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 الممدمة

نستعرض فً هذا الكراس ضمن )أدبٌات الحزب اإلسالمً 
ً لموالف الحزب من الملفات والمضاٌا  ً توثٌمٌا العرالً( عرضا

 المهمة التً مرت على الساحة العرالٌة.

ملفات )االحتالل( و)االتفالٌة األمنٌة( و)السالح  لمد كانت
المنفلت( فً ممدمة التحدٌات التً واجهت العراق والعرالٌٌن، 
والتضت من الحزب اعالن مولفه الواضح والصرٌح 

 بخصوصها، مما لم ٌتردد فً ذلن بأي حال من األحوال.

سوف نجد خالل هذه الصفحات، متابعة زمنٌة متواصلة ألبرز 
ف التً طرحها الحزب بهذا الخصوص، وتلخٌصاً ألبرز الموال

مالمحها وأسسها، وصوالً إلى تسجٌل الحضور المتواصل 
للحزب مع لضاٌانا الوطنٌة، واستجابة لطموح أبناء شعبنا، 
ً بالثوابت الوطنٌة التً تمحورت حولها تلن  ً مبدئٌا والتزاما

 الموالف.

م صورة متكاملة متمنٌن أن تكون هذه الصفحات وافٌة فً تمدٌ
 عن هذا الموضوع.

 ومن هللا التوفيك
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 الحزب اإلسالمي  لراءة في مولف اوالً:

 من احتالل العراق
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 انتاريخ يتذذث

٣ٌٖٔ جُوٍٞ ٖٓ دٕٝ ٓرحُـس إٔ ٣ّٞ جُطحعغ ٖٓ ٤ٗغحٕ ػحّ 

ً قحدجً ك٢  ٓػَ جٗؼطحكس ًر٤شز ٣٠٠٢ جُؼشجم  ضأس٣خٝجٗوالذح

٤ًق ال ٝك٢ ٛزج ج٤ُّٞ ٝهغ جُؼشجم ضكص ، جُكذ٣ع ٝجُٔؼحطش

ع٤طشز هٞجش جالقطالٍ جألٓش٢ٌ٣ جُرش٣طح٢ٗ جُز١ دخَ جُرالد 

 ضكص شؼحسجش ٓخطِلس ٝرسجتغ شط٠.

ً ًر٤شجً،  ٝئصجء ٛزج جُكذظ جٗوغٔص جألؽشجف جُؼشجه٤س جٗوغحٓح

شجش ٓإضٔشجش جُٔؼحسػس ـــز ضكؼ٤ــ٤ُظ ك٢ ٛزج ج٤ُّٞ ٝئٗٔح ٓ٘

 جُؼشجه٤س.

ً ٝٓكذدجً ٖٓ  ً ٝجػكح ٝهذ ًحٕ ُِكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ٓٞهلح

ك٢  ٙقؼٞس، ٝجُز١ ػرش ػ٘ٚ ٖٓ خالٍ هؼ٤س جالقطالٍ

جُر٤حٗحش س، ٝػرش ٔط٘ٞػجُٝ سلحػِجُ حضٚجُٔؿطٔغ جُؼشجه٢ ذ٘شحؽ

ٝجُِوحءجش جإلػال٤ٓس جُٔخطِلس ٗح٤ٛي ػٖ ٓٞجهلٚ ٝجُطظش٣كحش 

 ك٢ ق٤ٜ٘ح. ٖٓ ٓإضٔشجش جُٔؼحسػسجُٔرذت٤س ٝجُػحذطس 
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 جالهطرحعحش:ذؼغ  ٝٛزٙ

 انؼزاق أٔالً: ال.. الدتالل

٣شكغ ٓرذأ  ٚأًذ جُكضخ جإٍلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ٝٓ٘ز جُرذج٣س أٗ

جُ٘ظحّ جُٔغطرذ  الً ُٞػغ جُؼشجم أٝ ؽش٣وس ُطـ٤٤شجالقطالٍ ق

 أػؼق جُؼشجم ٝجُؼشجه٤٤ٖ.جُز١ 

جُكضخ  ، أطذسٝهرَ جُـضٝ ذؼحّ 2002/  1/  31كرطحس٣خ 

ٌٌ ػهٗ جُز١ قَٔ ػ٘ٞجٕ  ٚجإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ذ٤حٗ )ػذٔا

كٌشز ؿضٝ جُؼشجم ذشٌَ ٝجػف ٝطش٣ف ك٤ٚ جعطٌ٘ش ٝ انؼزاق(

 ٍْ ََّ ٓغِ هحتالً: )ئٗ٘ح ٗشكغ ٛزج جُؼذٝجٕ ػ٠ِ جُؼشجم ٝٗذػٞ ً

٤ٞس ٝػشذ٢ ٗر٤َ إٔ ٣ؼرّش ػٖ رُي ذٔح ٣ِٔي ٖٓ هذسجش..( ؿ

)ٓٞجهق أُٝثي جُز٣ٖ ٣ش٣ذٕٝ إٔ ٣غط٘ذٝج ج٠ُ أٓش٣ٌح ك٢  ٘ذدجً ٓ

ّٕ ٓح ٣وٕٞٓٞ ذٜ خ٤حٗسٌ ُِذ٣ٖ ٝجُٞؽٖ  ط٘حػس ٓغطورَ جُؼشجم ٝأ

ّٕ هللا ال ٣ٜذ١ ٤ًذ جُخحت٤ٖ٘(  ٓإًذجً )إٔ ٖٓ ٝجؾد أذ٘حء ٝٝأ

ئ٠ُ ذِذْٛ ٝإٔ ضطكذ ًِٔطْٜ  جُؼشجم جُـ٤حسٟ إٔ ٣٘ظشٝج ذطؿشد

ػ٠ِ ئٗوحرٙ ٖٓ خالٍ ضٌحضق ٝؽ٢٘ ػض٣ض ال ٣ذ ك٤ٜ ألؾ٘ر٢ 

َّٕ ٓظحُف جُؼشجم ٣ذسًٜح أِٛ ، ٚؽحٓغ ٝال ٌٓحٕ ك٤ٜ ُخحتٖ كا

ٝئٗ٘ح ٓغ ًَ جُخ٤ش٣ٖ ٗذسى ػٔن جُٔأعحز جُؼشجه٤س ٝٗغؼ٠ ألٕ 

٣ٌٕٞ جُطـ٤٤ش ك٢ جُؼشجم ػ٠ِ ٣ذ جألطالء ٖٓ أذ٘حتٜ جُز٣ٖ هِٞذْٜ 

 شؼرْٜ ٝذِذْٛ ٖٓ إٔ ٣ظ٤رَٜ جألرٟ أٝ ٣ؼطش٣ٜ أُٜٞجٕ.ػ٠ِ 

ك٢ ذ٤حٕ  ًٚشس جُكضخ جإلعال٢ٓ ٓٞهل (2002/  8/  5)ٝك٢ 

أطذسٙ ذٜزج جُخظٞص ق٤ع أًذ إٔ: )جُ٘ظحّ جُوحتْ ك٢ جُؼشجم 

هذ هطغ  ٚككغد ٝئٗ ٚال ٣ٔػَ أقذجً ٖٓ جُؼشجه٤٤ٖ، ذَ ٣ٔػَ ٗلغ
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جُٔطٔػِس ك٢ جُظِْ ٝجالعطرذجد ٚ ٗط٤ؿس ٓٔحسعحض ٚذشؼرٚ طِط

 .ٝجُطلش٣ؾ ذحُٔظحُف جُٞؽ٤٘س

ئال ئٕ جُطؼحَٓ ٓغ ٛزج جُ٘ظحّ ٢ٛ ٜٓٔس جُوٟٞ جُٞؽ٤٘س جُؼشجه٤س 

ٝقذٛح ٢ٛٝ جُٔغإُٝس ػٖ جُطـ٤٤ش ٝذحُشٌَ جُز١ ضشجٙ ٓ٘حعرحً 

ٝذحُظشف جُٔ٘حعد ٝذٔح ٣كون ٓظحُف جُشؼد ال ٓظحُف جُوٟٞ 

ف جُر٤حٕ: )ُٖ ٣ٌٕٞ ٓغطـشذحً جُخحسؾ٤س جُطحٓؼس ك٢ ذِذٗح( ٝأػح

، ٝٛزج ٚإٔ ض٘طؽ ػٖ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس ٗطحتؽ ًحسغ٤س ُِؼشجم ٝشؼر

٣وطؼ٢ ٖٓ ؾ٤ٔغ جُوٟٞ جُؼشجه٤س إٔ ال ضؼط٢ ششػ٤س ُِلؼَ 

ٝالع٤ٔح ئٕ  ٚأٝ جُطأ٤٣ذ ُٚ جألٓش٢ٌ٣ ٖٓ خالٍ جُٔشحسًس ك٤

 .جُغ٤حعحش جألٓش٤ٌ٣س ٤ُغص خحك٤س ػ٠ِ أقذ ْٜٓ٘(

ز أد٠ُ ذٜح هحدز قضذ٘ح ًحٕ ٛزج ٖٝٓ خالٍ ضظش٣كحش ػذ٣ذ

جُٔٞهق غحذطح ُْ ٣طـ٤ش، كوذ أًذ جُكضخ جإلعال٢ٓ ك٢ ضظش٣كحش 

(: )ئٕ ٓٞهل٘ح ٖٓ 4/٣٠٠٢/ ٣٣ُٔٞهغ ئعالّ جٕٝ ال٣ٖ ذطحس٣خ )

ٕ ٝجػف، ٝٗكٖ ٗشكغ ٝؾٞدْٛ ػ٠ِ جألسع حجألٓش٣ٌ

 جُؼشجه٤س(. 

ٝذ٤ٖ جألعطحر ئ٣حد جُغحٓشجت٢ أٗ٘ح: )ذشؿْ ٓؼحسػط٘ح جُؼ٤٘لس 

ِ٘ظحّ كوذ أػِ٘ح ًكضخ ٓ٘ز جُرذج٣س سكؼ٘ح جُوحؽغ ُِؼذٝجٕ ػ٠ِ ُ

أسػ٘ح ٝشؼر٘ح ٝؽحُر٘ح ئخٞجٗ٘ح ك٢ جُؼشجم ٝك٢ ؾ٤ٔغ جألهطحس 

إٔ ٣ولٞج طلح ٝجقذج ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔؼطذ٣ٖ  جإلعال٤ٓس

 .(1)جُٔكحسذ٤ٖ

 

                                                           
 .0225ـ  4ـ  4/  نيإسالم أون ال( 1)
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)ال نظذاو جُش٤ٜش ٓغ ه٘حز جُؿض٣شز ٝجُز١ قَٔ ػ٘ٞجٕ  ٚٝك٢ ُوحت

، أًذ جألعطحر ٣٠٠٢ؿضٝ جُؼشجم ػحّ ٝعرن  ٔال نأليزيكاٌ(

جُغحٓشجت٢ ٛزج جُٔٞهق هحتالً: )ذشؿْ ٓٞهق قضذ٘ح جُشجكغ 

 ً ً  ُ٘ظحّ قٌْ طذجّ ذحػطرحسٙ ٗظحٓحً جعطرذجد٣ح ٝدػٞض٘ح ئ٠ُ  ٝش٤ُٞٔح

ٖٓ ؾحٗد آخش ٣وق ٓٞهق جُشكغ ٝجالػطشجع  ٚضـ٤٤شٙ ئال أٗ

ػ٠ِ جُٔكحٝالش جألٓش٤ٌ٣س ٣ٝ٘طِن ك٢ ٓٞهل٘ح ٛزج ٖٓ ؾِٔس 

طرحسجش: إٔ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ش ٣٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ ػشجه٤س ذكطس، جػ

٣ٝؿد إٔ ضطْ ػرش ضٞجكن ٝؾٜذ ػشجه٢ ٖٓ ؿ٤ش ضأغ٤ش خحسؾ٢، 

ٝإٔ جُذٝس جُخحسؾ٢ ٣ؿد أال ٣طؿحٝص جُذػْ ٝجإلع٘حد جُغ٤حع٢ 

ٝجُٔؼ١ٞ٘ ئٕ جُطـ٤٤ش جألٓش٢ٌ٣ ئٗٔح ٛٞ ُطكو٤ن جُٔظحُف 

جُطـ٤٤ش ٖٓ  جألٓش٤ٌ٣س ٤ُٝظ ٖٓ أؾَ جُؼشجم أٝ شؼرٜ ... ئٕ

خالٍ ؿضٝ خحسؾ٢ ٣لطوذ جُششػ٤س جُوح٤ٗٞٗس ٣ٝٔػَ جٗطٜحًح 

ؼالهحش ُِوٞج٤ٖٗ ٝجألػشجف جُذ٤ُٝس ٝٛٞ عحذوس خط٤شز ك٢ جُ

ٖٓ ػَٔ أٓش٢ٌ٣ ػغٌش١، ٝذذ٣َ  جُذ٤ُٝس. ٗكٖ ُٖ ٌٕٗٞ ؾضءً 

رُي ػ٘ذٗح ٛٞ ضؿحٝخ جُوٟٞ جُؼشجه٤س ُٔح ؽشق٘حٙ خالٍ 

إلهحٓس ٓششٝع ٝؽ٢٘ ػشجه٢ ُِٔغطورَ ٣وّٞ  جُغ٘ٞجش جُٔحػ٤س

ػ٠ِ أعحط ضـ٤٤ش جُ٘ظحّ جُكح٢ُ ذؿٜذ ػشجه٢ خحُض ٣شجػ٢ 

ٓظحُف جُؼشجم ٝجُؼشجه٤٤ٖ ك٢ جُٔوحّ جألٍٝ ٝذؼ٤ذج ػٖ جُشٝـ 

جُلث٣ٞس جُؼ٤وس أٝ جالسضٜحٕ ُٔظحُف هٟٞ خحسؾ٤س، ًٝ٘ح ٗشٟ 

٣رذٝ ؽ٣ٞال كٜٞ جألطٞخ ٝجُؿذ٣ش  ٚإٔ ٛزج جُطش٣ن ذشؿْ أٗ

ٖٓ ٓغحػذجش ٣شضرؾ أعحعح  ٚالػطٔحد. ٝئٕ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٗوذٓذح

ذطر٤ؼس جُٔششٝع جُز١ ٗؼَٔ ٓغ ؿ٤شٗح ٖٓ جُوٟٞ جُؼشجه٤س 

ٖٓ سط٤ذ دجخَ جُؼشجم ٣إِٛ٘ح  ٚٝٗؼطوذ إٔ ٓح ٗطٔطغ ذٚ ُطكو٤و

 ألدجء دٝس ًر٤ش(.
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ٝػضص ٛزٙ جُطظش٣كحش جألعطحر جُذًطٞس أعحٓس جُطٌش٣ط٢ جُز١ 

هل٘ح ٝٓح صُ٘ح ٝع٘رو٠ ٗوق ػذ ٛزج ذ٤ٖ: )أٗ٘ح ك٢ جُؼشجم ٝ

جالقطالٍ قط٠ ٣ـحدس أسع جُؼشجم. ٝال ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗطظٞس 

ح ٣وّٞ ك٢ ػشجم ٓكطَ ٖٓ أؾ٘ر٢ ًحتً٘ح ٖٓ ًحٕ( ٓشذدجً  ًٓ ئعال

ػ٠ِ دٝس جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ك٢ جُطكش٤ذ ػذ جُـضٝ 

ً٘ح ػذ جُكشخ ػ٠ِ جُؼشجم ذظٞسز أ٤ًذز، ٝهذ ): ٚذوُٞ

ٖ جُ٘حط ك٢ ذش٣طح٤ٗح ػذ جُكشخ ٝخشؾ٘ح ضظحٛشٗح ٓغ ٓال٤٣

جُكٌٞٓس  ٚذٔثحش ج٥الف ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ٝؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ ٢ٌُ ٗٞجؾ

جُرش٣طح٤ٗس ٝأٓش٣ٌح ذاػالٕ سكؼ٘ح جُٔطِن ٝٝهٞك٘ح ػذ قشذْٜ 

 .(1)ػ٠ِ جُؼشجم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .0225/  4/  05/  نيلمولع إسالم اون ال حاتيفي تصر( 1)
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 َظزج يتٕاسَح ٔلزاءج دليمححاَياً: 

٣ْ٘ ًحٕ ٓٞهق جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجم ٖٓ هؼ٤س جالقطالٍ 

ػٖ ٗظشز ٓطٞجصٗس ٝٗظشز غحهرس ُألٓٞس ٝهشجءز ده٤وس ُِطحس٣خ 

جُز١ ٣ذُ٘ح ذحعطٔشجس ػ٠ِ إٔ ال خ٤ش ك٢ أ١ جقطالٍ ػغٌش١، 

ٝإٔ شؼحسجش جُكش٣س ٝجُطكش٣ش ٤ُغص ئال دػح٣س ظحٛش٣س ُطكو٤ن 

ٓظحُف جُوٞجش جُٔكطِس ٤ُٝظ ُٜح ٓظذجه٤س ػ٠ِ أسع جُٞجهغ 

٣ٞٓحً ُِذٓحس جُشحَٓ  ٣٠٠٢/  4/  9ٝٛٞ جُز١ قظَ، كٌحٕ ٣ّٞ 

ٝخِق جالقطالٍ ٝٓح صجٍ ٓثحش جألُٞف ٖٓ جُشٜذجء جُز٣ٖ رٛرٞج 

 ػك٤س ُظشجع جُٔظحُف ػ٠ِ أسع جُؼشجم.

