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حٍمح  2010-6-23تراض٠د ألام الوشكز االستشاسي للذساساث والتوثيك

السفيش عبذ اهلل ِغ ضئ١ػ ِطوع ػصاَ فاضغ ٌٍشؤْٚ اٌٍثٕا١ٔح ٔماؾ 

، ٚأؼراش اٌؼٍَٛ اٌؽ١اؼ١ح فٟ خاِؼح ٌٛٔغ ا٠الٔس بو حبيب

تجاٍ  األهيشكيتالسياست بعٌواى ، الذكتوس هحوذ هصلح( ٠ٛ١ٔٛضن)

ٌّراتؼح اٌرحٛالخ اٌؽط٠ؼح اٌرٟ ذغطأ ػٍٝ  أي جذيذ؟ األوسطالششق 

اإلزاضج األ١ِطو١ح ِٕص ذٌٟٛ اٌطئ١ػ أٚتاِا ٚذساػ١اخ شٌه ػٍٝ اٌؽ١اؼح 

ٚشاضن ف١ٙا ػسز ِٓ اٌؽ١اؼ١١ٓ . األ١ِطو١ح ذداٖ اٌشطق األٚؼظ

 .ٚاٌرثطاء ٚاألواز١١ّ٠ٓ إضافح إٌٝ ٚخٖٛ إػال١ِح تاضظجٚاٌثاحث١ٓ 

اضج أٚتاِا ال ذّرٍه اٌرّاؼه االؼرطاذ١دٟ ح١س أشاض إٌٝ أْ إز فضل اهللاألستار عبذ الحلين اؼرًٙ اٌحٍمح ضئ١ػ اٌّطوع 

 .وّا ذثسٚ ٘صٖ اإلزاضج وّٓ ٠س٠ط األظِاخ أوثط ِّٓ ٠ؽؼٝ أٚ ٠ؽرغ١غ حٍٙا. اٌصٞ اِرٍىرٗ إزاضج تٛؾ االتٓ

ػٓ ػسَ لسضج أٚتاِا ػٍٝ اذراش اٌمطاض ٚذحم١ك أفىاضٖ ألْ اٌٛال٠اخ اٌّرحسج ُذحىُ تاٌّؤؼؽاخ  بو حبيبتؼس٘ا ذحسز 

ٌصٌه فئْ اٌطئ١ػ ال ٠ٍّه صالح١اخ ٚاؼؼح ِغٍمح ذر١ح ٌٗ حط٠ح اٌرحطن فٟ . غ اٌش١ٛخ ِٚدٍػ إٌٛابٚذحس٠سًا ِدً

 .اٌؽ١اؼر١ٓ اٌساذ١ٍح ٚاٌراضخ١ح

ٚضأٜ تٛ حث١ة أْ اٌؽ١اؼاخ اٌراضخ١ح ال ذمَٛ تٙا زائطج ٚاحسج تً ػسج زٚائط، ِؼرثطًا أْ آ١ٌح اذراش اٌمطاض فٟ اٌٛال٠اخ 

اٌّرحسج ِرشؼثح ِٚؼمسج ال ُذِّىٓ أٚتاِا ِٓ اذراش لطاضاخ ذؼاوػ ذٛخٙاخ اإلزاضج، ِؽرشٙسًا تمطاض ذؼع٠ع اٌمٛاخ 

وّا ال ٠ٛخس أضثاط حعتٟ زاذً ِدٍؽٟ اٌش١ٛخ ٚإٌٛاب ػٕس . اخرّاػًا 40األ١ِطو١ح فٟ أفغأؽراْ اٌصٞ ذغٍة ٔحٛ 

 .اٌرص٠ٛد، ِٚا ٠حىُ فٟ ٘صا اٌشأْ ٘ٛ شثىح ِٓ اٌّصاٌح اٌّؼمسج زاذً اٌٛال٠اخ اٌّرحسج

ٚ٘صا ٠ؼٕٟ . أضاف تٛ حث١ة أْ اٌٛال٠اخ اٌّرحسج ال ذرحطن ػؽىط٠ًا إال ذحد ضغظ ِٓ اٌٍٛتٟ ا١ٌٙٛزٞ أٚ ِٓ ٌٛتٟ إٌفظ

