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والتقدير للكاتب واإلعالمي الكبير األستاذ/ عبد المعطي       يسر المركز اإلعالمي بوزارة األوقاف أن يتقدم بخالص الشكر 
عمران رئيس تحرير جريدة اللواء اإلسالمي على ما كتبه في عددها الصادر اليوم الخميس  16 / 3 / 2017م تحت عنوان :
:“رسالة سالم للعالم” ، والذي جاء فيه
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دريان مفتي        والتقدير لفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف  يتقدم بخالص الشكر  بوزارة األوقاف أن  كما يسر المركز اإلعالمي 
, واالعتدال”  الوسطية  لتقديم  األقدر  األزهر هي  “مصر  تحت عنوان:  اللواء اإلسالمي  بجريدة  كتبه  ما  لبنان على  جمهورية 
:والذي جاء فيه
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 غلس ّتقدٓس خاص لللاتب اللبري األضتاذ / محدٖ زشق 
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مظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/مغبديمرزقم مواظؿؼدؼر ماألوضوفمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽر ماإلسالعلمبقزارة ماٌرطز ؼلر

م "ممهًمسـقان:2015/مم6/مم10ؼرمجرؼدةماٌصقرمسؾكمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيماألخؾورماظققمماألربعوءمرئقسمهر

 : ،مواظذيمجوءمصقف" اظدطؿقرمزبؿورمعبعيم..مضؾىمذفوع

 اظدطؿقرمزبؿورمعبعيم..مضؾىمذفوع

ؿدمزبؿورمعبعيمظقمحوزمربؾىمؼبموزارةماٌؼوتؾني،مسشرةمعـمرجولمؼبمجرأةموذفوسيموزؼرماألوضوفماظدطؿقرمرب

ظؿغريموجفمايؽقعيمبوظؽؾقي،معبعيموثؾيمعـماألطػوءماٌكؾصنيمؼبموزارةماألوضوفمؼؼوتؾقنمسؾلمجؾفيمسرؼضي،م

ماٌصوحػمطذبًو،م بوتلوعماظقرـ،محربمضروسمؼبمعقاجفيمطؿوئىمعـماٌرجػنيماظذؼـمؼرصعقنمؼبموجقػـو

م.صؿـيماإلخقانماجملرعني

مإظلم موالمؼـفر موضؿو، ماظطقىمأغبدماظطقىمذقخماألزػرمالمؼضقعمعبعي موذقكف موإعوعف مبقـف ماهلقة موجلر خالف،

اظشرؼػ،محلـومؼؼقلمعبعي،مظقسمظدؼـومرصوػقيماًالف،مؼؼطعمسؾلماإلخقانمررضفؿماظػقلؾقطقي،موحددمعلوجدم

مبوظؾطوضي،م ماٌلوجد مدخقل مإن مسفؾو مضوظقا ماظؽذوب، مغبؾؿفؿ مترػؾف موٕ موضقابطف، مرعضون مؼب االسؿؽوف

معـمحؽؿمؼلؿكرجقنم مبـمسؾل» مأعوممصدقم« ماظؽذبي مٕمتصؿد مبفًماظذيمطذب، موجقػف، ؼبمتقغسمأدقأ

م.اظقزؼر،ماظقزؼرمعصـػمسدومأولمظإلخقانمواظلؾػقني

اظقزؼرمعبعي،مبعقدامسـمظؼؾفماظقزاري،مؼعلمعفؿؿفمجقدا،مؼؿقركمبقازعمعـمضؿريمودؼـموورـقي،معلؽقلمأعوممآم

مادعمإظلمدؾقؾ مؼؼػمطقوئطمصدمعـقعمضدماخرتاقممسـماظدسقةماإلدالعقي، ربؽمبويؽؿيمواٌقسظيمايلـي،

اظلؾػقنيمظؾؿلوجدماظيتمؼذطرمصقفومامسف،مادؿمآ،مؼـظػمبققتمآمعـمأبورقؾموأراجقػمؼؼقلمبفومعؿـطعقن،م

ماظيتماحؿؾًم ماإلرػوبقي ماٌؼوتؾمإظلمتػؽقؽماًالؼو ماظقزؼر مػذا مضودم مواٌمعـني.. ؼؽذبقنمسؾلمآموردقظف

مطوغًماًشقيما ماظلقودقي، ماإلرادة مؼـؼصفو مطون ماظؿػؽقؽ، مطؾمربووالت مصشؾًمضؾال ماظدوظي، مؼبمشقؾي ٌلوجد

سظقؿيمأعوممدسوويماظؿؽػريمعـمصققماٌـوبر،مادؿطوعمؼبمأضؾمعـمسوممأنمؼطفرماٌلوجدمعـمعؿؾضعلماظدؼـ،م

إظلماٌـربمترخقصماًطوبي،موٕمترػؾفموأخرجمعـفوماظدخالءمواىفالءموأئؿيماظشر،موذققخماظـور،مواظزممعـمؼصعدم

موػؿمطـر..مذفوسيموزؼرماألوضوفمؼبمخقضمشؿورمععرطيماٌلوجدمأػوجًم يلماٌرتحبنيمعـمصعقدماٌـوبر،
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سؾلمسؿوعؿفمزغوبريماىؿعقوتماظدؼـقي،ماٌرتحبنيمبودؿماظدسقة،مواظعوعؾنيمسؾقفو،مسؾلماٌلوجد،مذروػومبضوسي،م

م.نيمعـماظزطقاتمواظصدضوتؼؾضعقغفومؼبمدققمتغؾماٌالؼ

،موأسودمظؾؿلوجدمػقؾؿفو،مووضورػو،مووزقػؿفو،مبققتمآ،م«تربسقامظؾـوءماٌلفد»وضطعماظقزؼرماظطرؼؼمسؾلمعبوسيم

ظقلًمبققتماىؿوسي،موضؾطمذبوظسماإلدارات،موراجعمردوعقؾماىؿعقوت،موضؾطمغفرمصـودؼؼماظـذور،مايلـيم

اظـقاصل،موزواؼوماىراجوت،موعقؽروصقغوتماظضفقٍمؼبمشلؼماظؾقؾ..مرفقبرماٌكػقي،مواظعؿوظيماظقػؿقي،موعلوجدم

وزارةماألوضوفمعـمذققخماظلؿعمواظطوسي،مٕمطبوتؾ،موٕمؼـوور،موٕمؼداػـ،موٕمؼرتفىمعـمرػوبمادؿقظلمسؾلم

وظقرـ،موزراءمآخرؼـ،مصطػؼقامؼمجؾقن،موؼمجؾقن،معرتعشني،مأؼديمعبعيمضقؼي،مضقيمبنميوغفمبوٓ،موبوظدسقة،موب

المطبشلمؼبمآمظقعيمالئؿ،موالمطقدمطوئد..موميؽرون..مخطؾيماظقزؼرمعبعيمطؾمعبعيمعـمسؾلمعـوبرمسدة،مبطقلم

وسرضماظؾالدمؼبماحملوصظوتمدرسمدؼينمظألئؿيمواًطؾوءموظؾـوس،مظغيمسربقيمدؾقؿي،ماظؾدشيمؼبمظلوغفمالمتؾغزم

ماظعو مخطوب معـ مومتؽـ ماظداسقي، مظردوظي مواعلب مصفؿ ماظشرع،مبقوغف، ممبؼوصد مومسق ماظدؼـ، مألحؽوم موتؾلقط عي،

 .وادؿؾفوممعقارـماظلؿوحيمؼبمدؼـماظلؿوحي،مؼغلؾموجفماظدؼـمعـمأراجقػماٌرجػني..مٓمدؽبرؾبقبكمؼومرجؾ

سؾؿـبومبلنماظؿؿقزمهلذاماٌؼولمؼلتلمعـمسدةمجفوتم،مأػؿفوم:مإغصوفماظؽوتىم،موإٌوعفماظدضقؼمبلسؿولماظقزارةم،م   

 .يماظلفؾيم،موػقمعومؼعرفمبوظلفؾماٌؿؿـعم،مصشؽرـباموتؼدؼرـبامخوصـبومظلقودتفوظغؿفماظراضق

م---------------------

 غلسا لللاتب الصحفٕ اللبري األضتاذ/ محدٖ زشق

ؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىمواإلسالعلماظؽؾريماألدؿوذ/مغبديممممممممم

م،م8/2/2017اٌـشقرمجبرؼدةماألخؾورمؼقمماألربعوءمرزقمسؾكمعؼوظفم ممهًمسـقانم:م%زبؿورمعبعيموزؼرمذفوع$

مواظذيمجوءمصقف:
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ؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىماظؽؾريمغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼم

ممهًمسـقانم2014/مم9/مم3األدؿوذ/معؽرممربؿدمأغبدمسؾكمعؼوظفماظذيمغؾبشرمؼبمصققػيماألػرامماظققمماألربعوءم

م،مواظذيمجوءمصقفم:م"عرةمأخرىمؼبماعؿداحموزؼرماألوضوفمم"

مظؿـؼقيم م  مد.ربؿدمزبؿورمعبعيماظذىمؼقاصؾمجفقدهمايـقـي أودمانمأحقكمعرةمأخرىمذفوسيموزؼرماألوضوف،

ماظدسقةماالدالعقيمعـمروبقرمخوعسمىؿوسيماإلخقانماٌلؾؿني

الؼزالمؼـػٌممسقعفمعـمصققمعـوبرسددمشريمضؾقؾمعـماٌلوجدماالػؾقيمواظعوعي،مأحقوغومؼؿؽؾؿقنمتصرضبومصكم    

مد متعشعشمداخؾفومغبوؼي ماألحقوء معـ مإلرػوبماظـوسمصكمسدد ماظؾؾطفقي معـ ماظؿكمتقزػمصرضو ماىؿوسي طقة

اىؿوسي،مظؽـفؿمؼؿؽؾؿقنمتؾؿققومصكماشؾىماٌلوجد،مإظبمانمؼػطـماٌصؾقنمظردوظؿفؿماًؾقـيمصريشؿقغفؿمسؾكم

مؼزؼدمعـمضقؿيماظرجؾمودوره،مإميوغفماظعؿقؼمبلغفم ضبؿؾمردوظيمودؼدمظؾكطوبماظـزولمعـمصققماٌـوبر!..،موعو

مسؾكم موهؿؾمدفومماظـؼدماظالذسيمحػوزو مهؿوجمإظبمجرأةموذفوسيمربلقبي، ماظشرؼػ، اظدؼـكموعـوػٍماالزػر

موميشقنمبنيم ماػدافماىؿوسي، مضبووظقنمتقزقػماالدالممًدعي مطـريؼـ، ثقابًماظدؼـمايـقػمعـمادسقوء

ؼقزػقنمضعوفماظـػقسمصكمجرائؿفؿماظؿكمتضربماعـمعصرماظـوسمصلودا،مؼـشرونماظػنتمواظشوئعوتمواظددوئس،مو

م.!وادؿؼرارػو

ماظدؼـم      مصكمعلوجدماالوضوفمؼـؿصرونمظقدطقي ماظعظؿكمعـماظدسوة مانماظغوظؾقي ماظدطؿقرمعبعي وصكمتؼدؼر

#،موانماىؿوسيمظـمتؿؿؽـم90االدالعكمواسؿداظف،مبعدمانممتمتـؼقؿفؿمعـماغصورمعبوسيماالخقانمبـلؾيمتؼربمعـم

ظؽـماىؿوسيمالمتزالمم،معـمحؽؿمعصرمعرةمأخرىمظعفقدمرقؼؾيمضودعي،مالنماظشعىمطشػمزؼػفؿمودقادمضؾقبفؿ

تلقطرمسؾكمذؾؽيمعفؿيمعـماىؿعقوتماًريؼيمواالجؿؿوسقيمتؿفووزمضدراتفوماظؿؿقؼؾقيمعؾقوراتماىـقفوت،ممتؽـفؿم

اظعدؼدمعـماالدرماظػؼريةماظؿكمهؿوجمإظبمسقنموم،معـماظقصقلمإظبمعؽوتماآلالفمعـماالؼؿوممورالبماظعؾؿماظػؼراء

ماظعوعؾنيمصكم مدعوء موودؼد موطقادرػو، ماىؿوسي مضودة معـ مذبوظسمإدارتفو متـؼقي مؼؿقؿؿ ماظؿك ماىؿعقوت ػذه

مبراعٍمػذهماىؿوسوتماٌؿطرصيم موإغفوءماًؾطماظلقهمبنيمرسوؼيماٌلؾؿماظػؼريموتقزقػفمًدعي ماظيتخدعؿفو،

ماٌلؾؿني،مدبؾطمبنيماظدؼـمواظلقو مصؼراء مصكمعلوغدة معفؿو مدورا ماىؿعقوتمتمدىمبوظضرورة موألنمػذه دي..،
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ماظيتايػوزمسؾكمدورػو،موعراجعيمأوجفمإغػوضفومسؾكمسبقمأطـرمدضي،موردؿمايدودماظػوصؾيمماظضروريؼصؾحمعـم

م.هقلمدونمانمتصؾحمػذهماىؿعقوتماحؿقورقوتمادرتاتقفقيمضكؿيمىؿوسيماإلخقانماٌلؾؿني

----------------------------- 
 ألضتاذ ملسو حمند أمحدلللاتب اللبري اغلسا 

 views 0,062 م 4542, 5104أكتوبر  02 أخبار األوقاف فً 

 

ؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿؼدممبوظشؽرمظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/معؽرممربؿدمأغبدمسؾكمعؼوظفممممممم

 ،مواظذيمجوءمصقفم:م"غؼطيمغقرمذؽرـبامظقزؼرماألوضوف"سـقانم:مممهًم15/10/2013اٌـشقرمجبرؼدةماألػراممؼقمم

