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 اتّحاد علناْ الدّيً اإلضالمٌ يف كىزدضتاٌ 
 مؤضّطُ تازخيًُ ومطريَ مػسّفُ 

 
 د. عبداهلل مال ويطٌ

 زًٓظ إحتاد علناْ الديً اإلضالمٌ يف كىزدضتاٌ
 

ّ، َبادز٠ٕ 1970أًٍٜٛ  21تأٓضظ آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔ نُ٪ٓضط١ٕ ع١ًُٕٓٝ ١َٕٓٝٓٗ ٗ 
٢ِ َٚطاْد٠ٔ قا٥د اؿسن١ ايٓتشٓسز١ٜ ايهٛزد١ٜ َٔ قبٌ فُٛع١ٕ َٔ عًُ ا٤ ايٓدٜٔ ٚبدع

إسسّٛ ٬َ َؿٛف٢ ايبازشاْٞ، نكسٚز٠ٕ تازى١ٝ َٔ أدٌ ْع مٓل سلٌ عًُا٤ ايٓدٜٔ 
 ٗ عُّٛ نٛزدضتإ ؼت خ١ُٝ ا٫ٓتشاد خد١َٟ يًُطرل٠ ايٓد١ٜٝٓ ٚايٛط١ٓٝٓ.

فت عطب طبٝع١ ايع١سٚف ٚاد٘ ا٫ٓتشاد ٗ َطرلت٘ ايتازى١ٝ عكبإت نجرل٠ٟ اختً
إعاؾس٠ ي٘،ٚيهٔ بجبات إدًؿٌ شلرٙ إ٪ٓضط١ ٚايتأٜٝد إباغس يعًُا٤ ايٓدٜٔ 
ِٕ ٜبك٢ نُسدع١ٕٓٝ زؾ١ٕٓٝ يعًُا٤ نٛزدضتإ،ٚتعاٌَ بٛاقع١ٓٝ َع  شلا،اضتٛاع ا٫ٓتشاد أ
 ْٝع ايع١سٚف إسٜس٠ اي١يت ؿكت غعب نٛزدضتإ َٚطرلت٘ ايٓتكد١َٓٝ ٚمل ٜٓفؿِ عٔ

 فسٜات إػاٖد ٚا٭سداخ اؾاز١ٜ آْراى.
ٌٓ ع٢ً ٖرا  عٌُ ا٫ٓتشاد َٔ أدٌ ؼكٝل أٖداف٘ ايٓد١ٜٓٝٓ ٚايٛط١ٓٝٓ ٚا١ٕٓٝٓٗ ٚضٝع
إٓٛاٍ: ففٞ اؾاْب ايٓدٜين عٌُ ا٫ٓتشاد يًشفاظ ع٢ً اشل١ٜٓٛ اإلض١َٓٝ٬ يػعب 

ايٓتطاَح  َع تعصٜص زٚح نٛزدضتإ،ٚذيو بٓػس ايٛض١ٓٝٛ ٚا٫عتداٍ بٌ أبٓا٥٘،
ٛٓ  ٗ دٓباز٠ٟ دٗٛدٟاٚقبٍٛ اٯخس، ٚقٓدّ  خد١َ ايٛض١ٓٝٛ ٚا٫عتداٍ ٚقازب١ ايػً
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سكٝك١ٜ اإلض٬ّ  ْٝع ف٦ات اجملتُع تبؿرلايهٛزدضتاْٞ َٔ أدٌ  اجملتُع ٚايٓتٛٓسف ٗ
َطتبؿسٜٔ  ،ايٛضٛٞ اي١رٟ أْصي٘ اهلل ع٢ً ايٓسضٍٛ ا٭نسّ ؾ٢١ً اهلل عًٝ٘ ٚض١ًِ

ٕٖيإلؾ٬ح هِٝ سع اؿبتعايِٝ ايٓػ يت تطتٛٝع ١ ٖٞ اي١عايِٝ اإلض٬َٝٓايٓت ع٢ً اعتباز أ
 يهْٛٗاًٛى ٚإعا٬َت،كاٗ ٚاإلْطاْٞ ٚا٭خ٬قٞ ٗ ايٓطاجملتُع َٔ فطادٙ ايٓج تٛٗرل
عإٚ طاَح ٚايٓتِ ايٓتَٝبٔك َٔ َباد٨ ٚأؾٍٛ ايٓدٜٔ اإلض٬َٞ اؿٓٝف ايػيٓن َٓبجك١ٟ

  .فٝعًٛى ايٓس١ ٚاـًل ايععِٝ ٚايٓططاْٝٓٚايكِٝ اإلِْ كاٗٛاؾٌ ايٓجٚايٓت
ٚٗ اؾاْب ايٛطين عٌُ ا٫ٓتشاد َٔ أدٌ تعصٜص زٚح ا٫ْتُا٤ ايٛطين يد٣ َٛاطين 
نٛزدضتإ، َدافعٟا عٔ اؿكٛم ايك١َٓٝٛ شلرا ايػعب إع١ًّٛ اي١رٟ ؿك٘ ا٭ذ٣ َٔ 

ِِٛزُد َٔ أدٌ ايكسٜب ٚايبعٝد، ٌٓ ايٓتكشٝات اي١يت قدَٗا ايٝه ٌْٝ سكٛق٘  فُع ن
ِِٛزٔد بعٌ  قازب١ ايهٛزد َطتُس٠،ايك١َٝٛ إػسٚع١ َا شايت  ٖٚٓاى َٔ ٜٓعس إٍ ايٝه

٫ٚ ٜٓفو١ عٔ  ٫ٚ ٜعذلف عكٛقِٗ ايٓطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ، ايطدس١ٜ ٚاؿُاق١،
ا٫ضتُساز ٗ ٖازض١ ناف١١ أْٛاع ايٓطٝاضات ايفاغ١ً اييت َازضتٗا ا٭ْع١ُ ايٓطابك١، 

ب عًُا٤ ايٓدٜٔ َطاْد٠ بين دًدتِٗ ْؿس٠ٟ يًُعًّٛ ٚٚقٛفٟا بٛد٘ فهإ َٔ ٚاد
ٕٖ اإلض٬ّ ٫ ٜعًِ ايٓػعب  ايعامل، ٚاضتبؿازٟا يًذٌٝ اؾدٜد َٔ أدٌ إدزاى أ
ٕٖ نجرلٟا َٔ اي١رٜٔ ٜعادٕٚ ايهٛزد ٜتطٓتسٕٚ ؼت عبا٠٤ ايٓدٜٔ شٚزٟا  ُٛزدٟ؛ ٭ ايه

 ٚبٗتاّْا.
ُا٤ ايٓدٜٔ َٓر تأضٝط٘ إٍ َٜٛٓا ٖرا َٔ أدٌ أَا ٗ اؾاْب إٗين عٌُ آتشاد عً

ايٓدفاع عٔ اؿكٛم ا١ٕٝٓٗ يعًُا٤ ايٓدٜٔ ٚت١٦ٝٝٗ ا٭دٛا٤ إُه١ٓ ن١ًٗا بايٓتٓطٝل َع 
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اؾٗات ٚإ٪ٓضطات اؿه١َٝٛ يسفع إطت٣ٛ ايعًُٞ ٚايٓجكاٗ ٚإٗين يعًُا٤ ايٓدٜٔ 
 ٚؾكٌ َٛاٖبِٗ.

ازى١ٝ إٍ تعُٝل زٚح ايٓتطاَح ٚايٓتعاٜؼ عٌُ آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔ ٗ َطرلت٘ ايت
ْٛٓات ايٓد١ٜٝٓ ٚايك١َٝٛ إدتًف١ ٗ نٛزدضتإ،يهْٛ٘  أسد ايٓدٜين ٚايكَٛٞ بٌ إه

 ،تْ٘ٚٗكاجملتُع ّ يتكٓد قُا٠١ْ ٖٚٛت عًٝٗا ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬، إباد٨ اييت سٓج
ٗ نٝف١ٝ ض٬َٞ ازٜذ اإلايٓتَطتفٝدٟا ٗ ذيو َٔ ايُٓٓاذز ٚايٓتذازب ايهجرل٠ َٔ 

 .إطًٌُ ٗ اجملتُع ايٛاسد إطًٌُ ٚغرل تعاٜؼ
 ١ٟفهسٜٓ َعازٜى عًُا٤ ايٓدٜٔ ٗ نٛزدضتإ ؼت خ١ُٝ َ٪ٓضطتِٗ ايع١ًُٓٝكد خاض ي

ٌٓ سسٜؿ ٛاٚناْ ،ٌفٌ ٚاإلزٖابٝٓأعدا٤ ايٓدٜٔ اإلض٢َ٬ َٔ إتٛٓس قٓد غسض١ٟ ٌ ن
ٚنػف شٜف  َا٤،ايعٓف ٚضفو ايٓدع٢ً تدل١٥ ضاس١ اإلض٬ّ اؿٓٝف َٔ  اؿسف

ـٓ داعؼ( ٓعُٝات ٚاؾُاعاتايٓت در ٓتٜٚ ايٓدٜٔ،اضِ ايت٢ تتادس ب اإلزٖاب١ٝ )ٚبا٭خ
ؼكٝل تػٜٛ٘ ايٓؿٛز٠ اؿكٝك١ٝ شلرا ايٓدٜٔ ايٓس١ٓ، ٚضتازٟا ي اإلض٬ّ َٔأتباع٘ 
يًذٗاد إ ايعًُا٤ شلِ بإسؾاد، ٚدعًٛا َٓابس إطادد خٓادم نٚ ات١ٝ،ايٓر َِؿاؿٗ

( داعٌ اٍ الپیشمرگەٗ َٛادٗتِٗ، ٚٗ ْفظ ايٛقت ناْٛا َضَٓدٟا قٜٛ٘ا إلخٛاِْٗ )
قتاٍ ٖ٪٤٫ إفطدٜٔ ٗ اإلزض ٚايككا٤ عًِٝٗ، فعًُا٤ ايٓدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ 

َطرلتِٗ ٗ َكازع١  ٕٛٝٛاؾًنٛزدضتإ سازبٛا ايٓتٛٓسف ٚاإلزٖاب ٗ إاقٞ، ٚض
 ٚتعصٜص قِٝ ايٓتطاَح ٚقبٍٛ اٯخس. ٬ّايٓطٚايٓطًِ ف ْٚػس زضاي١ ٛٓسايٓت
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ع٢ً تفعٌٝ دٚزٙ ايتازىٞ ف٢  آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإكد عٌُ ي
ْٚػاٟطا ٜستهصإ ع٢ً  ز١ٟٜ٩ َٟا٬ّ، َكٓدثكاف١ ايٓط ْٚػس٢ ،ف ٚاإلزٖابٛٓسَٛاد١ٗ ايٓت

ػدٜد اـٛاب ٌُ ع٢ً ايع، ٚعًُا٤ ايٓدٜٔ ٚتأًِٖٝٗتٜٛٛس ذيو بٚ اتٞ،ٜٛٛس ايٓرايٓت
َطتُٓس٠ٕ َع  ٚعكد يكا٤إت ،َع ا٫ضتفاد٠ َٔ ػازب إ٪ٓضطات إُاث١ً ايٓدٜين

َٔ أدٌ تهجٝف اؾٗٛد ٕٛاد١ٗ  ٗ كتًف احملافعات عًُا٤ ايٓدٜٔ ٚأٌٖ ايٓتدٓؿـ
ٍٓ َٔ إ٪ُسات  نبرل٣ ٗ عدٕدايفٓعاي١ إػازن١ إٍ  ٖرا باإلقاف١، ٖرا ايفهس ايٓكا

ف ٛٓسَهافش١ ايٓت ٚخازدٗا يتشكٝل اشلدف ا٭ندل اـآف ايعسامٚات داخٌ دٚايٓٓ
 شٝش١ يإلض٬ّ.ٛز٠ ايٓؿْٚػس ايٓؿ

بايٓتٓطٝل  ف ايفهسٟٛٓسزضايت٘ ع٢ً َهافش١ ايٓتإٜؿاٍ ٗ  آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔسسف 
َع ْٝع إ٪ٓضطات ايٓد١ٜٓٝٓ ٚا٭ناد١ّٓٝ ٚايٓجكاف١ٓٝ، ٫ٚ ضُٝٓا ٚشاز٠ ا٭ٚقاف 

ٕٖ باعتبازيػ٪ٕٚ ايٓد١ٜٝٓ ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ، ٚذيو ٚا ايٓتٛٓسف ٚاإلزٖاب  قك١ٝ أ
٬ّ د اضتكساز اجملتُعات ٚايٓطٚاييت أؾبشت تٗٓد اس١ سايٟٝاا٭بسش ع٢ً ايٓط ٖٞ

 .ايعإٞ
ٜٛقح ٖرا ايهتاب ايرٟ بٌ ٜدٟ ايكاز٤ٟ ايهسِٜ طبٝع١ عٌُ ٖرٙ إ٪ضط١ 

ٚاإلعتداٍ ٚقازب١ ايفهس ايتٛسٗ، باإلقاف١ اٍ ٚدٗٛدٖا اؾباز٠ ٗ خد١َ ايٛض١ٝٛ 
ِٕ ْهٕٛ عٓد سطٔ ظٔ اؾُٝع.  اؾٗٛد ا٭خس٣،آًٌَ أ

ِٕ ْذلسِ ع٢ً نٌ ايرٜٔ عًُٛا ٗ ٖرٙ إ٪ضط١  ٕٖ َٔ ٚسل ايٛفا٤ عًٝٓا أ نُا ٚأ
ٚأفٓٛا سٝاتِٗ ٗ إٜؿاٍ زضاي١ اإلض٬ّ اٍ  ؼكٝل أٖدافٗا دٗٛدٟا عع١ُٝٗ ٚبريٟٛا

ٌِٕ ضا٥ً تإ،زبٛع نٛزدض ٜػفس شلِ ٜٚسِٓٗ ٚهصِٜٗ خرل  زب ايعص٠ ٚاؾ٬ٍ أ
    .اؾصا٤
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 إحتاد علناْ الديً اإلضالمٌ يف كىزدضتاٌ
 

 التعسيف
إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ َ٪ضط١ ١َٝٓٗ إض١َٝ٬ َطتك١ً، *تتُتع 

ٚأسهاّ   ١َٝ ايطُش١بايػدؿ١ٝ * إع١ٜٛٓ. ٚتعٌُ ٗ ناف١ فا٫ت٘ ٚفل ايعكٝد٠ اإلض٬
فاش٠ ززلٝٓا َٔ قبٌ ٖٞ ٗ غت٢ َٝادٜٔ اؿٝا٠، ٚ ايٓاع ْٝعااييت تٗدف إٍ إضعاد  ايػسٜع١ 

ْص١ٜٗ ٚغف١اف١ سس٠ عدل إدسا٤ اْتدابات ؽتازايعٌُ فٝٗا ٖٝآت سه١َٛ إقًِٝ نٛزدضتإ ٚ
ٌٓ أزبع ضٓٛات َٔ قبٌ   أعكا٤ ا٫ؼاد ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ.ن

 
 األٍداف

 اإلؼاد يتشكٝل ا٭ٖداف اٯت١ٝ:ٜعٌُ 
 إع٤٬ ن١ًُ اهلل تعاٍ ، ٚتٛبٝل أسهاّ غسٜع١ ا٫ض٬ّ ٗ ْٝع َٝادٜٔ اؿٝا٠. .1
بح ايٛعٞ اإلض٬َٞ ايؿشٝح بٌ ايٓاع، ٚتعًِٝ إطًٌُ ٚادباتِٗ ٚسكٛقِٗ، ٚسجِٗ  .2

ع٢ً ايتشًٞ بايفكا٥ٌ ٚايتدًٞ عٔ ايسذا٥ٌ ست٢ تتشكل ايػدؿ١ٝ اإلض١َٝ٬ ٚتتِ 
 د٠ ايدازٜٔ شلِ ،ٚذيو بايكٝاّ ١َُٗ ا٭َس بإعسٚف ٚ ايٓٗٞ عٔ إٓهس.ضعا

اإلغساف ع٢ً أَٛز ايفت٣ٛ ٗ عُّٛ إقًِٝ نٛزدضتإ ٚاختباز إدتؿٌ يريو، َٔ  .3
ٚايٛٛاز٨ دزاض١ ايٓٛاشٍ خًكا،ٚا٫ض١َٝ٬ عكٝد٠ ٚغسٜع١ ْٚعاَٟا ٚ أدٌ تٛبٝل ا٫سهاّ

 .ايفتا٣ٚ غؿٛؾٗا ايعا١َ ٚبٝإ َٛقف ايػسع َٓٗا ٚإؾداز

 ايعٌُ يتٛسٝد َٛاقف عًُا٤ ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ ٗ ايككاٜا اإلض١َٝ٬. .4
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ٚتعصٜص َهاْتٗا ٗ اجملتُع  اؿفاظ ع٢ً اشل١ٜٛ اإلض١َٝ٬ يػعب نٛزدضتإ، .5
 ايهٛزدضتاْٞ.

 كاطسٖا ٚ آثازٖا ايطًب١ٝفهاز اشلدا١َ ٚبٝإ ٭اجملتُع َٔ ا ٓبٝ٘ت .6

ػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ َٔ اف١ اإلض١َٝ٬ ٜتٍٛ ١َُٗ َاٗ ايإعداد دٌٝ ْػٝط َٚتطًح بايجك .7
ٚدز٤ افذلا٤ات إفذلٜٔ ع٢ً ا٫ض٬ّ ٚإذلبؿٌ ب٘ ضٛا٤ ،ٚذيو   ،قاضٔ َٚؿاحل

بؿٛز٠ َٓتع١ُ َٚدزٚض١ نٞ تٓكػع غّٝٛ اؾٗاي١ ٚايك٬ي١ ،ٚايتذٌٗٝ ٚايتكًٌٝ عٔ 
 زلا٤ ا٫ض٬ّ ايؿاف١ٝ.

ٝا٠ اييت تٛاد٘ فتُعٓا،ٚايطعٞ اؾاد إلشاي١ ْٝع تكدِٜ سًٍٛ إض١َٝ٬ ؾُٝع َػانٌ اؿ .8
أضباب ايتفسق١ ايعٓؿس١ٜ ٚايٛا٥ف١ٝ ٚتسضٝذ أضظ ايتعاٜؼ ٚايتعإٚ بٌ َهْٛات غعب 

 نٛزدضتإ.

تعصٜص َها١ْ عًُا٤ ايدٜٔ ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ ٚايدفاع عٔ سكٛقِٗ َٚٓاؾستِٗ ٚتٛثٝل  .9
 ايسٚابط بِٝٓٗ.

إ إقًِٝ نٛزدضتإ بػهٌ ٫ٜتعازض َع َباد٤ٟ ايعٌُ َٔ أدٌ تػسٜع قٛاٌْ بسٕ .10
 ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬.

 ايعٌُ ع٢ً زفع إطت٣ٛ ايعًُٞ ٚايجكاٗ يعًُا٤ ايدٜٔ ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ. .11

َساعا٠ ايعامل ايدٜين َٔ ا٭١ُ٥ٚاـٛبا٤ ٚايٛعاظ َادٜٟا ٗ سا٫ت ايعذص ٚايػٝدٛخ١  .12
 ٚإسض.

 دضتإ.إسٝا٤ إٓاضبات اإلض١َٝ٬ ٗ إقًِٝ نٛز .13

 . ايعٌُ إتٛاؾٌ ٚ ايتٓطٝل َع اؾٗات ٚإ٪ضطات ايد١ٜٝٓ ٗ ايعامل اإلض٬َٞ .11
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 الىضآل
 

 ٜطتعٌ اإلؼاد ٗ ضبٌٝ ْػس أٖداف٘ بهٌ ايٛضا٥ٌ اإلع١َٝ٬ إُه١ٓ إٓاضب١. -1

ٜطتفٝد اإلؼاد َٔ ػازب ايػعٛب ٚا٭َِ ع٢ً إٔ ٫تهٕٛ َعاد١ٜ َٚعازق١   -2
 اإلض٬ّ. يًعكٝد٠ اإلض١َٝ٬ ٚغسٜع١

طتعٌ اإلؼاد ٗ ضبٌٝ ْػس أٖداف٘ ايدع١ٜٛ بهٌ ايٛضا٥ٌ ايػسع١ٝ إعاؾس٠، ٜ -3
ًتص١َ َٓٗر ايكسإٓ ايهسِٜ بايدع٠ٛ باؿه١ُ إس١ٝ٥، إطُٛع١ أٚ إكس٠٤ٚ أٚ إ

ٚإٛعع١ اؿط١ٓ، ف٬ ٜهتفٞ َذسد اي٬فتات ٚاإلع٬ْات، بٌ ُٜع٢ٓ بايعٌُ ايبٓا٤، 
َٔ عًُا٤ ايدٜٔ ٗ  ٖٝأ٠ات ايع١ًُٝ ٚايٛاقات ايع١ًُٝ، تكٛدٖا ٚػٓٝد ناف١ ايهفا٤

 .نٛزدضتإ

ٜكّٛ اإلؼاد بٓػس ايهتب ٚإٛبٛعات ٚايدٚزٜات اييت تتطِ بايٛض١ٝٛ ٚاإلعتداٍ  -4
ٚ بايًػتٌ ايهٛزد١ٜ ٚايعسب١ٝ، تػذٝعٟا يعًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ يًعٌُ 

سٚح ا٭خ٠ٛ ٚاإلعتداٍ ٗ أٚضاط غعب ٗ فاٍ ايتأيٝف ٚايهتاب١، تسٚهٟا ي
 نٛزدضتإ.

ٜكّٛ اإلؼاد بفتح دٚزات تأ١ًٖٝٝٚع١ًُٝٚثكاف١ٝ ٕٛانب١ إطتذدات َٔ أدٌ ؾكٌ  -5
َٛاٖب ا٭١ُ٥ ٚ اـٛبا٤ ٚايدعا٠ َٔ ايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ ٚذيو 

 ٘.   بايتٓطٝل َع إ٪ضطات ٚإسانص ايع١ًُٝ إدتؿ١ داخٌ اإلقًِٝ ٚخازد
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 التأضًظ
إدل١َ بٌ قٝاد٠ اؿسن١ ايتشسز١ٜ ايهٛزد١ٜ َٔ د١ٕٗ ٚاؿه١َٛ  1970/آذاز 11بعد إتفاق١ٝ 

ايعساق١ٝ َٔ د١ٗ أخس٣، دعت اؿاد١ اٍ قسٚز٠ تأضٝظ َ٪ضط١ د١ٜٝٓ ع١ًُٝ تػسف ع٢ً 
ًُا٤ ايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ ٗ إٓاطل اييت ؽكع يط١ًٛ ثٛز٠ أًٍٜٛ آْراى، فكاَت فُٛع١ َٔ ع

قا٥د اؿسن١ -ايدٜٔ ٚطًب١ ايعًّٛ ايػسع١ٝ بصٜاز٠ٕ اٍ إسسّٛ ٬َ َؿٛف٢ ايبازشاْٞ 
ٚتباديٛا ا٭سادٜح َع٘ سٍٛ اْػا٤ َ٪ضط١ د١ٜٝٓ ع١ًُٝ عا١ًَ يتٛسٝد  -ايتشسز١ٜ ايهٛزد١ٜ

نًُتِٗ َٔ أدٌ خد١َ ايدٜٔ ٚايٛطٔ،ف٬قت فهستِٗ إضتشطاْٟا َٔ قبٌ إسسّٛ ٬َ 
َٚن١ٌ ايبازشاْٞ ٗ َؿٛف٢ ايبازشاْٞ ّ بعض ايعًُا٤ َ٪يف١ َٔ ايطاد٠ ا٬ٕ 5/8/1970، 

 ،ٚا٬ٕ َؿٛف٢ داز ايط٬ّ ،ز ،ايطهتاْٞ ٚا٬ٕ ٜٚطٞ ايهستهٞعًٞ إدزع ،ٚا٬ٕ عبدايكاد
بايعٌُ َٔ أدٌ ايتشكرل يعكد إ٪ُس ايتأضٝطٞ إلع٬ٕ تػهٌٝ إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ 

 ٗ نٛزدضتإ.  
ًذ١ٓ إهًف١ باإلتؿاٍ بأندل عدد ٖهٔ َٔ عًُا٤ ايدٜٔ ٗ إٓاطل احملسز٠ ٚبريٛا قاَت اي

دٗدٟا نبرلٟا ٗ ٚقت قٝاضٞ قؿرل َٔ أدٌ تأٌَ نٌ إطتًصَات اي٬ش١َ إللاح أعُاٍ 
إ٪ُس، نُا ٚاتفكٛا َع قٝاد٠ ثٛز٠ أًٍٜٛ بعكد إ٪ُس ٗ اؾاَع ايهبرل ٗ ْاس١ٝ ن٬ي٘ ّٜٛ 

21/9/1970 ّ 
ّ ٚؾٌ عدْد نبرل َٔ إػازنٌ ٗ كتًف َٓاطل نٛزدضتإ) 20/9/1970ٗ َطا٤ ّٜٛ 

ٚاضتكبًٛا عفا٠ٚ بايػ١ َٔ قبٌ  دٖٛى(  اٍ ْاس١ٝ ن٬ي١، خاْكٌ، أزبٌٝ، ايطًُٝا١ْٝ،نسنٛى،
عًُا٤ ايدٜٔ ٚطًب١ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٗ َٓٛك١ باٜيهاَٜتـٞ، نُا ٚقدّ عدْد َٔ عًُا٤ ايدٜٔ 

 يًشكٛزٗ إ٪ُس. ايطانٌٓ ٗ ٚضط ٚدٓٛب ايعسامايهٛزد 
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ّ مت عكد إ٪ُس ايتأضٝطٞ إلؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ 21/9/1970ٗ ّٜٛ 
غدؿ١ٝ د١ٜٝٓ ع١ًُٝ َٔ َٓاطل نٛزدضتإ إدتًف١،ٚغازى إسسّٛ ٬َ  640َػازن١ 

) أفتدس زى١ٝ بإٓاضب١، ٚدا٤ فٝٗا: َؿٛف٢ ايبازشاْٞ بٓفط٘ أعُاٍ إ٪ُس ٚأيك٢ نًُت٘ ايتأ
ايّٝٛ بٛدٛدٟ بٝٓهِ،ٚنْٛٞ ٚاسدٟا َٓهِ ٚعًٝٓا إٔ ْ٪دٟ ايٛادبات إًكا٠ عًٝٓا 
ْٝعٟا،ْٚعٌُ داٖدٜٔ َٔ أدٌ ْػس ايدٜٔ اإلض٬َٞ اؿٓٝف،٭ْٓا َأَٛزٕٚ َٚطرلٕٚ ب٘ نُا 