ُ٘سزخ إؼطائ١ً أٚ ِٕاتغ إٌفظ فٟ اٌر١ٍح، ٌصٌه ٕ٘ان ِٓ ٠ُصٕف حطتٟ اٌؼطاق ٚأفغأؽراْ تاٌرغأ  أٔٙا ذرحطن فمظ إشا 

 .االؼرطاذ١دٟ

ٚاػرثط أْ أٚتاِا ٠ُحضط ِشطٚػًا ٔٙائ١ًا ١ٌؼٍٕٗ . تإٌؽثح ٌٍرؽ٠ٛح، ذٛلغ تٛ حث١ة فشً اٌّّٙاخ اٌّىٛو١ح ٌدٛضج ١ِرشً

٠مَٛ ٘صا اٌّشطٚع ػٍٝ ذأو١س ٠ٙٛز٠ح إؼطائ١ً ٚػٍٝ حك اٌؼٛزج ٚػٍٝ حسٚز . عطفٟ إٌعاع تؼس ٘صا اٌفشً ٚزْٚ ِشاٚضج

 (.لط٠ٌة ٌّا أػغٟ ٌؼطفاخ فٟ اٌؽاتك)ُِؼسٌح ٌألضاضٟ 

أضاف أْ . ٚتشأْ اٌؽ١اؼح األ١ِطو١ح ذداٖ إ٠طاْ ٚحعب اهلل، اػرثط تٛ حث١ة أْ ٘صٖ اٌؽ١اؼح ٌُ ذرغ١ط، تً ذغ١ط األؼٍٛب

 .ج ٠ّىٓ أْ ذمثً تئ٠طاْ ػٍٝ اٌؽاحح اٌس١ٌٚح ٚاإلل١ّ١ٍح شطط أْ ال ذىْٛ ٠ٚٛٔحاٌٛال٠اخ اٌّرحس

، فمس ذحسز ػٓ ػسَ ٚخٛز ذدأػ فىطٞ ٚؼ١اؼٟ زاذً إزاضج أٚتاِا، تً ٕ٘ان ذٛخٙاخ ِررٍفح ال ذٕؽ١ك ف١ّا هصلحأِا 

 :وتابع أى هٌاك داخل هزٍ اإلداسة اتجاهيي بخصوص التسويت. ت١ٕٙا

 .إٌٝ لثٛي حّاغ تشطٚط اٌطتاػ١ح وّمسِح ٌٍحً ، ٠سػٛ ٌٍؼًّاألول

٠سػٛ ٌٍررف١ف ِٓ اٌحصاض ػٍٝ غعج ٚاٌشطٚع تّفاٚضاخ ل٠ٛح ِٚىثفح ذؤزٞ إٌٝ اذفاق ت١ٓ اٌؽٍغح اٌفٍؽغ١ٕ١ح  والثاًي،

 .ٚإؼطائ١ً

ضأج ػٍٝ أضاف ِصٍح أْ ٘ص٠ٓ اٌغطح١ٓ ٌٓ ُذىرة ٌّٙا اٌح١اج ألْ اإلزاضج األ١ِطو١ح ذؼأٟ ِٓ شًٍ ؼ١اؼٟ ِٚٓ ػسَ ج

 .ذحسٞ ا١ّ١ٌٓ اٌدّٙٛضٞ وّا اٌس٠ّمطاعٟ ذٛفًا ِٓ ذؽاضج االٔرراتاخ إٌصف١ح اٌرٟ ؼردطٞ فٟ ذشط٠ٓ األٚي اٌّمثً

وّا اػرثط ِصٍح أٔٗ ١ٌػ ِٓ حطب إؼطائ١ٍ١ح فٟ اٌّؽرمثً إٌّظٛض، ؼٛاء وأد ػٍٝ ٌثٕاْ أٚ غعج أٚ إ٠طاْ، ألٔٙا 

 .ضذرغٍة غغاء ٚضٛءًا اذضط أ١ِطو١ًا غ١ط ِرٛف

فاإلزاضج األ١ِطو١ح ِمرٕؼح تؼسَ خسٜٚ أٞ حطب ذشٕٙا إؼطائ١ً ألٔٙا ٌٓ ذحسز أٞ ذغ١١ط إؼرطاذ١دٟ ٠ثسي اٌّؼازالخ فٟ 

 .إٌّغمح
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