغععط وإرحادعط شغ الافضغر المطّغ شغ 
ختئ ضض جاظإ طظ أجض الاعخض إلى تصغصئ افطر. عثه الطرغصئ 
شغ الافضغر، ق تساسث شصط الحئاب سطى ذمأظئ أظفسعط وتبئغئ 
أشضارعط، بض جامضظعط طظ الثشاع سظ اإلجقم أغداً. شعضثا، سطى 
جئغض المبال، سظث جماع اقشاراءات المساادة بأن اإلجقم غدطعث 
المرأة، جغضعن الحئاب سطى وسغ وإدراك تاطغظ بافتضام الظئغطئ 
الاغ وضسعا اإلجقم والاغ تترم اجاشقل المرأة واسائارعا غرضًا 
غااجر به. وجغضعظعن طثرضغظ بأن ذرغصئ التغاة الطغئرالغئ ق تصثم 
أغئ تماغئ لطمرأة بض وتفاح ضض الطرق قجاشقل المرأة بأغئ وجغطئ 
عع  المسطط  الحئاب  شغ  الظصثي  الافضغر  ذرغصئ  بظاء  إن  طمضظئ. 
خطعة أجاجغئ لئظاء صظاسئ بافشضار واآلراء اإلجقطغئ وترجغت سصطغئ 
حثخغئ  لاضعغظ  اإلجقطغئ  الظفسغئ  طع  جظإ  إلى  جظئاً  إجقطغئ 

إجقطغئ شثة.
٢) بظاء صظاسئ راجثئ يف وجعد اهللا وتصغصئ الصرآن:

إن المفععم الباظغ عع بظاء صظاسئ طططصئ شغ حئابظا تعل وجعد 
اهللا وتعل تصغصئ أن الصرآن الضرغط عع ضقم اهللا. بتغث ق غارك 
لثغعط أغئ ذرة طظ الحك بتصغصئ اإلجقم. شغ العاصع، إظه أطر ق 
بث طظه لضض طآطظ ضما غثئرظا اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن 

ِ ُعمَّ لَْم يَْرتَابُوا﴾. ِ ِ َوَرُسو ِيَن آَمُنوا بِابَّ َّ ا
إظه شغ ظض السطماظغئ الاغ تعغمظ الغعم سطى السالط، أخئح الثغظ 
أذفالظا  تماغئ  سطغظا  لثلك  لطضبغرغظ،  بالظسئئ  لطسثرغئ  طعضعساً 
غضعظعا  أن  سطغعط  إذ  اقدساءات.  بعثه  السصعط  طظ  المسطمغظ 
صادرغظ سطى طعاجعئ العةمات شغ الثارج والاغ تعثف لطاحضغك 
باإلجقم، وسطغعط الصغام بعثه المعاجعات دون خعف وطظ خقل 
البئات سطى دغظعط. إذ سطغظا أن ظسرض فذفالظا الئراعغظ السصقظغئ 
المطمعجئ الاغ تبئئ بحضض صاذع وجعد اهللا جئتاظه وتسالى وبأن 
الصرآن عع ضقطه جئتاظه، طظ خقل بظاء صظاسئ راجثئ شغ تصغصئ 
السصغثة اإلجقطغئ داخض حئابظا المسطط، تغث سطغظا تتعغض اإلجقم 
طظ حغء غرى الضبغرون أظه طةرد دغظ غاظاصطه افجغال، إلى دغظ 
غتمطه أذفالظا سظ صظاسئ شضرغئ وطسرشئ تاطئ بأن لثغه اإلجابات 
أشضارعط  تتثغث  سطغعط  غظئشغ  سطغه  وبظاء  التغاة  سظ  الختغتئ 