 ٍٚ عٔ زعٝت٘،نًهِ زاع٣ ٚنًهِ َط٪ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٜكٍٛ ايسضٍٛ ايهسِٜ قُد
 ٖٕ َٚٔ ايٛادب عًٝٓا إٔ ْ٪دٟ ا٭َا١ْ إٛنٛي١ إيٝٓا َٓت٢ٗ اإلخ٬ف ٚايك٠ٛ، ٫ٚ ْفذلم ٭
اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ:ٚاعتؿُٛا عبٌ اهلل ْٝعٟا ٫ٚ تفسقٛا،نُا ٚعًٝٓا إٔ ْعًِ بأْٓا ٫ 

ٕٖ اهلل تعاٍ ٜكٍٛ: ٚإٔ يٝظ يإلْط إ إ٫ َا ضع٢، ٚٗ ختاّ ْدزى يًػا١ٜ إ٫ بٓتا٥ر أعُايٓا ٭
نًُيت أدعٛ يهِ بإٛفك١ٝ ٗ خد١َ ايػعب ايعساقٞ ٚايعامل اإلض٬َٞ ٚايدٜٔ اإلض٬َٞ 

 ْٝعٟا(.  
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تػهًت ٗ إ٪ُس ؾإ َتعدد٠ َٔ أدٌ إعداد إٓٗاز ٚايٓعاّ ايداخًٞ ٚايتٛؾٝات ٚايبٝإ 
إ٪ُس إْتداب ٖٝأ٠ إداز١ٜ قٝاد١ٜ اـتاَٞ، ٚأْٗت ايًذإ أعُاشلا بٓذاح، ٚمت ٗ ْٗا١ٜ أعُاٍ 

غدؿٟا يتتٍٛ إدز٠ غ٪ٕٚ اإلؼاد ٚضرل أعُاي٘ ٗ إسس١ً إكب١ً، ٚنإ ايفا٥صٕٚ ٗ  21َٔ 
 ع١ًُٝ اإلْتدابات نأٍٚ قٝاد٠ ع١ًُٝ يًعٌُ ايدٜين إ٪ضطٞ ٗ نٛزدضتإ ناٯتٞ:

 
 إٓٛك١ ايٛفا٠ -اي٫ٛد٠   اإلضِ ٚايًكب ت
 أزبٌٝ 2000ّ-1919ّ داهلل إدزعا٬ٕ عًٞ ٬َ عب 1
 بايو-أزبٌٝ 1979ّ-1904ّ ا٬ٕ ٜٚطٞ ٬َ عبداهلل نسته٢ 2
 بايو-أزبٌٝ 2013ّ-1927ّ ا٬ٕ قادز غٝذ قُد ضهتاْٞ 3
 بايو-أزبٌٝ 1991ّ-1917ّ ا٬ٕ عجُإ أٓد ايسٚضتا٥ٞ 4
 ايطًُٝا١ْٝ 1996ّ-1928ّ ا٬ٕ قُد ايكسداغٞ اـٛٝب 5
 سًبذ١-ايطًُٝا١ْٝ 1999ّ-1922ّ ُإ ايػٝذ عبدايعصٜص ا٬ٕ عج 6
 سًبذ١-ايطًُٝا١ْٝ 2004ّ-1926ّ ايػٝذ خايد َؿٛف٢ إفيت 7
 قًع١دش٠-ايطًُٝا١ْٝ 1935ّ ا٬ٕ قُد ديه٘ ٜٞ 8
 أزبٌٝ ............. ايػٝذ طاٖس ايػٝذ لِ ايدٜٔ خٛغٓا٠ٚت٢ 9

 دٖٛى 2018ّ-1928ّ ا٬ٕ سطٌ إازْٛضٞ 10
 دٖٛى ........... ا٬ٕ إزلاعٌٝ ْافػهٞ ايبٗدٜين 11
 ضسضٓو-دٖٛى 2013ّ-1931ّ ا٬ٕ ٓدٟ عبداجملٝد ايطًفٞ 12
 بػداد 1982ّ-1931ّ ا٬ٕ عبدايكادز اؾُذُايٞ 13
 أزبٌٝ 2007ّ-1930ّ ا٬ٕ طًش١ ٬َ ضعٝد قسْٞ َٓتو 14
 َاٍخٛز-ايطًُٝا١ْٝ 1989ّ-1906ّ ا٬ٕ قُد بٗا٤ايدٜٔ 15
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 ايطًُٝا١ْٝ 1989ّ-1907ّ ا٬ٕ عبدايسسِٝ ايدلخٞ 16
 أزبٌٝ 2010ّ-1947ّ ا٬ٕ دباز إٓتو 17
 أزبٌٝ 1983ّ-1947ّ ا٬ٕ عبدايكٗاز ايبازشاْٞ 18
 بايو-أزبٌٝ 1997ّ-1937ّ ا٬ٕ ضعٝد ٬َ ٜٚطٞ 19
 بايو-أزبٌٝ 2020ّ-1942 ا٬ٕ قطٔ ٬َ عجُإ زٚضتا٥ٞ 20
 بٝٓذٜٛٔ –ايطًُٝا١ْٝ 2011ّ-1933ّ ١ اهلل قُد عبدايهسِٜ بٝٓذٜٛينا٬ٕ ٖب 21
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ّ، مت إْتداب 1970-9-21/22ٚٗ اإلدتُاع ا٭ٍٚ ي١ٝ٦ًٗ ايكٝاد١ٜ إٓتدب١، ٗ ي١ًٝ 
 أعكا٤ إهتب ايتٓفٝرٟ ٚناْٛا ناٯتٞ:

 

 ايدزد١ اإلضِ ٚايًكب ت
 يدٜٔز٥ٝظ إؼاد عًُا٤ ا ا٬ٕ عًٞ ٬َ عبداهلل إدزع 1
 عكٛ إهتب ايتٓفٝرٟ ا٬ٕ ٜٚطٞ ٬َ عبداهلل نسته٢ 2
 عكٛ إهتب ايتٓفٝرٟ ا٬ٕ قادز غٝذ قُد ضهتاْٞ 3
 عكٛ إهتب ايتٓفٝرٟ ا٬ٕ عجُإ أٓد ايسٚضتا٥ٞ 4
 

ٚبعدٖا قاّ إهتب ايتٓفٝرٟ بتػهٌٝ فسٚع اإلؼاد َٔ قبٌ أعكا٤ اشل١٦ٝ ايكٝاد١ٜ ع٢ً ايٛد٘ 
 ايتايٞ:

 ايدزد١ إلضِ ٚايًكبا ت
 َط٪ٍٚ فسع أزبٌٝ ٬َ طًش١ ٬َ ضعٝد قسْٞ َٓتو 1
 َط٪ٍٚ فسع ايطًُٝا١ْٝ ايػٝذ عجُإ عبدايعصٜص 2
 َط٪ٍٚ فسع بػدز ٚ بٝتٜٛٔ ا٬ٕ قُد ديه٘ ٜٞ 3
 َط٪ٍٚ فسع بػداد ا٬ٕ دباز َٓتو 4
 َط٪ٍٚ فسع دٖ٪ى ا٬ٕ إزلاعٌٝ ْافػهٞ ايبٗدٜين 5
  

هٌٝ ؾ١ٓ عًٝا يإلفتا٤ َٔ نباز ايعًُا٤ إتدؿؿٌ ٗ ايفك٘ ٚايػسٜع١ أْراى، َٔ نُا ٚمٖت تػ
أدٌ اإلداب١ ع٢ً ا٭ض١ً٦ ايػسع١ٝ اييت ناْت تٛد٘ إيِٝٗ َٔ قبٌ إٛاطٌٓ ٚنريو ايفؿٌ 
ٗ اـؿَٛات ٚايٓصاعات اييت ناْت ُتسضٌ ايِٝٗ َٔ قبٌ قٝاد٠ اؿسن١ ايتشسز١ٜ ايهٛزد١ٜ 
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نُا ٚمٖت أٜكٟا تػهٌٝ ؾإ فسع١ٝ ٗ سدٚد نٌ فسع َٔ فسٚع اإلؼاد َٔ َٚط٪ٚيٞ إٓاطل،
 ايعًُا٤ إتدؿؿٌ بايفك٘ ٚايفت٣ٛ ٗ ايٓٛام اؾػساٗ يًفسع.

ناْت طبٝع١ عٌُ إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ ذيو ايٛقت تكتكٞ  اإلغساف ع٢ً ناف١ 
ًٍٛ،فهإ يإلؼاد دْٚز نبرل ٗ ايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ يًُٓاطل اييت ناْت ؽكع يط١ًٛ ثٛز٠ أٜ

ٕٖ إطادد ٚاؾٛاَع ٗ نٛزدضتإ ناْت ٫ٚ تصاٍ  تأٌٖٝ ا٭١ُ٥ ٚاـٛبا٤ ٚتٜٛٛسَطتٛاِٖ ٭
َسانص يًتعًِٝ ايدٜين ٚايجكاف١ ا٫ض١َٝ٬ ٌٜٓٗ َٓٗا ايعًُا٤ ايهٛزد،ٚايػعسا٤ ٚايهتاب 

أدٌ ذيو قاّ إؼاد ٚايػدؿٝات ايهٛزد١ٜ نًِٗ إًْٛكٛا َٔ ٖرٙ إسانص ايد١ٜٝٓ،فُٔ 
عًُا٤ ايدٜٔ عٔ طسٜل فسٚع٘ بفتح دٚزات َطتُس٠ َٔ أدٌ تٜٛٛس َٛاٖب ا٭١ُ٥ 
ٚاـٛبا٤،ٚأد٣ ذيو اٍ فتح أٍٚ َعٗد إض٬َٞ يًعًّٛ ايػسع١ٝ ٗ )ن٬ي١( ٚأضٓد َٗاّ 
إدازت٘ اٍ ايػٗٝد ا٬ٕ عبداهلل ايبًبٝتاْٞ،ٚنريو قاّ اإلؼاد بفتح دٚزات َهجف١ يتعًِٝ 

إٓ ايهسِٜ ٚاٯداب اإلض١َٝ٬ ٗ أنجس١ٜ ايكس٣ ٚا٭زٜاف، نُا ٚنإ يعًُا٤ ايدٜٔ ٗ ايكس
تًو ايفذل٠ أثْس بازش ْٚػاطات خاؾ١ ٗ كتًف اؾٛاْب اؿٝات١ٝ، ٚع٢ً ٖرا إٓٛاٍ بدأ إؼاد 
عًُا٤ ايدٜٔ باإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ إطتُسٜٔ يعُّٛ أعكا٥٘ َٔ أدٌ خد١َ ايٛض١ٝٛ ٚاإلعتداٍ 

 خد١َ يدِٜٓٗ ٚيٛطِٓٗ. –يط١ُ ايبازش٠ اييت ٜتطِ بٗا اجملتُع ايهٛزدٟ تًو ا-
نإ يعًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ َطاُٖات فعاي١ َٔ أدٌ ا٫ؾ٬ح ٗ اجملتُع 
ٚتٛبٝل ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٚايكٛاٌْ اييت ٫ تتعازض َع ايػسع اإلض٬َٞ  سٝح تؿدٚا 

ز ٚإطتذدات إدايف١ يًػسٜع١ اإلض١َٝ٬، ٚناْٛا ٚبهٌ دسأ٠ يهجرل َٔ ايعادات ٚا٭َٛ
 ٖٕ ٜكَٕٛٛ بايفؿٌ بٌ إتداؾٌُ ٚاسكام اؿل ٚتجبٝت ايعداي١،ست٢ ٚؾٌ اؿاٍ إٍ أ
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أنجس١ٜ عًُا٤ ايدٜٔ أؾبشٛا َسادع ٗ َٓاطكِٗ ٕجٌ ٖرٙ ا٭َٛز ٗ ٚقت مل ٜهٔ يًُشانِ  
 دْٚز نبرل ٗ تًو إٓاطل.
ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ دْٚز نبرل ٗ دعِ اؿسن١ ايتشسز١ٜ  نُا ٚنإ إلؼاد عًُا٤

ايهٛزد١ٜ َٔ أدٌ زفع ايعًِ ايرٟ ٚقع ع٢ً ايػعب ايهٛزدٟ ٚايدفاع عٔ سكٛق٘ 
إػسٚع٘،ٚنريو َٔ أدٌ إهاد اؿًٍٛ اؾرز١ٜ إٓاضب١ ٚاؿازل١ يًُػه١ً ٗ ايعسام َٔ 

اق١ٝ ٚايجٛز٠ ايهٛزد١ٜ، فبعد َػاٚز٠ َع قا٥د أدٌ ايكٝاّ بايدٚز اإلؾ٬سٞ بٌ اؿه١َٛ ايعس
اؿسن١ ايتشسز١ٜ ايهٛزد١ٜ إسسّٛ ٬َ َؿٛف٢ ايبازشاْٞ،قاّ ٚفْد َٔ إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ 
 ٣ٌ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ بس٥اض١ ز٥ٝط٘ آْراى ) ا٬ٕ عًٞ ٬َ عبداهلل إدزع ٚعك١ٜٛ ن

ز اؾُذُايٞ ٚا٬ٕ ضًِٝ ٬َ ضعٝد( بصٜاز٠ َٔ ا٬ٕ عجُإ عبدايعصٜص اؿًبذٞ ٚا٬ٕ عبدايكاد
إًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ،ٚايتكٛا بايعاٌٖ ايطعٛدٟ آْراى إًو)فٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص(، 
ٚتباسجٛا خ٬ٍ يكا٥ِٗ َطأي١ ٌْٝ ايػعب ايهٛزدٟ سكٛق٘ إػسٚع١ داخٌ ايعسام إٛسد 

صٜص قٝاَ٘ بطعٞ دبًَٛاضٞ عسبٞ ٚنإ شلرا ايًكا٤ أثْس نبرل ٗ قبٍٛ إًو فٝؿٌ بٔ عبدايع
إض٬َٞ إلقٓاع اؿه١َٛ ايعساق١ٝ بإقساز سكٛم ايهٛزد ٗ إطاز عسام َٛسد،ٚيهٔ يط٤ٛ 
اؿغ بعد فذل٠ قؿرل٠ َٔ ٖرا ايًكا٤ مت إغتٝاٍ إًو فٝؿٌ قبٌ إٔ ٜتُهٔ  َٔ ؼكٝل ايٛعٛد 

 إلؾ٬سٞ.اييت ٚعد بٗا ايٛفد ،يهٔ برٍ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ دٌ دٗٛدِٖ ٗ إًٓٛل ا
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 املؤمتسات التيظًنًُ
 

 َهإ اإلْعكاد ايتأزٜذ إ٪ُس
 ْاس١ٝ ن٬ي٘ –أزبٌٝ  21/9/1970ّ إ٪ُس ا٭ٍٚ
 أزبٌٝ 20/10/1991ّ إ٪ُس ايجاْٞ
 أزبٌٝ 24/11/1992ّ إ٪ُس ايجايح
 أزبٌٝ 24/4/2001ّ إ٪ُس ايسابع

 أزبٌٝ 15/2/2010ّ إ٪ُس اـاَظ
 أزبٌٝ 24/7/2018ّ طادعإ٪ُس اي
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 زؤضاْ إحتاد علناْ الديً اإلضالمٌ يف كىزدضتاٌ
 

  َٔ 6/3/1975ّ اٍ 21/9/1970إسسّٛ ا٬ٕ عًٞ ٬َ عبداهلل إدزع. ّ 

  ٍناْت تداز غ٪ٕٚ اإلؼاد َٔ 24/10/1991إبإ ْهط١ ثٛز٠ أًٍٜٛ اجملٝد٠ ا ّ
 قبٌ ؾ١ٓ .

  24/11/1992ّ اٍ 25/10/1991ايػٝذ قطٔ خايد إفيت َٔ ايفذل٠ ،ّ
 ّ)إداز٠ أزبٌٝ(.5/10/1998ّ اٍ 23/3/1997ٚنريو ٗ ايفذل٠ 

  4/7/1995ّ اٍ 26/11/1992إسسّٛ ايدنتٛز قُد ايهصْٞ ٗ ايفذل٠ ،ّ
 ) إداز٠ ايطًُٝا١ْٝ(.15/2/2010ّ اٍ 6/7/2005ٚنريو ٗ ايفذل٠  

  6/9/1996ّ اٍ 5/7/1995إسسّٛ ٬َ قُٛد فٓدٟ دٜسغٟٛ ٗ ايفذل٠ ،ّ
 ّ)إداز٠ أزبٌٝ(.23/4/2001ّ اٍ 5/10/1998ٚنريو ٗ ايفذل٠ 

  إدزا٠ 13/3/1997ّ اٍ 6/9/1996إسسّٛ ٬َ ضعٝد ٬َٜٚطٞ ٗ ايفذل٠(ّ
 أزبٌٝ(

  ٗ ٞإداز٠ 6/7/2005ّ اٍ 23/11/1999ايػٝذ قُدأٌَ اؾُذُاي( ّ
 ايطًُٝا١ْٝ(.

 اٍ ٠12/5/2001 ايػٝذ قُد ٬َ أٓد ايعكساٟٚ ٗ ايفذل ّ
 )إداز٠ أزبٌٝ(.15/2/2010

  ٗ ٞاٍ اٯٕ .16/2/2010ايدنتٛز عبداهلل ٬َ ٜٚط ّ 
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 اهلًكل التيظًنٌ
 

 يتكىٌ اإلحتاد مً التػكًالت التالًُ:
 

 أوالً: اجمللظ املسكصٍ :
 

ٜٓتدب أعكا٤ إ٪ُس ايعاّ ٗ نٌ دٚز٠ إْتداب١ٝ باإلقذلاع ايطسٟ َٔ بٌ أعكا٥٘ 
ٟاٚث٬ثٌ عكٟٛا أؾًٟٝا يًُذًظ إسنصٟ ٚضبع١ أعكا٤ إستٝاط إلداز٠ غ٪ٕٚ اإلؼاد، ٚاسد

ٚتٓفٝر ايٓعاّ ايداخًٞ َٚكسزات إ٪ُس، سٝح ٜكع اجملًظ إسنصٟ اـ١ٛ اإلضذلاتٝذ١ٝ 
 يعٌُ اإلؼاد ٚفسٚع٘، َٚتابع١ غ٪ْٚٗا.  

 
 ثاىًاً: املكتب التيفًرٍ

 

 ٥٘ ز٥ٝطٟا ْٚا٥بٟا يًس٥ٝظ، ٚأَٓا٤ يهٌ َٔ ) اإلداز٠،ٜٓتدب اجملًظ إسنصٟ َٔ بٌ أعكا
ٚاإلع٬ّ، ٚأَٟٝٓا ٕتابع١ غ٪ٕٚ  ٚايتٓعِٝ، ٚايع٬قات، اإلفتا٤ ٚايبشٛخ اإلض١َٝ٬، إاي١ٝ،

ٌُ اؾُٝع إهتب ايتٓفٝرٟ يإلؼاد، ٜٚكَٕٛٛ بايٛادبات اييت تٛنٌ إيِٝٗ  ايفسٚع(، ٜٚػه
 ذلتٝذ١ٝ اييت ٜسزلٗا اجملًظ إسنصٟ .باعتبازٙ اؾ١ٗ ايتٓفٝر١ٜ يًد١ٛ اإلض

 
 ثالجاً: السًٓظ

 

ع٢ً ايٓٛام إسنصٟ أَاّ اشل٦ٝات  ؼادجٌ اإلّٚ ،عاّبػهٌ  ؼادٖٛ ز٥ٝظ اإل ايس٥ٝظ
تابع١ تٓفٝر ،ٜٚكّٛ َايككا١ٝ٥ ٚاإلداز١ٜ ٚايدٚا٥س ايسزل١ٝ ٚغب٘ ايسزل١ٝ ٚاؾٗات ا٭١ًٖٝ

 .  ًظ إسنصٟٚاجمل هتب ايتٓفٝرٟقسازات إ٪ُس ايعاّ ٚإ
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 زابعاً: الفسوع
ْٓؿت إاد٠ ايطادض١ عػس٠ َٔ ايٓعاّ ايداخًٞ ع٢ً تػهٌٝ فسٚع٣ يإلؼاد ٗ احملافعات 
ٚا٭قك١ٝ ايهبرل٠ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖداف اإلؼاد ٗ خد١َ ا٫ض٬ّ ٚإطًٌُ ٚعًُا٤ ايدٜٔ 

 سطب ايٓٛام اؾػساٗ يهٌ فسع .
اإلؼاد مت تػهٌٝ ٔط١ فسٚع فكط يتشكٝل ا٭ٖداف َٔ أدٌ ذيو ففٞ بدا١ٜ تأضٝظ 

ا٭ضاض١ٝ يإلؼاد، ٚيهٔ َع تعاقب ايصَٔ ٚتصاٜد أعداد عًُا٤ ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ إشدادت 
ض١ٓ َٔ تأضٝط٘، يإلؼاد سايٟٝا مثا١ْٝ عػس فسعٟا َٛشعٟا  50عدد فسٚع اإلؼاد ، فبعد َسٚز 

 اإلقًِٝ، ع٢ً ايػهٌ اٯتٞ: دضتا١ْٝ خازز إداز٠ع٢ً ايٓٛام اؾػساٗ يإلقًِٝ ٚإٓاطل ايهٛز
  ٌٝقُٔ اؿدٚد اؾػساف١ٝ حملافع١ أزبٌٝ ٖٓاى أزبع١ فسٚع يإلؼاد: فسع أزب

 ٚقٛاسٝٗا،فسع غك٠ٚ٬، فسع ضٛزإ، فسع نٜٛطٓذل.

 ع ايطًُٝا١ْٝ قُٔ اؿدٚد اؾػساف١ٝ حملافع١ ايطًُٝا١ْٝ تٛدد ضت١ فسٚع يإلؼاد: فس
 ز، فسع ز٢اْٝ٘، فسع قًع٘ دشٙ، فسع ْذُاٍ، فسع نسَٝإ.ٚقٛاسٝٗا،فسع غازشٚ

  قُٔ اؿدٚد اؾػساف١ٝ حملافع١ دٖٛى ٖٓاى ٔط١ فسٚع يإلؼاد: فسع دٖٛى
 ٚقٛاسٝٗا،فسع شاخٛ، فسع عكس٠، فسع غٝدإ، فسع ايعُاد١ٜ.