مأنممممممم موزؼرمأود معبعي مزبؿور مربؿد ماظدطؿقر ماظشقخ مظػضقؾي ماظعقد مأؼوم مؼبمأول مخوصي مهقي األوضوفممأوجف

 ,مظشفوسؿفمؼبمتصققحماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقوديماظيتمأصلدتماالثـني

معـوبرم مؼلؿغؾقن ماظذؼـ موبعضماألئؿي ماٌصؾني مبني موعـوزسوت مدقودل مصراع مدوحوت مإظل ماٌلوجد وحقظً

وأزـمأنماظشقخماىؾقؾمػقمأطـرموزراءمحؽقعيماظؾؾالويموووبومععمم..،موويمحزبقيمودقودقياٌلوجدمظؾرتوؼٍمظدس

خوصيمأغفمجوءمؼبمأسؼوبموزؼرممثقرةمؼقغققموععمرشؾيماٌصرؼنيمؼبمإغفوءمػذاماًؾطماآلثؿمبنيماظلقوديمواظدؼـ،

ماٌلؾؿني ماإلخقان مإظلمذعىمىؿوسي ماٌلوجد مؼلؿحمؼبمهقؼؾ مسـم،معؿقارهمٕ مإلصالحممصضال جفقده

وحقلماٌلوجدمإظلمعـوبرمم،مصلطوطمظؾؽػرموصلطوطمظإلميونم،ماًطوبماظدؼينماظذيمضلؿماظؾالدمإظلمصلطورني

مودقودقي محزبقي مدسووي مواٌقضقسقيم،مظرتوؼٍ مبويقدة مؼؿؿؿعقن مال مدقودي مدسوة ماألئؿي مبعض معـ م،موجعؾ

ماظلقودي مؼبمخدعي مظقؽقن ماظـصماظؼرآغل متلوؼؾ مصفؿفؿمبدم،موؼلؿلفؾقن مودوظي،ظؽـ مدؼـ ماإلدالم مأن سقي

مواظدوظي مبنيماىؿوسي مطبؾطقن مجعؾفؿ متغينمسـمم،ماٌغؾقط ماىؿوسي مأن مؼبمبعضماألحقون مبعضفؿ وؼؿصقر

 .!اظدوظي

ؼدرطقنمموؼدخؾمضؿـمخططماظقزؼرمإلصالحماظدسقةماخؿصورمخطؾيماىؿعيموإغؼوذػومعـمدسوةماإلروظيماظذؼـمال

تضعمؼبمموالم،موتشؿًمترطقزماٌصؾنيموتػلدمبالشيماًطوبماظدؼينم،موموؾىماٌؾؾأنماإلروظيمتػلدماظدسقةمألغف

طؿومؼعؿؾماظقزؼرمزبؾصومسؾلمهقؼؾماًطوبماظدؼينمعـمم،ماسؿؾورػومعصوحلماظعؾودموضدراتفؿماظصققيماٌؿػووتي

متروؼعمودبقؼػمإظلمأداةمغصحموإرذود مواظؿلوعحم،مأداة موضبضمسؾلماظرغبي دسؿماظؿقاصؼموؼم،مؼـؾذماًراصي،

وبرشؿماالخؿالصوتماٌشروسيمحقلمضرارهمسدممهؾقذمصالةماىؿعيمؼبماظزواؼوماظصغريةماظذيممواظقحدةماظقرـقي..،

صننمدسقتفمظؿققؼؾماٌلوجدمإظلمعراطزمثؼوصقيمتدسقمإظلمودطقيماإلدالممووذبمم،مؼؿقؿؾمأطـرمعـموجفيمغظر
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مسؾلمصفؿمصققحمدؼـف ماٌلؾؿنيموشريموعراطم،ماظشؾوبماٌلؾؿموتلوسده مصؼراء مواجؿؿوسقيمدبدم مرؾقي مخدعي ز

مواالػؿؿوم مإظلمأحدمشريمآم،ماٌلؾؿنيمتلؿقؼماٌلوغدة مأنمتدسق موظقسمهلو وإالمم،مألنماٌلوجدمٓموحده

م.أصؾقًمعلوجدمضرارمودوحوتمصراعمدقودل

م------------------------------
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سؾكمعؼوظفممغصرماظؼػوصاظؽؾريماألدؿوذ/مماإلسالعلمأنمؼؿؼدممبوظشؽرمظؾؽوتىمؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوف

م مجبرؼدة مماٌصريماظققماٌـشقر م15/11/2013ؼقم م: معبعيم"ممهًمسـقان مربؿدمزبؿور مايؼ.. ،مم"ماظـوئر

  واظذيمجوءمصقفم:

م 

ماٌلؾؿمسـمردقل ماظؼؿولمصـموضدرةمؼؿعؾؿفو ماظؼودرمسؾكماٌقاجفي.. ماهلدوءمؼعؽسممايؽؿيمميؿؾؽفو اإلدالم..

حوظيمثؼيمصكماظعؾؿمواظـؼوصي..ماٌلموظقيمصدىمصقتمٌعـكمطؾؿيمضؿري..ماالسبقوزمظؾقرـمواظدؼـمأرضكمذفودةم

تػكرمبلنمهؿؾفو..ماٌصرىماظصودقمػقماٌلؾؿمبػطرتف..مواٌصرىمايؼقؼكمالمطبشكمصكمايؼمظقعيمإخقاغكم

 !!«روبوبقؽقوماظـقرة»أومدؾػك..مأوموورم

فؾمأنمتؼقل..مصعىمأنمتعؿؾ..مرائعمأنممتؿؾؽمعقاجفيماظػلود..متػقزمبوألعؾمإذاماسؿؼدتمأنماظقلسمعرادفمد

 .ٌعـكمغلقٍماظعـؽؾقت

األزػرىمػقماظـوئرمايؼ..مرجؾماظدؼـمعرادفمٌعـكمإغؽورماظذات..ماألعوغيمسـقانماظصودضني..ماظصدقمتدورمبفم

 .وطبشوهمطؾمعـمؼدسكماإلغلوغقيصكمعقدانمايؼ..مايؼمؼعؿؾمألجؾفماإلغلونم

متعؾؿمطقػمؼؿؿردمعـمذعرم«..مربؿدمزبؿورمعبعي»اظدطؿقرم مبلسؾكماظصقت.. غودتفمعصرمبصقتمخػقض..مأجوبفو

ماىقاػرى» مؼعؿؾ،م«!!.. معضكمصكمحقوتف مصكماظقضًماظصعى.. ماظـؼد مواعؿؾؽمضدرة شوصمصكمأسؿوقماظـقرة،

 !!«رققرماظظالم»،محؿكمجوءتفميظيمعقاجفيموخوصؿماظؽلوظبمواىفالء..مهوظػمععماٌؿػوئؾني

متعؾؿمعـمحضورةمبالدهمطقػم«..مربؿدمزبؿورمعبعي»اظصعقدىم سوشمسؾكمضػوفماظـقؾمصلدركمععـكمايقوة..

وتعققبدمسؾكمايقوةمععمغلقؿماألزػر..مادؿقؼم«..متؾماظعؿورغي»ؼؽقنماظعطوءمواظؾـوء!!..متـػسمرائقيمايضورةمصكم

عيماإلدالم..مدقلتكمؼقممغطققمصقفمسـؼف،مألغفمأغؼذمعصرمعـماٌماعرةمسؾكمإدالعفو..مًد«مصقصؾ»جوئزةماٌؾؽم
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سوشمصكماظظؾ..مصرضمغػلفمصؽونموزؼرامظألوضوف..مظؾؿلموظقيمصكمعـفففمضرؼؾيموععـك..ماخؿورماٌقاجفيمعـمأولم

 !!األطوذؼىماظشوػؼيميظي،مألغفمصورسمبطؾعف..مذػىمإظبمايؼموايؼقؼيمعـمأضصرماظطرق،مصوغفورتمأعوعفمجؾول

اخؿورمررؼؼماظدرادوتماإلدالعقي..متقجؿفمسؿقدامظؾؽؾقيمبوالغؿكوب..مضرقببفم«..مربؿدمزبؿورمعبعي»دقودةماظعؿقدم

ذقخماألزػر،مصؽونمأصضؾمعـمؼؼدعفمظقؼقلمطؾؿيمأطـرمعـمأظػمسوممصكموجفماٌـوصؼنيمواظؽذابني..مأرػلمغريانم

ماألوضوفمػدوءػو مصودؿعودتموزارة مادؿؿلؽمماظزؼػ، ماآلذان.. متصؿ مظؽـمإنوزاتف مغلؿعمصقتف، مال ودؽقـؿفو..

م مصؿضكمصكمررؼؼماإلعوم ماظقثؼك، مسؾده»بوظعروة مربؿد مسـماظشقخم«.. ماظطقى»تعؾؿ مأنماإلميونم« صكماألزػر

مؼصؿًم مظؾؼؿولمضدماًقارج.. مدصعفمأنمؼؽقنمذبـدا مصكرهمبؽقغفمأزػرؼو واإلدالممالمميؽـمأنمؼؽقغوموورة..

 .ؿؽؾؿمأدبو..مؼؼوتؾمصؿػكرمبلنمبالدكمأنؾًمصردوغوذعرا..مؼ

مادؿعودمظؾؿلفدمػقؾؿفموتؼدؼره..م«..مربؿدمزبؿورمعبعي»وزؼرماألوضوفم أسودمإظبمزىماألزػرمبففؿفمواحرتاعف..

روردماظـصوبنيمصلصوبفؿمبوًرس،موعـمحوولماظؽالممضولمػذؼوغو،مسربمربووظيمتشقؼفماإلدالممصكمزعـماإلخقان..م

مسؾك مطؿىمماغؿصر مؼلؽـ مطػورس مظؿؼدعف مصطوردتف ماألضقاء، معـ مؼفرب مأن محوول ماظقػؿك.. ماظلؾػقني جقش

 .اظؿورؼخ

أرؾمسؾكمايقوةمصكمعـؿصػماظؼرنماظعشرؼـ..مغضٍمسؾكمغريانماظؼرنماظقاحدم«..مربؿدمزبؿورمعبعي»اظدطؿقرم

مصقو ماظؼوغقن، مضبرتم مظؼرونماألعؾماظؼودعي.. مدقرؼي منحمأنمؼؽقنموصػي معومواظعشرؼـ.. مؼػفؿ مسـف.. ربمدصوسو

معـم مجدؼدا.. مؼقممدونمأنمؼؾـكمروبؼو مالممير ماظذؼـمالمؼػفؿقنمعـماظدؼـمشريمأربوحف!!.. مصقف مصوحؿور ؼؼصده،

اظؾقظيماألوظبمذػىمهلدممطؾماظعشقائقوتماظؿكماغؿشرتمصكموزارةماألوضوفمطوظلررون..مأخشكمسؾقفمعـمسؾؿفم

تفمسؾكمادبوذماظؼرارماظصقابمصكماظطرؼؼماظصققح..مطبشوهماظذؼـموصدضفموجرأتف..مضبصـفمإميوغفموأعوغؿفموضدر

تلؽـفماظقرـقيم«مزبؿورمعبعي»ػقمضصرماألعون..مظؽـماظدطؿقرم«ماظؾقًماألبقض»ذقػقاماإلدالم،مالسؿؼودػؿمأنم

مثالثمدـقاتم ماترطقهموزؼرا ماظشرؼػ.. معـمسـووؼـماألزػر موصودضو مصقققو مصودؿطوعمأنمؼؽقنمسـقاغو اٌصرؼي..

م!!قماظـػوؼوتماظؿكمتشقهمغفرمإدالعـوظققر

----------------------- 
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رمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىمواإلسالعلماظؽؾريماألدؿوذم/مؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽم    

،مم"زبؿورمعبعيمم"ممهًمسـقانم2014/مم9/مم21ربؿقدمعلؾؿمسـمعؼوظفماٌـشقرمجبرؼدةماظقرـماظققمماألحدم

 : واظذيمجوءمصقف

 ععفى،مبؾمعـؾفر،مبلداءمد.مربؿدمزبؿورمعبعي،موزؼرماألوضوف،معـذمتشؽقؾمايؽقعيمبلغينأسرتفم م م 

ماظصودضيمواإلخالصمم30مبعدمثقرةماألوظبم م  مصبىمأنمضبؿذىمبفمصكماٌقاجفي مأسؿربهممنقذجًو مودائؿًو ؼقغقق،

معـذمذفرؼـمتؼرؼؾًو،م واظرؤؼي،موٕمأجدمحؿكماآلنمعـمطبؿؾػمععكمحقلمذظؽ.موضدمتعرصًمسؾكماظرجؾمذكصقًو

ماظؿ مؼلعكمظـشر مذبؿفد، محودؿ، ماظؼرار، مسؾكمادبوذ مصوئؼي مضدرة مغظرى: مذفوعمصكمصققحمصؿلطدتموجفي ـقؼر،

ماألخطوء.

مصوىؿوسيمم م  مبـلؾيمطؾرية، مضدماألخقغيمصكماظقزارة،مخوصيمأنمدؾػفمضدمأخقغفو ظؼدمخوضماظرجؾموحدهمحربًو

ػكماظؾوبماًؾػكمٌؿورديماظلقوديمعـمخاللماظلقطرةمسؾكماٌلوجدمظقؾـقاممسقعفؿ.مواعؿؾؽم«ماألوضوف»تعؿربم

وءمعؾػماألخقغيمداخؾموزارةماألوضوفمبنيمزعالئفمبويؽقعيمعومبنيمعرتعشنيماظرجؾماىرأةمأنمؼعؾـمعـذمأؼوممإغف

مأخريًام متذّطر مصوظرجؾ ممنقذج، ماظؽفربوء مصكموزؼر موظدؼـو ماألزعي. مصؼطمسـد مؼؿذطروغف ماألعر، معغقؾنيمسـمػذا أو

متمترطفمخطقرةماإلخقان،موبدأمإضصوءػؿمسـمعـوصؾفؿماظؼقودؼي،موآخرػؿمرئقسمعرطزماظؿقؽؿ،موالمأسرفمطقػم

محؿكماآلنمصكمػذاماٌـصىماًطري.