وأسمالعط.
شغ  الغصغظ  لاتصغص  الطرغصئ  عثه  خقل  طظ  ظسّطمعط  سظثطا 
جمغع  واجاغساب  أخث  إلى  جغآدي  اهللا  وبإذن  شإظه  اإلغمان، 
المفاعغط افخرى شغ اإلجقم، عثه المفاعغط طبض اإلغمان بالةظئ 
وبظار جعظط، وشعط العثف التصغصغ شغ التغاة والتساب أطام اهللا 
جئتاظه وتسالى سظ ضض سمض، وشعط طفاعغط طبض الرزق وافجض وأن 
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اهللا عع طظ غتثدعط، وغغرعا طظ المفاعغط الاغ جاخئح تصائص 
واضتئ شغ أذعاظعط. ولضظ سطغظا ضمان أن غاط تعخغض المفاعغط 
وطحاسرعط  أشضارعط  تحضض  أن  حأظعا  طظ  بطرغصئ  اإلجقطغئ 
وتخرشاتعط وتئطعرعا بتغث غضعن اإلجقم عع طصغاس التضط سطى 
جمغع افطعر شغ تغاتعط. والعثف طظ ذلك عع إظحاء حئاب طسطط 
غاماع بحثخغات إجقطغئ وابصئ بثغظعا اإلجقطغ، وتئظغ أشضارعا 

وجطعضعا سطى أجاس اإلجقم شصط.
٣) تربغئ وتضعغظ الحعق إىل الةظئ:

أذفالظا  شغ  الةظئ  إلى  الحعق  تضعغظ  عغ  البالبئ  الظصطئ 
المسطمغظ، وطتاولئ تئغان صطئ ططثات الثظغا بالمصارظئ طع التغاة 
اآلخرة، وضثلك خطص إدراك بأن عثا السالط طآصئ وزائض. تغث صال 
ِفي  إِْصَبَعُه  َأَحُدُكْم  َيْجَعُل  َما  َكَمَثِل  إِالَّ  اْآلِخَرِة  ِفي  الدُّْنَيا  «َما   :

، َفْلَيْنُظْر ِبَم َتْرِجُع» اْلَيمِّ
ظتظ ظسغح شغ سالط غرتئط شغه الظةاح والسسادة طع المادغئ. 
ضطما اطاطضظا أضبر ضان طظ المفروض أن ظحسر بسسادة أضئر. إن سطى 
حئابظا أن غماطضعا الصثرة سطى تثطغ عثه الرجالئ الفاجثة. عثا 
غاططإ طظا الظصاش المسامر والثائط طسعط تعل افدلئ العشغرة شغ 
الصرآن الضرغط والسظئ الظئعغئ الاغ تخش المطثات والماع المثعطئ 
شغ الةظئ، خاخئ سظث تتفغجعط سطى الصغام باقلاجاطات اإلجقطغئ 
واقباساد سظ الظعاعغ طظ غغر تردد، وعثا طعط بالاتثغث سظثطا 
غةثون خسعبئ شغ الصغام بئسخ افتضام والعاجئات اإلجقطغئ، 
بسخ  شغ  طسظا  غتخض  ضما  بئسدعا  اقلاجام  شغ  الاراخغ  سظث  أو 
افتغان. سطغظا تعسغاعط أظعط جعف غتخطعن سطى ضض طا غمضظ 
أن غامظاه صطئعط أو غاخعره سصطعط، وأضبر طظ ذلك! طع تسطغط 
عثا المفععم شإظظا ظصعم بإذن اهللا بتماغئ حئابظا طظ اقجاسقم 
شغ  وجاساسثعط  دغظعط.  تعثد  والاغ  التغاة،  عثه  إلغراءات 
بشخ  الثغظغئ  بالعاجئات  وبالامسك  اإلجقطغئ  بافتضام  اقلاجام 

الظزر سظ الخسعبات أو الدشعذات الاغ صث تعاجععط.
٤) شعط اإلجقم سطى أظه دغظ وشعط أعمغئ البصاشئ والاارغت:

