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         بسم اهللا الرحمن الرحيم

عزيزي القارئ...

متثل عملية الرصد لالخبار والتحقيقات والتقارير االعالمية  احدى اللبنات االساسية 
للدراسات  االسرتاتيجية، وعلى هذا االساس حرص املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية 
على فسح مساحة مهمة من اعماله لرصد الوسائل االعالمية الفاعلة يف عصرنا الراهن 
وعلى رأسها الوسيلة املرئية (القنوات الفضائية) والوسيلة االلكرتونية (االنرتنت).
ومن اجل اكتمال الفائدة من الرصد، يشارك املركزالقراء الكرام نتائج هذا اجلهد املستمر 
,التحقيقات,  الثقايف  االخرتاق   : حماور  سبعة  وتتضمن  (الرصد)  جملة  خالل  من 
والكاريكاتري. ,االنفوغرافيك  احلديثة  ,االصدارات  العامة  ,االخبار  الفضائي  الرصد 
الرصد  لعملية  اليت ختضع  االعالمية  الوسائل  أغلب  أن  االعتبار  االخذ بنظر  ومع 
الرصد  نتائج  ادراج  على  التحرير  أسرة  حرصت  وخمالفة،  خمتلفة  توجهات  ذات 
كبري  كم  ضمن  احلقيقة  عن  الكشف  حتاول  رؤية  وفق  يعدونها  ملفات  ضمن 
معينة. ملصاحل  االعالم   وسائل  من  كثري  تتعمده  الذي  االعالمي  التضليل  من 
مباشرة  املقاالت  أو  أوالتقارير   االخبار  من  معني  نشر منط  من  ذلك مل مينع  ولكن 
بسهولة. منها  احلقيقة  تلمس  على  قادرين  الكرام  القراء  بأن  الحساسنا 
األحداث  يف  التدخل  من  نوعا  ليست  الرصد  عملية  ان  اىل  التنويه  من  بد  وال 
رؤية  تقديم  اىل  سعيها  بقدر  الصراع  أطراف  من  طرفًا  تكون  حبيث  اجلارية 
نعيشه.. الذي  املشهد  عن  واضحة  صورًا  لتكوين  القرار  وأصحاب  للمختصني  بّناءة 
من  النخبة  هم  (الرصد)  ملجلة  املستهدف  االساس  اجلمهور  فإن  هنا  من   
عرض  من  املجلة  تتورع  مل  لذا  التغيري،  على  والقدرة  التأثري  أصحاب 
الالزمة.  والتوضيحات  التعليقات  بعض  مع  واالشكاليات  الشبهات  بعض 
انتجته  وما  (الرصد)  جملة  عمر  من  سنوات  اربع  من  أكثر  ميتد  مشوار  بعد  انه 
أعادت  ملحقا،  عشر  تسعة  بلغت  مالحق  من  تبعته  وما  االربعني،  أعدادها  يف 
كادر  ميتلك  مبا  اجلديدة  ُحبّلتها  اجلديد  عامها  وأطلت  عملها  تقييم  (الرصد) 
اإلعالم  وسائل  تسببها  اليت  التأثريات  وأنواع  االحداث  رصد  يف  مهارات  من  املجلة 
املعاصر.  اإلعالم  خبصائص  ومعرفته  والفضائي  االلكرتوني  باحمليط  وإملامه 

 
                                                                                             مدير التحرير
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اقخاراق البصاشغ
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يف حماولة حلفظ ماء الوجه بعد الفضائح اجلمة اليت ارتكبتها هيئة الرتفيه 
وتسببت باثارة غضب السعوديني، أصدر امللك سلمان بن عبد العزيز قرارا باقالة 

رئيس هيئة الرتفيه أمحد اخلطيب .

إن ���  ا����د��   “���” و���� �����   
إ���� ا����� �� ���ر�� را���ت رو���ت 
 ��� ���ك  ��ض   ��  �����  ���  ������
��ض و��ة� ������ت ا����� ���� ا���� �� ا��
و��ا �� ا���م ا����� ا��ي ���ر ��� ا����� 
 ���  �����  ��  ����  ،����� ������ب 
������ و��ل ا����� إن ���ة ا����، و�� 

إ���ن  دون  ��ل   ،���� ����ت   ��  ���
ا������ت  ا����و�� ��  ا�����ت   �� ا���� 
و��ا��  ��وط  و��  أو  ا�������ت، 

���و����
 “��� ��”  ���� ا����  ا���ار  ��ور  و��ر 
�����غ   �����  ��  ��� ا����ة،  ���ه 
 “ ��� ��� ء_ر���_����_ا ��� #إ “ ن: ا ����

برنـــامج  ترفيهي فاضح يطيح برئيس هيئة 
الرتفيه يف السعودية(1)

(١) صحيفة وطن السعودية وغريها.
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��او��،  ا�����  ا��������ت   ����� ا��� 
أ��دوا ��� �����ار ������ أن �� ���� ���م 
 �� ���ء،   �������  ���  �� ���دا  ا�����   ���
��� ���� آ��ون �����ء ا����� ������ وا���� 

��� ا������ات:

- ���� ا�����:  ��ار ���� و���� و���� ���� 
ا����دة ا������ ���� ا���� أن ���ن ���ك 
و�����  ا������   ����  ���  �� ��ري   �����
وأ����������  د����   �� ����ا��  ���ر�� 
ا�����  و�����   ����� ا������   ���� ��أت 
وأ������   ���ّ��  �� ����رض  ������ت  إ���� 

������� رأي ا��������  
����ج  ا������   ���� ����ن:   ��� د����   -
 ���� أ���د   �����  ��� ��ازن   ����
ا������  وا���������و��ا��  (ا������ا���دات 
 �����  �� ا����  ��������و�����ات   ��
 �� «أ��  ��اً!   ����  ���� أ��ى)��و�� 
ا������ ا��ا�� ا����ن��ا��ي ����� ��� ��رة 

أرض ا������ ا�������» 
ا��رض   ���� أ���ه   :����  �� ���و  أ��   -

 ��  ���  ������� ا����ء   ���� و���� 
����ل ذرة ��م ������ ��ل و�� ���ن ����� 
ا��ّٰ� أو�� ��  ا��ّٰ� �� ���ول و���� ر�� 

�� أ�����
أ����   �� ا����   ���� ا�������  ��ق:   -
 �� ا������  ر��� 
���� ا���ر و ان دل 
ا����  ان   ��� ��ل 
 ���� و��   �����
 ��  ����  ��� ا����د 

ا������� ���آ �����
 �����  : أ������   -
ا������   ���� أن 
ا�����ل   ���  ��
���د��   �� ا�������ت 
ا���  ا�������ت  ����� �����؛  إ��  �����ل 
���� �� ��� ا����ت ���� �� �� ����� 
 ���� ا��ي  ا����دي  ا����   ����  ����� و 
����� و���� و����� ا�������� وا������, و�� 

�� إ�� إر��ء ����ت ������
- ���: ا�� ��ري ��� ������ ا������ ��� 

��وض ���ك و����ت ���ء 
 �����  ����  ��  ��� ا���ء  ا������  ا������ 
 ���� و�����   ������ ا������   ������
ا���اك ر��ي, ا��� ���� ���� ��� وا�� 
و���� ����ن او��ت ��ا��� ��� ���� �� 

ر�� وا����
 �� ا���  �����ن   ���� ا���   :�� ����  �����-
����� �� ���� ,و ا��� �� ����� ���� �� 
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ا��� ��ن �� ������ ��ا ��  أ�����   !  ����
����د��  وذ��  ����ه  ا������  ر���   ����
���ت  و  أ���ء   �� ��رك  ا�����ه   ����  ���
أراد   ��  �� ا��ّٰ�  ��ل  ,و  ا���ر��  ا���� 

����� ا��ل وا������ر
- ��� ا����: و�� ��ن ا������ إ�� ������د ؟! 
 ������� إن  ، و����ل   ������  ��� ا������� 
و����  هللا  ���ف   )  ��� إ��   �����  ��

�� ( �����
���رات  ا�������   �� ا������  ���ع  و���� 
���� ��� ����� ���� ا������ ا����د�� ��م 
 ������ ر������  ا�����  و���ّ�   ،٢٠١٦
mbs, ��� ��ل  ا���� �� ����ن  �� و�� 
�����ف  ���ده  إن   ،����� ������ت   ��
 ���� إذ  ا������؛  ���ع   ��  ٪  ٥٠  �����
 �� ا������   ��� دو��ر  ����ر   ٢٢ ا���ا���ن 

��� ا���رج ���
 و��ل إن إ���ء ����� ����� و����� �� ���ده 
���� أن ������� �� ����� �����ء ا����د�� 

��� ا����!
���ط   �� ا����د��،  ا������   ���� وأ���� 
ا�����، أ��� ���ي ا�����ر ٦٤ ����ر دو��ر 
ا����  ا����ات  ���ل  ا�������  ا����ع   ��

ا�������
 ���  �� ����ن  ا����  ان  ���و   :������
������ �� ���� و����ت �����ت ا����ك 
ا��و�� ا��� ����رض �� ا���� وا���� ا���م 
ا���������  وا��داب  ا������  وا�������ت 
ا������  ���د   �� ا�����م   �� ا����ار�� 

ا������� ا��� ���� ������ ����ع �� ا���� 
���ول ���� ا������ ا����د�� ا��� ا���� و�� 

���ه�
و�� ��� ا���ء ا���� ا����دي �� �����ا��� 
�� ا������� �� ��ا ا������� ا������� ا����� 
وا����� وا��وا ���� ا���� �����ا �� ا���ا��� 
ا����� واراد��� �� ا������ وا�����ح, و��ا 

�� ��ن ا����ب ا�������
و���� �� ا������ و���� راد�� �����و��� 
�� ��ا�� ���� ا������ ا��� ����� ����ا��� و�� 
����ه �� ���د وا����ت ���� وا����ط 
 ����  ����  ����  ������� ان   ���� ���م 
ا�����  ا���� و���و��  ��� �� ��� و�� 
وا��؟ ��� ��ن ا���� ��� وا��ا�� ���� �� 
���� ����ة ����� ا������ , ��ن ا�����ب 
 ������� وا�������  ا����ول  ��ا   ������  ��
 ���� ا����� و���ا �� ��� وراءه  ا����ك 

 �����

 ��  ����� ا�����  ا�������  ��ا  ان  ا������ 
 �� ا�����  او  ا�����  ا������  ا���و  ا���� 
��ق ���ف ا���م ا���ر��� ����� ا������ 
ا������  ��� ��ور  ا���  وا�������  وا���دات 
ا�������  ا�����ة  ا���د��   �������� وا��ا��� 
و���س  وا���ام  ا����ل   ��� ���ق   �� ا��� 
��� ا������ او ا������ ا������ �� ا�����  ا���

ا������� ا������
و���� ذ�� ��ء �� ���وع ا����� ا����� 
 ��  ٢٠٣٠  �� ��ؤ ا����وف   mbs �����د�� 
و�����  ������ر   �� د�����ر ���د��  دو��  ���ء 
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����ة و ��� ا�� ������� ����ة �� ا����دئ 
�������ت  و����ة  وا��������  ا�������� 
ا�������� ا�������� �� ا���ل ��وب ����� 
���� ا���ث وا���� �� ���, و���� ا��ا�� 
����ة ����رة ا������ ا��� ���م ����� ا����د 
ا�����ة  ��������ت   �� ا�������ر ا����ان 
وا����  ا��ى,   ���  �� و�����   ������ و��

 ����� ا��   ��� ا������  ���ان   �����  ���
وا������  ا����  وا��رة   , و�����  و������ 
 �� ا������ ا�������ت  ������ام   ������  ���
 �� ا���ا��  ا���ر��   ����� ا���  ا��ر����� 
 ��� ا�����م   �� ا���ر��  ا�������   ����
وا����   �� ��ر  �� و��ح   ��� ا������   ��

وا�������ن وا���اق و��� 

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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تعد القنوات الفضائية املوّجهة لألطفال من أكثر الوسائل الثقافية تأثرياً فيهم، 
وخباصة يف املجتمعات اليت تعاني من مشكالت يف املنظومة الرتبوية والتعليمية 

مثل املجتمع العراقي اليوم.

���� ا���� �� ا��ا���� ��� ا����ر ا����س 
��ى  ا������  وا�������ت  ا����  ���س 
ا�����ل، إ�� أن ا����ر �� ����� ا��ا���� 
���� ��ا�� ا������ ا������د�� وا������� 
��د��   ��  ������  ������� وا��������� 

دور��� ا�����ي ا����� ���ه ا�������
����ي  ���� ر��   ��� ا���  ا���ر��  ان   ���

����� ����� �� ا����ى �� ����� ����ة 
 ������  ���  ،�� �� ا��� وأ�������   �������  ��
����� ��� ا���ب ����� ا�������ت ���ف 
��� ا��ر�� ا��� ���� ا���� �������ل إ�� 

����� درا��� ����ة ����
و�ّ�  وا������   ��� ا��� ر���   �� ا����ر  ��ا 
و����  �ّ�ه   ��� ���ر  ا����  ��ى  ��ا��ً 

فضائيات االطفال وأخطارها
تغثر طتمث الضسئغ
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ا����ات  رأ���  و���  ا������  ا�����م 
 �� �� ا�������، ��� ������� �� ��ذ��� و���
���، و�� ���ّ�ه �� ������ت ����� ����� 
 ���  �� ا����  ���ل   ���� ا���  ا������ت 

ا��ى�
ا�������ت  ��ن  ا������،  ا���   ����� و���اً 
���ل   �� �� �� د���  ������ل  ا���ّ��� 
و��رت �� ا����ر ا��ول ا��ي ������ 
 ������� ا��   �����  ��� ا�����ل  ا����م 
 ��  ����� ا����� ا����ات  وأ���  ا���ّ���، 
ا����� �� ا����ّ� ا����� �����اً ��� أ������ 

ا�����ة�

أثر التلفزيون يف تربية الطفل
ا������  ����س  ����ة  و����  ��ن  ا����� إن 
��ى ا�����ل، ����ار ���ض ا�����ل ���ا�� 
ادرا���   �����  ��  ���� ���ث  ��ن  ا�����
ا�������   ���  ����  ��� ������� ا��ي  ���ا�� 
 ��� ���س  ��ا����  ���رة   ����� ا������ 
ا��ا��  ����� درا��  و�����ات ����، 
 �� ��ر���)  (��رج  ا�������  ا����� 

ا���م ١٩٦٨ �����ر ��ل ا������ ا���دي 
��ن وا���س  ��� ���ة ا����ض ���ا�� ا�����
����ة  و����  ��ن  ا����� (أن   ���� ا������ 
ا�����ل،   ���� ا�����ص  ��ى  ����س 
��ور   �����  :����  ������  ������ وذ�� 
���������ت  ا����  وا��اد  ا������  راوي 

و���ار ا���ر ا������)(١)�
��ار ٢٤   ���  ����� ا����� ا���ا��  و��ة  و�� 
 ������ ا��ا����  ا���ل   �� و�����   ،����
 ���� ا�����ل  �����ة  ����ت   �����
ار���ط و���  ����ا ��  ا���ا��، ��ن ا�����ل 

��ن، و�� �� أ��� ����اً ��� �������
 و���� درا�� ����� أ����� ����� 
وا������  وا����م   ��� ���� ا�����ة  ا���� 
�����ة  �����ت  ��ل   (�������)
أن   ���� ��ن  ������ ا���ب  ا�����ل 
ا�� ١٨ �� ���ه   ���� أن   ��� ا���� 
أ��   ٢٢ ا�����ز   ���� أ��م   ����
���� ����� ١٤ أ�� ���� ������ �� 
ا���ر�� ���ل ا������ �����، و�� ��ء 
ا���ن ا��٢١ زاد ا����ل ا������ ������ة 
����ت  ���ث   �� ��ن  ������ ا���� 
إ�� ��� ����ت و٥٠   ����� و٢٠ د���� 
��������ت  ا��ا��  ا������ر   ����� د����، 

(١) ينظر: دراسة ماجستري للباحثة تسنيم احمد مخيمر 

قناة  التلفزيونية-برامج  االطفال  برامج  :القيم يف  بعنوان 

ام يب يس ٣ امنوذجا- جامعة الرشق االوسط ٢٠١٥/ 

ص ٢٣ وص ٢٦.
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�(١)����� ا�����
ا������  ا����  ا�����ل   �����  �� و�ذ 
 ��  ������ و���ة  و���  ����ة   �� ا������ 
����� ا���اب وا���� ����، ��ا ��ن ا����م 
ا������� ���� �����ا ����� �� و��ا��� ا�� ا��� 
ا����ى،  ا������   ����  ���� �����ن  ا��ي 
�����ت  ا�������  ا�������  ا���رة  ��ن 
�� ا���ا�� ا�����ة ����� ����وب �� ا���� 
ا���� وا����� ���� و���ث ا������ت ����� 
و���   �����  ��  ���  ����  ���� ادرا��   ��
و����   �������  ����  ���� ������ء  و���ره 

ر���ه ا������ وا����ا�� وا����ري(٢)� 

انتشار برامج األطفال الغربية 
���ا ��� ���م؛ ���ز ا���� أن ����� ا������ت 
وا������-  –ا�������  وا�������   �� ا����
����� ������ ��ا��  ���و��� ����� ���ات ����
 ����� ���ن  ا����،   ������  ���� و����ة 
ا��ي  وا�������  ا�����ي  ا����   ��� ��ّ�اً 

������ ا�����ل �� ����������
وان ا��ا�� ���� �� و��د إ���ل وا�� �� 
و�����  ا����(٣)،   ����  �� ا���د  ��ا 

للمسؤولية  العربية  الجمعية  نرشته  مقال  ينظر:   (١)

وسـبـل  واقـعـة  الـطـفـل:  (إعـالم  بعنوان  االعالمية 

الـنـهـوض فـيـه دراسة تحليلية عىل قناة كرتون نتويرك 

العربية) مؤرخ يف ٢٠١٤/٥/٢٨

نرشته  العريب)  الطفل  (اعالم  بعنوان  بحث  ينظر:   (٢)

الجمعية العربية للمسؤولية االعالمية - ٢٠١٤/ ص ٣١

السنة،  يف  كارتوين  فيلم   ١٠٠ قرابة  اليابان  تنتج   (٣)

وتنتج كندا مثلها كذلك، ويف امريكا فان رشكة (والت 

ا�������-  ا����  ��را��  -و����   ����
 �� ا���ؤ��  �����ه   ��  ���  �� أ���  ��ن 
ا��ول   �� ����ردة  ��ا��   �� ��ن  ا�����
ا������ت   �� ����  ���� ا������، وان ٧٥٪ 
ا�����ة ا��������(٤)، و�� ���رة �� ��اد 
 ��� ا������،  �����ان   ����� �����  �����
ا�������  ا��ول   ��� ����رد  ا��ي  ا���� 
���ن   �� ا������  ا��ول  ��ى   �� ا��� 
 �� أ��أ  ا����  ��ّ�ِر   ����� و������  وآداب 
�����، و��ا ��  ����� �� ا���اد وا���ا�� ا�����
د�� ����� ا�� و�� ��ا ا����دل ا������ 

��� ا������� «�����و ا������»(٥)�

���ا��  ا�����  ا�����ى   �� ا����   ��� و�� 

��� ا������� «�����و ا������»

ا����اد   ����� ��ن  ��ه،  ا������  ��ن  ا�����
 �����  ���  �������� و�����  ا���ا��  ��ه 

دزين) النتاج الكارتون وحدها متتلك حوايل ٥٥ الف 

موظف يعملون يف انتاج الرسوم املتحركة (ينظر: كتاب 

ادب االطفال بني النظرية والتطبيق لهيثم الخواجة / ص 

.(٧٢-٧٣

(٤) ينظر: كتاب ادب الطفل يف مواجهة الغزو الثقايف 

لطلعت فهمي خفاجي / ص ٣٢

 / خضور  ألديب  تلفزيونية  دراسات  كتاب  ينظر:   (٥)

ص٢٠-٢١
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��� ذا�� (��ن ا�����ن ا��ي ����� ا����م 
ا������� �� ���ج ��� ���م ��� أ�� ����� 
 ��  �����  ����� ���ج  ا��   ��� ���� ورؤى 
و��ا  و������ه،  و��دا��  وا�����   ������
ا�����   ������ ا���  ا������ ��  ا���� و��ه 
وا����م وا����ج �����م ا�������، ��� ���� 
�� ��ه  ا�������  ا�����  ا��   ��� ���� ان 
 ��ّ��� ����ات   ��  ������� و��  ا����م 
و��ا��، �� ��� ان ���� ا�� ا����ر ا��ي 
ا����م  ��ه  ��ن  ا�����ن  ��ا   ��� ا�� 
ا������� ���� ������ ����� ا���� �� دون 
 ���� ���ا��  ا������ة  ���ار  و��   ،���� ان 
����� ��� ��دي ا�� ����� ��� ا������� او 
ا���� او ا���دات او �� �� ا��� �� ذ��: 
درا��  و����   (���)  ����� ا�����ة   �����
���ر�� ا����� ا����� ������� وا������ �� 
د����� ٢٠٠٤، ��ن ��ا�� ا����م ا������� 
ا�����ردة �� ������ ���� ���� ��� ا�����ل 
������� �� ���� ا��ا�� و�� ا���� ا������ و�� 
������ ا���� ا�������، ������ر ان ��ه ا���ا�� 
و����  ا������  ا���  ا����د   ����  �����  ����

�(١)(�������

احصاء الفضائيات الناطقة بالعربية 
�� ا����� ا���ن ا��ا�� وا������، ا����� 
ا��  ا������  ا��ول   �� ا������  �����ت 

نرشته  العريب)  الطفل  (اعالم  بعنوان  بحث  ينظر:   (١)

ص   /٢٠١٤  - االعالمية  للمسؤولية  العربية  الجمعية 

٣١-٣٣

أ���� ا����ات ا������� ا������ ������ل، 
������ت  ������ح  ا����   ����  �������
������ ������ل ����اض ��� �� ���ج �� 
ا����ري  ا����  أو  ا��د���  ا����� �� ا��ر 

أو ������ ���ً�
ا����ات  أ���ء  ر��   �� ا���د  ��ا  و�� 
ا������� ا������� ا������ ������ل وا������ 
��ر��   ����  ����� و��رد��  ا������،   ������

ا������ أو ا���ق ا���: 
���ة ������ن/ ������� / ا���� �� ٢٠٠١ 
���ة أم �� �� ��ي/ ���د�� / ا���� �� 

٢٠٠٤
�� / ا����  ���ة ا�����ة ������ل»���“/ ���

� ٢٠٠٥ ��
 /  �����  ��  ���  / ���ز   ��� ��ت  ���ة 

ا���� �� ٢٠٠٧
 �� ا����   / ارد���   /  ١ ا����  ���ر  ���ة 

 ٢٠٠٨
���ة ������د�� ا������ / ا������ / ا����� 

�٢٠٠٨ ��
���ة ا���ل و��ا�� / ���د�� / ا���� �� 

٢٠٠٨
���ة ا���ل / ���د�� / ا����� �� ٢٠٠٩

�� / ا����� �� ٢٠٠٩ ���ة ��ا�� / ���
���ة ��ا���/ ارد��� / ا����� �� ٢٠٠٩

ا���م  ��������� / ا���� ��  ���ة ��دي / 
٢٠٠٩

�� / ا����� �� ٢٠٠٩  ���ة ��� /  ��ر
���ة �� / ������� / ا����� �� ٢٠١٠
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���ة ���� / ���د�� / ا����� �� ٢٠١٠
ا����� ��  ����ن /  ���ة ���� / ��� �� 

 ٢٠١٠
�� / ا����� �� ٢٠١٠  ���ة ��ّ� / ���

���ة ��ر��ن ���ورك / ا������ / ا����� �� 
٢٠١٠

 �� ا�����   / ارد���   / ا���� ٢  ���ة ���ر 
٢٠١١

���ة ������ / �������� / ا����� �� ٢٠١٢ 
���ر ���� / ارد��� / ا���� �� ٢٠١٢

����� / ��اد��� / ا���� �� ٢٠١٢
���ة ��ن / ارد��� / ا����� �� ٢٠١٣

���ة ���ري / ���د�� / ا����� �� ٢٠١٣
���ة ����/ ����� / ا����� �� ٢٠١٣

�� / ا����� �� ٢٠١٣ ���ة ����ة / ��ا��
 �� ا�����   /  ����� ���ز/  ���ة ���� 

٢٠١٣
 �� ا�����   /  �����  / ��دي ���ز  ���ة 

٢٠١٣
 �� ا�����   /  �����  / ���ز  آي  ���ة 

٢٠١٣
���ة �� �� / ����� / ا����� �� ٢٠١٣

���ة ���ز���� ��ر��ن/ ����� / ا����� �� 
 ٢٠١٤

 �� ا�����   / ��ا���   / ا���اق  ���ر  ���ة 
�(١) ٢٠١٤

 �� ا�����   /  �����  / ا����  دار  ���ة 

(سعد  بإدارة  االعالمية  الشاهد  ملجموعة  (١)تابعة 

االويس)

  ٢٠١٤
 �� ا�����   /  �����  / ���ة ��� ���ز 

٢٠١٤
 �� ا�����   / ��ا���   / ا���اق   ����� ���ة 

٢٠١٤
ا�����   / ��ا���   / ا������د  ���ة 

�(٢)٢٠١٤��
���ة ���� / ا��را��� / ا����� �� ٢٠١٥
���ة ���� / ����� / ا����� �� ٢٠١٥

تصنيف الفضائيات الناطقة بالعربية
ا��  آ���ً  ا�������  ا����ات   �����  ����
ا��اع ���� ����� ا���ا�� ا��� ����� ������ر 

و��� ا���� ا����:
ا����ات   ���  �� ا�������:  ا����ات  أو��: 
 ������ ���ات   ���  ���� أ���ه  ا�����رة 
�����ت   �����  ���  ���� ا�����   �������
 - ��ا���ن  أو  أ���ل  ��د���  ا���  ا������ 
ا����ات  ��ه  و����   - ا�����   �� ����ت 
د��ل   ��� ا�����ل   ��ّ�� ����اً  ���راً 
ا��ُ����، و��ه  ا����ء وا����ّ� ��� ���ة   ����
ا����ات ��: (���ر ا����١ / ���ر ا���� ٢ 
/ أ���ل و��ا�� / ��ا��� / ��� / ��ّ� 

/ ��ن / ���ري / ������)�
����ً ان ��ه ا����ات ���ص ��� ����� و��ه 
 ������  ���� ا����ّ��،  ا�����ل   ��  �����
 �� وا���ً  ����راً   ��� و����  ا�������   ����

قنواتها  باقة  ضمن  العراقية  االعالم  شبكة  (٢)افتتحتها 

الفضائية.
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�����ن  ا�����ل وا���ا���� ا���� ��������� و
����ا��� وأدا���، و��ا ا���� �� �ُ�� ���ري 
ا����ات  ��ه  ادارة   ���� إذ  ا������،   ��
��� ����� ������ �����ء ا�����ت ا������� 
ا������� ا��� ������ �� ��� ا��ول ا������ 

���ل ������ت ����� ��� ��ار ا�����

ا����� ذ��ه أن ���ة (������) �� ���� ���� 
�� ا���م ٢٠١٤ �����ب ���� ����� ���م 
���غ ا���در ��دارة ��و��� ���� ���ن ���ه 

���� ا����ة(١)�
���� ���ا ا���� �� �� ���ات (���ر  و
���� / دار ا���� / �����) ��� وان �� ��� 
���م ��� ا��س ������ ا���ل، إذ ���� 
 ����� ��ر�����  ا�����  ا���ج   ��� ا���� 

فيسبوك  عىل  القناة  صفحة  يف  البيان  نرش   (١)

الفضائية)  محبوبة  قناة   |  Mahbooba TV)باسم

عىل  املنتديات  من  عدد  ٢٠١٤/٦/٢٨وتناقلته  بتاريخ 

االنرتنت.

���� ا�����ل �� دون �� ا���ر��، و���� 
����� ا������ �� ���ج �� ا�����ع ا������ 
������ات   ������  �� ا���  �����  ���� ا��ي 
ا������� ا���� ا�����رة آ���ً ����� ���� �� 
ا������ر   ���� أ����  اذا  و�����  ا��را��، 
أن ���ة (���ر ����) ������ �� ���ة (���ر 

ا����) و����� ��دار����
�����: ���ات ا������: ����� 
�� ������ت �� ا����ات 
���و��  ا����ً  ���م  ا�����رة 
ا���ل   ��� ا������  ا������ 
وا��������  ا������  ا���ا�� 
و��ه  ا�����،  ��ار   ���
 / (������ن   :�� ا����ات 
��ر��ن   / ��ي   ��  �� أم 
 /  ����  /  ����  / ���ورك 
ا���ق   �� و��  ������د��)، 
ا��������  (�����د��ن)  ���ة 
 ٢٠١٥ ا���م   ��  ���� ����د   ٢٠١١ ا���م 

��� ������ ���ات OSN ا�����ة�
 ��� روا��  ا�����   �� ا����ات  ��ه  و��� 
ا���م   �� أ��ت  درا��   ��� ا���م،  ا������ 
��ل  رأي  ا�����ع   �����  ٢٠١٢
ا�����ل  ��ى  ا������ت  ا�������ت  أ��� 
���ث ������ت �� ���  ا���ب، ���رت 
 MBC٣) ��ي-   ��  �� (أم  ���ة  ا���ا��: 
 -  ����� (���ورك  و���ة  (������ن)  و���ة 
�������ع رأي ���� ��  CN)(٢)، وو���ً 

التلفزیونیة-  االطفال  برامج  في  القیم  ینظر:   (٢)
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 ���  �� ا��������  �����و���  ا������  ا������ 
آ��ر �� ا���م ٢٠١٤ ��ل ا����ات ا���ّ��� 
ا������(١)،  ا��ول   �� ا�����ل   ������� ا��� 
��ّ�رت ا������ ���� ���� �� ��: ���ة 
��ا�� ٨٩٪،   MBCأم �� �� ��ي- (٣)
��ا��   (CN  -����� (���ورك  ���ة   �����

�٪٨٧
 ���  ��  ��� ا����ّ�رة  ا����ات  و��ه 
 ���� ا������   ���� ا���  ا�������ت 
 ������ ���ل  و��  آ���ً،  ا�����م  ا������ 
��ه   ������ ا���  ����ا��   ������� ���ذج 
ا����ت   ��  ������  �ّ��� ا�������ت، 

ا����� �������ى ا������ ��� ا���� ا����:
ا��� ���� ����ح ���ت وأ��اف ا����ة ا������ 
 ������ ا���  ا���ا��  �������ء   ،����  ����
ا�������،  �����اث   �� ����� ا����ات  ��ه 
 ً����  ،(MBC٣) ����ة  ا������  ا���ا��   ���
أن ا���ا�� ا������ ��ه ����� ا���� ا�����، 
إذ ���� ��� ا������ت ا��� ��� ا���ا��� 
 ���  �����  ���  ��ّ��  ���  �� ��ر���� 

ا������ت أو ���ه ��ر����� 
و�����  ا����   ����� ا����ات  ��ه   ����
����اً  و���ّ�  ا������،   ��� ا�������  ا������ 
ا���� ا���ي ������� وا����وف ����ر�� 

�� ا���ب أو ا����ام ا����ح�

مصدر سابق ص ٣

(١)نرش االستطالع يف املوقع الرسمي للجمعية العربية 

الرابط  بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٥ عىل  االعالمية  للمسؤولية 

.١٢٩٩=http://mediaresponsibility.org/?p اآليت

��س  ا��  ��ا����   ��  ���� ���ف   ��
ا����   �� ا����  ��ى  ا�����  ا�������ت 
 ����� ������ت   ��� إذ  ا�����،   ��
وا����  وا����اف  ا���ارة   ��� ����ة 
وا�������ف �������� ���� ����� ا������ 

وا��������� ا�������
وا����  ا����ء  ���ر��   ��� ا������ 
ا������ا��، �������� ا�� ا���� ا������� 
ا�����، و����� ��ض �������ت وا���م 
 ������� ���ء  ����ت   �����  �����
(ا��وك) او (ا���ب) ����� �������ت ا������ 

ا������ �� أ������
ا�������  ا����ات  ��ا��   �� ا�����  ���م 
�����ت ��ا��� ������ (��� ��� و���ة) أو 
�����ت ��ذة، ���� �� �� ����� ا������ 

وا����ّي وا�����ت ذات ا�����ء ا������
ا����  و����  ا����������  ا��وح   ���
ا������  ��اء   �� ا����اف   ���
وا�����ب  ا������  ��ت  وا���� ا�����ة 
وا������ارات وا�������ت ا��������، وذ�� 
 ����� ا���  ا����ّ��  ا�������ت  ���ل   ��
ا����� �� ا���ا�� ا���ر����� ا��� ����� ا����ة� 
�����: ���ات ����� و������: �� ��� ����ع 
ا����ات ا������ ا������� ا�����رة ����� ���ة 
��� �� ا����د�� ���� ����� د���� �����اً 
�� روح ا������� ا������ ���� ���ة (����)، 
�������� ا�� ������ ������� ������� ����ن 
������ ا������ ا������� ��� (��ت ��� ���ز 
��ن  ����  �����  ����� ا��ا���   (����  /
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(SAT-٧)(١) وا������ ����� �������� ا������ 
ا��ر��ذ����(٢)�

 ���  �� ا������:  ا���ا��  ���ات  را���: 
���ات  ���ن   ���� ا�����دة  ا�������ت 
و��:  ا������  ا���ر�����  ا���اد  ���ض  ���م 
(���ز���� ��ر��ن / ���ر ا���اق / ����� 
 / ���ز   ����  / ���ز   ���  / ا���اق 
��دي ���ز / آي ���ز / �� ��)، و��ه 
 ����� ��رات   �����  �� ا���دة   �� ا����ات 
ا���ا��  ��ض   ���  �����  ��� ��ا  ����ة، 
ا������ ���ء ����ت ���� ا�����، ����� إ�� 
وا�������ت  ا�����م  ��ض  ���ق  ��اء 
ا��������ت   ���  ���  ���� ا���  ا���ر����� 
 �� ا����ات  ��ه   ����� و��  وا�������ت، 
ا���دة ���د����ت ��� او ���ر ��� ا���ج 
ا��ي  ا����  و��  ا�����،  ا����ر   �� ��ا�� 
ا����ح �� ��ب ا��� ��د   ��� ����

�� ا�����ل ������� ا����ة ا�������� 
و�� ا������ �� �����ف أ��� ��ه ا����ات 
ا��  ���ف  وا���   ،���� ���ل   �� ا���� 
 ���  ،������  �� ������ن  ا����ر  ا���اب 
�����ف ا���� ا���� �� ���ل ا�������ت، 
و����   �� وا���   �����  ����  ��� ��ا 
������ن، و�� ��� ا�����ن ���ن ا�������� 
 ��� ا����ر و�� �����  ������ ������ت ��� 

فضائية  منظمة  وأقدم  اكرب   (٧-SAT) (١)تلفزيون 

مسيحية بدعم من غالبية كنائس الرشق االوسط.