طك٤لس دجس جُغالّ ك٢ ػذدٛح جُخحٓظ جُكضخ ك٢ كوذ أٝػف 

( ئٕ: )جُٞؾٞد جألٓش٢ٌ٣ ُْ ٣ظٜش كؿأز ٣٠٠٢/ 6/ 2٣ذطحس٣خ )

جُٔغطٔش  ُٚغحذن ٝؽـ٤حٗٝذال ٓوذٓحش، كوذ كطكص ٓظحُْ جُكٌْ ج

 ػ٠ِ قوٞم جُشؼد جُؼشجه٢. ٚك٢ جػطذجت

ُٝوذ سكغ قضذ٘ح ك٢ جُخحسؼ ٝجُذجخَ ٓششٝع جقطالٍ جُؼشجم، 

 ٚذ٘ظشض ٚٝدػح ئ٠ُ ضـ٤٤ش جُ٘ظحّ جُطحؿٞض٢ ذطشم أخشٟ ألٗ

 جُػحهرس ًحٕ ٣ؼِْ إٔ جالقطالٍ ع٤إد١ ئ٠ُ ٛزٙ جُ٘طحتؽ جُٔإُٔس(. 

)ال أػطوذ إٔ شؼحس ضكش٣ش ٝأػحف جألعطحر ئ٣حد جُغحٓشجت٢: 

جُؼشجم ًحٕ طحدهحً، ذَ ًحٕ ضرش٣شجً ُِكشخ، ذؼذٓح كشِص 

جُٞال٣حش جُٔطكذز ك٢ جُكظٍٞ ػ٠ِ ضل٣ٞغ جألْٓ جُٔطكذز ُٜح 

 .(1)ذحُكشخ، ضكص رس٣ؼس ئصجُس أعِكس جُذٓحس جُشحَٓ(

                                                           
 .0225ـ  4ـ  1١/  ةيتيمجلة المجتمع الكو( 1)
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جُػحهرس إٔ جُـضٝ جألٓش٢ٌ٣ ُِؼشجم ٣ؼ٢٘  ٚٝذ٤ٖ جُغحٓشجت٢ ذ٘ظشض

ُِؼشجم ألٕ: )جُطـ٤٤ش جالٓش٢ٌ٣ ع٤طْ ٖٓ خالٍ  ًحسغس قو٤وس

ٓٔح ع٤ِكن أػشجسج ذشش٣س ٝٓحد٣س ، جالعطؼٔحٍ جٌُػ٤ق ُِوٞز

 . (1)(ًر٤شز ؾذج ذحُشؼد ٝذحُر٤٘س جُطكط٤س

 

ٛزٙ ٢ٛ  جالقطالٍ،ال خ٤ش ٝال ٓظِكس ك٢ ضـ٤٤ش ٣طْ ػٖ ؽش٣ن 

ٝٛٞ ٓح  جُؼشجه٢،جُكضخ جإٌلعال٢ٓ  أدسًٜحجُكو٤وس جُٔشز جُط٢ 

ك٢ ظَ  ذطأ٤ًذٙ ئٕ جُؼشجم ًِٜ ًحٕ ٝال ٣ضجٍ عؿ٘ح ًر٤شجً  ٚٗر

 ً   .(2)(جألٗظٔس جُكحًٔس عحذوح ٝجالقطالٍ قح٤ُح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .0225 اتينت / تغط رةيالجز( 1)

 .0227ـ  ٨ـ  07/  نيمولع إسالم أون ال( 0)
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 ال نًإتًزاخ االدتالل حانخاً: 

ًحٗص ٓإضٔشجش جُٔؼحسػس جُؼشجه٤س ٖٓ أذشص عٔحش جُٔشقِس 

 ُٚٝطحُٔح جضْٜ جُٔـشػٕٞ قضذ٘ح ذأٗ جُؼشجم،جُط٢ عروص ؿضٝ 

شحسى ك٢ ضِي جُٔإضٔشجش جُط٢ خططص ُـضٝ جُؼشجم ك٢ ق٤ٖ 

ًحٕ ُِكضخ جإٍلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ٓٞهق غحذص ٝٝجػف ٖٓ ٛزٙ 

 جُٔإضٔشجش جُط٢ هحؽؼٜح ُْٝ ٣شحسى ك٤ٜح.

 ٚألٗ ُْٚٝ ٣شحسى ك٤ ٚكل٢ ٓإضٔش ُ٘ذٕ هحؽغ جُكضخ أػٔحُ

ٝذكغد جألعطحر ئ٣حد جُغحٓشجت٢: )ظ٘٘ح إٔ جُٔإضٔش ع٤ؼوذ 

ه٢، ٝذٔٞؾد جألعظ جُط٢ جٗؼوذ ذٔٞؾرٜح ٓإضٔش ذط٣َٞٔ ػشج

طالـ جُذ٣ٖ ٗلغٜح... جُكضخ جإلعال٢ٓ ًحٕ ٓغطؼذج ُِٔشحسًس 

 ك٢ جُٔإضٔش ػ٠ِ أعحط جُطٞجصٕ ذ٤ٖ ٌٓٞٗحش جُشؼد جُؼشجه٢

ٝػ٠ِ أعحط جُٔٞجؽ٘س ال ػ٠ِ أعظ ؽحتل٤س أٝ ه٤ٓٞس ًٔح 

ذك٤ع ٣شؼش جُؼشجه٤ٕٞ ؾ٤ٔؼح ذإٔ جُٔإضٔش ٓإضٔشْٛ،  قظَ،

ُٔظِٔس ٝهؼص ػ٠ِ ًَ كثحش جُشؼد جُؼشجه٢ ذحُطغح١ٝ، ئٕ ج

ُٝزُي ٣ؿد إٔ ال ٣ٌٕٞ ضش٤ًض جُٔإضٔش ػ٠ِ ذؼغ جُلثحش ػ٠ِ 

قغحخ جُلثحش جألخشٟ ٣ٝؿد إٔ ضشجػ٠ ٓظحُف ؾ٤ٔغ 

 .(1)جُلثحش(

 

 

 

                                                           
 .BBC/ شبكة  0220ـ  10ـ   15(1)
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ٝأٝػف جُغحٓشجت٢ ك٢ ٌٓحٕ آخش: )ُوذ ًحٗص جػطشجػحض٘ح ٓ٘ز 

أعحع٤٤ٖ  جُرذج٣س ػ٠ِ ٓإضٔش جُٔؼحسػس ضوغ ػٖٔ ٓكٞس٣ٖ

جألٍٝ:  غرط٘حٛٔح ك٢ جُشعحتَ جُط٢ أسعِص ئ٠ُ جُِؿ٘س جُطكؼ٤ش٣س.

٤ٌَٛ جُٔإضٔش، ٝجألعظ جُط٢ ضوّٞ ػ٤ِٜح جُٔشحسًس. ٝجُػح٢ٗ: 

جُوؼح٣ح جُط٢ ع٤ط٘حُٜٝح، ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ٣٘رـ٢ جُٞطٍٞ ئ٤ُٜح.ًٝ٘ح 

ٗشٟ ذشٌَ ٝجػف إٔ جُٔكٞس جألٍٝ ع٤إغش ضأغ٤شج ذحُـح جُٔكٞس 

قشط٘ح ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ جُٔإضٔش ػ٠ِ أعظ طك٤كس، جُػح٢ٗ، ُزُي 

 ٝعؼ٤٘ح ذوٞز ك٢ رُي. 

ٝق٤ع ئٕ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُٔإضٔش جخطحسٝج إٔ ٣ٌٕٞ جُطٔػ٤َ 

جُ٘غر٢ ٌُِٔٞٗحش جُؼشجه٤س جُو٤ٓٞس ٝجُٔزٛر٤س ٛٞ جألعحط جألٍٝ 

ٓغ ذؼغ ئػحكحش ض٤ِ٤ٌٔس: )جٗغ٤حهح ٓغ أعظ ٓإضٔش طالـ 

ضؼحِٓ٘ح ٓغ جُٔٞػٞع ػ٠ِ ٛزج جُذ٣ٖ جُط٢ ُْ ٗٞجكن ػ٤ِٜح(، كوذ 

جألعحط، ػ٠ِ جٕ ٣طرن ذشٌَ طك٤ف. ُوذ ًحٕ ٛ٘حى ضـ٤٤د 

ٝجػف ُِطشف جُؼشذ٢ ٝجُغ٢٘ ػ٠ِ ٝؾٜ أخض، ُزُي أًذٗح 

ػ٠ِ ػشٝسز ضٔػ٤َ جٌُٔٞٗحش جألعحع٤س ُِٔؿطٔغ جُؼشجه٢ ذشٌَ 

  .(1)(ٓطٞجصٕ ك٢ ًَ ٤ٛثحش جُٔإضٔش، جذطذجء ذحُِؿ٘س جُطكؼ٤ش٣س

 

 

 

 

                                                           
 0225ـ  1ـ  05/  صحيفة الشرق األوسط( 1)
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كضخ جإلعال٢ٓ جٗغكد ٖٓ ػؼ٣ٞس ج٤ُٜثس ًٔح هحٍ: )جُ

ُِٔؼحسػس جُط٢ جٗطخرص ػود ٓإضٔش ُ٘ذٕ، ٝؽحُد  جُطأع٤غ٤س

ذؼشٝسز ٓشجؾؼس ؾ٤ٔغ جُٔٞجهق جُغحذوس ك٢ ػٞء جُٔظِكس 

جُؼ٤ِح ُِرالد ٝسكغ جالشطشجى ك٢ أ٣س أٗشطس ض٘رػن ػٖ ضِي 

ـ  4ـ  4ج٤ُٜثس أٝ ػٖ ٓإضٔش ُ٘ذٕ ُِٔؼحسػس( ئعالّ إٔٝ ال٣ٖ / 

٣٠٠٢  

 ئٕ:، ق٤ع شذد ػ٠ِ جُكضخ ك٢ ٓٞػغ آخشٝٛٞ ٓح أًذٙ 

جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ك٢ جُٜٔؿش ُْ ٣شطشًٞج ك٢  )أهطحخ

أ٣س ٓلحٝػحش ٓغ جألٓش٤٤ٌ٣ٖ ٝجُرش٣طح٤٤ٖٗ هرَ ؿضٝ جُؼشجم، 

ك٢ أقؼحٕ أٓش٣ٌح  -ًٔح كؼَ ذؼؼْٜ  -ْٝٛ ُْ ٣ِوٞج ذأٗلغْٜ 

ـ٤حٕ ٗظحّ ٝذش٣طح٤ٗح ْٝٛ دجتٔح ٓح ًحٗٞج ٣ؼِٕ٘ٞ سكؼْٜ ُط

  .(1)جُؼشجم(طذجّ قغ٤ٖ ٝجُطذخَ جألؾ٘ر٢ ك٢ 

ــ أدسى ئخٞجٗ٘ح ٖٓ جُكضخ جإلعال٢ٓ ك٢ جُخحسؼ  )كِٔح ُٝزُي:

جُٔإضٔش ٣ٞؾٜٖٔ جُٞال٣حش  ـ إٔٓكغٖ ػرذ جُك٤ٔذ  د. ٣وٍٞ

جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س، هحؽؼٞٙ ٝسكؼٞج جقطالٍ جُؼشجم، ذطأ٤٣ذ ٖٓ 

جُكضخ ك٢ جُذجخَ، ألٗ٘ح ػشك٘ح إٔ جُشؼد جُؼشجه٢ جُز١  ه٤حدز

ػح٠ٗ ٓح ػح٠ٗ ٖٓ ج٣ُٞالش ذ٤ذ جُ٘ظحّ جُظذج٢ٓ جُذ١ٞٓ جُـحشْ، 

ع٘ؼح٢ٗ ٓؼحٗحز أخشٟ ك٢ ظَ جالقطالٍ، ألٕ جُٞال٣حش جُٔطكذز ال 

ضـضٝ جُؼشجم ٖٓ أؾَ ضكش٣شٙ ٖٓ طذجّ، ٝئٗٔح ٖٓ أؾَ ضكو٤ن 

 . (2)ٓظحُكٜح ك٢ جُٔ٘طوس جُؼشذ٤س ًِٜح(

                                                           
 .0225ـ  4ـ 00/  نيلمولع إسالم أون ال حاتيفي تصر( 1)

 .0224ـ  5ـ  00/  7٨دار السالم / العدد  فةيصح( 0)
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 يٕو انُكثح  ... 2001/  4/  9 راتؼاً:

٣ٔػَ ذحُ٘غرس ألذ٘حء ، ٣٠٠٢/  4/ ٣9ّٞ  ٚك٢ جُٞهص جُز١ ًحٕ ك٤

جُؼشجم ًحسغس ٝؽ٤٘س ٌٝٗرس ضحس٣خ٤س خط٤شز ًحٗص ذؼغ 

جألطٞجش ض٘حد١ ذحالقطلحٍ ذٜزج ج٤ُّٞ ٝجضخحرٙ ػطِس سع٤ٔس 

ً ألٕ جُؼشجم ك٢ ٛزج ج٤ُّٞ ضكشس ًٔح  ٝجػطرحسٙ ػ٤ذجً ٝؽ٤٘ح

 ٣ضػٕٔٞ!

ٝك٢ ٝعؾ ٛزٙ جألؾٞجء ٝك٢ هحػحش ٓؿِظ جُكٌْ جُز١ شحسى 

ًحٕ جُظٞش جُٔؼرش ػٖ ػ٤ٔش  ٚجُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ك٤

جُؼشجه٤٤ٖ ٣ر٤ٖ جُكوحتن ػ٠ِ ُغحٕ جُذًطٞس جُلحػَ ٓكغٖ ػرذ 

جُز١ أٝػف ذؿالء إٔ ٛزج ج٤ُّٞ ٓٔػَ جُكضخ ق٤ٜ٘ح، ٝ جُك٤ٔذ

 جقطالٍ.٤ُظ ٣ّٞ ضكش٣ش ٝئٗٔح ٣ّٞ 

ــ ٣وٍٞ جُذًطٞس ٓكغٖ ػرذ  4/  ٣9ّٞ ٗٞجكن ػ٠ِ جضخحر  )ُْ

جُك٤ٔذ ــ ػطِس سع٤ٔس ك٢ جُرالد ٝسكؼ٘حٙ ذشذز ٝهذ هِص أٓحّ 

جُٔؿِظ ئٕ جألْٓ ٝجُشؼٞخ ال ٣ششكٜح إٔ ٣ظ٘غ ُٜح ضحس٣خٜح 

ػ٤ذجً ًٔح  ٚؿ٤شٛح، ٝهذ ط٘غ ٛزج ج٤ُّٞ ؿ٤شٗح ك٤ٌق ٗؿؼِ

٤س جُغحقوس ٖٓ جُؼشجه٤٤ٖ ُٖ ... ٝأٗح ٓٞهٖ إٔ جألؿِر ٚضغٔٞٗ

 . (1)(٣ٚكطلِٞج ذٜزج ج٤ُّٞ ألْٜٗ ُْ ٣ٌٞٗٞج طحٗؼ٤

سؾغ طذٟ ٓط٤ٔض ٖٓ أذ٘حء شؼر٘ح جُز٣ٖ سكؼٞج  ًٚٝحٕ طٞضحً ُ

ذحُطأ٤ًذ إٔ ٣ّٞ جُطحعغ ٖٓ  ٚٛزج جالقطلحٍ ٝأٌٗشٝج ٛزج جُطٞؾ

 ٤ٗغحٕ ٣ّٞ ٌٗرس قِص ذحُؼشجم ػ٠ِ ٣ذ هٞجش جالقطالٍ.

                                                           
 .0225ـ  5ـ  04/ 11صحيفة دار السالم / العدد ( 1)
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 ٔدزيتّ انؼزاقتستمزار َؼًم الخايساً: 

٢ٛٝ سج٣س  جُؼشجم،سكغ جُكضخ جإلعال٢ٓ ُٞجء جُؼَٔ ٖٓ جؾَ 

ًحٕ ٛذكٜح جألٍٝ ٝجالعحط ضكش٣ش جُؼشجم ٖٓ جالقطالٍ ٝضكو٤ن 

جُٔششٝع  ٚجالعطوالٍ جُ٘حؾض ٝجُغ٤حدز، ٝٛٞ ٓح ٗض ػ٤ِ

 ك٤ٚ:جُغ٤حع٢ ُِكضخ ق٤ع ؾحء 

 يسؼٗ يشزٔػُا انسياتسي نتذميك األْذاف اآلتيح:

.ضكش٣ش جُؼشجم ٖٓ جالقطالٍ ٝئصجُس آغحسٙ ٝضؼض٣ض جعطوالُٜ 2

.... ئٕ جٌُحسغس جُط٢ قِص جألؾ٘ر٤سٝٓوحٝٓس ًَ أشٌحٍ جُطرؼ٤س 

ػ٘ذٓح عوطص جُذُٝس ٝقِص ٓكِٜح هٞجش  4/  9ذحُؼشجم ٣ّٞ 

أػحدش جُؼشجم ع٤حع٤ح غٔح٤ٖٗ  جألٓش٢ٌ٣ جُرش٣طح٢ٗجالقطالٍ 

غ٤حع٤س جُط٢ قووطٜح ػحٓح ئ٠ُ جُٞسجء ٝضالشص جٌُٔطغرحش جُ

أطركص أٓحٓ٘ح  عوٞؽٜح، ُوذجُذُٝس جُؼشجه٤س ٓ٘ز ٗشأضٜح ئ٠ُ ٣ّٞ 

ٜٓٔس طؼرس ٢ٛٝ ضكو٤ن جعطوالٍ ٗحؾض ٝع٤حدز ًحِٓس ال ضطكون 

ٖٓ ًَ  ٚكوؾ ذحٗغكحخ جُوٞجش جألؾ٘ر٤س ٖٓ جُؼشجم ذَ ذطخ٤ِظ

 أشٌحٍ جُطرؼ٤س.