 .فسع قافع١ نسنٛى 

 . فسع قافع١ سًبذ١ 

 . ٌفسع قافع١ إٛؾ 

فُٛع١ ؾإ ق١ًٝ ٗ ايٓٛاسٞ ٚاجملُعات ايطه١ٝٓ  ٚيهٌ فسع٣ َٔ فسٚع اإلؼاد
ايؿػرل٠، ٜٚكّٛ نٌ فسع َٔ فسٚع اإلؼاد َتابع١ نٌ َا ٜتعًل بػ٪ٕٚ عًُا٤ ايدٜٔ 
قُٔ ْٛاق٘ اؾػساٗ ٚتٛبٝل اـ١ٛ إسض١َٛ َٔ قبٌ اجملًظ إسنصٟ، َع تٓعِٝ 

ريو َع َٓعُات ايع٬قات َع ايدٚا٥س ٚإ٪ضطات اؿه١َٝٛ ٚا٭سصاب ايطٝاض١ٝ ٚن
 اجملتُع إدْٞ .
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 إحتاد علناْ الديً مطريَ مػسفُ
 

ضبٌٝ ايٛض١ٝٛ ايعؿٛز ٗ  ع٢ً َٓسنبرل٠  َٚا شايٛا، دٗٛدٟا ايدٜٔ ايهٛزد يكد برٍ عًُا٤
ٟٚ َٔ ايهٛزدضتاْٞ ٚقاَٛا بتبؿرل ايٓاع َاٖٛ  اجملتُعٚاإلعتداٍ داخٌ  ايكسٚز

ٝل أَِٓٗ ٚاضتكسازِٖ،َطتبؿسٜٔ بتعايِٝ ، ٚايطعٞ ٗ ؼكغ٪ٕٚ ايٓاع ايدٜٔ،ٚإؾ٬ح
ايػسع اؿهِٝ، ع٢ً اعتباز إٔ تعايِٝ اإلض٬ّ تت٤٬ّ َع ايٛبٝع١ ايبػس١ٜ ٚتتفل َع ايفٛس٠ 

ٖٕ ِٕ ايط١ًُٝ ٚايعكٌ ايسغٝد ٚإٓٛل ايطدٜد، ٚ٭ ٛٗس ُت ايتعايِٝ اإلض١َٝ٬ ٖٞ اييت تطتٛٝع أ
ٞ ٗ ايطًٛى ٚإعا٬َت، فٗٞ َٓبجك١ َٔ ٚا٭خ٬ق ٚاإلدتُاعٞفطاد ايجكاٗ اياجملتُع َٔ 

َباد٨ ٚأؾٍٛ ايدٜٔ اإلض٬َٞ اؿٓٝف ايػين بكِٝ ايتطاَح ٚايتعإٚ ٚايتٛاؾٌ 
 .اؿطٔ ايجكاٗ،ٚايكِٝ اإلْطا١ْٝ ٚاـًل ايععِٝ ٚايطًٛى

 ٢ً ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد فكط، بٌ ػاٚش ذيو اٍع ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ دٚز عًُا٤  ٜكفملٚ
شلِ  ،فهإٗ ايهجرل َٔ ا٭سٝإ غ٪ٕٚ ايدٚي١ ٚإداز٠إٍ اجملاٍ ايطٝاضٞ  ٚف،ٚايتجكٝ ايتعًِٝ

 بعض إ٪ضطات ٚا٭دٗص٠داخٌ  ايطٝاضٞ ٚاإلدازٟ ايكسازاؽاذ ٗ  غايبٟا تأثرْل نبرل
اؿه١َٝٛ،ٚنريو تكدِٜ إػٛز٠ ايطدٜد٠ إط٪ٚيٞ اؿه١َٛ َٔ أدٌ إٔ تهٕٛ إٛضطات 

٣ ايُٛٛح ٗ تكدِٜ أفكٌ اـدَات اييت تت٤٬ّ  َع طبٝع١ اؿه١َٝٛ ٚايطٝاض١ٝ ع٢ً َطتٛ
اجملتُع ايهٛزدضتاْٞ،ٚدا٥ُٟا نإ ايسأٟ ايطدٜد ُٜكدّ َٔ قبٌ قٝاد٠ إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ 
٣ّ غدٜد َٔ قبًِٗ يهٕٛ ذاى ايسأٟ  اإلض٬َٞ يًُ٪ضطات اؿه١َٝٛ ٚايطٝاض١ٝ ٚوع٢ بإٖتُا

 ض١َٝ٬ َٚؿًش١اجملتُع.آتٝا عٔ إػٛز٠ َٚساعا٠ َكاؾد ايػسٜع١ اإل
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ٓػس قِٝ ي  دٚز عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ هٔ ٭ٟ َتابع٣ َٓؿف إٔ ٜٓهس٫ ّ
هإ إؼاد ف ٗ اجملتُع ايهٛزدضتاْٞ،يفهس اإلض٢َ٬ إعتدٍ ْٚػساايتطاَح بٌ ايٓاع ّْٝعا،

فغ عايت٢ تكّٛ   إلقًِٝرل٠ ٗ اايع١ًُٝ اإلض١َٝ٬ ايهباشلٝأ٠  عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٫ٚ ٜصاٍ
ايذلاخ اإلض٢َ٬ ٚدزاضت٘ ْٚػسٙ، ٌٚٓ أَا١ْ ايسضاي١ اإلض١َٝ٬ ٚايعٌُ ع٢ً إظٗاز سكٝك١ 

أخ٬قٝات اجملتُع ايك١ُٝ، فعًُا٤ ايدٜٔ ايهٛزد ناْٛا ٫ٚ اإلض٬ّ ٚدٚزٙ ايبٓا٤ ف٢ سفغ 
اإلض٬ّ  غسٜع١ يٝتعًُٛاٜصايٕٛ ٜكؿدِٖ ط٬ب ايعًِ ٗ َٓاطل كتًف١ َٔ نٛزدضتإ 

تفك٘ ف٢ ايدٜٔ، يٝتدسدٛا عًُا٤ عاًٌَ َتفكٌٗ ف٢ ايدٜٔ، يًٚايؿاؿ١ يهٌ شَإ َٚهإ 
ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ بهفا٠٤ َؿكٛيٕٛ  ِٖٚهُعٕٛ إٍ اإلّإ باهلل ٚايجك١ بايٓفظ ٚق٠ٛ ايسٚح،

تأٌٖٝ عامل ، َٔ أدٌ ايؿ١ً بٌ ايدٜٔ ٚاؿٝا٠، ٚايسبط بٌ ايعكٝد٠ ٚايطًٛى تك١َٝٓٗٚ٣ٛ 
، ٚعامل ايدْٝا اؿط١ٓايٓػاط ٚاإلْتاز ٚايسٜاد٠ ٚايكد٠ٚ فا٫ت يدٜٔ يًُػازن١ ف٢ نٌ ا

ٚاحملافع١ ع٢ً َؿاحل اجملتُع  يًُػازن١ ف٢ ايدع٠ٛ إٍ ضبٌٝ اهلل باؿه١ُ ٚإٛعع١ اؿط١ٓ
وًُٕٛ ع٢ً دع٠ٛ ٚإزغادٟا ٚ إلقًِٝزبٛع ا ٚا٫فساد، فعًُا٤ ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ ًَ٪ٚ

، ايدفاع عٔ اإلض٬ّ ٜٚٓفٕٛ عٓ٘ غًٛ إػايٌ ٚاْتشاٍ إبًٌٛ ٚتفسٜط ايهطاٍ ١َُٗ عاتكِٗ
ٕٖ عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ ًٓٛا زا١ٜ ايٛض١ٝٛ فاؿكٝك١ ٚ ايٛاقع ٜك٫ٕٛ أ

٣ٌ سصّ ٚإخ٬ف ٚأؾبشت  ٚاإلعتداٍ بهٌ أَا١ْٕ ٚإخ٬ف ٚتؿدٚا يًػًٛ ٚايتٛسف به
ِٕ  ايبٓادم  تٛد٘ ؿاًَٞ ايفهس ايتٛسٗ،َٓابسِٖ ناـٓادم ٚنًُاتِٗ ن ست٢ ٚؾٌ ا٭َس اٍ أ

سٝح اضتػٗد عدْد َٔ  ٜهٕٛ عدد َِٓٗ ٖدفٟا ٭ؾشاب ذيو ايفهس ايتفهرلٟ إٓشسف،
، فػعاز عًُا٤ ايدٜٔ ٗ بأٜدٟ إٓػددٜٔ إٓشسفٌعًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ايهٛزد 

ٕٖٖٛ  نٛزدضتإ ٚؼكٝل َؿاحل سصب١ٝ طف ايعا١َ إقشاّ ايدٜٔ ف٢ ايطٝاض١ يهطب تعا أ
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ِْٚف١ٜٛ٦  خٛرل، ٜٚهف٢ اإلض٬ّ َا أؾاب٘ َٔ تػٜٛ٘ ؾٛزت٘ ع٢ً ٜد َٔ  نبرل ٚذْْب إث
ٜسفعٕٛ زا١ٜ اإلض٬ّ ٜٚتطذلٕٚ ب٘ َستهبٌ أعُاٟيا إدسا١َٝ ٚإزٖاب١ٝ باضِ اإلض٬ّ ٖٚٛ َِٓٗ 

 .بسا٤
إطادد ٚاؾٛاَع،قاّ إؼاد  َٔ أدٌ إٜؿاٍ زضاي١ ا٫ض٬ّ ايٛض١ٝٛ ايطُش١ إقاف١ اٍ َٓابس

َٔ  عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ بعٌُ ايهجرل َٔ ايدٚزات ايع١ًُٝ ٚايفهس١ٜ إهجف١
تطًٝشِٗ عًُٟٝا ٚفهسٜٟا حملازب١ ذاى ايفهس ايتٛسٗ أدٌ ؾكٌ َٛاٖب عًُا٤ ايدٜٔ ٚ

دٌ إعداد خ١ٛ إٓشسف، نُا مت عكد عدد َٔ إ٪ُسات ايع١ًُٝ  ٚايفهس١ٜ إدتًف١ َٔ أ
َٛادٗتِٗ، باإلقاف١ اٍ طبع ْٚػس عدد َٔ ايهتب ٚبايًػتٌ ايهٛزد١ٜ ٚايعسب١ٝ تسد 
غبٗاتِٗ ٚ ُتٜفِٓٔد فهستِٗ ايكاي١ إٓشسف١، ٖرا باإلقاف١ اٍ إػازن١ ٗ ايهجرل َٔ إ٪ُسات 

ض٬َٞ ٗ ايدٚي١ٝ ٗ دٍٚ ايعامل اإلض٬َٞ إدتًف١ َٔ أدٌ إٜؿاٍ زضاي١ عًُا٤ ايدٜٔ اإل
نٛزدضتإ ٚ فهستِٗ  َٚٓٗاز عًُِٗ ٚ بٝإ دٗٛدِٖ إتٓٛع١ ٗ ْػس ايٛض١ٝٛ ٚاإلعتداٍ 

 ٚقازب١ ايػًٛ ٚايتٛسف.  
ٕٖع٢ً  ٚٗ فاٍ ايػ٪ٕٚ إسآ٠ زنص عًُا٤ ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ )ف( ايهسِٜ قُدا ْبٝٓا أ

ُّ إسأ٠ ٚزفع قدزٖا  ٚؾاْٗا ٚأع٢ً غأْٗا ساَٗا ٚانأٚؾاْا بايٓطا٤ٔ خرّلا فكد غسف اإلض٬
ٕٖ إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ ٚدعًٗا قتػ١ُ َؿ١ْٟٛ نايدز٢ إهٕٓٛ ٚايهُٓص ايجٌُ ، َٔ أدٌ ذيو فإ

٣ٌ َطتُس َع ايعدٜد َٔ إٓعُات ايٓط١ٜٛ ٚإدافعٌ عٔ سكٛم إسآ٠  اإلض٬َٞ ٗ تٛاؾ
ٕٖ اإلض ٬ّ ظًِ إسأ٠ ٚأٖدز يًرٚد عٔ سكٛقِٗ ٚتفٓٝد أباطٌٝ َٚصاعِٗ نٌ ايرٜٔ ٜصعُٕٛ أ

 سكٛقٗا.
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ٕٖ نُا ٚعًُٛا ع٢ً دٜٓٓا أَسْا باسذلاّ ْٝع ا٭دٜإ ٚايتشاٚز َع اٯخس ٚفٟكا يكٛابط  أ
إّاْٟا َِٓٗ بايتعاٜؼ ايدٜين ايطًُٞ بٌ  اؿٛاز ٚتعايِٝ اإلض٬ّ باؿه١ُ ٚإٛعع١ اؿط١ٓ

ُتع إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ إهْٛات ايد١ٜٝٓ إدتًف١ ٗ اإلقًِٝ، فُٔ ٖرا إًٓٛل ٜت
نٛزدضتإ بع٬قات ٚيكا٤ات ٚإدتُاعات َتبادي١ َع إهْٛات ايد١ٜٝٓ إدتًف١ ٗ اإلقًِٝ 

تعُٝل ذلن١ ٚٚبا٭خـ) إطٝش١ٝ ٚايٝصٜد١ٜ( َٔ أدٌ تبادٍ ٚدٗات ايٓعس سٍٛ ايككاٜا إػ
 أضظ ايتعاٜؼ ايدٜين ايطًُٞ بٌ أتباع ايدٜاْات إدتًف١.

ٕٖ از عًُا٤ ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ ٖٛغع ٚاؿفاظ عًٝ٘ ٚع٢ً َسافك٘  ٟفٛس سب ايٛطٔ أَْس أ
ثِ ايٛطٔ  ل ؾدم ا٫ْتُا٤ إٍ ايدٜٔ أ٫ٟٚٝأٚدب٘ ايػسع سٝح أَس بتشك أَْس َ٪ضطات٘ٚ

،فُٔ ٖرا إًٓٛل ٜتُتع إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ بع٬قات طٝب١ َع ْٝع ا٭سصاب ايٛط١ٝٓ ٗ ثاّْٝا
دَا ٜبدأ اـٛس ع٢ً أزض نٛزدضتإ ٜهٕٛ عًُا٤ ايهٛزد ٗ ايٛاد١ٗ ا٭َا١َٝ اإلقًِٝ،ٚعٓ

دفاعا عٔ اؿكٛم ايك١َٝٛ إػسٚع١ اييت اقٓسٖا ا٫ض٬ّ ٜٚسٜد ا٭عدا٤ ضًبٗا َٔ ايهٛزد 
 بدٚافع عؿب١ٝ ٚعٓؿس١ٜ َكٝت٘.

ٕٖ نٛزدضتا ٕ دص٤ْ َٔ ايعامل إ٬ْٛقٟا َٔ ايكٓاع١ ايها١ًَ يكٝاد٠ إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ بأ
اإلض٬َٞ برٍ إهتب ايتٓفٝرٟ إلؼاد عًُا٤ ايدٜٔ دٗٛدٟا نبرل٠ َٔ أدٌ ايتٛاؾٌ َع 
إ٪ضطات ايد١ٜٝٓ ٚاإلفتا١ٝ٥ ٗ ايعامل اإلض٬َٞ،سٝح مت إزضاٍ ٚفٛد كتًف١ اٍ عدد َٔ 

يعامل إ٪ضطات ايد١ٜٝٓ ايعسٜك١ ٗ ايعامل اإلض٬َٞ َجٌ ) َػٝد١ ا٭شٖس ايػسٜف،زاب١ٛ ا
اإلض٬َٞ،داز اإلفتا٤ إؿس١ٜ،داز اإلفتا٤ ا٭زد١٦ٖٝ،١ْٝ نباز ايعًُا٤ ٗ إًُه١ ايعسب١ٝ 

ايطعٛد١ٜ ٚايطعٛد١ٜ، ز٥اض١ ايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ ايذلن١ٝ( ٚنريو ٚشازات ا٭ٚقاف ٗ ) تٛزنٝا 
( اٍ غرلٖا َٔ إ٪ضطات ايسزل١ٝ ٚغب٘ ايسزل١ٝ ٗ ايدٍٚ قٛسٚا٭زدٕ ٚاإلَازات ٚ
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١َٝ٬ ٚغرلٖا َٔ أدٌ إٜؿاٍ زضاي١ عًُا٤ ايهٛزد اٍ اخٛاِْٗ إطًٌُ ٚبٝإ ٚدٗات اإلض
 ْعسِٖ عدل إطا٥ٌ إدتًف١ .  

نُا ٚمت إضتكاف١ ٚاضتكباٍ عدد آخس َٔ ٖجًٞ عدد َٔ إ٪ضطات ايد١ٜٝٓ إدتًف١ ٗ عدد 
د ٜٚتباديٛا َعِٗ َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬ يهٞ ٜتعسفٛا عٔ قسب بعًُا٤ ايدٜٔ ايهٛز

ٜٚػاٖدٚا طبٝع١ عٌُ عًُا٤ ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ ٚدٚز َ٪ضطاتِٗ ايد١ٜٝٓ  ٚدٗات ايٓعس،
 ٗ خد١َ اإلض٬ّ ٚإطًٌُ ٚ اع٤٬ ن١ًُ اهلل ٚتٛبٝل غسٜعت٘ ايطُشا٤ .

ٕٖ إهتب ايتٓفٝرٟ إلؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ ٜتُتع  ٫ٚ ٜفٛتٓا ايتٜٓٛ٘ إٍ أ
قات ٚطٝد٠ َع ْٝع إ٪ضطات ايد١ٜٝٓ اإلض١َٝ٬ ايسزل١ٝ ٗ ٚضط ٚدٓٛب ايعسام) بع٬

ٚايػٝع١ٝ( ٚناْت يٓا شٜازات َتبادي١ َع أنجس١ٜ ٖرٙ إ٪ضطات ايعساق١ٝ َٔ أدٌ  ايط١ٝٓ
تبادٍ اـدلات ٚتبادٍ ٚدٗات ايٓعس ٚتٛسٝد ايس٣٩ سٍٛ ايهجرل َٔ إطا٥ٌ إتعًك١ بايعسام 

 َٚطتكبً٘.
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 دللُ 
 ( ثةيامى زانايان - )زضالُ العلناْ

 ودوزٍا يف ىػس امليَج الىضطٌ
 

 لُٟا ؾٛت ايعامل( -دةنطى زانا زضاي١ ايعًُا٤( َٚٔ قبًٗا ) – ثةيامى زانايان)ظ١ًت ف١ً 
ٚعٓبست  ًٓت زا١ٜ ايفهس اإلض٬َٞ ايٛضٛٞ،سٝح ،عٓد عًُا٤ ايدٜٔ ٗ نٛزدضتإ ضاطعٟا

نباز عدٕد َٔ ي فهس إعتدٍ ٚايس١ٜ٩ ايؿشٝش١،ْٚػست ايٚزلاست٘ ظ٤٬ عٔ زٚح اإلض٬ّ
ٚايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٖٞ ايًػ١ ايسزل١ٝ يًُذ١ً َع ٚدٛد ًَشل يهٌ عدٕد بايًػ١  هٛزد،عًُا٤ اي
 ايعسب١ٝ. 

ٗ ٜػعس باٯَإ ع٢ً َطتكبٌ ايفهس اإلض٬َٞ ايٛضٛٞ  -اجمل١ً: أزغٝفٚايٓاظس إدقل ٗ 
هد ايكاز٨ ايهسِٜ بٌ سٝح هاز غسٜب١ عٔ دٜٓٓا ٚسكازتٓا.. ظٗٛز أفسٌ  ٗنٛزدضتإ 

دفيت اجمل١ً شاّدا ْافّعا ٗ غت٢ ؾٓٛف إعسف١ اإلض١َٝ٬ ٚايذلب١ٜٛ ٚاإلْطا١ْٝ... هد ايكاز٨ 
ٚق٠ٛ ٗ ايد٫ي١، ٚزٚع١ ٗ إٓٛل.. إقاف١ إٍ ا٭بٛاب  ثسا٤ ٗ ايفهس ٚخؿٛب١ ٗ ايٛسح 

عًُا٤ ايدٜٔ ٗا يطإ ساٍ إْٖ ....ّ 1991إؾدازٖا ٗ  اجمل١ً َٓرايجابت١ اييت ٜٛايعٗا قسا٤ 
 اإلض٬َٞ ٗ اقًِٝ نٛزدضتإ.

بأ١ُٖٝ ايه١ًُ  قٝاد٠ إؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإنٌ ذيو ٜدٍ ع٢ً إدزاى 
  ..ِ .ٚزضايتٗ تِٗٚأ١ُٖٝ ايفهس ايٛضٛٞ ٚاإلؾ٬سٞ ايرٟ ٜعدل ظ٤٬ عٔ ز٩ٜ
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 و20/10/1991 -لكًادٍ الدوزَ الجاىًُ أعضاْ اجمللظ ا
 

 إٓٛك١ اإلضِ ٚايًكب ت
 ايطًُٝا١ْٝ ايػٝذ قطٔ خايد إفيت 1
 ضٛزإ-أزبٌٝ ٜٚطٞ ا٬ٕ ضعٝد ا٬ٕ 2
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ قُد ديه٘ ٜٞ 3
 دٖٛى ا٬ٕ قُٛد دٜسغ٘ ٣ٚ 4
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ قُدأٌَ عبداؿهِٝ اؾُذُاٍ 5
 نسَٝإ ُدطاٖس شٜٔ ايعابدٜٔا٬ٕ ق 6
 سًبذ١-ايطًُٝا١ْٝ ايػٝذ خايد َؿٛف٢ إفيت 7
 أزبٌٝ ا٬ٕ عبدايسٓٔ َرل ض٘ ز 8
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ ٓدأٌَ دز٠ٜٞ 9

 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ عبداهلل عبدايهسِٜ ايدلخٞ 10
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ عبدايٛٝف َٛيٛد باَٛن٢ 11
 يطًُٝا١ْٝا ا٬ٕ أبٛبهس عصٜص أٓد 12
 دٖٛى ا٬ٕ إض٬ّ إبساِٖٝ باٜصٜد 13
 ضٛزإ-أزبٌٝ ا٬ٕ سطٔ عبدايكادز َاًٜٚٞ 14
 أزبٌٝ ا٬ٕ فاقٌ ٜاضٌ دزٟ 15
 أزبٌٝ ا٬ٕ أٓد ايٛزتٞ 16
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 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ ٓدأٌَ ٌْٝ إفيت 17
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ نُاٍ غٝذ ْٛزٟ بابا عًٞ 18
 ٛىدٖ ا٬ٕ عؿُت إض٬ّ 19
 دٖٛى ا٬ٕ قُد إصٚزٟ 20
 أزبٌٝ ا٬ٕ ط٘ بابهس أٚدٍ 21

 

 

 

 و22/11/1992 -أعضاْ اجمللظ الكًادٍ الدوزَ الجالجُ 

 إٓٛك١ اإلضِ ٚايًكب ت
 عكس٠ -دٖٛى ا٬ٕ ؾدٜل سبٝب ٜاضٌ ايعكسٟٚ 1
 أزبٌٝ ايدنتٛز قُد ايهصْٞ 2
 ايطًُٝا١ْٝ ايػٝذ قطٔ خايد إفيت 3
 ايطًُٝا١ْٝ قُد ديه٘ ٜٞ ا٬ٕ 4
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ قُدأٌَ اؾُذُاٍ 5
 أزبٌٝ ا٬ٕ فاقٌ ٜاضٌ دزٟ 6
 نسنٛى ا٬ٕ َؿٛف٢ سطٌ داف 7
 أزبٌٝ ا٬ٕ ط٘ بابهس آٚدٍ 8
 أزبٌٝ ا٬ٕ عبدايسٓٔ َرلض٘ ز 9
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 دٖٛى ا٬ٕ إض٬ّ ابساِٖٝ 10
 ضٛزإ-أزبٌٝ ا٬ٕ ضعٝد ٬َ ٜٚطٞ 11
 دٖٛى ٬ٕ عبدايػفٛز عبداجملٝدا 12
 أزبٌٝ ا٬ٕ عبدايسٓٔ قادز ُٖص٠نٛزٟ 13
 دٖٛى ا٬ٕ عؿُت إض٬ّ قُد 14
 أزبٌٝ ا٬ٕ طًش١ ضعٝد قسْٞ َٓتو 15
 ايطًُٝا١ْٝ ايػٝذ َؿٛف٢ و٢ٝ 16
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ عبداهلل عبدايهسِٜ ايدلخٞ 17
 أزبٌٝ ا٬ٕ ٓداٌَ عبداهلل زاْٚدٚشٟ 18
 دٖٛى ا٬ٕ عبدايٛاسد ٜاضٌ ضعٝد 19
 دٖٛى ا٬ٕ قُٛد دٜسغ٘ ٟٚ 20
 أزبٌٝ ا٬ٕ عبدايسٓٔ عبداهلل نٓا٣ٚ 21
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 و22/2/2001 -أعضاْ اجمللظ الكًادٍ الدوزَ السابعُ 

 إٓٛك١ اإلضِ ٚايًكب ت
 عكس٠-دٖٛى ا٬ٕ قُد أٓد ايعكساٟٚ 1
 ضٛزإ–ٌٝ أزب ا٬ٕ عبداهلل ا٬ٕ ضعٝد ٜٚطٞ 2
 دٖٛى ا٬ٕ قُٛد ايدٜسغ٘ ٜٚٞ 3
 أزبٌٝ ا٬ٕ ط٘ أبابهس آٚدٍ 4
 أزبٌٝ ايػٝذ عبدايباضط بابا غٝذ ايبايٝطاْٞ 5
 أزبٌٝ ايدنتٛز قُد ايهصْٞ 6
 أزبٌٝ ا٬ٕ طًش١ ضعٝد قسْٞ َٓتو 7
 عكس٠-دٖٛى ا٬ٕ عبداهلل أٓد ايعكساٟٚ 8
 أزبٌٝ ا٬ٕ قُد قادز ايٛزتٞ 9

 أزبٌٝ ا٬ٕ دباز َٓتو 10
 عكس٠-دٖٛى ا٬ٕ غانس ايعكساٟٚ 11
 ضٛزإ-أزبٌٝ ا٬ٕ خايد ٚزلإ ٓدأٌَ 12
 أزبٌٝ ا٬ٕ فاقٌ ٜاضٌ دزٟ 13
 دٖٛى ا٬ٕ إض٬ّ إبساِٖٝ باشٜد 14
 أزبٌٝ ايػٝذ قطٔ خايد إفيت  15
 أزبٌٝ ايدنتٛز فا٥ص أبٛبهس 16
 أزبٌٝ سٟا٬ٕ عُس ٓدأٌَ ايطٜٛ 17
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 دٖٛى ايػٝذ سلظ ايدٜٔ طاٖس ايػٛغٞ 18
 أزبٌٝ ا٬ٕ عبدايسٓٔ َرلض٘ ز دزٟ 19
 أزبٌٝ ا٬ٕ عبداهلل َٛيٛد ايبًبٝتاْٞ 20
 أزبٌٝ ا٬ٕ ؾدٜل ٜاضٌ سبٝب ايعكساٟٚ 21
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 م 11/2/2010 –أعضاء اجمللس القيادي الدورة اخلامسة 

 إٓٛك١ اإلضِ ٚايًكب ت
 ضٛزإ-أزبٌٝ هلل ا٬ٕ ضعٝد ٜٚطٞا٬ٕ عبدا 1
 عكس٠-دٖٛى ا٬ٕ عبداهلل أٓد ايعكساٟٚ 2
 أزبٌٝ ايػٝذ عبدايباضط بابا غٝذ ايبايٝطاْٞ 3
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ أٓد َؿٛف٢ فٝض اهلل ايػافعٞ 4
 أزبٌٝ ا٬ٕ ْٝاش زاغب عبداهلل 5
 أزبٌٝ ا٬ٕ دعفس لِ ايدٜٔ عًٞ 6
 ايطًُٝا١ْٝ سطٌ ا٬ٕ لِ ايدٜٔ ٚادٟ 7
 ْذُاٍ-ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ عبدايٖٛاب عُس نان٘ ٓد 8
 ضٛزإ-أزبٌٝ ا٬ٕ خايد ٚزلإ ٓدأٌَ 9

 أزبٌٝ ا٬ٕ عُس قُدأٌَ ايطٜٛسٟ 10
 عكس٠-دٖٛى ا٬ٕ غانس أٓد ايعكساٟٚ 11
 دٖٛى ا٬ٕ أْظ قُد غسٜف 12
 دٖٛى ا٬ٕ إض٬ّ إبساِٖٝ باشٜد 13
 َٛؾٌ قُد إرلضٝدٟ ايػٝذ 14
 أزبٌٝ ا٬ٕ د٬ٍ َؿٛف٢ ضٝد 15
 أزبٌٝ ايػٝذ قطٔ خايد إفيت 16
 شاخٛ –دٖٛى  ا٬ٕ أٓد ايػسنٞ 17
 ايطًُٝا١ْٝ ايػٝذ بٗا٤ ايدٜٔ قٞ ايدٜٔ 18
 ن٬ز-ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ ٓدأٌَ ٓ٘ سطٌ 19
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 زا١ْٝ-ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ عبداهلل سطٔ ٓد 20
 أزبٌٝ تٛز عُس سطٔ ٓدايدن 21
 أزبٌٝ ايدنتٛز فا٥ص أبٛبهس 22
 أزبٌٝ ا٬ٕ خايد فا٥ص عداهلل 23
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ قُد ْؿس اهلل ٖٛزاَٞ 24
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ إزلاعٌٝ دٜسٙ ٜٞ 25
 نسنٛى ا٬ٕ آشاد خٛزغٝد قُد 26
 أزبٌٝ ا٬ٕ قُد قادز ايٛزتٞ 27
 دٖٛى يػٛغٞايػٝذ سلظ ايدٜٔ طاٖس ا 28
 أزبٌٝ ا٬ٕ ديػاد قُٛد َعسٚف 29
 غك٠ٚ٬-أزبٌٝ ا٬ٕ ؼطٌ ٚاسد قادز 30
 أزبٌٝ ا٬ٕ ضًِٝ ُٖصٙ ؾاحل  31
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 م21/7/2012 –أعضاء اجمللس القيادي الدورة السادسة 