المفععم الرابع وعع بظاء شعط واضح لقجقم داخض حئابظا سطى 
أظه دغظ حاطض طع طئادئ، وصعاظغظ وتطعل لمحاضض السخر التثغث 
شغ ضض طغثان طظ طغادغظ التغاة؛ الروتغئ وافخقصغئ واقجاماسغئ 
والسغاجغئ والصدائغئ والاسطغمغئ وشغ اقصاخاد وغغرعا. غصعل اهللا 

ٍء﴾ [افظسام: ٣٨] ْ َ ا َفرَّْطَنا يِف الِكَتاِب ِمن  تسالى: ﴿مَّ
ظتظ بتاجئ إلغعط لغضعظعا صادرغظ سطى تخعر عثه الفضرة سظ 
الاغ  المحاضض  طظ  لطسثغث  اإلجقطغئ  التطعل  سظ  الاسطط  ذرغص 
تعاجععا الئحرغئ الغعم - طبض الفصر، والزطط، والفساد السغاجغ، 
افصطغات،  واضطعاد  الةماسغئ،  واإلبادة  واقتاقل،  والسظخرغئ، 
وضثلك  وغغرعا،  القجؤغظ  وأزطئ  والةرغمئ  المرأة،  ضث  والسظش 
شعط  خقل  طظ  السزغط  اإلجقطغ  بالاارغت  داخطعط  الفثر  غرس 
ضغش تطئ عثه المحاضض شغ ظض التضط اإلجقطغ دولئ الثقشئ 
شغ الماضغ. سظثطا غظزر لقجقم شغ السالط السطماظغ ضحغء ق بث 
طظ الصداء سطغه شمظ الدروري لطشاغئ أن ظئظغ شغ حئابظا البصئ 
وصئ  أي  طظ  أضبر  المططعب  الحغء  أظه  سطى  ورؤغاه  دغظعط،  شغ 
بالسطط  حئابظا  تجوغث  إلى  بالاالغ  شظتااج  الغعم.  سالط  شغ  طدى 
تعل افظزمئ المثاطفئ لقجقم وربطعا بمحاضض واصسعط التالغ. 
سطى جئغض المبال، جسطعط غثرضعن بأن اإلجقم غتاعي سطى ظزام 
اصاخادي جغصدغ سطى الفصر طظ خقل طئادئ وصعاظغظ اصاخادغئ 
وخطص  لطبروة،  السادل  الاعزغع  إلجام  المبال  جئغض  سطى   - سادلئ 
شرص السمض واقزدعار شغ الثولئ. والظعغ سظ الربا، وضظج واتاضار 
البروة، وخخثخئ المعارد الطئغسغئ البمغظئ الاغ ترضج ضض البروة 

شغ أغثي صطئ طظ الظاس وتفصر الةماعغر. إلى جاظإ ذلك، بإطضاظظا 
إسطاء أطبطئ سظ الصداء سطى الفصر سظثطا تط تظفغث عثا الظزام شغ 

ظض دولئ الثقشئ شغ أطاضظ طبض حمال أشرغصغا والسراق.
٥) تفضغك جتر ذرغصئ السغح السطماظغئ الطغربالغئ:

الظصطئ الثاطسئ عغ تفضغك إغراء الطرغصئ الطغئرالغئ السطماظغئ 
المسادي  الثطاب  رؤغئ  طظ  وتمضغظعط  حئابظا  سغعن  شغ  لطتغاة 
الاغ  المحاضض  بأن  غثرضعن  حئابظا  لةسض  بتاجئ  ظتظ  لقجقم. 
لطظزام  ظاغةئ  ولضظعا  لقجقم  ظاغةئ  لغسئ  السالط  شغ  ظعاجععا 
السطماظغ الرأجمالغ الثي خظسه اإلظسان وظاغةئ لصغمه طبض الطغئرالغئ 
لعط  المحاضض  تحرغح  إلى  بتاجئ  ظتظ  والثغمصراذغئ.  والصعطغئ 
واقساثاء  والمثثرات،  الضتعل  تساذغ  طبض  المحضقت  أن  وبغان 
والشرور  وافظاظغئ،  سام،  بحضض  والةرغمئ  المرأة،  ضث  الةظسغ 
إلى  بتاجئ  ظتظ  السطماظغئ.  السغح  لطرغصئ  طئاحرة  ظاغةئ  عغ 
تسطغض طفععم (اإلرعاب) والاعضغح بأن عثا لغج ظاغةئ لئسخ 
سظ  الظاجط  لطشدإ  ظاغةئ  ولضظه  المشطعذئ  اإلجقطغئ  المفاعغط 
الاثخض الشربغ والتروب اقجاسمارغئ الةارغئ شغ السالط اإلجقطغ. 
أو غمضظظا طظاصحئ طفععم السظخرغئ، وأظعا ظاغةئ لطصعطغئ، وعع 
  طفععم غرغإ سظ أتضام اإلجقم، تغث وخفعا ظئغظا التئغإ