ٜٝٓٔح ًحٗص جُظشٝف كحٕ جالضلحم ػ٠ِ ؾذٍٝ ص٢٘ٓ ٓكذد 

جُوٞجش جُٔكطِس ٣طشجكن ٓغ ذ٘حء جُوٞجش جُٔغِكس  ٚكد ذٔٞؾرض٘غ

 .(ٚجُٞؽ٤٘س ٛٞ أٓش ال ٣ٌٖٔ ضأؾ٤ِ

ٝؾحءش ضأ٤ًذجش ه٤حدجش جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ذٜزج 

جُخظٞص ًِٜح ضظد ك٢ ػشٝسز ئٜٗحء جالقطالٍ ذشٌَ ًحَٓ 

ٓغ ذ٘حء هٞجش أ٤٘ٓس ػشجه٤س ٢ً ال ضكذظ كٞػ٠ ٣ٝؼ٤ع 

، ٝذكغد جألعطحر ئ٣حد جُغحٓشجت٢ جُٔلغذٕٝ ك٢ أسع جُؼشجم
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كإ: )جُؼشجه٤٤ٖ ًِْٜ ٣غؼٕٞ العطؼحدز جُغ٤حدز، ٝال ٣شػ٠ أ١ 

ٓػَ ٛزٙ جُكحُس ُٖ ٚ ْٜٓ٘ إٔ ٣رو٠ جُؼشجم ذِذجً ٓكطالً، ٝك٢ ٝؾٜ

هذ ٣طأخش ، ٣ٌٕٞ أٓحّ جألٓش٣ٌحٕ ئال ضغ٤ِْ جُغ٤حدز ٝجالٗغكحخ

 .(1)ك٢ جألخ٤ش عٞف ٣طكون( ٚٛزج جالٗغكحخ ٌُٝ٘

 

ٖٓ ؿ٤ش  ٚٗؼَٔ ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ئدجسز جُؼشجم ألذ٘حت )أٗ٘ح ٣ٝؼ٤ق:

ضذخَ جُوٟٞ جُخحسؾ٤س، ٝع٤ٌٕٞ عؼ٤٘ح ٓغ جُوٟٞ جُؼشجه٤س 

ُطكو٤ن رُي ذأعشع ٝهص ٌٖٓٔ، ٝع٘كحٍٝ إٔ ٣ٌٕٞ جإلؾٔحع 

 .(2)جُذ٢ُٝ ُظحُف عشػس ضكو٤ن ٛزج جُٜذف(

 

ٝجُٔغأُس ٤ُغص ك٢ ئؽالم شؼحسجش كوؾ هذ ضؿش ػ٠ِ جُرِذ 

جُكضخ جإلعال٢ٓ ك٢ ٓٞػٞع جٗغكحخ  ٚج٣ُٞالش، ٝٓح ؽشق

ً هٞجش جالقطالٍ  ً ٝؽ٤٘ آٗزجى ٓػَّ )ذشٗحٓؿح ُالٗغكحخ، ذٔؼ٠٘ إٔ  ح

أذؼحدٙ جُغ٤حع٤س ٝجأل٤٘ٓس ٝجالهطظحد٣س، كٜٞ  ٚٛزج جُرشٗحٓؽ ُ

 .ذشٗحٓؽ ضطشجذؾ أؾضجؤٙ ذؼؼٜح ذحُرؼغ ج٥خش

ِن ؾذُٝس جالٗغكحخ، أ١ إٔ ٛزج جُؿذٍٝ جُٔطؼ ٖٚٓ ػٔ٘ 

ذحالٗغكحخ ٣وطؼ٢ أ٣ؼح جإلؾحذس ػ٠ِ ؾِٔس ٖٓ جألعثِس ٝجضخحر 

 .(3)ؾِٔس ٖٓ جإلؾشجءجش ػٖٔ ٛزج جُرشٗحٓؽ جُٞؽ٢٘(

                                                           
 .0224ـ  ٦ـ  4/  نيإسالم اون ال( 1)

 .0225ـ 4ـ  1١السامرائي / مجلة المجتمع /  اديإ( 0)

 .0227ـ  11ـ  02السامرائي / لناة الجزيرة /  اديإ( 5)
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جُٔ٘لِص ٝجعطلكحُٜح جُؼالٓس جُرحسصز ك٢ ضؼذ ظحٛشز جُغالـ 

، ٝجُط٢ ضشًص ضأغ٤شٛح خ٤شزجُٔشٜذ جُؼشجه٢ خالٍ جُغ٘ٞجش جال

جٌُر٤ش ك٢ ٛشحشس جُٞػغ جأل٢٘ٓ، ٝػؼق جُذٝس جُز١ ضوّٞ 

جألؾٜضز جُشع٤ٔس ك٢ ٓالقوس جُؿش٣ٔس جُٔ٘ظٔس ٝجُؼظحذحش 

 جإلسٛحذ٤س جُط٢ ضش٣ذ ذحُؼشجم ٝأذ٘حء شؼر٘ح جُغٞء.

ػطذجء ػ٠ِ جُٔٞجؽ٤ٖ٘، ٝجُٔ٘حؽن، ٝجُٔإعغحش جٕ قٞجدظ جال

جُشع٤ٔس ٝجُذذِٞٓحع٤س، ذحضص ضؼرش ػٖ قحُس ذحُـس جُخطٞسز، 

 ذاؽحسٝضغطِضّ ٖٓ جُؿ٤ٔغ جُطٌحضق ُذػْ جُغالـ جُٔ٘ؼرؾ 

 جُذُٝس جُؼشجه٤س، ٝجُط٢ ٣ؿد جٕ ضأخز دٝسٛح ك٢ ٓٞجؾٜطٚ.

ٝٝعؾ ًَ ٛزٙ جُك٤ػ٤حش، ٣رشص جُٔٞهق جُطحس٣خ٢ جُٔرذت٢ 

ػحذص جُز١ جضخزٙ جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢، ٝجُز١ أٝػف ٝجُ

ذؿالء ٓٞهلٚ ٖٓ ًحكس جُؿٔحػحش جُخحسؾس ػ٠ِ جُوحٕٗٞ، ٝٗرٚ 

ػ٠ِ خطشٛح ٝػشسٛح، ٝرُي جُطحتل٤س ٝرُي ػرش ػششجش 

 جُر٤حٗحش ٝجُطظحس٣ف ٝجُشعحتَ ٝجُِوحءجش.
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  انٕلفاخ:ْٔذِ تؼض 

جُػحذص ٖٓ ظحٛشز جُغالـ أًذ جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ٓٞهلٚ 

جُٔ٘لِص ٝجُؼظحذحش جُخحسؾس ػ٠ِ جُوحٕٗٞ، ٝأػِٖ إٔ جُغالـ 

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ذ٤ذ جُذُٝس قظشجً، ٓؼِ٘حً شؿرٚ ٝجعطٌ٘حسٙ ٝئدجٗطٚ 

ٌُحكس قٞجدظ جالػطذجء ػ٠ِ جُؼشجه٤٤ٖ جألذش٣حء، أٝ ضٞظ٤ق ٛزج 

 جُغالـ إلػؼحف جُذُٝس.

ٖ ذٜزج جُِٔق، ًٔح شذد ػ٠ِ أ٤ٔٛس ٓالقوس ًحكس جُٔطٞسؽ٤

ٝجُذجػ٤ٖٔ ُطِي جُؿٜحش جُطخش٣ر٤س، ٝجُط٢ ضش٣ذ جذوحء جُغحقس 

 جُؼشجه٤س ٜٗرحً ُِلٞػ٠ ٝجالػطشجخ ٝجُظشجع.

ػ٠ِ ئرجهس أذ٘حء  )دأذصجٕ جُؿٔحػحش جُخحسؾس ػ٠ِ جُوحٕٗٞ 

خٞف،  ٝذالٝػف جُٜ٘حس  ٝك٢ ٝجُؼزجخشؼر٘ح أُٞجٕ جُٔٞش 

أرجٛح ػٖ  ًٝقٝجُٞهص هذ قحٕ ُكَ ٛزٙ جُط٘ظ٤ٔحش جُٔؿشٓس 

 .(1)جُظحذش٣ٖ(أذ٘حء شؼر٘ح 

 6ٝٓ٘ز ٝهص ٓرٌش ؽحُد جُكضخ ك٢ ضظش٣كحش طكل٤س ذطحس٣خ 

ٓٞجؾٜس ًحكس جُؼظحذحش جإلؾشج٤ٓس  ذؼشٝسز ٣٠٠6/  6/ 

ٝجالسٛحذ٤س ذشؿحػس ٝدٕٝ ضشدد، ًٜٞٗح آرش جُشؼد جُؼشجه٢، 

دُٝسً دجخَ جُذُٝس، ٓش٤شجً ئ٠ُ أ٤ٔٛس إٔ  ٝأطركص ضؼَٔ ُطٌٕٞ

٣ٌٕٞ جُغالـ ذ٤ذ جُذُٝس قلحًظح ػ٠ِ ٝقذز جُؼشجم ٝػ٠ِ أٖٓ 

 شؼر٘ح جٌُش٣ْ.

                                                           
 .022٦/  12/  0من تصريح صحفي للحزب اإلسالمي بتاريخ  (1)
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ػغٌشز  )سكغٝسعخ جُكضخ سؤ٣طٚ جُٔرذت٤س ٝجُوحتٔس ػ٠ِ 

جُٔؿطٔغ، ٝدػْ جُطش٤ٌالش جأل٤٘ٓس جُشع٤ٔس ُطٌٕٞ ٢ٛ جُؿٜس 

 .(1)جُٞق٤ذز جُط٢ ضؼرؾ جُِٔق جأل٢٘ٓ(

س جألؽشجف ٝجُؿٜحش جُغ٤حع٤س جُؼشجه٤س ٓذػٞز ُطشع٤خ جٕ ًحك

ٝضؼض٣ض جُؼَٔ جُغ٢ِٔ ٝدػْ عِطس جُوحٕٗٞ ٝجُذعطٞس، ٝجُط٢ 

ضٞؾد ػ٠ِ جُؿ٤ٔغ جالُطضجّ ذٜح، ٝ)جٕ جُطٜحٕٝ ك٢ ٓٞجؾٜس ٛزٙ 

جُششػ٤س ُش٤ٞع  جألشٌحٍ ٓ٘فجُؼظحذحش جُٔ٘لِطس ٣ؼ٢٘ ذشٌَ ٖٓ 

٘ل٤ز ٓح ٣شٝٗٚ جُلٞػ٠ جُط٢ ضؼْ ذحٓطالى ٛإالء جُغالـ ٝض

ً ٤ُظ ك٢ طحُف ذ٘حء جُذُٝس جُو٣ٞس جُٔط٤٘س  ُظحُكْٜ ٝٛٞ هطؼح

 . (2)جُط٢ ضلشع جُوحٕٗٞ ػ٠ِ جُؿ٤ٔغ ذال ض٤٤ٔض أٝ جعطػ٘حء(

ٝهذ شذد جألعطحر ئ٣حد جُغحٓشجت٢ ػ٠ِ )ئٕ ًَ ػَٔ رج ؽحذغ 

ً ًَٝ ٝؾٞد ُؿٔحػحش ضكَٔ  ً هحؽؼح ٓغِف ٓشكٞع سكؼح

جُؼشجه٤س ٓشكٞع سكؼحً  جُذُٝس ٝأؽحسجُغالـ خحسؼ ٗطحم 

هحؽؼحً، كال ٌٓحٕ ُٜإالء ك٢ أ٣س دُٝس ػظش٣س أٝ ك٢ أ٣س دُٝس 

ضكطشّ ٗظحٜٓح جُغ٤حع٢، ًٜٞٗح ضٔػَ ػحَٓ ضخش٣د ٝئػؼحف 

 .(3)ُٜح(ُغِطس جُذُٝس ٤ُٝغص ػحَٓ ذ٘حء ٝهٞز 

 

 

                                                           
 .022٦ـ  ٨ـ  12/  00٨صحيفة دار السالم / العدد  (1)

 .022٨ـ  4ـ  02مولع الحزب اإلسالمي العرالي /  (0)

 .022٦ـ  ٨ـ  51/  05٦صحيفة دار السالم/ العدد  (5)
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جُذُٝس، ٖٓ ٓ٘ظٞس  ئؽحسٝجُذػٞز ُؼرؾ جُغالـ جُٔ٘لِص ك٢ 

جُكضخ جإلعال٢ٓ، ال ضخض كثس دٕٝ أخشٟ ذَ ئٕ جُؼشجم ًِٚ 

ٓظِكس ٝؽ٤٘س ك٢ ٗضع ٛزج جُغالـ  )كٜ٘حىع٤غطل٤ذ ٜٓ٘ح، 

ٝجُكذ ٖٓ جُطكشًحش جُطخش٣ر٤س ٝجُٔشرٞٛس إلطكحذٚ ٝئ٣وحف 

 .(1)جإلؾشج٤ٓس(ػ٤ِٔحضٜح 

ٝال ؿشجذس ك٢ رُي، كٔششٝع جُغالـ جُٔ٘لِص ئٗٔح ٛٞ ٣ؼَٔ 

 .(2)ئؾٜحع ٓششٝع جُٔظحُكس جُٞؽ٤٘س )ػ٠ِ

ٝك٢ سعحُطٚ جالعرٞػ٤س عِؾ جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼٞء ػ٠ِ 

أ٤ٔٛس قظش جُغالـ ذ٤ذ جُذُٝس ذحُوٍٞ: )ٖٓ جُٔؼِّٞ ُذٟ جُؿ٤ٔغ 

إٔ جُذٍٝ ضغطوش ٣ٝؼ٤ش شؼرٜح ك٢ أٓحٕ ػ٘ذٓح ضٌٕٞ جُذُٝس 

جُكحسط جأل٤ٖٓ ػ٠ِ ٓظِكطٚ ٝجُؼ٤ٖ جُط٢ ال ضـٔغ ُكٔح٣طٚ، 

ي ُٖ ٣ٌٕٞ أٝ ٣طكون ئال ػ٘ذٓح ٣٘كظش ٝؾٞد جُغالـ ًَٝ رُ

 ٝجُوٞز ذ٤ذٛح ٖٓ دٕٝ ؿ٤شٛح دجخَ ئؽحس جُذُٝس ػٔٞٓح.