وإرشاف  الثاين  توارضوس  األنبا  برعاية  (٢)انشئت 

لفيف من األساقفة واآلباء.

�������ل ���� ����� ���� ا����ة ا��ُ����
أو  ا����   �� ا����ات  ��ه   ��� ان   ً����

�� ا���ص ���� ���د ���� ا�����ر وا����
�����: ���ات �����: �� ��� ����ع ا����ات 
ا������� ا�����دة �����ً ����� ��� ���ات 
 �� ���د   ����  ���� و��   ����� ��ا��   ���
 / ا���ل»���»  (ا�����ة  و��:   ���� ����ج 

��ا�� / أ���ل / ����ة / ا������د)�
 / ا���ل»���»  (ا�����ة   ������  ������� أ�� 
 ��  ���  ��� دو��   �� ����ن  ا����ن  ��ا��) 
ا��  وا�����  ا������  ا���   �� ������ ���
������ ���ات beIN ا�����ة، ���� أن ����� 
����ات ����� ������ن ����را وا���ً  ا������� 
وا�����ت   �����  �����  ��  ���ّ���  ��� ���اً 
���ة  ا��   ���ّ����  ��� و��  ��رو��،   ����
ا���  ا���ا��   ��  ������ أ��   ���� ��ّ��ة 
و��د��   ����� ��دة   �����  ��� ���ص 

 �(٣)��������
 / ����ة   / (أ���ل  ����ات  و������� 
وا��   ����  ����� ���ات   ��� ا������د) 
ا���ا��،   ��  �� و��ازن  ا�����  ا�����   ���
 ������� ا�����  و�����  د����  ��ا��   ������
و������� و���ك ��ا�� ��ر����� �������، و���� 
 ��  �� �� �� ��و��ت  و��د  ذ��   ����  ��
 ����� ا������ وا��������،  ا������   �� ������
���� �� ��� ��ا�� ا����ات ا�����رة ���ر 

(٣) ينظر: مقال بعنوان («خوفاً عىل الجيل».. حمالت 

متصاعدة ضد تشفري قنايت براعم وجيم) نرشته صيحفة 

الخليج اون الين بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨.
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ا�������   ��� ان   ��� ا������ت،  ا����ت 
���� ����� ������ وا���، ا�� ا�� ذ�� ان 
��� ا���ا�� ا���ر����� ا��� ����� ���� روح 

ا������ ا������ ���� وا���
 ����� ا������  ا������د  ���ة  ا����  و�� 
ا�����م ا���ا�� ����ا ���� ����� ا����� 

ا����� ���و���
��ا   ��� و��  ا������:  ا����ات  ��د��ً: 
ا���� �� ا����ات ا������� ذات ا������ت 
 ����  ��� ���ات  ���ث   ���� ا�������، 
������ت ����� ����، و��ه ا����ات ��: 

(�� / ��دي / ����)�
 �����  �������  ������  ���  (��) ���ة  أ�� 
أ���� ��� ��ن وا�� �� ا�������ت، و�� 
ا������� ا�����ة ا����ّ�� ا��� ���� ���ار ���� 
�����ً، �� ���� ���ار �� ا������� ذا��� ��� 
��ور ���� �� ����� ���ل ا���م ا��ا��، 
��� ا��� �� ������ ����اً �� ا����اض ا����� 
 ��� و������  ������ل  ���م  ا���  ا����ى 
�� ا���ل �� ���ات ����ة ��� (������ن) 

و(ام �� �� ��ي)�
 ������  ���� ���ة   ��� (��دي)  ���ة  وأ�� 
 ��  ���� ا����������  ��دي  ���ات 
أ��  ���رف   ���� ا���دي  ا����م   �����
و��  ا�������ن،   �� ا����م)  ا����(����� 
 �����  ������ ���ة  أول   ������ ا����� 
������ل ������ ا��ورد��، و��� ��ا���� ا��� 
�� وا������، إ��  �� و��� ا����� وا�����و ���������
 ������ أن ا������� ا�������� ��� �� ا������� 

ا��ورد�� �� ا���� وا�������ن و�����دش(١)، 
������ ا������ �� ��ه ا����ة  وا���ع ا����� 
�� ����ن، و����� ا������ �����  �� �� ���
ا�����ت ���ة (��) ا��������، إذ ���م ��� 
ا����� ��ر����� ����ة ���دة ���� ������، 
 ������  ����� إ�����ت   ����  �� أ���  و���و 
����� �� ������� (��) ����ن اداؤ�� ا����
����ن   ��  ���  ���  (����) ���ة  وأ�� 
���� �� ا���� ��اد ا���������(٢)، و��� 
 ���� وا���ر���،   �� وا������� ا������   ������
��� ا������ ����ة �� ��دئ ا���� �� ���ل 
 �� �� و�� و�������   ������� ����اب   �����
���ّ�� وا�����ر�� ������ ���ة �� ا�����ج 
���و��  ا���   ��� ا�����ة،  وا���ا��  ا���ر���� 
ا�����   ���  �����  �� �ّ�ة   ������ �����ت 
ا����� ���، وأ������ ��ا ��� ��� �����ا 
 ��� ����� ���� د�� ���ت ����ّ�   ً�� ��
ادارة ا���� ا������ (���� ��ت) �� أ�� 
��� ���� أ��� �� ��ة ���� ا��� ���ة ���� 

ا����ّ� ��� أ���ل ا�������(٣)�
 و���� ��� ���� �� �� أن أداء ا����ة �� 

يف  يت  هادي  الشيعية  (القناة  بعنوان  مقال  ينظر:   (١)

خطر يهدد فطرة اطفالنا) للكاتب الهيثم زعفان نرش يف 

موقع الربهان بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٦

(أبنا)  لألنباء  البيت  اهل  وكالة  نرشته  خرب  ينظر:   (٢)

بعنوان (”هدهد“ قناة فضائية شيعيه تابعه لصهر آية الله 

السيد السيستاين) نرش بتاريخ ٢٠١٠/٩/١٨

(٣) ينظر: خرب نرشه موقع صوت الجالية العراقية تحت 

«هدهد»  قناة  بث  توقف  «نايلسات»  قمر  (ادارة  عنوان 

الشيعية للمرة الثانية) نرش بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٦.
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ا���� �� ا��و�� ا�����ة، إذ ��� ����� 
����اً ا�������ت ذات ا������ ا������ ��� 
���� ا�����د، و�� ��� ���ب  أ��� (����) ��

ا�����ل أو ���� ������ ��� �� ا������

خامتة وتوصيات:
������ل  ا������   ����� ا����� ا����ات   ����
ا����  ��س  ���ل   ��  �����ُ� ذ����   ����
ا������  وا������  وا�����ق  وا����اف 
ا���اغ   �� أ�����ً   ����� و���  ا������، 

ا�����ي ا��ي ����� ا��� ا���ؤ���
و���ً  ا�����  ��ه  ا����م  ���ن  أن  و��� 
 ������ ا���  ا������  ا��������  ����ا�� 
ا�����ر ا����ات وا���� ا����� ا����� ���ه 

��� �� ا���� ا����ر
و���� ��� ���� �� �� أن ا���ّ�ق �����ر 
 ���� ������ل  ا�����   ���� ا����� ا���� 
�����اف  را���  و���   ������  ��� ���ت 
ا�����   ������� ا������  وا����  ا������ 
ا�������، ������� ������ت ����� ������ 
����� ا�����ل  أ�� ��ء ���   ��� ا������ ��ن 
 �� ا����ات  ��ه   ��� و�������،  ا������� 
���� ��� ����� ا������ و���� �� ��ّ�� ��� 
 ������ ��وج   �� و����  وا����ء  ا����   �����
������ و���� �� ���� �� ا���� ا����ري �� 
دون ��ا��ة �����اف ا������ و���ا، أ�� 
ا���   ��� ��اً   ���� ���د��  ا������  ا����ات 
 ����� ����� �� ����� ������� ���� �����

و���� وا���� 

ا�����ل   ��� ��ن  ا�����  �����  ������ و���ا 
ا������، ���� ���ا��ة ا����ط ا����� ���� �� 
 ������ ا������  ا��ا���  ا�������ت   ���

ا�����ل:
��ل  ا��ا����   ����� ��اً  ا���وري   ��
��ن  ا����� ا���ء�� أ��م  ����� ���س   �����
و����� ����ت ا������ة، و��ا��� �� ��و�� 
 ���� أن  ��ورة   �� و���ات،  ��ا��   ��
ا��ا��ان أ������ دا���ً ا�� ا�������ت ا����� 
و�����  ا����ات،   ��� ��ا��   ��  ���� ا��� 
 �� ا����س  ا�����ن   ���  ��  ���� ذ�� 
 ���� وا����ور  ��ن  ا����� ا��م  ا�����ل 

��ل �� ��و�� �� ��ر وا��اث�
ا������  ��ه  ��ل  ا����ء   ����� ���ن  و
��ً �� ��� ا�����ء وا������ت ا������  ��ور
 ���� و������ام  ا�����  ا������  و�����ت 
ا������ ا�����ة وا������ ����، ا���اء و���� 
ا��������،  ا���ا��  وو����  ا�����م 
ا���  ا�������  وا�����رات  �����وات  وا����ءً 

���� ا����ء وا�����ت و�������
��ورة ����� ا�����ل ��� ���ر�� ��ا��ت 
��ن،  ����� ������ب ا����اط �� ������ ا�����
���اءة ا���� وا�����ت ا�����ة ا������ 
��� وا�����اك �������ت ا������� وا����ل 
����ت ������ ���، و����  �� ������ت ور
 ��  ���� دوراً   �� �� وا��� ا�������  ا������ت 

��� ا���ح ��ه ا����ر
�����ات   ���� ��ا��  إ���د  ��اً  ا����   ��
ذ��  ���ن  و  ،ً����� ا������ة  ا������� 
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���ات  �����ء  ا��������   �������� ������م 
��ا����   ���� �������ل   ����  ������
 ��� و���م  ا����،   ���� و�������   �� ا����
 ���� و���س   ،ً��� وا������  ا�����ة  ا���ا�� 
ا�����ة  ا�����ق   ����� ا���  ا������  روح 
��ن أو�� وأ���ا  وا�����ة ا������، �������
ا�����ل   ���� ���در   �� ���ر  ا��   ���
 ��  ���� دورا  ��دي  و ا����ات  وا����ب 
ا����ة   ���� ا��  ا���������  ا������ 

وا���ر�� ��� ذ���� ����ً�
��ه  ���ن  ان   �� ا����ل  ��ا   ��  �� و�� 
د���،   ���� ا��س   ���  ����� ا�������ت 
ا�������ن،  أو  ا��وق   ���  ����� و��� 
������ ا��� ا���ص ������ ا������ �� رّواده 
و����ّ��ه، و���� �� أ�� ا���� ��� ��ه 
وا����  ا������ي  ا���   ���  ��  �� ا����ر
�� ���������(١)، ��ن  �� ���� ���ت ا����
��ه ا����ت ���ن �� ا����� ��� ����ة �� 

��ا ا����ل�

مع  االعالمية  وسائلنا  من  العديد  يف  يحدث  (١)كام 

شديد األسف.

و�� ��س �� ��ا ا���د ا�������� ����ات 
���� أ�����، ���� �� ����� ���ا���ت 
 ����� ����� ����ة ������ ذات وزن و����� 
 ���  �����  ���� و��  ا������،  ا�������ت 

ذا����
���ل  ا���م  ا������ت   ��  ���� أن   ً����  
او  د����  ������ت  ������ح   ����� أ��ا�� 
إ��  ���ف  ر��  ��ى   ����  ��  ������
����� ا����ات ا��� ������، إذ ����� ������� 
 ����  ���� ا��ي  ا���اغ  ��ء   �� و���� 
�� و���� ���ات  �� ا���� ا������ ا������ �����ر

ا�����ل ا��������
ا����ات   ��� ���ن  أن   ���� أ��   ً����
ا������� ا������ ������ل ����ّ�� أ���، 
�����ً ���� أن ���� ��� ��ه ا�������ت 
 ��� إذ  ا������،   �� ����ر��  ا�����  دور 
ا��������  ا������  ���ات أ���ل ���ّل  ا����ح 
ا������� ا�� ��ا�� ���ّ��، ����ن ���� ��� 
ا�����   �������  �����  ��� ������ل   ����
و��� ��� ا����ر ا������� ا��ي ������ أ��� 

ا���ارس ا���م� 

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’



24

الـــرصــــد  
2 0 1 8

حلقة جديدة خاصة من برنامج شباب توك هدفها اقناع املشاهد مبوضوع مهم جدا 
هو (احلرية) اليت جيب ان تكون للجميع وباخلصوص الرجل واملرأة واملساواة الكاملة بينهما 
يف احلقوق والواجبات القانونية واالجتماعية ، واحلرية اليت ينظر هلا الربنامج طبعًا 
هي حرية حسب املقاسات الغربية الالدينية، فيما يلي نالحظ ما جرى يف الربنامج من 

حوار وتبادل آراء وافكار:

 ����) ا�������  ���م   ����� ذ��  ا���ب 
���ا������) ���د�� �� ا����ام ا���ق ا��� 
و�����ه  ا������   ���  ���  �����  �����  ���
و�����ا�� و���و�� ا����� ��� ����� ا������� , 
��� ��أ ���� ������� ���ح ��ال ��� ����ر 

ا������� :
؟   ا��   �� ؟  ا���  ��ذا  ؟  ادرس  ��ذا 

��� ار��� ؟ و���ذا اؤ�� ؟ 
 �� �� ���رات  ���ن  ان  ����ض  و���� 
����� وا��� �� ا����� و���� ��ذا �� : 

قناة  DW تدعو لالنحالل اخللقي
وحرية االحلاد والال تدين

إسثاد : صسط الرخث الفدائغ
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ا������� ، ا���دات ، ا���ا��� ، ا���� وا��� 
��م   ��  �����  ���  ��  ���� �� ا����ة 
 �� ا����  ان  ار��   �� و��ا  ذ��   �����
�����, ���ذا �� ا����� ان ا��� �� أر�� ؟ 

ا����ف ��:
���� راب �� ��� – ����   / ���� ��د 
و�����  ���ة,  ا�������  ا����   �� ��ا�� 
او   �����  ��� وا���   ������  ����  �����
���ل (ا��� �� ��� , و���� ��ون  ر���� و

ان ��� ا��ا) �
�� – ��د����  دار�� ��� / ����� �� ��ر
���دي ������واة ��� ا���� وا���أة ��� ��ء 
و���ل  وا�����   �� ������ر ا�����م  و���� 
ا���دات  وا����  ا����,  وا����  ��د����  (ا�� 

وا�������, وادا�� �� ���ق ا���أة) �
ا����د��   �� ا������   / ا�����  ����ت 
(ا��  و���ل  ا�����م   �� و��ا��   �����  –
����أة ������ اوا�� ا������ �� ا������ت 

���� ا���� ���� ���� ��� �� ��ارا��) �
ا����   ����  �����  – ������  / ���ن  ا��� 
���ل (�� ���� ���ت ��ر��� ودرا��� 
 ����� و������  وا������  و������  و���� 

���� ا����) �
���ل دار�� ���� ا��� �� �����   
ا��أة وادا��  وا��   , ���� ذ��ري ����ي 
�� ���ق ا���أة �� ا���� ان ا��م ��وري 
وا���ض  دا���  ��رب  وأ� �����ة  و��� 
�����ش ���� ����, و��ا �� ا�� ��� ���� 
ر��  ا��   �� ا����  و�����  ��ا,   ����
 �� ا���� �� ا���أة وا����داة ����ر�� �� ذ��ر

��������� ا��� ����� ا���أة و���� ا������ �
ار�����   ����� ا����  ان  و����:   

د��   ���  �����  ���� و��   ,  �������� و���� 
ا����   ����  ,������ و ا���أة  �� ����م   �����
ا����   �� و������  ا������  و����   ,�����
 ��  �����  ,����� ا�����ات  زواج   �����
ا������,   ا�����ات  زواج   ����� ا���ب 
��ا��ة وا���� و����� ���ل  ا��واج  و����� 

����� �� ا���ب ����ع �
ا�������ت  ان  ����ن  ا���  ���ل   
 ���� ��ن   ����  ��� و��ا   ������ ا������ 
ا����ب ، ���ش , ��� زو��ت , ����� 
ا��ي ، زواج ����ات ��ا�� � ��� ���� 
��� ا������ط و�� ���� ��ء ا��� ا������ 
ا������ �� اي دو�� ����� ���� ������, ��� 
����� ����, و�� ا���� ���� ���ا ����� �
�������ء   ���� ��م  ا�������  ���ل   
������ر ��� ��ح ا���ال ا��ول: (�� ا��� 
ا�����م وا������ت  ا���ء ����  �� او �� 
ا�����ر   ������ أ��ب  ؟)  ا����   ����  ��
(��� �� ا�����ء) �� ا���ال ا����� : (�� ا��� 
�� او �� ا���ء اي ����� ����� ا���� 
اذا ��ن ����ا او �� د���� ؟) ا��ب ا����� 
(��� �� ا�����ء) � �� ا���ال ا����: (�� او 
�� ا����واة ا������ ��� ا���� وا���أة ������� 

وا������� و�� �� ��ء) أ����ا (���)�
 ��  ����  ����� ���ل  ا��   ���� ���ل   
و��ي ا���ن ��� ا���� ا��ّٰ�, و���� ا������ ا��� 
���� �� ا���� ���� او ����د ��� ���� او 

� ����� �����
ا���أة   ����  �� ا����  ان   :���� و  
و  ا��واج   �� وا�����   ������ ا�����   ��
ا����ق و��ز �� ������� �� ا������, و���� 
ا���  وا��واج  ا�����ات   �� ا��واج   ���
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ا����   ���� �����ع  و�������   � ا��أة   ��
ا���ء  و����� ��   �����  ���� ���  ����
����� ����� �����ن  ا���ا��� ا��� ��� �� ��

���� ��� ����� �� ��������� ا�������� �
 ����� ا������  ا������  ان  ����ت  ���ل 
ا�����  و���  ا�����   �� و�����م   �����
 ��� ���ءً  وا���  ا����   ��� ���ءً   ���  ,�����
����م ���� �� ��دات و������ �� ������ 

��� ا���� و���� �
ا���   �� وا�������  وا���دات  ا����ة 
�� ا���أة �� �������  ا�����ب ا��� ��� �� ��
 �� وا������  ا��را��   ���  �� ا������ 

ا��أي وا���� �
���ل ا��� و�� ���� ا���� ��� ان وا��� 
�� وا���� �� �����ت �� ������ و���ت 
 ��� ا��م  ان  ��رت  و����   ����  ��  ��
واذ��  ار��   �� ا��  وان  ا��  ا���ره 

��� ا��ء وا��� ��� �� ا��ء �
����� ا��� ������ز ���� �� �� ���� 
���� و��� ا������ �� ا�� و��ذا ار��, وا��� 
��أ ������� ����ب ������ز ، ����ذا ����ون 
������ �� ����� �� ا���� �����ن ��� 

��ن ����� ����� �� ������ ا������ �
ا�� �� ا��� �� ا����� ان �����ا �� �� ار�� 
�����ء   ����� و���  ا����زات  و�������   ����
ا���ا��� ا��� ������� ��� �� ا�� ������ 
��� ا����زات ا��� �� ا������� وا��� �� �� 

رد��ه �� ��م و���� �� ا���� �
�� ا����م ���ل ���م ا������� �����: (�� �� 
ا���� ��� �� ��� ������ ان ���� ��� 

���� �� و��� ����ر ؟) :
ودو��  ����د  ا���د��   �� ا���  ���  : دار�� 

� �������
����ت : ر�� ����ى و�� ا������ ������ق 

��� اذا ��� ا������ �� ������ ����� �
 �������� وا������  ا������  ا���ام   :  ����

و��اءة ا���� ا������� ���� ���� �
ا���������   �� ا���  ��� ا����ل  ��م   : ا��� 

��ت � وا��� ���� ��� ��� ا���

التعليــــق :
 ������ ا�������   DW ���ة  ���ول   
ا���ة  ��ه  ا�����  ا������  ا���و  رواد  ا�� 
ا����اف   ������ ا��ى  ���ة   ���� ان 
�����ت   �����  �� ا�����ى   �� ا�������ر
 ������ ا������  وز����  ا��������  ا�������ت 
وا����ا���  ا������  ا��������  و����  و���د�� 
������ة ا������ ا���د�� ا�����ة ���وح ا�������� 
وا������� ������د وا������ط ا����� و����� 
������� ��� دون ا����ة وا�������� �� ��� 
ا�����ن و����� وذ�� �� ���ل �������� « 
ا������   «�� ا���  » ��ك» ��� ���ان  ���ب 
��ى ا����� ���� ا�������ت ا��� ���� و�� 
��ال ����� �� ا����د ا������� وا��������� 
��, و��� ��� ا������� �����ب  وا������ وا����
ا����ف  ����رج  ان  وا���اب  ا���ال 
ا����ة  ���و��   �����  ��� �����ار  وا������� 
و���� ا���ب ��� ��م �� ا���ء ا������ت 
��� ا������� وا�����د وا���د���� وا��� ��� 
��ء   ��  �� وا���أة  ا����   ��� ا����واة 
و������� ا���ع ا����ان ا������ ����ذج ����� 

�� ������ و�������� وا��ا����
و����ن ���ط ��ا ا���و �� ا������� ���� 
ا����ف  اراده   �� وا��  ا�������  و���� 
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���� ��ص  د�����   ��� ا����  وا������� 
و��روس وا����اض آرا��� �� ���ط:

�� �� ا�����ل دون ا����ار ��������� - ا���
- ا����واة ��� ا���� وا���اة �� �� ��ء 

- ا�����م ذ��ري و����� و����� ا���اة 
���� ا������ و

�� ا������ - ا����ة ا�� ا���
- ر�� زواج ا�����ات وا��واج ����� �� 

وا��ة
وا�������  ا����ف  ����ء  آراء   ����
ا������  ������ة  ا�����   ������ وا������� �� 
وا����� �� ا�����اء ��� �� ���ا��� و��������� 
����� ������� ����, او ������ و���� ا������ 
��ا��   �� ا����ل  او  وا�������,  ا������ة 
ا�����ل ا�������� وا���ب ا��ى , و�� 
��� ا��ى ���و ا��� �� �����ا �� ا���� 
��� ���� ا���� وآراء ����ء ا���� وا������� 
و��   �� وا����و ا�����ت  ��ه   �� ا������� 
ا���  ا������  ا��������   �������� ���ودوا 
, و�� ���  ا�����  ا���و  ا��م ��ا   ������
���ل ان ا�����ن و�� ا������� ا�������� �� 
ا�����ام  ���ط  وا�����  وارا��  �����ا��   ��
ا�����   ��  ��� ا��ي  ا�������  ������ر 
ا��  و�����  ا���ة  ا����اء  ��ه   ���  ��
و���   ,�������� ا����ار  ���م  ا����ف 
ا����ان   ��  ��� ���وض  ا�����ام  ��ا 
ا����,   �����  ��� �����  �� ��  ��� ا������ 
�� ا������ ا��� ���� ا���� ا����  و��� ا���
ا����   ������� ا���   �� �����  �����  �� ا����زي 
ا����   ��� ���وي  ا�����م  ان   ��  ,���

وا���اة �� ا�������� وا����ا�� وا���ة وا������ 
ا��������� (ان ا����� ��� ا��ّٰ� ا�����) ��� 
���ك ��وق �� ��� ا�����م ا������ ا��� 
ا������ ا������ ا��������� وا����� ا������ 
������ ��ون ا������ ا����ي , ���ذا ���� �� 
ا�����م   �� ذ��ر  �� «دار��»   �� ����ق 
و����� وا����ر ا���اة و��� ا������؟ و�� 
��ن ا����ش ا��ي ����� ��� ����� �� 
وا�����  �����ه  ا��ي   ����� ����م   �����
ا���� ���� �� ا�����م ا�����,  ا������؟ 
 ����� وا���ا��  ا�����  ا������ و��ى   �� وا��� 

و���د�� و�����
ا������   ��� و�����  د���  �������م  آ���   ���
و�������   ������  ���  ����� ا���م   ���
ا��������� و���� �� �������� ��� ���� ���� 
, ���از ا��واج ������� و�� ��وط ����, 
ا��رث   �� وا���اة  ا����  ���وي  ��م  او 
 ����  �� وا���ا,   , ا���ود   ��� و�� 
ا����ف   ��� ا����   ���� ا���  ا������  ا����ة 
وا�����ون �� ���� �� ا�����ن �� ���ء ����� 
���؟  ا����� ���� ا���ؤه ���ة ����ة ��د�� ��
 �� ا�������ر ا������  و����  ��ور��   ,���
ا������  و��������  ا����و��   ��� وا��ا��� 
ذاق ا����� ا������ �� ��وب ����� راح 
��ء ����� ا������ وا���  ������ ������  ا����
ا���ر, و��ا ا����� ا���م ����� ��ب ������ 
 �� ا���� وازدادت  ��ر,  و��   ����  ��  �����
���ا و���� و������ وا��ا�� و���ا و��ا��� 
ا������ ��  و����� و��اءا ������ ������ 

�� ا������� ا��� ���� ا���� ا������ن�   ا���

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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إسثاد :سطغ السغساوي

البناطيل املمزقة
 بني غياب القانون وضياع القيم

وتقع يف  والسكان،  املساحة  من حيث  دولة صغرية جدا  الفاتيكان  ان  يعلم  اجلميع 
دولة ايطاليا، وهي دولة دينية يرتأس االمر والنهي فيها جملس بابوي على رأسه بابا 
الفاتيكان ، هذا احلرب االعظم، كما يطلق عليه يقود الكنيسة الغربية يف كل ما خيص 
املسيحية عند الغرب، ورغم ان هذه الدولة ال تتجاوز الكيلو مرتات مربعة، لكنها ذات ثقل 
ديين وسياسي كبري، ولكون الفاتيكان مركًزا روحًيا ودينًيا، فقد وضعت حدوًدا خاصة على 
مالبس الوافدين الذين يشاركون يف الصلوات املقامة يف كاتدرائية القديس بطرس أو 
يتصلون بأي من مؤسسات الدولة وهيئاتها العديدة، هذه القيود على اللباس تفرض على 
الرجال منع ارتداء القبعات داخل الكنيسة أو القمصان عدمية األكمام؛ أما النساء فيمنع 
السراويل  أو  البطن  تكشف  اليت  كالقمصان  احملتشمة  غري  األزياء  عام  بشكل  عليهن 
القصرية ، كذلك يعترب وضع اجلواهر املفرطة ممنوًعا؛ وحيظر استخدام اهلاتف اخللوي 

وكذلك التدخني.