 إٓٛك١ اإلضِ ٚايًكب ت
 ضٛزإ –أزبٌٝ  ايدنتٛز عبداهلل ٬َ ضعٝد ٜٚطٞ 1
 أزبٌٝ ب عبداهللا٬ٕ ْٝاش زاغ 2
 ايطًُٝا١ْٝ ايدنتٛز آد َؿٛف٢ فٝض اهلل 3
 عكس٠-دٖٛى ايدنتٛز عبداهلل أٓد ايعكساٟٚ 4
 أزبٌٝ ايدنتٛز سطٔ خايد إفيت 5
 دٖٛى ا٬ٕ دٗاد سطٔ إبساِٖٝ 6
 أزبٌٝ ايػٝذ عبدايباضط بابا غٝذ ايبايٝطاْٞ 7
 غك٠ٚ٬-أزبٌٝ ا٬ٕ ؼطٌ ٚاسد قادز 8
 ايطًُٝا١ْٝ ٛز عسفإ زغٝد غسٜفايدنت 9

 أزبٌٝ ايدنتٛز عُس سطٔ َسٚ 10
 ضٛزإ-أزبٌٝ ا٬ٕ خايد ٚزلإ ٓدأٌَ 11
 أزبٌٝ ا٬ٕ د٬ٍ َؿٛف٢ ضٝد 12
 أزبٌٝ ا٬ٕ ديػاد قُٛد َعسٚف 13
 أزبٌٝ شيَركاوةييا٬ٕ عبداهلل أٓد  14
 شاخٛ-دٖٛى ا٬ٕ ٖدٚح غٝذ دباز ٓدٟ 15
 دٖٛى ز أْظ قُد غسٜفايدنتٛ 16
 أزبٌٝ ا٬ٕ عُادايدٜٔ فا٥ص عبداهلل 17
 َٛؾٌ ا٬ٕ عبداـايل عًٞ ضًُٝإ 18
 زا١ْٝ-ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ عبداهلل سطٔ قُد 19
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 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ إزلاعٌٝ ٓد دٜسٙ ٜٞ 20
 أزبٌٝ ا٬ٕ سطٔ قُد ٓدأٌَ 21
 نسنٛى ا٬ٕ آشاد خٛزغٝد فك٢ قُد 22
 سًبذ١ ٬ٕ عبداؿُٝد ٓ٘ فسزا 23
 أزبٌٝ ا٬ٕ قُد إزلاعٌٝ قُٛد 24
 شاخٛ-دٖٛى ا٬ٕ أٓد ايػسنٞ 25
 غٝدإ-دٖٛى ا٬ٕ ضعٝد فٝد أٌَ 26
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ قُد ْؿساهلل سبٝب 27
 أزبٌٝ ايدنتٛز فا٥ص أبٛبهس قادز 28
 ايعُاد١ٜ-دٖٛى ا٬ٕ أٓد عبداـايل أٓد 29
 زا١ْٝ -ايطًُٝا١ْٝ ٬ٕ إبساِٖٝ عبدايباقٞ إبساِٖٝا 30
 ايطًُٝا١ْٝ ا٬ٕ لِ ايدٜٔ قادز زسِٝ 31
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 يف ذكسّ الًىبًل الرٍيب الحتاد علناْ الديً اإلضالمٌ يف كىزدضتاٌ
 

 جمللظ األعلِ لإلفتاْأٍنًُ اأضىاْ علِ 

 العلنٌ والعنلٌ واالجتناعٌ  الفآله دوزو
 

 كخْر حسي الشيخ خالذ الوفخيبقلن: البزّفيسْر الذ

 رئيس الوجلس األعلٔ لإلفخاء في إقلين كْردسخاى

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

اؿُد هلل ايرٟ أَس بط٪اٍ أٌٖ ايعًِ ٗ ايكسإٓ ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً غفٝعٓا قُد ضٝد 
 ا بعد:ٚيد عدْإ ٚع٢ً آي٘ ٚأؾشاب٘ ايػس إٝاٌَ ٚايتابعٌ شلِ بإسطإ إٍ ّٜٛ  ايدٜٔ أَ

فإٕ َٔ أِٖ َفاخس اؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ ٚإلاشات٘ ايعع١ُٝ َٚٓر     
ٚإٍ اٯٕ عباز٠ عٔ تأضٝظ َ٪ضط١ ع١ًُٝ  ؽـ إؾداز  1970/  9/  21تأضٝط٘ ٗ 

ٕٚٓ ٚإعتدل ٗ زبٛع نٛزدضتإ  ايفتا٣ٚ ايػسع١ٝ ٚفل إرٖب ايفكٗٞ ايػافعٞ ا٭ؾٌٝ ٚإد
طتٓبط أسهاَ٘ َٔ ا٭دي١ ايػسع١ٝ ايتفؿ١ًٝ، ٖٚرٙ إ٪ضط١ عباز٠ عٔ اجملًظ ايهدل٣ ٚإ

ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ ٚاييت ناْت تط٢ُ ضابكا بايًذ١ٓ ايعًٝا يإلفتا٤، سٝح مت 
ٜٚعِ ضبع١ عػس فسعا   2018تػرل ا٫ضِ ٚاشلٝه١ًٝ بعد إ٪ُس ايطادع ي٬ؼاد ٗ ؾٝف عاّ 
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فسع١ٝ إٓتػس٠ ٗ دٓٛب نٛزدضتإ إط٢ُ ايّٝٛ قاْْٛٝا بإقًِٝ نٛزدضتإ تط٢ُ بايًذإ اي
 ايعسام ٚإٓاطل إٓتصع١ َٓ٘.

سٝح ٜفتدس بٗرا اجملًظ ا٭ع٢ً ايعًُا٤ ٚايعا١َ َٔ ايٝهسد ٚايرٟ أضظ ْٛات٘ ٚعِ      
عب فكً٘ ْٚفع ايهٛزد غدَات٘ َٓر ٔطٌ عاَا َكت ٚهلل اؿُد ب٬ اْفؿاّ أٚ نًٌ أٚ ت

قدّ ايهجرل ٚايهجرل ٜٚكدّ إٍ اٯٕ خدَات د١ًًٝ يإلض٬ّ ٚإطًٌُ ٚيًٛطٔ ٚأزق٘ ٚغعب٘، 
ٚقد تػسفٓا مٔ بتهًٝف ز٥اض١ ٖرا اجملًظ َٓر ضٓتٌ ْٚٝف أعين بعد إ٪ُس ايطادع ي٬ؼاد 

َٚع أْ٘ ععِٝ   26/7/2018ـ25ٚايرٟ اْعكد ٗ أزبٌٝ عاؾ١ُ ا٭خ٠ٛ ٚايتفاْٞ َا بٌ 
دٜٓا ٚدْٝا فكد نًفت ب٘ ٚنإ ذيو َٔ باب سطٔ ايعٔ َٔ اإلخ٠ٛ ٗ إهتب اـٛس 

ايتٓفٝرٟ باإلْاع ٚقٝاد٠ ا٫ؼاد إٛقسٜٔ ْطأي٘ ايتٛفٝل ٚاهلل ٜػٗد أْٞ مل آٍ دٗدا َٔ أدٌ 
دفع تًو إ٪ضط١ اـعرل٠ ٚا١ُٕٗ إٍ ا٭َاّ ٚتٛطٝد ا٫ؾاسات اييت ٜتًٛبٗا ايعؿس ايسأٖ 

ايعا١َ َصٜدا َٔ ايعٛا٤ ٫ ضُٝا فُٝا ٜتعًل بايفتا٣ٚ ايعؿس١ٜ ٚٗ كتًف ٕٓح ايعًُا٤ ٚ
اجملا٫ت ايفك١ٝٗ ٫ ضُٝا فك٘ إعا٬َت إاي١ٝ ٚفك٘ ا٭ضس٠ ٚا٭سٛاٍ ايػدؿ١ٝ ٚفك٘ ايؿش١ 
ايبػس١ٜ ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َع إطتذدات َع ا٫يتصاّ بايجٛابت ايػسع١ٝ، ٚقد نٓت قبٌ ذيو 

 ّ ٚاؿُد هلل . ١ٓ2002 ايعًٝا يإلفتا٤ َٚٓر عاّ عكٛا َٓعُا ٗ ايًذ

إٕ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٜتأيف َٔ غدؿٝات ع١ًُٝ، عًُا٤ بازشٜٔ داخٌ نٛزدضتإ     
َتدٓؿؿٌ ٗ فا٫ت ايفك٘ اإلض٬َٞ ٚأؾٛي٘ ٚقٛاعدٙ َٚكاؾدٙ بػت٢ أبٛاب٘ ٚفسٚع٘ 

اسلٞ أبٞ عبد اهلل قُد بٔ إدزٜظ َٚراٖب٘ ٫ ضُٝا َرٖب إَآَا إبذٌ يهٌ دٌٝ إًٛيب اشل
ايػاف اؾًٌٝ )زقٞ اهلل عٓ٘( سٝح ٜٓعِ بفك٘ أ١ُ٥ ايػافع١ٝ غعب نٛزدضتإ َٓر ايعؿس 
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إًٛيب ايػافعٞ ْفط٘ ٚإٍ ٯٕ فٗٛ إرٖب ايطا٥د فٝ٘ نُا ٫ ىف٢ عٔ ايكسا٤ دٚز عًُا٤ 
تأزٜذ اإلض٬ّ اؿافٌ  ايهٛزد ايػافعٌٝ خؿٛؾا ٗ خد١َ ايعًّٛ ٚإعازف اإلض١َٝ٬ ٚعدل

 با٭فاد.

ٜكّٛ أعكا٤ ٖرا اجملًظ إٛقس َتٛاؾًٌ فُٝا بِٝٓٗ َٚٛاؾًٌ ايًٌٝ بايٓٗاز عٌ      
َعك٬ت ايٓاع ٚاؾٛاب عٔ أض٦ًتِٗ ٚاضتفطازاتِٗ ٚاضتفتا٤اتِٗ ٫ضُٝا إتعًك١ بايفتا٣ٚ 

د سطب ايٓعاّ اـاف باجملًظ ايعا١َ ٚؼسٜسٖا ٚتأؾًٝٗا ثِ قسا٤تٗا ا٭ٚي١ٝ ٗ اجملًظ إٓعك
ٚسطب دٚزاتٗا ا٫عتٝاد١ٜ ٚا٫ضتجٓا١ٝ٥ ثِ إقسازتاى ايفتا٣ٚ َٔ قبٌ ز٥ٝظ اجملًظ ٚتٛقٝعٗا 
ثِ َؿادقتٗا َٔ قبٌ ز٥ٝظ إهتب ايتٓفٝرٟ إٛقس فٓػسٖا ٗ إٛقع ايسزلٞ / قطِ ايفتا٣ٚ 

   www.zanayan.orgعدل إٛقع: 

ز٠ ٚإٛقع١ ٚإؿدق١ غتِ اجملًظ ٚإهتب ايتٓفٝرٟ ع٢ً ٚنريو تٛشٜع تًو ايفتا٣ٚ احملٓس
ايًذإ ايفسع١ٝ إٓتػس٠ ٗ احملافعات ا٭زبع يإلقًِٝ ٚنريو فسٚع قافعيت نسنٛى ٣ْٛٓٝٚ 
ٚباقٞ إٓاطل ايهٛزدضتا١ْٝ. ٚٗ ْفظ اؾًط١ ايسزل١ٝ يًُذًظ ا٭ع٢ً تتِ َٓاقػ١ إطا٥ٌ 

ؾٗات ايسزل١ٝ أٚ َٓعُات اجملتُع إدْٞ أٚ ايػسنات أٚ ايٛازد٠ َٔ قبٌ فسٚعٓا أٚ َٔ قبٌ ا
ايػدؿٝات أٚ ايعا١َ َٔ إطًٌُ أٚ إسض١ً إٍ إٛقع ايسزلٞ ي٬ؼاد أٚ إٛاقع ٚاإل٬ّٝت 
اـاؾ١ بس٥ٝظ أٚ أعكا٤ اجملًظ ا٭ع٢ً ثِ تٛشع تًو إطا٥ٌ سطب ا٫ختؿاؾات ٭دٌ 

عض إدتؿٌ خازز اجملًظ ٗ إطا٥ٌ إتعًك١ َا ًٜصّ، ٚأسٝاْا ٜكّٛ اجملًظ بتهًٝف ب
بايكٛاٌْ ايٛقع١ٝ ايٓافر٠ ٗ ايعسام ٚٗ إقًِٝ نٛزدضتإ ٚتطتػرل ايٛشازات ٚاشل٦ٝات 
إدتؿ١ ٗ سه١َٛ اإلقًِٝ يػسض ا٫ضتبٝإ ٚتٛقٝح ٚتكسٜب ٚدٗات ايٓعس، يٝتط٢ٓ 
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فل ٗ ْفظ ايٛقت َباد٨ يًُذًظ إؾداز ايفت٣ٛ ايعا١َ اييت تٓاضب إهإ ٚايصَإ ٚتٛا
ايػسع ايػسٜف ٚفل إرٖب ايطا٥د ٗ نٛزدضتإ نُا أضًفٓا أعين َرٖب اإلَاّ 
ايػافعٞ)زٓ٘ اهلل( أسد أبسش َراٖب أٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١ ٗ ايعامل اإلض٬َٞ َٓر عؿس تدٜٚٔ 

 إراٖب ايفك١ٝٗ ٗ ايكسٕ ايجاْٞ اشلذسٟ ٚإٍ ايّٝٛ.
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الضرتاتًجًُ للنجلظ األعلِ لإلفتاْ بعد املؤمتس وميكً تلخًص أٍه األٍداف ا
 الطادع مبا يأتٌ:

احملافع١ ع٢ً يك١ُ ٚٚسد٠ نٛزدضتإ ٚأَت٘ إط١ًُ إطا١ٕ إعتدي١ ؼت خ١ُٝ َ٪ضط١  أوال:
ٚاسد٠ يإلفتا٤ ٖٚٞ إ٪ضط١ ايسزل١ٝ ايٛسٝد٠ أعين اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤، ٚذيو 

خت٬فات إكٝت١ ٚا٫ؾٛات ايػاذ٠ إ٪د١ٜ إٍ تفادٜا يًفٛق٢ ٗ ايفت٣ٛ ْٚبرا ي٬
اخت٬ف ايكًٛب ٚايتفٓسم ٚايتػسذّ بٌ افساد اجملتُع ايهٛزدٟ ٖرا اجملتُع ايعسٜل 
ايرٟ عسف قدّا بايٛسد٠ ٗ إرٖبٌ ايفكٗٞ ٚايعكدٟ ، ٚبريو سافغ ع٢ً ْطٝذ٘ 

١ ٚا٭فهاز ٚٚسدٙ ٚؾُد أَاّ ٖذُات إٓشسفٌ ٚؼدٜات أعدا٤ ايدٜٔ ٚاإلْطاْٝ
  ايػسٜب١ إطتٛزد٠ ٚهلل اؿُد.

إيصاّ َطًُٞ نٛزدضتإ عَُٛا ٚايطًٛات ايسزل١ٝ خؿٛؾا بػهٌ أشٜد بايػسٜع١  ثانيا:
اإلض١َٝ٬ إٛٗس٠ نٕٛ اجملًظ ّجٌ اؾ١ٗ ايسزل١ٝ ايٛسٝد٠ إلؾداز ايفتا٣ٚ ايػسع١ٝ 

 ح.إتط١ُ باؿه١ُ ٚايٛض١ٝٛ ٚا٫عتداٍ ٚا٫عتباز ٚايٛعغ ٚاإلؾ٬

َٔ أدٌ اإلبكا٤ ع٢ً عكٝد٠ ايهٛزد ٗ أدصا٤ نٛزدضتإ عَُٛا ٚدٓٛبٗا خؿٛؾا  ثالثا:
قِ إطاز ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ اييت نإ ٫ ٜصاٍ عًٝٗا عًُا٤ ايٝهٛد ايٗطٌٓٝ ايػافعٌٝ 
ا٭غعسٌٜ ٚذيو ٭ٕ ا٫يتصاّ َرٖبٓا ايعكدٟ ٚايفكٗٞ ٖٛ ايكُإ ايٛسٝد نُا قًٓا 

ٚايؿف ٗ نٛزدضتإ ايهدل٣، باإلقاف١ إٍ نُْٛٗا ايؿبػ١ يبكا٤ ٚسدتٞ ايه١ًُ 
اؿكٝك١ٝ يعًُا٤ ايهٛزد ايٓذبا٤ ا٭ٚفٝا٤ ا٭تكٝا٤ ا٭ؾ٤٬ قدّا ٚسدٜجا ضٛا٤ ٗ 
ا٭ؾٍٛ ٚايفسٚع ٚايطًٛى ٚايعسفإ، ٖٚرٙ ايعكٝد٠ ٚذيو إرٖب ايفكٗٞ يٝطا 
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ٛزدضتإ َٚٓر اثين غسٜبٌ أٚ َطتٛزدٜٔ َٔ اـازز بٌ ُٖا َتذرزإ َٔ ٜٓابٝع ن
عػس قسْا ٚإٍ اٯٕ خدَُٗا عًُا٩ْا ايهٛد بآ٫ف ايتؿٓٝفات ٚايػسٚح ٚايتعًٝكات 
ٚايتشكٝكات إفٝد٠ ٚعدل ايكسٕٚ ٚإٍ اٯٕ ايهجرل َٓٗا كٛٛطات تٓتغ ايٓٛز، ٚبٗرٙ 
إٓاضب١ ْهسز دعٛتٓا ؿه١َٛ اإلقًِٝ ؽٛٛ خ٠ٛٛ د١ًًٝ َٔ أدٌ فتح داز 

١ تهٕٛ ْدلاضا يًُجكفٌ ٚتساثا أؾ٬ٝ يٮ١َ ايهٛزد١ٜ ٚسٌ يًُدٛٛطات ايهٛزدٜ
 فدس شلا. 

اضتٛاع اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ نٛزدضتإ ٫ٚ ضُٝا ٗ ايطٓتٌ ا٭خرلتٌ َٔ  رابعا:
عٛا٥٘ إٔ ٜؿدز عػسات ايفتا٣ٚ ايػسع١ٝ ايبشج١ٝ ايتش١ًًٝٝ ٚايتأؾ١ًٝٝ إتٓٛع١ 

ٕٚٓ عٓد عًُا٤ َرٖبٓا ٚضا٥س إراٖب ٚايرٟ اعتُد اجملًظ فٝٗا ع٢ً ايفك٘ إ بازى إد
إعتدل٠ ا٭خس٣ ا٭زبع١، با٫قاف١ إٍ ذيو اضتفاد َٔ ايفك٘ إعاؾس ٚايفك٘ إكاؾدٟ 
إٓكبط َٚسادع أخس٣ ٭ٌٖ ايط١ٓ ٗ ايعامل ا٭إض٬َٞ ٫ ضُٝا ا٭شٖس ايػسٜف، 

٬ت ٚاؾٓاٜات ٚأسهاّ ٚتًو ايفتا٣ٚ ؽـ كتًف فا٫ت ايفك٘ َٔ ايعبادات ٚإعاَ
ا٭ضس٠ ٚغرلٖا َٔ إطتذدات، عٝح بٛضع ط٬ب ايدزاضات ايعًٝا ا٫ضتفاد٠ َٓٗا 
ٗ عٛثِٗ اٍ داْب ايعًُا٤ ٚإدتؿٌ ٚايعا١َ َٔ إتعًٌُ ٚغرلِٖ. ٭ْٗا فتا٣ٚ 
ؼ١ًًٝٝ تأؾ١ًٝٝ نُا قًٓا سّسزت بًػ١ بط١ٛٝ ضٛا٤ ناْت نٛزد١ٜ أٚ عسب١ٝ بعٝد٠ عٔ 

١ ٚإعُٝات ٚايػُٛض ٚاإلغها٫ت ٚايتعكٝدات ايًػ١ٜٛ ٚإع١ٜٛٓ ٖٚٞ فتا٣ٚ ايسنان
َرٖب١ٝ أؾ١ًٝ َطتدٍ عًٝٗا بأدي١ ايهتاب ٚايط١ٓ ٚاإلْاع ٚايكٝاع ٚضا٥س أدي١ 
ايتػسٜع اإلض٬َٞ ٚسطب اؿاد١، بعٝد٠ عٔ ايته١ًف ٚايتٓٛع ٚا٫م٬ٍ ٚايتفٝٝك٘ ٚ 
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ـ، آخر٠ بعٌ ا٫عتباز قٛاعد ايفك٘ ٗ اإلفساط ٚايتفسٜط ٚايتًفٝل ٚتتبع ايسخ
 ايتٝطرل داَع١ يًعصا٥ِ َع ايسخـ ايػسع١ٝ.

َٔ أدٌ ٚقع سد يًفٛق٢ ٗ ايفت٣ٛ، سٝح اضتٛاع اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ إٍ  خامسا:
اؿد إًٛٛب إٔ ٜطٝٛس ع٢ً ايفٛق٢ ٗ ايفتا٣ٚ ٚاييت ناْت ٚيٮضف ضا٥د٠ إٍ 

ٌ سصب ٚنٌ فسق١ نإ ي٘ ؾ١ٓ يًفت٣ٛ سد خٛرل ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ سٝح ن
تتؿادّ َع بعكٗا ٚأؾبح ايٓاع ٗ سرل٠ َٓٗا، َٚٔ أدٌ ذيو أؾدز اجملًظ ا٭ع٢ً 
يإلفتا٤ َٓٗذا عًُٝا ٚعًُٝا َبازنا ىؿ٘، ٚنإ يًعبد ايفكرل غسف تأيٝف٘ ٚؼسٜسٙ 

مت ٚبعد َسادعت٘ َٔ قبٌ أعكا٤ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ احملذلٌَ ٚآخسٜٔ كتؿٌ 
ايتؿٜٛت عًٝ٘ ٗ اجملًظ ايتٓفٝرٟ إٛقس ٚاجملًظ ا٭ع٢ً يٮؼاد َػهٛزٜٔ نًِٗ 
ع٢ً ذيو، ؾدزت ايٛبع١ ا٭ٍٚ ي٘ بعٓٛإ )إٓٗر ايعاّ يًُذًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ 
نٛزدضتإ ـ إباد٨ ، ايكٛابط، ا٭ٖداف، ايبٓٛد، ايتعًُٝات( ٗ ضبعٌ ؾفش١ 

ت اؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ، ٚقد ٚشع ع٢ً فسٚع بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٖٚٛ َٔ َٓػٛزا
ا٫ؼاد قاطب١ ٚع٢ً ايًذإ ايفسع١ٝ يًُذًظ ا٭ع٢ً ٚإًؿك١ إدازٜا بفسٚع ا٫ؼاد، 
ٚأيصّ ْٝعا ايعٌُ ٚفل بٓٛد ٖرا إٓٗر إكسز ٚعدّ ؽٛٝ٘ ًَٛكا. ٚذيو َٔ أدٌ 

فتا٣ٚ ايػسع١ٝ إرٖب١ٝ تٛسٝد ايفت٣ٛ ايػسع١ٝ إتص١ْ ٚإعتدي١ ٚتسضٝذ َسنص١ٜ اي
ايبعٝد٠ عٔ طسٗ ايرَِٝ ُٖٚا اإلفساط ٚايتفسٜط دٕٚ ايتعؿب ٗ إرٖب 

 ٚايتًفٝكات ٗ إراٖب ٚتتبع زخؿٗا  إفك١ٝ إٍ ايفطل نُا قاٍ ا٭ؾٛيٕٝٛ.
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شلرا اجملًظ ايعٛس ايدٚز ايبايؼ ايعًُٞ ٚايعًُٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايذلبٟٛ عٝح  سادسا:
ٚبٝاْات٘ َٚٓػٛزات٘ ٚإع٬ْات٘ ايػسع١ٝ اـاؾ١ٝ قبٌ ايعا١َ، يهْٛ٘ ٜطتفٝد َٔ فتاٚاٙ 

ٜٗتِ بأَٛز إطًٌُ خؿٛؾا ٚايهٛزدضتاٌْٝ عَُٛا ٜٚٓاؾس قكاٜاِٖ ايػسع١ٝ 
ٜٚػَدـ ايطًبٝطات إٛدٛد٠ ٗ اجملتُع ٚاإلدازات ٜٚعاؾٗا بأضًٛب٘ اشلاد٨ اشلادف 

سد ضٛا٤ ٜٚبح زٚح ا٭خ٠ٛ ٜٚٓؿح ايساعٞ ٚايسع١ٝ َكتك٢ ايػسع ايػسٜف ع٢ً 
ٚايتعإٚ ٚايتهاتف ٚايتآشز بٌ أفساد اجملتُع ٜٚكسب ٚدٗات ايٓعس إدتًف١ َا أَهٓ٘ 
ذيو َٔ أدٌ احملافع١ ع٢ً َباد٨ ايدٜٔ اإلض٬َٞ اؿٓٝف ٚاؿفاظ ع٢ً ٚسدتٞ 
ايؿف ٚايه١ًُ ٕٛاد١ٗ إداطس ٚايتشدٜات ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ؼ٬ُ يًُط٪ي١ٝ 

 ا٭خ٬ق١ٝ. ايػسع١ٝ ٚ

إٕ اجملًظ ا٭ع٢ً إٛقس َٚٔ خ٬ٍ فتاٚاٙ نريو ٜسغد ايًذإ ايفسع١ٝ َٚٔ خ٬شلا  سابعا:
أعكا٤ ا٫ؼاد إٛقسٜٔ اٍ تطًٝو ٚد٘ اؿل ٚفل ايفتا٣ٚ إٓػٛز٠ عٔ اجملًظ ٚاييت 
٫ ؼٝد عٔ اؿل إبٌ، إذ ٫ ىاف اجملًظ َٔ ادٌ ْػس اؿل ٚايسغد ٚاإلؾ٬ح 

 ٚايعدٍ ي١َٛ ٥٫ِ أٜا نإ بتٛفٝل اهلل تعاٍ ٚزعاٜت٘. ٚايفك١ًٝ

إٕ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٖٛ ٚزٜح ايًذ١ٓ ايعًٝا يًفت٣ٛ ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ نُا : ثامنا
اضًفٓا َٚطتُد َٓٗا أؾايتٗا ٚقٛتٗا ٚعًُٝتٗا ٚأعكا٤ٖا ايباقٌ بًٛف اهلل، يهٔ قد 

١ سٝح اضتٛعٓا َٓر تٛيٝٓا ٖرا ا٭َس ىتًف ٗ عًُ٘ َٔ ضابكت٘ ٗ أَٛز ْٛع١ٝ ٚفٓٝ
َع إخٛآْا أعكا٤ اجملًظ ٚبدعِ َٔ إهتب ايتٓفٝرٟ ي٬ؼاد إٛق١س ز٥ٝطا ٚأعكا٤  

 إٔ نٛٛ ب٘ خٛٛات فسٜد٠ د١ًًٝ إٍ ا٭َاّ ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
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٫ ٜٓهس بٌ ٜٚرنس ٜٚػهس ايدٚز إػسف يس٥ٝظ ا٫ؼاد ا٭ضبل أخٞ ا٭ندل فك١ًٝ أـ   
قطٔ إفت٢ )أٜدٙ اهلل( ٚبعد تٛيٝ٘ ز٥اض١ ا٫ؼاد ٗ دٚزت٘ إٔ نًف َٔ ادٌ  ايػٝذ

تهٜٛٔ ايًذ١ٓ ايعًٝا يٮفتا٤ عًُا٤ نباز بازشٜٔ كًؿٌ أتكٝا٤ َرنٛزٜٔ دَٚا باـرل ٚقد 
تٛٗ ٚايٮضف َععُِٗ خ٬ٍ ايعكدٜٔ إٓؿسٌَ ٚبعكِٗ َٛدٛدٕٚ َتٛاؾًٌ َعٓا 

ٛٓض عِٓٗ ـ ٚباضتػاز٠ َٔ أخٞ فك١ًٝ إٍ اٯٕ ٗ تكدِٜ خدَاتِٗ ا ؾ١ًًٝٝ، ٚقد ع
ايدنتٛز عبد اهلل ايٜٛطٞ ز٥ٝظ ا٫ؼاد إٛقس ـ بأعكا٤َ َٔ نباز عًُا٤ نٛزدضتإ 
با٫قاف١ اٍ خدلاتِٗ ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜط١ٝ ٗ إطادد فِٗ َتكًعٕٛ نريو ٗ 

أناد١ّٝ ٗ ايعًّٛ ايتشؿٌٝ ا٭نادّٞ ٚاؿاؾًٌ ع٢ً غٗادات عاي١ٝ ٚأيكاب ع١ًُٝ 
اإلض١َٝ٬ سطب اختؿاؾاتِٗ إتعدد٠، ٖا أد٣ باجملًظ إٍ قفص٠ ْٛع١ٝ ٜفتكس إيٝٗا 

 بعض اجملايظ ٚاجملاَع ايفك١ٝٗ إعاؾس٠.