أطرف ٓخضٗح ًر٤شجً ُألعِكس ٝٓالرجً  ٣٠٠٢جُؼشجم ٓح ذؼذ 

ُِٔطغ٤ِِٖ ٖٓ خحسؼ قذٝدٙ ٤ُوٞٓٞج ٝػ٠ِ ذٌَ جألػٔحٍ جُخحسؾس 

 عحػطٜح ػٔٔ٘ح أطٞجض٘ح ٓغ ًَ جُوٟٞ جُوحٕٗٞ، ٖٝٓػ٠ِ 

جُٞؽ٤٘س جُط٢ ٗحدش ذ٘ضع جُغالـ جُٔ٘لِص جُز١ ػحغص ك٢ 

 .(3)جألسع جُلغحد(

                                                           
 .022٦ـ  5ـ  05/  000دار السالم/ العدد  ةصحيف (1)

 .022٦ـ  ١ـ  5/  055صحيفة دار السالم/ العدد  (0)

 .0225ـ  ٦ـ  1١للحزب اإلسالمي/  54من الرسالة  (5)
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ًٝحٗص ٓٞجهق جُكضخ جإلعال٢ٓ ٖٓ جُؿٔحػحش جُخحسؾس ػ٠ِ 

ً أ٣حً ًحٕ  طٞش جُكضخ ُكظس  أعٜٔح، ًٝحٕجُوحٕٗٞ ضٞغ٤وحً ٤ٓٞ٣ح

ذِكظس ٓغ ًَ ٓ٘حؽن ذـذجد ٝجُٔكحكظحش، كوذ ٗرٚ جُكضخ 

خط٤شز ٝعحذوس ُْ ٣شٜذٛح  جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ػ٠ِ ظحٛشز

جُؼشجم ٖٓ هرَ، أال ٢ٛٝ جالػطذجء ػ٠ِ ذ٤ٞش هللا ٝجٗطٜحى 

عحذوس ُْ ٣شٜذٛح جُؼشجم ك٢ جُؼظش جُكذ٣ع ٖٓ  )ك٢ قشٓحضٜح،

هرَ ــ ٣وٍٞ جُكضخ ك٢ ئقذٟ ضظش٣كحضٚ ــ ٣طْ جُطؿحٝص 

 .(1)ٝضؼح٠ُ(ذحالػطذجء ػ٠ِ ذ٤ٞش هللا عركحٗٚ 

ُِٔغحؾذ ُِٝٔظ٤ِٖ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٝشذد ػ٠ِ ئٕ جالعطٜذجف ج٥غْ 

٣غٌص ػ٘ٚ ٓخحؽرحً ًَ طحقد عِطس ٝهشجس إٔ ٣طذخَ ٖٓ أؾَ 

ئ٣وحف ٓغِغَ جعطٜذجف دٝس جُؼرحدز جُٔخطِلس ٖٓ ٛؿٔحش 

خظّٞ جُؼشجم ٝجُشج٤ٖٓ ُضػضػس ٝجهؼٚ، كٖٔ جُٞجػف )ئٕ 

جُؼالٓس جُرحسصز جُط٢ ذحضص ك٢ جُؼشجم جُؿذ٣ذ ٢ٛ جعطٜذجف دٝس 

جع جالٗطٜحًحش ٝجالػطذجءجش... ئٕ جُكضخ جُؼرحدز ذٔخطِق أٗٞ

جإلعال٢ٓ ٣ّؼُذّ جعطٜذجف ؾ٤ٔغ دٝس جُؼرحدز ٝذال جعطػ٘حء ؾش٣ٔس 

ً ٝهحٗٞٗحً، ٝال ذذ ُِكٌٞٓس ٝٓؼٜح ًحكس  ًرشٟ ٓشكٞػس ششػح

جُٔشؾؼ٤حش جُذ٤٘٣س ٝجُغ٤حع٤س إٔ ضإد١ ٓغإ٤ُٝحضْٜ جُطحس٣خ٤س 

 .(2)ذكٔح٣س دٝس جُؼرحدز ٝسٝجدٛح(

 

                                                           
 .022٦/  5/  10من تصريح للحزب بتاريخ  (1)

 .022٦ـ  ١ـ  04للحزب اإلسالمي/  150من البيان  (0)
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ًزُي إٔ جُؿٔحػحش جُخحسؾس ػ٠ِ جُوحٕٗٞ ًِٜح ٝذ٤ٖ جُكضخ  

عٞجء ك٢ خطٞسضٜح ٝدٝسٛح جُطذ٤ٓش١ جُٔ٘لز ُألؾ٘ذجش 

جُخحسؾ٤س، ٝئٕ جإلسٛحخ ك٢ ًَ جألقٞجٍ ٓشكٞع أ٣ح ًحٕ 

 .(1)ٓظذسٙ ٝؿح٣حضٚ ٝجُؿٜحش جُط٢ ض٘شؾ ك٤ٚ(

ٝطٞسز ٓإُٔس ضِي جُط٢ ٣غوؾ ك٤ٜح ٓثحش  ٓإعلحً،ُوذ ًحٕ ٓشٜذجً 

ػك٤س ػ٤ِٔحش ئؾشج٤ٓس ض٘لزٛح جُؼظحذحش  جُؼشجه٤٤ٖ ًَ ق٤ٖ

جُخحسؾس ػ٠ِ جُوحٕٗٞ، ٝٝعؾ ضِي جُظٞسز جُٔإُٔس ًحٗص ه٘حػس 

جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ إٔ ضِي جُؿشجتْ ٓح ٢ٛ ئال ض٘ل٤ز ده٤ن 

ُٔخطؾ خر٤ع ٝأؾ٘ذز ؿش٣رس ػٖ أسع جُؼشجم جُط٢ ُْ ضؼشف 

ً ُِٔكرس ٝجُٔٞدز ذ ً ًٝحٗص ػ٘ٞجٗح ٤ٖ أذ٘حء جالهططحٍ جُطحتل٢ ٣ٞٓح

 جُٞجقذ.جُشؼد ٝجُٞؽٖ 

كوذ أًذ جُكضخ ذحعطٔشجس ػ٠ِ قو٤وس إٔ جألػٔحٍ جإلؾشج٤ٓس جُط٢ 

جُؼوَ جُٔذذش ُٜح ٖٓ خحسؼ جُكذٝد ٝإٔ  شؼر٘ح ًحٕضغطٜذف أذ٘حء 

ٖٓ ٝػغ ضِي جُخطؾ جُخر٤ػس ًحٕ ٣ش٣ذ إٔ ٣غلي ٓض٣ذجً ٖٓ جُذّ 

ً ًحٕ  ٢ٓ ك٢ ٣وٍٞ جُكضخ جإلعال ػ٘ٞجٗٚ ٝجٗطٔحؤٙ:جُؼشجه٢ أ٣ح

)ئٕ ج٤ُذ جألؾ٘ر٤س جُط٢ خططص ُٜزٙ  (:25٣ذ٤حٗٚ جُٔشهْ )

٣ذ ٝجقذز ٝجٕ جُؼشجه٢ جُرش١ء جُز١  جإلؾشج٤ٓس ٢ٛجألكؼحٍ 

 .(2)٣غطٜذف ٤ٓٞ٣حً ٛٞ جُؼك٤س جُٞق٤ذز(

 

                                                           
 .0225ـ  11ـ  ٦اإلسالمي/ للحزب  74من الرسالة  (1)

 .0225ـ  7ـ  0٨بتاريخ:  (0)
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ٝٛزٙ جُؿشجتْ جُط٢ ضشضٌرٜح جُؼظحذحش جالؾشج٤ٓس ُٜح أٛذجف 

جعطٔشجس ٛزٙ جُٔأعحز ٣ؼَٔ  )ئٕ جُكضخ:ذؼ٤ذز جُٔذٟ، كرشأ١ 

ػ٠ِ صػضػس جُ٘ظحّ، ٝجػؼحف ٤ٛرس ٝعِطس جُذُٝس، ٝؾؼَ 

 .(1)(جُغحقس جُؼشجه٤س ٜٗرحً ُِلٞػ٠ ٝجُ٘ضجع

ًٔح ٗٞٙ جُكضخ، ذحٕ جعطٜذجف جُغلحسجش ٝجُٔوشجش جُذذِٞٓحع٤س 

ُؼ٤ٞف جُؼشجم، ئٗٔح ٣غ٢ء ُظٞسز جُؼشجم جُخحسؾ٤س، ٝال 

ٝجٗٚ ٓح صجٍ ُْ ٣طؼحك٠  ٣ظد ك٢ ٓظِكطٚ جُٞؽ٤٘س، ٝال ع٤ٔح

 ذؼذ ٖٓ ؾشجقحضٚ جُر٤ِـس.

جٕ جُٞجؾد جُٞؽ٢٘ ج٤ُّٞ ٣غطذػ٢ ٖٓ جُؿ٤ٔغ )دػْ ًحكس خطؾ 

كشع جُوحٕٗٞ ٝقظش جُغالـ ذ٤ذ جُذُٝس، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضشع٤خ 

عِطس جُذُٝس ذكضّ ٤ٜ٘ٓٝس ٝق٤حد٣س، ٝػذّ جُغٔحـ ُطِي 

س٣غ جُؿٔحػحش جُخحسؾس ػ٠ِ جُوحٕٗٞ ذاكشحٍ ضِي جُخطؾ ٝجُٔشح

 .(2)جُٞؽ٤٘س(

 جُكضخ جإلعال٢ٓٝضأ٤ًذجً ُشؤ٣طٚ جُػحذطس ضؿحٙ ٛزج جُٔٞػٞع، أًذ 

جُظشجع ذ٤ٖ جُذُٝس ٝجُالدُٝس ذحش ٣ٜذد أٖٓ جُؼشجم ٝق٤حز  جٕ

 .جُؼشجه٤٤ٖ

/ 9/ 29ٝأٝػف جُكضخ ك٢ ضظش٣ف طكل٢ أطذسٙ ذطحس٣خ 

جٕ ئٕ جُظشجع جُكو٤و٢ جُز١ ٣شٜذٙ جُؼشجم ج٤ُّٞ ٛٞ ذ٤ٖ  ٣٠٣٠

جٌُٜٔ٘س جُط٢ ضكحٍٝ جُروحء ٝجُطؼحك٢، ٝذ٤ٖ جُال دُٝس، جُذُٝس 
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ٓشذدجً جٕ ٛ٘حى ٖٓ ال ٣ضجٍ ٣ذكغ ُٔششٝع جُلٞػ٠ ٣ٝذػٔٚ ٖٓ 

 .جؾَ جذوحء جُؼشجم ػؼ٤لحً ال ٣وذس ػ٠ِ جُٜ٘ٞع ٖٓ ؾذ٣ذ

جإلسٛحذ٢  ٝضحذغ: ك٢ جُٞهص جُز١ ٓح صجُص ؾشجقحش دجػش

ٓغطٔشز ٝضإغش ك٢ ٝجهؼ٘ح جأل٢٘ٓ، ضضدجد جُٔؼحٗحز جُؼشجه٤س 

ذحُظٞجس٣خ ٓؿُٜٞس جُٔظذس، ػشٞجت٤س جالٗطالم، ُطظ٤د 

جُؼٞجتَ جالٓ٘س، ٝٓ٘حصٍ جُٔذ٤٤ٖٗ، ٝضٜذد ػالهحش جُؼشجم 

ً ئ٠ُ ػشٝسز  جُخحسؾ٤س ذحُٔض٣ذ ٖٓ جُطٞضش ٝجالػطشجخ، ٓ٘رٜح

ٕٞ ًَ ق٤ٖ غٖٔ جكؼحٍ قٔح٣س جسٝجـ جذ٘حء شؼر٘ح جُز٣ٖ ٣ذكؼ

 .ٝٓـحٓشجش جُخحسؾ٤ٖ ػ٠ِ جُوحٕٗٞ ٖٓ دٓحءْٛ ٝجسٝجقْٜ

ًٔح جػحف ذحٕ جُؼَٔ جُٞجؾد ج٤ُّٞ ٣كطْ ػ٠ِ جُؿ٤ٔغ جُطؼحٕٝ 

ٖٓ جؾَ جسعحء دُٝس جُٔإعغحش، ٝقظش جُغالـ ذ٤ذ جُذُٝس 

ً جُكٌٞٓس  ٝضكص ع٤طشضٜح، ٝجُٞهٞف ٓغ ؾٜٞد جُكٌٞٓس، دجػ٤ح

ٜحٕٝ ك٢ ٓالقوس ٝٓكحعرس ٛزٙ ٝجألؾٜضز جأل٤٘ٓس ُؼذّ جُط

جُؼظحذحش جُٔ٘لِطس جُط٢ ضطكَٔ جُٔغإ٤ُٝس ك٤ٔح ٣كذظ ج٤ُّٞ ٖٓ 

 جػطشجخ أ٢٘ٓ ًر٤ش.

ٌٝٛزج ًحٕ جُكضخ جإلعال٢ٓ ٣إًذ ػ٠ِ جُذٝجّ ػرش ٓٞجهلٚ 

جُغالـ جُٔ٘لِص ٛٞ ٓششٝع خر٤ع،  جُٔخطِلس إٔجإلػال٤ٓس 

ٝظحٛشز خط٤شز ال ذذ ٖٓ ٓٞجؾٜطٚ، ٝٛٞ عِٞى ؿش٣د ُْ 

ؼؼٚ ػشجه٤ٕٞ ػحشٞج ػ٠ِ أسع جُؼشجم ِٜٝٗٞج ٖٓ خ٤شجضٚ ٣

 ٝششذٞج ٖٓ ٤ٓحٛٚ.
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 ٔفي انختاو.. 

٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗغؿَ ٓٞهق جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ٖٓ ٛزج 

  ج٥ض٤س:جُِٔق ذحُ٘وحؽ 

جُكضخ جإلعال٢ٓ ػذ جُغالـ جُٔ٘لِص ذٌحكس أٗٞجػٚ  .2

٣ٝذ٣ٖ ًَ جُؿشجتْ جُط٢ ض٘لزٛح جُؼظحذحش جُخحسؾس ػ٠ِ 

 جُوحٕٗٞ..

جُغالـ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ذ٤ذ جُذُٝس قظشجً ٝئال قظِص  .٣

  جُغِطس.جُلٞػ٠ ٝؿحذص 

جُغالـ جُٔ٘لِص ٓششٝع خحسؾ٢ خر٤ع، ال ٣ش٣ذ جُخ٤ش  .٢

 ُِؼشجم ٝال ُِؼشجه٤٤ٖ. 

جُزجًشز جُٞؽ٤٘س جُؼشجه٤س ٓح ضضجٍ ضخطضٕ آالف جُظٞس   .4

جُٔإُٔس ُٔح كؼِطٚ ضِي جُؼظحذحش، ٝٓكحكظحض٘ح جُط٢ 

شجٕ جسٛحخ دجػش ضك٢ٌ ًَ ق٤ٖ هظض جًطٞش ذ٤٘

جُٔؼحٗحز، ٝجُط٢ ُْ ض٘ط٢ٜ ئال ذحُرطٞالش جُؼشجه٤س جُط٢ 

ضالهص ك٤ٜح دٓحء أذ٘حء جُٔكحكظحش ًحكس دٕٝ ض٤٤ٔض، ٓٔح 

٣شعخ ؽر٤ؼس جُٔششٝع جُز١ ٣كون هٞز جُذُٝس ٝقٔح٣س 

 أذ٘حء شؼر٘ح، ٝٛٞ )جُٔششٝع جُٞؽ٢٘(.
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٣ٔػَ ٓٞػٞع جضلحه٤س عكد جُوٞجش جألٓش٤ٌ٣س ٖٓ جُؼشجم ٝجقذز 

ح ـــٝرُي ًٜٞٗ جُؼشجه٤س،ٖٓ أْٛ جُِٔلحش جُغ٤حع٤س ػ٠ِ جُغحقس 

ً ٝٓرذت٤ـــظ ٓٞػٞػـــضٔ ً عحخ٘ح ً أال ٝٛـــح ٞ )جُغ٤حدز ــــح

 (.جُٞؽ٤٘س

س جألخز ٝجُشد قٍٞ ٛزج جُِٔق جُْٜٔ ًحٕ جُكضخ رٝٝعؾ ؾِ

ً ك٢  سؤ٣طٚ،جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ًٝؼحدضٚ ٝجػف ك٢  ٝؽ٤٘ح

 ضل٤ٌشٙ.ٝجهؼ٤حً ك٢  ؽشقٚ،

ٔػثز ػشزاخ انتظزيذاخ ٔانًٕالف انًختهفح أكذ انذشب 

 ػهٗ رؤيتّ انتي يًكٍ تهخظيٓا تاآلتي:

ئٕ ػوذ جضلحه٤س ٣ؼغ خطس إلٜٗحء جالقطالٍ ٣ٝؼ٤ذ ُِؼشجم  .2

ع٤حدضٚ أٓش ال ذذ ٓ٘ٚ، ك٤ّٞ جُلشـ جُؼشجه٢ جُكو٤و٢ ٛٞ ٣ّٞ سؤ٣س 

 جُؼض٣ض.آخش ؾ٘ذ١ أٓش٢ٌ٣ ٣ـحدس أسع ٝؽ٘٘ح 

ال ٣ٌٖٔ ضٔش٣ش جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس دٕٝ ضذه٤ن ٝٓشجؾؼس ٓطأ٤ٗس  .٣

٣ٌٕٞ ألذ٘حء ًٜٞٗح ضخض ٓٞػٞع جُغ٤حدز جُٞؽ٤٘س، ًٔح ال ذذ إٔ 

شؼر٘ح سأ١ ك٤ٜح ٝك٢ ذ٘ٞدٛح قط٠ ض٘حٍ جإلؾٔحع جُٞؽ٢٘ 

ٌٝٛزج ًحٕ ئطشجسٙ ػ٠ِ ئػحكس كوشز جالعطلطحء  ُٜح،جُؼشٝس١ 

 ػ٤ِٜح ششؽحً ُط٘ل٤زٛح ٝٛٞ ٓح ٗؿف ك٤ٚ ٝجُكٔذ هلل. 

جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس ك٢ ط٤ـطٜح جأل٠ُٝ ًحٗص ضٌشط جُٞجهغ جُشحر  .٢

٢ُ كٖٔ ؿ٤ش جٌُٖٔٔ ضؿحٝصٙ أٝ ٝذحُطح رجضٚ،جُز١ أٝؾذٙ جالقطالٍ 

ئؿلحُٚ، ُٝزُي أطش جُكضخ ػ٠ِ ػشٝسز جُو٤حّ ذؼ٤ِٔس ضظك٤ف 

ضؼ٤ذ جُكن ٝضشد جُٔظحُْ ٝض٘ظق ٓثحش جألُٞف جُز٣ٖ ضؼشسٝج 

ٓإًذجً أٗٚ ال ٣٘رـ٢  ٝذٔٞجكوطٚ،ؾشجء ٓٔحسعحش جُٔكطَ أٝ ؿ٤شٙ 
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إٔ ض٘طظش جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس ػ٠ِ جإلطالـ جُغ٤حع٢، ًٝحٕ ئهشجس 

جإلطالـ جُغ٤حع٢( ٖٓ هرَ جُرشُٔحٕ ُطٌٕٞ ِٓكوحً  غ٤وس)ٝ

  جُٔٞهق.ذحالضلحه٤س ضط٣ٞؿحً ُزُي 

ئٕ ضطحذغ جألقذجظ ٣إًذ طٞجخ سؤ٣س جُكضخ جإلعال٢ٓ ذٜزج  .4

ً ُِوٞجش جألؾ٘ر٤س ٖٓ  جُخظٞص، كح٤ُّٞ ضشٜذ ٓذٗ٘ح جٗغكحذح

 ٓ٘حؽوٜح ٝؿذجً ضٌطكَ أسجػ٤٘ح ذحالٗغكحخ جُطحّ. 

س جُٔطٞجصٗس ٓرػٞغس ج٤ُّٞ ك٢ ٝعحتَ ئٕ ٛزٙ جُشؤ٣س جُٞؽ٤٘

ٝعٞف ٗغطؼشع  جُؼشجه٢،جإلػالّ جُشع٤ٔس ُِكضخ جإلعال٢ٓ 

 ُٞػٞقٜح،ػذدجً ٖٓ ٛزٙ جُطظش٣كحش جُط٢ ال ضكطحؼ ئ٠ُ ضؼ٤ِن 

ٝٗإًذ أٗ٘ح عِ٘طضّ ذحُطغِغَ جُض٢٘ٓ ُٜح ٝرُي ُطأ٤ًذ إٔ ٓٞهق 

٠ جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ًحٕ ٝجػكحً غحذطح ٓ٘ز جُِكظس جألُٝ

  ضـ٤٤ش:ُْٝ ٣طشأ ػ٤ِٚ أ١  جأل٤٘ٓس،ُطشـ ٓٞػٞع جالضلحه٤س 

  ئٕ ػِىىى٠ جُكٌٞٓىىىس جُؼشجه٤ىىىس ئرج ٓىىىح أسجدش ضٞه٤ىىىغ جالضلحه٤ىىىس(

جأل٤٘ٓس ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىذز جألٓش٤ٌ٣ىس إٔ ضىذسؼ ػىٖٔ ذ٘ٞدٛىح 

ٓغىىىأُس ضؼىىى٣ٞغ جُشىىىؼد جُؼشجهىىى٢ ؾىىىّشجء جُؼ٤ِٔىىىحش جُؼغىىىٌش٣س 

ئٗ٘ىىح ٗؼطوىىذ ئٕ  ..جألٓش٤ٌ٣ىىس ٝٓٞػىىٞع ئؽىىالم عىىشجـ جُٔؼطوِىى٤ٖ.

ٓغىىأُس جُٔطحُرىىس ذىىذكغ جُطؼ٣ٞؼىىحش ُِشىىؼد جُؼشجهىى٢ ٝٓٞػىىٞع 

ئؽالم عشجـ جُٔؼطو٤ِٖ ال ضوىَ كى٢ جأل٤ٔٛىس ػىٖ جُر٘ىٞد جألخىشٟ 

جُٔذسؾس ػٖٔ جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس، الٕ ٛز٣ٖ جألٓش٣ٖ ُٜٔح جسضرحؽ 

ٝغ٤ن ذأٖٓ ٝجعطوشجس جُرالد ًٔح ئٜٗٔح ٣شٌالٕ دػٔحً ُِكٌٞٓس ك٢ 

... ئٕ ٛ٘ىىىىىحى أػىىىىىذجدجً ًر٤ىىىىىشز ٓىىىىىٖ جُٔؼطوِىىىىى٤ٖ قىىىىىحٍ ضكو٤ؤٜىىىىىح

ٝجُٔطؼشس٣ٖ ؾّشجء جُؼ٤ِٔىحش جُؼغىٌش٣س جألٓش٤ٌ٣ىس ٓؼى٠ ػِى٠ 

جػطوىىحُْٜ أًػىىش ٓىىٖ أسذىىغ عىى٘ٞجش ٓىىٖ دٕٝ إٔ ضؿىىشٟ ٓؼٜىىْ أ٣ىىس 
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ضكو٤وحش، ُزج ٗكٖ ٗش٣ذ إٔ ٣طْ قغْ ِٓىق جُٔؼطوِى٤ٖ هرىَ جُطٞه٤ىغ 

إالء ػِى٠ جالضلحه٤ىىس جأل٤٘ٓىىس، ئر ئٕ ٓىىٖ ؿ٤ىش جُٔؼوىىٍٞ إٔ ٣روىى٠ ٛىى

   .(1)جُٔؼطوِٕٞ ٖٓ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى قَ ُوؼ٤طْٜ(

   إٔ جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس جُط٢ ٖٓ جُٔضٓغ ئذشجٜٓح ذ٤ٖ جُؼشجم(

َ ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ضكظ٠ ذحٛطٔحّ ذحُؾ ٖٓ هر

، ٝٛزج جالٛطٔحّ دكغ جُؿرٜس جُكضخ جإٍلعال٢ٓ ٝؾرٜس جُطٞجكن

دسجعس ٛزٙ جالضلحه٤س ئ٠ُ جالؾطٔحع ذٌحكس أػؼحتٜح ٖٓ جؾَ 

س ٖٓ جؾَ ذِٞسز ٓٞهق ٝضش٤ٌَ ُؿ٘س ُِ٘ظش ك٢ ذ٘ٞد ٛزٙ جالضلحه٤

، ٝعطؼ٠٘ جُِؿ٘س جُٔشٌِس ذشٌَ أعحع٢ ك٢ ٝجػف ذظذدٛح

جُطش٤ًض ك٢ أٓش٣ٖ ٓكذد٣ٖ ))أُٜٝٔح ٓح ٣طؼِن ذحُر٘ٞد جُط٢ ُٜح 

ٓغحط ذحُغ٤حدز جُٞؽ٤٘س جُؼشجه٤س ٝضكو٤ن ٓظِكس جُشؼد 

طؼِن ذحُر٘ٞد جُط٢ ؾحءش ذظ٤ـس ؿحٓؼس جُؼشجه٢ ٝغح٤ٜٗح ٓح ٣

ٝجُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ضٞػ٤ف ده٤ن ٖٓ جؾَ ضكذ٣ذ جالُطضجٓحش ذشٌَ 

ٝجػف ذ٤ٖ ؽشك٢ جالضلحه٤س، ٝٓٞهق جُكضخ جإلعال٢ٓ ع٤ٌٕٞ 

ٓغ جإلؾٔحع جُٞؽ٢٘ ًورٍٞ أٝ سكغ ٝإٔ جُؿرٜس ٓغ ٓظِكس 

 .(2)جُشؼد جُؼشجه٢ ٝجُكلحظ ػ٠ِ ٝقذز جُؼشجم ٝع٤حدضٚ(
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 ٤س ضشٌَ ضكذ٣حً كش٣ذجً ُْ ٣ٞجؾٚ جُؼشجه٤ٕٞ ٓػِٚ ك٢ ؽٍٞ )جالضلحه

ضأس٣خْٜ جُكذ٣ع ٝػشػٚ ئٕ جالضلحه٤س ٤ُغص ذ٤ٖ قٌٞٓط٤ٖ، 

ٝئٗٔح ذ٤ٖ دُٝط٤ٖ ٝشؼر٤ٖ، ئٜٗح ضٔظ ق٤حز جُٔٞجؽٖ جُؼشجه٢ 

ذحُظ٤ْٔ ٢ٛٝ ك٢ شو٤ٜح جإلؽحس١ ٝجأل٢٘ٓ ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓغحتَ 

ٝئٕ  ٝؿ٤شٛح، ك٢ جالهطظحد ٝجُغ٤حعس ٝجألٖٓ ٝجُؼِّٞ ٝجُر٤ثس

ُٝزُي كإٔ ٖٓ قن جُٔٞجؽٖ  جُٔغطورَ،ك٤ٜح جٌُػ٤ش ٖٓ ٓالٓف 

جُؼشجه٢ إٔ ٣و٤ّْ ٛزٙ جالضلحه٤س ٣ٝوشس ؾذٝجٛح ٝٓذٟ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ 

ذَ ئٕ جُٔٞجؽٖ  رُي.ضكووٚ ك٢ ضكغ٤ٖ ظشٝف ق٤حضٚ أٝ خالف 

، ك٢ جُٞهص جُز١ ُٔحرج ٛزج جُطٜحكص ػ٠ِ جالضلحه٤سج٤ُّٞ ٣غأٍ 

، جُخطٞسز دٕٝ جٛطٔحّ ًحف، ٝجُ٘حط ضغأٍحش ذحُـس ضشًص ِٓل

، َٝٛ ضكشس جألذش٣حء ٖٓ ُؼلٞ جُؼحّ ذكزجك٤شَٙٛ ؽرن هحٕٗٞ ج

عؿَ جُؼشجم ك٢ ِٓق قوٞم  جُغؿٕٞ ٝجُٔؼطوالش ، َٛ ضكغٖ

 ، ٓط٠ ٣٘ط٢ٜ جُوطغ ك٢ خذٓس جٌُٜشذحء ، ٓط٠ ضطكغٖجإلٗغحٕ

خ جُؼشجه٤ٕٞ ٓحءجً ، ٓط٠ ٣ششٗٞػ٤س ٓلشدجش جُرطحهس جُط٤٘٣ٞٔس

 ً ٠ ، ٓطالتوس ، ٓط٠ ٣ؿِظ أٝالدٗح ػ٠ِ ٓوحػذ دسجع٤سطحك٤حً ٗظ٤لح

ً قو٤و٤س ُِؼَٔ ، ٓط٠ ٣طؼحك٠ جُؼشجه٤ٕٞ ٖٓ ٣ؿذ شرحذ٘ح كشطح

، ٓط٠ ٣طِو٠ ٓش٣ؼ٘ح ٔح٢ُ ٝجإلدجس١ ٝعشهس جُٔحٍ جُؼحّجُلغحد جُ

أعثِس  ٓط٠؟ ٓط٠؟خذٓحش ض٤ِن ذرِذ ػٔشٙ خٔغس آالف ع٘س... 

س ٢ٛ ك٢ ضوذ٣شٗح أًػش أ٤ٔٛس ًػ٤شز... ضرو٠ دٕٝ ئؾحذس ٝجػك

 .(1)ٖٓ جالضلحه٤س جُط٢ عشهص جألػٞجء ٝجالٛطٔحّ دٕٝ ٓرشس(

                                                           
ن  ــــــة والستيــــة الخامســـي األسبوعيـــي العرالــالة الحزب اإلسالمــن رســــــــــم (1)

  022٨ـ  11ـ  10
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   ئٗ٘ح ًّ٘ح ٝال ٗضجٍ ٗطّكلع ذشذز قٍٞ كوشجش ؾٞٛش٣س ك٢(

٠ جُؿحٗد جُك٢ٌٓٞ جالضلحه٤س ٝهذ أسعِ٘ح ٓالقظحض٘ح ٝضكلظحض٘ح ئُ

 ً ... ٝال ضضجٍ جالضلحه٤س ذظ٤ـطٜح جألخ٤شز ضٌّشط ٝجألٓش٢ٌ٣ ٓؼح

، ْ ٝٛٞ ٝػغ ذكحؾس ئ٠ُ ئطالـ قو٤و٢ٞػغ جُوحتجُ

كحُٔظحُكس جُٞؽ٤٘س ٝجُطٞجصٕ جُٞؽ٢٘ ٝجُٜٔؿّشٕٝ ٝجُٔؼطوِٕٞ 

ٝجُٔلوٞدٕٝ ٝئطالـ جُوٟٞ جأل٤٘ٓس ٝجُ٘ضجٛس ٝضؼذ٣َ جُذعطٞس 

ٝجُٔشحسًس جُكو٤و٤س ك٢ جُوشجس ، ٝٝػغ ٜٗح٣س ُِشؼٞس ذحُك٤ق 

جُشإٔ  ٝجُظِْ ٝؿ٤شٛح ، ذَ ٝقط٠ ِٓق ٗلٞر دٍٝ جُؿٞجس ك٢

جُؼشجه٢ ًِٜح ِٓلحش عحخ٘س ذكحؾس ئ٠ُ خطؾ ُِٔطحذؼس ٝجُؼالؼ 

٤ٌس هحدسز إٔ ضلؼَ جٌُػ٤ش ك٢ رُي، ٝجإلطالـ ٝ جإلسجدز جألٓش٣

: ئٕ جُٞال٣حش جُٔطكذز ؿ٤ش ٓغإُٝس ػٜ٘ح ػ٠ِ جػطرحس ٝئرج ه٤َ

: كِٔحرج ئرجً شإٔ جُذجخ٢ِ، ٗوٍٞإٔ ٛزٙ جُٔغحتَ ئٗٔح ضؼ٠٘ ذحُ

كذز ك٢ ضـ٤٤ش جُ٘ظحّ جُغحذن ٝضذخِص ك٢ ضذخِص جُٞال٣حش جُٔط

ضش٤ٌَ جُكٌٞٓحش جُٔطؼحهرس ٝك٢ جالٗطخحذحش ٝجُذعطٞس ٝهحٕٗٞ 

جُ٘لؾ ٝهحٕٗٞ جالٗطخحذحش ِٝٓق ًشًٞى ٝؿ٤شٛح ؟ َٝٛ ٣ٌل٢ 

ً ع٤حع٤س ٓؼ٤٘س دٕٝ ضِر٤س جُٔطحُد  إٔ ضطذخَ ُطشػ٢ أؽشجكح

ضكَٔ ٝصسجء ؾرٜس جُطٞجكن  جُٞؽٖ؟جُٔششٝػس ُرو٤س أذ٘حء 

٤ُطْٜ ػ٘ذ جُطظ٣ٞص ػ٠ِ جالضلحه٤س ٝسؿْ إٔ ٓٞجهلْٜ ٓغإٝ

ضشجٝقص ذ٤ٖ جُشكغ ٝ جُطكلع كحُـح٣س ٝجقذز ٢ٛٝ ػذّ ضٞكش 

رٜح ٝٛٞ جُو٘حػس ذحالضلحه٤س جأل٤٘ٓس ٝضأ٤ًذ جُكحؾس ُطؼذ٣ِٜح ٝضظ٣ٞ

، ٝٓكحػش جؾطٔحػحش ٓؿِظ ٓٞهق ضأس٣خ٢ ٣غؿَ ُِؿرٜس

، أٓح ٓح ه٤َ إٔ ػ٤ِٜح جالؽالعجُٞصسجء ٓٞؾٞدز ٝذحإلٌٓحٕ 

ٓٞهق ٝصسجء جُؿرٜس ذحعطػ٘حء ٓٞهق جألخص ٝص٣شز جُٔشأز ؾحء 

ذحُٔٞجكوس كٜزج ًزخ طشجـ .أٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالعطلطحء جُشؼر٢ 
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كإ ؾرٜس جُطٞجكن ضإٖٓ ذؼشٝسضٚ ػ٠ِ جػطرحس إٔ ًشق ذ٘ٞد 

جالضلحه٤س ْٜٓ ؾذجً ٤ُطِغ جُشؼد جُؼشجه٢ ػ٠ِ جُطلحط٤َ ٝضطحـ 

ٝجُٔػول٤ٖ ٝجُغ٤حع٤٤ٖ جُٔغطو٤ِٖ ٝسؾحٍ  كشطس ُألًحد٤٤ٔ٣ٖ

جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد ٝجألٖٓ ئذذجء آسجتْٜ ٣ٝطغ٠٘ ألذ٘حء جُشؼد 

جالعطٔحع ُٜزٙ ج٥سجء هرَ إٔ ٣ذُٞج ذأطٞجضْٜ ك٢ ط٘ذٝم 

ؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ْٛ ٓٔػِٞج جالعطلطحء .ٝئرج ه٤َ ئٕ أػ

، هِ٘ح ٗؼْ ٌُٖٝ جالضلحه٤حش جأل٤٘ٓس رجش ؽحذغ خحص جُشؼد

. ُٝزُي ال ٓلش جسضرحؽٜح ذحألٖٓ جُٞؽ٢٘ جُؼشجه٢ ٤ض ذغردٝٓطٔ

غْ ئٕ جُطحس٣خ  .ٖٓ ٓٞجؾٜس جُشؼد ٝجُطظ٣ٞص ػ٤ِٜح ٓرحششز

عٞف ٣غؿَ ُٖٝ ٣ؼزسٗح أذ٘حؤٗح ئرج كشؽ٘ح ذكوٞهْٜ ٝغرص القوحً 

ً ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس أٝ  ً جعطشجض٤ؿ٤ح ال  ضِي. ٌٗشسأٗ٘ح جسضٌر٘ح خطأ