ا������ت   ��� و����  ا������ح   �� و���� 
 �� ����ق   ���  ���� ا���اق،   ������ ا��� 
���� ��� ا���ا�� �� ا������ر �� ا������ 

 �� ا�������  أ���ل  �����ف  ا���   ����
ا���دات، وا���� �� ��ع ����ا �� ا������ 
��ء، و�� ا����ر��ت ا��� ��� ا������  وا��ز
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����� إن ��ه ا������ ��� ان ���� ��� 
������ ������� ����ب ذا�� ��� ��ا ��� ��ا؟!�

 ��  ������ ������ت   �� ا���م   ����ُ�  ���
ا������  ان  اذ  ���ي،  ا���اب   �����
 �� ا���  ا������ة  ا���د��  وا�������ت  ا������، 
 ����ُ ���، و�� �� ا ������ ا������ ����ات ��
�� ا����� ������، و����� �����ب ����� 
 �����  ���� ا���  ا����  ������ت   ���
او   ���� ا��  ذ��   �� �������  �����  ����
���� ��������� ا������� او ا������� ا��� ������ 

ا����ب ا���م�
��� ا���ا�� ا������ ا��� ��أت ���و أو��ط 
������ �� ا������ و�ن ��� �������� أ��� ��� 
ا������ ��  أن  ا����ر� ��� ���  ا����ب 
����ء ��أ ���� �� ����� إ�� �� ا�����ك، 
����ت   ���� و��  ا���ب  ذ��   �����
ا����اق ���� وذ����ً ������� ا������ ، وا��� 
��ء  وا��ز ا�����   ����  �� ��أة  ا�����   �����
�� ا����ة ا�����ة ، وا��� ��أت ����������ت 
 �� «ا�����»،   ��� ا����م  ا������ ��  ا����� 
 �����  ����� ا�����ت   ����� ا����  ���ر 

أ���� ����� �������
 ���� «ا�������»  و����  ا������،  ا������ 
����ة وا��� �� ��ار���، ��� و�� ا����ء 
��ا���� ����� ������ ����� د���� ��� ����� 
 ���� ا�����  ��ض  ��ر���  ����م،   ����
و������   ،����� و��دات  إ������،  و������ 

����ل ��� �� ���د�� ا���������
ا������   ���  ����  ����  ،������ ��ر��ت 
ا���ا��  ��ا��   ���  ��� و��وج  ا������، 
 ���  ����  ،���� و���ل  ا��������، 
 ����� ا�����ل  ا����،   �� وا�����  ا������، 

���� �� ا��و�� ا�����ة، و�� أن ���ل �� 
 :���� ذ��،   ��� إ�����   ���  ��  �������

�«����»
ا����ب   ��� ���وب  ا���  ا�����  ا�����  ��ه 
ا������  ار��ا���   ���  �� ��ا���   ���
 … ا�����  أ���ل   ��  ����� او  ا������ 
��� ��� أ����� ���� ��� ���� ا����� أم 
����� دون ����� ��ر��اء �� ���ره ��� ����� 
وا���� �� أم ��� ا��ي ���ض ����� ذو��� 
و������ ��� ا���وج �� ا�����ف ������ن �� 
إ��   �����  ��� �����ء  درا��   ��  �������
أن ا�����ص ا���� �����ن ��� ا������� 
���� ذ��  و��  ���ي،  �����ن ���  ا������ 

أ��� �����ن ���ض ا����م ا������� ا������ ��  أن  ا����ر� ��� ���  ا����ب 
����ء ��أ ���� �� ����� إ�� �� ا�����ك، 
����ت   ���� و��  ا���ب  ذ��   �����
ا����اق ���� وذ����ً ������� ا������ ، وا��� 
����ت   ���� و��  ا���ب  ذ��   �����
ا����اق ���� وذ����ً ������� ا������ ، وا��� 
����ت   ���� و��  ا���ب  ذ��   �����

��ء  وا��ز ا�����   ����  �� ��أة  ا�����   �����
�� ا����ة ا�����ة ، وا��� ��أت ����������ت 
��ء  وا��ز ا�����   ����  �� ��أة  ا�����   �����
�� ا����ة ا�����ة ، وا��� ��أت ����������ت 
��ء  وا��ز ا�����   ����  �� ��أة  ا�����   �����

 �� «ا�����»،   ��� ا����م  ا������ ��  ا����� 
 �����  ����� ا�����ت   ����� ا����  ���ر 
 �� «ا�����»،   ��� ا����م  ا������ ��  ا����� 
 �����  ����� ا�����ت   ����� ا����  ���ر 
 �� «ا�����»،   ��� ا����م  ا������ ��  ا����� 

 ���� «ا�������»  و����  ا������،  ا������ 

أ��� �����ن ���ض ا����م ا�������

و��ل ��ه ا�����ة، ���ل ا�����ر درداح 
ا�����، ر��� ���� إدارة ���� ا���ر�� 
أن   ��  �� ا��ز��ت:  إدارة  و  ا������� 
زي ا�����ن ���� �� ����� ا������، وزي 
وا�������  ا�����   �����  ���� ا�����ن 
ا���  ا��������  ا������   ���� و وا��د��، 
ا��ان  ��ى   ���� و  �� ا�����ن   ����  ����
ا������ أو ا���ا���، و�� �� أن ���ك 
���ت  ������س   �����  ���� ا������   ���
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 ����� ا��ي  ا��������  ا�����   ����  �����
ا������ ���� ��ص�

ا�����ي  ا������ع   ��� أ���ذة  ���� أ��ت 
 ��  ��� ا����  أن   : ����ر   ��� ا�����رة 
 ��� أو  ا����  أو  وا������   ��������  �����
ا���دات وا�������، ���� ا��وق ا���م ا���� 
�����أ، و����ء ا����ب �����ن وراء ا����� 
�����ون أن ��ا �� ا����� وا�����،  وا������� و
أن   ���� ا�����  ��ن  ا��ى  ا�����   ����
ا��را��  ا����ق   ��  ����  ������� ا����ر 
ا�����ق،   �� ا�����  أو  ا������  ���ل  أو 
و����� �� ���ان �� ��ه ا������� ����ن 
��� �� أ���ب ا�����، ���أ ����ء ا����ب 
�� ر��� ��� ��� أ���ء «�����» ���ون ���� 

ا����� �� و��� ����� ا������
��� ��ّ��� ����ً �� أراده ����ِ ���ِ� ا���� 
أ����»   ����»   ً����� ��������ت  ا����� 
ا�����ر   ��  ً�� ��ل: «��� ���ض ��  �����
 ��� ا���ب   ��� ���ض  ا��ي   ���� �����ر 
أن  ��ى  ���ي  و���   ����  ، ا��ر��ب 
أ���   �� ا�����م   ��� ا������   �����

و���� ������اق�
 ����� أ��د  و��   ������  ��� أن   �����  ���
����ه  و����   ً����  ����  ����  ������
��ء  وأ����� و����� ا���ص ا��ي �� ����� ��ز
و����   ً������ ا���ب  أ���د  و�����  ا���ب 
���ح ���� ����ذج ����م ����ه ا����ون�
 �� أ���  و��   ����  ���� إ��  ا������ه  و���� 
����� ا����ب ا���م أن �����ا ��رة ���رة 
ز��ن   ��� أن   ������� ا����  ر��ل   ��
ر���� و������� ��� ر��ل ����� وأ������ 
 ���� أن   ��  ������  ��  �� و����  ا����ة،   ��

������ �� ا������ ����� �������� ���� 
ا���ب  ���ب   ��  ������ ��رة   ������
ا�����  ا������   �� ����  ������ ا����   ���
 �� أ��وا  و�����   �����  ��  ������ ا��� 
��ى  أن   ����  ���  ����� ا���ب  ���ب 

��ا ا���ب�

االسباب :
����در ا���ال ����� �� إ���� ������ �� 
 �����  �� ���� ��ء  ا�����ل ��� ��� ا��ز إن 
ا������� و�����ة ������ ��� �� ��ل ���ت 
وا������ارات  وا�������ت،  ا���� 
ا������ ا��� �� ا����ى أ��ت ����� �� 
ا������ت ا����ب، أم إ��� ��ءت ����ا ��� 
 ��ُ� ا���  ا������  ا�����ل  ��� و����   ���ُ�
أ���ب  ���ك  أم   ������ ������ت  أ��   ��

أ��ى؟
١. عوملة الثقافة:

 �� ���ل  أي   ��  ً����� وا���ً  ���ث   ��  
�����ت ا����ة، ���ر �� أ����� ����� ا������ 
�� ا����ل ا������� ���� ا����ب ����� �� 
����� ا����ذج ا����� إ�� �� ���ع ا������ 
ا��� �� إ��دة ������� �� ��ء ا��� ا������ 

ا����ف �� ������
��ر��اء ��ه ا������ �� ا���ب أ�� ا����دي 
 ��  �ً����  ������  �� و��ا   ، �����ب  ��ًا 
ا��ي   ،����ُ ا��  ������� و������  ��دات 
����� ������ وأ���ب ����� �� ������ د���� 
ا�����ق  ���رم  إ��   ���� ا��ي  ا�����، 
 ��  ��  �� و������  و����  وا������، 
��رج �� ا����ة ا��������، ا��� ���� إ�� 

ا����ظ ��� �� ������ �������� 
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ا����� ا�������� د� ر��ل ����، ��ل: 
ان ا�������ت ا�������� �� �� ا����� ا������ 
و��ه، ����ض ������ات �����ة، ����ا إ�� 
ان ��ه ا������ات �� ���ك ��� او ����� ا�� 
ا�����  ���ن  وأ�����   ،�������  ����� و��� 
ا��������  وا����ا����   ��������� ا������، 
 ��� ا����� و�����  ا���� و�����  ������ر 
 ����� ���ن  أ��ى  وأ���ن  ا�������ت، 
 �� وا�����   ���� وا����  ا�����  �����ت 

[ا�������]�
 ��  �� أ���  ا����ب   ��� ان  وا��ف 
��ه ا����� وا����ح أ��اب ا��� ا������ ��� 
���ا���� ودون ا�����ة ��� ذ�� ا����، 
 ��� ا�����  ا���  ا��������ة   ���� �����ن 

������ ا������ ���� ����»�

٢. تأثري اإلعالم: 
ا�������  ا������  أن  ا���ا����   ��� ��ى 
و������  ا�������  ا����ات   ��  ����

 ����  �� دا���  أ���   ��� وا������  ا��را�� 
ا��ا��  ا��������  ا�����ي  ذوو  ا����ب 
������ ��� ������ ����� ������ �� ���س 
���� �� ا����ب أ�� ���� ���� �� ا����� 
و��� ����اه �� ا�����ز أ��� �� ���ن ا���س 
 ����� را��  و��  و��  (���رت)  ��ب 
ا������ت  أو��د   ً����� ا����   ��� ا��ا�� 
 �����  ����� ����ون   ��  �� ا������� 
ا������   ����  ����� و�������  و����� 
ا������ ���� ��������، ����� ��� ��ة ����� 

ا�����م ��� ا���� ا���رغ ������ن!!“�
ا���ا����   �� ا�����  ا����ب  وأن   ً����
ودون ذ��، ُ���َ���ن إ���� ���� وا��، ��ً� 
 �� ��ع   �� ا������  ��ه  ار��اء  أن   ����
أ��اع ا������، ���وةً ��� أ��� ������ ������ 

و�� أ��ا��� �� ا����ب�

٣. التفكك األرسي:
ان ��م ا������� �� ا��ا���� و��ك ا��و��د 
��ون ��ا��� و������� ��� ا���دة ا������ 
ا��������،  ������ا��ت   ������  ������
��ن ا���ب �� ��� ا������ �� ا���� ����ج 
ا�����ق   �����  ����  �� ��رع   �� ا�� 

وا���� ا������ �� أن ������ 
و��ا �� أ�ّ���  أ���ذ ��� ا���� ا�����رة 
 ���� �� ���ى ��� ا����� ����� : أز�� ا���
رو��  ���ء  ا����  ��ن  ا����   �� ا���� 
ا��ز��  أن  إ��   ،������ و���  و����، 
ا������� ���� �� ا����ض ا��� ا�������، 
«ا�������»،   �� ا������   ������ أن  و���� 
أن  ا�����  ا��� ��  ا��وراق،  و��م ��� 

������ ����� ١٦٠٠ ��م�
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٤. غياب القانون: 
��� �� ا�����ب ا������ة ��� ا����ر ��ا 
ا���ع �� ا������ �� ��م و�� ����ن ��رم 
�� ��� ا��و�� ���� ا����اد ا������ ا������� 
���داب ا����� وا�����ق ا��������، ���ك 
ا����� ��ون ����ن وا�� ���� ا����ل أ���� 
�� ��� �� ����ر ���� �� ا����ال ��اء 

��ن ��� ا���� ا������� أو ��ن 
 ������ ������ق ا������

 
توصيات: 

ا��ان  ا����ظ ���  ان  ���و ����  و�ّ�� ذُ��   •
ا������ و������، و������� ا��� ���� �� أد����� 
ا�������ت،   �� ���ه   �� و����ه  وأ����� 
 ��� ا���  ا����ة   ���  ������� ���و��� 
ا����ول ا��ول وا�����م، ��ور ا����ء ��م 
ا����ب  ����ء  ��ى  دا���  ���ر   ��  ��
�������� و�������� �� ���ء أ����� وا���� 
��������ء   ��� و���   ،��������  ��

�����ف وا���خ دون أد�� ����� ���� 

ا����   ��� أ���ذ   ��  �����  �� و��ا 
����ء  أ��ء   ��� ����ر:   ��� ا�����رة 
دا��  ا���م  ا����د   ���� �����ن  ا����ب 
ا����زل و���دة ا������ت ا������ وا�������� 
�� ����، ����ة أ�� ���� ���� ا������ ���� 
��ه ا�������، ���� زادت، و��� ����� �� 
ا����  ���ت  ������ت   ���  ،����� ��م 

وا��������ت ا���رل ���ن و����� ا������� 
��ى ا����ب�

ا������  ������ره  ا�����م   ����   �� و��   •
�����ل دون ���، و�� ���ن �� ا����ب ��� 
ذ��   ��� ��ل   �� إ������   ��� وا����ر 
 ���) و����   �� ا����  و���دة  ا������،   ���
�������) و���� �� إ���ج ��ا�� و ������ت و 
أ���م ����ث �� ������� ا�������� و��ا���, 
و  ا����   ���  ��  ������� و����� 

ا������ع �� أ��� ���� ا�������
• ��� �� ���� دور ا���ارس وا������ت �� 
و������� ��ل ���ا����رة  ا����ب   �����
ا������ ا��ا��� إ�� ��� ����� ا�����م، و��م 
ا������ر ��� ا������ ا������ ا����� �� ا������، 
 ������ ا���ا��  ��ه   ��� ر��   ��  �����
ا�����ف،   �� وا���وج  ا������ة  ا������ 
����ء ا����ب ��� ����� ��ء ����� ���� 
ا���اغ ا��و�� وا�����ي، و����� ا������ت 
 ���  ،����  ����  �������  ��  ���� رو��� 
ا������   ��� ��� وا������،  ا������ح   �� ���
��� ��� ���� ا�����  ������� و���� ��� ���

�� ���د�� وأ���������
ا�������  ا������  ا�������  ا���ذ   ���  •
و���ار  وا����ر،  ا����اق   ���  ��������
����رض  ا���  ا������   ����� ا���  ا���ا��� 
وزارة  و���  ا�����،  وا��داب  ا����م   ��
ا������  �����ردي  ����ى  أن  ا����رة 
ا������ ا��� ���ي و�� ����، ��ه ���و����� 

و���ض ��ا��ت ����� ���������

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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طصاقت ساطئ
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نشرنا قبل أكثر من ثالثة شهور نقداً لبحث نشرته مؤسسة مؤمنون بال حدود بعنوان 
التونسي بسام اجلمل بتاريخ 2018/1/25م.  املتخيل) للكاتب  التاريخ اىل  (فاطمة من 
أّن رجًال من  ولو  الباحث،  اليت سقط فيها  املغالطات  السرعة(1) بعض  وبيّنا على وجه 
أقاصي الصني كتب عن السيدة الزهراء (عليها السالم) يف هذا العصر مثل ما كتب الباحث 
بسام اجلمل مل ينفسح له العذر ومل ترتفع عنه الالئمة، فرتاه كخابط عشواء أو حاطب 
 ، اخلافقني  واليت مألت  مقامها  وعلّو  الزهراء  ليل، حيث جتده قد سلب مجيع فضائل 
معتمداً يف آرائه مرة على اخبار ضعيفة ومسيئة لفاطمة الزهراء وألمري املؤمنني، ومرجحًا 
مرة أخرى حسب ما يالئم ذوقه الشخصي حبّجة معارضة تلك االخبار اليت بينت فضائل 

الزهراء لسنن االجتماع التارخيي.

(١) يف ذلك الوقت تركنا الرد بصورة مفصلة، نظراً ملا كتبه سامحة السيد (محمد عيل الحلو) يف بحثه املوسوم 

(علامنيون نواصب .. بني تاريخ مزور ومتخيل مهووس) الذي رّد فيه بصورة مفصلة عىل بسام الجمل.

نقـد عىل رد
ل»:  حول بحث «فاطمة من التاريخ إىل املتخيّ

للكاتب التونيس بسام اجلمل
إسثاد : سطغ لفاه ضرغط
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و����� �� ���� إ��� ا����� �� ���� ��� 
ذ��ه �� ص٣ �����ً : أ��� ا���� ���� ا�� 
����� ���و ا��� �� ��ض ا����� ا������� 
���ة  إن  ���د��   ، وا�����  ا����   ���ّ��
 ، ا������  �ّ�ا(   ����� ا���ر��   ��  �����
��م ���م ���ب ��� �������، ��ء ا������� 
 ��� ا��  ا������  أو��، و��  �� زو��� ��� 
�����ً، ���) و��ا ا���� أ��ج ��ّ�ب ا����ة 
وأ�� ا�����ر ا�� ا������ل ����ة ����� �� 

ا���ر�� ا�� ا������� 
 ����� �� و��ر ا����  �� ص٢٢���ل : ���
�� ا����� ا�� ا����� ��� �� ا���ر�� ����� 
����� �� ���� ا��� ا��� �������� ا������, و�� 
��ن   ���� ر��   �� ا��  ا��واج   ���  ����
���ء �������� و��� �� ا��واج ����� او �� ��� 
ذ�� �����، ����� �� �� ا������ ا������� 

���� ا����م ���ب ا���� وا���ا�� ���
 ً�����  ��� ��وره  ا����  ���م  ا����� 
����ان (��ل ��� «����� �� ا���ر�� إ�� 
� ��� ردٍّ) ���ر�� ٢٠١٨/٤/٩م�  ا�����ّ�»: ردّ
��دٍّ ��� ���ل �����ه ��� ���ان � �����ن 
��� ��ود ���� ���� ���ء إ�� ���م ����� 

ا����اء (����� ا����م)�� 
و�� ���� �� ��ء ��� (أ�ّ� ����ص �� ���� 
����� ا����ل �� ����� ���ن ���ة ����� 
 ����� ا����ّ�  ا������ ��   ��� ��ّن  ا����ّ،  ا��� 
 �� أورد��ه   �� و���اج   ���  ��  ��  ���� و���

ا���� �� �����)ا�����

و�� ��� ا���� �� ا����� ���م ا���� أن 
إ���  ا�����ع و����  ��اءا�� ��ل ��ا   ����
 ��  ���  ّ��� أن   �� وا�����ة،  ا����   ����
���� و�� رّ��� �� آراء ��ل أ���ا������� 
وا����اء (������ ا����م) ��� ورد �� ا���� 
ا������ (��� ا��ّٰ� ���� وآ��) : ( ��� أ�� 
��ل  و����   (١)( أ��   ��� ���س   �� ا���� 
أ��� �� ���� ����ه ���ا��� ����� ���� �� 
ا������ ���ل �� : ( ��� �� أ�� ��� �� 

���س ��� أ�� )(٢)�
���ذ��   ������  ��� ا����  ردّ   ���  �� أ�ّ� 
 �����  ��  ��ّ��  ��  ��� ���د   ���� ��و���ت 

و�� :
ان �� ����� ���� ا���� �� ��� ���� �� 
و����  ذ��,   ��  ��� ���ك  و���   ،�����
�� ان ا���� ��دي ا�� ا���ا��ت �����  ��و
وآ��ر ����� ��� ��� �� د��� ����, ��� ��د �� 
���در ا����� ��م ا����اء (����� ا����م) 
روا��ت   ����  �� ��ا,  ا����   ���  ��
����ة ��ا ��ل ��� ����� و�������� ����ء 
���� ر�� ��ا ا����، أ�� �� ذ��ه ا���� 
��ر��  أ��   �� وا���ر  ��ل  و��   ���
�� ��� ا����اء (ع) �� أ�� ��� �� ا���� 

(١) كنوز الحقائق ص ١٥٣ ، الرياض النرضة ج ٢ ص 

٢٠٨ ، الفردوس للديلمي ج ٤ ص ٢٨٣ حديث ٦٨٣٨ 

، ذخائر العقبى للطربي ص ١٧ ،وروى مبعناه أبو نعيم 

يف حلية األولياء ج ٧ ص ٢٠١.

(٢) مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي ص ٢١٩
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، ��� و�� ا��� ���ت ���� ا���� ����� 
و����� ا����در ا�������� ، وا�����د ا���� 
 ���  �� ا�����)   ������ (زو����   :  ������
��دة  ا�������ت   ��  �ّ���  ��  ���� ����؛ 
(��) �� ا������ ���ن �� ا���� ، ������� 
�� ��ت ����� وا�� �� �� ا����������؛ ��� 
��� ا���������ت ���� ����� ا�����، ��� 
: ا���� ����� : ����، وا�� ��� ����, 

وا���ل ا����� ا�����؛���ل ا�����:
�����ة �� ���� ا���� ������ * و���� 

�� ��اح ا���ء ������
و���ة �� ر��� ا���ب ������ * ��� و�ن 

������� ������ ��
���در   �� ا������ة  ا��وا��ت  ا���  أن   ���
 ����  ��  ������ ان   ���� وا����  ا����� 
 ��� ا��   ����� ��و��  ا����   ���  ������
��ء   ��� ا������ء   ��  ���   ��� ��ن 
ص١٩١  (ج٨  ا����ار  ���ر  ���ب   ��
 ١ ٦ ٦ ١ص ٠ ٠ ج ،١ ٠ ٤ ٤ص ٣ ج ،
���در   �� و������  ،ج١٠٠ص٢٧٤) 
 ����  ��  :������� وا�����  ا�����، 
 ��� ا��ّٰ�  ر��ل  زوج   ���  : ��ل  ا�����ري 
ا��ّٰ� ���� وآ�� ����� �� ��� ���� ا����م أ��ه 
 ���� إ�� زو��   : �����ا  أ��س �� ���� 
���� ���� ، ���ل ��� : �� أ�� زو�� ���� 
، و���� ا��ّٰ� ����� زو�� ���� أ��ى �� ��� 

��رة ا�������
��وي ا����� ���� �� أ��� ا����� ا���ارز�� 

�� ����� ا������ ص ٢٤٣، و��� ا���� 
ج ١ ص ٣٦٣ و ج ١ ص ٧٣ ، ���ر 
 ��� �� روا��   :  ١٣٤ ص   ٤٣ ج  ا����ار 
أ���   �� ا����اء  ا����ة  زواج   ����  ����
ا����ل ���  ود��ل  ا����م   ���� ا������� 
و����   ������ ���ح   ������ وآ��   ���� ا��ّٰ� 
و���   �����  �� أ��   ���  : و��ل   )  :
أ�� ��� زوج ،   ��  : رأ�� زو�� ؟ ���� 
أ�� د�� ���ّ ���ء �� ���� و��� ��  إ��ّ 
: زّو�� ر��ل ا��ّٰ� �� ر�� ���� �� ��ل 
 ����� أ��ك   ��  : ا��ّٰ�  ر��ل   ��� ���ل   ،  ��
و�� ���� ����� ، و��� ���� ���ّ ��ا�� 
 �� �����ت  وا����  ا����   �� ا��رض 
��� ر�� �ّ�و�� � �� ����, �� ������ �� ���� 
 �� وا��ّٰ�   �  �����  �� ا�����   ����� أ��ك 
����, �� أ���� ����ً أن زو��� أ����� ����ً 

وأ����� ����ً وأ����� ����ً �
�� ����, إن ا��ّٰ� �ّ� و�� ا��� إ�� ا��رض 
 ���� ر����  أ����   �� �����ر  ا����� 

أ����� أ��ك وا���� ���� �
�� ����, ��� ا��وج زو�� �� ���� �� أ��اً � 
�� ��ح �� ر��ل ا��ّٰ� ���� : ���� �� ر��ل 
��و��  وأ���   ���� أد��   : ��ل   ، ا��ّٰ� 
وأر�� ��� ، ��ن ����� ���� ��� ������ �� 

������ و����� �� ����� ، أ���د���� ا��ّٰ�
 : ا����م   ����  ��� ��ل   �  ������ وأ������ 
��ا��� �� أ������ و�� أ������ �� ��� ذ�� 
 ، إ���  �ّ�و��  ا��ّٰ�   �����  ��� أ��   ���
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و���   � أ��اً   ��  ��� و��  أ������  و�� 
��� أ��� إ���� ������ ��� ا����م وا����ان 

����ي إ���� ) �
���� ���ر ا����ة وا���ة ا��� ��ن ������ 
 �� (وا��ّٰ�  ���ل  وا����م   �����  ��  ���  ���

أ���������)؟
��� ا���� ا��ي د�� ا����� ���م ا���� أن 
���ك ا������  ���� ��� روا�� وا��ة و ��� ����
�� ا��وا��ت ا��� ���� ��� �� ذ�� ا���؟ 
��� ����ج أن ���� �� ��ا ا���� �� ���ة 
و������   ،�� ����ء   ���� ا���  ا��وا��ت 
وا������ت  أ���ر   ����  ��  ��   ���� ��ا 
ا�����   ���  �� ا����ر��   ��� و��  ا��ى، 
ر�� ا������� ���� ��� ���� �� �� ا����س 
وا�����ر �� ا������ر وا������ ��ى ا������ 

و���� ��� ���ي ا�����ده ���� رام ا����
و��ن ا����اء (����� ا����م) �� ��� �� 
ا���� ��� ����� ��� ا��و���ء وا��و���ء 
و����� ا������ء؛ ����� ا������ء ����ا ���اء 
ا����،  ���� ��ء �� ����� �� ��ا  و�� 
و�� ���� �� ������� ا������� و��ا ا��و���ء 

وا����اء(ع) �����

�����ة  ا�����  ��را��   �����  �� ا�ّ� 
ا���ر���  ا��ّول   ، �����ر��  ا����اء(ع) 
ا���ف ا��ي ������ �� ا���� ا��������� 
���ق  ا��ي  ا������ي  وا�����  ا��������، 
وا����ده  ا�������,  و��ا���  ا������ع   ���
ا�������ت   ��  ��� ا�����   دون  ا��ول 

ا��ا��� ؛ ��ن ا�����ر ا����� �� ���� ا���� 
ا������ (ا�����ر ا��ول) إذ ان  ا��������� 
�� ��� ا��ّٰ� ����� ��� ا���� و��� ا������ء 
وا�������، و�� ���زم ا���ل ���ارق ا���دة 
�����ات ������ ا����، ���ق ا���دة ��� 
 ������ ا���� ���ث ���� ��ن ���ك ���� 
 ��  ���  ���  �����  �� و��  ا��و���ء، 
���� ��ق  ��� ��ن ��  ا����اء (ع)  ���ة 
ا��ّٰ�  ��و���ء   �����  ��� ا����ا��ت   �� ا���دة 
(ع)   ����� وا����ة  د��ا��   �����  ��
�� ���ات أو���ء ا��ّٰ� و��م ا�����ن ������ 
 ����� ���ة  ا�����   ��  ������  ����

�����ش �� ذ���
ا���� ا���� ���ك �����ت �� ���� ا������ 
���� و�� ا������� ا���ر���� وا���� ا��������� 
 �� ���ن  و��  ا������ء  و�����  ا�����ة 

�� ��ه ا��ا��ة�   
ا����م   �� ��� ���وف ���ب   ������� ا�� 
أورد��  ا���  �������ر  (ع)  ا����اء   �����
���� ا��� ����ا ������ن ������� ������ار ��� 
���� أ��� �� ��� ��� �����, �� ان ا������ �� 
وروا��   ،����  ���� ا���  ا��   ���� ا��وا��ت 
ا�� ���س ا��� ا���� ����� ���م ا���� و��ر 
�� ������ ��وف ا����ب �� ������ �� 
ا��ّٰ�   ��� ا��ّٰ�  ����ل   ����  ���� ����� ان 
���� و��� ��� ������ أ�� إ�� �� ��� ��� 
����ا ����, ���� ��� �� ���ذ ���� ���ل إ�� 
وا��ّٰ� �� أرى ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و��� 
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�� ذ��,   ���  ��� �� إ�� ����, ���ل   ������
 ����� أ��   �� ا������   ���� أ��   �� ��ا��� 
د��� ����� �� ���ي و�� ��� �� �� ���اء 
 ���  ����� ا��ي   ������� أ��  و��  ����ء,  و�� 
�� د��� ���� ������ ��� إ�� ��ول �� أ���, 
 ���  ��������  ���� أ��م   ����  ��� ���ل 
أ��ل ��ذا ��ل  ��ن �� �� ذ�� ����, ��ل 
 ����� ور����  ا��ّٰ�  إ��   ����� ���ل ��� 
��� ���� ��ل ������ ��� و�� ���� ��� 
���ل �� ا���� ��� ا��ّٰ� ���� و��� ��ن �� 
���� �� ��� ��ل أ�� ���� ����� إ�� ا��ّٰ� 
و��� ور���� ����� ��� ���� ���ل �� ا���� 
��� ا��ّٰ� ���� و��� ����� ���� �����, �� 
 ����  ��  �� ���ل  �� ���ذ  إ�� ���  ر�� 
 �� أن ر��   ��� ��د   ���  �� أ�����  ا��ي 
���� ����� ���ل ��� أ���� وا��ي ���� 

������
�� ان ا����  ا��وا�� ����  ���أ ��ه   ���  

��ن �� ��ف ا���� 
و�� ��� ��ا ا���� ������ (ا�����) ��� �� 
 ������  ���  ��  ���  ����) ا����   ���� ��
 ��� ���ا��ا  ا�����  ��ا  ��ء  و��   (  ���
ا�����؛ و���� ��� ا���ّ� ��� رواه �� ��� 

ا���ّ� :
ص   ١ ج  ا��و���ء   ����  ��  ���� أ��   -  ١

� ٣٤١
��ض ا����ة  ٢ - ��� ا���� ا����ي �� ا��

ج ٢ ص ١٦٨ �

٣ - ذ���� ا����� ص ٦٥ �
 اذا ا�� ��� ��� ��� ا�ّ� أ���ا������� (ع) 

و����� ��� ��� ا�������:
 ������ ���ر   �� ��ن  (ص)  ا����  أن  أ� 
و����� �� رد �� ����م ������، و�� ��م 

ا����� ��� ��� ���م�
ب � ان ا���� (ص) �� ��� �� ذ�� ا����ر 
،و��ا ����� ا���ح �� ا���� (ص) و����� 
و��ا   ،������ ����م   ��� ا������  ��م   ��
ا�����   �� ����� ا����ع ���ة   ������
����ء ��� �� ���� ا����ق ����� �� ���� 
ا���� (ص) وا�� �� ���� �� ا���ى� إن �� 

ا�� و�� �����
���� �� ��ا ا����� د���� �� �� ���� 
و�� �� ���� ��� ��وف ا����ب �� ���� 
 ��  ����� و��ا   ،  ����� ا��ّٰ�  ���م   �����

�� ��� �� أي ����� ا�����, و��و
٤� ا�� �� ����� ������� �� ا����د�� ���� 
 ��� ا���ع   ��� أو  وا���  ازدوا���  ��ى 
ا���روث ا������، و����� ا������ ���، ��� 
 �����  ���� ا��   ��� ����ل  ان   ����  �����
�� ���� و�� ���� ��� أن ��ه ا����د��  
�����(١) ���� أو �� ���� ��� ����ر ا�����ء، 

من  الباحث  به  استدل  الذي  الحديث  نهاية  (١)يف 

كتاب بحار االنوار للمجليس ، ج ٤٣ ـ ص ١٤٦،ذكر 

املجليس كالم الصدوق - رحمه الله - : ليس هذا الخرب 

العلة الن  ، وال هو يل مبعتقد يف هذه  عندي مبعتمد 

عليا وفاطمة ( عليهام السالم ) ما كانا ليقع بينهام كالم 

يحتاج رسول الله ( صىل الله عليه وآله ) إىل االصالح 
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او  ���ا   ���� ا��ى   ��  ��� ���ر��  ا���  أو 
د���� أو ا���� ���, و�� ا���� ذ�� روا��ت 
ا���  (ع)  وا����اء   ��� ا����م   �����
 ������ واذا   ,���� ا����ا��ة  ا�����ر  ���ر��� 
������ا��ة ا�����ً وا��� ��ل ��� ا�������� �� 
 �� وا���   ����� و���و����  ا����ة   ����
���ن ��� ا��و��ت، ��� ���در ذ�� ��� 
وا������  ا����درا��������  :(و��  ���ل  و
ا����ة   �������  ��� ����ل  ������ص   ����
ا��و��� ا������ ��� ��� و����� �� ���� �� 

���� ��اه أو ����)�
���� �� ���� ��اه أو ���� و�� �� ا��� 
� ���� ا��� ا���ه � ��� ��ه ا����در؛ ا�� 
 ���� ا����ف  ان  ����رىء   ���� ان   ����
و��  ا��و���   ��� ����ان  وا���خ  وا����ة 
ذ��ه �� ��ا ا����ف �� ا����در ا�������� 
���رض ����� ��و�� ا���ر �� ا���ر( ا��رة 
ا�� ��و�� ا����م ��� (ع) �� ا����اء (ع) 
 ، ا�����   ��� ا����ا��ات  ا������   �� و�� 
����ذا �� ��� ا���� و��� ���� و�� ���ا��ة 
و����� �� روا��ت ا����� واد������ ؛��� ، 
 ��  ����  ��  �� ����رض   �����  ����  ���
 ����  ��  ����  ����  ،����  ����� ا���ر 
 ������� ا������  (ا���ازم  ا����ّ�ة  ا������  ا��م 
ا����) وراء ����م ��و�� ا���ر �� ا���ر 

بينهام ، ألنه (عليه السالم ) سيد الوصيني ، وهي سيدة 

نساء العاملني ، مقتديان بنبي الله ( صىل الله عليه وآله) 

يف حسن الخلق .

وا����وف ��ى ا����� و����� ان �� ��رض 
ا����ا�� و�� ���� ا���� ����� �� ���� ا�����ام 
ا��زدوا���  ����ن  ا�����   � ��اه    ���  ��  ��
أو ��� ا�����ع � ���ع �� ا���ل: (ان ���� 
و�����   ��� ���ص  ا��  وا��وا��ت  ا����ال 
ا��������  ا���������   ��  ����� أ��  ��ن 
�� ���ر��ا �� ����  ا������ �� ان ا���ا�� 
ا��د�� ا�� ا����ل و���ا ��� ����� �� 

ا�����د) ، و��د ��ا ا���ل :
ا��������  ا���ا��   ��� ا������  ���ك  ان 
�� ����� ا���� ������� و�� درس ذ�� 
 ���� وا����ل�  ا��را��   ����  ��  ������
 �� ا������  ��ا��   �� ������ت   ����
���ا�� �� ���ه ، ������� ���ا ا����م ��� أي 
 ���  ���� ا�����  ان ��ن ��  ���� ��؟ 
ا����د�� ا������� ا�� ا���� (ص) زوراً ؛! 