بأظعا طظاظئ.
٦) بظاء الحسعر باملسآولغئ تةاه دغظعط، وأطاعط والئحرغئ:

وأخغرا أغاعا افخعات، ظتظ بتاجئ لئظاء تج المسآولغئ داخض 
حئابظا تةاه دغظعط، وأطاعط والئحرغئ. غةإ سطغظا جسطعط غثرضعن 
ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
تصا المسآولغئ الاغ تأتغ طع ضطمات عثه اآلغئ: ﴿يَا ك

اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم﴾ [افظفال: ٢٤]
سطى  «حعثاء  بأظعط  المآطظغظ  وخش  صث  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
الظاس». ظتظ بتاجئ فن غةسث حئابظا عثا المفععم سظ ذرغص 
بغؤاعط  شغ  اإلجقطغئ  غغر  والصعاظغظ  الصغط  زغش  وشدح  تتثي 
تساطغع  الاغ  الئثغطئ  السغح  ضطرغصئ  اإلجقم  تصثغط  وضثلك 
تظزغط حآون الئحرغئ سطى ظتع سادل وشسال. ظتظ بتاجئ أغدا 
إلى تتمغطعط المسآولغئ الضئغرة شغ الاتثث سطظا ضث الصمع الثي 
غعاجه افطئ طظ جمغع أظتاء السالط الغعم، وتةظإ الظعب الفردي شغ 
التغاة الثي تعلثه الرأجمالغئ لةسطعط طسظغغظ بمةرد طحاضطعط 
بأعمغئ  حئابظا  لثى  وسغ  خطص  إلى  بتاجئ  وظتظ  واتاغاجاتعط. 
اقساثاء،  أو  لقعاظئ  تسرض  ضطما  دغظعط  تماغئ  تةاه  واجئعط 
عثه افرض  سطى  إصاطئ ظزام اهللا - الثقشئ،  إسادة  سطى  والسمض 
الثسعة  جاتمض  دولئ  إظحاء  سطغعط  بأن  ذلك  غسظغه  طا  ضض  طع 
شغ  تالغا  غسغحعن  الاغ  اقضطعاد  دول  طظ  وتظصثعط  لطئحرغئ، 
ظض أظزماعا وصعاظغظعا العضسغئ. وبالاالغ عثشظا عع إظحاء حئاب 
طسطط غثرك إدراضا تاطا بأن الثسعة إلى اإلجقم عغ واتثة طظ 
أسطى الاجاطات عثا الثغظ. وعثا غسظغ بأن اإلجقم لظ غضعن شصط 
  ظئغظا  صال  طبطما  تغاتعط،  طرضج  جغخئح  بض  تغاتعط  طظ  ججءا 