ُؼشجه٢ إٔ ٣وشؤج ٓششٝػ٘ح ٛزج ٣٘رـ٢ ُِغحعس ٝجُٔؼ٤٤ٖ٘ ذحُشإٔ ج

أٝ ضؼو٤ذ جألٓٞس ٌُٝ٘ٚ ضؼر٤ش ال  جُؼؿِس،ًٝأٗٚ ٝػغ جُؼظ٠ ك٢ 

٣٘رـ٢ إٔ ٣شه٠ ئ٤ُٚ جُشي ك٢ جقطشجّ جإلسجدز جُشؼر٤س ٝجُ٘ضٍٝ 

أخ٤شز ٗوُٜٞح ألذ٘حء شؼر٘ح ٝٗكٖ ٗؼزسْٛ  سؿرحضٜح. ًِٔسػ٘ذ 

 ال جٌُش٣ْ:أ٣ٜح جُشؼد  ذْٜ.ذغرد جُٔؼحٗحز جُط٣ِٞس جُط٢ ٓشش 

٣كٌِْٔ٘ جعطرطحء جُ٘ظش ٝجُلشؼ ػ٠ِ إٔ ضطؼؿِٞج ذحضخحر هشجس 

. ؾذجً.ٝػشٝس١  ػشٝس١، ؾ٤ٔؼحً. جالعطلطحءهذ ٗ٘ذّ ػ٤ِٚ 

ٝجُشؼد ٝقذٙ ٛٞ جُز١ ٣وشس ٓظ٤ش جُٞؽٖ ٝٛٞ جُز١ ٣طكَٔ 

 .(1)٣ٔػِٞٗٚ(جُٔغإ٤ُٝس ذحُطؼحكش ٓغ ؾٜٞد ٖٓ 
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 ال ٗغطط٤غ إٔ ٗٔؼ٢ ك٢ جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس ٓح ُْ ضؼضص  )ئٗ٘ح

ٗكطحؼ ئ٠ُ ؾذٍٝ  ػ٤ِٚ، ٗكٖجإلطالـ جُغ٤حع٢ جُز١ ضْ جالضلحم 

جُوٞجش  الٗغكحخص٢٘ٓ ُإلطالـ جُغ٤حع٢ ٝج٠ُ ؾذٍٝ ص٢٘ٓ 

ق٤ع أطرف ٛ٘حى سأ١ ػحّ ذ٤ٖ جٌُػ٤ش ٖٓ جُوٟٞ جُغ٤حع٤س 

ػ٠ِ جإلطالـ ٣ّٞػف جٗٚ ال ٣٘رـ٢ إٔ ض٘طظش جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس 

 .(1)جُغ٤حع٢(

  َئٕ جالضلحه٤س ذٞطلٜح جُؼحّ ضٌشط ٝجهغ قحٍ ٓشكٞع ٖٓ هر(

ؾرٜس جُطٞجكن ُٝزُي ٢ٛ ؽشقص جعطلطحء شؼر٢ ًأعحط ٝٓؼ٤حس 

٣ٌٖٔ جالقطٌحّ ئ٤ُٚ ك٢ هرٍٞ أٝ سكغ جالضلحه٤س، ئٕ ؾرٜس 

جُطٞجكن ال ضٞجكن ػ٠ِ جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس ئٕ ُْ ضؿشٟ ضظك٤كحش 

ٜح ٝك٢ جُٞجهغ جُغ٤حع٢ ٝال ٣ٌٖٔ جُٔؼ٢ ك٢ ذؼغ ٓؼح٤ٓ٘

 .(2)ٝؽ٢٘(ك٤ٜح دٕٝ ٝؾٞد ئؾٔحع 

  ،ضط٘حهَ ذؼغ ٝعحتَ جإلػالّ أخرحسجً ػحس٣س ػٖ جُظكس(

٣ٝظشـ ذؼغ جُغ٤حع٤٤ٖ ٝجإلػال٤٤ٖٓ ذٔح ٣شرٚ رُي، ًوُْٜٞ 

ذإٔ جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ٣غؼ٠ ُطٔش٣ش جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس 

ؼطشع ػ٠ِ جالضلحه٤س ٝئٗٔح ُذ٣ٚ ذأعح٤ُد ِٓط٣ٞس ، أٝ أٗٚ ؿ٤ش ٓ

ضكلظحش ػ٠ِ أدجء جُكٌٞٓس ٣ٝش٣ذ إٔ ١َِٞ٣ رسجػٜح ذاقشجؾٜح 

ُوذ  ، ًٝال جُو٤ُٖٞ ال طكس ُٚ ئؽالهح، ذحُطكلع ػ٠ِ جالضلحه٤س

ػرّش ٗٞجذ٘ح ٝذٞػٞـ ػٖ ٓٞهل٘ح جُٔطكلع ٖٓ جالضلحه٤س ٗط٤ؿس 

ٌَّ خطٞسز ػ٠ِ ٓغطورَ جُؼشجم ٜٓ٘ح ٓح ٣طؼِن  ُٞؾٞد ذ٘ٞد ضش
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، حُوٞجش جألٓش٤ٌ٣س ٜٝٓ٘ح ٓح ٣طؼِن ذحُٞػغ جُذجخ٢ِ ُِؼشجمذ

ٝهذ أعطٔغ جُؿٜٔٞس ئ٠ُ جػطشجػحش ٝضؼ٤ِوحش ٗٞجذ٘ح ػرش 

ّٕ أؿشجع ٛزٙ ، ٝعحتَ جإلػالّ جُؼشجه٤س ٝجألؾ٘ر٤س ئ

جُطظش٣كحش ٓؼِٞٓس ٢ٛٝ ج٤َُ٘ ٖٓ عٔؼس جُكضخ جإلعال٢ٓ 

٢ ك٢ جُؼشجه٢ ذؼذ إٔ ض٤ّٔض ٓٞهلٚ ذحالػطذجٍ ٝجُؼوال٤ٗس ، ٝٛ

ٜٗح٣س جُٔطحف ُٖ ضإغش ػ٠ِ ٓغ٤شض٘ح ٝخطٞجض٘ح جُٔذسٝعس. 

ٝع٘رو٠ ٓغطؼ٤٘٤ٖ ذحهلل ضؼح٠ُ ٝعحػ٤ٖ ُطكو٤ن ٓغطورَ أكؼَ 

ُشؼر٘ح جُٔؿحٛذ ذحُوشجس ػ٠ِ ٓح ك٤ٚ طحُف جُؼشجم ال ٣ؼشٗح ٖٓ 

 .(1)جُطٞك٤ن(ٝهللا ٢ُّٝ  التْ.خحُل٘ح، ٝال ٗخش٠ ك٢ رُي ُٞٓس 

 

  شي إٔ ًػ٤شجً ٖٓ جُؼشجه٤٤ٖ شٜذٝج ٓح ؾشٟ ٖٓ كٞػ٠  )ال

ٝجٗوغحّ ك٢ جُشأ١ ذ٤ٖ جٌُطَ جُغ٤حع٤س هرَ أ٣حّ ه٤ِِس ك٢ ٓؿِظ 

أٓحّ كحُؼشجم  ُِوشجءز،جُ٘ٞجخ ػ٘ذٓح ػشػص جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس 

ؾذ٣ذ ٝٓك٘س دجٛٔس ٢ٛ ٓك٘س ض٘حصع جُوٟٞ جُغ٤حع٤س  ٓ٘ؼطق

خ٤حس عٟٞ ػشع  ٝال جالضلحه٤س،ٝجُطرحػذ ك٢ ٓٞجهلٜح ذشإٔ 

انذشب اإلتساليي انؼزالي  جُؼحّ. ئٕجالضلحه٤س ػ٠ِ جالعطلطحء 

يذػٕ جًيغ انمٕٖ انسياتسيح انؼزاليح انخيزج ٔانٕاػيح 

  :يأتئيُاشذْا تًا 

.ضك٣َٞ ٛزٙ جُٔك٘س ئ٠ُ ٓ٘كس سذح٤ٗس، ٝرُي ذحُ٘ضٝع ئ٠ُ 2

ؽش٣ن جُطٞقذ ٝجُطٞجكن جُٞؽ٢٘ ٝجُكٞجس جُؿحد ٝجُرّ٘حء 

                                                           

 –من تصريح صحفي للحزب اإلسالمي العرالي حول المولف من االتفالية العرالية  (1)
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ِق ٓٞهق ٝؽ٢٘ ٓٞقذ ٖٓ جالضلحه٤س ٣ُظٜشٗح ٝجالططلحف خ

أٓحّ جُطشف ج٥خش ذٔظٜش جُطشف جُو١ٞ جُز١ ٣غطٔذ هٞضٚ ٖٓ 

 :ٝقذضٚ

.ئٜٗح كشطط٘ح جٌُرشٟ ُطظ٣ٞد جُؼ٤ِٔس جُغ٤حع٤س ٝضظك٤ف ٣

ألٕ أ١ خَِ  جُؿ٤ٔغ،جٌُػ٤ش ٖٓ أخطحتٜح ذٔح ٣ؼٞد ذحُ٘لغ ػ٠ِ 

ُوذ دسع٘ح ك٢ ، ك٤ٜح ٣ؼش جألؽشجف ًِٜح دٕٝ جعطػ٘حء

جعطشجض٤ؿ٤حش جُطلحٝع أٗٚ ٣ؿد إٔ ال ٣شؼش أ١ ؽشف ذأٗٚ هذ 

ػ٘ذتز خغش ك٢ جُٔلحٝػحش ٝئال كاٗٚ ُٖ ٣شػ٠ ذ٘طحتؿٜح ٝ

   جُؿ٤ٔغ.ع٤خغش 

.ٗكٖ ك٢ جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ٗذػٞ ششًحءٗح ك٢ جُؼ٤ِٔس ٢

جُغ٤حع٤س ئ٠ُ جؿط٘حّ ٛزٙ جُلشطس إلششجى شؼر٘ح جُؼشجه٢ 

جُظحذش ك٢ ضوش٣ش قحػشٙ ٝٓغطورِٚ، ٝسذٔح ُٖ ضطحـ ُ٘ح ٓػَ 

ٛزٙ جُلشطس ئرج ػحػص ٓغطورالً، ٝػ٘ذتز ٌٕٗٞ هذ عحٛٔ٘ح 

ػ٢ جُغ٤حع٢ جُٞؽ٢٘ ُِؼشجه٤٤ٖ ٝػِٔ٘ح ذشٌَ كؼحٍ ك٢ سكغ جُٞ

ػ٠ِ ضكل٤ضْٛ ٤ُٔحسعٞج قوْٜ جُذعطٞس١ ٌٕٝٗٞ ًزُي هذ هذٓ٘ح 

خذٓس ؾ٤ِِس ُِذ٣ٔوشجؽ٤س جُط٢ ٓح ذشق٘ح ٗ٘حد١ ذطكو٤وٜح ٓ٘ز 

ػششجش جُغ٤ٖ٘ ، ٝٛح هذ قحٗص جُلشطس ج٥ٕ ُزُي ، ك٤ِظ ُذ٣٘ح 

ٓح ٗؼشػٚ أكؼَ ٖٓ جالعطلطحء جُشؼر٢ ٝع٤ِس ُطكو٤ن 

شجؽ٤س ٝٛٞ ٓح ٣غ٤ٔٚ جُلوٚ جُذعطٞس١ ذحُذ٣ٔوشجؽ٤س جُذ٣ٔو

جُٔرحششز جُط٢ ٣ذ٢ُ ك٤ٜح جُشؼد ذظٞضٚ ٓرحششز دٕٝ ٤ًَٝ أٝ 

 ٗحتد. 

 ٝئرج جكطشهٖ ضٌغشش آقحدج ضأذ٠ جُشٓحـ ئرج جؾطٔؼٖ ضٌغشج                                  
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ئر سذٔح  جُشؼر٢،.ٛ٘حى أًػش ٖٓ ٓوطشـ ك٢ ض٘ل٤ز جالعطلطحء 4

أٝ ٌَٓٔ ُطظ٣ٞص  جُ٘ٞجخ،٣ؼطٔذ ًرذ٣َ ػٖ ضظ٣ٞص ٓؿِظ 

جٝ جُٔٞجكوس ذٔؼ٠٘ جٕ ضظ٣ٞص جُٔؿِظ ذحُشكغ  جُ٘ٞجخ،ٓؿِظ 

ً ذطظ٣ٞص شؼر٢ ٣طكون ٖٓ  ً ٣إًذ القوح ً أ٤ُٝح ٣ؼطرش ضظ٣ٞطح

ٌٝٛزج عٞف ُٖ ٣ؼطَ جالعطلطحء أٝ ٣ـ٤د  جالعطلطحء.خالٍ 

جُذٝس جُطشش٣ؼ٢ ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ.  ٗشٟ جُكحؾس ُالعطلطحء عطرو٠ 

ٓطِٞذس قط٠ ُٞ طٞش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذحُٔٞجكوس ٝرُي ٖٓ جؾَ 

جخطرحس جُطش٣وس جُط٢ ض٘لز ذٜح جالضلحه٤س ُٝزُي كحٕ جُلشطس 

ُِٔشجؾؼس ٝجُطظ٣ٞد ٖٓ خالٍ جالعطلطحء ضظرف ٓطِٞذس ٝال 

ٖٓ ؾحٗد أخش جالضلحه٤س جأل٤٘ٓس ال صجُص ذكحؾس ئ٠ُ  ٜٓ٘ح.ش ٓل

ٝضؿٔغ جٌُطَ جُغ٤حع٤س جُٞؽ٤٘س جُط٢  ٝػٔحٗحش،ئ٣ؼحقحش 

٣شحسى ك٤ٜح جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ ذٔرحدسضٚ ك٢ ضوذ٣ْ ٝسهس 

 .(1)ٝٛٞ ػَٔ ٗرحسًٚ ٝٗؼؼذٙ( جُكحٍ،إلطالـ ٝجهغ 
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  ػ٠ِ جُٞجهغ  طحء ذ٘حءً )ئٕ جُوٍٞ ك٢ جالضلحه٤س ػ٘ذٓح ٣ك٤ٖ جالعطل

ٝٛزج ٛٞ جٌُٔغد جٌُر٤ش جُز١ قوو٘حٙ ، أ١ ئٕ ٛزج جُٞجهغ جُز١ 

ٗكٖ ك٤ٚ عٞف ٣طْ ٓكحًٔطٚ أٓحّ جُشؼد جُؼشجه٢ ٝع٤وٍٞ 

أٗح جػطوذ ئٗ٘ح قوو٘ح  ...ُؼشجه٢ هُٞطٚ ك٢ ٝغ٤وس جالعطلطحءجُشؼد ج

ً ػِ ٠ ًَ ُِشؼد جُؼشجه٢ ٌٓغد ًر٤ش ٝ أٝؾذٗح ػـطح

أٝؾذٗح ػـطح ػ٠ِ جُوٞجش جألٓش٤ٌ٣س ك٢ إٔ ، ق٤ع جألؽشجف

ُطضجٓحضٜح ٝجٕ ال ضٌٕٞ ٣ٌٕٞ أدجتٜح ؾ٤ذجً ٝجٕ ضٌٕٞ ٓخِظس ك٢ ج

ً أُضٓ٘ح جُكٌٞٓس جُؼشجه٤س إٔ ضغِي عًِٞحً ٛ٘حى ق٤ِس ، ٝأ٣ؼح

ً خالٍ جُلطشز جُٔورِس ألٕ جالخطرحس عٞف ٣ٌٕٞ ٖٓ خالٍ  قغ٘ح

 .(1)ٛزج جالعطلطحء(

 

  جأل٤٘ٓس ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكذز ٓطشٝقس ٓ٘ز )ئٕ ٓغأُس جالضلحه٤س

كطشز ٝٗكٖ ٗطحذغ ٛزج جُٔٞػٞع ٖٓ خالٍ ٓٔػ٤ِ٘ح ك٢ جُِؿ٘س جُط٢ 

ُٔحٕ ٝٓكحُٝس هذ شٌـِّص ُٜزج جُـشع ًٝزُي ٖٓ خالٍ جُرش

، ق٤ع هذّٓص ك٤ٜح ػذز ٓغٞدجش ٓؼشكس ٓشجقَ ٝطُٜٞح

جُٔشٌِس  .ذٓص جُرذجتَ ٝٗكٖ هذٓ٘ح جهطشجقحشٝجُكٌٞٓس جُؼشجه٤س ه

جٗٚ ًحٕ ٣وطؼ٢ إٔ ٣٘ظش ك٤ٜح جُرشُٔحٕ خالٍ كطشز هظ٤شز ٖٓ 

جُضٖٓ ٝٗكٖ ً٘ح ٗش٣ذ إٔ ٗأخز كغكس ٖٓ جُٞهص ٢ً ٗطِغ جُشؼد 

جُؼشجه٢ ػ٠ِ ضلحط٤ِٜح ٢ٌُٝ ٣طِغ جُغ٤حع٤ٕٞ ٝجُٔػولٕٞ ٝأَٛ 

ٗكٖ  جُلٌش ٝؿ٤شْٛ ٖٓ أذ٘حء جُشؼد جُؼشجه٢ ػ٠ِ جُطلحط٤َ...