وا�� ����� ا�����د ا�������؟!
��اث  ����ل وا�� ��� ذ�� ، و��ا  ����ت 
 ����  �� ا����   �� ا�����   ��� ا������  ا����� 
ا�����  �� ان  و����ً، وا��� ا������ء ���اً 
 ���  �� ا���ا��   ����  �� ����در  ا����� 
 ��  ���  ��  ���� ا����؛   �����  ��� ا����� 

����� �� ��اث ا������
������� ا���� ا��ّٰ� ��ن و�� زال ا��� ا���م 
��� �� ��م ����� �� ورد �� ا����� (ع) 
�� ا����ا ��� ���� رد ا����� ا��ارد ���� 
وان �� ا��ض �� ا���اث ا������ ����� 

��� ��رق �� ا�����
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ا���  وا�������  ا��را���   �����  ���  ���
���ً و������  و��� ا�� (١٦) أو (١٧) ��
�� ����� ا���� �������ر أو رد��؛ أ�� ����� 
����� أو ���ر�� ��� �� أ��ى أو ��� ذ�� 
�� ا�����ب و�� ����� ا������ �� ا���اث 

ا������ ا��ا�� ا����� 
 ����  �� ا�������ت   ��� ان  ������وف 
����� �� أ��� ��� ����� و�� ذ�� ا�� 
����دة ����� ��م ا���� �� او����� رواة 

���و��   ������� و������،  و����ء  و���� 
���ا��ة ����رة�

 �� ٥� ا�� �� اراد ا������� �� ا���ق ا���ا��
�� ����� ا����ب �� ��او��� أو ��� �� أو 
����� و�� ا�� ذ�� ���ا �� ����� ا���� ا��ي 
����� ��� ��ى ���� ����� ��ه ا���ق �� 
ا������  ��ى  ذ��   ���  َ��� ا����ص   �����

ا����ا��ة �� ����� ��ه ا���ق� 

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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تتصغصات
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 ”اليهود ال يصنعون األحداث بل يستغلونها عند وقوعها“ مقولة ذائعة الصيت حول 
األوىل  البدايات  فمنذ  اإلعالم،  بوسائل  بعالقتهم  يتعلق  فيما  جداً  دالة  وهي  اليهود 
الصهاينة يف وسائل  م  إذ عرب حتكُّ لظهورها أجادوا توظيفها لصاحلهم بشكل كبري، 
اإلعالم العاملية, وفهم اسرتاتيجيات توجيه الرأي العام وآليات صناعته استطاعوا أن يلعبوا 

دوراً دوليًا يفوق قوتهم العددية بشكل كبري.

 ������� ا�������   ��� أن  ��ا��   ��� ��ا 
و��  إ��ا���  ��ب  ������ن  ا�������� 
�� إ���ن د���� ا������ود ��� ��� ������ 

ا�������  ا�����   �����  ����� ا��������� 
ا�������،  ا�����م   ������  ��� ا������ 
و�� �� ���ل �� ���� ا����ف �� ا����ن 

ارسائيـــل والفيس بوك عصــر 
اجلواسيس اجلـــدد(١)

(١) املصدر:  الكاتب محمد عامرة تقي الدين/ موقع املراسل نت- ٨١٠٢/٥/٦٢.
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ا������� ����ن ����ه ���� إ������ ���� 
و��م   �ً����� ا������  ���ى   �� و��   �����
��رد، و����� ����� �� ���ض �� ا����� ا������ 
 ���� �� ���  ���� «رو��� ��رودي» �� 
 �� ��� ���� ا������� ���  ا�����م   ��
أر��م ����� ا���������, ����ًا أن ر�� ��� 
 ����  ��� ر��   �� ا����د   ��  ���� ����ن 
 ����  ��  ��� ا������،  ا��را��ت  و����� 
������� ������ ��ه، و�� ��ل ���ا ا���ن : 
“ إن ا������ ا�������� ����� ������ً �����ً �� 
ا���ب, و�� ���� أ�� ا���ا�� ا������� أ��م 
� ا����� ا����� ������� ��ل ا�����م“ � �ّ���

��ن  و��ن ا����� ا������� �� ��ر
 ����  ���� ��ر�ً� 
إ����   �� ا�����م  ��ور 
 “ ���ل:  ���ن  إ��ا��� 
دو����  ا�����م  أ��م   ���
وا����ع  ا���ر��,   ���
 ��� �����ل  ����ك  أن 
���و����� ا��و��� ��� أن 
 ���� �� ����� ����� ����

ا��ا��“ � 
 �����  ���  ��  ���

 �����  �� ودور��  ا��������  ا�������  ا���� 
 ������  ���  ��� إذ  ا������،  ا���م  ا��أي 
 �� ا����د(ا�������)   ��  ������  �����
����� ��ا��� ا����� (ا����������)��� �� 

���ل «������م إ��»�

إ��ا���  ��أت  ا��������  و�� ���ر ��� 
و�����ه  ا����ل  ��ا   �� ��را���   �����  ��
أ���ل  و��   ،����� ا����� ��  أ���ل   ��
�� ���ر���� ��  ����� ��رة إ��ا��� و���
����� أ��ى، و�� ��ه ا������ ����� ��� ��� 
ا���ا��   ������ ا�������  ا����ن   �����

ا�������� �� ا����� ��� ا���ب�
��ا�� ����� إ��ا��� �� ا�����را��� ��� ����� 
ا��زراء  ر���   �����  ����� ر�����  أ���ة 
و��: «ا�����د» و�� ا������ �� ا������ت 
ا���ر���، و�� ا����� �� ا����م ��� أ��ز�� 
و��  و»أ��ن»  ا������  ا��ول   ��� ا����� 

و»ا�����ك»   ،�� ا����� ا�������رات  ���ز 
ا��ا���  ا����  و�� ���ز   (��� أو (��� 
�� إ��ا���, و����د أ��ز ا�������� �� وأد 
و����� ����ت ا����و�� ا��������� و��� 

�������� �� ا����ن ا��������
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������ أ�� ��ور ��ا��ت ��دة ���  وا����� 
��ه ا�����ة ����� ا������ ��� ا�������ت 
 �����  ����  ����� ا����  ����دل   ���  ،�����  ����
 ��  �� ا��ر ا������ا��  ا����   �� ������و��� 
ا����ات ا�����ة، و��� أ��ز إ�����ت ��ه 
ا�����  ��رات   ����  �� ا����   �� ا�����ة 

ا������
 ��� ا�� ���رات  ا������  ا������ع   ����
ا����ا�����  ا������ات  ���رة  و��م  ا����� 
��� ا����� ��� ���� إ��ا��� ������ً �����ً 
�����ف ��� أ���ب ��ا ا�����ق ا������ا��، 
ا������ ����ء أ��  و�� �� ا���� - ��� ���� 
����ة - إ�� ����� ر�� �����ت ا����ب 
 �� ا��������  ا���ا��  ��ا��   ��� ا����� 
���و�� ������ �� إذا ��ن ا����� ا����� ����ً� 
أم  ����ة  ا�������  و�����ت  ��رات   ���
���� ��ي ا���ه؟ و�� �� �� إ���ء و��ات 
���� ������ �� ��ا ا���ن دا�� ��ه 
و(و��ة  (ا����ة ٨٢٠٠)   ��� ا�����ة 
����ق)، و����� �� ا����ات ا��� ����ن 
ا������   ���� ا��ُ�����  ا�������   �� ��د   ��
�����ء  �����ء ����ت  ������ا  و�����   ً�����
ا���ا��  ����ت   ��� زا���  �����ت 
ا����ب   ��  �������� ������ع  ا�������� 
ا����د��  ا������ت  ر��   ���� ا�����، 
 :��� ����� ����ت   ���� ا�������,  �����ن 
ا��������،   ،������ �����ة،  (ا���س، 
���أ  و����)  ا�������،  ا����د،  ا�����، 

 �� ا��������  ا�������و��  ا�����  أ���ة 
ا���اق �������، ��� إذن ا�������� �� 

����� ا������
إذ ��ى ا������� أن ���ك �� �������� ��� 
 �� إذا  وأ��  ا�������و��،  ا����ء  دا�� 
أ���� ���� درا��ت ����� و������� ��دة 
و�����ت  ��وا��  ا����ل   �����  �� ��ن 
و���ح ا����ب ا����� و������� ا���������، 
و�� �� و�� ����� ����� ���� ا����� �� 
أ�� إ��دة ����� ��ه ا������ت و���ر��� 
ا����ن  أ��اف  ���م  ا��ي  ا�����ه   ��
 ���ُ� ا����   ���� و���   ��� ا�������، 
 ������� إذا �� ���   ����� �� ����� ��وة 
إ��اث ����� ��ري �� �����ت و�����ت 
و�����ت ���ب ا������ ا������، و�� ����� 
ا���ا��  أ��ى أ��� ���ى ا�����ل ��ا 
ا�������� ���� �ُ��ف �������� ا�������و�� 

��� ا���ب و����� ا����ن ا��������
و��� ����� ا�����ث ���� ا���� ا����ا���� 
���ا  د����  ا�����   �� أدر��»  «أ����ي 
 ��� ا������   ����� ��� أ���   ��� ا���ن، 
��اً   ً������ ا��������  ا���ا��  ��ا�� 
��������� �� ا���ب ��� ا������ �� ���� 
ا�������ت ا����و��, و��و��� ������ت زا��� 
��� إ����� أن إ��ا��� ���ان ا��������, و�� 
��ا��   ��� ����اً   ً���� أ��ر  ا��ي  ا������ 
ا���ا�� ا��������, ��� أ�� و���ور ا���� 
و�� ���ار ��د��ه ���� ������ ����� ��� ����� 
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إ���ا�����   ���  �����
������� ������ز�

ا����ن  ���ف  و������ 
ذ��   ��  �� ا������� 
زا��  و��   ���  ��
ا������  ��ل  و��دع 
ا����ا���� ������ره ����� 
�ُ��ط   ���� إ����� 
وا���و��  إ�������،   ��
����و�� أن إ��ا��� �� 

و��  ا������ا���  وا�� 
أن   ���  �� و��   ،�� د������ر ������ت 
 ���  ،����� ا������ ����ذج  ا��ول   ������
�����ن  ا�����  ا����   ������ ���و��  إذن 

ا��������
و�����دة �����ق ��� أ��� ��ا�� ا���ا�� 
ا�������� ا��داة ا����ا����� ا����� ������ 
 �����  ���� ا���ب،   ��� ا�����   ��
������ت ����� ��ن ا�����د �� أ��� ���� 
���� ������ ا����� �� ا���ب إ�� ���ف 
أ����   ���  ،��� و�� ا������ك   ��� ا�����د 
إ��ا��� ��داً �� ا�����ت ا������ ������ 
ا������ ��� ���� ا������ك, ��� أ���� ���� 
��������“, و���� ”إ��ا��� ��ون  ”إ��ا��� 
ر����“, و���ك ���� ”إ��ا��� ����� ��������“, 
�� ����� ��رة إ��ا��� �� ���ن  ������ ا�����
ا���ب، وا��� ���� ���د ��� �� ا�������� 
ا���ب، وا����� ������ أن ����� ا�����ة �� 

�� أ��� ا���ن �ُ����� ���� ا�����، ���� 
 ��� ا������   �������  �������  ���� ����
دوراً  ا������   ������ ���م  وا���  ��ك  ا���� 

����اً �� ا���ا�� �� ا����ب ا�����!
ا����د ���� (إ��ا���  ا�������ن  ��� أ�� 
ا��� ���� أي ����� ����� �� �����   (��
��� ا���������� دو�� ������، و���ل ��ه 
ا�������ت   ����  ��� ����ة  ���دًا  ا����� 
وا���اع   ��������� رؤ����   ������ ا��و��� 
ا����� ا����ا���� ������ر�� ا������ ا������, 
ا������   ����  �� أ����  ذ��  أ��  و�� 
�������� ا��و���,  �� ا����و��� �� ������ و
�� و���� �����ًا �� إ��ا��� ��� و�� �� 
ا������ز  ا�������   ��� ��� ����ت   ����

ا����� ����ا����
ا���ب  أن  ا�������  ا����اء  أ��  أ��   ���
 ���� ا�������, وأن  ا�������و��� �� ��ب 
ا���� ا�������و�� ا������� ���� �� ���و�� 
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������ت   ���� ا����ل 
و�����  ا���و 
و��  ا�������  ا���������� 
 ،����  �� إ�����   ��
و���� ��ع ��� ا����ن 
 ���� إ���ء   �� ا������� 
ا�������ت،   ���������
��ر��  إ��   ���  ��
ا����اد   ��  ���� ��د 
 �� ا����   �� �������ا 
���ل ا���ب ا�������و��� 

 �� ا�������ت  وا���اع  ا�����  ���ف 
ا���ب وا�����������

 �ً���� ا�����ً�  ��راك»  ���د  «إ ا���   ���
ا��������  و�����ت  ا�������و���  �����ب 
�����ع,  وز��ًا  ��ن   �����  �����  ��� ا��� 
��ًا  ����ة  ���ا���ت   ���  ��� �� و�� 
 ������� أ��   ��� ا�������،  ��ب  وا������ 
������� ������ ���� ���� ����ب ا���������� 

وا����ي ������ت ا������ ا�������و����
��٢٠١٢م ����� ���در �� أن  �� و�� إ
 ��  (NSA)��������ا ا�����  ا����  و���� 
إ��ا�������   ������  ��  ً�� �� ا�����ً  أ���� 
���: «����� و��روس» �� أ�� ا����� 
ا�������و�� ��� ا������ت ا�����ة ا�������� 
����ة   ������� أ����  ا����در   ��� وأ��ت 
ا����� ا�������و�� ا����ا����� ا��� ��� 

ا����� ���� (ا����ة ٨٢٠٠ )�

�� ��م ٢٠١٧م   �� �� ا���  ���� أ��ت 
أ�� �� ا����ل ��ا�� ٨٠٠ ��ب ������� 
ا����ن   �� ����ت   ������ ا������   �����
������ام   ��� ا����ل   �� و��  ا�������، 
 ��������  ���  ������ إ�����و��   ������
إ��ا���  و������  ا������ك،   ��� ا������ 
ا������   ���  ���� ����دة  ذ��ب   �����

��� ����ت إر����� �� ا���� ا��������
إ��ا��� ��ا��   ��  ���� أ��   ������ وا����� 
ا���ا��   �����  ��  ������  ����  ٢٧
 ���  ������ ا��������  ا�������و��� 
ا���ا��  ��ا��   ��� ا������  ا������ت 
ا��������، و���� ا����در إ�� أن إ��ا��� 
دو��  أ���  ا�����ة �����  ا������ت   ���  ����
�� ���ل ا����� ا�������و�� �� ا�����، �� 
«أ��ت»   ���� ��أت  م   ٢٠١١ ��م  و�� 
�����ت   �����  �� ��������ت  ا����ا����� 
���ا��� ا������� ��ورو�� و���ان أ��ى ��� 
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���ق وا���
و�� ��م٢٠١٦ م ا���ت ���� «آ��» إ�� 
 �������� ا�����  ا������  أ����   ����� إ��دة 
��� ا����ف ������ ���� ا����ع ا���اق 
ا��ي  ”������س“   ������ و��  ا�����ة   ���
����� إ��ى ا�����ت ا����ا����� ا�����ة 
ا����ز  ��ا   ������ إذ  ا����ل،  ��ا   ��
ا���اق ���� �����ت ا���������� و����ت 
 ��� ا�����  ا�������ت   ���  �� و��  ا���ور 

�� و����� ��ا���� ���� �����!�
ا���ب,   ���  ������� إ��ا���   ����� و�� 
ا���ا��  ��ا��   ��� ا������  إ��   ����  ��
ا���������،   ������ ا������ة  ا�������� 
���ز أن إ��ا��� دا��ً� ��  ��� ذ��ت و���� رو
���رس ا����ط ��� إدارة ا������ك �����ق 
أو  ا����د,  أ��� ���ض ��  ��ى  أي ���� 
���� �� ���� أو ���� ����داة ا������، �� 
ا����ا ���� ”ا����� �� ���“ ا��� أ������ 
ا�����  ا���  دا��  ا��������  ا����� 
 �� ا�����  ا�����   �� ا����ع  أ��   ��
���� و�����ا  ���و��ت ���� ����� ���� ���

���� ������� ��� ا������ك�
��� ��م ٢٠١٧م ���� إدارة ���� �����ك 
���ب   ��  ���� ا����ا�����  ا����ط  و��� 
إ��ا���   ���� ا���  ا���ا��   ��  ٪٩٠ ��
�����، و��� إ���ن ا����� ا������� دو���� 
��ا��ت  ����ا���   ����� ا���س  ��ا�� 

�����ت ا���� ��� ���� �����

إدارة �����ك دا��ً�  إ�� أن  ا����رة  و���ر 
ا����ز��   ���� ��دة  ������دات  ��ا��   ��
 ��� ا����������،  ���ب   ��� ����ا��� 
��� أن أ���� إدارة ا������ك ا����� �� 
ا�����ت ا�������� �� ا����������, �� ��� 
أ�� �� ��� ا���ذ أي إ��اءات �� ا�����ت 
ا����ا����� ا��� ���ض �� ا���������� أو 

ا���ب�
وا���ال ا��ن: �� ���� أن ����� ا���� 
��� ا����� و��� ��� ا���ب ����ً� إ�����و��� 

���دًا ��� إ��ا���؟
������ ���ك ���د ����� ������ ��د�� و��� 
ا����ن  ����� دا��   ���  ��  ���  ،������
ا������� �� ����� ا���اق ���ى �������ت 
���د  ا�����  ا�������   ��� ����ي   �����
��� �� ا����ا������ ��رب ا���� ����ن، 
و�� �� ا����ه ا���� أ��� ���ب �������� 
�� ��ر�� ا����ن ا�������، و�� ���ا�� ٢٠١٣ 
 ������� ا���ا��� «أ����س»   ������ م ���� 
��ا�� ا�����و��� إ��ا����� أ���� ���� ر��� 
أ���ة  و��ا��  ا����ع  ووزارة  ا��زراء 
ا�������رات و����� �� ا���ا�� ا�����، و�� 
�� ا���ت إ��ا��� ��ار�� ���� ا���������� 
 �� وا�����ر  ا��ا��  ا����  ا����ام   ��

����ت ا��������
أ��  �ُ�رك  أن   ��� ا�����  ا������  و�� 
 ���  �����  » ��ام  ����ر  «و  ���� و��� 
 ��  �� ا�����م  و����  ���رك  ا���رات 
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ا������  ����ر���  وذ��   ، ا������“   �����
 ��  ��� ا������،  و��   ����� إ��دة   ���
و���� ا�����م ا�������� ا��� ������ ��ام 
��� ����� �������� ا������ ����� ا����ر, وا��� 
و���� ا����ن ا������� �� �����ت ا����� 
�����، ��� ��رك ��� ا����ي و�� �� ��� 
ا���ا�����ت ���ا���� أم ���� ��� �� ��� 
�����ال  دا��ً�؟  ا������  دور   ��  ������  ����
ا��ن: إذا ���� ��ه �� إ���ا����� إ��ا��� 
ا�����ة، ��� �� إ���ا����� ���دة ����ب؟
�� دون �� ������ ا������ ������ ����د 
 ��� ����ت  ا��ي  ا�����ر  ��ا   �� ���ي 
ا������ت   ��  ��  �����  ����� إذ  ����ًا، 

ا�������و�� ��  ا����ء  ا��ا��� ����� ��ا 
��� و�� إ��ا��� ا�����, و���دة إ���ء 
ا���� �����ا�� ا��� ار������ ��� ا���������� 
وا���ب و��� أن ا����م �� أ����� �� �� 
ا����   ��  ������� إ��دة   �� و��  ا�����ن؟ 
ا���م ا������ ���ا�� �� ���� ������دم، و�� 
ا����ن   ������ ر����   ����� أ��ى   �����
��ا   ��  ���� ����ب   ���  ����� ا������� 
 �� ا����وا   ����� ��� ا��ا��  ا�����  ا����� 
ا����������,   �� ا�������  ا������ت   ���
ور�� إ���� دو�� �������� ������ و����� 

ا����دة�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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ما ان حل االنفتاح يف العراق بعد العام 2003م بشكل كبري وغري مقنن حتى اختلط 
احلابل بالنابل، واصبحت التيارات الفكرية تتقاذف املواطن العراقي ميينًا ومشاًال، بل 
وصارت التقليعات الفكرية جزًء من الثقافة وعنوانًا مهمًا من عناوين العصرنة، ونتاجًا 

مهما من نتائج العوملة.

ا����� وا����ى ���ز ����ة  أو �����   ����
وا�����ق  وا���ف   �����  ���  ��  �����
 ���������� ا����ب   �� ������ ���ء، ���ى 
����ع �� ����، وأ����� �� �����ن ����� 
��ه ا����ر و�� ��ر��ن ���رة ا������ات 
ا��� ���� ����� أو أ���� �� أ����، و��� 
��ه   ���� ا����ي   ��  ����� أي   �����
ا�����  ������م  و��ن  ا�������،  ا������� 

وا���رج  ا��ا��   ��  �� وا���و��ن  وأدوا�� 
و���م،  ���ن   ��  ����  ��� ا������  ا���� 
ا����ب  أذ��ن   ������ ���ا���  ���و��   ��
و������� ��� ��ا�� ا���� و����� ا���رة 
ا������ وا�����م  ������ و����  ا���  ا������ 
�� ���ل ا������، ���� ���ا�� ا����� �� 
 �� �� ��وا��  ا����ة   �� ا�����  ا�����ب 
ا���� وا������، ���ل ا����� ا������ ��رج 

إسثاد :سطغ السغساوي

دخنَّ األركيلة يف املدن املقدسة نساء يُ
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 �� ا������  ا�����ك   ��� ا���م  ا��أي  ���ل: 
 ����� ا���ء   ������  ��� ا������  ا������ت 

إ���� و������ ��� ���ء�

و�� ��ه ا����ر ا������ �� ��������� �����  
ا������ أو �� ���� (���� ��ب) �����ء �� 
ا���ن ا������ ������ ا��ر���� ا��ي �� ��� 
ز��  ا��  �����اً  ا���ا���ت  �����ء   �������
����، ������� �� ا����ل ��� ا����ر�� �� 
ا������ ا�����، وا���� وا����ت �� وا��ة 
إ�� أ��ى� ��ا��� ���أ ��ه ا�����ء ا������ 
��� ا������ ����� ور��� ��� ����رة، و���� 
���ور ا����م ����� ����ً �����ً ، ��ن ���� 
�� دون ���ج ����� ����ً �� ����ة و�� 
 ��  �����  ،������  ���� ا����ص   ����
ا����ر   ���� ��رم  ����ن  و��د  ��م  ��ل 

���ا ������
أ��ر   �� أ��رت   �� ا����  وزارة  و���� 
���� ا����� ا�� أن ���� ا������� �� ا���اق 
وا����ل،  ا����ء   ��  ٪٢٤ ا��  و��� 
ا��ر����   �����  ��� ا����ء   ����  �� و��دة 

ا�����رة ���ن   �������  ����  ،����  ����
������ء�

أ����   ���  ���  ���
ا��رد���  ا��������  ا������ 
���� ا���م ا���ري أن ���� 
ا�����   �����  �� وا��ة 
 ����� ���دل  (ا��ر����) 
����ي  وأ���  ����رة   ٢٠٠
 ���  ������ ��اد   ���

ا���را���م�
 �� ا���� ا������  و���� 
 �� ��ى  ا���   ���� ا���م 
أ���  ���ًا  ا����ات   �����
�� ����� ا����ل ������ا�� �� ا����� و��� 
���ر���   ��� ر�����  ����ة  إ��  ا���ا��� 
ا����ا��� و�� أن ا���أة ا���ا��� ا������، ����ً� 
��� أو��د �����ن� و���� أ���م  �� ���ن 
ذ�� ��� أ���ث ���� إ�� ����� �����: ��ه 
ا���دة ا���رة ان ا���� ������ب ����ا �� 
��� ا��اً وا�� ا���� ��ز��ً ان ���ك ���ت 
ا���ا�� و����  ا������  ������ ���ول ����� 
ا�����ت  و����  ا����رة  ا���اد  ���ه  أ���ا 
�� ��ه ا���اد إ��  ا������ دوراً ��راً �� ���

ا��ول ا������ و���� ا���اق�

األسباب:
 ���� ا������ ���رة ����  ���ك ����, 
�� ا���أة ���ن ��� ا���, ��� ����ل إ��  
 ,������� و����   ,����� �� ا����ط   ��� د��� 
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وا�����,  �����ف  �����ن  ا����ء  ��ن   ���
ا������  ��������, و���دوا   ������� ��� ����ا 
��� ������, �� �����ا ا����� �� ا����ع, 
ا��ّٰ�  ���ف  ا���  ا������  ا�������  ا���أة  أن 
 ��  ����� أن  ا�������   ��  ,������  ��
���ك  ا��  ا��ر����,   ���� ��ب»   ����»
���� ���� ا����ع, ا��ي ���ق ��� ا����ة 
ا������, وا��� ا������ت �� إ�� �����ت 
ا����ء   ��� أي  �����ت,  أو  إ������ت  أو 
 �� و���   ,�� ا���  �� وا���   �����  ��� ا��� 
 ����  ���  ,���  ����  �� ا��� ا�����ل 
���� أ����, ���� �������� �����ات, و���ك 
 ��� ا������  ا����ر��  ��ه  ������ر  ��ا�� 

ا����ء ����:

ا������  ا������   ��� ا������   �����ات   �١
وا���ا��� �����ً وا������ح ا������ ا���رئ 
ا������  ا��را��  ود��ل  ٢٠٠٣م  ��م   ���
وا������ �� دون ا����ان, و������, ���  
����� ����ظ ��� ا������, ������ ا���ب ���ك 
وا�����  ا�����   �� ا������ون, ��اء  ا����� 
و���ل  و�����،  وا����ك  ا����  و���ت 
ا���� ����� إ�� أ�� ����� , أي إن ��� 
ا������ ����� ���� ا����� ا������� ا������ 
ا����ل  ���ح  ا��������,  وا���ا��  ا��را��  ���ه 
 �������  ���� ��� ��ا��  ا��را��   ��� ا����� 
ا�������ت  و��   ,���� أن  ��ون  ا���ب 
ا�����ة, ����� ا���� ���ر����, ��� ���� 
ا��را�� ����ت ������ ا�����ت �� «ا������ 

أي  ����اً,  ا�����ت  ��ه  و����ر  ��ب», 
أ��� ر���� ���� ا�� ا������, �� أن  ا���� 
����� و��� ����, إ�� ا���� ا������ ����م 
إ��  ا����  رأ�� ��   �����  ���� ا�������ت, 
 �� ا��ؤ ���ت  ا��را��  إن  أي  ا������,  ��م 
 ��� ����ا  أ��ا   ����� و��ا  �����ك, 
درا���� ���ب ا���� ���د�� ا���ب ���ض 
ا����ل ا�����, ��� ����ل ا���د إ�� ������ 
���� �����, و���ا ����� ا���ب ��� ��������� 

 ���� ����د ��

 ���� ������ت،  ا������   ������ ��م   �٢
 ��  ����  ��  ً����� وا���  ا���ا���،   ��  ��
����� ������� ��ي ��� �� ا�����ل، �� 
ا����� ��ءًا  ا����  ا��ر���� ��  أ���� 
�� ������ت ��� ا���ا�� ا���ا���، ������ل 
ا���� اد����� ا�� ا����ت ������ن ���و��� 
أن  ��ا��   ���  ،����� وا�����ن  ا����ء  إد��ن 
���ن �����ء ��� �� �����ن ��� ��� ����� 

ا��ر���� �� ا���اق ا���را��� 
ز����ت  و�����ً  ا������ت   �����  �٣
 ������ ا������   ��� ا������ت  ا��را�� 
 ���  �� و���أ  و��������  ا����ة   �����
 �����  ���� ��ن  ��ت,  �����  ������  ����
ا�����رة   ���� ��دة    ����� ا������   ���
ا����� �� ������� و��������  و���أ   �����
ا������ ��اء �� ���� ا��را�� أو ا���� أو 
��� ذ�� ����ء �� أ��� ���� �� �� آ��، 
و�������   ������  ����  ����  �����  ���
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���� �������� و���ا ��� أد��� وأ��� 
���� ��� ا�����ع �� ا������ ا��ي ��� 
�� ����� و�� ��ه ا��� ا�����ة ا����ل و����� 

����� ����� ������� ا�� را���� ا�����ة�

كلمة أخرية :
وا���ا ����، ��� ����� �������؟ وا�� ��� 
���� ا��را��� و�� ������ ����� ������ ��� 
 ��  ����  �� ���ك  و��  وا������؟   ������
 ������ ����ة  �����ة  ������ر   ��� ا����؟ 

���� ������� زا��� 

ا��ر����  و��ء  ��ا��   �� ا�����  و����� 
و���� ������� ����أة و�����ه ا������ ا���زم 
�� ��� ا����ت ذات ا������ و���� ا�����م 

و�����ت ا������ ا������
ا����  او���ء   ��  �����  ���  
 ،������ �����ت  ��ا���ا  أن 
 ������  ����  ��� و��� 
 ً����� ا����ف  ا���� 
 ����� ����ن  إ��ار 
 ����� أن   ��� ا�������، 
����رض  ا���  ا������   ���
ا�����  وا��داب  ا����م   ��
ا����  و��م  ا������  ��ارع   ��
������ء وا�����ر و����� �� ا������ ا��� �� 
����ءم و����� ا������ ا������ و�������، وان 
أ��ز ���� �� ا������ت وا����ر��ت ا������� 

���داب �� ا������ ا���ن ا�������

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’



53

الـــرصــــد 
2 0 1 8

 افتتحت احلكومة السعودية يف أعقاب الزيارة اليت قام بها الرئيس األمريكي دونالد 
مكافحة  متخصصا يف  مركزا  السعودية  االمريكي يف  اإلسالمي-  املؤمتر  ترامب حلضور 
(الرياض)، يف خطوة عدها  السعودية  عاصمة  ومقره  «اعتدال»  مسمى  التطرف حتت 
املراقبون ذات أهداف ونوايا غري واضحة، السيما وأن اإلعالن عن افتتاح هذا املركز جاء 

يف ظروف وأوقات وحتالفات مريبة.