لثثغةئ رضغ اهللا سظعا: «ال راحة بعد اليوم يا خديجة».
أخعاتغ، تدمغظ عثه الظصاط السئ الاغ ظاصحاعا شغ طتاعى 
طظعاج الاسطغط اإلجقطغ جعف غساسث إن حاء اهللا شغ بظاء وتماغئ 
الععغئ اإلجقطغئ لحئابظا وتعلغث حئاب طسطط طةعج لطاساطض طع 
ضض الاتثغات العائطئ الاغ غعاجععظعا ضث دغظعط الغعم بطرغصئ 
وابصئ وتضغمئ. وطع ذلك، طظ المعط بالظسئئ لظا أن ظاثضر دائما 
إلسادة  السئغض  عع  لغج  اإلجقطغئ  والمساعث  المثارس  بظاء  بأن 
عثه افطئ إلى طةثعا السابص، وإسادة عثا الثغظ لمعصع السططئ 
الاغ غظئشغ أن غضعن سطغعا شغ عثا السالط. ضما أظعا لغسئ العجغطئ 
طةامساتظا  طظ  ضاطئ  سطى  أذفالظا  شغ  اإلجقطغئ  الحثخغات  لئظاء 
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وأراضغظا. وطظ المآضث أظظا ظثرك جمغسا الضفاح الحاق المسامر وضض 
السصئات والخسعبات الاغ ظعاجععا شغ طتاولئ التفاظ سطى الععغئ 
التغاة  ظمط  وغتضمعط  بعط  غتغط  بغظما  حئابظا  شغ  اإلجقطغئ 
وغسرضعن  الفاجثة  الرأجمالغئ  الطغئرالغئ  والصغط  اإلجقطغئ  غغر 
فجظثات جغاجغئ تثخطغئ طظ التضعطات السطماظغئ وأشضار شاجثة 
السمطغئ  الاتثغات  ظثرك  إظظا  تاى  الطغئرالغئ.  اإلسقم  وجائض  طظ 
الضبغرة الاغ ظعاجععا شغ تمعغض وتحشغض عثه المساعث اإلجقطغئ 
بحضض شسال الغعم. بالاالغ شإن الطرغصئ العتغثة لاتصغص الرؤغئ 
عغ  تثغبغ  بثاغئ  شغ  وخفاعا  الاغ  لحئابظا  الظئغطئ  اإلجقطغئ 
إصاطئ دولئ تشثي، وتسعض، وتتمغ الععغئ اإلجقطغئ لعثه افطئ 
جمغع  باجاثثام  طةامسعا  داخض  وجماسغ  ضثط  بحضض  وأبظائعا 
أدوات تضمعا، بما شغ ذلك طظاعب الاسطغط والمآجسات الاسطغمغئ 

أخعاتغ،  غا  لثلك  الثقشئ.  دولئ  جعى  لغسئ  وعثه  واإلسقطغئ. 
باإلضاشئ إلى ضض الةععد الاغ تسابمرظعا شغ الاربغئ اإلجقطغئ 
جععدضظ  لعضع  أغدا  ظثسعضظ  ظتظ  الغعم،  المسطط  لحئابظا 
الثولئ  عثه  إلسادة  الظئغض  بالسمض  أولعغاتضظ  وتتثغث  الضاططئ 
المةغثة فراضغظا طرة أخرى. أظعغ طع ضقم اهللا جئتاظه وتسالى 
ُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسرُتَدُّوَن  ُ الةمغض: ﴿َوقُِل اْقَملُواْ َفَسرَيَى ابُّ َقَملَُكْم َوَرُسو

َهاَدةِ َفُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم َيْعَملُوَن﴾ [الاعبئ: ١٠٥] إىَِل َخلِِم الَْغْيِب َوالشَّ

افجااذة غاجمغظ طالك
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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الكلمة الختامية

Ïμ2Ÿ

أخعاتغ السجغجات الضرغمات، أود أن أخاط عثا المآتمر أوق بالبظاء والحضر هللا جئتاظه وتسالى سطى طا أظسط به سطغظا طظ سعن تضطض 
بالظةاح الضئغر وهللا التمث لعثه التمطئ وعثا المآتمر - «الثقشئ والاسطغط: إتغاء السخر الثعئغ». وأود أغدا أن أحضر جمغع الثغظ سمطعا 
بةث شغ عثا المحروع لاتصغص أعثاشه، وضثلك ضض الثغظ تدروا عثا التثث الاارغثغ والمعط الغعم، والثغظ تابسعه سئر اإلظارظئ - 
أجأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غسئشعط بعاجع الرتمئ والبعاب. آطغظ. ضما أود أن أسرب سظ خالص اطاظاظغ فطغر تجب الاترغر، السالط 
الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، سطى الثسط الضئغر الثي صثطه شغ تظزغط عثا المحروع. شةجاه اهللا جئتاظه وتسالى خغر الةجاء وأساظه 