مبؾمدخؾمصكمحربمذرديمضدماظلؾػقنيمعـمأجؾمادرتدادم م م  ٕمؼؽؿِػمد.مزبؿورمعبعيممبقاجفيماإلخقان،

صصقؾماإلدالمماظلقودك.مدخؾمعبعيم«محفر»اٌلوجدماظؿكمدقطروامسؾقفو،موإالمظضوسًماظدوظيمعرةمأخرىمصكم

عؿدلمواظؼوغقن،موداصعمسـماظدوظيماٌصرؼي،موٕمؼفؿزمأومؼرتاجع.موبـػسماظروحمايربمعلؾقًومبوظػؽرماإلدالعكماٌ

دخؾمصكمحربمأخرىمضدماىؿعقيماظشرسقيماظؿكماسؿربػومععمعـقالتفومأبقابًومخؾػقيمظعقدةماإلخقان.موضدموجدتفم

كمعلوجدمصكمعؽؿؾفمؼؿوبعمحوظيمطؾمعلفدمسؾكمحدة،موؼرصضماظؿفووزمعفؿومطونمعصدره.موادؿطوعماظلقطرةمسؾ

اىؿعقيماظشرسقيموروظؾفؿمبؿطفريمذبؾسماإلدارةمعـماإلخقان،موسوعؾفؿمعرةمبويلؿموأخرىمبويقارمإلدخوهلؿم

ضؿـماظؾقؿيماظقرـقي،مبقـؿوموزؼرةماظؿضوعـماالجؿؿوسك،ماٌلؽقظيمسـمػذهماىؿعقوتمعؾوذرة،مٕمتالحظمحؿكم

مظألدؾقيمطؿومحدثمصكمحؾقان.ماآلنمادؿكدامماٌؼراتماإلدارؼيماٌؾقؼيمبوٌلوجدمطؿكوزن

المؼؽؿػمعبعيمبلداءمدورهمطقزؼرمظألوضوف،مظؽـفمضبوولمممورديمواجؾفماظقرـكمدصوسًومسـماظدسقةماإلدالعقي،مم م 

صوظرجؾمظقسمعقزػًومؼـؿفكمسؿؾفماظلوسيماظـوغقي،مبؾمإغفمؼؽؿىماظؾقوغوتمعلوءـبمظقـشرػومصكمضضوؼومأخرىمعـؾمضرورةم

ألخقغيمضؾؾمبدءماظعومماظدرادك،موطلغفمؼدقمغوضقسماًطر،مأومبقوغفمحقلمأزعيمبرغوعٍمتطفريمجوععيماألزػرمعـما

مصؽالػؿومضدم مواظذىمأطدمصقفمأنماظؿلقىمواالسباللماألخالضكمالمؼؼؾمخطقرةمسـماظؿشددمواظؿطرف، اظراضصي،

ػرمظدرجيمأنمعـمضوغقنماظؿظو«مطلقف»اظدؼـماإلدالعك،مبقـؿومودمايؽقعيماٌصرؼيموبعضمزعالئفمصكمحوظيم

مظـلٍمخقوالتمحقلمضغقطمأعرؼؽقيموشربقيمبقـؿوم معـحماألعؾمهلقاةماظؿظوػر ماغؿشرتمحقلمتعدؼؾف،مممو األخؾور

مايؽقعيمصوعؿي.موأخريًا،متذطرمبعضماظقزراءموضوعقامبـػكماًرب.



ؼفومبرغوعٍمرؿقحمنوحمد.مزبؿورمعبعيمالمؼعؿؿدمصؼطمسؾكماظصراعيموايلؿ،مبؾمسؾكمرؤؼيمسوٕ،مصوظقزارةمظدم م م 

ظؿدرؼىماألئؿيمظقسمصكمذبوالتماظدسقةمصؼطمبؾمصكمضضوؼوماجملؿؿعمعـؾماظؾقرصيمواظؾقؽي،موشريػو،مبوإلضوصيمإظبم

زبورؾيماظعوٕمبؾغوتمزبؿؾػيمحقلماظدسقةماإلدالعقيموإسودةمتـظقؿمػقؽيماألوضوف،مطؿومأنمعبعيمسؾكمسؽسمطـريم

موتصقققفمدونمعؽوبرةمأومتلؾط.معـماٌلؽقظنيمميؾؽمذفوسيماالسرتافمبوًطل

صكم«ماٌوؼعني»ضؾًمظؾرئقسماظلقلكمصكمأحدمظؼوءاتفمععماإلسالعقنيمواظصقػقنيمأثـوءمغبؾؿفماالغؿكوبقيمإنم م م 

موأمتـكمأنم مأزعوتمطـرية، ماإلدارىمبف موإنماىفوز مايرجي، ماٌرحؾي معـماإلخقانمصكمػذه مسؾقفو مأخطر عصر

موطؾمؼقممؼـؾًمػذامؼؽقنمطؾمعقزػمعصرىمصكمدرجيموسكمو ماألوضوف. موزؼر مزبؿورمعبعي، غشوطموحلؿمد.

موعرةمأخرىم موصرصيمإلبرازػو. موأنماظؽػوءاتمعقجقدةمهؿوجمإظبمجفدمصكماظؾقٌمسـفو اظقزؼرمأنمعصرموّظودة،

أضقلمظؾرئقسماظلقلك:مإنمعصرماآلنمصكمأعسقبمايوجيمألنمتؽقنمدوظيمضقؼيموعلؿـريةموواسقي..مأىمدوظيمأعـولم

 !! عبعيزبؿورم

م------------------------------

 غلس ّتقدٓس للنطتػاز / أمحد الفطالٕ
مviews 755 ص 00533, 5102دٌطوبر  50 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

م

ضوظلمؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظلعودةماٌلؿشور/مأغبدماظػممممممممم

 : ممهًمسـقان2015/م12/م21اظققمماالثـنيم سؾكمعؼوظفماٌؿؿقزماٌـشقرمبصققػيماظددؿقر
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 ، والذي جاء فيه " مختار جمعة ..وزير بدرجة مقاتل "

: 

 لتكبٍر الصورة اضغط هنا

 

---------------------------
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 . أضام٘ الغصالٕ حسبكتْزدلللاتب اللبري الغلسا 
 views 0,470 م 00535, 5104أكتوبر  59 أخبار األوقاف ًف 

  

  ! وزير من طراز رفيع

 

 .أضاهت الغسالى حربد

  

مأدوعيممممممممم م/ ماظدطؿقر مظؾؽوتىماظؽؾري مواظؿؼدؼر مخبوظصماظشؽر مؼؿؼدم ماألوضوفمأن مبقزارة ماإلسالعل ماٌرطز ؼلر

م"وزؼرمعـمررازمرصقع"مم،مهًمسـقانم:م29/10/2013سؾكمعؼوظفماٌؿؿقزماٌـشقرمبصققػيماألػرامماظغزاظلمحربم

م،مواظذيمجوءمصقف:

ػقممنقذجمظطرازمرصقعمعـماظقزراءماظذؼـمهؿوجفؿمعصرمبشدةممم،موزؼرماألوضوفمم،مؿدمزبؿورمعبعياظقزؼرماظدطؿقرمرب

ماألؼوم ماألئؿيمم،مػذه مو ماٌلوجد مألدوار مواضقي مميؿؾؽمرؤؼي مأوال موظؽـم م،مصفق ماألوضوفمبشؽؾمسوم، موزارة وظدور

دؿمظف،مبالمتلخرمأومتردد.مظػًمغظريماألػؿمعـمذظؽمأغفمميؿؾؽمأؼضومذفوسيمادبوذماظؼرارموإرادةماظؿـػقذمايو

أخريامآخرمضرارؼـمظف،ماوهلؿوماًوصمبزؼودةمبدلمإعوعيماظعؾؿوء،ماظذيمؼصرفمألئؿيمعلوجدماألوضوفموماظؼقوداتم

اظدسقؼيمإظلمعوئيمجـقفم%مبدالمعـمسشرة؟!$موإسدادمعشروعمظؿفرؼؿماالسؿداءمسؾلمأئؿيماٌلوجدمؼبمأثـوءمتلدؼيم

موععمأنمأحقالم مبداؼيمعشفعيموخطقةمأوظلمسبقمإصالحمسؿؾفؿ. مإالمأغفو مبؽـري، مػقمأطـر األئؿيمهؿوجمإظلمعو

ؼبمعصر،مظقسمصؼطمعوظقو،موإمنومأؼضوماجؿؿوسقومومثؼوصقو،ممجذريمواجىمألوضوعمأئؿيماٌلوجدمعـمخرصبلماألزػر

مادؿ مأرادوا معـ مظؽؾ معؾوحي ماٌلوجد مجعؾً ماألوضوع متؾؽ مإظقفو ماظيتموصؾً ماٌزرؼي مٌكربفؿمصويوظي غالهلو

اًوصي،مبؾموصورمعـماٌعؿودمؼبمعؽوتماألظقفمعـماٌلوجدماٌؿشرةمؼبمطؾمأسبوءمعصرمأنمأخذتمسـوصرمشريم

مظؾدسوؼيم موادوات مطؿؼور ماٌلوجد متلؿغؾ مربددة، مدقودقي مأشراض مذات موظؽـفو مسؾؿقو، معمػؾي موشري أزػرؼي،

معـمأ موضدمهقظًمأسدادمطؾريةمعـفو مأخريا مظـػوجل مظؾدؼـمواظؿعرؼػمبعؾوداتفماظلقودقي، نمتؽقنمعـوراتمظؾدسقة

مؼبمشؿورم معبقعو ماغػفرتمؼبموجقػـو موػلمحؼقؼي مظإلخقان! ماظلقودقي مإظلمعؼراتمظؾدسوؼي موآدابف، وأحؽوعف

ماٌؿؿقزم مذظؽماظقزؼر مأن مرؾقعقو ماٌصرؼي.وظذظؽمطون ماظدوظي ماظشعىماٌصريمو معع مظؾفؿوسي مايوظل اظصدام

ارةمبؿطفريػومعـمسؿؾقيماألخقغيماظػفيماظيتمارتؽؾفوماظقزؼرماإلخقاغلماظلوبؼمظؾقزارةمواظقاسلمبدأمسؿؾفمؼبماظقز

بؽؾمصروسفوموطقادرػو!مشريمأغينمسـدعومرجعًمإظلمدريةماظقزؼرمزبؿورمعبعيمسرصًمدرمذظؽمطؾف!مصفقمسوٕمطؾريم

طؿومطونمسضقامبوٌؽؿىمجؾقؾ،ظفمعؽوغؿفماظرصقعي،موذغؾمعـصىمسؿقدمطؾقيماظدرادوتماإلدالعقيمجبوععيماألزػر،

مٕم ماظشعر،وظذا ماظعدؼدمعـماٌمظػوتمؼبماألدبمو موػقبوحٌمعؿؿقزمؼبماألدبماظعربل،وظف اظػينمظشقخماألزػر،
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ؼؽـمشرؼؾومأنمضقبؾمتعققـفموزؼرابوظرتحقىمعـمحرطيمأئؿيمبالمضققدموعـمغؼوبيماظدسوة.مإغـومغلعؾمطـريامؼبمعزؼدم

عـمذظؽماظطرازمعـماظرجولماظذيمؼضػلمسؾلمعـصىماظقزارةمضقؿؿفمومعـماًطقاتمايوزعيموماىرؼؽيمظقاحدم

م!عؽوغؿف،موظقسماظذيمؼؽؿلىمعؽوغؿفمعـماٌـصى

---------------------- 

 غلس ّتقدٓس لللاتب ّالصحفٕ اللبري األضتاذ صبحٕ جماٍد
 views 2,411 ص 3234, 3127مايو  32 أهم األخبار ,أخبار األوقاف ,: في 

 

ماظؽؾريم      مواظصقػل مظؾؽوتى مواظؿؼدؼر ماظشؽر مخبوظص مؼؿؼدم مأن ماألوضوف مبقزارة ماإلسالعل ماٌرطز ؼلر

مذبوػد /األدؿوذ مسـقان صؾقل مهً مروزاظققدػ مبصققػي ماٌـشقر معؼوظف مظقزؼرم " : سؾك ماظقاسقي اظعؼؾقي

 : ،مواظذيمجوءمصقف " األوضوف
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م-----------------------

  مٕ اليػ غلس ّتقدٓس لإلعال

 األضتاذ / صبحٕ جماٍد 
 views 0,282 م 6514, 5106هارش  05 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ؼؿقجفماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمبؽؾماظشؽرمواظؿؼدؼرمظإلسالعلماظـشطماٌؿؿقزماألدؿوذم/مصؾقلمذبوػدم   

 : مم.موػذامغصف2016/مم3/مم12شقرممبقضعماظؾقابيمغققزماظققمماظلؾًمسؾكمتؼرؼرهماظشوعؾمسـموزارةماألوضوفماٌـ

وزؼرماألوضوفماألغشطمحبؽقعيمذرؼػمإمسوسقؾ..منحمؼبمرؾوسيمأولمطؿوبمإظؽرتوغلمؼبمذبولماًطوبي..م     

مظـ ماظـذور مزؼودة مظؾقزارةمبـالثمظغوتمأجـؾقي.. مأطودميقي ماظلقطرةمسؾكمعلوجدماىؿوم5إغشوء سوتمعالؼنيمجـقف..