مل تهٔ ٖٓاى ضابكا ْػس يًفتا٣ٚ ٫ ضُٝا ايبشج١ٝ ايتفؿ١ًٝ َٓٗا، يهٔ بفكٌ اهلل تعاٍ ب ـ 
اضتٛعٓا ٚخ٬ٍ ايطٓتٌ إاقٝتٌ ذيو، ٚإٔ ْٓػس َععِ فتاٚاْا بايًػتٌ ايهٛزد١ٜ 

 ٚايعسب١ٝ.

ْعتُد ٗ ايفت٣ٛ ع٢ً َرٖب اإلَاّ ايػافعٞ يهٔ ْرنس ٕصٜد ايفا٥د٠ ايفك٘ اـ٬ف ج ـ 
ات ايفك١ٝٗ ايتأؾ١ًٝٝ ٚايذلدٝشات إٛافك١ يػسا٥ط أؾٛيٝٞ إرٖب غس١ٜٛ إٔ ٚإكازْ

٫ ؽسز ايفت٣ٛ عٔ دا٥س٠ إفت٢ ب٘ ٗ إراٖب ا٭زبع١، ٚضابكا ناْت ايفتا٣ٚ كتؿس٠ 
َٚٓشؿس٠ ٚمل تهٔ غايبا عج١ٝ َٛثك١ با٭دي١ َٚٛغش١ باـ٬ف ايفكٗٞ ٚبٝإ إكاؾد 

 ك١ٝ غرل ا١َٖٕٛٛ.ايػسع١ٝ ٚفك٘ إؿاحل اؿكٝ
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ناْت دا٥س٠ ايفت٣ٛ ٗ ايًذ١ٓ ايعًٝا ضابكا ؽـ فكط أزبٌٝ ٚبعض ْٛاسٝٗا، أَا ٗ دـ   
اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ اٯٕ فتعِ ْٝع نٛزدضتإ ٚتٓػس َٔ خ٬ٍ َهتب اإلع٬ٕ 
ي٬ؼاد ٚؾإ ايفتا٣ٚ ايفسع١ٝ ٚفسٚع ا٫ػاد إٓتػس٠ ٗ ْٝع قافعات َٚدٕ َٚٓاطل 

دضتإ ٚبريو أؾبشت ايفا٥د٠ ايع١ًُٝ أٚفس ٚأعُل ٚأٚضع َٔ ذٟ قبٌ، ست٢ إٕ نٛز
فتاٚاْا ٚاؿُد هلل َعٍُٛ بٗا ٗ نٛزدضتإ إٜسإ ٚتسنٝا ٚضٛزٜا با٫قاف١ إٍ 
نٛزدضتإ ايعسام، ٜٚطتفٝد َٓٗا إخٛآْا إطًٌُ ايعسب ٚغرلِٖ ٗ ايعسام ٚايعامل 

فشات ايعا٥د٠ إٍ إهتب اإلع٬َٞ ي٬ؼاد/، ٫ اإلض٬َٞ بفكٌ ْػسٖا ٗ إٛاقع ٚايؿ
ضُٝا ايكطِ إتعًل بايفتا٣ٚ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٗ إٛقع ايسزلٞ ٫ؼاد عًُا٤ ايدٜٔ 

(. ٚي٫ٛ ا٫َهاْٝات غب٘ إعد١َٚ www.zanayan.orgاإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ: )
  يًػات ا٭خس٣ يتعِ ايفا٥د٠.يذلْٓا ايفتا٣ٚ اٍ ا

اضتفاد اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ غ٬ف ضابكت٘ َٔ تهًٓٛدٝا ايعؿس َٔ سٝح اضتكباٍ هـ ـ  
ايسضا٥ٌ ٚا٫ضتفتا٤ات ٚا٭ض١ً٦ إٛسٚس١ ايهذلْٚٝا ٚعدل َٛاقعٓا ا٫يهذل١ْٝٚ 

ٌ ٚايتٛاؾٌ َع ايٓاع ٗ نٛزدضتإ ٚخازدٗا ثِ ْػس ايفتا٣ٚ ٚإٜؿاشلا إٍ إطتفت
  َٚسانص ايًٛب ٚاؾٗات ايسزل١ٝ ٚغرل ايسزل١ٝ ٗ شَٔ قدد.

ناْت ايفتا٣ٚ ضابكا َٓشؿس٠ ع٢ً ا٭فساد َتعًك١ با٫سٛاٍ ايػدؿ١ٝ َٔ ايٓهاح و ـ 
ٚاي٬ٛم ٚاـًع ٚايفسا٥ض ٚايٛقف ٚفؿٌ اـؿَٛات تكسٜبا اَا اٯٕ با٫قاف١ اٍ َا 

دات ٚإعا٬َت ٫ضُٝا إعاؾس٠ َٓٗا َس بٝاْ٘ ؼٟٛ إطا٥ٌ ايعا١َ إتعًك١ بايعبا
ٚأسٛاٍ ايعا١َ َٔ ايٓاع ٚبٝإ َا ٖٛ ا٭ؾًح يًساعٞ ٚايسع١ٝ ْٚػس ايفك١ًٝ ٚايعدٍ 

http://www.zanayan.org/
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ٚاؿهِ ايساغد ٚايعٝؼ إػذلى َع إهْٛات ا٭خس٣ سفاظا ع٢ً ايطًِ ا٫دتُاعٞ ، 
داز ايكسازات أٍ داْب اٖتُاَات٘ بتكدِٜ إػٛزات إٍ ايًذٓإ ايدلٕا١ْٝ َٚٛاقع اؾ

ٚإكسزات ٚايتعًُٝات ٚاييت ؽـ ضٔ ايكٛاٌْ ْٚػس ايتعًُٝات نٞ ٫ تتعازض َع 
أسهاّ ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ ايػسا٤ ٚتٛافل َع عكٝد٠ إطًٌُ ايطٌٓٝ ايػافعٌٝ ٗ 

 نٛزدضتإ.

ٚقد اضتفاد اجملتُع ايهٛزدضتاْٞ ٚهلل اؿُد َٔ خ٬ٍ دٗٛدْا ايهجرل َٔ سٝح            
ا٭َس بإعسْٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهس ٚ ْػس ايعدٍ ٚايفك١ًٝ ْٚبر ايفطاد ٚايسذ١ًٜ ضٛا٤ 

ٕٖ }َا ٜتعًل باؿهاّ ٚاحملهٌَٛ ع٢ً سد ضٛا٤، ٚذيو َٔ ًَٓٛل ايعٌُ بكٛي٘ تعاٍ:   إ٢
َ٘ َُُس اي٤ً ٢ٍ َٜٞأ ٢ٕ ٔباٞيَعِد ٢َٗ اٞيٝكِسَب٢ ٔذٟ َٚإ٢َٜتا٤ٔ َٚاٞيإ٢ِسَطا ِٓ ََٜٚ ٢ٔ ِٜٓهس٢ ا٤ٔاٞيٜفِشَػ َع ُُ ٢ٞ َٚاٞي  َٚاٞيَبِػ

ِِ ِِ َٜٔعٝعٝه َٕ ٜيَع٤ًٝه ( ٚايسدٛع إٍ قاعدتٞ ايط١ٓ ايػسٜف١: 90: )ضٛز٠ ايٓشٌ {َتَرن٤ُسٚ
)نًهِ زاع ٚنًهِ َط٪ٍٚ عٔ زعٝت٘( ٚ )٫ قسز ٫ٚ قساز(. ٚمل ٜهٔ إلؾ٬ساتٓا 

ايسزل١ٝ ٚايٛشزات ٗ فا٫ت ْػس ايفك١ًٝ ْٚبر ايسذ١ًٜ ا٭ثس ايبايؼ ي٫ٛ تعإٚ اؾٗات 
إدتؿ١ ٚايػدؿٝات ايع١ًُٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚأؾشاب ايٛسم ايؿٛف١ٝ ٚايعػا٥س 
ايهٛزدضتا١ْٝ با٫قاف١ اٍ َهْٛات اجملُٓع إدْٞ ٚاإلع٬ّ إتصٕ ٚ أفساد اجملتُع 
ايهٛزدٟ عَُٛا ٗ ايداخٌ ٚاـازز فذص٣ اهلل اؾُٝع عٓا ٚعٔ اإلض٬ّ ٚإطًٌُ 

 ٜ٪تٝ٘ َٔ ٜػا٤. ذيو فكٌ اهللخرلا، ٚ
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واٍٚ اجملًظ ا٭ع٢ً إٔ ٜؿدز بٌ ايف١ٓٝ ٚا٭خس٣ فتاٚاٙ َٛبٛع١ ٗ فًد يٝتط٢ٓ  ز ـ 
يًكسا٤ ٚإدتؿٌ ٫ ضُٝا ط٬ب ايدزاضات ايعًٝا ا٫ضتفاد٠ َٓٗا، با٫قاف١ إٍ أزغف١ 

 ايفتا٣ٚ ٗ إهتبات اـاؾ١ ٚايعا١َ يتعِ ايفا٥د٠.

ا٤ اجملًظ إٛقس اؿايٌٝ ٚإٛشعٌ عدل َٓاطل نٛزدضتإ ٖٚا ٜرنس إٔ ز٥ٝظ ٚأعك تاسعا:
إقًِٝ  ٚإٓعكدٜٔ دًطاتِٗ ٗ َكسٙ ايسزلٞ ٗ إهتب ايتٓفٝرٟ ي٬ؼاد ٗ عاؾ١ُ

  نٛزدضتإ أزبٌٝ احملسٚض١..

ٚأخرلا ٚيٝظ آخس ْسدٛ ٚٗ َطتكبٌ قسٜب إٔ ٜؿبح ٖرا اجملًظ إٛقس إتفاْٞ ـ  عاشرا:
ٗدٙ ٚٚقت٘ ٚسٝات٘ َٔ أدٌ اإلض٬ّ ٚإطًٌُ زدا٤ ايعفس ايرٟ ىدّ باذ٫ د

بسقٛإ اهلل تعاٍ ٫ٚ ٜٗدف ضٛاٙ ـ  إٔ ٜؿبح اجملُع ايفكٗٞ ايهٛزدضتاْٞ ٜٚؿدز 
قإْٛ ززلٞ بريو َعتُدا ع٢ً إٓٗر ايعاّ يًُذًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٚايرٟ مت ْػسٙ 

، ٚنريو ْسدٛ َٔ ّ ٚنُا أضًفٓا2019ززلٝا َػهٛزا َٔ قبٌ ا٫ؼاد ٗ عاّ 
اؾٗات إدتؿ١ ٫ ضُٝا ايتٓفٝر١ٜ ٗ سه١َٛ اإلقًِٝ ٚنريو ايتك١ٝٓٝٓ ٗ بسٕاْ٘ 
ٚاؾٗات ايككا١ٝ٥ أٜكا إٔ ٜتعاْٚٛا َع اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ بؿٛز٠  أد٢ً ٚأع٢ً 
ٚأندل َٔ أدٌ خد١َ اإلض٬ّ ٚٚطٓٓا نٛزدضتإ، يٝتط٢ٓ يًُذًظ َٓح اجملتُع 

 مل اإلض٬َٞ خدَات فك١ٝٗ أٚضع ٚأسلٌ ٚأمت ٚأنٌُ.ايهٛزدضتاْٞ ٚايعا

ٚمٔ َٚٓاضب١ ايٛبٌٝ ايرٖيب ٫ؼادْا اؼاد عًُا٤ ايدٜٔ ا٫ض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ لدد       
ايعٗد هلل تعاٍ ٚيسضٛي٘ )ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( ٚ٭٥ُتٓا ٗ إراٖب ا٭زبع١ اجملتٗدٜٔ 

ٚعًُا٥ٓا ٚفكٗا٥ٓا ايهٛزد ايػافعٌٝ إٔ ٫ ْأيٛا ٗ ايدٜٔ ٕٚػا٥دٓا إٓتكٌ َٔ أض٬فٓا 
دٗدا َٔ أدٌ خد١َ أفساد اجملتُع ايهٛزدٟ ٚدعِ ايساغدٜٔ إدًؿٌ يًدٜٔ 
ٚايٛطٔ َٔ اؿهاّ بإٛعع١ اؿط١ٓ ٚتكدِٜ ايٓؿح ٚتكِٜٛ ايطًبٝات َٚٓاؾس٠ اؿل 
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١ْٝ َا اضتٛعٓا ٚايدفاع عٓ٘، ٚبرٍ إصٜد ٫ضتهُاٍ إطرل٠ ايع١ًُٝ ٚايفك١ٝٗ ٚايعسفا
اٍ ذيو ضب٬ٝ َٚا تٛفٝكٓا إ٫ َٔ عٓد اهلل تعاٍ، تٛبٝكا يًػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ع٢ً زبٛع 

، تًو ايػسٜع١ ايػسا٤ ايؿاؿ١ ؾُٝع ٛبٝكا بعٝدا عٔ اإلفساط ٚايتفسٜطنٛزدضتإ ت
ا٭عؿاز ٚا٭َؿاز ٚقد نإ اشلدف ا٭زل٢ يكا٥د ايهٛزد إسسّٛ ٬َ َؿٛف٢ 

ايعكبات ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ، سٝح ض٦ٌ ٘ اهلل( تٛبٝكٗا ي٫ٛ ايفً ٚزٓايبازشاْٞ )
ذات ّٜٛ عٔ أَٓٝت٘ ٗ اؿٝا٠ فأداب: "آَٝيت ايٛسٝد٠ تٛسٝد أدصا٤ نٛزدضتإ 
ٚتٛبٝل ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ عًٝٗا" ٖٚرا ايتكسٜح َػٗٛز َٚٓػٛز نريو، َٚٔ أدٌ 

يعًُا٤ خ٬ٍ ثٛزت٘ فًٝتأٌَ، ذيو أٜكا أضظ اؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٚزاع٢ ا
َتكسعٌ إٍ اهلل تعاٍ إٔ ّٓشٓا ٚباقٞ إدًؿٌ ٗ نٛزدضتإ ايعٕٛ ٚإدد نٞ 
ْعٌُ َعا َٔ أدٌ ؼكٝل ٖرا اشلدف ايععِٝ فٓٓعِ باـرل ْٚعفس بطعاد٠ ايدازٜٔ، فكد 
عاْت ا٭١َ ايهٛزد١ٜ ايهجرل َٔ إتاعب ٚإػام ٚإؿا٥ب ٚاي٬ٜٛت ٗ إاقٞ 

يبعٝد ٚايكسٜب َٔ قبٌ أعدا٥٘ ٚسطادٙ فإٓ ا٭ٚإ نٞ تطذلٜح ٚتٓعِ ع٢ً أزق٘ ا
 ٚتعٝؼ بط٬ّ ٚأَإ إٕ غا٤ اهلل.  ٚاهلل إطتعإ ٚعًٝ٘ ايته٬ٕ

ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أْعٌ، ٚآخس دعٛاْا إٔ اؿُد هلل زب 
 ايعإٌ

 

 عٌايت هللا حعالٔأربيل/ عاصوت إقلين كْردسخاى الوحزّست ب

 ك 0202بَ فزاًبار  24م = 0202كاًْى األّل  4ُـ = 2440جوادٓ األّلٔ  02
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 ىبرَ تأزخيًُ عً اللجيُ العلًا لالفتاْ يف اقلًه كىزدضتاٌ  

ّ، ٚؼسٜس بعض إٓاطل َٔ أزض نٛزدضـتإ  11/9/1961َع إْد٫ع ثٛز٠ أًٍٜٛ ٗ 
ْٚعسٟا يعدّ ٚدٛد احملانِ ٚايدٚا٥س ايسزل١ٝ  ٚادازتٗا َٔ قبٌ اؿسن١ ايتشسز١ٜ ايهٛزد١ٜ،

ٗ تًو إٓاطل، بـادزت ايكٝـاد٠ ايطٝاضـ١ٝ يهٛزدضـتإ ٚعًـ٢ زأضـِٗ إسسـّٛ إـ٬         
َؿٛف٢ ايبازشاْٞ اٍ تعٌٝ عـدد َـٔ ايعًُـا٤ إعـسٚفٌ يًكٝـاّ عـٌ َػـانٌ ايٓـاع         

سز٠، ٚزلـٛا  اإلدتُاع١ٝ ٚا٫داب١ ع٢ً أض٦ًتِٗ ايػسع١ٝ ٗ نٌ َٓٛكـ١ َـٔ إٓـاطل احملـ    
 اْراى ب)قكا٠ ايجٛز٠(.

، مت 11/9/1970َٚع تأضٝظ اؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ بتأزٜذ 
تٓعِٝ عٌُ ٖ٪٤٫ ايككا٠ ؼت خ١ُٝ َ٪ضط١ اؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ 

يإلفتا٤(، سٝح دا٤ت ٗ إاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠ َٔ  ايعًٝا نٛزدضتإ بعٓٛإ )ايًذ١ٓ
ٚايٓعاّ ايداخًٞ ي٬ؼاد َا ْؿ٘:)ٜكّٛ اؼاد ايعًُا٤ بتأضٝظ ؾإ يإلفتا٤ َٔ  إٓٗاز

نباز عًُا٤ ايدٜٔ ايهٛزدضتاْٞ يٝػسفٛا ع٢ً ١َُٗ ا٫فتا٤ ٗ ناف١ َٓاطل نٛزدضتإ 
ٚؼت اغساف ؾ١ٓ عًٝا(، ٚأضٓد ١َُٗ عك١ٜٛ ايًذ١ٓ ي٬فتا٤ ٗ ذيو ايٛقت اٍ 

رٜٔ ناْٛا َػٗٛزٜٔ بايفك٘ ٚايعًّٛ ايػسع١ٝ، فُٛع١ َٔ نباز عًُا٤ نٛزدضتإ اي
:ِٖٚ 

 ايػٝذ ٬َ ٜٚطٞ ٬َ عبداهلل ايهستهٞ )زٓ٘ اهلل(. _1
 (.اهلل زٓ٘) عجُإ أٓد ايسٚضتاٜٞ ٬َ ايػٝذ _2
 (.اهلل زٓ٘) عبدايكادز ايػٝذ قُد ايه٬يٞ ايػٝذ _3
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 (.اهلل زٓ٘) َؿٛف٢ خكس سطٌ دازايط٬َٞ ايػٝذ _4
 (.اهلل زٓ٘) ؾاحل زسِٝ ا٫ختذلٟ ايػٝذ _5
 .٬َ قُد ايك٬تٞ عبداهلل ايػٝذ _6

ٚنإ َكس ايًذ١ٓ ايعًٝا يإلفتا٤ ذيو ايٛقت ٗ اؾاَع ايهبرل ٗ ْاس١ٝ )ن٬ي٘(، ٚأخرت ٖرٙ 
ايًذ١ٓ َٛقعا بٟٝٓٓا ٗ اجملتُع ايهٛزدٟ ؿطِ ايككاٜا، ٚإػانٌ اإلدتُاع١ٝ ٚذيو ببٝإ 

إلط٦ُٓإ ٚايجك١ َٚسدعٟا عًُٟٝا َعذلفٟا بٗا، ا٭سهاّ ايػسع١ٝ شلا، فؿازت ايًذ١ٓ َٛقع ا
١ْٓٛ َٔ خرل٠ عًُا٤ نٛزدضتإ إتكًعٌ ٗ ايعًّٛ اإلض١َٝ٬،ٚناْت قسازاتِٗ  يهْٛٗا َه
َعتُد٠ َٚٓفر٠ يد٣ َ٪ضطات اؿسن١ ٗ ايتشسز١ٜ ايهٛزد١ٜ، ٚنإ َط٪يٛا إٓاطل 

 ٜتعإًَٛ َع قسازاتِٗ ٚتٛؾٝاتِٗ بهٌ اسذلاّ ٚتكدٜس.

ّ بكـٞ عُـٌ ايًذٓـ١ َٚٗاَٗـا     1991ّ اٍ اْتفاقـ١ آذاز  1975ط١ ثٛز٠ أًٜـٍٛ  َٚع ْه
َكتؿسٟا ع٢ً اإلداب١ ع٢ً أض١ً٦ إٗادسٜٔ ٚفتح ايدٚزات ايػسع١ٝ يٮ٥ُـ١ ٚاـٛبـا٤ ايـرٜٔ    

 ؿكٛا باؿسن١ ايتشسز١ٜ ايهٛزد١ٜ.

بـدأت   1992َّٚع اْعكاد إ٪ُس ايجاْٞ ٫ؼاد عًُـا٤ ايـدٜٔ ا٫ضـ٬َٞ ٗ نٛزدضـتإ ٗ     
تػهٌٝ ايًذ١ٓ َس٠ أخس٣، ٚذيو َٔ أدٌ ايٓٗٛض بايفت٣ٛ اؾُاعٞ، فُٓـر ذيـو ايٛقـت    
ٚاٍ َٜٛٓا ٖرا ٜكّٛ أعكا٤ ايًذ١ٓ بايكٝاّ ١َُٗ اإلفتا٤ بهٌ إخ٬ف ٚددٜٓـ١ ٗ نٛزدضـتإ   
نُسدع غسعٞ عًُٞ زؾٌ إلداز٠ ١َُٗ اإلفتا٤ ٚاإلغساف ع٢ً ايًذـإ ايفسعٝـ١ ٗ إـدٕ    

ت ايًذ١ٓ َٓر تأضٝطٗا باؾداز فتا٣ٚ ١َُٗ ٗ َطا٥ٌ عدٜد٠، ٚاييت ناْـت  ٚا٭قك١ٝ، ٚقاَ
ِٕ ٜهٕٛ يعًُا٤ نٛزدضتإ ن٬ّ فٝٗا َـٔ ايٓاسٝـ١ ايػـسع١ٝ، ٚذيـو َجـٌ:       َٔ ايكسٚزٟ أ
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، ؽـدٜس اؿٝـٛإ قبـٌ    (2)، سهِ اي٬ٛم عدل ا٭ْذلْٝت ٚاشلـاتف (1)َػه١ً شٚدات إ٪ْفًٌ
، اييت اغتٗس بتذاز٠ )بـصْظ( ٚ )دٛيـد نٛضـت(، ْٚكـٌ     (4)، ايتذاز٠ عدل ا٫ْذلْٝت(3)ذع٘

ٚفتا٣ٚ ١َُٗ أخـس٣، اعتُـدت ْٝعٗـا     ،(5)زفات إ٪ْفًٌ َٔ إكابس اؾُاع١ٝ اٍ َٓاطكِٗ
 ع٢ً ا٫دي١ ايػسع١ٝ ٚآزا٤ فكٗا٤ ايػسٜع١ َٚساعا٠ إؿًش١ ايعا١َ َٚكاؾد ايػسٜع١.

ّ قـسز  25/7/2018-24 نٛزدضتإ ٚٗ إ٪ُس ايطادع ٫ؼاد عًُا٤ ايدٜٔ ا٫ض٬َٞ ٗ
إ٪ُسٕٚ تػٝرل إضِ ) ايًذ١ٓ ايعًٝا يإلفتا٤( اٍ )اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ(، 
ٚ ؾــادم إهتــب ايتٓفٝــرٟ إلؼــاد عًُــا٤ ايــدٜٔ اإلضــ٬َٞ ٗ دًطــت٘ إٓعكــد٠ بتــأزٜذ  
                                                           

 قاّ باؾداز ٖرٙ ايفت٣ٛ نا٫تٞ: 19/4/1999بتأزٜذ  -1
أ٫ٚ: ايصٚدات ايًٛاتٞ قاّ ايٓعاّ ايبعجٞ غٛف ٚأْفاٍ أشٚادِٗ؛ شلِ اؿل ايػسعٞ ٗ إٔ ٜتصٚدـٛا زدـ٬ٟ   

د َكٞ أزبع ضٓٛات َٔ تأزٜذ خٛفِٗ ٚأْفاشلِ، ٚذيو بعد ؾدٚز سهِ ايكاقٞ بـايتفسٜل بٝـِٓٗ،   آخس بع
 تعتد إسأ٠ عد٠ ايٛفا٠، ٚبعد ذيو تهٕٛ سس٠ ٭ٕ تتصٚز بسدٌ آخس.