 �� ا��������  ��ى  ا����   ����  �� وأ���   
ا�����را���  ������ت  ا�����  ��ا  ار���ط 
دو���  و���ت  ��ول  وا����ح  أ�����، 
 ���� ا�����  ��ا  �����ل  ا������   �������
�� ا����� وا�����، ��� ���ر ������ و����  ا����
آ���   �� ا����ر��   �����  ً����� ا������   ���
��� ��ا ا�����، ����ً �� ا����اف ا������ 
 ���� وا���  ا�����،  ��ا  إدارة   ���  ��������
�������� ا����ل ��ن ��ا ا����� ����� إ�� 

ا���   ا�������   �� ����ؤ  �����  ����� ���ت 
������ ��� دو�� ا����د�� �� ا������ ا������ 

وا�������� �����ً�
 

األهداف املعلنة
 ���� ا����و��ن ��� إدارة ���� ا���ال(١)، 

ملكافحة  مسبوقة  غري  تقنيات  اعتدال  مركز   (١)

التطرف، املوقع االلكرتوين لقناة روسيا اليوم، االثنني 

الرابط  وعىل  مساًء،   ٦:١١ الساعة  ٢٠١٧/٧/٢٤م، 

إسثاد :سقء تغثر المرسئغ

مركز "اعتدال" وأهداف مشبوهة
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��ا  أن  ا����د��(١)،  ا����ع  ��زارة  ا����� 
��ور  ����ر��  ورؤى  أ��ا��ً   ���� ا����� 
 ��  �����  �� ��  �� و������،  ا��ر��ب 
ا�������ت و���� ا����� ��� ���ا��، ��� 
 ��� ا�����  ا����ف  ����ر��   �������  ��
ا����� و��ره، و���� ا����رة إ�� ا����� 

���� ��� ا���� ا����(٢):
 �����  ����� االسرتاتيجية:  األهــداف   -١

االلكرتوين:

 -٨٧٩٥٩٠/https://arabic.rt.com/middle_east

مركز-اعتدال-يعتمد-تقنيات-غري-مسبوقة-ملكافحة-

التطرف

ضد  العاملية  الفكرية  الحرب  ذراع  «اعتدال»   (١)

الثالثاء  العربية،  لقناة  اإللكرتوين  املوقع  التطرف، 

٢٠١٧/٧/٢٥م، وعىل الرابط االلكرتوين:

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/

 /٢٢/٠٥/٢٠١٧/trump-in-saudi

(٢) الرؤية واألهداف ملركز اعتدال، املوقع االلكرتوين 

املتطرف،  الفكر  ملكافحة  اعتدال  ملركز  الرسمي 

وعىل  مساًء،   ٨:٣٥ الساعة  ٢٠١٧/٧/٢٦م،  االربعاء 

الرابط االلكرتوين:

https://etidal.org/Competitive-Advantage

ل  ا ��� �� ا
 �� ���� ا و
 ���� و
 ، �� �� ا
 ��� ا �� و
 ���� ا
ف  ����� ا
 ��� و
إ���  ا������ء 
ا������  أو 
��ي ��� ��  أ�����   �� ا�������  أو   ���
 �� ا��و��  ا����ون   �����  �� ا�����ل، 

������ ا���� ا�����ف�

٢- حماور العمل، وتتضمن:
ا����را  ا�����  ا����ت  ا����د  ا����: 
و��ر�� ����� �� (ا������)(٣) �� ا�����ر، 
�� ا���رة ��� ��� ا�����ى ا������� �� 

ا���� ا�����ف�
ا�����دة  ����اد  ا�����  ا������  ا������: 
 �����  ��� ا�������،  وا�����ت  ا����ت   �����
 ،�����  :�� ا��ور ا�������ت  إ��ار    ���

��� أ������، ���
و�������  ا�������  إ��اءات  ا�������: 
و���  و���  ا�����ت   ��� ا��د  �����ف 
و����ق ����� ا���� ا�����ف ������ أ������ 

التشغيل اآليل: هو مصطلح  أو  أو املكننة  (٣) األمتتة 

مستحدث يطلق عىل كل يشء يعمل ذاتيا بدون تدخل 

الصناعية  باألمتتة  اآللية  الصناعة  تسمية  فيمكن  برشي 

مثال. للتفصيل ميكن الرجوع إىل املصدر: املوسوعة 

الحرة(ويكيبديا)، وعىل الرابط االلكرتوين:

https://ar.wikipedia.org/wiki/ أمتتة
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و����� ���در ا������ ا�������

ا����   ����� االسرتاتيجية:  املرتكزات   -٣
�� ا����� ��� �� ����:

أ- ���ي: ����� ا����� ا����ي ا������ ����ر�� 
ا����ف  و���  ا�����ء  ���ب  و����� 

������ ا�����ال و���� ا�����
ا������  ا������   �� و��� ر��  ر���:  ب- 
�������ت ا�������, ود�� ا����ت ا������ �� 

��� ا���� ا�����ل و������ ا����ف ا������
ج- إ�����: ����� ���ب إ����� ����ف 
ا���و��ت  و�����  ا�����ال   ����� ���ز 

���ض ��������� ا�������� ا�������، و

�� ا����� إ��: ٤- عضوية املركز: ����� ���
أ- دول أو �����ت أو ���ت ���ر�� ���ِّ�� 
ا��������  ا����ا���   �� ���  ��  ��������� ����م 

���ن ��� ����� �� ���� ا��دارة� ������ و
���ر��  أو ���ت  �����ت  أو  ب- دول 
 ��� ���ن  و ا��دارة   ���� ����ر��  دا��� 

�� ���� ا��دارة� ��� �� ����� �����
���ر��  ���ت  أو  �����ت  أو  دول  ج- 
 �� و����ون ���  ا�����  ������ �� ����ت 

����� أ��ا���
�� ����، وا��� ����ن ��  د- ��� ا����� ���� ���
��د �� ا������� و����� ��ا��� ا����اف 
��، و�����  �� ������ وا���اح ا���ا�� ا���� ا����

�����، وآ���ت ��������(١) أو��

(١) الحوكمة، املوقع االلكرتوين الرسمي ملركز اعتدال 

٢٠١٧/٧/٢٥م،  الثالثاء  املتطرف،  الفكر  ملكافحة 

الساعة ٨:٤٤ مساًء، وعىل الرابط االلكرتوين:

 https://etidal.org/Competitive-Advantage

 ��� ا�����  ����ى  العاملني:  طبيعة   -٥
أ���  و���  و������،  ����دة  �����ت 
ا����� ����، و����� �������ل ا�����: (���� 
ر��� (��� ا������ت)، ���� �����، ���ر 
 ،�� إ��   �� ���ر   ،���� ���ر  ������ت، 
���ر ������ت ����ا�� ا�������، ����� 
���ري  �����ت،   ���� ا������ت،   ���  ��
وا������  وا�������ا���   ������� ��ا�� 
ا������   ،�������  ����� ا�������ا��� 
ا�������، ا����� ر�� �� ��ا�� ا���ا�� 
وا������  ا�������  وا����ات  ا�������� 

ا�������� ا����ى�
 و�� أ��� ا������ن ��� ����� ��ا ا�����، 
و���� ر��� أن ��ا ا����� ���� ا������ 

وا����ت ا�����:
ر��   ������ �����ة،  �����ت  ا�����  ��ر   -
 ���� ا�����ف  ا����ب  و�����  و������ 
�����، �������� إ�� أن ���� ��ا�� ������ 
ا������ت و������� ��� ���� ����، �� ����وز 
ا������ت أو  ��ا��  ��ان ��� ��� ����   ���

ا�������ت ��� ا��������(٢)
و�����  إ�� ر��  و���ف  ا�����  ��ا  أن   -
 �� �����ي  وا����ا��  ا�����ف  ا���� 
 �� وا����ون   ،��� وا������  و��ا���� 

االلكرتوين  املوقع  االعتدال،  مركز  شيد  كيف   (٢)

العربية، االحد ٢٠١٧/٨/١٣م، الساعة ٨:٤٧  لفضائية 

مساًء، وعىل الرابط االلكرتوين:

h t t p : / / w w w. a l a r a b i y a . n e t / a r / s a u d i -

شاهد-كيف-ُشيد-مركز-  /٢٢/٠٥/٢٠١٧/today

اعتدال-يف-٣٠-يوميا-فقط 
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ا������ت وا������ت ذات ا������(١)�
 ��� ا�����  ��ا   �� ا����ف   ������ أن   -
ا�������،  ا�����ر  ا����ر  و��   �� ��  ��
ا�����ى  ر���   ����� ���م   ��� و������ده 
 ������  �� و�����ن  ���اء   ���  ���� و
وآ���ت  أ��   ���  ����� و��  ا����ف� 
 ��  ����  ��� ��������د   �����  ،(٢)�����
 �������� �����ن  وا��������  ا������� 
ا����ك  إ��   �������� ��������ت  ا�����م 
�������ت  ا�����  وا����  وا����ة  ا��را�� 
وا�������   �� ا���� و�������  ا������� 

و���دا��� ا��������� وا�������(٣)�
 ���� ����� ��� ا���رة   �� ا�����  ان ��ا   -
 �� ا����ا���  ا�����  وا�����ت  ا����ت 
 ���  ��� وا����  ا�����ف،  ا����  ��و��ت 
 ������  ������ ا�������  ذ��ء   ���  �����
و�����ت  ��ر   ���� ا���  ا����ا���  ا���ا�� 
ا�������ب   ������ وا����م  ا�����ف   �����

(١) الرؤية واألهداف ملركز اعتدال، املوقع االلكرتوين 

املتطرف،  الفكر  ملكافحة  اعتدال  ملركز  الرسمي 

وعىل  مساًء،   ٨:٣٩ الساعة  ٢٠١٧/٧/٢٥م،  الثالثاء 

الرابط االلكرتوين:

https://etidal.org/Competitive-Advantage

املتطرف،  الفكر  ملكافحة  العاملي  املركز   (٢)

٢٠١٧/٧/٢٥م،  الثالثاء  ويكبيديا،  الحرة:  املوسوعة 

الساعة ٧:٤٩ مساًء، وعىل الرابط االلكرتوين:

املركز_العاملي_  /https://ar.wikipedia.org/wiki

ملكافحة_الفكر_املتطرف

(٣) عنارص التميز ملركز االعتدال، املوقع االلكرتوين 

املتطرف،  الفكر  ملكافحة  اعتدال  ملركز  الرسمي 

وعىل  مساًء،   ٨:٣٤ الساعة  ٢٠١٧/٧/٢٥م،  الثالثاء 

الرابط االلكرتوين:

 https://etidal.org/Competitive-Advantage

وا�������
- أن ا���� �� ��ا ا����� ����� ��� ����ت 
وا�������  ا��������  ا���ا��  ��ا�� 
ا����ام   �� ��  �� ��م،   ���� وا�����م 
������ت �����ة ����ً ��درة ��� ر�� و����� 
 ��� ��ان   �� ����ف  ����ى  أي  و����� 
�� ���ره ��� ���� ا������� و�����ى ��� 
����ق ������ً �� ا���� - ����ى ٨٠٪ - ��� 
���� آ����ً ����ة �� ���ل ������ ا������ 

ا������� �� ا����ل ا������
- أن ���ء ��ا ا����� ��م ��� ���ون دو�� و�� 
ا����ف و���  ����ر�� ��ور   ،������ �� رؤ
ا���رات  و����ت  وا�����ال،  ا������   ���

ا����د�� إ�� ���� ا��ول ا��������
ا����ن  ا�����  إدارة   ���� ا����ر   ���  -
و�����ت  دو��  �����ن  ���ا   (١٢)��
دو���، و����� ���ة (���) ���ات ��� 
ا�������   ���  ������  �� ��ا���ً  دورة، 
 �� و�ُ��ط   ،������  �� ا���� ا����ا���   �� ���  ��
 ���� وو��   ،������ ا�����  ا������  ر�� 

و��ا���، وا����د ���ا�����
ا�����  ��ا  ان   (٤)���� ���ر��  ذ��ت  و�� 
 ����  ���  ٢٠٫٠٠٠  �����  ��� أ���   ��
ا��������  ا������  و����  او��،   ������
�����وع ٧٠٫٠٠٠ ��� ����� و��د ا������� 
�� ا����وع ا��� �� ٢٠٠ ����س، و��د 

ملكافحة  العاملي  املركز  مبنى  انشاء  مراحل   (٤)

التطرف اعتدال، تقرير تلفزيوين عىل اليوتيوب، السبت 

٢٠١٧/٨/٥م، الساعة ٧:٠١ مساًء، وعىل الرابط اآليت:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

 watch?v=fSJwjJnV٦b٤
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 ٢٠٠٠ ��� ا����وع  ���ا  ا��������  ا����ل 
 ������� ا��������  ا�����ك  ����� و��د 
 ��  ���  ٨٠٠٠ ��ا��   ���� وا�����ت 

ا������ ا��و�� �� ا����وع�

���ذج  ذ��  ا������ح  ��ض   ���� و��   
���ري   :���� ا�����،  ��ا   �� ا�������   ��
وا������  وا�������ا���   ������� ��ا�� 
ا������   ،�������  ����� ا�������ا��� 
ا�������، إذ ���م ���م ا����� ���ا��� ١٠٠ 
 ���� و���  ������ ����ت   ������  ����� ���� ���ة 
ا�� �� و������� ������ ا�����ى، ا����� 
ر�� �� ��ا�� ا���ا�� ا��������، و���م 
ا�����ة ا�����دة ���� ������ ا����ر��ت 
 �� و��  ا��������  ا���ا��  ����ت   ���
ار����� ������ ا������ �������ل ا����اءات�
����ً أن  ا���ا�� ا�������� و��� �� ���� 
آ��   ���� �����ء  ����ة  ا������  ا����ون 

 ���� ��ح   ��� ا��ر��ب،   �� ���  �������
���ول ا���ا�� ا��������(١)�

أهداف ونوايا غري معلنة
������ أ��اف ��� ����� ���� إ�� �������، 
ا���ا���ن   ����
ا�����  إ������  إ�� 
 ��� ا����داً   ���
ت  �� ا ���� �� ا
 ������ ا������ 
ل  ��� �� ا
 ��� وا���ا�� 

ا���������
ا���ا��  و��ه   
 �� وا����اف 
 ����  ��  ��������
وراء ����� ���� 
 ������� «ا���ال» 
 ����  ��  �������  ��� و��  ا����ف، 
 ��� ا�������  وا����اف  ا����د��  ا������ 
 ���� ����رك  ا���  ا�������  ا�������ت   ���
��ه  إ���ل  و����  ا�����،  ���ات   ���

ا������� وا���ق، و��� ا���� ا����:

 Inauguran Trump y rey saudí centro para  (١)

من  خرب  مرتجم:   ،luchar contra el extremismo

السبت   ،ELUNIBERSLAاالسباين العامل  موقع 

الرابط  وعىل  مساًء،   ٨:٢٩ الساعة  ٢٠١٧/٨/٥م، 

االلكرتوين:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/

inauguran-trump- /٢١ /٠٥ /٢٠١٧ /mundo

y-rey-saudi-centro-para-luchar-contra-el-

 extremismo
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أوالً: القرصنة االلكرتونية(االخرتاق).
  �� ���ع ا����ام ا�������� أوا�� ������ت 
ا������  ����ة  ��زت  ا�����  ا���ن 
ا����ك  ���ل   �� و����ن  ا�������و���� 
ا��ي ��ا �� ��ا��� ا���ا�� ���ا���� ������ 
و��  ا��ول�   ���  ���  �� ��  ،������������
 �� ا���و �� ���������ت  ��� �����ت  ���د 
ا����و��ت   ����  ��� ا�������ء  و����ت 
��اد   �� أ��ارا  و����  ودول  ����ك  ا������ 

��� ا���وج إ�� ا����(١)�

���� �������اق ���� ��م �� ا���رة ���   و
���و��   ���  ��� ���  ���� ���ف  ا����ل 
ا���ص  ا������  ���م   �� ���ات   �� ��  ��
ا�����اق   ��  ����� و�����  �����ف��� 

الرقمي،  العرص  سالح  االلكرتونية  القرصنة   (١)

الثالثاء  الوثائقية،  الجزيرة  لقناة  االلكرتوين  املوقع 

الرابط  وعىل  مساًء،   ٨:٠٨ الساعة  ٢٠١٧/٨/٨م، 

االلكرتوين:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/

newscoverage/٥/١/٢٠١٥/القرصنة-اإللكرتونية-

سالح-العرص-الرقمي

ا�����ق  ��رة   ����  ����� ��م   ����
 ���  ��  ��� ���ز  إ��  ا����ل   ���
 ������  ،������  �� ا���  ا����ار   �� ا���� 
������ ا����ل إ�� ���ز آ�� ��� ����ق �� 
���م   ����� أ��   ((Hacker)  :�� ���������)
���ف ��� أو ����� آ�� أو ��� ���� 

(٢)�((Cracker) :�� ��� ���ب (���������
 �� ا���������َّ�  أو  ا�������و���   ��������  
����َّ� ا���اق �����ة ا�����ب ���ُّ ��ْ� ���� 
ا������� ����ً�؛ ��نَّ 
��ا���  أ��� 
 �ْ��  ������ ا����َ� 
أو  ا��َّ���،  ��ه 
����ت   �ْ�َ�  �َّ��
 ����  ����� دا���َّ� 
���ز   �� أ���ُ 
���م  و ����ب، 
�ِ��ه ا�����َّ� ��ٌ� 
أ���ص  ��َّة  أو 
��ا��   ��  ��� ّ�ِ���
و��ُِق  ا�����ب 
�� �ُ�َ�ِْ���ن ذوو ����ًى ��ٍل  إدار�ِ��؛ أْي: إ�َّ
ا���اق  �����ة  ��ا��  ��ا���  �������ن 
����، و��  ����ب ���َّ� وا����َُّف ��� ����
ا�������  ا�����ة   ���� ا���اق   ���  ������

االثنني  ويكبيديا،  الحرة:  املوسوعة  اخرتاق،   (٢)

الرابط  وعىل  مساء،   ٨:٥٨ الساعة  ٢٠١٧/٨/٧م، 

االلكرتوين:

https://ar.wikipedia.org/wiki/ اخرتاق
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���� �� ��� ا������(١)
إ��  ا�������و���  ا������  ��ر��  و����   
��ن   ���� ا���� ��ن   ����� ١٩٠٣م  ��م 
أ���وز ����� ����� ���ض إ��ى ا������ 
����اف  ���م  و��  ا������ة  ا���������� 
������� ���� ا���ى ا����ه ا������� ������� 
��ر����، �� ���و�� �����ت أن ر���� ���ة 
�����ت   ���  ������� إر�����   ���� ��رس 
���، و��ن ذ�� أ��م ����ر ���� �� ����  ��
�����ات ا����� ا������ ا�����ة ����ن� و��� 
ر����،   �����  ���� ا����ز  ��أ  ا���ض  ��ء 
���� �� ا���ا�� ���� وا��ة �� ����� إ�� 
����ة ����ة ���� ��� ���� ���� ��ر���� 
��ض  ا���اق   ��  ��� ا�����ر»،  «���اع 
وا�����ع  ا�����   �� ا�����ق  و��ن  ��ر���� 
����� ����� �������� ا��ي ��ل ������  ا���
����� إن ���� ��ن ��� ا����ات ا������ 

�� أ�� ا����� ا���م(٢)�
 ������  ���  ��� ������ر  ا����ت  و��   
و�����ت ���ف ��(ا����ز) أو (ا����ا��ز) 

االثنني  نت،  الحوار  شبكة  االلكرتونية،  القرصنة   (١)

الرابط  وعىل  مساًء،   ٩:٠١ الساعة  ٢٠١٧/٨/٧م، 

االلكرتوين:

h t t p : / / w w w. a l h i w a r. n e t / S h o w A d v.

 WYiU_oTyvIU.#٧٠=php?Tnd

الرقمي،  العرص  سالح  االلكرتونية  القرصنة   (٢)

الثالثاء  الوثائقية،  الجزيرة  لقناة  االلكرتوين  املوقع 

الرابط  وعىل  مساًء،   ٨:١١ الساعة  ٢٠١٧/٨/٨م، 

االلكرتوين:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/

newscoverage/٥/١/٢٠١٥/القرصنة-اإللكرتونية-

سالح-العرص-الرقمي

 ����� (ا���ا���)  أو  (ا�������ن)  أو 
������� �� ا��������� ا���د��� وا�����ت 
وا������ت إ�� أن ا���� �����اه إ�� ا��ول 
ا�������و��  ا�����  ����ر   ��  �����

وا���ب ا�������و����

ثانياً: التجسس االلكرتوين
ا����� ا�������و��: ا���� �� أي ��ع 
 ،����� دو��   ��  -����– ا�������ت   ��
 ���� وذ��  ا�����،  ��و��   ������ إ ���ف 
 ����� أو   ،����� ا������  ����و��  ا����ار 
وا����  ا���ب   �� �����و  ا������  ا�����ر 

����� ��� ����� ���أ ا���ب�(٣)
 ��� ا�����ع   �� ا�������و��  وا�����   
أ��ار ا���� ا�����و���ً، ر�� إراد���، ���� 

أو �������ل ��ق ا��������(٤)
 أ��اع ا�����: ���� ا����� إ�� ا�����م 

ا�����(٥): 
١- ا����� ا���م: ����� ����ً ��� �� ���م 
�� ا�����س ���� �� ��� ��������ت ��اء 
ا���اس  ������ام  أو  ا����دة   ������ ��ن 

تحليلية  دراسة  الدولة/  ألرسار  الجنائية  الحامية   (٣)

لجرائم الخيانة والتجسس يف الترشيع املرصي، مجدي 

محمود حافظ، القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

١٩٩١، ص٣٢٩.

يف  االلكرتوين  التجسس  عن  الجنائية  املسؤولية   (٤)

محمد  بنت  سورية  تأصيلية-،  السعودي-دراسة  النظام 

الشهري، رسالة ماجستري، الرياض: ٢٠١٥م، ص٧.

و  لحفظ  املطورة  الرقمية  اإللكرتونية  األنظمة   (٥)

حامية رسية املعلومات من التجسس، حسن بن أحمد 

مجلة  الحامية،  لعلوم  العربية  نايف  جامعة  الشهري، 

الدراسات العربية لألمن والتدريب، ٢٠١٢، ص٦.
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ا���� �����
 ٢- ا����� ا�������و��: و�� ا�����د �� 
ا��ي  ا�����   ��  ���� و ��ا،   �������
����� ��� ا����ام ا������ت ا�������و��� �� 
��ة،  ا��اع  و���  ا�������ت،   ��� ا����ل 

:���� ����
 ��� ا��������   �� ��  �� ا�����  أ- 
��د   �� أو  (ا����)   ��� �����م  ا����اد: 
أ��س   ���  ����� ��ر���  ��ا��  ا����� 
و   Client ���ف   �� أو  وا���دم  ا����� 
ا�����  ��ا��   �� ا���ع  و��ا   ،Server

���� ��� ا�������� ا������
«ا���ال»   ����  ������� ان  ا������  و��   
������ره ا������ ا����� �����ل ��� ا�������ت 
 ������ ا���ص  ا����اف  ا����� �� ���ل 

�����ل ��� ا���ر وا�����ت ا������
ب- ا����� �� ���ل ا�����ت ا������� 
وا���������: ���ت أ��اع أ��ى ������ 
ا���  وا����ت  ا�����ت   �� ا�������و�� 
ا�����ة  أ��ا���   ��� ا�����ت  �����م 
ا���  و��  وا�������  ا���������  وا������ة 
ا��اع ا����� ��ا�� ا�����ت �� ���ف 
������د ��م ا������ت ا������ دا�� ا�����، 
ا���و������ت  أ���  ��ا���   ��� و���� 
 ���� ��ا��  �����م  أي  ��ن  و���� 
 ����  ��� وا�����  ا����ل   ������  �����
ا�����ت   ���  ���� أ��  ا���������� 
���ق   �����  ��� �����  ���  ��� ا��������� 
وا�� أن ا����ل ا������ت ا������ ��� ����ي 
��� ����ح ���� ���ن ����اً ������ ا������ت 

أ���ء ا��ر��ل�

�� ا���ال:  ج- ا����� ا�������و�� �� ��
�� ��� ا������  ���ن ا����� ��� �� �� و
 ��� ا������  ا������ت  و�����   ������ ا���ص 
و����  ا�������ل  و����  ا�������  ا�����ة 
أو   ����� ���د��   ����  ����  �� ا�������ت 

ر���� sms أو ���� أو ������
��ب   �� ��ث   �� ذ��   ��� و����ل   
ا���اق ��م ٢٠٠٣ ��� �� ����� ���ات 
ا�����ل  أ���ة  و�����  ا���اق   �� ا��� 
إ�� ا����ام ���م  ا���ا���ن  �� و���  ا�����
 ��� ���� ا�����ل  �����ت   ��  �� وا���  GSM
 ��  :���� ����� و��   ,������ ���ل ���� 
و�������  ا���ا���  ا�����ل  ا���ة  ا���اق 
و�� ����� ا����ن و��� ��ا ا�����اق ��� 
 �� ا����دة   ���  ������� أو   ً���� ا�������ت 

ا���اق وا�����
�� ا�����ت  د- ا����� ا�������و�� �� ��
 ���� ��ا��  ������ام  و����  وا���ددات: 
 ����� و��ددات  ����ت  إ��  ا����ل   ��
����اث ����� ��ا�� او ا������ ����� أو 

اد��ل �����ت �� دا�� ��ه ا�����ت�
��- ا����� ا�������و�� �� ���ل ا�����ر 
ا�����  ا��اع   �� ا���ع  ��ا  ا�������: 
ا���ة   ��� و�����م  ا��و��  ا�������و�� 
 �� ا����ل  ��ا   �� وا���ا��  ��اً،  ��درة 
���ن ���و�� وا����� �� ���ل ا�����ر 
ا������� �� ���� أن ���م �� ��د أو ����� 
ا��� �����  ا�������  ا��ول  و���� ����� ��� 
أ���راً  و����  ا�����   �� ا������ت   ��  ���

 �������
���ه  زود   �� ا�����ال   ���� ���ن  و��   
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���ا  ا��ا���  ا��ول  أن   ً����� ا�������� 
ا������ت   ����� ���ى  دول   �� ا����وع 

وا�����ت ا��������
ثالثاً: السعي للحصول عىل املعلومة

ا����  أ�� ��  ا��را��ت إ��   ��� ����  
��ك و��ه، ���ي إ���� ٢٥٠ ����ن ��رة 
�����ة  ����ن   ٢٠٠ ���ف  و����   ،ً�����
 ����� �����ة  ����رات  وأر���   ،��� �� إ�� 
�����ً ��� �����ب(١)، و���� ��ا ا���� ا����� 
�� ا�������ت ا��ي ����� ���� ���� ”���ة 
��ا��  ا���  ا������ت  ا��ى  ا�������ت“ 
ا��������*،  ا���ا��  ا�����رات و���� 
ا������ت   ��  ����  �� ا���ل  و���� 
ا����� �������رات ا����رات ا������� �� 
ا������   ���� ا������ت»  «��رة   ����  ���
 �� ا�������ر ا�������ت   ���  �� ا������� 
وا����ام  ا���ردة�  ا���ب  ���ل  ا����� 
 �� أ��   ������ ا����   ��� ا����ل   �����
 �� ������  �����  ��  ������ ا��������   ����

�� ا���������(٢) ��� ا�������ت ا�������ر
�����ون  ا�������   �� ا������  ��ن   ����  
ا�����  ��ا   ���� أ���  ا��ي  ا����س  أن 
������ت  ا�������  ا�������  إ��  ا����ل    ��
 ���  ��� أ���  ا����د��  ا������  ��ى  ا��� 
�����م  ا��ر�����  ا�������  دا��ة   �����

السري  االجتامعي،  التواصل  وسائل  استخبارات   (١)

ظبي:  ابو  ميلر،  وكارل  بارتليت  وجيمي  أوماند  ديفيد 

االسرتاتيجية/  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز 

دراسات عاملية، ٢٠١٤م، العدد ١٢٥، ص٩.

(٢) املصدر السابق نفسه، ص١٣.

إ������  �����ت  ذات  و��  ا����دي، 
������ت   ����� أو   �����  �����  �� أ��� 

���� إ�� ���ر�� ا�����م�
 ���� ��ف   ����� أ����   �� و������ون 
��دة   ����� ا����ل   ��� ا���  ا�������ت 
ا�����را��� ���ف �� ا����� ����� ����� 
و���  وا��������،  ا������  ا������   ��
ا�����، ���  ا������ن ��� ��ا   �� �� ��ح 
�����ة  دول   �� ا��ول  ��ه  أن  ا����وا 
ا������  �����ه  ا��ي  (ا�����ال)  ����وع 

ا����د���

رابعاً: حماولة إثارة الفتن والنعرات
  ����� أ��� ا�������� ����ن ا����دي أن 
ا�����را���   �����  ����� «ا�����ال»   ����
ا����ام  و������  ا��ز  و��   �����  �� و��
ا����� وا������ل ا��ا��� ��� �����ت ا���� 
 ��� ا������  ��ور  زرع   �� ��  �� ا���ا��، 
و�����ت  ���ت   �� و��� ا������ت  ��ه 
������ �����د ذرا�� و�����ت ������ ��ه 

ا����� ا�����ة�
 و�� ���� ا����� �� ا���� وو���� 
��ال   ���� و���ل  ا�������  ا�����م 
وا����م  ا����   ������ ا����د��  ا����و��ت 
�� دا�� ا���اق، و����د ا����� ا������� أو 
 �����  �� و����  ا������،   ��� أو  ا������ 
 ������»  �� ،(٣)������ ا��� ا���رد��ن   �����

من  صادرة  هيل  لكريستوفر  رسية  برقيات   (٣)

الثالثاء  االلكرتوين،  املدى  صحيفة  موقع   ، بغداد 

٢٠١٧/١٠/٢٤م، وعىل الرابط االلكرتوين:

h t t p s : / / w w w. a l m a d a p r e s s . c o m / a r /

 ١٦٣٥٢=NewsDetails.aspx?NewsID
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�� ���د ا�� ا���م ٢٠٠٩  �����ت أ������ ��
����ث �� ����� ا���اق ����ا��»، و��ت 
وا������  ا�����  «ا����ي   ����� ا����د�� 
ا����� �����ا ����اق»، و��ت ا���� ا�� 
 ������ ا����د��  وا���ا��  ا����دي  «ا���ل 
 ��� ا�������  ��ان  إ ���ذ   ����� و��ا�� 
أن  و����  ا������»،  ا���ا���  ا������ 
ا������   �� ا����  ����» ا����د�� ���� 
 ���� ��� ���وى  ����ار   ������� و���� 

��� ��� ا�����»�
ا���اق   �� ا�����  ا�������  ا�����  و��ل 
 ����� �� �������� ���، �� ������ �����ت ��
ا�� وزارة ا���ر��� ا��������، و������ ����� 
������، إن «ا����د�� و���  (ا���رد��ن) ا���
��ان ���� ا����ي ا����� وا������ ا�����  إ
ا����  ا���ا����  ا�����  ا��   ������� �����ا 
���و��ن ����� ����� �����ة و������»، 
و��ا ا���� ا�� «ا���ل ا����دي وا���ا�� 
ا����د�� ������ وا���ا�� ��ن ا���اق ����دة 

��ان ا�������»� ����� ���ز ���ذ إ
أ���ل   ٢٤  ��  ������  ��  ��� وأ��ف 
 �� ا���اق  �����ت  ����ول  و��   ،٢٠٠٩
وا������  ا����د��  ا������  ا����ورة  ا��ول 
ا���  و���  «ا����  أن  و�����،   �� و��ر
ا����ذ   ����� ا��   ���� ا����د��  أن   �����
وا���و��  ا������  ا�����ة  و����ف  ا���� 
”ا����د  و����  و������»،   �����  ������
وا��   ������  ������ ا������   �� ا��������� 
����دة   �����  ����� ���م   ���  ����
ا���ب و��رج  ������ �� ��را���   �����
ا������� ا������ ا�������� و�����ة ا���ا����� 

 ����� ا�����ة  �������ت  و���  ��ان  إ  ���
�� أي �� ا����ر��“�

و��� ا�� أن «ا����و��� ا���ا���� ��ون أن 
ا������ت �� ا����د�� �� أ��� �������� 
��م   ��� ��دة  �����ن  أ���   �� �����ا 
ا���������  ا����و���  أ��م  ����ة  ا����د�� 
���ا �������� ا������ ������د���»، ����� أ��� 
���رة  ا����د��  ا����دة  ���ح  «����ون 
��م   ��� ا����د���  ا����  ����ل   �� دور
«���ز  أ��  ����ا  ا�����»،   ���  �����
�� ا���ا��� ��ن ا��و�� ا����د�� ا�������  ا����

�� ا������»� ���� ا����
 ���� �����ر  أ�����   ���» أ��  ا��  وأ��ر 
و���ة  ���ة   ��� ا����   ��� ا�����  ا���� 
ور���   ��� ا���اق   �� ا����دي  ا����ذ  أن 
���ا  ا����ا��  ا����ذ   ��  ����� أ����  أ��� 
 ��� ����ف  ا���  وا��������  ا������  ����ارد 
��ان �������� ا��ا����»، و��� أن  وا����ل إ
ا������  ��دق  ا������  ر���  «�����ر 
 �� �� ���ر��ن �����  ا����د��ن  أن  أ�� 

����دة ا������ ا����� ا���ا��»�
ا�� أن «����� �����   ������  �� و��� ��� 
��� إ�� ���در �����ا��� أ��د ��ن ا����د�� 
ا�������   ����� ������ ���م ���� ����� 
و���ل �����ت ا�����ة ا��ا��� �� ا���اق»، 
ا������ن   ��� إ��  ا����ل   ���  ���» و���� 
 �������� ا����دي و�� ���� �����  ���ر 
���ون  ا��������  ا���ب  ا����ان  أن   ����
ز���� ا����ار ا���اق»، ����ا أن «���در 

أر�� ����ى أ��رت إ�� ��ه ا���ا��»�
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خامساً: حتديد املواقع وتصفية الرموز
  ���� �� ���� أ���ة ا�����ل ا������، 
(���م  �� اس  ا���  أ����  ا�����،   ��  ��
 ����� ���� ����� ا���ا��)، وا��� ��� �� ��
���ن ا��اء ا�����ل ا������، �� و��� ��� 
��م ا������ام، ������ام أ���ة و�����ت 
ا������م   ����  ������  ����� ا�����و��� 
����ز ا������� و����� ����� �������� و����� 