  اٌؿشددة

ؼعؿربماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفمعـمأغشطموزراءمحؽقعيماٌفـدسمذرؼػمإمسوسقؾ،مطؿومطونم   

ماظػؽرم مظضؾطماظعؿؾماظدسقيموعقاجفي موعـؿظؿي ماظلريمخبطكمواضقي مربؾىمحقٌمادؿطوع ؼبمسفدمحؽقعي

 .اٌؿشدد

،موودؼدمدعوءماظدسقةمبؿعقنيمدسوةمأطػوءمعـموادؿؿرمؼبمسفدمحؽقعيمذرؼػمتطؾقؼمخطؿفمظضؾطماٌلوجد   

ذؾوبمؼبمعلوجدماظـذورمواٌلوجدماظؽربىمبدالمعـمأنمطوغًمعؼؿصرةمسؾكمرجولماظدسقةماظؽؾورم،موضوممبوطربم

سؿؾقيمودؼدموإغشوءمعلوجدمؼبمعصرمومتمطؾمعبعيماصؿؿوحمسشرةمعلوجدممموممتمودؼدهمأوماغشوؤهمؼبمزبؿؾػم

 .احملوصظوت

صعؿؾمسؾكمزؼودةماظؼقاصؾماظدسقؼيم زؼرماألوضوفمتؼدؼؿماظعدؼدمعـماإلنوزاتمخاللماظػرتةماألخرية،موادؿطوعمو   

وإحقوءماألعلقوتماظدؼـقيمؼبماٌلوجدمبعدعوماخؿػًمعـذمصرتة،مضررمصؿحمعؽوتىمهػقظمضرآنمسصرؼيمحقٌمأسؾـًم

ددمعـماٌؽوتىماٌؿؿقزةمظؿقػقظماألوضوفمؼبمؼـوؼرماٌوضلمإرالقمسؿؾمعؽوتىماظؿقػقظماظعصرؼيمبػؿحمأطربمس

مسـمووذبوتمعبوسوتماإلدالمماظلقودلم مبعقدـبا مظدىماظـشء ماظصقققي اظؼرآنماظؽرؼؿموتردقخماظؼقؿماألخالضقي

 .وربووالتفوماظدائؾفمظؿفـقدماظـشمعؾؽرـبامعـمخاللمػذهماظؽؿوتقى
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مرؾعمأولمطؿوبمأظؽرتوغلمؼبمذبو    مذفدتماألوضوفموألولمعرةمؼبمسفدمعبعي مظقؽقنمزادـبامطؿو لماًطوبي

موإتوحؿفمالرالعمعـمؼرؼدمعـم م، مواًطؾوءمعـمجفي مضصدماظؿقلريمسؾكماألئؿي م، مؼبمذبوظف موثؼوصقـبو موععرصقـبو سؾؿقـبو

 .اٌـؼػنيمواظؼراءمعـمجفيمأخرى

م،م    مواظرتبقؼي م، مواألخالضقي م، ماإلميوغقي مبنيماظؼضوؼو معؿـقسي موخطؾي مخطؾي ماألولمعوئي ماظؽؿوبمؼبمجزئف وؼضؿ

معـمخطىم مشـكمسـف مال مممو موادعـبو موجوغؾـبو م، مواآلدابماظعوعي م، ماألدرة موبـوء مؼؿصؾمبوٌعوعالتم، موعو م، واظػؽرؼي

 .اٌـودؾوت

وتعدمأطودميقيماألوضوفمبوإلنؾقزؼيمواظػرغلقيمواألٌوغقيموعـماػؿمانوزاتموزؼرماألوضوفماألخريةمحقٌممتم    

قيماألوضوفمبوظؾغوتماظـالثم:ماإلنؾقزؼي،مواظػرغلقي،مواألٌوغقيم;ووسدمؼبمػذاماظشفرماغؿفوءماظدورةماألوظبمبلطودمي

 .د.مربؿدمزبؿورمعبعيمبلنمػـوكمعػوجكتمدورةمتـؿظرماًرصبنيموخبوصيماألوائؾمواٌؿؿقزؼـ

مؼبمصرباؼرم    مصؼرر ماظدوظلمؼبماظعؿؾمايضوريموايقار مظألوضوفمدورػو مؼعقد مأن مسؾلمعبعي مد. محوول طؿو

مإظبماظؿعرؼػمبصققحماإلدالمماٌوضلمعـمإغ موؼفدفماٌرطز ماألوضوفماظدوظلمظؾؿقاصؾمايضوريم، معرطز شوء

 .وضدرتفمسؾكماظؿعوؼشمععماآلخر

وضولموزؼرماألوضوفمأنماٌرطزمدقعؿؾمسؾكمبـوءمجلقرماظـؼيمعـمخاللماظؿقاصؾماظػؽريمواظـؼوؼبمععماحرتامم   

مطؾمأظقانماظؿطرف موعقاجفي مبقوغوتمذوعؾيممخصقصقوتماألعؿمواظشعقبم، مضوسدة مإغشوء مو م، واظؿعصىمواظعـصرؼي

 .ظؾففوتمواٌمدلوتماظلوسقيمإظبمػذاماظؿقاصؾمايضوريمواإلغلوغل

طؿومادؿطوعموزؼرماألوضوفمزؼودةمحصقؾيمصـودؼؼماظـذورمبـققمػبليمعالؼنيمجـقفمغؿقفيمضؾطمذؽقغفومبرتطقىم   

يمواآلخرمبوظقزارة.متمزؼودةموصرماظؾفـيماظعؾقومظؾكدعوتمطوعرياتمأومبرتطقىمضػؾنيمظؽؾمصـدوقمأحدػؿومبوٌدؼرؼ

عؾققنمجـقفماظعومماٌوضلمم3َ6عؾققنمجـقفمبعدمأنمطونمم16بعدمحلوبمعبقعماٌصروصوتماإلدارؼيمظقصؾمسبقم

عؾققنمجـقفمسؾكماظرشؿمم49وسبقمعؾققنمجـقفمؼبماظعومماظذيمضؾؾفم.متمزؼودةمإؼراداتمػقؽيماألوضوفمظؿصؾمإظبم

 .روفماظيتمطوغًممترمبفوعـمطؾماظظ

ماظقػؿقيم    ماظعؿوظي مآالفمعـ مثالثي معـ مأطـر مسؿؾ مإغفوء مصؿؿ ماظقػؿقي ماظعؿوظي ماألوضوفمعشؽؾي ماغفكموزؼر طؿو

مؼعودلم مؼؿؼوضقنمعو مادؿطوعمتؼؾقصمعبقعماٌؽوصكتمواإلثوبوتمم25بوإلدؽـدرؼيمطوغقا مطؿو م. عؾققنمجـقفمدـقؼـبو

ماظ مضقودات مىؿقع ماظعودؼي مشري مادبوذمواىفقد مصك مواٌشورطي مواظؿػفؿ ماظؿػوػؿ مخالل معـ مواظعوعؾنيمبفو قزارة

 .(193اظؼراراتماٌـؿظؿيمظذظؽموآخرػوماظؼرارمرضؿم%

 وػقػمعـوبعماظؿشدد

وتعدمعـماإلنوزاتماٌلؿؿرةمظقزؼرماألوضوفموػقػمعـوبعماإلرػوبمواظؿطرفمبوظلقطرةمسؾكمعبقعماٌلوجدم   

مسؾكماظيتمطوغًمتوبعيمظؾفؿوسوتمواى معـفو ؿعقوتمواظيتمطونمطـريمعـفومذبوالمظـشرماظػؽرماٌؿطرفمواٌؿشددم،

،موعلفدماظؼوئدمإبراػقؿمبوإلدؽـدرؼيم،مم"حوزعقنمم"علفدمأددمبـماظػراتمبوظدضلماظذيمطونمؼلقطرمسؾقفمعبوسيم

مععو مودوئر م، مبوظؿفؿع مايؿد موعلفد م، ماٌراشلمحبؾقان موعلفد م، مبوٓمبوظزؼؿقن ماظعزؼز ماإلخقانموعلفد ضؾ



م ماىؿفقرؼي معلؿقى مسؾك ماظلـي موأغصور ماظشرسقي مواىؿعقي مشريمم…واظلؾػقني معـع مادؿؿرار مإظب بوإلضوصي

اٌؿكصصنيمعـمصعقدماٌـوبرم،مممومأشؾؼماظؾوبمأعومماٌؿشددؼـموشريماٌمػؾنيمعـماٌـؿؿنيمظؿقوراتماظؿشددم

مأومتق مأصؽورػؿماٌؿشددةم، زقػماٌلوجدمألشراضفؿماظلقودقيمواالغؿكوبقيموعبوسوتماإلدالمماظلقودلمعـمغشر

 ..تقحقدماًطؾي

وألولمعرةمؼبمتورؼخماظقزارةمؼؿؿمبؼرارمد.مربؿدمزبؿورمعبعيممتماظؼقوممحبؿؾيمعقدعيمظؿطفريمعؽؿؾوتماٌلوجدم  

 . عـمعبقعماظؽؿىمواٌطؾقسوتمواألذرريمواألضراصماٌدذبيماظيتمهؿؾمصؽرـبامعؿشددـبا

ماألو    مضومموزؼر ضوفمبؿؽـقػماظؼقاصؾماظدسقؼيمجبؿقعمربوصظوتمعصرمحبقٌمؼرتأسموطقؾموزارةماألوضوفمطؿو

بؽؾمربوصظيمضوصؾؿنيمأدؾقسقـبوم،متؽقنمإحداػؿومؼقمماىؿعيمبلحدمعراطزماحملوصظيموبرئودؿفمذكصقـبومألداءمخطؾيم

داءمدرسماظـالثوءم،مواسؾـماىؿعيم،موتؽقنماظـوغقيمؼقمماظـالثوءمعـمطؾمأدؾقعممبرطزمآخرمبرئودؿفمذكصقـبومأؼضومأل

اغفمدقؿؿمتؼدؼؿمتؼرؼرلبمذفريلبمعؽؿقبموعصقرمعومأعؽـمظرئقسماظؼطوعماظدؼينمبوظقزارةم،موسؾكمم"وزؼرماألوضوفمضوئالم:

ماٌؿكصصنيم،م ماظعؾؿوء معـ ماإلدالم ماظـوسمصققح مظقلخذ م، مواظـفقع مواظعزب ماظؼرى ماظؼقاصؾ مػذه متشؿؾ أن

ماظقدطلمؼبمربقع ماظػؽر محؿكمنؿٌمموغؿؿؽـمعـمغشر مواظؾعـوتم، مؼبماإلؼػود مبردوظؿـو ماظقصوء معع م، مطؾفو عصر

 .اظؿطرفمعـمجذوره

طؿومتعدمسقدةماألعلقوتماظدؼـقيمعـماػؿمخطقاتمربوربيماظػؽرماٌؿشددمعـمخاللمتقضقحمصققحماظدؼـمؼبم   

اٌلوجدماظؽربىممتؾؽماألعلقوتم،محقٌمضررموزؼرماألوضوفمإضوعيمأعلقيمدؼـقيمأدؾقسقيمطؾمؼقممػبقسممبلفدمعـ

مسؾكمانمتفؿؿمػذهم مإضوصيمإظبمضورئموعؾؿفؾم، مشبؾيمعـماظعؾؿوءماٌلؿـريؼـم، م،محبقٌمؼشوركمصقفو بوىؿفقرؼي

األعلقوتمبوظرتطقزمسؾكمإحقوءماظؼقؿماألخالضقيم،مواإلغلوغقيم،موتؼقؼيماىوغىماإلميوغلموايسماظقرينم،موتؼقؼيم

 .أواصرماظرتابطماالجؿؿوسل

نيماًطقاتماظيتمادبذػوموزؼرماألوضوفمظؿفػقػمعـوبعماظؿشددمػقمشؾؼمصصقلماظؿؼقؼيمواسودةموطوغًمعـمب   

تػـقـفومٌـعمادؿغالهلومعـمضؾؾماظؿقوراتماٌؿشددةمظؿقجقفماظطالبمعـمخاللماظؿعؾقؿمسبقماػدافمبعقـفوم،مواطدم

ماظلقودل.، مطوغًمتلؿغؾمعـمبعضمعبوسوتماالدالم ماألوضوفمانمصصقلماظؿؼقؼي مإظبمتؼـقـفومموزؼر مدسو معو وػق

مدقؿؿم مصصقلماظؿؼقؼي مانمسقدة موذدد موضقوممعدردنيمضبؿؾقنمتصورؼحمعـماظعؿؾمبفو، ماإلذرافمسؾقفو وضرورة

وظؽـمحبصقلمطؾمعرطزمتعؾقؿلمسؾكمعقاصؼيموزارةماظرتبقيموعقاصؼيماالوضوفم،مععماظؿلطدمؼؼقـومانمعـمؼؼقعقنمبفذام

 .ظلقودلاظعؿؾمؼؼقعقنمبفمبعقدامسـماالدؿغاللما

طؿوممتمألولمعرةمعـعماٌؾقًمبوٌلوجد،موخقًصومعـمأنمتلؿغؾمؼبمشريمعومخصصًمظفمعـماظعؾودةمأومذبوظسم   

اظعؾؿم،مطلنمتلؿغؾمإلؼقاءمعـمالمضبػظمهلومحرعؿفوم،محقٌمضررموزؼرماألوضوفمحظرـبمصؿحماٌلفدمإلؼقاءمأيمذكصم

وظػًمإظبمأيمدؽـمإداريمظإلعوممأوماظعوعؾمالمم…وءظيأوماٌؾقًمبفم،مواسؿؾورمذظؽمزبوظػيمصرضبيمتلؿقجىماٌل