ثاْٝا: َت٢ زدع ايصٚز ا٭ٍٚ، أٚ تبٌ أْ٘ ع٢ً قٝد اؿٝا٠؛ فٝعتدل ايٓهاح ايجاْٞ باط٬ٟ، ٜٚهٕٛ ايصٚز ا٭ٍٚ 
 أسل بٗا.

ٕٖ إـتهًِ ٖـٛ ْفـظ شٚز     -2 أفتت ايًذ١ٓ ايعًٝا ي٬فتا٤ بٛقٛع اي٬ٛم عدل اشلاتف ٚا٭ْذلْٝت، إذا تبٌ أ
 إسأ٠ إًٛك١.

ّ  ظٛاش ؽدٜس اؿٝٛإ قبٌ ذعـ٘ بػـسط عـدّ إٜـرا٤ اؿٝـٛإ      3/9/2003أفتت ايًذ١ٓ ايعًٝا بتأزٜذ  -3
ِٕ ٫ ٜ٪دٟ ٖرا اي ِٕ      بايهٗسبا٤، أٚ أٟ أدٗص٠ اخس٣، ٚأ ِٕ ّهـٔ بعـد ؽـدٜسٙ أ تددٜس إٍ إشٖـام زٚسـ٘، ٚأ

 ٜربح بايطهٌ.

أفتت ايًذ١ٓ ايعًٝا بتشسِٜ َٚٓع ايبٝع ٚايتذاز٠ ايـيت اغـتٗست فُٝـا بعـد بتذـاز٠ )بـصْظ( ٚ)دٛيـد         -4
 نٜٛطت(.

ظٛاش ْكٌ زفا٠ إ٪ْفًٌ َٔ إكـابس اؾُاعٝـ١ اٍ َهـإ آخـس      1/6/2003بتأزٜذ  ايعًٝا ايًذ١ٓ أفتت -5
 ٚدفِٓٗ ع٢ً ايٛسٜك١ ايػسع١ٝ.
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إ َـٔ عـدد َـٔ    ّ ع٢ً تػهٌٝ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ اقًـِٝ نٛزدضـت  18/12/2018
عًُا٤ نٛزدضتإ إتكًعٌ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚإعسٚفٌ بايهفا١٥ ايع١ًُٝ ٚايتذسب١ ُٕازضـ١  
١َُٗ اإلفتا٤ ٗ اقًِٝ نٛزدضتإ،نُا ٚمت اعاد٠ تػهٌٝ ْٝع ؾـإ ايفتـ٣ٛ ايفسعٝـ١، نُـا     

 فيت.  ٚأضٓد َط٪ٚي١ٝ اإلغساف ع٢ً اجملًظ ٚضرل أعُاي٘ اٍ ايدنتٛز سطٔ ايػٝذ خايد إ

َٚٓر ذيو ايّٝٛ ٚأعكا٤ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ إقًِٝ نٛزدضتإ ٜكَٕٛٛ بـأدا٤ َُٗـتِٗ   
ايػسع١ٝ ٚا١ٕٝٓٗ، َٚتابع١ غ٪ٕٚ فتا٣ٚ إٛاطٌٓ ٚسٌ َػانًِٗ ٗ إطا٥ٌ اـاؾ١ ٚايعاَـ١  

 ٚفل أسهاّ ايػسٜع١ َٚكاؾدٖا ايعًٝا َٓت٢ٗ ايؿدم ٚاإلخ٬ف.

ٕٖ إطا٥ٌ اييت ت اجملًـظ ا٭عًـ٢ يإلفتـا٤ ٗ اقًـِٝ نٛزدضـتإ إَـا َػـانٌ         ٛد٘ اٍنُا ٚأ
إٛاطٌٓ اييت وتادْٛٗا ٗ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ، ضٛا٤ ٗ فـاٍ ايعبـادات ٚإعـا٬َت ٚا٭سـٛاٍ     
ايػدؿ١ٝ، أٚ اإلضتػازات ٚإػانٌ اييت تٛد٘ ايـِٝٗ َـٔ قبـٌ أدٗـص٠ ايدٚيـ١ ٚدٚا٥سٖـا       

١ اٍ إطا٥ٌ اييت ؼاٍ ايِٝٗ َٔ قبـٌ ؾـإ ايفتـا٣ٚ    َٚ٪ضطات اجملتُع إدْٞ، ٖرا با٫قاف
 ايفسع١ٝ ٗ احملافعات ٚا٭قك١ٝ.
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ٚعٓدَا تهٕٛ إطأي١ إٛد١ٗ ايِٝٗ َػه١ً أٚ ْصاعٟا إدتُاعٟٝا أٚ َايٟٝا بٌ شٚدٌ أٚ غرلُٖا؛ 
  ٌٓ ٜكّٛ ايطاد٠ أعكا٤ اجملًظ ٚبهٌ سٝاد١ٜ ٚاخ٬ف َشاٚي١ إؾ٬ح ذات ايبٌ َٔ أدٌ سـ

 .(1)ٖرٙ ايٓصاعاتَجٌ 

       ٖٕ ْٚعسا يهٕٛ إرٖب ايػافعٞ ٖٛ إرٖب ا٫نجـس اْتػـازٟا ٗ اقًـِٝ نٛزدضـتإ؛ يـرا فـا
نٛزدضتإ ٜعتُد ٗ فتاٜٚ٘ بػهٌ عاّ ع٢ً َرٖب٘، َع ا٭خر  اقًِٝ ٗ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤

ػـك١ عـٔ   بإراٖب ايفك١ٝٗ إعتدل٠ ا٭خس٣ اذا قام بِٗ ا٫َـس، َساعـا٠ يسفـع اؿـسز ٚإ    
 إٛاطٌٓ اذا طًب ا٭َس ذيو.

أَا إذا تعًكت إطأي١ بٓاشي١ دد١ٜ َٔ ْٛاشٍ ايعؿـس غـرل َٓؿـٛف عًٝٗـا، أٚ ناْـت َـٔ       
إطا٥ٌ ايعا١َ اييت تتعًل باجملتُع نً٘ أٚ ا١َ٫ نًٗا، ضـٛا٤ ٗ َطـا٥ٌ إعـا٬َت إايٝـ١ أٚ     

 ٗ اد٠ أعكا٤ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ايٓٛاشٍ ايٛب١ٝ أٚ غرلٖا؛ ففٞ َجٌ ٖرٙ إطا٥ٌ ٜكّٛ ايط
نٛزدضتإ باعداد عٛخ خاؾ١ يدزاضتٗا ٗ ق٤ٛ ا٭دي١ ايػـسع١ٝ ٚايكٛاعـد ايفكٗٝـ١     اقًِٝ

َٚكاؾدٖا ٚإٛاش١ْ بٌ إؿاحل ٚإفاضد، ؽًـ َٔ خ٬شلا اٍ سهـِ غـسعٞ ٜعـسض عًـ٢     

                                                           

تهجس ايٓصاعات إًه١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٗ اجملتُع ايهٛزدٟ، ففٞ َجٌ ٖرٙ اؿا٫ت ٜبادز ايطـاد٠ أعكـا٤    -1
يإلفتا٤ َشاٚي١ ايؿًح بٌ ايٛسفٌ،ٜٚكَٕٛٛ باهاد سًٍٛ ٚاقذلاسـات ٜسقـٞ طـسٗ ايٓـصاع،      ايعًٝا ايًذ١ٓ

ٚذيو سفاظٟا ع٢ً ا٫ضس٠ َٚطتكبًٗا، ف٬ ًٜذ٦ٕٛ اٍ ايٛـ٬م ا٫  خؿٛؾٟا ٗ إػانٌ ايصٚد١ٝ ٚا٭ضس١ٜ، 
 إذا ٦ٜطٛا َٔ ْٝع اؿًٍٛ، ٚٗ بعض اؿا٫ت ت٪دٌ ايكك١ٝ عد٠ دًطات أ٬َٟ يًؿًح بٌ ايٛسفٌ.

َٔ اؿٌ؛ فًٝذ٦ٕٛ اٍ  اي٬ٛم ايسدعٞ، أ٬َٟ بافطـاح اجملـاٍ َـس٠     يإلفتا٤ ايعًٝا أَا إذا ٦ٜظ أعكا٤ ايًذ١ٓ
ٌ ايصٚدٌ يًذلادع ٚاضتُساز اؿٝا٠ ايصٚد١ٝ، ٜٚساعٕٛ ٗ قسازاتِٗ نٌ َا ٜذلتب ع٢ً اي٬ٛم َـٔ  أخس٣ ب

 ايٓفك١ ٚإٗس ٚاؿكا١ْ، ٜٚٛثل نٌ ذيو ٗ ايطذٌ اـاف بايفتا٣ٚ.
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ٛؾٍٛ اٍ قـساز خـاف   نٛزدضتإ( يًبشح ٚايتداٍٚ، ثِ اي اقًِٝ ٗ )اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤
بػإٔ تًو إطأي١، نُا ٜٚطتأْطٕٛ بسأٟ اـدلا٤ َٔ أٖـٌ ا٫ختؿـاف ٗ إطـا٥ٌ إتعًكـ١     

 بايٛب أٚ ا٫قتؿاد أٚ أٟ فاٍ اخس.

 

قآنُ بأمساْ املػايخ والعلناْ الطابكني الريً أضيد الًَه عضىيُ اللجيُ العلًا لالفتااْ  
 يف اقلًه كىزدضتاٌ

 تأزيخ الىفاَ صصالتخ اإلضه الجالثٌ ت
 1995ّعكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ زضٍٛ ايٛزتٞ قُدأٌَ ايػٝذ 1
 2005ّعكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ قُدايػٝذ عبدايهسِٜ ٥اشادٟ ايػٝذ 2
 ّ.2010عكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٓٝد غفٛز ايػٝذ 3
 2013ّعكٛ اٍ  يعًّٛ ايػسع١َٝتدؿـ ٗ ا قُد ايك٬تٞ عبداهلل ايػٝذ 4
 2013ّعكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ أبٛبهس ايٛداخٞ ايػٝذ 5
 ّ 2015عكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ بٗا٤ ايدٜٔ أٓد عبداهلل اـٛٞ 6
 ّ 2015عكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ عًٞ اـٛٞ ايػٝذ 7
 ّ 2016عكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ نٞطٝب ٬َ عبداهلل ايبشس ايػٝذ 8
 2018ّعكٛ اٍ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ قُد قادز ايٛزتٞ 9

 21/2/1979ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايهستهٞ ٬َ ٜٚطٞ  ايػٝذ 10

 18/9/1990ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٬َ عجُإ ايسٚضتاٜٞ ايػٝذ 11

 10/5/1991ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ؾاحل زسِٝ ا٫ختذلٟ ايػٝذ 12

 26/5/2001ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ سطٔ ٓد َسٚ ايػٝذ 13

 25/6/2001ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ عبدايسٓٔ غٝذ قُد سلػٛيٞ ايػٝذ 14
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 ّ.2005ض١ٓ  تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايفٓا٥ٞ ٛف٢َؿ ا٬ٕ عبداهلل ايػٝذ 15

 2008ّض١ٓ  تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٓ٘ أٌَ َٖٛسَٓداْٞ ايػٝذ 16

 ّ.2008 ض١ٓ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ شَٓانٜٛٞ ضعٝد فتح اهلل ايػٝذ 17

 5/5/2011ّ زٜذبتأ تٛٗ دنتٛزاٙ ٗ ايفك٘ إكازٕ ايدنتٛز قُد أٓد ايهصْٞ 18

 22/7/2011ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ َؿٛف٢ ايدازايط٬َٞ ايػٝذ 19

 ّ.2012 ض١ٓ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ عبدايسٓٔ ٓ٘ ضٛزنٍٛ ايػٝذ 20

 17/11/2012ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايساْٚدٚشٟ قُدأٌَ ايػٝذ 21

 21/5/2016ّتٛٗ بتأزٜذ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ضًُٝإ ايهسدضٛزٟ  ايػٝذ عبداهلل 22

 4/9/2016ّ بتأزٜذ تٛٗ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ عبدايهسِٜ ايدٚيبهسٟ ايػٝذ 23

 19/1/2017ّتٛٗ بتأزٜذ  َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ عبدايكادز غٝذ قُد ايه٬يٞ ايػٝذ 24

 26/1/2020ّتٛٗ بتأزٜذ  دؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١َٝت ايػٝذ عبدايكادز ايبشسنٞ 25

 11/11/2020ّتٛٗ بتأزٜذ َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ  ٖدٚح ضًِٝ إصٚزٟ ايػٝذ 26
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قآنُ بأمساْ املػايخ والعلناْ احلالًني يف عضىيُ اجمللظ األعلِ لإلفتاْ يف اقلًه 
 كىزدضتاٌ

 التخصص اإلضه الجالثٌ ت
 ز٥ٝطٟا -دنتٛزاٙ ٗ ايفك٘ ٚأؾٛي٘ ذ خايد إفيتايدنتٛز سطٔ ايػٝ 1
 َتشدثٟا باضِ اجملًظ –دنتٛزاٙ ٗ ايفك٘  ايدنتٛز عسفإ زغٝد غسٜف 2
 َكسزٟا -دنتٛزاٙ ٗ َكاؾد ايػسٜع١ ايدنتٛز سطٔ قُد إبساِٖٝ ايبػدزٟ 3
 دنتٛزاٙ ٗ ايفك٘ عكٟٛا ايدنتٛز عُس سطٔ ٓد َسٚ 4
 عكٟٛا -دنتٛزاٙ ٗ ايتفطرل اهلل ايػافعٞ ايدنتٛز أٓد َؿٛف٢ فٝض 5
 عكٟٛا -دنتٛزاٙ ٗ ايفك٘ ايدنتٛز عبداهلل إزلاعٌٝ  دٛازتاٜٞ 6
 عكٟٛا –دنتٛزاٙ ٗ ايفك٘  ايدنتٛز يكُإ اؾاَعٞ 7

 عكٟٛا –دنتٛزاٙ ٗ ايتفطرل  ايدنتٛز قُد غهسٟ شاٜٚيت  8
 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ إزلاعٌٝ ٓ٘ سطٌ 9

 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ قُد إزلاعٌٝ قُٛد 10
 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ طاٖس عبداهلل ايبشسنٞ 11
 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ عصٜص سطٔ اـصْٞ 12
 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ أٓد أٓد ابساِٖٝ ايػسنٞ 13
 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٝذ عبداهلل عبدايهسِٜ ايدلخٞايػ 14
 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ عبداهلل ٬َ قُد اؿًبذٞ 15
 عكٟٛا-َتدؿـ ٗ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايػٝذ ٜاضٌ دزٜٚؼ 16

 . با٫قاف١ إٍ أخٝٓا احملبٛب ا٬ٕ أَرل عبد ايطتاز قادز ايهسدٟ... ناتبا  يًُذًظ   
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 ميَجًُ اجمللظ األعلِ لالفتاْ يف اقلًه كىزدضتاٌ

اضتٓادا اٍ إاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠ َٔ إٓٗاز ٚايٓعاّ ايداخًٞ ٫ؼاد عًُا٤ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ 
نٛزدضتإ إعدٍ، ٚبعد إػاٚز٠ َع أعكا٤ إهتب ايتٓفٝرٟ ٚاجملًظ ا٭ع٢ً ي٬فتا٤، َٚٔ 

ايدٜٔ، تكسز ٗ ا٫دتُاع إػذلى بٌ إهتب ايتٓفٝـرٟ ٚ   أدٌ تفعٌٝ دٚز اإلفتا٤ بٌ عًُا٤
، إٔ ٜهٕٛ َٓٗر ا٫فتا٤ إعٍُٛ ب٘ ي٬فتا٤ ٗ اقًِٝ 2/10/2016اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ 

 نٛزدضتإ ع٢ً ايٓشٛ ا٫تٞ:

أ٫ٟٚ: ٜعتدل اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ اقًِٝ نٛزدضتإ َرٖب اإلَاّ ايػافعٞ َـرٖبٟا ٚضـٟٛٝا   
بٌ اؾٍٛ َدزضيت اؿدٜح ٚايسأٟ، ٚخسز بادتٗادات فك١ٝٗ ناْت َٚا شايت ضببٟا ٗ  ْع

ٕٖ اجملًـظ ٜعتُـد ٗ فتاٜٚـ٘       ؼكٝل َؿاحل ا٭١َ ْٚع نًُتٗا ٗ ْٝع أدصا٤ نٛزدضـتإ، فـإ
بػهٌ عاّ ع٢ً َرٖب٘، ٚذيو يهٕٛ إرٖب ايػافعٞ ا٭نجـس اْتػـازٟا ٗ نٛزدضـتإ عـدل     

 ايب ٚإؿًش١ إعتدل٠ َكؿد غسعٞ.ايتازٜذ، َٚساعا٠ ايػ

ثاْٟٝا: اذا تعًكت إطأي١ بٓاشي١ ددٜد٠ َٔ ْٛاشٍ ايعؿس غرل َٓؿٛف عًٝٗـا، أٚ ناْـت َـٔ    
إطا٥ٌ ايعا١َ اييت تتعًل باجملتُع نً٘ أٚ ا١َ٫ نًٗا، ضـٛا٤ ٗ َطـا٥ٌ إعـا٬َت إايٝـ١ أٚ     

٢ً يإلفتا٤ ٗ اقًِٝ نٛزدضتإ س٦ٓٝر َٔ ايٓٛاشٍ ايٛب١ٝ أٚ غرلٖا، ف٬ بٖد ٭عكا٤ اجملًظ ا٭ع
إعداد أعاخ خاؾ١ يدزاضتٗا ٗ ق٤ٛ ا٭دي١ ايػسع١ٝ ٚايكٛاعد ايفك١ٝٗ َٚكاؾدٖا ٚإٛاش١ْ 

٣ِ غسعٞ ٜعسض ع٢ً )اجملًظ ا٭ع٢ً  ي٬فتـا٤  بٌ إؿاحل ٚإفاضد، ؽًـ َٔ خ٬شلا اٍ سه
 از خاف بػإٔ تًو إطأي١.نٛزدضتإ( يًبشح ٚايتداٍٚ، ثِ ايٛؾٍٛ اٍ قس اقًِٝ ٗ

ثايجٟا: إذا نإ إدتٗاد إرٖب ايػافعٞ ٗ َطأي١ َع١ٓٝ ٫ ٜٓاضب تػٝٓس ايصَإ ٚإهإ 
ِٕ ُٜ٪دٟ اٍ سسز غدٜد، أٚ َػك١ بايػ١، أٚ تػٝٓست  ٚايعسٚف احمل١ٛٝ بط٪اٍ إطتفيت، نأ

ٔ إعًَٛات ايع١ً اييت َٔ أدًٗا ْـ فكٗا٤ ايػافع١ٝ ع٢ً ذيو اإلدتٗاد، أٚ اضتذد َ
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ٚاؿكا٥ل ايع١ًُٝ َا ٜدعٛ اٍ إعاد٠ ايبشح ٗ اإلختٝاز ايفكٗٞ، ففٞ ْٝع ٖرٙ اؿا٫ت ٜكّٛ 
اجملًظ باإلعداد إلدتُاع َٛضع بس٩ضا٤ ؾإ ايفت٣ٛ ايفسع١ٝ َٔ أدٌ اعاد٠ دزاض١ إطأي١ 

اإلض١َٝ٬ ٗ ق٤ٛ ايكٛاعد ايفك١ٝٗ ٚإكاؾد ايػسع١ٝ، ٚتطتفٝد َٔ ادتٗادات ْٝع إراٖب 
 إعتدل٠ يًٛؾٍٛ اٍ اؿهِ ايػسعٞ ا٭قسب اٍ َكاؾد ايػسٜع١ ٚقٛاعد إرٖب ايه١ًٝ.

ِٕ تهٕٛ ْٝع ايفتا٣ٚ ايؿادز٠ عٔ اجملًظ َ٪ؾ١ً ٚفل قٛاعد عًِ ا٭ؾٍٛ  زابعٟا: هب أ
 َٚكاؾد ايػسٜع١.

١ ٫ ٜتذاٚش ٜتهٕٛ اجملًظ ا٭ع٢ً ي٬فتا٤ َٔ عًُا٤ كتؿٌ ٗ ايفك٘ ٚايػسٜع -خاَطٟا: أ
 غدؿٟا. 17عددِٖ 

ِٕ ٜطتأْظ بسأٟ اـدلا٤ َٔ أٌٖ ا٫ختؿاف ٗ إطا٥ٌ إتعًك١ بايٛب أٚ -ب ع٢ً اجملًظ أ
٣ٍ آخس. ٟٓ فا  ا٫قتؿاد أٚ أ

نٛزدضتإ  اقًِٝ ٗ ي٬فتا٤ ضادضٟا: ُتدٕٚ ٚتٛبع ْٝع ايفتا٣ٚ اييت تؿدز عٔ اجملًظ ا٭ع٢ً
 ايفتا٣ٚ اـاؾ١.ٗ ضذٌ خاف، َع احملافع١ ع٢ً ضس١ٜ 

ايتٓطٝل َع دٚز اقًِٝ نٛزدضتإ َٔ أدٌ ايتٛاؾٌ ٚضابعٟا: ٜعٌُ اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ ٗ 
 ٦ٖٝٚات ا٫فتا٤ ٗ ايعامل اإلض٬َٞ ٚاإلضتفاد٠ َٔ خدلاتِٗ ٚػازبِٗ.

ثآَٟا: ؽتـ ؾ١ٓ فت٣ٛ ايفسٚع باؾداز ايفتا٣ٚ ايػسع١ٝ ٗ إطا٥ٌ ايػسع١ٝ اـاؾ١ ذات 
 احملًٞ، ٚعًِٝٗ إساي١ إطا٥ٌ ا٫خس٣ ايعا١َ اٍ اجملًظ ا٭ع٢ً ي٬فتا٤.ايٛابع 

باعاد٠ ايٓعس ٗ ايفتا٣ٚ ايؿادز٠ ٗ ؾإ ايفتا٣ٚ ايفسع١ٝ ٗ إطا٥ٌ  تاضعٟا: ىتـ اجملًظ
 ايػسع١ٝ إتعًك١ بباب إٓاشعات اذا اعذلض إتكسزٕٚ ع٢ً فتٛاِٖ.
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ٚاجملًظ إسنصٟ ٦ٖٝٚات ايفسٚع ٚؾإ فتا٣ٚ عاغسٟا: ٜعٌُ أعكا٤ إهتب ايتٓفٝرٟ 
 ٚعدّ َعازقتٗا. ي٬فتا٤ ايفسٚع ع٢ً اإليتصاّ ايهاٌَ بفتا٣ٚ اجملًظ ا٭ع٢ً

سادٟ عػس: هتُع اجملًظ ا٭ع٢ً ٗ نٌ غٗس ع٢ً ا٭قٌ َس٠ ٚاسد٠ ٗ اؿا٫ت 
اد عًُا٤ ايدٜٔ اإلعتٝاد١ٜ، ٚهتُع ٗ اؿا٫ت ايٛاز١٥ بٓا٤ ع٢ً دع٠ٛ إهتب ايتٓفٝرٟ ٫ؼ

 ا٫ض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ.

ثاْٞ عػس: ٜتِ إؾداز ايفتا٣ٚ بعد ايتؿٜٛت ٚايتٛقٝع َٔ قبٌ ثًجٞ ا٫عكا٤، َع اإلغاز٠ ٗ 
 ْـ ؾٛز٠ ايفت٣ٛ اٍ اَتٓاع ا٭عكا٤ ايرٜٔ اَتٓعٛا عٔ ايتؿٜٛت َع ذنس أزلا٥ِٗ.
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 اتّحاد علناْ الدّيً اإلضالمٌ يف كىزدضتاٌ
 طتكبل أكجس إغساقاًمطريَ ذٍبًُّ حنى م

 

 د. جعفر نجم الدين الكواني

 

آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ نُٓع١ُ١ ١َٓٝٓٗ وتفٌ ٖرٙ ايٓط١ٓ َطرلت٘ ايٓرٖب١ٓٝ 
َّا ع٢ً تأضٝط٘، ٚقد َٓست إٓع١ُ١ بفذلات َتفاٚت١ بٌ ا٫ضتكساز ٗ بداٜات  َسٚز ٔطٌ عا

إعازى ٚايٓتٗذرل ٚايكتاٍ إفسٚض ع٢ً غعبٗا ٚأزقٗا تأضٝطٗا َٚسّٚزا بطٓٛات ؾعب١ ٗ 
 تبّعا ٕا ٚقع ع٢ً ايٓػعب ايهٛزدٟ َٔ إؿا٥ب ٚاي٬ٜٛت.