دائما سطى تمض طسآولغاته الضئغرة. آطغظ.
أخعاتغ السجغجات، لفارة ذعغطئ جثا، ُحّضطئ رؤغئ الاسطغط شغ بقدظا وشصا إلطقءات وطخالح التضعطات اقجاسمارغئ افجظئغئ وافظزمئ 

السمغطئ الاغ جسئ إلى إضساف سصغثة افجغال الماساصئئ لعثه افطئ، وتحضغضعط باإلجقم، وإبسادعط سظ دغظعط.
لفارة ذعغطئ جثا، اجُاشض الاسطغط ضسطسئ لمضء جغعب الحرضات الاةارغئ الضئرى، وضاظئ أعثاشعا تتثد بسطتغئ سطى أجج الطغئرالغئ 

الرأجمالغئ إلظااج سمال لطثولئ أو تأطغظ اسائارات شردغئ.
لفارة ذعغطئ جثا، ضان الاسطغط عع الغاغط الفصغر شغ دولظا، ظصص شغ الامعغض، وسثم تصثغر، وجعء إدارة، شغ تغظ ضان التخعل سطى 

الاسطغط الةغث حرشاً لفغظغاء بثق طظ أن غضعن تصاً أجاجغاً طصثطاً لةمغع الرساغا شغ بقدظا.
لفارة ذعغطئ جثا، ظض المسطمعن شغ عثه افطئ طئثعجغ الصغمئ، صطغطغ افجعر. وتط تةاعض الثور التغعي الثي غطسئعظه شغ رساغئ 

الافضغر والمعارات والسطعك لفجغال الصادطئ طظ صئض افظزمئ سثغمئ الرؤغئ الاغ غساظغ طظعا السالط اإلجقطغ.
لفارة ذعغطئ جثا، ُشصثت السصعل الفثة طظ بقد المسطمغظ إلى الشرب، أو أعثرت طعاراتعا وصثراتعا بسئإ التضعطات وافظزمئ غغر 

اإلجقطغئ الاغ أخفصئ شغ إدراك صغماعا أو تعشغر وجائض لاسجغج أو تسثغر إطضاظاتعا لثثطئ اتاغاجات افطئ.
لفارة ذعغطئ جثا، أشسث اقتاقل والفصر والتروب تغاة أبظاء عثه افطئ، وترطعط طظ الاسطغط افجاجغ لاتصغص آطالعط وأتقطعط.

أخعاتغ السجغجات، لفارة ذعغطئ لطشاغئ، سمض صطاع الاسطغط شغ بقدظا، ضأداة قجاسمار سصعل حئابظا وجسطعط سئغثًا لطبصاشئ الشربغئ، 
وضتصض لفتقم المتطمئ واإلتئاذات السمغصئ، تغث جطئئ طظ حئابظا تططساتعط الاسطغمغئ.

أغاعا افخعات، إظظا ضأطئ وخفعا اهللا جئتاظه وتسالى بأظعا خغر أطئ سطى عثه افرض، والاغ صادت السالط شغ الاسطغط واقباضار، وأظاةئ 
السطماء الئارزغظ طظ أطبال اإلطاطغظ طالك والئثاري رتمعما اهللا، وسطماء سطى المساعى السالمغ طظ أطبال الةجري وابظ الظفغج، شإن 