بدمأنمؼؽقنمزبصصـبومخبطوبمرمسلمعـماٌدؼرؼيماظؿوبعمهلوماٌلفدموععؿؿدـبامعـمرئقسماظؾفـيماظعؾقومظؾكدعوتم



بدؼقانمسومماظقزارةم،مععماظؿلطقدمسؾكمأغفمدؽـمذكصلميؼماظعؿؾمالمؼلقغمظصوحؾفمإؼقاءمأيمذكصمآخرم،مأوم

م.كداممػذاماظلؽـمأوماٌؾقًمبوٌلفداظلؿوحمظفمبودؿ

م-------------------
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مؼؿقجفماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظإلسالعلماظؽؾريماألدؿوذ/مصؾقلمذبوػد        

 .م"األزػرمواألوضوف..متؽوعؾمالماخؿالفمم"سؾكمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيموعقضعمروزاظققدػمهًمسـقانم:م

ماالحرتامم م م   ماظشرؼػمبؽؾ مإظبماألزػر متـظر مضقوداتفو ماألوضوفمبؽؾ موزارة ماإلسالعلمسؾكمأن ماٌرطز وؼمطد

مًمظقائفوم.واظؿؼدؼرموأغفماٌرجعقيماظؽربىماظيتمتعؿؾمدوئرماٌمدلوتماظدؼـقيمه

موػذامغصماٌؼولم:م م م م 

ماألزػرمواألوضوفم..متؽوعؾمالماخؿالف

مبؼؾؿم:مصؾقلمذبوػد

صكماآلوغيماألخريةمالحظماىؿقعمتزاؼدمايدؼٌمسـموجقدمخالصوتمبنيماألزػرماظشرؼػمووزارةماألوضوفمصكم م م 

هًمرسوؼيماألزػر،مواظغرؼىمأغفممربووظيمصوذؾيمظضربماظعؿؾماظدسقىمواظدؼـكماٌؿؽوعؾمبنيماٌمدلوتماظدؼـقي

ماغفوممظإلسالمعـمبنيماٌؿصدؼـم مسؾك ماىفقد موتػلري ماٌقاضػماًالصقي، مبوخؿالق ماألعر مإذعول مسؾك ؼصرون

مصراسوتمعؿؾودظي.

مم م م  ماألوضوف موزارة مصقف مضوعً ماظذى ماظقضً ممإلصداروصك ماًطوب مظؿفدؼد مورـقي مواظـؼوؼبماظدؼينوثقؼي

رمورـكمذوركمصقفمارقوفمعـمزبؿؾػماجملوالت،مطونماألزػرمؼؿقاصؾمععمسددمعـمواالسالعكمعـمخاللمعممت

م ماٌشورطي مأجؾ معـ مواظعؾؿوء مآظقوتممؼباٌـؼػنيمواٌػؽرؼـ ماظشرؼػموتؿـوول ماألزػر معـ متؽبصدر موثقؼي صقوشي

موضقابطمودؼدماظػؽرمواًطوبماظدؼـكمظؽكمتلوػؿماظقثقؼيمصقرمصدورػومصكموضعمأدسمحؼقؼقيموخططمجودة

مورؤىمسؿؾقيمهؿكماجملؿؿعمعـماظػؽرماٌؿطرفماظذىمبوتمؼفددماالدؿؼرارمواألعـماجملؿؿعل.

موحوولمبعضمم م م  مآخرونمسؾكماغفمجزءمعـماًالف، موصلره مواألوضوف، مبنيماألزػر واسؿربماظؾعضمذظؽمدؾوضو

دمزبؿورمعبعيمحقٌماظصقػقنيمانمؼقجفقامذظؽماألعرمعمخرامإظبماًالفمحؿكمصكمعممترموزؼرماألوضوفمد.مربؿ

وجفقامدماالمسـمادؾوبماصدارماألزػرموثقؼيمظؾؿفدؼدمصكماظقضًماظذىمتصدرمصقفماألوضوفموثقؼيمأخرىمصؿومطونم
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المصقيمظؾكالفمبنيماألزػرمواألوضوف،موانماىماغلونمميؿؾؽمحلومورـقومصبؿعم»عـماظقزؼرمإالمانمضرأماألعرموضول:م

م«.لؿؿعمظفمصقضعماظقرـمالمؼؿقؿؾوالمؼػرق،موأنمعـمؼرؼدماظػرضيمصـقـمظـمغ

وأتلوءلمٌوذامالمضبوولمعـمؼرىمانمػـوكمخالصومبنيماألزػرمواألوضوفمصكمجفقدماظؿفدؼدمظؾكطوبماظدؼـكمم م م 

اغفمغقعمعـماظؿؽوعؾ،مالدقؿومأنمتؾؽماىفقدمظقلًمعؾزعيمألحد،مصفكمجفقدمزبؾصيمعـماجؾماظدؼـ،موعوغعومعـم

مصيموعدعرةمبودؿماظدؼـ،مواظدؼـمعـفومبراء.اغلقوقماظشؾوبموراءماصؽورمعؿطر

ماظصقػكمظلقوديم م م م  مالمارضوء مإظبماخالصمحؼقؼكمؼلؿفدفمهؼقؼماٌصؾقي إنماظقرـمصكمعرحؾيمحبوجي

جرؼدتفمأوماظقدقؾيماإلسالعقيماظؿكمؼؿؾعفو،ماومتـػقذماجـدةمعدصقسيماألجر،موؼعؿؼدمانمصكمسؿؾفمانوزامواغفمادؿطوعم

ماظـوسموصبعؾمعـماألزػرماظشرؼػمذظؽماٌمدليماظعرؼؼيمايوعقيمظؾدؼـ،مووزارةماألوضوفمانمضبدثماالثورةمبني

ماظؿكمتعؿؾمظقؾمغفورمسؾكمأعرماظدسقةموغبوؼؿفومعـماالدؿغاللمخصؿونمؼؿـوزسون.

وأضقلمٌـمؼرىمذظؽ:ماسؾؿقامانماالزػرماظشرؼػمووزارةماألوضوفمالمترتؾطونمبوذكوصمإنمطـؿؿمتعؿؼدونمم م م م 

ػـوكمخالصوتمذكصقي،موانماظدؼـماطربمعـماىمذلء،مصالمغؿالسىمبوألظػوزمظؿلجقٍمصنتمالمأصؾمهلومظؾقصقلمانم

مصعؾؿؿم معوذا معبقعو مصقلوظـو ماظعودل، مايؽقؿ مغؼػمبنيمؼدى ماظـفوؼي موصك متزول، معو مدرؼعو معؽودىمعمضؿي سؾك

اىفقدماٌؾذوظيمًدعيماإلدالم؟مظدؼـؽؿ؟،موعوذامادؿػدمتمعـمإثورةماظـوسموتلجقٍماظػنتمدقىماإلضرارمبؽؾم

مصؾـؿؼمآمصكمأزػرغوموعلوجدغومعـمأجؾمدؼــوموغبوؼؿفمعـماالدؿغالل.

--------------------- 
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ماظؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/مربؿدم    مظإلسالعلمو مواظؿؼدؼر ماألوضوفمخبوظصماظشؽر ماإلسالعلمبقزارة ؼؿؼدمماٌرطز

وزؼرماألوضوفم..موايراكماهلوئؾمؼبم "ممهًمسـقانم:م2016/مم7/مم12األبـقديمسؾكمعؼوظفماٌـشقرمؼقمماظـالثوءم

 ،موممومجوءمصقفم: " حبريةماظدسقة

وزؼرماألوضوفمضدمأحدثمحراًطومػوئاًلمؼبمحبريةماظدسقةماظيتمطوغًمم–الذؽمأنماظدطؿقرم/مربؿدمزبؿورمعبعيم   

م.تعوغلمرطقدـبامرقؼاًلمجراءمتغقريماظلقودوتماٌؿعوضؾي
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وخاللمتقظقفماألوضوفمادؿطوعمأنمؼضعماألئؿيموضضوؼوػؿمسؾكمرأسماألوظقؼوتمؼبماظدوظيمصفقماظذيمدخؾم   

اظدبوبريماإلخقاغقيم،موادؿطوعمأنمؼطفرماظقزارةمعـمأصعوهلؿماٌشقـيم،موػقماظذيمأوضػمزحػماظؿقورممبػردهمسشم

اظلؾػلمسـدمحدودهم،موالمؼؿكطقغفمضقدمأمنؾيم،موػقماظذيماغؿزعمظألئؿيمعؾؾغمأظػمجـقفمدصعيمواحدةمزؼودةمسؾكم

ظذيمهدىماىؿقعممبـعمعبعمأعقالمراتؾفؿم،موٕمتلؿطعمأيمجفيمزؼودةمراتؾفوموظقمغصػمػذاماٌؾؾغم،موػقما

مإظبماىؿوسيم ماألعقالمطوغًمتقجف مأنمبعضمػذه مثؾًمظف داخؾماٌلوجدمؼبمشقؾيمذبوظسماإلداراتمبعدعو

اإلرػوبقيم،موالمميؽـمألحدمأنمؼـؽرمعومضوممبفمد.معبعيمعـماالدؿعوغيمبوألئؿيماظشؾونمؼبمعقاضعمضقودؼيمعؿعددةم،م

مأنمأحدماظقزراءمصؼدمماظشؾوبموأسطوػؿماألعؾماظؽؾ موٕمؼـؾًمأبدـبا مواظشققخم، مدونمإػؿوظفمًرباتماظؽؾور ريم،

اظلوبؼنيمادؿطوعمأنمؼقحدمخطؾيماىؿعيمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيمرشؿمربووالتماظؽـريؼـم،مظؽـفموحقبدػومصقغـبوم

ماى ماظؼرار مػذا ماظؾعضمسؾك مهػظوت مرشؿ م، مواظشوردة ماظشوذة ماألصؽور معـ ماٌـرب مسؾك موحػوًزو ريءمظؾؽؾؿي

ماظيتم ماظعشقائلمظؾزواؼو مأوضػمدقؾماظؾـوء مطؿو مظؽـفمادؿطوعمأنمؼػؽرمخورجماظصـدوقم، واخؿالفماظؽـريؼـمععف

مػذهم مأن مورشؿ م، مصؼط ماظؽؾرية مسؾكماٌلوجد ماىؿعي مخطؾي متؼؿصر ماظؿطرفموأن مألصؽور مخصؾـبو أصؾقًمعرتعو

ماٌكوظػ مآراء مبؼراراتف مهدى مظؽـف مطؾريـبا ماسرتاضـبو مالضً مظصوحلماظؼرارات ماظؼرارات مػذه مأن مسؾك معربػــبو ني

م.اجملؿؿعموربوربيمظؿقورماظؿطرفمواإلرػوب

م---------------------

 غلًسا لللاتب اللبري األضتاذ حمند األبيْدٖ
 views 913 م 05527, 5103ٌونٍو  09 أهن األخبار ,افأخبار األوق ,: فً 

 
 األبنوديمحمد 

 الخط المفتوح
 د. مختار جمعة.. مقاتل بدرجة وزير

 م4172يونيو  71الثالثاء  –عقيدتي 

مواظدسوةم مبعضماظزعالء موععل مراػـًمأغو مذدؼدة. مبعـوؼي معقاده موضرأت ماىدؼد ماًطوبي مضوغقن مصدر مأن عـذ

وضًمشريمعـودىموضؾًمانمواٌلؽقظنيمؼبموزارةماألوضوفمسؾلمادؿقوظيمتطؾقؼمبـقدمػذاماظؼوغقنماظذيمصدرمؼبم

ػذاماظؼوغقنمدقظؾمحؾقسماألدراج.مألنمآظقوتمتطؾقؼفمدربمعـماًقول.مصالمميؽـمألحدمأنمؼصدقمأنموزارةم

األوضوفمؼبمزؾمحوظيماظػقضلماظيتمغعقشفوموحوظيماظالموسلمأنمتلقطرمسؾلمعلوجدػومومتـعمشريماألزػرؼنيمعـم
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ماألوضوفموطقػمتلؿطقعماظقزارةماظلقطرةمسؾلمعبقعماٌـوبر.مصعقدماٌـوبر.موعومػلمآظقوتماٌـعماظيتممتؿؾؽ فو

مسفزًام مادؿطوسًمأؼـماظؾدؼؾمعـماظعؾؿوءمواظدسوةمظلدماظعفزمؼبماٌلوجدمخوصيمأنماظقزارةمأسؾؿمأنمبفو وإذا

ذدؼدًامؼبمسددماظدسوةمؼزؼدمسؾلماظـصػ.موأنماظؿقوراتماألخريماٌلقطرةمسؾلمبعضماٌلوجدمالمميؽـمهلومأنم

لمسـفومأومترتطفومظألوضوف..مطؾمػذهماألدؽؾيموشريػومدارتمؼبمذػين.موأغومأضرأماظؼوغقنماىدؼد.مواظغرؼىمتؿكؾ

دوسيمصؼطمظؿطؾقؼماظؼوغقنمؼبمزؾماظدوظيماظرخقةماظيتمتعوغلمعـماظؿلقىمؼبمم72انموزؼرماألوضوفمأسطلمعفؾيم

م.طؾمذه ربؿدمزبؿورمعبعيماظذيمذؽؾمظؽـمأذفدماغلمخلرتماظرػونمععمبعضماٌلؽقظنيموسؾلمرأدفؿمد.