، جألٍٝ ٛٞ إٔ ٗؿٔغ جٌُطَ ٝؾذٗح جُلشطس ٓ٘حعرس ُـشػ٤ٖ
                                                           

 .022٨ـ  11ـ  0٨األستاذ إياد السامرائي/ مولع الحزب اإلسالمي العرالي/ ( 1)
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جُغ٤حع٤س ػ٠ِ ٝغ٤وس ئطالـ ع٤حع٢ ُِغحقس جُؼشجه٤س جُط٢ 

٣ؼطشف جُؿ٤ٔغ ذإٔ ك٤ٜح خَِ، ٝجُػح٢ٗ ٛٞ إٔ ٗؼـؾ ػ٠ِ 

ّٜٔٞج إٔ ضٞه٤غ جُٞغ٤وس ٓؼْٜ ال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ  جألٓش٣ٌحٕ ٢ٌُ ٣طل

ٛٞ طٌحً ك٢ أْٜٗ كؼِٞج خ٤شجً ك٘كٖ ك٢ ٛزج جألٓش ؾِغ٘ح ؾِغحش 

جٌُطَ جُغ٤حع٤س جُٔٞؾٞدز ٝضٞطِ٘ح ئ٠ُ إٔ ؾرٜس ؽ٣ِٞس ٓغ 

جُطٞجكن ُذ٣ٜح ٝسهس عططشقٜح ػ٠ِ جُكٌٞٓس ٝضطشقٜح ػ٠ِ 

ٌَ ٣إد١ دٝسٙ هرَ إٔ ٗٔؼ٢ ك٢ جالضلحه٤س خطٞز  جألٓش٣ٌحٕ ًٝ

ٝجقذز ٝذحُطح٢ُ ٝؾذٗح ٓغ جُِوحءجش ٝجُكٞجسجش جُورٍٞ ُذٟ 

ً ٗطذجٍٝ ٛزج جأل ٓش ػرش جألؽشجف ُٜزج جُٔطِد، ٝهذ ذو٤٘ح أ٣حٓح

ٓ٘ذٝذ٤٘ح قط٠ ٝطِ٘ح ئ٠ُ ٛزٙ جُٞغ٤وس ك٢ ط٤ـطٜح جُكح٤ُس جُط٢ 

جػطوذٗح ئٜٗح ئٕ ٓؼص ػرش جُرشُٔحٕ كغطظرف ٝغ٤وس رجش جػطرحس 

 ُٜٝح ٓٞهغ ًٔٞهغ جُوحٕٗٞ ٣ٌٖٝٔ ٓطحذؼطٜح ٝجُٔكحؾؿس ذٜح.

ٗكٖ ًحٕ ُذ٣٘ح غالظ ٓكحٝس قحصش جٛطٔحٓ٘ح جُٔكٞس جألٍٝ: ٛٞ 

جُٞغ٤وس ٖٓ خالٍ جُكٞجسجش  ٗض جُٞغ٤وس ٝهذ ػحُؿ٘ح ٗض

جُٔرحششز ٓغ جُطشف جألٓش٢ٌ٣ ٖٝٓ خالٍ ٓ٘ذٝذ٤٘ح ُلطشز ؽ٣ِٞس 

ٌْ ٜٓ٘ح ٝذو٤٘ح  ٖٓ جُضٖٓ كأخز ذوغْ ٖٓ ٓطحُر٘ح ٝسكغ هغ

ٓظش٣ٖ ػ٠ِ ٓطحذؼس ٛزٙ جُوؼ٤س ٝذو٤ص ُذ٣٘ح ٓالقظحش ػ٠ِ 

ٗض جالضلحه٤س ك٢ ئٕ ٛ٘حى خَِ كٜ٘حى ٓغحتَ ك٤ٜح ٓطحؽ٤س ٝػذّ 

: ٛٞ ئٗ٘ح ػ٘ذٓح ٝؾذٗح ػذّ ٝػٞـ، جُٔغأُس جُػح٤ٗس ك٤ٜحشلحك٤س ٝ

أٗلغ٘ح أٓحّ ٗض أٓح إٔ ضأخزٝٙ أٝ ضشكؼٞٙ ٝأٗٚ ال ٣ٌٖٔ ٓ٘حهشس 

جُٔغأُس ٖٓ ؾذ٣ذ ألٗٚ ع٤لطف ذحخ ُٖ ٣ـِن كرحُطح٢ُ ٗكٖ أسدٗح ئٕ 

ٗؿذ ألٗلغ٘ح ٓٞهؼحً ك٢ ٛزج جألٓش جُز١ ع٤ٔش قط٠ ُٞ ئٗ٘ح طٞض٘ح 

ٞف ُٖ ٗغطط٤غ إٔ ٗٔشس عػذٙ ذحُكغحذحش جُؼحد٣س ك٘كٖ 

، ٓٞػكحً ج٠ُ جٗٚ ذحُ٘غرس ُ٘ح كحُكظٍٞ ػ٠ِ ٌٓحعد ٛٞ جالضلحه٤س
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أْٛ ٖٓ ئقشجؼ ج٥خش ، كؼ٘ذٓح ٗػرص ٓطحُد ٜٓٔس ٣ش٣ذٛح أذ٘حء 

جُشؼد عٞجء ك٢ هؼ٤س جُٔؼطو٤ِٖ أٝ جُّٜٔؿش٣ٖ أٝ ضؼ٣ٞغ 

جُٔطؼشس٣ٖ أٝ جُٔظحُكس جُٞؽ٤٘س.... ٝؿ٤شٛح ًَ ٛزٙ ضؼشػ٘ح 

ً ٣ْٜ جُؿ٤ٔغ  ُٜح ٖٓ جؾَ إٔ ً ػشجه٤ح ً ٝؽ٤٘ح ٣ٌٕٞ ٛزج ٓطِرح

جُٞغ٤وس ًحٗٞج ٖٓ جُطٞجكن ٖٝٓ جالتطالف  هشأٝجٝذحُطح٢ُ كإ جُز٣ٖ 

ٖٝٓ جُطكحُق جٌُشدعطح٢ٗ ٢ً ٣ر٤٘ٞج إٔ جُؿ٤ٔغ ٓطلو٤ٖ ػ٠ِ ٛزٙ 

ٝجُٔغأُس جُػحُػس ئٗ٘ح هِ٘ح جٗٚ الذذ ٖٓ ئٕ ٗشؾغ ُِشؼد ك٢  جُٞغ٤وس،

ٍٞ جُشؼد ًِٔطٚ ذؼذ ئٕ ٣غطٞػد ٓغأُس ٜٓٔس ًٜزٙ ٝٗش٣ذ إٔ ٣و

جُٞجهغ ٝذؼذ ئٕ ٣شٟ "َٛ ئٕ جإلطالـ جُز١ ؽحُر٘ح ذٚ هذ ٓؼ٠ 

 .(1)ك٢ ؽش٣ن جُط٘ل٤ز أّ ال؟(

   ئٕ ؾذُٝس جٗغكحخ جُوٞجش جألؾ٘ر٤س  ٖٓ جُؼشجم ك٢ طِد(

ٓششٝػ٘ح جُغ٤حع٢ ٓ٘ز جٗخشجؽ٘ح ك٢ جُؼ٤ِٔس جُغ٤حع٤س ػحّ 

أًرش هذس ٖٓ جإلٗؿحصجش  ،  ُوذ ذزُ٘ح ؾٜذجً ٓط٤ٔضجً ُطكو٤ن ٣٠٠٢

جُٔؼطرشز ك٢ جالضلحه٤س، ٌُٖٝ ئ٠ُ ؾحٗد رُي ًحٕ ٛ٘حى جٌُػ٤ش ٖٓ 

جُر٘ٞد ؿ٤ش جُوحؽؼس أٝ جُٞجػكس أٝ قط٠ جُؼحسز ُْ ٗطٌٖٔ ٖٓ 

ضـ٤٤شٛح أٝ ضؼذ٣ِٜح كؿحءش جالضلحه٤س ٝك٤ٜح جُـع ٝجُغ٤ٖٔ ، ُزُي 

٣ؿطٜذ جُكضخ جإلعال٢ٓ ٝجٌُػ٤ش ٖٓ جٌُطَ جُغ٤حع٤س ك٢ 

ػ٠ِ ضلغ٤شجش ٝئ٣ؼحقحش ٝقط٠ ػٔحٗحش أٓش٤ٌ٣س  جُكظٍٞ

س أٓذ جُٔك٘س جُط٢ ك٢ إٔ ال ضغطخذّ جالضلحه٤س ك٢ ضؼ٤ٔن أٝ ئؽحُ

، ذَ ئٗ٘ح ٗغؼ٠ ُِكظٍٞ ػ٠ِ ػٔحٗحش إلطالـ ٣ؼ٤شٜح جُؼشجم

ٝجهغ قحٍ ٓشكٞع ، ٝٛزج ٣ؼ٢٘ إٔ جُؿٜٞد ُٖ ضوطظش ػ٠ِ 

 .جإلطالـ ذَ ضطؼذجٛح ئ٠ُ ٓح رًشٗحهشجس 
                                                           

/ مولع جبهة  الدكتور أسامة التكريتي األمين العام للحزب اإلسالمي العرالي ولتذان (1)

 .022٨ـ  11ـ  0١التوافك العرالية / 
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طشػٕٞ ػ٤ِ٘ح ُغرد أٝ ذذٕٝ عرد ٣ٝغٞهٕٞ ٝأٓح جُز٣ٖ ٣ؼ

ً كاٗ٘ح  : ُوذ ٓ٘كٌْ جُكضخ جإلعال٢ٓ ٗوٍٞ ُْٜجالضٜحٓحش ؾضجكح

كشطس رٛر٤س ٓطٔػِس ذحالعطلطحء ٖٝٓ خالُٚ ٣ٌٖٔ ضكش٤ذ جُ٘حط 

ُشكغ جالضلحه٤س ئرج ٓح ٝؾذٝج ك٢ رُي جُخ٤ش ٝجُظالـ ٝعٞف 

.. ُ٘حط، ال ٣خش٠ ك٢ رُي ُٞٓس التْ.٣ظطق جُكضخ ٓغ سؿرس ج

جُز١ جشطشى ك٢ ط٤حؿطٚ ؽ٤ق ئٕ هشجس جإلطالـ جُغ٤حع٢ 

ٝجعغ ٖٓ جُوٟٞ جُغ٤حع٤س ٝطذس ػٖ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٣ِٝٔي ئُضجّ 

، ألٗٚ ٣إشش ػشٝسز حٕٗٞ ٣ؼطرش ئٗؿحصج كش٣ذج ٖٓ ٗٞػٚجُو

ٝأ٤ٔٛس جإلطالـ جُغ٤حع٢ ٝٓشجؾؼس جُكٌٞٓس ألدجتٜح ٖٓ أؾَ 

رحدب ّ ٣ٝش٤غ ٓضكغ٤٘ٚ ٝجالسضوحء ذٚ ئ٠ُ ٓح ٣كون جُؼذٍ ٝجُغال

ًحٕ ُشذؾ جُٔٞجكوس جُٜ٘حت٤س ػ٠ِ . ٝجُذ٣ٔوشجؽ٤س قو٤وس ال هٞالً 

، جعططؼ٘ح ذلؼَ طلطحء جُشؼر٢ ئٗؿحص ضأس٣خ٢ ُألٓسجالضلحه٤س ذحالع

هللا إٔ ٗو٘غ ج٥خش٣ٖ ٤ٌُٕٞ ؾضءج ال ٣طؿضأ ٖٓ جالضلحه٤س ٣ٝكظَ 

، ٤ٖ ػ٠ِ جخطالف ٓشحسذْٜ ٝضٞؾٜحضْٜػ٠ِ ضأ٤٣ذ ؿحُر٤س جُؼشجه٤

جُخ٤حسجش جُٔلطٞقس أٓحّ جُؼشجم ؾ٤ٔؼٜح طؼرس ٝٛزج ٛٞ  ئٕ 

، ألٕ ذحُطكذ٣ذ جُوذس جُز١ ٣ٞجؾٜ٘ح، ُٝزُي ُْ ٣ٌٖ جُوشجس عٜال

سكغ جالضلحه٤س ًحٕ ٣ؼ٢٘ ئدجٓس جالقطالٍ ُغ٘س أخشٟ ذٌَ ٓح 

٤ٓــش ػح٠ٗ جُؼشجه٤ــٕٞ ٖٓ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ضؿحٝصجش ٝئ٣زجء ٝضذ

كحألٓش ٣طؿحٝص ئٌٓحٗحض٘ح ٝال ، ، ٗح٤ٛي ػٖ كوذجٕ جُغ٤حدزآغحسٙ

ً ٗغطط٤غ إٔ ٗطكَٔ  آغحس ... ٝئرج أعوط٘ح ٙ أٝ ٗطحتؿٚ ششػحً ٝهحٗٞٗح

ٛزج جُخ٤حس ٝخ٤حس جالضلحه٤س كحٕ جُخ٤حس جُٔطشٝـ ٛٞ ٓح ٣ٜذد ذٚ 

جألٓش٣ٌحٕ ٝٛٞ جالٗغكحخ ٖٓ جُؼشجم ٖٓ ؾحٗد ٝجقذ ٝقط٠ ُٞ 

ُِٔق ًحٕ جُطٜذ٣ذ ؿ٤ش ٝجهؼ٢ كاْٜٗ سذٔح ٣شكؼٕٞ أ٣ذ٣ْٜ ػٖ ج

جأل٢٘ٓ ٓشز أخشٟ ٤ُطشًٞج جألؾٞجء ٤ٜٓأز ُالقطشجخ ٖٓ ؾذ٣ذ 
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ك٢ ظَ ػذّ ؾحٛض٣س جُوٞجش جُٔغِكس جُؼشجه٤س ٝذحػطشجف 

  .(1)جُٔغإ٤ُٖٝ ػٜ٘ح(

 ١ أٓش٢ٌ٣ ٛٞ جُؼ٤ذ جُٞؽ٢٘ ) ئٕ ٣ّٞ ؾالء ٝخشٝؼ أخش ؾ٘ذ

... ئٕ طٞض٘ح ًحٕ ػح٤ُح ػ٘ذٓح سكؼ٘ح إٔ ٣ٌٕٞ ٣ّٞ ُِؼشجم

ُِؼشجم ٝجٕ ؾ٤ٔغ جُؿٜٞد ٝجُطؼك٤حش  ػ٤ذج ٝؽ٤٘ح  ٣٠٠٢/9/4

جُط٢  هذٜٓح جُشؼد جُؼشجه٢ ذٌَ ٌٓٞٗحضٚ ٝجضؿحٛحضٚ جُٔشحسًس 

ك٢ جُؼ٤ِٔس جُغ٤حع٤س ٝجُشجكؼس ُٜح ُْ ضزٛد عذٟ ذَ قووص ٛذكح 

 ً عؼ٠ ُٚ جُؿ٤ٔغ ٝذٌَ ٝعحتِٚ جُٔششٝػس جُط٢ ضؼطشف  جعطشجض٤ؿ٤ح

ًَ جُذٍٝ ذٜح هٞج٤ٖٗ جألسع ٝضوشٛح ششجتغ جُغٔحء... ُوذ ٝهؼص 

جُط٢ جقطِص أسجػ٤ٜح جضلحه٤حش ٝٓؼحٛذجش ٓغ جُٔكط٤ِٖ ُط٘ظ٤ْ 

خشٝؼ هٞجضْٜ قط٠ ال ٣إد١ جالٗغكحخ ؿ٤ش جُٔ٘ظْ ئ٠ُ كشجؽ 

٣كذظ خِخِس ك٢ ضٔحعي جُذُٝس ٣ٜٝذدٛح ذكشخ أ٤ِٛس ًٔح قذظ 

ػ٘ذٓح جٗغكرص جُوٞجش جألٓش٤ٌ٣س  299٢ك٢ جُظٞٓحٍ ػحّ 

س جُٔغطٔشز ٓ٘ز رُي ذشٌَ ػحؾَ ٝكٞس١ كٌحٗص جُكشخ جأل٤ِٛ

جُطحس٣خ ٝقط٠ ٛزٙ جُِكظس... ئٗ٘ح ك٢ جُكضخ جإلعال٢ٓ جُؼشجه٢ 

ال ٗظٖ ئٕ أقذج ٖٓ جُؼشجه٤٤ٖ جُٔخِظ٤ٖ ٣ش٣ذ  ضٌشجس ٓأعحز 

جُظٞٓحٍ ك٢ جُؼشجم ٖٓ ؾذ٣ذ خظٞطح ٝجٕ ذؼغ ؾ٤شجٗ٘ح ال 

٣ضجُٕٞ ئ٠ُ ٛزٙ جُِكظس ُٝألعق ٣غحٕٛٔٞ ك٢ ئ٣زجء ذِذٗح 

 .٤٘ٓس ٝجُغ٤حع٤س ٝؿ٤شٛح٣ٝطذخِٕٞ ك٢ شإٝٗٚ جأل

ٝذ٤ّٖ جُكضخ جٗٚ هذ ضْ جالضلحم أخ٤شج ػ٠ِ ؾذُٝس جٗغكحخ جُوٞجش 

جُؼذ جُط٘حص٢ُ ُطٞجؾذ ضِي جُوٞجش ك٢  جُؼشجم ٝذذأجألٓش٤ٌ٣س ٖٓ 

 جُغ٤حع٤س جُٔشحسًسُٝوذ ًحٗص ؾ٤ٔغ جُوٟٞ . جألسجػ٢ جُؼشجه٤س..
                                                           

يوم الخميس من بيان الحزب اإلسالمي العرالي بخصوص تصويت البرلمان ( 1)

 .على االتفالية األمنية 05/11/022٨
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حٝٓس ك٢ جُؼ٤ِٔس جُغ٤حع٤س ٝجُوٟٞ جُٔوحؽؼس ُٜح ذَ ٝكظحتَ جُٔو

جُٞؽ٤٘س جُؼشجه٤س ضؼغ ٓٞػٞع جٗغكحخ هٞجش جالقطالٍ ٖٓ 

ق٤ع ًحٗص ؾ٤ٔغ ضِي  ٣٠٠٢هٔس أ٣ُٞٝحضٜح ٓ٘ز ػحّ  جُؼشجم ك٢

ئ٠ُ ؾذُٝس عكد جُوٞجش جألٓش٤ٌ٣س ٢ً ٣طكون  جُوٟٞ ضذػٞ

جُغ٤حدز ػ٠ِ أسػٚ ٝعٔحتٚ  ٣ٝ٘حٍ ًحَٓ جعطوالٍ جُؼشجم

 .(1)٤ٓٝحٛٚ(

 

ئٌ تهك انُظٕص انًًٓح تإكذ تًا ال يذع يجاالً نهشك أٌ 

انذشب اإلتساليي انؼزالي كاٌ ػهٗ يستٕٖ انًسإٔنيح انتي 

 يظانذٓى،تذًهٓا يٕو تؼٓذ ألتُاء شؼثُا أٌ يكٌٕ األييٍ ػهٗ 

تمي  كذنك،فكاٌ ــ ٔانذًذ هلل ــ  دمٕلٓى،ٔانؼيٍ انساْزج ػهٗ 

 األجُثيح،ذة انمٕاخ انًزالة ٔانًذلك نكم دزف في اتفاليح تس

ً تشؼار اإلطالح  ػّذل ٔأضاف ٔتيٍ ٔأٔضخ ٔتمي يهتشيا

انسياتسي ٔاالتستفتاء انشؼثي دتٗ آخز نذظح ديٍ َجخ تالزار 

األيزيٍ في يجهس انُٕاب ديج اكتسثا انظفح انمإََيح 

  اإلنشاييح.