���� ا�����ص و���������
����� أن ��ا ا����� ����� ��ه ا������ت،  و
�����ت   ��  �������� ������م  ا��� 
وا��ول  وأ�����  �����د��  ���و��  و���ت 
ا�������� ����، و��� ����� ا��وا�� ا������ 
 ��   ،����� ����ت   �� ا��ول   ���  ��

��� أ�����ً إ�� ا������ ا�������
���م  وا���ة  و��ا��  �����ت   ��  ً����
 ����� أن  ���ول  ا���  ا�������  ا�������� 
��� ���رات ا����ب، و���� �� ��اك 
�� ا���� ��ا��� ��� و����������  �� �� ����

���ا�� ������ و���� ���� ا���ال�

مراكز مشاهبة أنشأهتا السعودية
أ��� ���� ا�����، ا����� ا���م ��ا��� ا����� 
ا����  ا����د��  ا�������  أن  ا�������(١)، 
 ������  �� ��ة  ��ا��  إ����ح   �� و����� 

(١) السعودية تفتتح مركزا رقميا ملكافحة التطرف عىل 

اإلنرتنت، املوقع االلكرتوين لقناة العربية، وعىل الرابط 

االلكرتوين:

h t t p : / / w w w. a l a r a b i y a . n e t / a r / s a u d i -

السعودية-تفتتح-مركزاً-رقمياً-  /٢٠/٠٥/٢٠١٧/today

html.ملكافحة-التطرف-عىل-االنرتنت

 �� ا��و��-و����ات  وا��ر��ب  ا����ف 
ا��ول ا��������-، و��ه ا����� إ�� و��د 
 �������  �� ا����د��  ��ر��  ��ا��   �����
أو ���� �������� ������� ا��ر��ب وا����ف 

��ل ا�����، و��:
أ��س   ��� ا��ر��ب   �������  ���� أو��: 
 ���� و��  وا����د��،   �� �����  ��� ا����ون 
و��ا���  ا��ر�����،  ا������   ���� ر��� 
 ���� ا���  وا�����������ت،  ا����ب 
 ��� ا�����م،   �� وا����ف  ا��ر��ب 

ا���ف ا������
ا�����ف:  ا����   ������� ا������  ا�����   :�����
ا�����  ��رة  ز  �� �����ا��  ا����  وا��ي 

ا������� إ�� ا����د���
 ���  ���� و ا����ي:  ا����   ����  :�����
ا����د ا��������� �� ا��ر������ �� ا����ء 
ا�������و��، ��� �����ه، إ�� أ�� �� ���د 

���ن ��ا ا������
 ٢٠٠٥  �� ا������  ا����د��  أن  و���� 
و����  ا��ر��ب،   ������� ا��و��  ا������ 
ا����د�� أول دو�� ���� ��� �����ة ������ 
أ���   �� ا����   ��� ا��و��(٢)،  ا��ر��ب 
�� ��رة،  ا��ا��� ا����ز ���ر��ب ا������ ������
أو �����ب ا������ة ��� ���� ا���م �� ا�����

(٢) امللك سلامن وترمب يفتتحان اليوم مركز مكافحة 

التطرف، املوقع االلكرتوين لقناة العربية، وعىل الرابط 

االلكرتوين:

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/

امللك-سلامن-  /٢١/٠٥/٢٠١٧/trump-in-saudi

html.وترمب-يفتتحان-اليوم-مركزمكافحة-التطرف
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تقنيات ممكن ان يستخدمها املركز
 ������ (PRISM :�� ����� أو ����م (���������
���� ر��� ���� ���� ��ي ������ �ُّ��� 
ا��������  ا�����  ا����  و����   ���  ��
(NSA) ��� ��م ٢٠٠٧� ����م إ�� ر��ي 
-US �����د و���� ا��� ������ ��� ���ُ�

[٥][٤]�٩٨٤XN
���د��،  إدوارد  ��ب   ،٢٠١٣  �����  ��
ا�����،  ا����  و�� ���� ������ �� و���� 
 ����  ������  ����  �����  ��� �����ات 
��ا��� ����� ��������ت ا���� وا�������ت 
 ���� أي  ا����اف   �� و����  ا������� 
��ل   ��  ،�����  ������  ��  ������  �����
ا������ت  ��رج   ���� ا�����  ��ا  ��ن 
ً� �� ا�����ت  ا�����ة، أو ��ن ��ا��ً� أ�����
�����ص   ���� وب  ��ت  ����  �����
��رج ا������ت ا�����ة� ا������ت ا��� ���ل 
��ِ�ّ� �� ا����ل ����� �����،   ����� أن 
ر���� ا����� ا�������و��، و���د��ت ا������ 
ا������  وا�������ت  وا���ر،  وا���ت، 
�������ل ا�������، و�����ت ��� ا�����ت، 
ا�����ت  و������  ا����ج  و����رات 

ا����������[١]
�� ا��������  ��ل ا������� ا������ ا�������ر
وا����د��  ا�������و���،  ا������  ا���اق 
ا������  وا�������ت  ا���ت  ا�������و��� 
و����� �� ا������ �����ص �� ا���رج و�� 
 �� ا����ّ ا������   ���� ا��������  ا��ا�� 
أن NSA ���� ��درة ��� ا����ل �����ة 
��ّودي   ��  ��� ا�����  ا���ادم  إ�� 
 ،���� �����و����،  ا��������:  ا�����ت 

 ،����� �����ب،  �����ك،  آ��،   ،����
آي أو إل، و�����ك� و�������� إ�� ا���ا�� 
ا�������و�� وا�����ت ا������� دا�� ��ادم 
أ���ة ا����������، ���� ا�������ت أ���ً 
 �����  ���� ا�������را���  ا������  أن 
 ������ ����ات  ا�������  ا�������ت   ���
ا��������� �� ����� ���ط ���� �����ون 

��������ت�
من هي دول اإلرهاب بنظر املركز؟

����ر��   ���� ا�����  أن  ا���ا���ن   ����  
 ��  �� ا���� و���  ا��ر��ب   �� ��� ادوات 
ا������ت ا��ر����� ��� ����� ا������ 
ا����  أ���ة  ��د���  وا���  ا����د��، 

وا�������رات ا����د�� ��� ا���� ا����:
١- ����� ا�����ة�

٢- ��ب ا��ّٰ� ا��������
٣- ���� ���� ���� ا�����������

٤- ���� �����ن ا���������
٥- ���� ����� ا������ ����� �����ن�

 إ�� أن ا������� ��� ��ا ا����� �����ن ���ر 
(ا����ان   ������� ا������   �� ا��ر��ب 
ا�������) �� ���، إذ أ��ر (���� ا�����)، 
 �� أ���   �� «ا���ال»،   ���� ��م  أ��� 
 ����� ا������  ا����ان ��  أن  إ��   ������
 ����� «إن  ��ل:  إذ  ا��ر�����،  ا������ت 
ا��ر�����،  �������ت  ا������   �� ا����ان 
و�� وراء �� ���ف، و�� ا����� ا������ 
��»، �����ًا أن ا������  ��� ا������ت ا������
ا��� ����� �� ��� ����� ا�������ت �� 
ا���ن ا����� �� ا����ح ا������ �������ت 
������ن  «ا����ان  أن   :ً����� ا������»� 
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و���د��   �������� �����ء  ا�����  ������ام 
و��  ا�������،  ا�����ب   ����  �� ا���س 

وا���� ا������ ��� ����� و�����»�
 ���� ر���   �� ������ا   ��� ������ن  ورأى 
 ���� ا�������  أن   ،��� ��  ��� «ا���ال» 
 ����  �� «ا�����  أن   ���  ���� إ���ن   ������
 ��� ا�������  ا����  �����ت  ��ا���   ���
دا�� وا�����ة ���، �� ����� أ�ً�� ��� 
 �� ا����د��  أدر����  ا���  ا����ان،   �����

٢٠١٤ ��� ����� ا������ت ا��ر�����»�
وو���ً ��� أ����� ا������ ا����د��، ��ن ���� 
���ر��  ا��ول  ���ر��   ���  ����� ا���ال 
ا��������،  ا���ا��  ��ا��   �� ا����ف 
 ���� «ا������  و�����ف  إ�����  وا����� 
 ���� ����ت   ��� ا��ر�����»  ا������ت 
ا������  ز��   ��  ��� ا�������(١)، 

ا����د���

التقييم احلقيقي هلذا املركز
ا����ر��ت   �� أن  إ��  ا���ا����   ���  ����
ا������ �� ����� ��ا ا����� �� أن ا�����ن 
�� ��ا ا����� ��ء �� ����� ���ه ا���ف 
����� ����� ������ ������ د���� و������ 
ا����ف,  ����ر��   ���� ا���   �����  ��
���ن ���ه �� ��� ا��� ����� �����ف,  و

الجامعات  لكافة  الحاضنة  هم  االخوان   (١)

االحد  السابع،  اليوم  االلكرتوين:  املوقع  االرهابية، 

الرابط  وعىل  مساًء،   ٨:٥٢ الساعة  ٢٠١٧/٨/١٣م، 

االلكرتوين:

/٢٣/٥/٢٠١٧/com/story.http://www.youm٧

أمني-عام-مركز-اعتدال-اإلخوان-هم-الحاضنة-لكافة-

الجامعات-اإلرهابية/٣٢٥٠٢٢٩

وا���و��  ا����ف  د��   ���� ر���  و��أ�� 
 �����  ����  ��� ا�����ف,  ا������   ������
ا����  ���ة   �� وا���ر��  ا�����  ا���ء 
ا������� او دا����� او ا������� ��� ا����ف, 
ا�����ال  ا��  ا����ة   ����� و����ن 
و����را���   ��������  ����  ����� ا��  ر�� 
���ا���ت   �����  ����  ��� وا���ر�� 
��ا��� ���� ا����� ا�����ل ا����� و������� 
درا��ت  ���ل   �� وا��������  ا������� 
وا����دات ���ر ا�������� ��� ���� ��� �� 

���ك ���ف ا��� �� ��ا !
و��� ���� ��ال آ�� ���ن ��ا ا�����: �� أن 

��ا ا����� �� ����ً ا��ول ������ً؟
 ���  ����  ��  ���� ا����  ��ا   ��� و����اب 
ا�������� أن ا������ ���ن ا����� ”�� ا��ول �� 
���� ������ً“ ����� ������ وا��� و������ت 
��� �����، ���� ���ف ا����� أن أ��� دول 
��وا��   ������ إ��   ������ ��ا��   ��� ا����� 
أو و����ت ا�������رات ا�������، أو ��� 
وا����اب  ا�����م  و�����ت  ا�����ت 
ا���  ا��ر�����  وا�������  ا���ا��  و��� 
ا������ت   �����  �� وا��   ���� ا�������� 
ا����ا���  إ��   ��������  ،������� ا��ر����� 
ا��������  ا��������(ا����)   ������  ���  ��
ا���ل أو ���  ���� ��ق و������ت ���� 

���� ������
 و�� ����� ا����ف ���� ��� أن ���ل إ�� إن 
 ��� وا��ا��  ا�����  ا����دي  ���ا��  ا������ 
أن ��ه ا��و�� و��� ا���� �� ا��������ت 
ا���د�� وا������ ا�����رة ا��� �������� ����� ��� 
ا���د��   ����������� أ��ر��  إدارة   ��� ��درة 
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ا��ا���، ��� �� أ��� ا����ر ا������� ������� 
و���   �� ا��ا����،  وا������  ا������ 
ا���ا�� ا������ ا��� �� ا����وض أن ���ن 
إ�����ً �� �����، و������ ��� أن ��ه  أ��� 
ا������   �� ا�������  ������ات   ������ ا��و�� 

وا��ر��د وا�����ء�
 �� ا����د��  ا������ت  وا���ً  ��ت  و��   
�� �� ���ل ا���� ا�����ي  ا������ ا�����
�� إدارة ����ت ا����ل �� ا����� ا�����، 
��� و���ر��  ��� أ��� ا������ ���دة ����
و���ف ا����ل ا����ى ���ب وأ���� ��� 

ا������  ذات   ������� ا�������   �� ا���� 
وا���ار��  وا������ت  ا�������� �������ات 
ا��و��رات  ����رات   إزا���  د���  ا��� 

و���� دون ��وى�
و��ى ا���ا���ن أن ��ا ا����� �� ��� ����� 
ا������ت   ������� ا���  ا�����رة  ا��������� 
�����ض   ����  ������  �� و������  ا����د�� 
 ������ ا������ت  ��ه   �� ا��ا���،  ��ا���� 
���� ا�����ة ا�������را��� ������ أ������ 

ا����� ا������ً �� ا��را�� ا����د���

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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اخئار ساطـــئ
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مسؤول أملاين يدعو إىل االعرتاف 
باإلسالم رسميا(١)

و����  وزراء  ر���   «����� «آر���  د�� 
أ������  و����ت  أ���  و��������،  ا��ا��  ���ل 
ا�����اف  إ��  ا����ن د�� ���دا،  �� ��د 

ر���� �������م �� أ�������
ا��������  ا���و��������  ا�����ء  و����  و���� 
 ���� أ���   ����� ا��ي   �����  ��
ا���ب  ر����   �� ا��������  ا������رة   ����
��ه  �����ذ  �����ه  ا������،  ا������ا�� 
��� ا��� �� ا�����اف  ا����ة، «��� ��ار ا���
ا����د��»،  وا������ت  ا�������   ��������  ���
����� أن ا������ت ا�������� ����ن ���و�� 

�� ����� ��ه ا������»�
إذا  ���اء  «����ن  ا���د:  ���ا  و��ل 
د����� ا������رة ����� �� ���و����� ��ه»، 
���د  ��ف  و��د  ��م  إ��   ��� أ��  إ�� 
���� أن ������ ��� ا��و�� ا�������� ������ره 

(١)املصدر:بغداد/املسلة-٢٠١٨/٥/٢٠

ا����������  �����  �����
ا���� ����� �����ال: �� 

����ث ���� ا��������
ا�������  ا����ول  و���� 
ا���د «د����» ا������� 
أ���   ��� ا��ي  ا����� 
أ������،   �� إ������   �����
ار�����   �� ��������د 
ا������ �������� ا������ وا����ل إ�� ����� 

أ�������
و��� ����� إ�� أن ��� ��ا ا����ل «��� 
 �����  �� آ��»،   �� ��� ���م  إ��  �����ل 
����� �� ��ر�� ا����� ���� دا�� �� أ�������
«د����»  ا���د   �� ��م   ��� أ��د  أن  و��� 
�� ر���� د���� ��»ا����ل ا����اك ا����ف» 
ا������،  ا����د   �� ا����د  إ��  ����ا  ا���� 
رأى أ�� ���� «ا�����ات ا������ �� �����»، 
أ�� ا����� �������� ا������ ا����ر إ��� «���ا 

�«������
و��د آر��� ����� ��� أن ا��و�� ا�������� 
�� ������ ���ل «���� ا�����ص �� دا�� 
ا������ ��� ��رج ا������ أو ����� ���م 
ا�����ت   ��  ����  ������ د����  ا���د 

ا��������� ا������»�
أ�� «إذا ��ن �����  ا������� رأى  ا����ول 
 ������� و��  �����ن   ����  ������ أر��� 
 ،«��� ��ء   ��� ���د��،   �� ����م  ا������ 
��ء  ���ء   �����  ��  ���� أن  ا��و��  و��� 

�������� ا��������� ا���������
‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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الشيعة  البادة  سعودي  مرشوع 
يف العراق(١)

�����ا   ������ ا��� ا���������   ����� ���ت 
أ�����  �����ة  إ��  ا����دا   ،���  ����
 ������ ا��� �������ات  ا�����  ا����� 
ا���ر��� «ر����رد د����ف» ��م ٢٠١٤ 
أن ا����د�� ����ت“دا��“�� ا�������ء 
 �� و��� ا�����  ����دة  ا���اق  ���ل   ���
 ��  �� ا����د  ���ة   ����  �� إ��   ������

��� ا�����ن� ا���ز
و���� �� ��ء �� ا������ة ا��� أ����� أ��م 
”ا����� ا������ ������ت ا�����ة“: ��ن ر��� 
 �� ���ر  ا�����  ا����د��  ا�������رات 
����ن أ����(��� ����� ١١ أ���ل ا��ر����� 
��رك) ���� ”�� ���ن ذ�� ا���م ����ا  ��� ��
�� ا���ق ا��و�� ��� ������ ����ر ��� 
و��ل  ��د����  إ إ��  إ��رة   �� ا�����“،  أ�� 
 ���  ���� ا���  ا������  ا�����  إن  ”د����ف“ 

(١) قناة اإلبـاء- ١٨ أيار /٢٠١٨

���ر �� ����ن ا����� �� ��ءت، ��� �� 
��ا���   ��� ا������  ا����دة  ���ل �����ت 
 ���� ��� ��� ،��� �� ا������ت ا������ر
ا������  ������رات   ���� ����ن   �� أ��� 
�� ��� ا���م ٢٠٠٣ ���  وا������ت ا������ر
����ت   ����� ��ص   ����  �� ا��ن، 
���ل   ��� ��������ء  ”دا��“  ا����د�� 
ا����ء وا�����ل   ��� ا���اق وأ���� ��� 
ا�����  ���ب  و���  وا���������  ا����� 
 �����  �� ود����   (������ (����ة   �� ا���

�������
 ����� ��ى  ا�����   ��  : د����ف  و����� 
ا���ارات ا������ وا������، و�� ����� �������� 
”دا��“  ”�����“ و���   �� �����  �����
���� ��� أر��� آ��ف ���ل ������ر�� ”����� 
��ب“� و���ا أ���� ���ة ا����� ���� 
 �� ا����د  ���ة   �� أ��� ���ا  ا���اق   ��
أور��   �� ��ن  ا���ز  �����  ���� ا���  ا������ 

��م ١٩٤٠�
 ����� ��� و��ل د����ف «�� �� �� أن ���
و ���ا��� ��ا�� �� ا����د�� و��� �� 
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ا������  �� �� ا�������� ���  ��� دورا ���ر
 �� ا�����ء  ��ه   ���� ا���اق،   �� ا����� 
���ث ������ �� ����ء �����، وا����ون ��� 
 ���  �� و“دا��“  ا���اق   �� ا����  أ����� 
و��ا���  و������ت  أوا��  دون   �����

ا������� ا��������»�
 ���  ��) ا������  إن  ”ا���������“  و���� 
 ����� ا���  ا������   ���  ���  �� ا�����م) 
 ���� ������� �� ������ ر��� ا������ات ا���
����دة  ����ن   �� ���ر   �����  �����  ��
��� وا������ت ا����ى،�� ���  ا����� وا����
د����ف  ��ن   ���� ����ب�  ”دا��“   �����

����ب ����� ���،  أ�� أن ����� ”دا��“ 
����ف ����� ”ا�����ة“� 

ا���ع   ���  ��� إ��  د����ف  و��ل 
�����ا   �����  ����� أن   ��� ا�����ري 
�� ����� �����دج، ����� ��ى أن ا������ 
ر������:   ��� ���م  ا����دي  ا�����ا���� 
ا������د ��ن أي ��� ��� - ������ أو���ء 
أن   ����  �� ا��������-  ا������ت   ���
 �� ا�������  ��ن  ا������د   ��  ������ ���ن 
ز��د��  وا������  ا�����  ا�������  ا���� 

و���ر�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
للعيش  موظفني  تُعنيِّ  الصني 
حتى  املسلمني  بــيــوت  ــل  داخـ

تراقب ترصفاهتم(١)
ا����   �� ا��������  ا������  د��ة   ��� ���ءً 
ا������   ����  ���  ����� ���و��،  ا������ 
ا����د،   ��� ر��  ���ل   �� و������  إ���ت 
�� ا��ن �����اً، ��� ُ���� ا������ت ا������ 
 ���� ا������  ���� ر��� ��  ا�����ل   ���
 La ����� ��� ،���ز��� �� ���� �����

croix ا��������
�ُ���� ��ا ا����اء ���ةً إ�����ً �� �����  و
ا������  ا���ب   ������ ا���  ا������   �����
 ������  �� ا�������   ��� ا�����  ا����� 

(١) املصدر: عريب بوست - ٢٠١٨/٥/٢٨

 ������ ا���  ا����د)  ��ب  (���ل  ����ن 
١١ ����ن ���� �� ا�����ر ا�������، و�� 

���� ������ وا���ز ا������ وا���را���م�
���� ان ����� ����ن ذات ا������� ا������ 
���ل  (١٩٤٤م)  ��م  ا��������   ����
��دت  و����  ا������  ا��ا����  ا���ب 
 ����� (١٩٤٩م)  ��م  ا������  ا��و��  إ�� 
�� ا���� ا������، إذ ���  ����� ����ر

و��رت ������ ������
 �����  ������ ا������،   ������  ������� أ�� 
ا�������  و“ا����  ا�����  ا�����ر  درا�� 
ا��������  ا������  ت  ��دّ�  ��� ������ا���“, 
��� أ�� ” ���� ا������ ا�������� ا���م ��ءاً 
ا������ج  و������  ا������“�  ا������   ��
ا����و���  ا������   ���� ا��������،   ��� ا���م 
ا������  ا���روث  ��ا��ت  إ ”درا��  إ�� 
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 ����� و���  وا�����ز“،  ا��������  ا����� 
 ���  ��� ا�������  ا�������  ا�����ء  دروس 

ا��� ������ د��ة ا���رج�

و���رج ��ا ا����اء ��� ����� ����� ر���� 
ا���ب ا������ ا����� ��� ���� ا��د��ن، 
���� ��م� و�� ا����� ���� و�� ا���ا�� 

ا�����ة ��� ���ط ٢٠١٨�
و���� ا����ب ا����� ا��ي أ��ره ا����� 
ا������� ����� ��ون ا��و��، ��� ���ان 
���ل   �� ا������  وا����ر��ت  ”ا������ت 
 ��� ����ن   �� ا�����“،  ا������   �� ��  �����

ذ���
��ا   ���� ا������،  ا�����ء   ������ وو���ً 
�����ر��  ا�������“  و���  ”ا�������  ا��ُ��� 
وا������  وا������ح  ا�����ح   �� ”����س 
ا�����ا��، �� ���ل �������� �� ����� 
ا���� ا����� ������� ا����� ا�����“� وا����� 
������ أن ��ر�� ا�����م �� ا���� ���د إ�� 
�ُ��ر ��د ا�������  ا���ن ا����� ا�����دي� و
إ�����   �� ٪١٫٥ )  ً������  ٢٠ �� �����

ا����ن) ���� ��ا��� ����ن ا������� �����ن 
ا������   ������� وا���  ا������ت   ��
ا����  و��   ����� ا������  و����  وا������, 
��ه   ���� ا�����، 
و���ّ�   ������ ا������ 
ا������  و��� 
��أى   ��� ا������ 
ا������ت ا��������

و�� ����� �ُ�� ���ر�� 
ا�����ت  أ��ر   ١٣
 �����  �����
وو��  را��� 
وا������  ا������ 
ا��ي ����� ا������ ��� ا������ وا���ت 
ا������ت   ����ُ  ��� ا����ت   ���  �����
ا������ ��� ا�����ل ���� ر��� �� ا������ 
 La ����� ��� ،���ز��� �� ���� ����
ا����ك   ������ ذ��   ����� و ا�������,   croix

����� ا����ة ا����� و���ق ا������ت�
ا������  ا������ت  ���ا���  ا������ن  ���م  و
����ت   ��� ا���ر  ����دل   ������ دا�� 
ا���ا�� ا��������، ���� ��ا ”ا������س“ 
���� ”ا����ف“ ��  دا�� ا������ ا������� و
��ه ا���ر و�� �����ن �����ء ا������ ا������ 
ا����ف  ���رك   ���  ،������  ���� وا����� 
و�����ون  ا����ل،  أ���ب   �� ا����   ��

ا�����ل �� إ���ز وا������ ا���ر����
ا�����ر��   ���  ����  ��� ا������   ����  ���
 ��  ،����� ا������  ا����  و��  ا������، 
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 ����� أ����   ���  �� ���ر  ا��و أن  ا���� 
�� ا����س� ��� ���� أ���ب ا����ل ا����� 
ا����� ا�����، و���ص ��� ���ر�� أ��اد 

ا������ ���� ا���� ا������ 
و���� ا������ ��� ا������� ���� ��� ���ك 
�� ��ل ��� أن ��ه ا������ت ����� ا����ر �� 
ر�� ا�����ل ����ء ا���� ���� ا����ر�� 
إ��  ا������  أ��رت   ��� ��اة�  ا����   ���

ا������ت   ���  �� أي ��ر   ���  ���  �� أ�� 
ا���������  ا���ا��  ا������ ��� ����ت 
ا�����  ا������  ا���ب  أ��ر  و�� ����، 
إ�� أن ��ه ا������ ا����ا��ة ���ف إ�� ������ 
���م ا�����م ا��اد����� و������ ا�����ت 
ّ��� ���ت ا����� �� ������ ����ن  ا��� ��

(أو ��������) ���ل ا����ات ا�����ة�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

وإحالل   MbC الفضائية  القناة 
احلرام(١)

و��  مريضة  أمّها  ألن  الزنا  تمارس  هي    -
لذلك  الظروف دفعتها  أو ألن  ا����ج   ���

�(mbc)
-  هي تخون زوجها ألنه أكبر سناً منها أو 

�(mbc) ألنها تزوجت منه غصبا
-  هي تعصي والديها و تهرب مع عشيقها 

�(mbc) ألن الحب أقوى من كل شيء

(١) املصدر: مـــوقع كنـــوز ميديا-٥/٣٠/ ٢٠١٨ - 

برير الهاشمي .

-   هي تختلي بحبيبها دون 
علم أهلها وتسلمه نفسها له 
به  تثق  ألنها  زواج  بدون 

�(mbc)
-  هو عاق ألبيه ألن أباه لم 
�(mbc) يهتم به في صغره

تتكرر  الشخصيات  هذه 
 ,mbc كثيرا في ������ت
والهدف منها إحالل الحرام و 
المُشاهد  فيجعلون  له,  مبررات  البحث عن 
والزانية  والسارق  المجرم  مع  يتعاطف 
واألسباب  الظروف  ألن  لوالديه  والعاق 

دفعتهم لذلك�
فال غرابة أن تهدم البيوت وتضيع األخالق 

mbc : ����ويحلّ الندم وا
 �َ��َِ� ن  أ� ُ��ِ�ُّ�نَ  ا�َّ�ِ�َ�  نَّ  إ�  )  :����� ��ل 
 �ِ�  ٌ��ِ� أ� �َ�َاٌب   �ُْ�َ� آ�َ�ُ�ا  ا�َّ�ِ�َ�   �ِ� ا�ْ�َ�ِ��َ�ُ 
��ُ�ْ �َ� �َ�ْ�َ�ُ�نَ ) ا��ُّ�ْ�َ� وَاْ��ِ��َةِ ۚ وَا��َّ�ُ �َ�ْ�َ�ُ وَأ�

البيوت  في  السموم  هذه  مثل  تركت  إذا 
ليتعاطاها أصحابها، فا��� ������ في أ������ 
و�������، ���� أ������ و������ و������ ���� 
والله  ا��������  وأ���ر��   ������ و�� 
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المستعان ��� ذ���
قِأّلَ سبحانه وتعالى : ( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ 
أَن  الشَّهَوَاتِ  يَتَّبِعُونَ  الَّذِينَ  وَيُرِيدُ  عَلَيْكُمْ 

تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا )
ا�� واقع مرير ����: mbc و��� ا����ات 
وا�����م  ا�������ت  ������ق،��ه  ا����� 
ا����,و����  و�����  ا���ل   ����� ���ض 

 �� ا����ة   ����� ا����س،و���� 
ا�������� و���� ��������

اد���   �� أ��ر  ��و���ء   ���  �� ا���ال 
ا��������؟

��ل ر��ل ا��ّٰ� �� ا��ّٰ� ���� و��� ( ����� 
راٍع و����� ���ل �� ر���� )��

اللهم احفظ المسلمين وا������ت �� ا�����

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

د  هتدّ والتمييز  والفقر  احلروب 
نصف أطفال العامل(١)

�����رن»  ذي   ����»  ����� أ���� 
ا�������   ���  ������ ا��� ا�����ل)  (أ���وا 
 ��� ����ر   ١,٢  �� أ���  ان   �����  ��
ا�����)  أ���ل   ���  �� (أ���  ا�����   ��

���دون �����وب او ا���� ا����� او ا�������
«ا��و��  ���ان   ��� ا��ي   ������� و�� 
ا�����دة ������ء»، و��� ا������ ا������� 
ا���  ا������ات   ��� ���ء  دو��   ١٧٥��  ������

(١) املصدر: موقع املسلة- ٢٠١٨/٥/٣١  

����ض ��� ا�����ل 
ا������   �����  ��
وا������  وا���� 

وا�����
������رة  و��� 
أ���   �� و�������� 
 ������ ا������، 
ا��ول ا����������� 
وا�����  (ا���و�� 
و��  و�����ا) 
ا������، ��ّ� ١٠ دول �� و�� و��ب 
 ١٧٥ ا������   �� ا�����   �����  ��  ���� ا��

ا�����ة�
و���� ا������ �� ������� ا�� ا�� ��� «ا���� 
وا������»،   �� وا����� ا������د��   �����  ��
 (٣٦ (ا������   ��� ا�����ة  ا������ت  ��ن 
ورو��� (ا������ ٣٧) وا���� (ا������ ٤٠) 

��� دول أورو�� ا�������
و���� ا�����ة ا����� ������� «���� ��ر����-
د��  ��ت  ����  ����� دو��   » ان   «����
������� ا���� ��ا�� ������ ا�� ��ا ا��ّ�، 
���ّ� أن ا�����ام ا������ وا�������ر �����ن 

��ر�� ���� ا������»�
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و�� ا������، و�� ا������ ان أ��� �� ����ر 
 ،����� ���ا  ��ا��  دول   �� �����ن   ���
�� ��� ���� ٢٤٠ ����ن ��� �� دول 

���� ��و���
ا��  �����رن» ����  و���� «���� ذي 
������ت   ��  ���� ���ة  ����ن   ٥٧٥ أن 
«����� ���� ا�����م ا������ ا������ة ا�� ا������ 

ا����ري ����� ����ة»�
ا�����   �� دو��   ٢٠ ���ك  ان  وأ���� 
و���ب  وا����  وا�����ل  أ�������ن   �����
ا���دان، ����� ���� ��ه ا������ات ا������ 
اي ا���� ا����� وا���وب وا������ ا����ري�

و���� ا������ت ا��� �� ا������ ا��� ���� 
ا�����ل   ����� �����ت  إن  إذ  ��ا��ت، 
وا��واج ا����ي �� ��ه ا������ �� ا�����, 
 ��� ا�����  ا�����ا��  ا������   �����  ���  ��

�����
ا��  أ���  ا�����  �����ت  ا������  ود�� 
 ��» إ��  و����   �«����� «���ة  ا���ذ 
ا���  ������د  ا�����ام   ���  �� ذ��،  دون 
������ ا��ول ا�����ء �� ا���� ا�����ة ��م 
٢٠١٥ ������ح ��� ��� ��ن ���� ������ة 

وا������ وا������»�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

انفجار قادم يف الرشق األوسط.. 
هل العراق يف منأى عنه(١)؟

د���  ��رك  ���”  �� روس»  «د����   ���
���ز“: ���د ا���� ا������ �� ا���ق ا��و�� 
��������ر ��ةً أ��ى� ������ �� ��ث �� 

(١) املصدر: مركز بيت العراق -٢٧ مايو، ٢٠١٨ 

ا�����ة:  ا������� 
 ����� ���دل 
 �� ا���ر  �����ق 
إ��ا���   ���  �� ��ر
وا����ب  و���ان، 
ا�������  ا����� 
ا�����ق   ��
��ان،  إ  �� ا���وي 
ا����رة  وا����ح 
ا���  وا������ات  ا���س،   �� ا�������� 
إ��   ��� وا���  ��ة   �� «���س»  ���د�� 
��ق ا���ود ا����ا����� ��� أ��� �� ���� 

���ات ا�����������
��ه   �� أي  ���ن  أن  ا������   ��� و�� 
��ا  ا����ق�  أو  ا����  ���ودة  ا����رات 