مطؾموطالءماظقزارةمصؽوغًماظؿعؾقؿوتماٌشددةمٌدراءم مبـػلفموذوركمصقفو مظؾؿؿوبعيمأدارػو شرصيمسؿؾقوتمحؼقؼقي

اٌدؼرؼوتمبلالمؼصعدماٌـربمشريماألزػري.موأنمؼؿؿمتغطقيمعبقعماٌلوجدمخبطؾوءماٌؽوصلةمعـماألزػرؼنيموأنم

موأنمؼؼقمماٌػؿشقنمبوٌرورمسؾلمطؾماٌلوجدمؼؿؿمشؾؼماظزواؼومعبقعفوموهقؼؾمأ مإظلماٌلوجدماًوظقي. ئؿؿفو

ماًطقىم ماظعؿؾموععرصي معـماغؿظوم مظؾؿلطد محيتمضؾقؾماظصالة ماىؿعي معـمصفر مبدءًا مطؾمؼبمعـطؼؿف اًوظقي

صقرًاموابالغماظقزؼرمأواًلمبلول.موطونمؼبمشرصيمسؿؾقوتمطؾمعدؼرؼيمذبؿقسيمعـماًطؾوءماالحؿقورلمظؾدصعمبفؿم

ؼبمحوظيموجقدمخؾؾمؼبمأيمعلفد..موٕمؼـؿفماٌقضػمسـدمػذامايدمبؾمحرصماظقزؼرمسؾلمعؿوبعيماٌقضػم

مبلولمععمعدراءماٌدؼرؼوت.موطقػممتماظؿـػقذموعقارـماًؾؾمحيتمميؽـمتدارطفمؼبماألدوبقعماٌؼؾؾي..م أواًل

..موؼبمعؽوٌيمػوتػقيمععماظقزؼرماسرتفموضدمحدثمبوظػعؾمبعضماألخطوءمواظيتممتًمععوضؾيماٌؿلؾىمصقفومصقرًا

ماألطربم موالمغـللماظدور محدثمٕمؼؽـمظققدثمإالمبؿضوعـماىؿقعمعـمسوعؾماٌلفدمإظلماظقزؼر. ظلمبلنمعو

ظؾؿقارـماظذيموضػمجبوغؾـومحيتمضبؿلمععـوماٌـربمعـمإرػوبمأصقوبماٌصوحلمواًقغيماظذؼـمبوسقامدؼـفؿم

 .تماظرػونمواغؿصرتماإلرادةمؼبماإلصالحمروٌومأنموراءػومعؼوتؾنيبدغقومشريػؿ..موأذفدمبلغينمخلر

*** 

م: وخؿوعًو:مضولمتعوظل

 "119م118""صدقمآماظعظقؿماألسرافمم"صقضعمايؼموبطؾمعومطوغقامؼعؿؾقن.مصغؾؾقامػـوظؽمواغؼؾؾقامصوشرؼـ"

 

--------------------- 
  غلسا لللاتب اللبري

  األضتاذ عبد املعطٕ عنساٌ

 سٓدٗ اللْاٛ اإلضالمّٕجل 
 views 762 م 6257, 3127مارس  41 أهم األخبار ,أخبار األوقاف ,: في 
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 األضتار / عبذ الوعطً عوراى

ؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿقجفمبوظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾلقدماألدؿوذم/مسؾدماٌعطلمسؿرانمرئقسم   

مم2016/مم3/مم30علموىرؼدةماظؾقاءماإلدالعلمسؾكمعومطؿؾفمؼبمسددػوماظصودرماظققممهرؼرمجرؼدةماظؾقاءماإلدال

م:بشلنموزارةماألوضوفم،محقٌمجوءمؼبمعؼوظف

م

 
 



م----------------------

 :  (حتدٓث )

  غلًسا لسٜٔظ حتسٓس جسٓدٗ اللْاٛ اإلضالمٕ

  اللاتب ّاإلعالمٙ اللبري

 األضتاذ عبد املعطٕ عنساٌ 
 views 0,659 م 5506, 5106هاٌو  07 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

 األضتار / عبذ الوعطً عوراى

ماظؽؾريم      مواإلسالعل مظؾؽوتى مواظؿؼدؼر ماظشؽر مخبوظص مؼؿؼدم مأن ماألوضوف مبقزارة ماإلسالعل ماٌرطز ؼلر

 : رئقسمهرؼرمجرؼدةماظؾقاءماإلدالعلمسؾكمعؼوظفماٌـشقرمبوىرؼدةمهًمسـقان سؾدماٌعطلمسؿران /األدؿوذ

م:،مواظذيمجوءمصقف " دالمعممترمأدقانم..مردوظيمأعـمو "

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 
  اللْاٛ اإلضالمٕ ٓدعه

  إقام٘ املطابق٘ العاملٔ٘ للقسآٌ اللسٓه

 مبدٓي٘ غسو الػٔخ 
 views 2,366 م 6215, 3126نوفمبر  36 أهم األخبار ,أخبار األوقاف ,: في 
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اىاألضتار / عبذ الوعطً عور  

أذودمم–طعودتفمدائؿومم–ؼبمعؼولمرائعمظألدؿوذم/مسؾدماٌعطلمسؿرانمرئقسمهرؼرمصققػيماظؾقاءماإلدالعلم         

 : بنضوعيماٌلوبؼيماظعوٌقيمظؾؼرآنماظؽرؼؿممبدؼـيمذرمماظشقخم،موػذامجزءمعـمعؼوظفماظرائع

 
----------------------- 

  غلسا لللاتب اللبري

 لدكتْز شإٍ حْاعا
 views 5,346 ص 9538, 5102فبراٌر  08 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 
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 : الوصري الٍوم 

م محقاس مزاػل مظؾدطؿقر مواظؿؼدؼر ماظشؽر مخبوظص ماألوضوف مبقزارة ماإلسالعل ماٌرطز ماٌـشقرمؼؿؼدم معؼوظف سؾك

 واظذيمجوءمصقف:م"عبعيموزؼرـبامظؾلقوحي"هًمسـقانم:ممم2015/مم2/مم17بصققػيماٌصريماظققممبؿورؼخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مم



م-------------------------

 غلسا لللاتب اللبري حمند الػيدّٓلٕ

 
ؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/مربؿدماظشـدوؼؾلمؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظممممممممم

،مواظذيمجوءمم"هقيمإظبماظعوٕماألزػريموزؼرماألوضوف"ممهًمسـقانم:م25/10/2013سؾكمعؼوظفماٌـشقرمبؿورؼخم

ممصقف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م---------------------------

  خالص الػلس ّالتقدٓس

 لإلعالمٕ اللبري األضتاذ / حمنْد حبٔب 
 views 0,553 ص 01543, 5103أكتوبر  05 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

مظإلسالعلماظؽؾريماألدؿوذم/مربؿقدمحؾقىم       مواظؿؼدؼر ؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽر

واظذيم " وظلماظقزؼرهقيمٌع "ممهًمسـقانم2014/مم10/مم12سؾكمعؼوظفماٌـشقرمجبرؼدةماألخؾورماظققمماألحدم

مجوءمصقفم:

ماظقدطلموخوصيمؼبمم م  مواظعؿؾمسؾكمتردقخماظػؽر مظؾقػوزمسؾقفو مظؾؿكؾصنيمعـمأبـوئفو عصرمؼبمأذدمايوجي

اظدؼـماإلدالعلموسؾكماألخصمؼبمػذهماظػرتةماظعصقؾيمعـمتورطبفوم،مألغفمتعوظبمتؽػؾمبلعـفومػلمواظؾقًمايرامم

مؼ محقٌمضولمتعوظبمسؾكمظلونمدقدغو موضولمتعوظبم%م، م، مإنمذوءمآمآعـني$ معصر مادخؾقا م%.. قدػمسؾقفماظلالمم:

م..موظذظؽمضقضمآمٌصرمرجوالمزبؾصنيمظـشرماظدسقةماظقدطقيم ظؿدخؾـماٌلفدمايراممإنمذوءمآمآعـنيم$

موتقضقحمايؼوئؼمووضعماألعقرمؼبمغصوبفوماظصققحم،مواظقضقفمبشدةمضدمطؾماظؿقوراتماٌـقرصيم.

ؿـؾمػمالءماظرجولمؼبماألزػرماظشرؼػمخاللمتورطبفماظطقؼؾماظذيمؼؿؾـكموؼداصعمسـماظقدطقيماظدؼـقيمسربموؼؿم م 

حقاظلمأظػموعوئيمسومم،موؼؽقنمعـمبنيمرجوظفمواحدمؼعؿؾمبنخالصموحؽؿيموحققؼيموغشوطمػقماألدؿوذماظدطؿقرم

اظذيمأصدرمسدةمضراراتمطوغًمعـمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفمورئقسماجملؾسماألسؾكمظؾشؽقنماإلدالعقيم

ماظشرسقيم مظؾفؿعقي ماظؿوبعي مصقحمأوضوعماٌلوجد مطؿو م، ماٌـوبر األػؿقيممبؽونمٌـعمشريماألزػرؼنيمعـماسؿالء

وعلوجدماىؿعقوتماٌؿوثؾيم،مووضعماظعدؼدمعـماظضقابطمظؽؾمأئؿيمووسوزماٌلوجدمظؿلريمايقوةماظدسقؼيمؼبم

ماظطرؼؼماٌلؿؼقؿم.

مبـقرةموٕمؼؼؿص م م  مبؾمضوم م، مذطر مصؾوحمطؾمؼقممسؾكمعو مإظلماظقزارةمؼبماظلوبعي ماظذيمضبضر مسؿؾماظقزؼر ر

تصققققيمؼبماظقزارةموعبقعمضطوسوتفومسؾكماظػلودم،موسزلمسددـبامعـماٌلؽقظنيماظذؼـمثؾًمبوظػعؾمعـفؿماظػلودم،م

صوحلماظدسقةموؼؽوصحماظػلودمبؽؾموعوزالماظرجؾمؼعؿؾمظم…وادرتدمػقؾيموطراعيماظقزارةموػقؽيماالوضوفماٌصرؼيم

هقيمذؽرموتؼدؼرموإسزازمٌعوظلماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفمورئقسماجملؾسمم…أذؽوظفموأظقاغفم

األسؾكمظؾشؽقنماإلدالعقيم،موظؾدطؿقرمأغبدمسفقؾيماألعنيماظعوممظؾؿفؾسم،مواٌفـدسمصالحمجـقديمرئقسمػقؽيم

ماألوضوفم.
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 غلس ّتقدٓس لللاتب اللبري األضتاذ حمنْد حبٔب
 views 0,107 ص 00501, 5106هاٌو  55 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/مربؿقدمحؾقىمسؾكم      

،م " وثقؼيمعصرموجفقدماألوضوف " : ممهًمسـقان2016/مم5/مم22ألحدمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيماألخؾورمؼقمما

 :واظذيمجوءمصقف
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 غلسا لللاتب اللـبري األضتاذ حمنْد حبٔب ّجلسٓدٗ األخباز
 views 0,890 ص 01527, 5106هاٌو  7 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

طزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿقجفمبوظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾلقدماألدؿوذم/مربؿقدمحؾقىموجرؼدةمؼلرماٌر       

ماظققمم ماظصودر مطؿؾفمؼبمسددػو مم5/مم8األخؾورمسؾكمعو ماألوضوفمواظؼقوداتم" :ممهًمسـقان2016/ هقيمظقزؼر

م:،محقٌمجوءمصقف "اٌعووغي
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 عالمٕ اللبري أ.د/ حمنْد حبٔبغلسا لللاتب ّاإل
 views 0,509 م 2559, 5103هارش  5 أخبار األوقاف فً 
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 غلس ّتقدٓس لللاتب اللبري األضتاذ / حطً عالو
 views 847 م 5543, 5106ٌونٍو  00 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

http://ar.awkafonline.com/?cat=9
http://ar.awkafonline.com/?cat=9
http://ar.awkafonline.com/?cat=21
http://ar.awkafonline.com/?cat=9
http://ar.awkafonline.com/?cat=21
http://ar.awkafonline.com/?cat=22
http://ar.awkafonline.com/?cat=9


رماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿقجفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/محلـمسالممؼل    

م: مم،محقٌمجوءمصقف2016/مم6/مم11سؾكمعومعؼوظفماٌـشقرمؼبمجرؼدةمأخؾورماظققممؼبمسددػوماظصودرمؼقمماظلؾًم
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 حطً عالوغلسا لللاتب اللبري األضتاذ 
 views 0,002 ص 0515, 5106هاٌو  07 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

مظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ مواظؿؼدؼر سؾكمعؼوظفم حلـمسالم /ؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽر

 :اظذيمجوءمصقف،مو " ػدؼيموزؼرماألوضوف سـديمطالمم.. " : اٌـشقرممبفؾيمآخرمدوسيمهًمسـقان

مضصريمإذامضقلًمبعؿرمزعالئفماظقزراءماظلوبؼنيم اظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيم%وزؼرماألوضوف$مصداضيتمععفمسؿرػو

اظذؼـمعوزالمحؾؾماٌقدةمععفؿمعقصقالمحيتماظققم،مظؽـينماطؿشػًمؼبمذكصقيماظدطؿقرمزبؿورمأبعودامجدؼدة،م

مؼضقؼمبوظـؼدماهلودفمأبدا..موإذامطوغًمخزائـماظدطؿقرمصفقمذكصقيمعرحي،مورقؾي،موعـؼػيمجدا،موصدرهموادعمال

زبؿورمعبعيمعؽدديممبالؼنيماٌالؼنيمعـمأعقالموأصقلماألوضوفمسؾلماعؿدادماٌعؿقرة،مصنغفمأػداغلمػدؼيم

سبقم»و«مؼبمصضوءماظـؼوصي»تػققمضقؿؿفومػذهماألعقالمواظؽـقز،ماهلدؼيماظيتمتلؾؿؿفومعـفمبقدماظشؽرمأحدثمعمظػوتف:م