 

 

 

                                                           

 .022٨ـ  10ـ  15/ مولع الحزب اإلسالمي  (1)
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 يهذك

 َض ٔحيمح اإلطالح انسياتسي

 

ػ٠ِ  جُذعطٞس ٝذ٘حءً ( ٖٓ 2٠9( ٝ )59/٣جعط٘حدج ُِٔحدض٤ٖ )

ٓوطؼ٤حش جُٔظِكس جُؼحٓس ك٢ ئسعحء ٗظحّ ع٤حع٢ د٣ٔوشجؽ٢ 

جضكحد١ هحتْ ػ٠ِ جُؼذٍ، ٝضؼض٣ضج ُذٝس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جُؼشجه٢ 

ك٢ ضكو٤ن جُؼَٔ جُشهحذ٢ ٝجُطشش٣ؼ٢ ٝؾٜٞدٙ جُشج٤ٓس ئ٠ُ ضٞق٤ذ 

ًِٔس جُؼشجه٤٤ٖ ٝجُٔغحػذز ك٢ ضط٣ٞش جُٔإعغحش جُذ٣ٔوشجؽ٤س 

س جُؿ٤ٔغ ذإٔ جُرالد ضغ٤ش ئ٠ُ شحؽة جألٖٓ ٝجُذعطٞس٣س ٝؽٔأٗ

ٝجُغالّ ٝجالعطوشجس ٝقٔح٣س قوٞم جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ٝقش٣س جُطؼر٤ش 

ٝجُشأ١ ٝئؾشجء جٗطخحذحش ٗض٣ٜس ٝجُطذجٍٝ جُغ٢ِٔ ُِغِطس 

ٝجُلظَ ذ٤ٖ جُغِطحش ٝجُٔشحسًس جُذعطٞس٣س ٝجُغ٤حع٤س ٝجقطشجّ 

ٔظحُكس جُذعطٞس ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٔرحدب جُطٞجكن جُٞؽ٢٘، ٝع٤حع٤س جُ

جُٞؽ٤٘س ٝجعطؼحدز ع٤حدز جُرالد ًحِٓس ؿ٤ش ٓ٘وٞطس ٝػٞدز ًحَٓ 

أشٌحٍ جُٞال٣س ُِؼشجم جُكش جُٔٞقذ جُٔضدٛش ٝػٞدضٚ ئ٠ُ 

جألعشز جُذ٤ُٝس ٝجُرذء ذاؾشجءجش ػ٤ِٔس إلخشجؾٚ ٖٓ جُلظَ 

جُغحذغ ٤ُٔػحم جألْٓ جُٔطكذز ٓغ ج٥خز ذ٘ظش جالػطرحس قٔح٣س 

 أٓٞجُٚ ٝٓر٤ؼحضٚ جُ٘لط٤س.
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  :انًٕاد

. جُطأ٤ًذ ػ٠ِ ًحكس ٓإعغحش جُذُٝس ٝجٌُطَ ج٤ُ٘حذ٤س جالُطضجّ 3

ذحُذعطٞس ٝذٌَ ٓٞجدٙ ٝأعغٚ ذذٕٝ جٗطوحت٤س أٝ ضلغ٤شجش 

ٝجؾطٜحدجش خحطس، ًٝزُي جالُطضجّ ذحُغ٤حهحش جُوح٤ٗٞٗس 

ٝجإلدجس٣س جُ٘حكزز ٝضأ٤ًذ ٝقذز جُذُٝس ٝٝقذز جُغ٤حعحش 

حش ذ٤ٖ جُٔشعٞٓس ٝكن جألٗظٔس ٝجُوٞج٤ٖٗ: ٝإٔ جالخطالك

ٓإعغحش جُذُٝس أٝ ذ٤ٖ جٌُطَ ج٤ُ٘حذ٤س ال ٣كغْ ذلشع جُشأ١ 

جُٞجقذ ذَ ػرش جُٔإعغحش جُوؼحت٤س ٝجُطشش٣ؼ٤س ٝجإلدجس٣س 

جُلحػِس ٝئٕ جُطؼذ٣الش جُذعطٞس٣س ٝك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُؿحس٣س ٣ؿد إٔ 

ضؿش١ ٝكن جُغ٤حهحش جُط٢ أهشٛح جُذعطٞس ٝجُوٞج٤ٖٗ ٤ُٝغص ذأ٣س 

 ع٤حهحش أخشٟ. 

جُكٌٞٓس جُؼشجه٤س ٓغ جُؿحٗد جألٓش٢ٌ٣ ُِ٘ظش ك٢  . ٓطحذؼس٣

جُ٘وحؽ جُٔػحسز ٖٓ جُؿحٗد جُؼشجه٢ عٞجء جُك٢ٌٓٞ أٝ جُطشش٣ؼ٢ 

ً ٓح ٣طؼِن  ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ ضؼذ٣ِٜح ٝكن آ٤ُحش جالضلحم، خظٞطح

ذحُٞال٣س جُوؼحت٤س ٝػٔحٕ جُخشٝؼ ٖٓ جُلظَ جُغحذغ ٝقٔح٣س 

ئ٣ؿحد ششجًس جألطٍٞ جُؼشجه٤س ٝضطر٤ن ذ٘ٞد ٛزٙ جالضلحه٤س. ٝ

قو٤و٤س ُٔخطِق جُغِطحش جالضكحد٣س ك٢ ٓطحذؼس ض٘ل٤ز جالضلحه٤س. 

ٝقظش دٝس جُوٞجش جُؼشجه٤س ٝجألٓش٤ٌ٣س ك٢ جُذكحع ػٖ جألٖٓ 

ٝٓكحسذس جإلسٛحخ ٝجُخحسؾ٤ٖ ػٖ جُوحٕٗٞ ٝجُذكحع ػٖ جُ٘لظ 

ك٢ جُ٘ضجػحش جُذجخ٤ِس ػٖٔ ئؽحس جُذعطٞس  جعطخذجٜٓحٝٓ٘غ 

ًزُي جٓط٘حع أ١ ؽشف ذحعطخذجّ ضِي ٝجُطٞػ٤س ذٜزج جُٔرذأ. ٝ

جُ٘ضجػحش ُلشع ع٤حعحش جألٓش جُٞجهغ خحسؼ جُر٘حءجش 

 ٝجُغ٤حهحش جُذعطٞس٣س. 



55 
 

. جُؼَٔ ذٌَ ٓح ٖٓ شأٗٚ ضؼض٣ض جعطوالٍ ٝع٤حدز جُؼشجم ٝٓ٘غ ٢

 أ١ ضذخَ خحسؾ٢ ك٢ شإٝٗٚ.

. ٣طِد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٖٓ جُؿٜحش جُٔخطظس جإلعشجع ك٢ 4

 ٢ِ٣:ضكو٤ن ٓح 

عشجـ ؾ٤ٔغ جُٔٞهٞك٤ٖ جُز٣ٖ شِْٜٔ هحٕٗٞ جُؼلٞ جُؼحّ . ئؽالم  أ

 . ٣٠٠2( ُغ٘س 29سهْ )

. جُؼَٔ ع٣ٞس ٖٓ أؾَ ئؾشجء جُطؼذ٣الش ػ٠ِ جُذعطٞس  خ

جُؼشجه٢ جُ٘حكز ذٔح ٣ؼٖٔ جعطوالٍ جُؼشجم ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ 

ٝجعطٌٔحٍ  جالضكحد١،ٝقذضٚ ٝع٤حدضٚ ٝأعظ ٗظحٓٚ جُذ٣ٔوشجؽ٢ 

ط٢ ُٜح ٓغحط ٓرحشش ذحعطوشجس عِغِس جُوٞج٤ٖٗ ٝجُٔؼِوس ٝجُ

جألٝػحع ٝئٜٗحء أ١ جػطشجخ ك٢ كٞػ٠ جُٔشؾؼ٤س جُوح٤ٗٞٗس 

 أٝ ضظحدّ جالخطظحطحش.

. ئٕ ٓرذأ جُٔشحسًس ٝجُطٞجكن ُٚ أعظ دعطٞس٣س ٝع٤حع٤س  ش

٣ٝؿد ضكو٤ن ٛزج جُٔرذأ هٞالً ٝكؼالً ذٔح ٣طٔثٖ جُؿ٤ٔغ ٝذذٕٝ 

ُٔإعغحش ٝضأ٤ًذ أ٤ٔٛس جُؼَٔ ٝجُٔشحسًس ك٢ ج ،أ١ جعطػ٘حء

جُطشش٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٤ز٣س ٝذحُزجش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝٓؿِغ٢ جُشتحعس 

ٝجُٞصسجء ٝكن ٗظحّ دجخ٢ِ ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٔشػ٤س ٝجالُطضجّ 

ذحُظالق٤حش جُوح٤ٗٞٗس ٝػذّ جُطذخَ ك٢ شإٕٝ جُٔإعغحش 

س ــس جُذجخ٤ِـــحسؼ جألٗظٔـــحش ٝجُٞصجسجش خـــٝجُغِط

 ٝجُغ٤حهحش جُوح٤ٗٞٗس.

جخطظحطحش ٝعِطحش جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ٝقٌٞٓس . جقطشجّ  ظ

 جإله٤ِْ ٝجُكٌٞٓحش جُٔك٤ِس ػ٠ِ قذ عٞجء ٝكن جُذعطٞس.
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ً ك٢ جُٔإعغحش جأل٤٘ٓس ـ ؾ . ئؾشجء جُطٞجصٕ جُؼحّ خظٞطح

ٝجالهطظحد٣س ٝجُخحسؾ٤س ٝجُخذ٤ٓس جُٜٔٔس ٝكن ٓح أهشٙ جُذعطٞس 

. ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ئُـحء ًَ ُِؿ٤ٔغ.ٓغ ضٞك٤ش جُلشص جُٔطٌحكثس 

جُٔإعغحش ٝج٤ُٜثحش ؿ٤ش جُذعطٞس٣س أٝ ئػحدز ض٤٤ٌلٜح، ٝئػحدز 

ذ٘حء جُوٞج٤ٖٗ جُٔغِكس ٝأؾٜضز جُذُٝس جأل٤٘ٓس ػ٠ِ جألعظ 

جُٞؽ٤٘س ٝج٤ُٜ٘ٔس ٝضط٤ٜشٛح ٖٓ ًَ شٌَ ٖٓ أشٌحٍ جُؼحَٓ 

 كشطس ٌٓٔ٘س.  أهشخجُغ٤حع٢ ذ٘حءج ػ٠ِ خطس ئطالـ ضوذّ ك٢ 

ذِٔق قوٞم جإلٗغحٕ  . ٓطحذؼس جُطكو٤ن ك٢ جُوؼح٣ح جُٔطؼِوسـ ق

ٝجُٔؼطو٤ِٖ ذاؾشجءجش ؿ٤ش هح٤ٗٞٗس ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ئؽالم عشجقْٜ 

س أٝ ُذٟ ـــذٟ جُوٞجش جألٓش٤ٌ٣ـــعٞجء أُٝثي جُٔؼطو٤ِٖ ُ

 جُغِطحش جُؼشجه٤س.

. جُؼَٔ ػ٠ِ ئٜٗحء ِٓق جُٜٔؿش٣ٖ ك٢ جُخحسؼ ٝجُذجخَ ـ خ

ٝجُغؼ٢ جُكػ٤ع ُٞػغ جُكٍِٞ ُشػح٣طْٜ أٝ إلػحدضْٜ ٝضشؿ٤غ 

 دز جٌُلحءجش ذاطذجس جُطشش٣ؼحش جُالصٓس ُزُي..ػٞ

جعط٤ؼحخ جُظكٞجش ٝشٍٔٞ أكشجدٛح ٝكن جُرشٗحٓؽ جُٔٞػٞع  . د

ك٢ جُوٞجش جُٔغِكس أٝ ك٢ دٝجتش جُذُٝس أٝ ضأ٤ِْٜٛ ٓغ ٓشجػحز 

ٝجُطٞهق ػٖ ٓالقوطْٜ هؼحت٤ح ذحعطػ٘حء  ،جُ٘وطس ؼ أػالٙ

 ٓشضٌر٢ جُؿشجتْ ذكن جُشؼد جُؼشجه٢.

. جعط٤ؼحخ جُٔؿح٤ٓغ جُٔغِكس جُط٢ أُوص جُغالـ أٝ جُٔغطؼذز  ر

ٝجُط٢ أذذش جالعطؼذجد أٝ ضرذ١ جالعطؼذجد ُالٗخشجؽ ك٢  إلُوحتٚ

 جُؼ٤ِٔس جُغ٤حع٤س ٖٓ خالٍ ذشٗحٓؽ ٝؽ٢٘ ٓطلن ػ٤ِٚ.

 . ػٔحٕ ٗضجٛس جُوؼحء ٝجعطوال٤ُطٚ ػٖ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س. س
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 . ػٔحٕ ٗضجٛس ٝشلحك٤س جالٗطخحذحش. ص

٣وّٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذذسجعس ضؼذ٣َ أٝ ضرذ٣َ أٝ ئُـحء  - . أ5

جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ضؼطشع ػ٤ِٜح ًطَ ٤ٗحذ٤س ٝكن ٗظحٓٚ جُذجخ٢ِ 

ٝجعطكوحهحش جُٔشقِس جُوحدٓس جُٔر٤٘س ػ٠ِ ضكو٤ن جُٔظحُكس 

 جُٞؽ٤٘س.

قغْ جُخالف قٍٞ ٓٞػٞع ئطذجس جُٔشجع٤ْ جُؿٜٔٞس٣س  - خ

 س ٝجعطوال٤ُس جُوؼحء. ك٢ ض٘ل٤ز أقٌحّ جإلػذجّ ٝكوح ُِذعطٞ

ضؼش٣ق جُٔٞهغ جُطشحٝس١ أٝ جُغ٤حع٢ أٝ جُوح٢ٗٞٗ ُِٔؿِظ  - ش

 جُغ٤حع٢ ُألٖٓ جُٞؽ٢٘. 

. ض٘ل٤ز جُٔطلن ػ٤ِٚ ٖٓ ٓطح٤ُد جُوٞجتْ ٝجٌُطَ جُغ٤حع٤س ٝكن 6

جعطكوحهحضٜح ك٢ أؾٜضز جُذُٝس ُٔ٘حطد ًٝالء جُٞصسجء ٝسؤعحء 

ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝػ٠ِ ، ج٤ُٜثحش ٝجُٔإعغحش ٝجُذسؾحش جُخحطس

 جإلعشجع ك٢ جُٔظحدهس ػ٠ِ جُذسؾحش جُخحطس.

. ضوّٞ ٤ٛثس ستحعس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذٔطحذؼس ض٘ل٤ز ٓح ٝسد ك٢ ذ٘ٞد 7

 جُوشجس أػالٙ.

 . ٣ؼطرش ٛزج جُوشجس ٗحكزج ٖٓ ضحس٣خ ٗششٙ ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس.2

 

 

 

 