����� ��� ا���� �����ً أ������ً وا����
و���و ان ا���اق ��ا ����ا ��� ا���ء، �� 
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���ض ا���ا��ت �� ا���ق ا��و���
 �� ا��ن   ��� ��ا��  ا�����   ����  �� إن 
و��   ������  �����  �� أ���   �����  ���
 [�����] ��ن  إذا   ��  ����� ��وا��  ا����� 
وز�� ��ر��� و�����ر ����� ا����� ����ّ� 
ذ��� و���� �� �� ���أ وا���� ����و�� ��ّ�ءة 
ا��د   ��  ً���� ا����اث   ������ و����� 
ا��و��  ا���ق   �� ا����   ��������  ،�����
�� ����� – و�� ا������ أن ���ّ ��� ا������ت 

ا�����ة �� �� ��وف أ��أ�
 ����� ���ةً إ�� ا��راء و���ّ� ا���� ا������� 
ر�ّ�ت  ا�����ة�   ا����ات   �� ا������   ��
 ������ ا������   ��� و��ا��  أو����  إدار�� 
وا����  ا����ه  ��ن   ����� و����  دا��, 
��ان ���  ���ّ� ��� ����� دا��، ���� إ
����� ���ق ا����ر��� وأ��� ا��ن ا����� 
و����ن   �� ��ر إ��   ����  ������  ��� ا����� 
����ان�  ا������  ا����ع   �� أ���� ��ء   ���
 �� �� ا�������� �� ��ّ�� ����� �� ��ر �������ر
 ������  ������  ً�� �� ���اً   ����  ��  ،����

�� و����ن� ا������ و���ّ ��� ا���اق و��ر
و��ّ� ��ا�� إ���ء ا���م ��� ا�����ق ا��ي 
��ه ا����  ��ان �����اً إ ���� إ��� أو���� �� إ
وراء �� ��ا ا����� ا����ا��، ���� ��ا 
��ان  ا������ ���� ا������� �������� �� أن إ
أ���� أ��� ��ة �� ��� ��ا��، ����� �� 

���� إدار�� ����ً ���� ذ��� 
 �� وا��  ��م   ��� ا��د  ذ��  ��ء  و�� 
ا����  ��ا�� �� «���  ا�����  ا����ب 
ا������  ذ��   ��� و��  ا�������»،  ا������ 

 ��� ا�����،  ا����   �� أ��   ����� ���د 
ا����ا����  ��ى   ��� ���ك   ���� أ��  ا��ا�� 
ا��د   ������ إ��ا����   �� ا������  ���ا��� 
 ��� ا���ر  إ���ق  أي  ا����ا��،  ا�������� 
 ��� ا�����ن   ����  �� ا����ا�����  ا���ا�� 
ا����د، ��  ا������ ��  و��� ��� ا����اف 
������ن  ������ا���ن  ذ���   ��� د���   ���
�� ��ر�� أ���  ��اً �� ����� ������� �� ��ر
�� ����ون ��ب إ��ا��� �� ا���� ا��ا��� 
 �ّ��� أن   �����  �� ا���رة  ��ه  أّن  إ�ّ� 
أ��ا، ����ا��� و���ان ��� ���ر ���د��� 
��ان ا���م ��� ����� ����� ��  ��� ���ت إ
��، �� ��� �� ��� إ��ا��� إ��اراً ���  ��ر
��ان ��� ����� و��د ���  ���ن ��م ��رة إ

�� ��� ��ار �� ����� �� ����ن�  �� ��ر
 �� ا���� ���ّر ��ا�� ��ه ا���ب، و���� 
��� �������, ���� ا������ت ا�����ة �� ��ال 
�ّ��� ���� ا�����ج, ��� �ّ��ْ� ����ً ����اً 
���ك  أّ���  إ�ّ�  ا���س،  إ��  ���ر���   ����
 ��� ا���� �����ا������ ��� ا����ا���� �� ��ر
 ������� ���م  أن  ا����د��   ����  �� و��� 
���ل  ��ات   �����  ����� ���د����  ��رة  ��
��رات إ�� ���دي  �����، ��� ���� ��ه ا��
إ���ع  و���و��  ا��و���،  ا���ات   �� ا���اع 
و��   ��� ��ر  �� ا����ا����  �����اء   �����
ا�������  دون  ا��و��  ا������   ��  �������  ���
وا����ا����  �����ا������  رو���   ����  ���
�� ا����ف ا������ – و�� ����� ����  ��
ا����دم ا��ي ���ح �� ا���� أ��� ا������ً�
 ����� ا�����ة  ا������ت   ���� و�������ً، 
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 ���  �� أ�����  ��ن  ا��وس  إ���ع   ���
��ا   ��� ������ع  و����  ا����ي   ������
أي  ا��وس   ����  �� إذا  أ��  ����ةً  ا���اع، 
�� ا����رة  إ��اء، �����م �� ���� �� ��
 �� ����ح إ�� أ��� ����م ������ام ����� ا���
 ��� ���� ���� ا����ا���� وو������  �� ��ر
���ّ� ا����� ��ا�� �� ���و ������ً �� ��ا 
ا������ل� ��� ���� ا����� أو���� إ�� �� 
 �� ����اً   ����� أن   ����  ��  ��� ،����
د��   �����  �� ر����  و��  ا���ري؛  ا���اع 
ا����ال   ����� إ��  ا����د�� وا����رات   ����
��ان  و�ر��ل ا���ات إ�� ���ان ا����رك ���� إ

�� ��ء ا���اغ ��� ����� دا��� إ��� ر��� 
������، ���� �� ا����د��� و�� ا����را���� 
�ُ��ّ��ن أ����� [إ��  ���دون ��ا ا��ور و
ا������ �� ا������] إذا �� ا����� ا������ت 

ا�����ة �
ا������ت  ���د  إ ��ا��  ا�����   ��ّ�� و�� 
ا�����ة �� ��ا��ت ا���ق ا��و��، إ�ّ� أن 
 ��� وا�����  ����رد  ���د  ا���ا��ت  ��ه 
أّن ا������ب �� ا�����ق ا���وي ا����ا�� 
 �� ا����   ���  �� ا��ان�  ��ة  ��دع   ��
ذ��، ������ً أو آ���ً، ���دي ��ا ا����� 

إ�� ا����ع ��ب أو�� �����ً� 

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

وتطرد  مساجد   ٧ تغلق  النمسا 
عـــرشات االئــمــة املــمــولــني من 

تركيا(١)
ا�������  ا�����  ���ات  ��د  ا�����  ��رت 
 ����  ��  ،�����  ٧ وا���ق   ،�����  ��

(١) املصدر: صوت الجالية العراقية- ٢٠١٨/٦/٨

«ا�����م  �����ف 
ا������ وا����ف»�

ا��ا����  وز��  و��ل 
«����ت   �� ا�����و
���ده  ان   «����
 ٦٠  ��� ����د 
و��������،  إ���� 
ا������ر  أ���   �����
ا�����وي «��������ن 
أ���  ��د  ��ر��» 

�� ��ر��� �����ن �� ���
 ،����  �����  �� او��   �� ��ر��  و��ن 
 ���� أ����   �����  ��� ���ر  «ا����ك  ان 
ا���ون ا������، إ�� ��� ��ر �� و�� ���� 
��ا ا���م �����ل �����ن دور ا����� �� أ�� 
 ،����  �� ���  ���  ���� ا���  ا������  أ��ز 
 «��������»  �����  ��  ������ ا����دة   ��
ا�������  ا���ب  أ���ء  ا��رد���»   ����» أو 
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��������ت  ���ن   ��» ا��و��»�����: 
 �� وا����ف  ا������  وا�����م   �� ا���از

���د��»�
وا����ت ا����اءات ا��� ا������ ا������ 
إ�� ����ن ���� ٢٠١٥، ا��ي ���� ا������ت 
�� �� ا���رج� ا������ �� ا����ل ��� ���

و�� ���ر ذي ��� ���� ا������ ا������ إن 
�� �����ق ٧ �����  ��ار ا�����ت ا�����و

ا���  ا�����  ���ات  و�����  ا����د   ��
���� وا����

 ���� ا�����ث  ا������ل ��  و���� و���� 
ان   ،����  ،���� ��ا���  إ ا������،  ا������ 
إ��  ا����اء  ��� ��ا  ���ف  ا�����  ����ت 
إ���ء  ���ل   ��  �����  ����  �����

ا������ت ا�������� �����»�

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

 
ــذا يــامرس  ــك ــت: ه ــدن ــن ــدب االن
أطفال  عــىل  التعذيب  تــرامــب 

العامل
��ار   ������ ا��� ا���������   ����� و��� 
ا����� ا������� دو���� ��ا�� ا��ي ��ّ� 
���� ا�����ل ا�������� �� وا����� ��� 

ا���ود �������� ا�������
��� ���� ا������ إن ا���� ا�����ة ���� 
وا�����   �� ا��������  ا�����ل   ��� إن 
«�� ��� إ�� در�� ا������»، ��� و�ّ� 

ا�������  ا����� 
����اً أ��اً �������ً 
و��  إ��  ���ف 
ا����ة،  ا����ل 
�����ت   ����
ا�����ن  ���ق 
��ا  إن  ���ل 
ا����اء �� �����

ا�����  و��ل 
����وك  ���رك 
ا�����ة  ا����  إن 
أ��رت إدا�� ����� ������ دو���� ��ا�� 
ا��� ���� ا�����ل ا�������� �� وا����� 
إ��   ���  ��»  �����  ����  �� ا���ود،   ���

�� ا������»�
ا�����ن  ���ق   ���� أ��ره  ���ن  و�� 
ا�����ة، ��ل ا����اء إن ا����   ����� ا����� 
 ����  ������ ا�����  ا�����ي  ا������ي 
 �� �� ����ل ���  ا�����ة  ا����  �����ت 
ا������ و»�� ��دي إ�� ا����ز ��� ���� 
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ا��و���   �������� ا����ك   ��  ������� ������ت 
����ق ا�����ن»�

ا������ي �� ����� و�� ����ء  «��ا ا���� 
ا�����ل ا���� �� ����� ������ �� آ�����، 
���� ����� أ����� إ�� إ���ق ��اح ����ء 
 �� و���دة  ا��������  ا����ز   �� ا�����ل 
����� �� أ���� ��� أ��س ا������ ا����� 
وو��ة   �� ا���  �� ا����  و���ق   ،�����

ا����ة�

و��ل ا����اء: «إن ا����ز ا�����ل �����، 
ا�����ت   ��� و��  ���ة،   �����  ����� و
ا����ام   ���» ا������»،   ��  ���  ��
ا�������، و��   ��� �����ة  ا�����ل ��ادع 

أ�� ��� ����ل»�
ا�����ت  أ��  إ��  ا�����  ��م  ��ا��  و��ل 
 �� ا�����ل   ����� إ��دة   �����  �� �����ء 
 �����  �� ا���ل  وزارة  و����  وا�����، 
��را��� إ���ء أ������ ����ة أ��ل �� ٢٠ 
����ً ا�����ح ��� �����ً - �� أ�� ا������ة 

�� ��� ��� ا������ت
و��� ���� ����٢١�� ٢٠ ����� ٢٠١٨  

 ����  �� وا������  ا�������  ا������  ا���رت 
 ����� ��دو،  را���   «��  �� أن  أس  «أم 
���� ���ول ��اءة ا���� ا������ ا����� 
������ ا����������س �� ا�����ل وا���� 
ا���� ����ا �� ذو��� ��� ا���ود ا������� 

�������ت ا�����ة ا���������

��ا��  دو����  ا�������  ا�����  و��ل 
��ن   ����  �� إ��  ا�����  ا������ 
����ل ا������ت ا�����ة إ�� «���� 
ا��ي  ا����   ��  «���������
ا����دات  إدار��   ��� ��ا�� 
����ة ���� ��� ا�����ل 
ا���ود   ��� آ�����   ��

ا�������� ا���������
و��ا�� إدارة ��ا�� ا����دات 
����ة �� أ���ء �� ا���ب 
ا�����ء  و���  ا������ا�� 
�� ا�����ري ���� ��� �� ���ب ��  �� ��
 ��� ا���ود    ��� آ�����   �� ��� ٢٠٠٠
���ل ا�����ء  �����  ����ن و�����  أ��ر� و
إن ��ا ا����اء �� ���� ا�����ل ����� 

������
ا�������  رأس   ������ ا�����  وا���� 
ا��� ����  ��ا��  ا���������� ����� إدارة 
 �� ا��ا��ة  ا����ة  أ��اد   ���  ������
و��ل   , ا��������  ا���ود   ��� ا�������� 
ا���  ا�����ة  ا�������ت   ���� إ��  ���ز  ��و
أد�� ��� ا������� ا�������� �� أ����� ا���� 
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 ���� وآ�����  ا�����ل   ��� ا����  و���ا 
«����� ������ ا����������» و»��� أ�����»�

ا������ ������دات ��دة   ��� و�� ����� 
�� ا������ت ا�����ة وا������ ��� �� ا���رج 
��� ا����ر ����� ����� �����ر ا�������� �� 
����� أر����� �� ا������� وار���ع أ��ا��� 

������ء�
��ا��   ��� ا����ط  ا�����  ������ت  و���� 
�� ����� ا����ة إذ أن ��د أ���ع ا������� 
ا���������� ���� ١٫٣ ����ر ���� �� ����� 
أ���ء ا����� ��� أ��� ����� أ��� ا���ا�� �� 

ا������ت ا�����ة�
و���� ا������ ا�������� ا�����ة �� ا����خ 
ا������  ا������ ا����� ا��ي ����ح أورو�� 
���� ا����اد ا������ة �� ا������� و����� 
 �� وا����  ا���ب   �� ��وا  وأ�����  ا����ء 

����� ا���ق ا��و�� وأ��
 �� �� ����، و�� ا����� ا����� ������ر
ا��ر���ء   ������  ��� ا��ّٰ�  آ��  ا����ا��� 
 ��� ا������  ا��������  ا������   «��������»
��� أ���ء ا�������� �� أ����، �� ���ب 
أ���ه أ��م ���� ا���رى و���ه ���� ر����

ا���  ا������  ��ر   �� «رؤ إن   ������ و��ل 
أ������  ا�����ل ��  آ��ف   ��� �� �����
 ����  ������ُ  �� ا�����ة  ا������ت   ��
ا�����ل  �����ن   ���ِ و���  ا��������� 

�� أ���� ا��������»�
وا����� ����� ��� ا�����ل �� أ������ 
 ������� ا���ر���  ا�������   ��� ا�������� 
�� ا���ب �� أ����� ا����� ا����دات ��� 
ا������  ا�����ة  ا������ت  و��رج  دا�� 

���� ��ص ا����� دو���� ��ا���

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
نيجرييا  شيعة  ســعــودي  بدعم 

ضون لإلبادة اجلامعية(١)   يتعرّ
ا������ي  ا����  ��ات   �ّ�� أ��ى،  �ّ�ة 
ا����  ا�����  ا�������   ���  ً�����  ً�����
����ا �� �����ات ����� ����� �����ق 
��ا��� ا������» ز��� ا�����  ��اح ا���� «إ
 ،�� ا�������� وا����� ا��و�� ������ �� �����
وا�����  ا����  ��ات   �����  ���
 ���  �� ��ر��ا  ا����  ا���������   �� ا������
 ، «��دو��»   �����  �� ا������  ا�����ات 

(١)  املصدر:  موقع الوقت- ١٠ شوال ١٤٣٩.

��ات  ��ن  ا������  ا����در   ��� وأ��دت 
�� ���� ا���ر ��� ا���������،  ا����� ا������
 ٤٠ و��ح   ����� ا�����د  إ��  أدّى   ��
ا�����   ���� ذ��  إ��  و�����  آ����، 
ا���������   �� ا�����  ������ل   �� ا������
و���  ا�����   ������ إ��  و������  ا�����، 
 �� ا������ وا�����  ا����  ��ات  ��رت 
 ����� ا�����،  ا���������  ��ا���� ��ه ��� 
و������،   �� ��ر  ������  ������ ����ا 
و���� ا���ر ا��� �� ��او��� ���� ���� �� 
أ��ت  وا���ر���  ا������  ا�����م  و���� 

��ن ا��������� �� �����ا أي أ���� �ُ����
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 �� ا������ ا��������  ا�����  أ��ت  و�� 
ا������ن   ���� ���رك  ا���  ا������ات  أن 
ا�����  وا�����ل  وا����ب  ا����ء   ��
ً, وو���ً ������ �� ا����ر��  ���ن ����� دا���
وا�����  ا����  ��ات   ����  �� ا�����ر
����ت   �ّ�� ا������  ا����ات  ���ل 
و���� ��� ا���ن وا����ر وا�������ت ا������ 
و��ح  ا�����د  إ��  وأدّت   ،�� �����  �����
 ،�� ا����ف �� أ���ء ا����� ا����� �� �����
 ����»  ������  ��� ا�����  ا����م   ����
�� ا���  ��» ا������ ا��ّٰ�» ا��ا��� �� ����� «زار
ا����م  ا����ل  و��دة  ���ا��   ��ّ��  ����
(ص)، �� أدّى إ�� ا�����د ��د �� ��دة 
�� و��ح ٣٠٠ ��  ا����� ا�������� ا������
 ���� ا����  ذ��  و��  ا�����،  ا���ا���� 
���ل   ��� ���ض ���ر   �� ا������ ا����� 
ا���� «ا����ا��» وأ���� ��ن أ���ء ا����� 
«����ر  ا����ل  ������ن  ����ا  ا����� 
ا������ي  ا����  أر��ن  ر���  ��رو��ي» 

ا����  و���� 
ذ��   ��� «ا����ا��» 
���ن   �����»  :ً�����
 ������  ��� أ��اد�� 
 ������  ������  ����
ا����،   ����
أّي�   ���  �� و���ذا 
ا����  أ��اد   ��
����؟»،  �� ووا���ا 
ا����ا��  ا����  و��� 
�� أن ا����د�� �� �� ��ّ�� ����� ا���� 

�«�� ا������ي ���رة «زار
���ّض  ا����ا��»  «ا��ا���  ا����  أن   ����
 ١٩٩٩ ا����ام   �� ا������ل  ����و��ت 
 ����� إ��ى  و���  و٢٠١٥  و٢٠٠٧ 
 ٦ وا�����   ����� ���وح  زو���  وأ���� 
�� أ����� ���ل ا����ام ا������ ��� أ��ي 
ا�����  ا����  ��ا  و�����  ا����  ��ات 
�� �� ��� ا����� وا����  ������ ����ة �� �����

�����ه ا�������ن ����� د���� ����ة� و
ا������ ��� ��ه  ا�����ت  إن �� ��ه 
ا������ ا������� ا��� ا����ت وأ��� أ��� 
 ��  ���  ���� ا���داء،  ا���رة   ��  ����  �ّ���
���د��  ��ا��ة  ���ك  ��ن   ����  ً����� ��ع 
ان  اذ  ا�����   �� ا������  ا����دي  ا����ر 
��ا�� ��د ا����� ���ل ا����ات ا������ �� 
 ، ���د  آل  ����ء   ��� أ��ر   �� ا����  ��ا 
و���ا ����� �� �ّ���وا ���اً ����رة ا�������، 
وا�����  ا����  ا�������   ��� ا�����  و��� 
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ا����ر��  ��، و��� ���� ا����� ��  �����  ��
�� ��ن ا����د�� ���� ا������ ��  ا�����ر
و���ات   ������� وا�����ي  ا�����  ا���� 
 ���  �ّ����  ����  �� ا������ وا�����  ا���� 
ا����م ��������� ا����ا��� �� أ���ء ا����� 
ر��  ����ه  ا���ء  و��ا  ا���ًل  ا����� 
 ����� ����ى   �� ا������ ا�����د��  ا������ 
«ا��ا���  ا����  ا��������  ا�����  ز��� 
أ���   ��� ا�����ت   ������ ا��ي  ا������» 

�� ���ث �����
و��� ا���� �� ����ت ا������ ا��� ��ر���� 
 ���  �� ا������ وا�����  ا������  و���ر��� 
ا����ل   �� وا������ار  ا��������  أو��� 
ز����� ا��و�� و��� و��ح و��� ا����ت 
�� أ���ء ������، إ�� أ��� ا����وا �� إ���� 
ا����   ���� �������ا   ���� ا�������  ا����� 

وا������ وا���ة وا����ت ��� ا������

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

لتسييس  واســعــة  انــتــقــادات 
وهتديد  احلج  فريضة  السعودية 

تونيس بإلغائه  
 �����  �� ا����دي  ا����م   ����� إن 
إ��ر   �� وذ��  وا���  ���ا���   ���� ا��� 
���ر�� ��� ا������ت ��� ��� ا��ول 
و�����ت   �����  ������ ا���  وا������ت 
��ض,  د�������� وا����د�� و������ �� ا��
و�� �� ��م ���� ا����ات ا������ة وا������ 
�����م ا����دي ���اً ������ ������ ا��� 
��� ����� أو �������� �� إدارة ��ون ا��� 

ا������م  و��م 
������ ����� ا����ج 
ا�����,  ا����   ���
ا�������ت  و��ه 
 ���� وا������دات 
 ً����� ��ع   ��  ���
أز��  ����د   ����
���ول   ������
ا����دي  ا����م 
 ���  ����� أو   �������
ا����ر��   �� ا�����   ���� و���   ,����� أ�� 
���م  ا����د��  ا������  ��ن   �� ا�����ر
ا���  ا��ول   ��  ������ ا����ج   ��ّ�  ����
���م ��ور�� �����ذ ��� ا���ا�� ا������� 
ا��������  ا�����   ��� ��ض  ��� ا������ة 
 �� ا���   ���� ا���اب  و��  و��ا  وا�������, 
�� ��م ���� ا����ات �� ا����� �� ���ان 
ا����� ا������� وا����� �������� ���� ا��� 
�� ا������, و��م ا����ام ا����د�� ���ه 
���� ا�������� ا�����ة ا������ �� إ��ر ���ر
�ُ��� أن ا����م ا����دي و���د�� ���� 
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���ل  و  ,ً و������  ���� ا�������ت  ��ه 
ا������  ا�����ة   ����� ا����د��  ��ن 
��ر���  �����ت  أي  دون  ا���،   ������
إ�� أن ��ث ا��ّٰ� ا��رض و�� �����, و���� 
ر���  وا������  ا��������  ا��ول   ���
 �� ا������  و����  ا����دي  ا�����  ��ا 
و��د  و����   ���� ا���  وا����ر��  ا������ت 
��� ��ري �� أ���ب ا��دارة و�� ����ّ� 
 ����� أ��م ����  ا����ج، ���� ��ة   ������
ا����� �� ���� ����� د��ه إ�� ���� ا����ر 
ا������ ����ار ���ى ���� ا��� ���ه ا����, 
ا����د��  ا����م  «ا�����ل   ���� وذ�� 
����ال ا������� �� ا���وب ������» و��ل 
��ا ا����ق أ�� «���� ����ر» ���� ����� 
ا�����، �����ً: «إن ��ه ا����ة ��� ��� أي 
ا������ه   ��� إ��  �� ���ف   ������ �����
����ر ا����� ��� ����� ا����ال ا��� ���� 
 ����  ����ُ�  �� وا���  ا����دي  �����م 
ا����اء وا�������� ا������� �� ا�����, �� ��� 
ا���� ������ و������� ��� �� ا���ل ا��ن 

�� ا����»�
و�� ���ق ���� ��ل ��� ا��ا��� ا������� 
 ���» ا����  ا����ب   �� ا�������  ������ء 
ا����د��  ا�����ل  «إن  ��دق»:  ا����� 
���� ����� ��� ا��ول ا�������� وا������ 
أ���ص  ����ة   ��� أو   ,��������  �ّ����
������ا  ود���������  و��������   �������
أ��ا��ً ���، ��ا���ن �� ������� و�������� 
�� ا��ول ا�������� ا����ى أ�� ����ض 
ا����ك  ��ا  أن  إ��  و���  و������ً»،   ً����
ا���� �� ���� ا����� أ��� ���ل ���� ا��� 

ا����د��  ا������   ����  ����� ا����� 
��� ا���  ��� �� أداء �� ���� ا�����ء ا����
�����ب ������ وأ��ر ا���� «��دق» إ�� 
أن �� ��� �� ��� ��� ������ ا�����، 
 �� ��ر  �� و�����  ��ان  إ  ��  ً����� ���ّر   ��

وا����، ����ً �� دول أ��ى�
�� �����، أ���� ا����� ا����ق ا����دي 
ا�����  ا������  «���� ����ي»، أن ��ا 
���� وا������� ������ً وا����د��ً �� ا�����ل 
وا����ام ���� ا��ّٰ� ا���ام و��� ���� �� 
و����ف ا����� و��� �����ً: «إن �� ���ث 
�� د���� ا�����  ا��ن �� ���و�� ������ و���
 �������� و���  وا���ار  ����دارة   ����� ا��� 
ا����� ����� ا������� ا�����, و����� ��� 
�� ���ي ��� ��ه ا��رض ��� ا������ت، 
 ��� ا�����د  ا����   ��� أ����  ا��� 

ا����� ا����د��»�
 �� و�� ا����ر ���� ��ّ�� ا������ ا���ر
ا�����ت ا����د�� ��ا�� ��ض ���ٍد  ��نَ 
أداء   �� و������   ��� ا���ر ا���ا����   ���
��� ا���, وذ�� ���� ��م و��د أي  ��
ود���،  ��ض  ا��  ��� د��������  �����ت 
 �� ا����د��   ����  ،٢٠١٢ ا���م  و��� 
��� ا���  ��� ا�������� ��داء �� ���� ا���ر
�����ات د��ل �� ���ر���   ��� ا����ل 

��� ا�����دة �� ���ان أ��ى ��� ��ر
ر����   �� ا������ ا������  أ��ت   �����  ��
ا���   ��� ��  ������ ���و��  ��ي  ا���م 
ا������   ���� أن   �����  ��  ���� وأ���� 
�� ا����و���ت ا������ ���ه ا����  دوراً �� ���

ا���������
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و�� ا���� ��ج ا����ف �� ا������� �� 
��م  ا��ي  ا����دي  ا����م   �� �����ة 
ا���,   ����� أداء   �� ا�������   �� ا������ 
�����د��   ������ �����ت  ا������ن  ور�� 
ر��  و��م  ا���   ����� ���م   �����
ا������ت ا������� �� ا��ول ��داء ����� 
 ������ ا������ن   ����  ��� وا����ة،  ا��� 

ا������ ا�������� �� ا��دارة ا����د���
���ا���  ا��و���  ا�����   ���� إ��و�����  و�� 
��د  ����ر��  ا�������  و���  ا���  إدارة 
وا���دات  وا�������  ا������  ا������ت   ��
 ���� و��  ا����و�����,  ا������ت   ����
����اك  ا����د��  ا�����ت  ا�������ون 

إدارة   �� ا��������  وا������ت  ا��ول 
ا������ ا�������, ود��ا إ�� ��م ا����ام 
����ر��   ������ ��ر��  ا���   ��� ��
ا��������  ا��ول   ���  ��� ا������ت 

وا�������
و���اً ��� ��ه ا������دات ا���ّ��� �����م 
ا����دي، ���� ����� ��� ا��ول ا�������� 
وا������ ا����ف �� �� وا�� ���� ����� 
��ه  و�����  ا���   �����  �� ��ض  ا��
ا���  ا�������   �������� �� ا������  ا������ 
ا������  ا��ول   �� ا������  و����   �����
ا��������  ا������  ا���از   �� وا������� 

وا����ب ������ أ��ا��� ا��������

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

مهاتري حممد : تصورات فقهية 

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’

اصابتنا  التاريخ  حركة  تناسب  ال 
بالتخلف واجلهل (١)

 (٢)����  ������ ا������ي   ا��زراء  ر���  ���ل 

(١) املصدر: بغداد/املسلة- ٢٠١٨/٦/٢٦ .

(٢) ولد مهاتريمحمد من أب معلم وأم ربة منزل.خالل 

الحرب العاملية الثانية وأثناء االحتالل الياباين ملاليزيا، 

الدخل  لتوفري  الخفيفة  والوجبات  املوز  فطائر  باع 

تعليمه  وواصل  العامة  باملدارس  التحق  ألرسته. 

كلية  ثم  ألور سيتار,  الحميد يف  السلطان عبد  كلية  يف 

حرر  حيث  سنغافورة،  يف  الطبية  السابع  إدوارد  امللك 

مجلة طبية طالبية، وكان رئيساً لجمعية الطلبة املسلمني 

يف الكلية. بعد التخرج عام ١٩٥٣ خدم  يف الحكومة 

املاليزية كضابط خدمات طبية. انتخب يف االنتخابات 

الربملانية لعام ١٩٦٤عضًوا يف الربملان عن دائرة «كوتا 

اإلسالمي  الحزب  مرشح  هزم  أن  بعد  سيالتان»  سيتار 

املاليزي، أقيل من الربملان بعد خطاب وجهه إىل رئيس 

انتقد   ١٩٦٩ أحداث  بعد  الرحمن  عبد  تنكو  الوزراء 

الطريقة التي أدارت بها إدارة تنكو عبد الرحمن البالد، 

األصول  ذوي  للمواطنني  األولوية  تعطى  كانت  حيث 

الصينية. ويف عام ١٩٧٠ كتب كتابه «معضلة املاليو» 

الذي سعى فيه لرشح أسباب أحداث ١٣ مايو يف كواال 

المبور، واألسباب التي جعلت تقدم املاليو االقتصادي 

سيئًا. يف١٩٧٢ انضم مهاتري إىل حزب املنظمة الوطنية 

كسناتور.  عنّي   ١٩٧٣ عام  ويف  املتحدة،  املاليزية 

لرئيس  نائبًا  أون  حسني  الوزراء  رئيس  عينه   ١٩٧٨ يف 

الوزراء، ثم وزيرًا للتجارة والصناعة يف تعديل وزاري. 

يف١٩٨١ أصبح رئيًسا لوزراء ماليزيا كأول رئيس وزراء 

ينتمي ألرسة فقرية، قىض مهاتري ٢٢ عاًما يف املنصب، 

وتقاعد يف ٢٠٠٣، وعند تقاعده يف ٢٠٠٣، حصل 
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ا�� ���� �� ����� ا����د وا�����ت إ�� 
ا�����ت ا������� و��: ا���� وا������ وا���ع 
����������� و���و��  وا����، ��ن ا������ل 
ا������ ��� ا������ و��ض أ���ات وو���� 
ا�����  ا��  ���د  ����، ��ف   �� و���  ������

�� ا������ن وا����زع��
وا���� ���� ان �� ��� ا����� أن ���� �� 
ا����   ��� وا����  ا���ع   ����� ا���  ا���س 

وا�������
و���داً  أو����   ����� ا������ن   ��� و��ل: 
 ��� ا���اء  ��ا���  ���ر��   �� ����ة 
ا����ل �� ���رك ��ر���� ��� ا���اع ��� 

ا���� وا����� و����� �� ا����رك ا�������
��، ��� ����د ا����اق وا��د��ن  ����� �� ،���
 ���� أ����،  ��ب   �� و����  وا������ت، 
��ه  و���ل  ا������،  وا����ار  أ��   ����
ا�����ا��ت وا������ �� ����� أن ��� ���� 
��ق ا����، وان ا������ �� ا�������ت، �� ��� 
إ�� إذا �� ا���� وا����م، و��ن ��ا��ً ����� 
ا����ل �� ��ار ����ح �� �� ا������ت 
ا������، دون ا�����ء ����، وا�����ق ��� 
����� ���ز��ت ����د�� �� ��� ا����� ���� 
 �� وا������  ا������ار   �����  ��  �����

لشخصية  تكريم  أعىل  وهو  «تون»،  لقب  عىل  مهاتري 

مدنية يف ماليزيا. أعلن مهاتري محمد يف ٢٠١٨ ترشحه 

و  األمل»  «جبهة  تحالف  ضمن  العامة  االنتخابات  يف 

أعلنت النتائج يف مايو ٢٠١٨ عن فوز الجبهة بحوايل 

١٢٥ مقعد ليتمكن من تشكيل الوزارة الجديدة ويصبح 

رئيساً لوزراء ماليزيا من جديد.