،ماألولمؼلفؾمأصؽورهموآراءهماٌؿـقسيمؼبماظدؼـمواظـؼوصيمواظػؽرمواالجؿؿوعمواظقرـقي،م«ؽماظػؽرماٌؿطرفتػؽق

مأوم ماظػؼقف مأو مظؾعوٕ مدمسو مزادا موميـؾ مواظـؼوصي، ماظدؼـ مبعضماظـوسمبني مؼبمأذػون ماًوره ماظؿؼوبؾ وؼؽلر

م.ظعوٕمعـمأحداثموهدؼوتاًطقىمالمؼـضىمظقؽقنمذدؼدماالتصولممبققطفموذبؿؿعفمومبومميقجمبفما

غوجعيمالدؿؽصولماظػؽرماٌؿطرفموػقمؼبماظقاضعمعللظيم«مروذؿي»أعوماظؽؿوبماظـوغلمصقضعمصقفمععمسؾؿوءمطؾورمعـؾفم

شوؼيمؼبماظصعقبيمألغفمظقسمبوألعرماهلنيمأوماظقلري،مألنمتصققحماظػؽرمواظـؼوصيمأعرمتراطؿلمعـمجفي،موتؿقؽؿمصقفم

معـمجف معؿعددة مالخؿصورمسقاعؾموسـوصر مػؿي موسؾق مضقؼي، موسزميي موبوظؿوظلمضبؿوجمإظلمجفدمدءوب، مأخري، ي

م.اظزعـماٌطؾقب،موتؼرؼىماٌلوصوتماظؾعقدة،موردمماظػفقةمبنيماظقاضعماٌمٕمواظطؿقحماظذيمغلعلمإظقف

ظؿـػقذموأسؿؼدمأنماظقزؼرماظـشطمواٌػؽرماٌلؿـريماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيمميؿؾؽمرؤؼيموادعي،موصقوشيمجدؼدةم

ػذهماٌطوظىموايؾقلماظصعؾيمبؽؾمحؽؿيمواضؿدارمألغفماظرجؾماٌـودىمصعالمظقزارةماألوضوفمؼبمػذهماٌرحؾيم

 .االدؿــوئقيمعـمتورؼخمعصر،موضؾؾمطؾمذظؽمصفقمسوٕمعقدقسلموعػؽرمإدالعلمذبددمضؾؾمأنمؼؽقنموزؼرا

------------------------------------------- 

 ري األضتاذ أمحد ٍناوغلسا لللاتب اللب
 views 771 م 8556, 5102هاٌو  54 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 
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مظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذم/مأغبدمػؿومم          ؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼر

مم،مواظذيمجوءم2015/مم5/مم21ؼقمماًؿقسمم"هقومعصرموهقوموزارةماألوضوف"انم:مسؾكمعؼوظفماٌـشقرمهًمسـق

 : صقف

 

م---------------------------

 األضتاذ / أمحد ٍناوغلس ّتقدٓس خاص لللاتب اللبري 
 views 0,531 ص 01534, 5102أبرٌل  50 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 
 

ٌتقدم المسكص اإلعالمً بوشازة األوقاف بشكس وتقدٌس خاص للكاتب الكبٍس األستاذ / أحمد همام على مقاله المنشوز     
 : ، والري جاء فٍه " وشٌس األوقاف " : م تحت عنوان0202/  4/  02ٌوم االثنٍه بصحٍفت الوفد 

ادؿقؼموزؼرماألوضوفمسـمجدارةمأممؼػقزمجبوئزةمدوظقيمعـمدوظيماظؽقؼًماظشؼقؼيمحبصقظفمسؾكمذكصقيماظعومم     

غظرًامم2015ظلالممظعوممومتماخؿقورهمعـمبنيمعؽوتماظشكصقوتماإلدالعقيموسؾؿوءماٌلؾؿنيمظقؽقنمدػريًامظؾؿلوعحموا

ماالصؿؿوحمؼبمأوظبمجؾلوتمعؾؿؼكماظؿلوعحم مظقؾؼلمطؾؿي مأؼضًو ماجملولمومتماخؿقوره ماظقاضقيمؼبمػذا ىفقده

 . واظلالم

عورسماىوريمؼبمحضقرمطقطؾيمعـمسؾؿوءماألعيماظعربقيمواالدالعقيمظقمطدمظؾفؿقعمم30بدوظيماظؽقؼًمؼقمم     

ؾؿنيموضؾىماظعربماظـوبضمبوحملؾيمواظلالممرشؿمطؾماظؿقدؼوتماظيتمؼقاجففومأنمعصرمعوزاظًمأعؾماالدالممواٌل

اظعربمواٌلؾؿقنمعـذمأطـرمعـمأربعمدـقات،موػذاماظؿؽرؼؿموػذهماىوئزةمتمطدمظؾعوٕمطؾفمأنمعصرمبؾدمايضورةم

غاًلمضؾيمصوددةمواظؿورؼخمسؾكمأرضفومتؿقطؿمطؾماحملووالتماظدغقؽيماظيتمؼؽقدمبفوماظغربمظالدالممواٌلؾؿنيمعلؿ
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خرجًمسـمضقؿماالدالمموعؾودئفممتورسمارػوبًومظؽؾماظؾشرؼيمبلصؽورمعغؾقريمػداعيمعؿطرصيموظألدػمترتؽىمبودؿم

أنمؼـؾًمظؾعوٕمم–اظعوٕماىؾقؾمم–االدالمماظذيمػقمعـفومبراءمظؼدمادؿطوعماالدؿوذماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيم

ثيمسؾكمأرضفومصودؿقؼًمأنمتؾؼىمبوظؾؾدماألعنيمؼبمتؽرؼؿممسوويمطؾفمأنمعصرماحؿضـًماالدؼونماظلؿووؼيماظـال

عـمربماظعؾودموذطرتمعصرمصراحيمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمأطـرمعـمعرةموذطرتمبوالذورةمسدةمعراتموأطدمػذامطؾفم

آلمبقؿفماظطوػرؼـمأنمؼؼصدوامعصرموضًماظشدةمٌؾؾغمسؾؿفمصؾكم«مربؿدمصؾكمآمسؾقفمودؾؿ»بقصقيمدقدغوم

ماٌلؽقظقيمؼبمزروفمضودقيممآمسؾقف ماظقزؼر مواظلالممظؼدمتقظبمػذا مواظلؿوحي مبؾدماألعـمواالدؿؼرار ودؾؿمأغفو

مبفذهم ماظـوسمعبقعًو صقاجفماظػؽرماٌؿطرفمبؿطقؼرمؼبماًطوبماظدؼينمووجفمأبـوءهمأئؿيماألوضوفمأنمطبورؾقا

أنماظؽؾؿيمدالحمذومحدؼـموأوصوػؿمبلنماظؾغيمومبػرداتفوماظيتمتـؾذماظعـػمواظؿطرفمواالرػوبمظقـؾؿقامظؾفؿقعم

ؼلؿكدعقامسؾوراتماظؿلوعحمواظلؿوحيمواظلالممواظرغبيماظيتمجوءمبفومدقدغومربؿدمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمظؾـوسم

ظؼدمادؿطوعمػذام«موعومأردؾـوكمإالمرغبيمظؾعوٌني»طوصيمهلقماظرغبيماٌفداةمظؽؾماظـوسمعصداضًومظؼقلمربماظعؾودم

لبمحؿكمأسودماظعوٕماىؾقؾمأنمؼط ماظدسقةمبصققحماظدؼـموبذلمجفدمعض ماظقزارةمعـمضؾيمخورجيمسـمارور فر

ظؾؿـوبرمػقؾؿفوموظؾؿلوجدمجالهلومووحدماظصػمضؾؾمتقحقدماًطؾيموغشرمطؿقؾيمعـؿؼوةمعـمعػؿشلماظقزارةمداخؾم

عوممصودؿطوعمأنمعلوجدمعصرموٕمؼؽؿػمبفذامبؾمراضىماألئؿيمواٌػؿشنيماظػرسقنيممبػؿشنيمسؿقممعـماظدؼقانماظ

مؼلوسدهموؼلوغدهمجـقدمذبفقظقنمعـمأصقوبماظػضقؾيموطالءماظقزارةماألجالءم ؼؼقدمدػقـيماظدسقةماظبماألعون،

واعؿدتمجفقدماظرجؾمألطـرمعـمػذامصـراهمؼبمطؾماحملوصؾماظدوظقيمضؾؾماحملؾقيمصوحىمدورمصعولمصودؿقؼمأنم

مغول مطؾف معصرم«م2015دػريماظؿلوعحمواظلالممظعومم»ظؼىممؼؽقنمرجؾمدوظيمظغريتفمسؾكمورـفمودؼـفموهلذا صؿققو

 .بلبـوئفوماألرفورماألبرارمأعـولممسوحيماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوف

 حفظ هللا هصر أرضاً وقٍادة وشعبا

م

م---------------------------

 غلس ّتقدٓس لللاتب اللبري األضتاذ حامد حمند حامد
 views 0,384 ص 0521, 5103أغططص  0 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

 

ؼرمظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذمحوعدمربؿدمحوعدمؼؿقجفماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼد       

م:،مجوءمصقفم" المادؿــوءاتمؼبماألوضوفم"سـمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيماألػرامماٌلوئلمهًمسـقانم

مآمعـم       معلوجد مؼبمهرؼر ماألوضوفمدقفمهؼؼمأػداصفو مأنموزارة معـماألؼوم ٕمأطـمأدبقؾمؼبمؼقم

موظؽـم ماإلدالعقي ماظدسقة مسؾل موايزبقيماظدخالء ماظلقودقي ماووػوتف ماٌصريمجبؿقع مظؾرأيماظعوم مأطد اظقاضع

واظشعؾقيمأنماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفمػقمأولموزؼرمؼمدسمظدوظيماظؼوغقنمبعدمنوحفمؼبمتطؾقؼم

عـمماظؼوغقنمبؽؾمحلؿموضقةمسؾلمطؾمعـمتلقلمظفمغػلفماسؿالءماٌـوبرمدونمترخقصمصودرمعـماألوضوفمبؾماألطـر

ذظؽمأنمػذاماظقزؼرماظشفوعمخاللمضقودتفموزارةماألوضوفموؼبمػذهماٌرحؾيماظدضقؼيماظػوصؾيمؼبمتورؼخماظقرـم
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نحمؼبمأنمضبررمدوحوتموعقودؼـمصالةمسقدماظػطرماٌؾوركمعـماظدخالءمسؾلماظدسقةماإلدالعقيموألولمعرةمؼبم

قوتمايزبقيماظيتمتعؿؾمؼبماظلقوديمتؼقممتورؼخمعصرموأطربمدظقؾمسؾلمذظؽمأغـومٕمغرمأيمذكصقيمعـماظشكص

م.بنظؼوءمخطؾيماظعقدمؼبمأيمدوحيمأومعقدانمسؾلمعلؿقيماىؿفقرؼي

مظؽؾم مأتقجف مسؾلمأن مظزاعًو ماألوضوفمصنغينمأجد ماٌلؿقيمظقزؼر مرصقع مبوألداء مطـًمأذقد مإذا ماألعر وؼبمواضع

ماظلقودلم ماإلدالم معـماألحزابماظيتمتـؿؿلمظؿقور مألنمسم–اظلقودقنيمخوصي مأحزابمبورؾي مأغفو معـ ؾلماظرشؿ

م مزبوظػمظؾددؿقر مؼبمم–وجقدػو ماألوضوفموٕمؼؿلؾؾقا موبؿعؾقؿوتموزارة ماظؼوغقن مبصققح ماظؿزعقا مألغفؿ بوظشؽر

أحداثمأيمأزعوتمععماظدوظيمعـمأجؾماسؿالءمعـوبرماٌلوجدموأضقلمهلؿمسؾقؽؿماالدؿؿرارمؼبماالظؿزاممبصققحم

رمعبعيموعبقعماظؼقوداتمواظعوعؾنيمبقزارةماألوضوفمظـمؼؿقاغقاميظيمؼبمتطؾقؼماظؼوغقنمالنماظدطؿقرمربؿدمزبؿو

اظؼوغقنمبؽؾمحلؿموضقةمسؾلماىؿقعموالمادؿــوءاتمألحدمواظقزارةمععمطؾمعـمضبرتمماظؼوغقنموتـطؾؼمسؾقفم

ؼبموزارةمماظشروطموغبوؼؿفومدؿؽقنمطوعؾيمسؾلمعبقعماٌلوجدموضؾؾماظـفوؼيمأمتينمأنممتؿدمسدويمدوظيماظؼوغقن

األوضوفمىؿقعماظقزاراتماألخرىمواحملوصظوتموعبقعمعمدلوتماظدوظيموذظؽمظـمؼؽقنمإالمعـمخاللمأتؾوعم

بوضلماظقزراءمواحملوصظنيموطؾورماٌلؽقظنيمغػسماألدؾقبماظذيمؼؿؾعفموزؼرماألوضوفمألنماظؼقاغنيمؼبمعصرمالم

محدثمخاللماظلـقاتماظ موأطربمدظقؾمسؾلمذظؽمعو ـالثماٌوضقيمعـمحوالتماظـفىمواظؿعديمودمعـمؼطؾؼفو

 .اظصورخمسؾلمأراضلموأعالكماظدوظيمواظؾـوءمسؾلماألراضلماظزراسقيموأعومزبوظػوتماظؾـوءمصقدثموالمحرج
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مؼبمعؼوظفمم-1 مواظذيمجوء ماٌلوئلم، ماألػرام ماظصقػلمبصققػي محوعد محوعدمربؿد ماألدؿوذ/ اظؽوتىماظؽؾري