واصع الاسطغط شغ بقدظا الغعم ق غظئشغ أن غضعن حأظه عضثا، وافعط طظ ذلك أظه ق غةعز أن غضعن عضثا!
غةإ أن تضعن عظاك بعرة تسطغط شغ السالط اإلجقطغ، ولضظ ق غمضظ أن غاتصص عثا أبثا دون إصاطئ ظزام جغاجغ غساظث ضطغا سطى 
اإلجقم الثي لثغه رؤغئ لسزمئ لعثه افطئ، وعثا الثغظ، وعثا السالط. عثا الظزام لغج حغؤا آخر جعى ظزام الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة. تغث جاسغث دولئ الثقشئ الاسطغط إلى وضسه الختغح - بعخفه بروة صّغمئ لطشاغئ ووجغطئ لاتسغظ الثات وإرضاء اهللا جئتاظه 
وتسالى. وجعف تسغث تأجغج الشرض الختغح طظ الاسطغط المامبض شغ إسثاد الحثخغات اإلجقطغئ المبالغئ الاغ تضعن صادة شغ شضرعا 
وصثوة شغ جطعضعا، وذقئع لطتص والسثالئ. وجعف تطعط افشراد لططإ السطط طظ أجض تطئغئ اقتاغاجات التصغصغئ لطئحرغئ وتتسغظ 
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تغاة الظاس، ورشع طظجلئ الماسطمغظ والمسطمغظ شغ المةامع إلى طعضع الاصثغر السالغ. وجعف تظحأ الثقشئ ظزام الاسطغط الثي طظ 
حأظه أن غشئطعا السالط شغ تمغجه، وطظارة لضغش غظئشغ أن غسمض الاسطغط؛ تغث جاضعن الفخعل الثراجغئ طرة أخرى المضان الثي تارجت 
شغه افتقم، بثروس تفاح السصعل، وتبغر اإلبثاع، وتسطإ الثغال، تغث غمضظظا أن ظصعل فذفالظا... «اتطمعا إن حؤاط شئإذن اهللا جعف 

تاتصص تطك افتقم».
أخعاتغ السجغجات، أوجه اآلن تثغبغ إلغضظ، المسطمات والماسطمات الضرغمات شغ عثه افطئ، طا أسزط عثه المضاظئ والفرخئ الضئغرة 
الاغ أظسمعا اهللا جئتاظه وتسالى سطغضظ ضمربغات فجغال المساصئض. شغ العاصع، لصث وخش رجعل اهللا  أولؤك الثغظ ُأضرطعا بالسطط 
بأظعط وربئ افظئغاء. ولضظ طع عثه المضاظئ الرشغسئ ضاظئ تأتغ المسآولغئ الدثمئ لفظئغاء وضثلك لطثغظ ضاظعا شغ ذطغسئ الضفاح طظ 

أجض اإلجقم. وبما أظضظ وربئ عآقء، شإن عثا عع اإلرث الثي غطالئضظ اإلجقم باتئاسه أغدا.
أصخى  تئثلظ  الظئغطئ،  الثسعة  عثه  شغ  إلغظا  واقظدمام  الختغح  طعصفضظ  قتثاذ  ظثسعضظ  الاترغر  تجب  شغ  أخعاتضظ  شإظظا  لثلك 
جععدضظ، وجمغع ظفعذضظ الاغ طظتضظ اهللا جئتاظه وتسالى، إلصاطئ دولئ الثقشئ المةغثة عثه، ولاظحؤئ افجغال الاغ جاضعن أغدا شغ 
ذطغسئ المظاضطغظ طظ أجض عثا الثغظ. أخعاتغ، طظ خقل عثا السمض الظئغض، جغضعن لضظ حرف إسادة ظزام اهللا جئتاظه وتسالى لعثه 
افرض، حرشاً شغ الثظغا واآلخرة، طع وسث باتصغص بمار أسزط شغ اآلخرة. صال رجعل اهللا : «إذا جاء الموت طالب العلم، وهو على هذه 

الحال مات وهو شهيد».

د. ظسرغظ ظّعاز
طثغرة الصسط الظسائغ

شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر

ي 
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