ٕٓ َٓع١ُٟ١ ساشلا نٗرٙ ٗ ايٓؿعٛد ٚايٓٓصٍٚ ٚايٓتسق١ٞ تهٕٛ شلا إهابٝاْت ٚضًبٝاْت  ٫ ازتٝاب ٗ أ
١ٌٜٛٛ يػ ٗد بفكا٥ً٘ ٚضٓٛات فدٙ ٗ ٗ إطرل٠، ٚيٛ أْؿف ايٓٓاظس ٗ تازٜذ ا٫ٓتشاد اي

خد١َ اإلض٬ّ ٚإطًٌُ، ٚيٛقع ٜدٙ ع٢ً بؿُات ا٫ٓتشاد ٗ ايٓدفاع عٔ سكٛم ايعًُا٤ 
ٚدٚزٙ ايفٓعاٍ ٗ ايٓدفاع عٔ ايٓػعب ايهٛزدٟ إعًّٛ ٚٚقٛف٘ ٗ ٚد٘ ايع١إٌ إػتؿبٌ 

 ٭زض نٛزدضتإ إٓتٗهٌ يػسف غعب٘ ٚنساَت٘.
ندل َٔ فٓسد َٓع١ُ١ ١َٓٝٓٗ تكّٛ َٗاَٗا اي١َٓٝٛٝ فكط، بٌ ْػاٖد تازىا مٔ ايّٝٛ أَاّ غاغ١ٕ أ

ذا باع٣ طٌٜٛ، فٝ٘ دزْٚع ٚعدْل، فٝ٘ ٖفٛاْت ٚضكٛاْت، ٫ٚ بٓد َٔ اؾس٠٤ ٗ ؼدٜدٖا أ٬َٟ ٗ 
ػٓٓبٗا َطتكب٬ٟ، ُّٚٗٝدا يتٜٛٛس إٓع١ُ١ مٛ إطاٜس٠ َع إطتذٓدات ٚاضتُساز اؿ١ٜٓٛٝ ٗ 

 ع عٔ سكٛم ايعًُا٤ ٚايٓتُاغٞ َع َت١ًٛبات ايعؿس ٚتك١ًبات ايٓصَإ.ايٓدفا
فُٝا ٜأتٞ، تتط١ًط ٖرٙ إكاي١ ايٓك٤ٛ ع٢ً ْكإط َٛدص٠ٕ زآٖا ايهاتب َستهصإت إهاب١ٟٓٝ 
ٚقسٚز١ٟٜٓ نٞ ٜٓتدرٖا أعكا٤ ا٫ٓتشاد َّٓٗذا يتط١ًل إٓع١ُ١ ع٢ً ض١ًِ ايٓٓذاح ٚايٓؿعٛد مٛ 

اطات ٗ سكٍٛ ا٭عُاٍ إدتًف١ بٌ ا١ٕٓٝٓٗ ٚايٓد١ٜٓٝٓ ٚايك١َٓٝٛ قٛف اـدَات ٚايٓٓػ
 ٚاإلْطا١ْٓٝ ع٢ً أٚضع اجملاٍ. 
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(2) 

 تكىيً العلناْ وتىشيع العياويً التخصّصًُ
٣ٕ َٛضٛعٞ ٜتشٓدخ عٔ ْٝع اؾٛاْب أٚ نُا  َا أْٓٓا ْعٝؼ ٗ شَٔ ٚي٢١ فٝ٘ تهٜٛٔ إْطا

ٌٓ غ ٕٓ إْطإ ايّٝٛ ٜعٝؼ شَّٓا قٌٝ: "إجك١ف َٔ ٜعسف غ٦ّٝا ٗ ن ٌٓ غ٣٧ٝ ٗ غ٣٧ٝ"، ٭ ٣٧ٝ، ٚن
تٓٗاٍ عًٝ٘ َعًَٛات ددٜد٠ َٚتذٓدد٠ ٜطتشٌٝ َطهٗا، فاٯفام ايع١ًُٓٝ ٚا٫ْبجاقات ايفهس١ٜٓ 
٣ٞ ٗ ٚاسٕد َٔ فا٫ت ايعًّٛ، َكتدّٜا بايعًُا٤ ايٓطابكٌ اي١رٜٔ  تدفعٓا مٛ إْطإ ؽٓؿٓؿ

ٚاحملٓدخ ٚايفكٝ٘ ٚايٓٓشٟٛ ٚايٓؿسٗ ٚغرلٖا دٕٚ اـٛض ٗ تٛٓشعٛا بٌ ايعًّٛ َٔ إفٓطس 
 كتًف إٛقٛعات.

 ،٣ٔ ـ٣ َعٝٓ ٣ٍ ٚاسٕد ٚؽٓؿ ُٓكٌ ٗ فا َٚٔ ٖٓا ٫ بٓد إٔ ٜعٌُ ا٫ٓتشاد ع٢ً تهٜٛٔ عًُا٤ َتع
ضٛا٤ عٔ طسٜل ؾإ خآؾ١ ٗ ايفسٚع أٚ فتح دٚزإت تدزٜب١ٕٓٝ بعٝد٠ إد٣. ٚبٗرا تٓعهظ 

ٗ عًَِٛٗ ٚأفهازِٖ. نُا عًٝ٘ ايعٌُ يذلتٝب ايعٓاٜٚٔ ايع١ًُٓٝ سطب  َعاْٞ ا٭يكاب
 ايتدٓؿـ ٚايٛظٝف١.

 
 

 

(0) 

 وضىح اهلدف
آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔ اإلض٬َٞ نػرلٙ َٔ إٓع١ُات ا١ٕٓٝٓٗ ٜٓبػٞ إٔ ٜتُٓطو أعكا٩ٙ ٫ٚ ضُٝٓا 

١ يًُٓع١ُ١ ٚايٓتأقًِ أعكا٤ اجملًظ إسنصٟ بس٩ٜا ٚاقش١ بعٝد٠ إد٣ تعٛٞ ايتذدٜد ٚاؿٜٝٛٓ
١ٛٛٛا  ٣ٔ قٓدٕد إلعاد٠ ايٓٓعس ٚتكِٝٝ ايٓٓػاطات َٚد٣ إلاش٢ َا خ َع إطتذٓدات، ٚؼدٜد شَ
ِٓ ؼًٌٝ إٓذصات ٚؼدٜد ايعكبات ٚايبشح عٔ طسم س١ًٗا. فاؿٝا٠ دٕٚ ؼدٜد  ي٘. َٚٔ ث

٣ٔ دٕٚ إسادع١ باٜؾِسح ٚايٓتعدٌٜ ُٜ ُٕ ٗ إطاز٣ َعٝٓ ٔشٌٝ إٓع١ُ١ إٍ ايهطٌ بٌ ٖدٕف ٚايٓدٚزا
 إٍ إٛت ايب٧ٝٛ ٚفكدإ ا٭ٌَ فٝٗا.
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(3) 

 اإلتكاٌ
ٌُ اؾاٗد يتٛع١ٝ أعكا٥٘ باإلتكإ ٚايٓتفاْٞ ٗ ايعٌُ ٫ٚ ضُٝٓا اي١رٜٔ ٜأخرٕٚ  ع٢ً ا٫ٓتشاد ايعُ
َٓاؾب ٗ إٓع١ُ١، إذ ايٓٓذاح َتٛق١ْف ع٢ً اإلخ٬ف ٗ ايعٌُ ٚا٫بتعاد عٔ تكدِٜ َؿاحل 

١َٓ إػذلن١. ٚسُٝٓا ٜؿبح آتشاد ايعًُا٤ ضٝا  -ض١ٓٝ سصب١ٝ أٚ غدؿ١ٓٝ ع٢ً إؿاحل ايعا
١ًٜٛ١ٛ َٛقع َٓافطإت قٝٓك١ ضٝدٝٓب اٯَاٍ ٜٚدفٔ  -عذُ٘ ايعًُٞ ٚا٫دتُاعٞ َٚطرلت٘ اي

 إطتكبٌ.
 

(3) 

 التّىاشٌ
ٓطاس١ ايٓطٝاض١ٝ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓتٗر ا٫ٓتشاد عك١ًٓٝ ايٓتٛاشٕ بٌ ا٭سداخ اي١يت ػسٟ ع٢ً اي

ٚا٫دتُاع١ٓٝ، نٞ ٜبك٢ ٗ ٚضط إٝدإ بٌ ا٭طساف إتٓاشع١، ٫ٚ ٌّٝ إٍ طسٕف دٕٚ آخس 
َتأٓثسا بع٬قات ضٝاض١ٝ أٚ إع١َٓٝ٬ أٚ ايٓتأٓثس َٓٓؿات ايٓتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ َا ٜفكدٙ زٚح 

ٓر تأضٝط٘ َٓع١ُ١ اؿهِ ايعدٍ. يكد ُعس٢َف آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ َ
ذات خًف١ٓٝ إض١َٓٝ٬ يٛا٥ٗا ايعدٍ، ٚن١ًُا فكد ايٓتٛاشٕ بٌ إتٓاشعٌ ٫ٚ ضُٝٓا داخٌ 
دػسافٝٓت٘ ن١ًُا قعفت َؿداقٝت٘، ٫ٚ ّهٔ يًكا٥ٌُ ع٢ً إداز٠ إٓع١ُ١ ػاٌٖ ٖرٙ اؿكٝك١ 

 ٚإػٞ ٚزا٤ طُٛسإت خطٝط١ٕ ع٢ً سطاب َباد٨ تأٓضظ ا٫ٓتشاد َٔ أدًٗا.
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(4) 

 الدّفاع عً الكضايا الىطيًُّ

 ،ٌٓ ٣ٕ َطتك ٕٓ ايهٛزد ٖٛ ايٓػعب ايٛسٝد ع٢ً إعُٛز٠ دٕٚ نٝا نُا ٖٛ ٚاقح يد٣ اؾُٝع أ
ٚدٕٚ ضٓد ٜدافع عٓ٘ ٗ احملافٌ ايٓدٚي١ٓٝ، َٚتَعٖسض إثس ذيو يًكتٌ ٚايٓتٗذرل ٚايػؿب 

يت أخرت اؿهِ ٗ ٚا٫ضت٤٬ٝ ع٢ً ا٭َٛاٍ ٚا٭زاقٞ ٫ٚ ضُٝٓا َٔ قبٌ اؿهَٛات اي١
ُّا َع اخت٬ف قَٛٝٓاتٗا ٚتٛٓدٗاتٗا  ايٓدٍٚ إتط١ٛ١ً ع٢ً ايٓػعب ايهٛزدٟ اي١يت آتفكت دا٥

 ايٓطٝاض١ٓٝ ٚز٩اٖا ايفهس١ٜٓ ع٢ً قٛ اشل١ٜٓٛ ايهٛزد١ٜٓ. 
َٚٔ ٖٓا، َٔ ٚادب ا٫ٓتشاد إٔ ٜدافع عٔ قكاٜا غعب٘ ٚٚطٓ٘ إػسٚع١ بايٓتؿٓدٟ يًفتا٣ٚ 

يت تؿدز بٌ ف١٦ٝ ٚأخس٣ َٔ قبٌ َ٪ٓضطإت د١ٕٜٓٝٓ ُٓظ نسا١َ ايٓػعب ايهٛزدٟ، ايٓطٝاض١ٓٝ اي١
ٚؼٓسض ع٢ً ايٌٓٓٝ َٔ نٝاْ٘ ايٛسٝد إطتكٛع، فايٓدفاع عٔ ا٭زض إػؿٛب١ ٚاؿكٛم 
إطًٛب١ دص٤ْ َٔ ايعٌُ اإلض٬َٞ ٗ ْعس ا٫ٓتشاد، َٚأخْٛذ َٔ قٍٛ إؿٛف٢ )ؾ٢١ً اهلل 

ََٞعًَٟٛا اُِْؿِسعًٝ٘ ٚض١ًِ(: "  " زٚاٙ ايبدازٟ.أخاٜى ظإٟا أٚ 
 

(5) 

 الدّفاع عً املكدّضات الدّييًُّ
َٔ أسد أٖداف تأضٝظ آتشاد عًُا٤ ايٓدٜٔ اإلض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ ايٓدفاع عٔ إكٓدضات 
ايٓد١ٜٓٝٓ، َٚٔ ٖٓا، َٔ ايٓكسٚزٟ إٔ ٜبك٢ ا٫ٓتشاد َتُٓطٟها بٗرا اشلدف ايٓٓبٌٝ، ٜٚكف ٗ ٚد٘ 

َٔ ٌٓ واٍٚ اإلضا٠٤ إٍ إكٓدضات ايٓد١ٜٓٝٓ ٫ٚ ضُٝٓا أٚي٦و اي١رٜٔ ٜٓتدرٕٚ سس١ٜٓ ايٓتعبرل  ن
ٚاإلع٬ّ ٚض١ًٝ د١٦ْٝ يًٓتٗٓذِ ع٢ً إكٓدضات اإلض١َٓٝ٬ ٚا٫ضتٗصا٤ بسَٛشٖا برزٜع١ ايٓتشًٌٝ 

ؿس٠ ٚايٓتذدٜد ٚقازب١ اإلزٖاب، ٫ٚ وٝد ا٫ٓتشاد عٔ أ١ٜٓ طسٜك١ ت٪ٓدٟ إٍ قازٚتِٗ ٚتب
 ايٓٓاع عكا٥كِٗ أٚ قانُتِٗ ٗ ْٗا١ٜ إٛاف.
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(6) 

 مظلُّ غاملُ
 

٣ٔ أٚ َرٖب قٓدٕد أٚ ضٝاض١ٕ خآؾ١ٕ َٔ  َّا َٔ ا٭ٜٓاّ كٓؿّؿا ؿاًَٞ فهس٣ َعٝٓ مل ٜهٔ ا٫ٓتشاد ٜٛ
ٌٓ َع١ٟ١ً غا١ًَ يًعًُا٤ َُٗا اختًفت تٛٓدٗا٥ِٗ َٚراٖبِٗ ٚقَٛٝٓاتِٗ  ايعًُا٤، ٚهدز ب٘ إٔ ٜع

ّٛا ٗ ا٫ٓتشاد ٚإٕ مل ٜطٓذٌ ٚأفه ٌٓ عك ٌٓ َا عاؽ عإٟا نٛزدضتاْٝٓا ٜع ازِٖ َٚػازبِٗ، فه
 ٓٞ ازل٘ أٚ مل ٜػازى ٗ فعايٝٓات٘. ٚضٝطتُٓس ٗ ايٓدفاع عٔ سكٛم ايعًُا٤ ٚهاٖد ٗ ضبٌٝ ايٓسق

ٓد إٔ ٗ سٝاتِٗ إعٝػ١ٓٝ ٚإعسف١ٓٝ، ٜٚكف بإسؾاد يًشفاظ ع٢ً نساَتِٗ دٕٚ ثين أسٕد. ٫ٚ ب
ٜتذاٚش سدٚد اإلقًِٝ يبٓا٤ ع٬قإت أٚضَع َع ايعًُا٤ ٗ أدصا٤ أخس٣ َٔ نٛزدضتإ، 

ٌٓ-ٚايٓدفاع عٔ سكٛقِٗ أٚ َٛاضاتِٗ   سُٝٓا ٜكٛٗدٕٚ. -ع٢ً ا٭ق
 

 

(2) 

 االضتكالل يف الفتىّ
 

بكا٤ ٜعٓد اجملًظ ا٭ع٢ً يإلفتا٤ َٔ ايٓسنا٥ص ا٭ضاض١ٓٝ ٗ ا٫ٓتشاد، ٚهب إٔ ٜعٌُ ا٫ٓتشاد إل
اجملًظ َطتك٬ًّ َٔ َ٪ٓثسإت خازد١ٕٓٝ، نٞ تبك٢ ايفت٣ٛ نُا ٖٞ، َأخٛذ٠ َٔ ايٓػسع 

ٕ٘ َٔ ايٛدٛٙ. ٟٓ ٚد  اإلض٬َٞ اؿٓٝف، ٫ٚ ٜطُح ا٫ٓتشاد بايٓتدٓخٌ ٗ غ٪ٕٚ ايفت٣ٛ بأ
ٌٓ ٕػانٌ  ٌٓ س نُا عًٝ٘ ايعٌُ ع٢ً تفعٌٝ ايفت٣ٛ ع٢ً ا٫ْذلْٝت يٝهٕٛ اجملًظ َع فسٚع٘ ق

١َٓ ٜس٣ فٝٗا اؾُٝع ْفط٘ بأضسع طسٜك١ٕ ٖه١ٕٓ.ايٓٓاع،   َٚٓٓؿ١ عا
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(8) 

 َ يف الطّسحأاجلس

ِٓ أ٫بٓد إٔ ٜٓتٗر ا٫ٓتشاد اؾس ٠ ٗ ْػاطات٘ ٫ٚ ضُٝٓا ٗ ؼدٜد إػانٌ ٚايٓجػسات َٚٔ ث
ٕٓ ن٬ اؿايتٌ َجاب١ ضكٛط ٗ  طسح اؿًٍٛ ٚا٭فهاز بعّٝدا عٔ اإلفساط ٚايٓتفسٜط، إذ ْس٣ أ

 ب١ اشلدف.إؾا
 

(9) 

 االٍتناو باإلعالو
ّٛٓزا، ًٜٚعب ٗ ايٛاقع  ٠ٓٛ ايٓط٬ح تٛ ٠٠ٓٛ تكاٖٞ ق نُا ٖٛ بٝٓٔ يد٣ اؾُٝع إٔ ؾاز يإلع٬ّ ق
دّٚزا أنجس تأثرّلا َٔ ا٫قتؿاد ٚايٓط٬ح، َٚٔ ٖرا إًٓٛل، ٜعٌُ ا٫ٓتشاد ع٢ً تٜٛٛس إع٬َ٘ 

ّعا ٗ ايٓدفاع عٔ ايٓدٜٔ ٚايعًُا٤ َا ٜتُاغ٢ َع َت١ًٛبات ايعؿس، ٜٚهٕٛ ؾّٛتا َطُٛ
ٞٓ ي٬ٓتشاد، ٚتٛسٝد ؾٛت ايعًُا٤، ٚتكٝٝل  ٚغعبِٗ إعًّٛ، ٚذيو بتعٌٝ َتشٓدٕخ ززل
اـ٬فات ايٓطًب١ٓٝ، ٚتفعٌٝ إٛقع ا٭يهذلْٚٞ )ٜٚب ضاٜت(، ٚإؾداز ف١١ً )زضاي١ ايعًُا٤( 

 َٔ ددٜد.
 

(22) 

 العنل املؤضّطاتٌ
١ُ أنجس َ٪ٓضطات١ٓٝ بتٛشٜع ا٭دٚاز بٌ ايفسٚع ٚا٭عكا٤ يٝكّٛ ٜعٌُ ا٫ٓتشاد إٔ ٜهٕٛ َٓع١

 ،ٟٓ ٌٙ بٛادب٘ دٕٚ تدٓخٌ د١ٕٗ ٗ أخس٣، فايعٌُ اؾُعٞ ٜ٪تٞ مثازٙ إذا ُْفِّر بسٚح أخٛ ن
ٜتعإٚ اؾُٝع فُٝا بِٝٓٗ، ٜػٓد بعك٘ بعّكا نايبٓٝإ إسؾٛف، بعّٝدا عٔ ايٓتدٓخٌ ٚايٓتُٗٝؼ 

 سٓل اٯخس ٗ َٛقع٘.ٚإسنص١ٜٓ اي١يت تطًب 
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(22) 

 العالقات
ٜتُٝٓص ا٫ٓتشاد عٔ إٓع١ُات ا٭خس٣ بدٚزٙ ايٓدٜين ٚا٫دتُاعٞ ٚإٗين ٚايتازىٞ، َٚٔ ٖٓا، 
ُّا ٗ إطاز أٚضع َٔ إطازٙ إٗين، ٚي٘ فا٫ت كتًف١ يبٓا٤ ع٬قإت َتعٓدد٠ َع  ٜٓػط دا٥

٫ٟٓٚ َٔ ا٭سصاب  أطسإف غٓت٢، ٜٚ٪ٓضظ ا٫ٓتشاد يتُتٌ ايع٬قات َع اؾٗات ايٓداخ١ًٓٝ أ
ٚإٓع١ُات ٚاؾٗات إدتًف١ يٝهٕٛ سًك١ ٚضٕط دا١ُ٥ ٫ٚ ضُٝٓا ٚقت ايٓػدا٥د ٚسدٚخ 
ِٓ بتٛضٝع ع٬قات٘ اـازد١ٓٝ  ٠ٓٛ ايٓطًب١ٝ بٌ ا٭طساف، نُا ٜٗت اـ٬فات ٚاـٛف َٔ تٛٓضع اشل

 ٞ.ثاّْٝا َع ايعامل اإلض٬َٞ ٚايعسبٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايٓدٚي
 

(20) 

 التّعايؼ
١١ٛ ايتكا٤ أؾشاب ا٭دٜإ ٚإراٖب ٚايكَٛٝٓات، ٜٚعٌُ ع٢ً  نإ ا٫ٓتشاد ع٢ً َٓس تأزى٘ ق
ُّا  ١ٛ١ٛ ٗ إطتكبٌ نٞ ٜبك٢ أزض نٛزدضتإ َّٗدا دا٥ ٚقع ايٓتعاٜؼ ٗ َكٓد١َ دٗٛدٙ إد

ٛٓع، ٚتعُٟٝكا يسٚح ايٓتعاٜؼ ٚقبٍٛ اٯخس ٗ ذٖٓٝٓ ١ ايفسد ايهٛزدضتاْٞ، ًَٚتك٢ّ سكٝك١ٓٝ يًٓتٓ
إّاّْا بكسٚز٠ ايٓتهاتف ٚايٓتعاٜؼ، بعّٝدا عٔ آتداذٙ ٚض١ًٟٝ َ٪ق١ت١ يهطب َؿاحل قٝٓك١ ٗ 
بعض ا٭ٚقات ْٚبرٙ ٗ أٚقات أخس٣. ٜٚسٜد ا٫ٓتشاد إٔ ٜعٝؼ اؾُٝع َتُٓتعٌ باؿكٛم، 

 َ٪ٓدٜٔ ايٛادبأت َُٗا اغتٓدت إؿا٥ب ٚاحملٔ.
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(23) 

 اإلقلًه مطاىدَ مؤضّطات
 

ٛٓز ٗ كتًف اجملا٫ت، َٚٔ ٖرا إًٓٛل، ٜس٣  ٕٓ سه١َٟٛ زغٝد٠ٟ ق١ٟٜٓٛ تعين ايٓتٛ ٫ ٜػو١ أسْد أ
ُٓٔ وهِ أٚ َٔ  ٕٓ َٔ ٚادب٘ إٗين َطاْد٠ سه١َٛ إقًِٝ نٛزدضتإ بػٓض ايٓٓعس ع ا٫ٓتشاد أ

ٚقد ايتُظ اؾُٝع  ٜأتٞ إٍ ضٓد٠ اؿهِ، َٚٔ ٖرا ايٓطبٌٝ ٜطتٛٝع ا٫ٓتشاد تكدِٜ دٚز٣ أندل،
ذيو ٗ إاقٞ ٗ فا٫ٕت عدٜد٠ َٔ: )ؾٓد ٖذُات اإلزٖابٌٝٓ، َٚطاعد٠ ايٓٓاشسٌ ع٢ً 
اخت٬ف اْتُا٥ِٗ ايٓدٜين ٚإرٖيب ٚايعسقٞ، ٚايٓتعاٜؼ، ٚاؿفاظ ع٢ً ايٓطًِ ا٫دتُاعٞ، 

١ٛفٌ، ٚاؿفاظ ع٢ً  ٚقاٚي١ ا٫ضتك٬ٍ ٚتكسٜس إؿرل، ٚايٓدفاع عٔ سكٛم إسأ٠ ٚايٓػباب ٚاي
ايب١٦ٝ، ...(. نُا ٜتعإٚ ا٫ٓتشاد َع إ٪ٓضط١ ايٓتػسٜع١ٓٝ ٚايككا٤ يتكدِٜ َا ٜعٛد باـرل 

 يًُذتُع، بعّٝدا عٔ إطاع بايٓجٛابت ايٓد١ٜٓٝٓ.
 

(24) 

 تكىيً العامل السّضالٌ
 

يٝت٘ ػاٙ َا سُٝٓا ٜذلٓب٢ اإلْطإ َٓعهّطا سكٝك١ زضايت٘ اي١يت ٜٓتُٞ إيٝٗا ٜعٝؼ ذا غعٛز٣ َط٪ٚ
بٝٓ٘ ٚبٌ زٓب٘ َٚا بٌ ايٓٓاع بعكِٗ َع بعض٣، فاإلْطإ ايٓسضايٞ ٖٛ اي١رٟ تستهص دٗٛدٙ 
ع٢ً ايٛؾٍٛ إٍ َبتػاٙ اؿكٝكٞ ٫ٚ ٜبايٞ بايعساقٌٝ اي١يت تٛسح أَاّ طسٜك٘، فٗٛ َاض٣ مٛ 

َٓا ايٓٓك١ٛ اي١يت تأخرٙ َطرلت٘  ٖدٕف َٓػٕٛد دٕٚ ا٫يتفات إٍ اشلٜٛٓات، ٫ٚ ٜٓط٢ ٗ ظسٕف 
٣ٌ يتهٜٛٔ عًُا٤ زضايٌٝٓ، ٫ وٝدٕٚ  ٞٓ غاَ ٣ٌ َ٪ٓضطات إيٝٗا. فُٔ ٚادب ا٫ٓتشاد ايبد٤ بعُ

 عٔ َٓٗذِٗ َُٗا تػٝٓست ايع١سٚف ٚطسأت إؿا٥ب، فٗٛ َاض٣ مٛ غسق٘ إكؿٛد.
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ُّا ٚثكاف١ٟ، ٚ بٗرا تهٜٛٔ ايعًُا٤ ع٢ً إبد٤ ايٓسضايٞ ٜعين عًُا٤ ثابتٌ إّاْا َتذٓددٜٔ عً
ٜتذاٚش ايعامل ايٓدٜين ايكٝٛد ايكٝٓك١ اي١يت أؾابت ا٭١َٓ اإلض١َٓٝ٬ اؾُٛد ٚايٓتػٓتت، ٚسؿست 

ٌَۡ َعۡ يٌِّ ۡ ١ََۡ َزحايعًُا٤ ٗ إطاز طا٥ف١ٕ ؾػرل٠ٕ، أٚ فهس٠ٕ قٝٓك١ٕ َا ىايف َع زضاي١ ) ُٔ (، ٜي
ٚايٓس١ٓ يًذُٝع، ٚايعٌُ فٝعٌُ ا٫ٓتشاد يسفع زا١ٜ قِٝ ايٓطًِ ٚايٓتعاٜؼ، ٚتهسِٜ اإلْطا١ْٓٝ، 

 اؾآد يٓؿس٠ نسا١َ اإلْطإ. ٚتًو َٔ َباد٨ ايعامل ايٓسضايٞ.
 