ا����، و�� ����� �� ذ�� �� ���ل ���� 
�� ا�����ة، و������  ����ء �����  ٢٠٢٠ ���
�� إ�� ��� �����  ����� �� ���� �� ا�� ���
����، ��در ��� ا������� �� ا���ق ا�������، 

���� ا������ وا����������
���ل ������ ���� إن ���دة ا�������ت ا������، 
 ����  �� أن   ����� �����م،   ��� وا����� 
���������ت  ا�����ء وا����ظ،  ������ ���وى 
ا����وى   ���� ر���   ����� ا������، 
 ������  �� ا���  ا������،  وا����رات 
 ������� أ����  ا���ر��،  ���م   ����  ��
وا����، وان ا����� �� ا�����ء ����ا ��� 
��ن وا�����ع، ور��ب  ا���س ا����ام ا�����
ا��را��ت، و��ب ا����ة �� و��ّ��ا ��� 

���رب ���س �� ����س �����ان��
���ل أ���: إن ���م ا����� �� ا�����ء، ��ن  و
��اءة ا���آن ����� ������ ا����ض وا����م 
�� أ�� ���ً� ��� ا������، ��� ا����� ����� 
��ء وا�������ء وا������  ��� ا�����ء �� ا����
ا������ت   ��� �� ا����،   ���  �� وا���، 

ا������، إ�� ����� ا������ل ���ه ا����م�
أن   ���� ا������  أن ����   ���  ������  ���� و
�ُ�رك  أن  ا�����  و���   ،�� و��  ����� ���ن 
أن ���وى وأراء ا���� ا������ ���� د��ً�، 
 �� و����  ا���آ��،  ا���  �ُ��س   ����
ا���� ����� أ��ال ا�������، وا����ر�� �� 

ا����ى د��ً� وا�� ا�����ع��
 �� ا����   �����  �� «ا��ّٰ�  أ���  ���ل  و
 ����� ا������ن،   ���� أ�����،  �����ون 
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أ����� �����ت و��ا�� و��ق، ���� ����� 
�ُ��رة   ������  ������ ��رد،  ��م   ��ً��
���ص  ا���  وا������م  ا���ر   �����  ����
 ��� ا����،  أر��ء   ��  �����  ��� ا�������ن 
 ��  ���  �� زا��،  و����س  ا������،   ����
��ا ذ��، ���� �� ا��ّٰ� أن ������، و���� 

ا����م وا������ار ������ أر����
�� �� �� أن ����� أ����� أو��ً، وأن ����وز 
 ��  ،���  ��� ��������� و����ز  ا�����  آ��م 
و����ر��   ،��������  ���� أن  ��ر��   ،�� �����
وا�������،  وا������  ا������  ا������ت   ��
ا������  و���رك  ���ا��ت  ا������ت  دون 
ا�����ة،   �� ����� وأ���ء  ا���م،  أ���ء   ����
���� ��� ��� وا��، و�� ���� ����ً� 

أن ����� ����ات ��ا ا�����
:�������

ا����   ������  �� “����  ������” ا���   ����  ��
وا������ وا���ع وا���� ا�� ���� و��ف 
ا��������  ���ا���   �� ���� و����ب ���� 
, و�� د�� ا��� ا���ان ا������ وا���� ا������ 
��� ا����م ا��و�� ������� ا�������� ا��� ����� 
ا�����م  ا���, و�� ا���  ا��  ا���� (ص) 
����� و����� ر���� ����� وا�����ء, ود�� ا���� 
��ر��دا���  وا������رة   ����� �������ف 
و����  وا����د,  ا������  ���ء   �� و��������� 
��ك   �� ا���  د��   �� ا�����   ��  ���
وا����م  ا����   ����  ����������� ا������م 

وا����م ا�� ا����م وا����ء, إذ إن ا������ �� 
ا����ت وا���ا�� ا������ وا�����ة ا��� ذ���� 
وا�����  ا����  ���ان  او   ��� ا��  ���د 
�� ا������ وا�����ام ا�����,  ا������� وا����
 �� و����   ������  ���� ان  ا����وض  ���ن 
وا���د��  ا��ا���  وا����ظ  ا�������  ا�����ء 
�� ا�������� ��� ����ء ���ده و����� �����ت 
وا��ل ا���� ا������ي, ��ن ������ ا���م ����� 
ا�������  ا����م  ا���   �������  ����  �� ا�� 
وا�����ء وا�����ء وذوي ا������ص ��� �� 
ا������   ��� و�� ا���������  ا���ا��   ����
ا������ ا��������  ا������� و����  ا�������� 
وا����ا���  ا�������   �� ا�����ة  ا������ 
 �� ��ول  و����  وا���وان,  وا����  وا������ 
���� �� ������ �� ���� ا������ ��� ا������ 
 �� و���  ������ وو����  أ���ات  و��ض 
 �� ا�����  وا��  وا����  ا�����  ا��  ���ده 
ا������ن وا����زع وا���ب ا������,  و��ف 
���� ا���اع ��� ا���� وا����� ��ارا ��د�� 
و���ءا ����� ��� ا������ ا�������� وا���ر����, 
وا����ون  وا������  وا����م  ا����  و���د 
 ��  �� ا�������   ��� وا�����  وا������ 
ا������  ا����وى   ����� و��ف   , ا���ا�� 
 �� ا������ وا�����ر  ا��ر�����  وا�������ت 
وا������ت ا����ا��� ا��� ��� ا������� �� 

ورا����
 

‘‘‘‘‘‘ ’’’’’’
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مؤلفات إسالمیة صدرت حدیثاً //
االسالمیة  مؤسساتنا  في  نشر   ما  آخر  نرصد  أن  الرصد  نشرة  من  العدد  ھذا  في  حاولنا 
العلم  أصحاب  إّطالع  ھو  نشرھا  من  الھدف  جدیدة،   اسالمیة  كتب  من  البحثیة  ومراكزنا 

والفضیلة والنخب المثقفة على ما نشر حدیثاً:                                                                                     

۱ـ رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة االنسانیة : صدر حدیثاً عن دار 
للكاتب والباحث  الوالء كتاب بعنوان : رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة االنسانیة / 

ھالل اللواتي، تاریخ النشر ۲۰۱۸م.

�� ����رف ���� ا����ب، و���ا��  ���� ���ل ا����� ا�� ��
�� ��� ����� ����ان  ���� ا����، و���� ���� ا�����ت ا����ر
ا�����ل ����� زر، و����  آ��ف  ا����   ������  ��
�� ���� �� ���ل ا��رض �� ���ل �� ������، ا�ّ� اّن 
�� ا�� ���ر �� ��� ���ء ا���ن ����  ��ف ر��ع ا����
و��داد ����ً ��� ��م، ��ا ��ءت ��ه ا��را�� ���� ��� 
��� ا����� ا������� ا��� ����� ���� �� ا������ ا��������، 
وا�����دات،  وا�����  ا�����ن   ��� ا������  ا������  و���� 
ا���ا���   �� ا����   ����  ���  ���  ��  ���  ��� ا��   ���
ا����د�� ا��� ��� ا��ور �� ����� ���ر و������ت ا�����ة 

ا������  ان  و��   ��� ا��   ��� ا��را��   ����  ��� ا������، 
ا�������� ا����� �� أ���ق ا����ة، ����� اّن ا��� �� ���� ��ى �� ��ه ا����ة ����� 

و�� ��� ا�����ن ��ى ا���� ���� ������ ا������

إعداد: علي لفتھ العیساوي

�� ����رف ���� ا����ب، و���ا��  ���� ���ل ا����� ا�� ��
�� ��� ����� ����ان  ���� ا����، و���� ���� ا�����ت ا����ر
�� ����رف ���� ا����ب، و���ا��  ���� ���ل ا����� ا�� ��
�� ��� ����� ����ان  ���� ا����، و���� ���� ا�����ت ا����ر
�� ����رف ���� ا����ب، و���ا��  ���� ���ل ا����� ا�� ��

ا�����ل ����� زر، و����  آ��ف  ا����   ������  ��
�� ��� ����� ����ان  ���� ا����، و���� ���� ا�����ت ا����ر
ا�����ل ����� زر، و����  آ��ف  ا����   ������  ��
�� ��� ����� ����ان  ���� ا����، و���� ���� ا�����ت ا����ر

�� ���� �� ���ل ا��رض �� ���ل �� ������، ا�ّ� اّن 
ا�����ل ����� زر، و����  آ��ف  ا����   ������  ��
�� ���� �� ���ل ا��رض �� ���ل �� ������، ا�ّ� اّن 
ا�����ل ����� زر، و����  آ��ف  ا����   ������  ��

�� ا�� ���ر �� ��� ���ء ا���ن ����  ��ف ر��ع ا����
و��داد ����ً ��� ��م، ��ا ��ءت ��ه ا��را�� ���� ��� 
�� ا�� ���ر �� ��� ���ء ا���ن ����  ��ف ر��ع ا����
و��داد ����ً ��� ��م، ��ا ��ءت ��ه ا��را�� ���� ��� 
�� ا�� ���ر �� ��� ���ء ا���ن ����  ��ف ر��ع ا����

��� ا����� ا������� ا��� ����� ���� �� ا������ ا��������، 
و��داد ����ً ��� ��م، ��ا ��ءت ��ه ا��را�� ���� ��� 
��� ا����� ا������� ا��� ����� ���� �� ا������ ا��������، 
و��داد ����ً ��� ��م، ��ا ��ءت ��ه ا��را�� ���� ��� 

وا�����دات،  وا�����  ا�����ن   ��� ا������  ا������  و���� 
��� ا����� ا������� ا��� ����� ���� �� ا������ ا��������، 
وا�����دات،  وا�����  ا�����ن   ��� ا������  ا������  و���� 
��� ا����� ا������� ا��� ����� ���� �� ا������ ا��������، 

ا���ا���   �� ا����   ����  ���  ���  ��  ���  ��� ا��   ���
ا����د�� ا��� ��� ا��ور �� ����� ���ر و������ت ا�����ة 
ا���ا���   �� ا����   ����  ���  ���  ��  ���  ��� ا��   ���
ا����د�� ا��� ��� ا��ور �� ����� ���ر و������ت ا�����ة 
ا���ا���   �� ا����   ����  ���  ���  ��  ���  ��� ا��   ���

ا������  ان  و��   ��� ا��   ��� ا��را��   ����  ��� ا������، 
ا����د�� ا��� ��� ا��ور �� ����� ���ر و������ت ا�����ة 

ا������  ان  و��   ��� ا��   ��� ا��را��   ����  ��� ا������، 
ا����د�� ا��� ��� ا��ور �� ����� ���ر و������ت ا�����ة 

  اصدارات حديثة..
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القرآن ومناھج التفسیر : منھج الجغرافیا السیاسیة : ۲ـ • 
الجغرافیا  منھج   : التفسیر  ومناھج  القرآن   : بعنوان  كتاب  الوالء  دار  عن  حدیثاً  صدر 

النشر ۲۰۱۸م.السیاسیة / للشیخ الدكتور علي بو سلمان الجبیلي، تاریخ 

 �� ا������ ا���ارس   ��� ا�����ع   ������  ���� ا����ب 
ا�������   �� ا���� ا�������، وا�������ت   ������� ا��� ��ت 

وا������ ا��� ا������� �� ����� ا���ان ا������� 

۳ـ حوار االنسان مع االنسان : صدر مؤخًرا عن مؤسسة أكادیمیة الحكمة العقلیة  
كتاب ”حوار االنسان مع االنسان“ للكاتب والباحث أیمن المصري.

أن   �� ا�����  ��اه   ��� ا����ب   �����  �� ا���ف   ���
�� ������ ���� ، أو أ��و����� �����  ���ض ��� أ�� رؤ
��ن ��ا ا�����ب ا����� ����� ������ أ����� �� ���ه 
ا���ف   �� ا�������  ا���ام  و��ورة  ا��أي،   �� ��  ��
�� ����� ��ا�� ������ ����� ����ار ا����ي ا���ّ�ء ا��ي 
و����  و�����  ��دئ  ��ار   ����� ا��   �����  ��  �����
 �����  ��� ا�ّ�  ا����  ��ا   ����� و��   ، ا����ي   �������
��ا�� ����� ����� ������� ��ّ�� ا������� ا������� ����ار 
 ��� ا�����  ا�����  ا����  ��ا��  ��ار   ��� ا���ّ�ء  ا����ي 
 ������ ������ وا�� ا�����ء وا����  ��� ا�����  ا����� ا���ار 

و���� ا������ت ا������ ا������، و�� �� ���� �����ء ��� 
�� ا��أي  ���ا ��ا��� ����� ����� ����ار ا����ي، و�� ��ن ���� ��� ���و�� ������ ���
و���ل ا����، ��� ���� �� ا��ا�� �� ��� أو ��� ��� ا�� ����� ا���� ا������� و��� ا����� 

��� �� و��و�� ������ ا������ وا���� ا����

 �� ا������ ا���ارس   ��� ا�����ع   ������  ���� ا����ب 
ا�������   �� ا���� ا�������، وا�������ت   ������� ا��� ��ت 

أن   �� ا�����  ��اه   ��� ا����ب   �����  �� ا���ف   ���
�� ������ ���� ، أو أ��و����� �����  ���ض ��� أ�� رؤ
��ن ��ا ا�����ب ا����� ����� ������ أ����� �� ���ه 
ا���ف   �� ا�������  ا���ام  و��ورة  ا��أي،   �� ��  ��
��ن ��ا ا�����ب ا����� ����� ������ أ����� �� ���ه 
ا���ف   �� ا�������  ا���ام  و��ورة  ا��أي،   �� ��  ��
��ن ��ا ا�����ب ا����� ����� ������ أ����� �� ���ه 

�� ����� ��ا�� ������ ����� ����ار ا����ي ا���ّ�ء ا��ي 
ا���ف   �� ا�������  ا���ام  و��ورة  ا��أي،   �� ��  ��
�� ����� ��ا�� ������ ����� ����ار ا����ي ا���ّ�ء ا��ي 
ا���ف   �� ا�������  ا���ام  و��ورة  ا��أي،   �� ��  ��

و����  و�����  ��دئ  ��ار   ����� ا��   �����  ��  �����
 �����  ��� ا�ّ�  ا����  ��ا   ����� و��   ، ا����ي   �������
و����  و�����  ��دئ  ��ار   ����� ا��   �����  ��  �����
 �����  ��� ا�ّ�  ا����  ��ا   ����� و��   ، ا����ي   �������
و����  و�����  ��دئ  ��ار   ����� ا��   �����  ��  �����

��ا�� ����� ����� ������� ��ّ�� ا������� ا������� ����ار 
 �����  ��� ا�ّ�  ا����  ��ا   ����� و��   ، ا����ي   �������
��ا�� ����� ����� ������� ��ّ�� ا������� ا������� ����ار 
 �����  ��� ا�ّ�  ا����  ��ا   ����� و��   ، ا����ي   �������

 ��� ا�����  ا�����  ا����  ��ا��  ��ار   ��� ا���ّ�ء  ا����ي 
 ������ ������ وا�� ا�����ء وا����  ��� ا�����  ا����� ا���ار 
 ��� ا�����  ا�����  ا����  ��ا��  ��ار   ��� ا���ّ�ء  ا����ي 
 ������ ������ وا�� ا�����ء وا����  ��� ا�����  ا����� ا���ار 
 ��� ا�����  ا�����  ا����  ��ا��  ��ار   ��� ا���ّ�ء  ا����ي 
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للترجمة  ومضات  دار  عن  حدیثاً  صدر   : واإلستسالم  المقاومة  بین  العقل  ٤ـ 
والنشر كتاب بعنوان (العقل بین المقاومة واإلستسالم) للباحث والكاتب أیمن عبدالخالق.

��ّ� ��� ا����� ��� ����� ا���� ��� ��ا�� ا���ر�� �����ء 
ا����ل وا������ و����� ا���� �� �� ا����د وا�����ل 
ا���د�� ا��� ���ل دون ار������ ا�� ��ّ� ا��������، و���وا 
����ر��  ا�����  ا���   ����� و��   �� و���د   �����  ���
ا���� وا���� ا�������� وا������، و�� ��� ��ه ا����ر��ت 
���� ��ه ا��را�� ا��� ����ول ����ع ا��ور ا����� ا��ي 
���� أن ����� ا���� �� ادارة ا���اع ��� ا��� وا����� 
�� ا��ؤى وا�����ل ��اء ��� ا�����ى ا��ا��� ��� ا�����ن 
ا���  ��ى  و���   ���� ا���ر��  ا�����ى   ��� أو  و����، 
ا������، و��ف ���� �� ���ل ا��را�� أن ���� ا���اع 
 ��  ����� وا���  ا����  ��ى   ��� وا������  ا�������� 

ا����ى دا��  ا����  ا���� �� ��ى  ا�� ��اع  ا������ 
������ ا�����ن، وان ا���اع ا���ر�� �� �� ا�� ���� ����اع ا��ا��� ���

٥ـ تحلیل نقدي لنظریات دیفید ھیوم على ضوء اربع مسائل فلسفیة:

صدر حدیثاً عن المركز االسالمي للدراسات االستراتیجیة التابع للعتبة العباسیة المقدسة 
ضمن ىسلسلة دراسات غربیة كتاب بعنوان / تحلیل نقدي 
فلسفیة/  مسائل  اربع  ضوء  على  ھیوم  دیفید  لنظریات 
تألیف العالمة المرحوم محمد تقي جعفري، ترجمة أسعد 

مندي الكعبي، تاریخ النشر ۲۰۱۸م...  
أر��   �� ���م  آراء  ا�����  �����ض  ا����ب  ��ا   ��

:�� ������ �����
١� ا��ؤى وا������� ا����دة�٢� ا���� (ا����)�٣� ا����ّ��٤� 

ا����د وا���ورات�
���م  آراء  ا����اض   �� ا����ب   �� ا�����  وأ���ب 
��ل �� ����� �� ا���ا�� �� ���م �������� و�����، و�� 
�����ا  آ����   ������ آراء  ا����   �� �����ض  أن   �����
�����ا��  أو ����ً، ��� ���� ا����ب ��� ��� ���� �����ً 

وا����رات ا�������

��ّ� ��� ا����� ��� ����� ا���� ��� ��ا�� ا���ر�� �����ء 
ا����ل وا������ و����� ا���� �� �� ا����د وا�����ل 
��ّ� ��� ا����� ��� ����� ا���� ��� ��ا�� ا���ر�� �����ء 
ا����ل وا������ و����� ا���� �� �� ا����د وا�����ل 
��ّ� ��� ا����� ��� ����� ا���� ��� ��ا�� ا���ر�� �����ء 

ا���د�� ا��� ���ل دون ار������ ا�� ��ّ� ا��������، و���وا 
ا����ل وا������ و����� ا���� �� �� ا����د وا�����ل 
ا���د�� ا��� ���ل دون ار������ ا�� ��ّ� ا��������، و���وا 
ا����ل وا������ و����� ا���� �� �� ا����د وا�����ل 

����ر��  ا�����  ا���   ����� و��   �� و���د   �����  ���
ا���د�� ا��� ���ل دون ار������ ا�� ��ّ� ا��������، و���وا 
����ر��  ا�����  ا���   ����� و��   �� و���د   �����  ���
ا���د�� ا��� ���ل دون ار������ ا�� ��ّ� ا��������، و���وا 

ا���� وا���� ا�������� وا������، و�� ��� ��ه ا����ر��ت 
���� ��ه ا��را�� ا��� ����ول ����ع ا��ور ا����� ا��ي 
ا���� وا���� ا�������� وا������، و�� ��� ��ه ا����ر��ت 
���� ��ه ا��را�� ا��� ����ول ����ع ا��ور ا����� ا��ي 
ا���� وا���� ا�������� وا������، و�� ��� ��ه ا����ر��ت 

���� أن ����� ا���� �� ادارة ا���اع ��� ا��� وا����� 
���� ��ه ا��را�� ا��� ����ول ����ع ا��ور ا����� ا��ي 
���� أن ����� ا���� �� ادارة ا���اع ��� ا��� وا����� 
���� ��ه ا��را�� ا��� ����ول ����ع ا��ور ا����� ا��ي 

�� ا��ؤى وا�����ل ��اء ��� ا�����ى ا��ا��� ��� ا�����ن 
ا���  ��ى  و���   ���� ا���ر��  ا�����ى   ��� أو  و����، 
�� ا��ؤى وا�����ل ��اء ��� ا�����ى ا��ا��� ��� ا�����ن 
ا���  ��ى  و���   ���� ا���ر��  ا�����ى   ��� أو  و����، 
�� ا��ؤى وا�����ل ��اء ��� ا�����ى ا��ا��� ��� ا�����ن 

ا������، و��ف ���� �� ���ل ا��را�� أن ���� ا���اع 
ا���  ��ى  و���   ���� ا���ر��  ا�����ى   ��� أو  و����، 
ا������، و��ف ���� �� ���ل ا��را�� أن ���� ا���اع 
ا���  ��ى  و���   ���� ا���ر��  ا�����ى   ��� أو  و����، 

 ��  ����� وا���  ا����  ��ى   ��� وا������  ا�������� 
ا������، و��ف ���� �� ���ل ا��را�� أن ���� ا���اع 
 ��  ����� وا���  ا����  ��ى   ��� وا������  ا�������� 
ا������، و��ف ���� �� ���ل ا��را�� أن ���� ا���اع 

ا����ى دا��  ا����  ا���� �� ��ى  ا�� ��اع  ا������ 
 ��  ����� وا���  ا����  ��ى   ��� وا������  ا�������� 

ا����ى دا��  ا����  ا���� �� ��ى  ا�� ��اع  ا������ 
 ��  ����� وا���  ا����  ��ى   ��� وا������  ا�������� 

�����ا��  أو ����ً، ��� ���� ا����ب ��� ��� ���� �����ً 
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٦ـ سیاسة أمیرالمؤمنین االمام علي(علیھ السالم) مع أھل الذمة:
صدر حدیثاً عن مؤسسة المرتضى في النجف االشرف كتاب بعنوان / سیاسة أمیرالمؤمنین 
االمام علي(ع) مع أھل الذمة/ بقلم السید محمود المقدس الغریفي، تاریخ النشر ۲۰۱۸م...

�� ��� ا���� ان ��ا ا����ب ���د ��د ��و��� ��ر��� 
 �� ا����  �����ه   ��  ����� ا��  ا������  و����   ،����
ا������ ا���� ��ل ا�����م وار����� ����ر��ب ؛ ����� 
���ل   �� ������م  ا������  ا�����  ا�����   �����  ��
ا���ا�������(����  ز��   �� ا��������  ا��و��  ���ة   ����
ا����م)� و�� ��ن ا���ا���ن �� ��� ا��و�� � ������ ا����ءا��� 

�� وا�����ام ���� �����  ا������ وا������ � ����ن �����
 ���� ا����   ��  ��� ا������   ��� ���م  اذ  و��  ا�����، 
 ����� ا����ر ��ل  را���   ��  ������ وا���ً   ً����� ��ّ�م 

ا����ك ا��ي ��� ان ����� �� ا���د ا����� وا������ ا����� 
وا������ ا��������، ��� وان ��ن �����ً ��ر����ً ا�ّ� ا�ّ� ���ّ� ���� ���ّ� �� و���� ا��ا���

۷ـ الصراع اإللھي الشیطاني في نفس االنسان :
صدر حدیثا عن دار البالغة كتاب جدید بعنوان: الصراع 
الشیخ محمد  تألیف  االنسان/  نفس  في  الشیطاني  اإللھي 

ھویدي، تاریخ النشر۲۰۱۸م. 

��أ ا���اع ��� ���� ا��ّٰ� و���� ا�����ن دا�� ا���� 
���ة   ����� ا��   ً����� و����  ا������   ���  ��� ا�������� 
ا���������  ����� ا�����  ا������ن   ���� وذ��  ا�����ن 

و������ أ���� ���رب ��� ���د ا��ّٰ� �� ���ل و��و�� 
�� ا����� �����ً� �ّ� ا����ر ��� أو ��

و�� ���� ا��ا��� ا��و�� �� ا���� ���� ��� ���� 
 �����  ���� و��  ا����م)   ����) ��دم  ������د  ر��  أ�� 

ا�������،  ا����د  إ�ّ�  آدم   ���  ��� وا���  وا���ا��  ا�����ن 
و�������� ���ك ������ت ر����� ���� ا�����ن �� �� ��� �� ��اك ا�����ن�                                                                                                        

�� ��� ا���� ان ��ا ا����ب ���د ��د ��و��� ��ر��� 
 �� ا����  �����ه   ��  ����� ا��  ا������  و����   ،����
ا������ ا���� ��ل ا�����م وار����� ����ر��ب ؛ ����� 
���ل   �� ������م  ا������  ا�����  ا�����   �����  ��

� و�� ��ن ا���ا���ن �� ��� ا��و�� � ������ ا����ءا��� 
�� وا�����ام ���� �����  ا������ وا������ � ����ن �����
 ���� ا����   ��  ��� ا������   ��� ���م  اذ  و��  ا�����، 
 ����� ا����ر ��ل  را���   ��  ������ وا���ً   ً����� ��ّ�م 
 ���� ا����   ��  ��� ا������   ��� ���م  اذ  و��  ا�����، 
 ����� ا����ر ��ل  را���   ��  ������ وا���ً   ً����� ��ّ�م 
 ���� ا����   ��  ��� ا������   ��� ���م  اذ  و��  ا�����، 

ا����ك ا��ي ��� ان ����� �� ا���د ا����� وا������ ا����� 

��أ ا���اع ��� ���� ا��ّٰ� و���� ا�����ن دا�� ا���� 
���ة   ����� ا��   ً����� و����  ا������   ���  ��� ا�������� 
��أ ا���اع ��� ���� ا��ّٰ� و���� ا�����ن دا�� ا���� 
���ة   ����� ا��   ً����� و����  ا������   ���  ��� ا�������� 
��أ ا���اع ��� ���� ا��ّٰ� و���� ا�����ن دا�� ا���� 

و������ أ���� ���رب ��� ���د ا��ّٰ� �� ���ل و��و�� 

و�� ���� ا��ا��� ا��و�� �� ا���� ���� ��� ���� 
 �����  ���� و��   

ا�������،  ا����د  إ�ّ�  آدم   ���  ��� وا���  وا���ا��  ا�����ن 
 �����  ���� و��   

ا�������،  ا����د  إ�ّ�  آدم   ���  ��� وا���  وا���ا��  ا�����ن 
 �����  ���� و��   
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۸ـ  معالم المدینة الفاضلة :
 

صدر حدیثاً عن المركز االسالمي للدراسات االستراتیجیة التابع للعتبة العباسیة المقدسة 
ضمن سلسلة رؤى نقدیة معاصرة كتاب بعنوان / معالم المدینة الفاضلة عند محمد عابد 

النشر  تاریخ   ، المیالني  ھاشم  السید  تألیف   / الجابري 
۲۰۱۸م...

�� ��ا ا����ب ����ول ا����� ���وع ا�����ر ���� ���� 
ا�����ي  ١٩٣٥– ٢٠١٠ (�� ���ه ����اث  ���� ������ 
ا�������)  و���و��� إ��اث ����� ��� ������ �� ����� 
ا����ر�� ا��� ���� ا������ن �� ����� وا����ل إ�� ����� 
�����، ���� ا�����ي ������� ���� �� ����� �� ����� 
��دوات   ������� و���،  و���ٍن  أ��ل   �� ����  ��� ا���ب 

وآ���ت و����� �����ة �� ا���ب أ����
��� ��ن ا�����ي �����ً �� ��� ا���اث؟ و�� ��ن �����ً �� 
إ��اث ا������ ا������� ��� ا����ق وا����ب ا���������؟ 

و�� ��� �� ر�� ����� ����� ������ ا�������؟
��ه ا������ و����� ���ول أن ���� ���� ��ا ا����ب�

۹ـ التراث الثقافي : دراسة فقھیة وقانونیة 

كتاب  االسالمي  الفكر  لتنمیة  الحضارة  مركز  عن  صدر 
جدید  بعنوان :»التراث الثقافي : دراسة فقھیة وقانونیة» 
 ، بنزكي  نوفل  ترجمة  فتّاحي،  محسن  الدكتور  للباحث 

۲۰۱۸م.

����ً و�����ً و�� ا���اث ا������  ����� ا����ب ������ً 
وا���ر��� �� ا����� ا������� ، �����ً ان ا��ول ا������ 
ا���ر���� ، و����  ا����ر  ا����� ��  وا�������� ���� 
��ز�� ���  ���� ، و��  ����� ���ب ������  ا��  ذ�� 
���� ار����� ، و�� ��ك �� ��� ������ �� ا����ر ، 
����� ا���� ��ه ا����ب ���� ����� �� ���ح ا���ر���

�� ��ا ا����ب ����ول ا����� ���وع ا�����ر ���� ���� 
 (�� ���ه ����اث  ���� ������ 
ا�������)  و���و��� إ��اث ����� ��� ������ �� ����� 
ا����ر�� ا��� ���� ا������ن �� ����� وا����ل إ�� ����� 
�����، ���� ا�����ي ������� ���� �� ����� �� ����� 
ا����ر�� ا��� ���� ا������ن �� ����� وا����ل إ�� ����� 
�����، ���� ا�����ي ������� ���� �� ����� �� ����� 
ا����ر�� ا��� ���� ا������ن �� ����� وا����ل إ�� ����� 

��دوات   ������� و���،  و���ٍن  أ��ل   �� ����  ��� ا���ب 
�����، ���� ا�����ي ������� ���� �� ����� �� ����� 
��دوات   ������� و���،  و���ٍن  أ��ل   �� ����  ��� ا���ب 
�����، ���� ا�����ي ������� ���� �� ����� �� ����� 

��� ��ن ا�����ي �����ً �� ��� ا���اث؟ و�� ��ن �����ً �� 
إ��اث ا������ ا������� ��� ا����ق وا����ب ا���������؟ 
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۱۰ـ  األنباء الثالثة الكبرى:
صدر حدیثاً القسمان األّول والثّاني من الحلقة الخامسة من سلسلة منھج التثبت في الدین 

تحت عنوان (األنباء الثالثة الكبرى) للسید محمد باقر السیستاني. تاریخ النشر ۲۰۱۸م.

و����ع ا���� ا��ول �� (و��د ا����) �� ٣٦٨ ����� 
 ٢٤٠  �� ا����)   �����)  �� ا�����  ا����  و����ع 

�����
�������ُ����ن �� دار  ��ذ��  و�������� أ���م أ��ى �����ً 
ا���رة �� ا���� ا����ف / ��رع ا����ل(��� ا��ّٰ� ���� 

وآ��) / ��ب ��ر�� ا����ل �

۱۱ـ األسس   الفلسفیة   والعرفانیة   للوالیة   التكوینیة   عند   الشیعة   اإلمامیة:
بعنوان :» األسس   الفلسفیة   والعرفانیة   للوالیة   كتاب جدید   للنشر  الوالء  دار  صدر عن 

محمد  الدكتور  للباحث   التكوینیة   عند   الشیعة   اإلمامیة» 
محمود مرتضى ، ۲۰۱۸م.                             

و�� ��ّ� ��� ا����� اّن ا������   ا��������   ��   ا������ات   
ا���   ����   ���   ا�����   ا�������،   وذ��   ا����   
��   �������،   و��   ���وي   ��   ����   ����    ا���
ا�������   ا��    « و����   ا����ف » ،   إ��   أن   ����   
ا��د��   ا���   ������   ����ء   ا�����   �����   ���   ا���اث   
 « ا��وا�� »  � و��   ��ول  ا����ب   ا���ص   ��   ��ا   
ا�����   ��   �����   ������   و�������،   و���   ��   
�����   ����ن  ��ى   ا������   ���ض   ا�����   ا������   
وا������� -  و��   ا������   ا������-   ��   ا���ت   ��ه   

ا������   ��   ����� �                

 ����� 

�������ُ����ن �� دار  ��ذ��  و�������� أ���م أ��ى �����ً 
ا���رة �� ا���� ا����ف / ��رع ا����ل(��� ا��ّٰ� ���� 
�������ُ����ن �� دار  ��ذ��  و�������� أ���م أ��ى �����ً 
ا���رة �� ا���� ا����ف / ��رع ا����ل(��� ا��ّٰ� ���� 
�������ُ����ن �� دار  ��ذ��  و�������� أ���م أ��ى �����ً 

محمد  الدكتور  للباحث  اإلمامیة» 

و�� ��ّ� ��� ا����� اّن ا������   ا��������   ��   ا������ات   
ا���   ����   ���   ا�����   ا�������،   وذ��   ا����   
��   �������،   و��   ���وي   ��   ����   ����    ا���
ا���   ����   ���   ا�����   ا�������،   وذ��   ا����   
��   �������،   و��   ���وي   ��   ����   ����    ا���
ا���   ����   ���   ا�����   ا�������،   وذ��   ا����   
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اظفع ضراشغك

و ضارغضاتغر
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