(25) 

 إمناْ الكًه اإلضالمًُّ
 

ِٓ ايككاٜا اي١يت  فاع١ًٓٝ ا٫ٓتشاد ٚبكا٩ٙ ٗ ايٓطاس١ َتع١ًكإ َد٣ َعاؾست٘ ٗ سٝا٠ ايٓٓاع ٚٗ أٖ
ِٓ ايٓٓاع ٚتػػٌ باشلِ، ٚتعين إعاؾس٠ ا٫ْػػاٍ بإِا٤ ٚتسضٝذ ايكِٝ اإلض١َٓٝ٬، ٚٚقع  تٗ

ِٓ ٚأسدخ ايؿعٛبات ٚايٓتدفٝف َٔ َعاْاتِٗ.   خازط١ طسٜل٣ إلْكاذ اجملتُع َٔ أٖ
َٚٔ أبسش إػانٌ اي١يت بسشت ع٢ً ايٓطاس١ ايٓدٚي١ٝ ٫ٚ ضُٝٓا ايٓدٍٚ ايكاط١ٓ ٗ ْٗا١ٜ َكٛٛز٠ 

ٛٓز، ٚإطاٚا٠ بٌ اؾٓطٝات اؿٝا٠ قك١ٓٝ ايفكس، ٚايٓؿٓش١، ٚاؿٝا٠ ايهس١ّ، ٚايٓتعً ِٝ إتٛ
ٛٓ ا٫قتؿادٟ، ٚايٓؿٓاع١، ٚغرل ذيو َٔ ايككاٜا اي١يت تطاِٖ  ١ٛاق١، ٚايُٓٓ إعتٓدد٠، ٚإا٤، ٚاي
ٗ تكٓدّ ايٓػعٛب ٚا٭َِ. ٫ٚ بٓد إٔ ٜهٕٛ ا٫ٓتشاد فاع٬ٟ ٗ ؼدٜد إػانٌ ٚتكدِٜ اؿًٍٛ 

 ايٛاقع١ٓٝ ٚإطا١ُٖ ٗ إشاي١ ايعكبات.
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(26) 

 تطىيس التّعلًه اإلضالمٌ

ايٓتسب١ٝ ٚايٓتعًِٝ دٓاسا تٛٛٓز ا٭َِ ٚايٓػعٛب، فا٫عتٓا٤ بٛاسٕد ٚايٓتٗإٚ باٯخس ٫ ٜٓبت 
ِٓ ا٭فساد،  ض٣ٛ ايٓطكٛط ٗ ٖا١ٜٚ ايٓتد١ًف، ٚٔقِظ ع٢ً ذيو ايٓدٍٚ ٚإٓع١ُات ٚا٭ضس ث

ٌٓ َٔ أع٢ٛ ا٭١ُٖٓٝ يذلب١ٝ ْفط٘ ٚتسقٝت٘ عٔ طسٜل ايٓتع ١ًِ ايٓدا٥ِ ٚإطتُٓس فُٝٓٛ ٜٚصداد فه
َٓا َا ًٜبح إٔ ٜذلادع إٍ  ْػاط٘ ٚتأثرلٙ ع٢ً اٯخسٜٔ، ٚايعامل ايٓدٜين إذا تٛق١ف ٗ ْك١ٕٛ 
ايٛزا٤، ٭ْٓو سُٝٓا تكف ٚايكاف١ً تطرل، فتفكدٖا، ٚنرا اؿاٍ يًٛٓب١ ايٓدزاضات اإلض١َٓٝ٬، 

ٛٓز تع ًُِٝٗ َع َت١ًٛبات ايعؿس، ٚبايٓتايٞ ٫ بٓد َٔ َٚا أِْٓٗ عًُا٤ إطتكبٌ ٫ بٓد إٔ ٜتٛ
ا٫ٖتُاّ بايٓتعًِٝ اإلض٬َٞ َٔ إدازع ا٭١ًٖٓٝ ٚإدازع ايٓسزل١ٓٝ ايٓتابع١ ٕ٪ٓضطات اؿه١َٛ، 
ٚنرا إعاٖد ٚن١ًٝات ايعًّٛ اإلض١َٓٝ٬، ٚع٢ً زأضٗا تأضٝظ داَع١ إض١َٓٝ٬ غا١ًَ تهٕٛ 

دٝاٍ ايكاد١َ، ٚتكّٛ بتهٜٛٔ نٛادز هُعٕٛ بٌ ع٢ً َطت٣ٛ طُٛسات اؾٌٝ ايٓؿاعد ٚا٭
 ا٭ؾاي١ ٚايعؿس١ْ.
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 دوز علناْ الديً الكىزد
 يف احلًاَ  الدييًُ واالجتناعًُ واالقتصاديُ والطًاضًُ

 

 أ.د.عرفان رشيد شريف

 عكٛ إهتب ايتٓفٝرٟ ٫ؼاد عًُا٤ ايدٜٔ ا٫ض٬َٞ
 

، اضتكبً٘ ايػعب ايهٛزدٟ ٚاْتػازٙ ٕبازى ٕٓٛك١ نٛزدضتإَع ٚؾٍٛ ايدٜٔ ا٫ض٬َٞ ا
، ٚضسعإ َا ٬ّ ٚايُٛأ١ْٝ ٚؾٕٛ سكٛم ا٫ْطإبسساب١ ؾدز سٝح زأٚ فٝ٘ دٜٔ ايط

ت دٚز ايعباد٠ إتُج١ً ، سٝح بٜٓٝٔ اؿٓٝف ٚٗ خدَت٘ قًبا ٚقايبااؾبشٛا َسأ٠ شلرا ايد
، بٌ ٓد ٖرا اؿدهإ ٗ نٛزدضتإ مل ٜي فٝ٘ َطذد، ٚمل ٜتٛقفٛا ع، اذ مل ٜبل َبإطادد

قدَٛا َٔ نٌ َٓٛك١ نٛزد١ٜ ْفسا َٔ ابٓا٤ٙ يٝهْٛٛا عًُا٤ دٜٔ ٚدعا٠، ٜتعًُٕٛ ايعًّٛ 
ع ايد١ٜٝٓ ٗ غت٢ ، شلرا مت تأضٝظ عػسات إدازٚىدَٕٛ ايدٜٔ ٚاجملتُع ايهٛزدٟ ايػسع١ٝ

ظ ايعًّٛ ، سٝح ضدس ايعدٜد َٔ عًُا٤ ايدٜٔ ايهٛزد اْفطِٗ يتدزٜاؾكاع نٛزدضتإ
، ٚؾٓفٛا ٦َات ايهتب ٗ ايعًّٛ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ اييت تعدت َٓٛك١ سع١ٝ ٗ ٖرٙ إدازعايػ

، ٚاؾبح نجرل َٔ عًُا٤ ايدٜٔ ايهٛزد عًُا٤ ٗ إ ٚطايت غٗستٗا ايعامل ا٫ض٬َٞنٛزدضت
ايٓشٛ ٚايؿسف ٚايفك٘ ٚايتفطرل ٚا٫ؾٍٛ ٚعًّٛ اؿدٜح ٚايفًطف١ ٚإٓٛل ٚايفًو 

 .. اخل  ٚايسٜاقٝات ٚايعكٝد٠

، بٌ إ ايعًُا٤ ايهٛزد اْفطِٗ قد ؽٛٛا سدٚد ٚمل تهٔ ايهتب ٖٞ إٓتػس٠ فشطب
ا يٝؿبشٛ ٚإٓٛز٠ ٚتسنٝا ٚاٜسإ ٚايعسام، نٛزدضتإ اٍ َٓاطل نُه١ إهس١َ ٚإد١ٜٓ

 ، َٚا شايٛا َٛقع فدس إطًٌُ ٚايهٛزد . َفتٕٛ َٚسادع ٜػاز شلِ بايبٓإ
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ازضٛا ايدٜٔ يٌٓٝ ، سٝح ١َٗ ايٓعس ايد١ٜٝٓ ٖٞ َٛقع اٖتُأَّ ٚد إ اثاز ايعًُا٤ ايهٛزد
، ٚفك٬ عٔ ايتدٜٔ ْٚػس ايدٜٔ ا٫ض٬َٞ إبازى فكد اضتٛاعٛا إ ٜكسْٛا ٖرا زقا اهلل تعاٍ

ٕبازن١ بٌ فُٗٛا زٚح ، ٚمل ٜسبٛٛا اْفطِٗ بايٓؿٛف ا٤ بايٛاقع، ٚشلرا ناْٛا ٚاقعٌٝا٫ْتُا
عًُٝات إراٖب اييت ٜعتكدٕٚ ، ٚقٛاٌْ ٚتيكٛاعد ا٫ؾٛي١ٝ ٚايفك١ٝٗتبعٛا ا، ٚاٖرٙ ايٓؿٛف

و ْس٣ إ فتاٚاِٖ مل تٓتر ايتٛسف، ٚمل ٜعًِ اسد عٓدِٖ بطبب ايدٜٔ، ، ٚنٓتٝذ١ يريبٗا
ضاي١ دّ َٔ اْف زدٌ، ، ٚمل ودخ إ تطبب تٛدٝ٘ عامل دٜٔ نٛزدٟ بأٚمل ْس َتادس٠ بايدٜٔ

 زض . ، اٚ ا٫ضت٤٬ٝ ع٢ً ااٚ ٖدّ بٝت

َٚع ٫ٚد٠ ايفسد ايهٛزدٟ فإ ا٬ٕيٞ ٚعًُا٤ ايدٜٔ قد ٚفسٚا ي٘ ايتٛدٝ٘ ، سٝح ٜتِ اختٝاز 
ا٫ضِ اي٥٬ل يًٛيٝد بتٛدٝ٘ ٚاضتػاز٠ عامل ايدٜٔ ٚفكا يط١ٓ ايسضٍٛ )ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ(، 
 ٚٗ فًظ ايتط١ُٝ ٖرا ٜٛسح سدٜح عٔ عع١ُ ا٫ض٬ّ ٚاسذلاّ ا٫ْطإ، ثِ ٜ٪ذٕ ٗ اذٕ

، ٚبعد ي١ إ ٫ اي٘ ا٫ اهلل تدخٌ اذْ٘ايٛيٝد فٝهٕٛ اٍٚ َا ٜطُع٘ ٖٛ ن١ًُ ايتٛسٝد ٚزضا
١ٜ ٚايكسإ ٚاداب٘ عد٠ ضٓٛات ، ٜكّٛ عامل ايدٜٔ اٚ ا٬ٕ بتعًِٝ ذيو ايٛفٌ ا٫سسف ا٫ظد

، ١ٜٝٓ ٚٗ ق٤ٛ تٛدٝٗات عامل ايدٜٔ، فٝهدل ايفسد ايهٛزدٟ ٗ ٖرٙ ا٫دٛا٤ ايدٚايكِٝ ايعًٝا
، ٫ٚ ػد ٗ ٚ ٫ فاْ٘ ٜتعًِ ايؿ٠٬ ٚا٫ذنازٚبػض ايٓعس عٔ تعًِ ايفسد يًكسا٠٤ ٚايهتاب١ ا

 ، فُٔ عًُِٗ ٖرا ؟ ٛز ايفاؼ١ ٚا٫خ٬ف ٚا١ٜ ايهسض١ًَٞ ايهٛزد َٔ ٫ وفغ ض

 ب٬ غو اِْٗ ٬َيٞ ٚعًُا٤ ايدٜٔ . 

 ٞ ٗ اؿٝا٠ :زسِ اهلل ايػاعس ايعازف باهلل " بٝدٛد " ايرٟ ٜكٍٛ ٗ دٚز ا٬ٕي

 لەم دەشتی پڕ لە دێوودرنجوجنۆکەیە
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 وەک خدری زیندە وایە مەالی دین پەنایی کورد

 بیال مەالیە بۆسەری ئەم قەومە چەتری دین 

 تەاڵ عەسایە بۆدەسی میللەت مەالیی کورد

 اي:

 ٗ بس١ٜ ١٦ًَٝ بايٛسٛؽ ٚاؾٔ .. ٜهاد ا٬ٕ ٜهٕٛ ناـكس يًهٛزد
 ١ ايدٜٔ .. تاهلل ٖٞ ايعؿا٠ بٝد ا١ًٕ ٬َ ايهٛزدباهلل ٖٛ ا٬ٕ يًكّٛ َعً

 

ت٘ ٌّٝ اٍ ا٫ْا١ْٝ ، فا٫ْطإ بٛبٝع٬يٞ ٚايعًُا٤ ٗ َكد١َ إٝدإٚٗ ا٫دتُاعٝات تس٣ إ
، فٝػتؿب ٘ عًٝ٘ بإاٍ ٚايط٬ح ٚايٓفٛذ، ٚا٫ق٣ٛ ٫ ٜهذلخ با٫قعف يتفٛقٚا٫ضتبداد

، ط٬ّ ٚايتعاٜؼ، ا٫ اذا اقتكت إؿًش١ ذيؤَ دٕٚ ايتفهرل بايايكٟٛ ا٬َى ايكعٝف 
ا٫ إ ٬َيٞ ايهٛزد عهُتِٗ ٚزغدِٖ ٚعًُِٗ ناْٛا دا٥ُا قادزٜٔ ع٢ً تأٌَ ايطًِ 
ا٫دتُاعٞ َطتٓرلٜٔ بايكسإ ايهسِٜ ٚض١ٓ إؿٛف٢ )ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ(، ٚقادزٜٔ ع٢ً 

، ٚقد ضتٛاع١ َٔ عا١َ ايٓاعِْٚٗ ٗ ا٫ادا١َ ايتفاِٖ ٚايٛد بٌ اؾشاب ايٓفٛذ َٚٔ ِٖ د
اْٗٛا ٦َات اـ٬فات، ٚاضتبديٛا ايعداٚات بايتأخٞ، ٚقد سًٛا ا٫ف إػه٬ت ا٫دتُاع١ٝ، 

، فهإ ا٬ٕيٞ ٚايعًُا٤ اطبا٤ا يًٓفٛع ٜعاؾٕٛ ٚا ع٢ً ٦َات ا٫ضساز ا٫دتُاع١ٝٚضذل
 إػه٬ت ايٓفط١ٝ فُٔ غرلِٖ ٜداٟٚ ايكًٛب ؟ 

ٛزدضتإ هد ايط٬ّ ٚايتعاٜؼ ايرٟ ٜسضٝ٘ ا٬ٕيٞ ايهٛزد ، ٚايباسح ٗ قس٣ ٚقؿبات ن
ٚسٝح ناْت ٦َات ايعٛا٥ٌ إطٝش١ٝ ٚايٝٗٛد١ٜ ٗ نٛزدضتإ ؼع٢ با٫سذلاّ ٚايتعاٌَ 

 :ٛم ٖٓا ث٬ث١ اَج١ً غاٖد٠ ٖٞا٫ْطاْٞ، ٚمل ٜطُح ٫سد إ ٜتذاٚش عًِٝٗ ، ٚاض
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ٚتسَِٝ َعبدِٖ طًبٛا اـػب َٔ ايػٝذ إجاٍ ا٫ٍٚ: عٓدَا ازاد ٜٗٛد سًبذ١ اعاد٠ تعُرل 
، ٚفُٝا بعد اؾبح إهإ أزضٌ شلِ ايػٝذ افكٌ اْٛاع اـػبسطاّ ايدٜٔ ايٓكػبٓدٟ، ف
 َطذدا قا٥ُا اٍ َٜٛٓا ٖرا.

: فتا٤ ٗ قافع١ ايطًُٝا١ْٝ  قاٍ:  ز٣ٚ ا٫ضتاذ ٬َ زغٝد غسٜف عكٛ ؾ١ٓ ا٫إجاٍ ايجاْٞ
، ٚنإ َٔ بٌ 1نٓا ْرٖب يًساتب٘ --ٗ سًبذ١ –عٓدَا نٓا ْدزع ٗ سذسات ايفك٘ 

، فتداٚيٓا فُٝا بٝٓٓا ٚقسزْا إ ٫ ْأخر َِٓٗ ايٛعاّ ، ٝٛت بٝتا يٝٗٛد ٜطهٕٓٛ ٗ احمل١ًايب
فًُا َكت عد٠ اٜاّ ٚمٔ ٫ ْرٖب ايِٝٗ افتكدْا ؾاسب ايداز ايٝٗٛدٟ ٚاغته٢ اٍ 

٘ ٫ ّسٕٚ ع٢ً بٝت٘ ٫خر ايٛعاّ، كايػٝذ خايد إفيت ٚابًػ٘ اْ٘ ٖتعض َٔ إ ط٬ب ايف
: عًٝهِ َٔ ا٫ٕ فؿاعدا إ ترٖبٛا اٍ بٝت٘ ٚتأخرٚا ايٛعاّ َٓ٘ يهٞ فكاٍ يٓا ايػٝذ خايد

 ٫ ٜبك٢ غاطسٙ غ٦ٝا َٓهِ .  
ذٖب َٔ َد١ٜٓ ايطًُٝا١ْٝ  –قدع ضسٙ  –إجاٍ ايجايح: زٟٚ إ اؿاز ناى آد ايػٝذ 

يػسق١ٝ ٫زقا٤ زدٌ ٜٗٛدٟ نإ اسد دزاٜٚػ٘ قد خؿٝؿا اٍ َٗاباد ٗ نٛزدضتإ ا
 اغكب٘ .

يكد دعًت ٖرٙ إٛاقف ا٫دتُاع١ٝ ايسا٥ع١ ن٬ َٔ ايهباز ٚايؿػاز ع٢ً دزا١ٜ، سٝح وذلّ 
 ايؿػرل ايهبرل ٜٚعٛف ايهبرل ع٢ً ايؿػرل .

 

 

                                                           

الزاحبت ُي قذر هي الطعام اّ الخبش يأخذٍ طالب الفقَ كل يْم هي اُل الوحلت، ّقذ كاًج  - 1

، اال اًِا اخخفج بعذ اى اصبح رجال الذيي ذى ّقزٓ كْردسخاىذة هٌذ سهي في هسائ

 يخقاضْى اجْرا هي االّقاف
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١، ايؿدق ،ا٫ضساف ،ٚعًُا٤ ايهٛزد ع٢ً َفاِٖٝ ايصنا٠: اند ٬َيٞ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتؿاد١ٜ
ٜبل بٝت ٫ ٜع٢ٛ ايصنا٠ يًفكسا٤، اٚ  ، فًِٚٚدٗٛا اقتؿاد ا١َ٫ اٍ ا٫َاّ ،َطاعد٠ ايفكسا٤

ب١ٝ ٚتعًِٝ اجملتُع ، اٚ ٫ ًٜتفت يًُشتادٌ، سٝح ٜكّٛ زداٍ ايدٜٔ بذل٫ ٜطاعدِٖ
غسا٤ ٚتاٌَ ، ٚٗ ٛ عدّ ا٫ضساف ٗ إأنٌ ٚإػسب، ٚتٛدِٝٗٗ مبأضًٛب زقٝل

ستٝادات اؿٝات١ٝ َٔ ، ست٢ إ ا٬ٕيٞ ايهٛزد بٝٓٛا بٛقٛح تٛفرل ا٫ت١ٝا٫ستٝادات اؿٝا
، ٚاٚقشٛا تطًطٌ يٓاع ع٢ً ايتذاز٠، ٚغذعٛا اَأنٌ ًَٚبظ، نُا بٝٓٛا شلِ اْٛاع إًه١ٝ

( 9/389 -ك٬ْٞ ٗ ) ؼف١ احملتاز افك١ًٝ ا٫ضذلشام ، سٝح بٌ ايػٝذ ابٔ سذس ايعط
فعا ٚاقسب يًُتٛنٌ ٚاضًِ ، ٫ْٗا اعِ ْإهاضب ايصزاع١ٗ قٛي٘: ) افكٌ ٖرٙ ا٫فك١ًٝ 

 ( . يتذاز٠، ثِ إ فٝٗا تعبا ٗ طًب اؿ٬ٍ انجس، ٫َٔ ايػؼ، ثِ ايؿٓاع١
، ٚايفكسا٤، يتكًٌٝ ايفازم بُٝٓٗاٚفك٬ عٔ ذيو اضتٛاعٛا إ ٜبٓٛا ع٬ق١ بٌ ا٫غٓٝا٤ 

 ٚقكٛا ٦َات ايدٜٕٛ يتدًٝـ اؾشابٗا َٔ ذيو ايعبأ.
، ٚقد بسش بٌ ا٬ٕيٞ هٛزد ضٝاض١ دٝد٠ يًدٚي١ ٚاجملتُع، فكد ٚقع ا٬ٕيٞ ايٗ ايطٝاض١ٚاَا 

، دٌ ؼسٜس ايػعب ايهٛزدٟ َٔ ايعًِٚايعًُا٤ ايهٛزد ضٝاضٕٝٛ افراذ عًُٛا بؿدم َٔ ا
، ٚقسأٚ ا١ٜ٫ إبازن١ ) ٜا اٜٗا ايػعب ايهٛزدٟ ب٬ ٚطٔ ٚب٬ دٚي١ٚمل ٜسقٛا إ ٜبك٢ 

ٚدعًٓانِ غعٛبا ٚقبا٥ٌ يتعازفٛا، إ انسَهِ عٓد اهلل  ٓانِ َٔ ذنس ٚاْج٢ايٓاع اْا خًك
مل ٜهٕٛ يًعسب ٚايفسع : عا، كاطبٌ غعٛب ايعامل اْع. ٚفطسٖٚا تفطرلا زا1٥ (اتكانِ

اْدل٣ ا٬ٕيٞ ٚعًُا٤ ايدٜٔ ايهٛزد  ٜهٕٛ يًهٛزد دٚي١ ؟ ٚشلرا اشلدف ، ٫ٚٚايذلى دٍٚ
ٛد ، فٗرا ايػٝذ قُٓعٛا إًه١ٝ ٚاؾُٗٛز١ٜ ٚايجٛز٠ؿٚسدِٖ ٗ تأزٜذ نٛزدضتإ يٝ

                                                           

 23سْرة الحجزاث /  - 1
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، ٚايػٝذ عبد ايط٬ّ ايبازشاْٞ ٚا٬ٕ برلإ ، ٚايػٝذ ضعٝداؿفٝد، ٚا٫َاّ ايكاقٞ قُد
، ٫ٍٚٚ َس٠ ناْت ا٫ف ايػبابَؿٛف٢ ايبازشاْٞ َا بسسٛا ٜبجٕٛ زٚح ا٫ْتُا٤ ايكَٛٞ ٗ 

 . ا٫َاّ ايكاقٞ قُد ٚاؾبح زَصاّ زقب١ ا٬ٕ ٖٞ اييت خٓكت باؿبٌ سٌ اعد
، فاْ٘ َٔ إِٗ إ تًتفت ؾشاب سه١َٛ ٚبسٕإ ٚز٥اض١ اقًِٝٚايّٝٛ ٚقد اؾبح ايهٛزد ا

، ٚتٓعس ظد١ٜ اٍ عٌُ ايعًُا٤ ٗ َٓع١ُ ١ اٍ َاقٞ ا٬ٕيٞ ٚعًُا٤ ايدٜٔاؿه١َٛ ايهٛزدٜ
، َٚٔ ايكسٚزٟ إ عاَادّ َٓر ٔطٌ اؼاد عًُا٤ ايدٜٔ ا٫ض٬َٞ ٗ نٛزدضتإ اييت ؽ

ك٢ إتدٜٔ ايؿادم ع٢ً دزب ، يٝبيدعِ شلرٙ إٓع١ُ َادٜا َٚعٜٓٛاتصٜد سه١َٛ ا٫قًِٝ ا
 ، ٫ٚ ٜكع بػباى َٔ ٜتادسٕٚ بايدٜٔ. ايؿدم
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 ىص الكلنُ اليت يلكًَا
 املسحىو املال مصطفِ البازشاىٌ يف تأضًظ اإلحتاد

 1990عاو  - املؤمتس األول

 

 سٓٔ ايسسِٝبطِ اهلل اي
ٚنْٛٞ ٚاسدٟا َٓهِ ٚعًٝٓا إٔ ْ٪دٟ ايٛادبات إًكا٠ عًٝٓا  ) أفتدس ايّٝٛ بٛدٛدٟ بٝٓهِ،

ْٝعٟا،ْٚعٌُ داٖدٜٔ َٔ أدٌ ْػس ايدٜٔ اإلض٬َٞ اؿٓٝف،٭ْٓا َأَٛزٕٚ َٚطرلٕٚ ب٘ نُا 
نًهِ زاع٣ ٚنًهِ َط٪ٍٚ عٔ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٜكٍٛ ايسضٍٛ ايهسِٜ قُد

ايٛادب عًٝٓا إٔ ْ٪دٟ ا٭َا١ْ إٛنٛي١ إيٝٓا َٓت٢ٗ اإلخ٬ف ٚايك٠ٛ، ٫ٚ ْفذلم  زعٝت٘،َٚٔ
ٕٖ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ: نُا ٚعًٝٓا إٔ ْعًِ بأْٓا  ٚاعتؿُٛا عبٌ اهلل ْٝعٟا ٫ٚ تفسقٛا، ٭

ٕٖ اهلل تعاٍ ٜكٍٛ: ٚإٔ يٝظ يإلْطإ إ٫ َا ضع٢، ٚٗ  ٫ ْدزى يًػا١ٜ إ٫ بٓتا٥ر أعُايٓا ٭
ختاّ نًُيت أدعٛ يهِ بإٛفك١ٝ ٗ خد١َ ايػعب ايعساقٞ ٚايعامل اإلض٬َٞ ٚايدٜٔ اإلض٬َٞ 

 ْٝعٟا(.  
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 0971جوماى  عام  –كالتة  –تؤرمز اوأل  تأسيس  اتإاحا  خنبة مو أعضاء امل

 شًداء ااحا  علماء اتديو اتإيالمي يف كور يأاى شًداء ااحا  علماء اتديو اتإيالمي يف كور يأاى
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 22/9/2109املكأب اتأهفسذي  –اتزئس  مسعو  اتبارساني فدامة رئس  اتإاحا  مع 

 2107عام  -م اتسسد مسعو  اتبارساني حو  اتإيأفأاء اجأماع علماء كور يأاى مع رئس  اتإقلس
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 8/6/2120 –اتبارساني  نسجريفاىرئس  اتإقلسم اتسسد فدامة مع  املكأب اتأهفسذياجأماع 

 29/9/2120 –اتبارساني  مسزلراتسسد  اتوسراءرئس  فدامة مع  املكأب اتأهفسذياجأماع 



 

 ....................   لتأضًظ إحتاد علناْ الديً االضالمٌ يف كىزدضتاٌ......    يف ذكسّ اخلنطني

 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 05/2/2101أربسل  -مزايسم افأأاح املتؤرمز اخلام 

 اتدلرة اخلامسة –رئس  لنائب لأعضاء املكأب اتأهفسذي لاجملل  اتكسا ي تإاحا  اتعلماء 
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 اتدلرة اتسا ية –اجأماع رئس  اتإاحا  لنائبٌ مع اجملل  اتكسا ي تإاحا  اتعلماء 

 اتدلرة اتسا ية – املكأب اتأهفسذيمع أعضاء لنائبٌ رئس  اتإاحا  
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 أربسل –اجملل  اوأعلى تإلفأاء  رئس  اتإاحا  مع عد  مو أعضاء

 أربسل – أعضاء اتلجاى اتفزعسة تإلفأاءمع  لرئس  اجملل  اوأعلى تإلفأاء رئس  اتإاحا 
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 يف كىزدضتاٌصىز أزغًفًُ إلحتاد علناْ الديً االضالمٌ 
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 اتدلرة اتزابعة –رئس  لأعضاء املكأب اتأهفسذي لبعض أعضاء اجملل  اتكسا ي 
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