م:م"اظقزؼرماظشفوعم"ممهًمسـقانم2014/مم6/مم29اٌـشقرماظققمماألحدم

م       م     معبعي مزبؿور مربؿد ماٌلؿـري ماىؾقؾ ماظعوٕ معع مظل محقار مم–ؼب ماألوضوف معوؼؿعؾم–وزؼر ؼمحقل

بوالجراءاتمايومسيمظفمبشلنماظؿطؾقؼمايؼقؼلموايوزممظؼوغقنماًطوبيمبعدماحملووالتماظشوذةمواٌدعرةماظيتم

معـم موسؾلمعديماطـر معرتعشيمخوئػي ماظلوبؼيموؼبمزؾماغظؿيمضعقػي مادؿقظًمصقفومم30متًمخاللماظعؼقد سوعو

احملرودي،ماطدمظلماظقزؼرماغفمظـمؼؿقاغلماظؿـظقؿوتماٌؿطرصيمسؾلمشوظؾقيماٌلوجدماٌصرؼيمؼبمعبقعماسبوءم

يظيمواحدةمؼبمتطؾقؼمػذاماظؼوغقنمسؾلماىؿقعمدونمادؿــوءموانماظقضػمسـماظعؿؾمػقمضرارهمأليمذكصم
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ؼؼقؿماظلقوديمؼبماظدؼـمعـمعـوبرماٌلوجدماومؼلكرماظدؼـمٌصؾقيماظلقودي.موبؽؾمصراحيمووضقحماضقلماغينم

رتاجعمضقدمأمنؾيمسـمدقودوتفمعفؿومطونماظـؿـموانمػدصفماالولمواالخريمػقمتلطدتمانمػذاماظقزؼرماظشفوعمظـمؼ

معلؽقلمؼبم ماي مسؾقفو مؼلري ماالوضوف مظقزارة موحومسي مواضقي مدقودي مدقضع مواغف موذعؾفو معصر مٌصؾقي اظعؿؾ

ؿحماٌلؿؼؾؾ،مطؿوماطدمظلماغفمظقسمظفمأيمعصوحلمذكصقيمأومذاتقيمواغفمظـمؼلؿـينماحدامعـماظؼوغقنمواغفمظـمؼل

بليمربووالتمظالبؿزازماظلقودلمأومتقجقفمأيمتفدؼداتمظقزارةماألوضوفمأومأيمعمدليمعـمعمدلوتماظدوظيمحيتم

ماظقزؼرمضبظلمبؿلؼقدمذعيبمطؾريم ظقمطونممبفردماظؿؾؿقحمأوماظؿصرؼح.مواضقلمومبـؿفلماظصدقمواألعوغيمإنمػذا

م ماظلقودقي ماغؿؿوءاتف مجبؿقع ماٌصري ماظعوم ماظرأي معـ معلؾقق معبقعموشري مصبىمسؾل مصوغف موظذظؽ وايزبقي،

مؼعؾـمسـمتلؼقدهم مان مصبىمسؾلمذبؾسماظقزراء مبؾماغف ماظقزؼر مػذا موربوصظنيمعلوغدة اٌلؽقظنيمعـموزراء

ماظقرينم ماظرجؾ مػذا مالن معبعي مزبؿور مربؿد ماظدطؿقر ماظيتمؼؿكذػو ماظؼراراتمواإلجراءاتمايومسي ىؿقع

معـماىؿق موىمعلوغدتف معصرماٌكؾصماظعوذؼمٌصر مدخؾمسشماظدبوبريمععمذبؿقسوتمتؽره ماغف مخوصي ع،

وذعؾفوموظذظؽمصفلمترصضموبشؽؾمضورعمدقودوتموزؼرماألوضوفمألغفومتؿعورضمععمعصويفوماًؾقـيماظيتمتفدفم

مظؿدعريماظقرـمعـمخاللماخرتاقماٌلوجدمواظعؿؾمسؾلمتقزقػفومدقودقوموحزبقومواغؿكوبقو.

/مم6/مم29اظغضؾونم،مواظذيمجوءمؼبمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيماظقصدماظققمماألحدماظؽوتىماظؽؾريماألدؿوذم/ماظلقدمم-2

م:م"اظؼراراتماظصوئؾيمواظشفوسيمظقزؼرماألوضوفمم"ممهًمسـقانم2014

وزؼرماألوضوفمطبقضمحربًومذرديمالمتؼؾمضراوةمسـمايربمبوظلالحماظيتمدبقضفوماظؼقاتماٌلؾقيمورجولمم       

ماظشرريمضدماإلرػوب.

ظصقػلماظؽؾريماألدؿوذم/مغودرمأبقماظػؿقحم،ماظذيمجوءمؼبمحقارهمععمععوظلموزؼرماألوضوفمأ.د/مربؿدمزبؿورمام-3

م ماألحد ماظققم ماألػرام مبصققػي ماٌـشقر مم29عبعي مم6/ مهًمسـقانم2014/ مضوغقنمم96م"م مظؿطؾقؼ أظػمإعوم

م:م"أظػمعلفدمجوععمم80اًطوبيمصكم

،موغشرممسوحيماإلدالممودعيمأصؼف،موطبقضمحربومذرديمظؿطفريماٌـوبرمعـمؼعؿؾمبؽؾمجفدمٌقاجفيماظؿشددم       

معـم موضبذر ماظدسقةموتصققحماٌػوػقؿ، موحدهمػقماٌلؽقلمسـمغشر مؼريمأنماألزػر ماٌؿطرف، أصقوبماظػؽر

خطقرةمخروجماٌلوجدمسـمدقطرةماألوضوف،مواظيتمسودتميضـماألزػرمعـذمتقظقفماٌلؽقظقي،مؼدركمأنماألزعيم

ـؾمؼبمتصديمشريماٌؿكصصنيمظؾدسقةمواظػؿقى،موؼطؾؼمضوغقنماًطوبيمبؽؾمحلؿ،موؼعؾـمدائؿومأغفمؼـطؾؼمتؿؿ

عـمعـطؾؼوتمورـقيموذرسقي،موأنمعصؾقيماظقرـمصققماىؿقع،موظذظؽمطوغًماظؼراراتمواٌقاجفوتمايومسيم

ماظػرتةماٌؼؾؾي،موعديمضدرةماظيتمأسودتماألعقرمإظلمغصوبفوماظصققح،موظؾؿعرفمسؾلماًطيماظدسقؼيمظألوضوفمؼب

مععماظدطؿقرم مايقار مػذا مطونمظـو موذطرؼوتفمؼبمرعضون، اظقزارةمسؾلماظلقطرةمسؾلمعبقعمعلوجدماىؿفقرؼي،

مربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوف:

مؼبماظؾداؼيمغقدمأنمغؽبعرفمذطرؼوتؽمؼبمذفرمرعضونم؟ 



صصؾماظصقػموذدةمايرمععمسدممتقاصرمتؾؽمأذطرمأغينمبدأتمدـقاتمصقوعلماألوظبمؼبمعـؾمػذهماألؼوممعـم

مبعضماٌراوحم مػق مضرؼؿـو مألبـوء مؼؿقاصر موطونمأضصكمعو معـماٌؽقػوتمواٌربداتموسبقػو، اإلعؽوغوتمايدؼـي

ماظغوزؼيم ماٌقوه ماظيتمتؾقع مؼبمبعضماحملول مإال متقجد مال مرمبو ماظـدرة، مذدؼد موطوغًماظـالجوتمذقؽـبو اهلقائقي،

مطونماظؿؾػو مطؿو موطونموسبقػو، مأصرادمربدودة، موظدىمبضعي مؼقجدمإالمؼبمغوديماظشؾوبمبوظؼرؼي مالمؼؽود مأؼضـبو ز

اٌذؼوعمػقمذبولماظؿقاصؾماٌؿوح،موٕمؼؽـمعؿوحـبومظؽؾماألصراد،مبؾمطونمبقاضعمعذؼوعمأومعذؼوسنيمظؽؾمسوئؾيم

ماٌؼرئني موطؾور مظلؿوعمغشراتماألخؾور مبوٌلوء موطونماظـوسمؼؿفؿعقنمحقظف مصؽونمأػؾمضرؼيتمعـماظعوئالت، ،

مطؿوم ماظؼرؼي، ماٌعؾؿماألولمألبـوء محقٌمطونماظُؽؿقبوبمػق موتالوتف، مبوظؼرآنماظؽرؼؿموحػظف مطؾريـبا ؼفؿؿقنماػؿؿوعـبو

طوغقامؼؿلوبؼقنمسبقماظؿعؾقؿماظدؼينماألزػريماظقدطل،مإذمتؽؿؿؾماآلنمبوظؼرؼيمطؾمعراحؾماظؿعؾقؿماألزػريمضؾؾم

ظؾؾـنيمواظؾـوتمطؾمسؾكمحدة،موطذظؽمععفدانمظؾؼراءاتمأحدػؿومظؾرجولماىوععلمعـماالبؿدائلمإظبماظـوغقيم

واآلخرمظؾـلوءم.موطوغًمضصيمأبلمزؼدماهلالظلماظيتمؼؼدعفوماألدؿوذمسؾدماظرغبـماألبـقديمأحدمأػؿماظػؼراتماظيتم

مطونمبرغوعٍ مطؿو ماظـوسمطؾمعلوء، ـؼوصقيمظألدؿوذمصمادماٌفـدسمأحدمأػؿماظرباعٍماظ «طؾؿؿنيموبس» ؼـؿظرػو

موتؾؽم مواظرؼوضقي مايلوبقي مواظػقازؼر ماظـوسمؼبمحػظماظؼرآن، مإظبمعؾوراة مإضوصي ماظـوسمطؾمصؾوح، اظيتمؼؿوبعفو

اظيتمتـشقبطماظذػـ،مععمذلءمعـماظؼصصموايؽوؼوتماظقاضعقيمواًقوظقي،موجوغىمعـماظـؼوصيماظزراسقيمواظؿفورؼيم

ماهلودئماظرؼػلماظرضقؼمطوغ ماىق موؼبمػذا مسـدماإلصطورمواظؿورطبقي، معـمذطرؼوتمرعضونمصقفو موغذطر ًماظـشلة،

مأوم ماظؿؿر معـ مبشلء ماظصقوم مظؽلر مإظبماٌـزلمجرؼـبو ماظعقدة مثؿ ماٌمذن، مظلؿوع ماٌلفد مأعوم ماألرػول اغؿظور

اظعصوئر،مثؿماإلدراعمإظبماٌلفدمظصالةماٌغربم،مثؿماظعقدةمإظبماٌـزلمظؿـوولماإلصطورماظذيمطونماظـوسمؼعدوغفم

ظشفرمعـمضؾؾفمبلدوبقعمأومحؿكمبلذفر،موطوغقامؼؽبدؽبقبخرونمأصضؾمعومميؾؽقنمظف،مثؿماظعقدةمإظبمصالةماظرتاوؼح،مهلذاما

معـم مععمذلء ماٌؿقزؼـمؼبمدواوؼـماألشـقوء مظلؿوعمعؼرئلماظؼرؼي مإظبماظلفراتماظرعضوغقي ماظذػوبمبعدػو ثؿ

ماظلؿرموايؽوؼوتمواظؾطوئػمواظطرائػ.

صرقبمسؾكمإطرامماظـوسمؼبمرعضونموخبوصيماٌلقراتلموأصرادمأعـماظؼرؼيمعـمخػرمؼؾب – رغبفمآ – وطونمواظدي

موؼؼقل ماظشرابمظقال، مأو مبوظطعوم موؼدصعينمإظقفؿ موأعــو،م : اظدرج، مغوئؿقنموػؿمدوػرونمسؾكمراحؿـو ؼؽػلمأغـو

أنمبعضمأبـوءمسؿقعؿـومموطـريـبامعومطونمؼضعمعوئدةمرعومماإلصطورمأعوممصؿقيماظؾوبمعؾوذرة،موأذطرمعـماظطرائػمأؼضـبو

طونمؼلتلمصقفؾسمععـومسؾكمعوئدةماظطعوممدونمأيمدسقةمعؾوذرةمأومشريمعؾوذرةمثؼيمؼبمأرضبقيماظقاظدمرغبفمآ،م

وٕمتعرفمضرؼؿـومؼبمتورطبفومأيقبمجوغىمعـمجقاغىماظـلرمأوماظػؿـيماظطوئػقي،مبؾمسؾبركبفؽبمأػؾفومبلؿوحؿفؿ،موؼبمػذام

اظؿـؼؾمبنيمطؿوتقىماظؼرؼيمواظؿدرجمؼبماظؿعؾقؿماألزػريمسؾكمأؼديماألدوتذةماىقماظلؿحماظلفؾ،موعـمخاللم

ماظذؼـمأحؾقغوموأحؾؾـوػؿمؼبمروحمغؿؿـكمأنمتعقدم.

موعوذامسـماًطيماظدسقؼيمظقزارةماألوضوفمؼبمرعضون؟ <

مغعؿؾموصؼمخطيمدسقؼيمواضقي،موغؾذلمأضصكمجفدمظؿـػقذمػذهماًطي،موذظؽمظـشرممسوحيماإلدالمموعقاجفي

موذظؽمعـمخاللماظدروسم ماٌلوجد، ماظقزارةمؼبمرعضونمتؼقممسؾكمأدوسماظؿقاصؾمععمرواد موخطي اظؿشدد،



اظدؼـقي،موطذظؽمعـمخاللمخطؾيماىؿعيماظيتمترطزمبشؽؾمأدودلمسؾكماظؼقؿمواألخالقمؼبمرعضون،مومتمهدؼدم

اظصوئؿنيموأػؾماظؼرآن،ممعقضقسوتمخطىماىؿعيمؼبمرعضونمظؿدورمحقل،مسطوءمآمظعؾودهمؼبمرعضون،مأخالق

ممتم ماٌقضقسوت موػذه مواظؿؽوصؾ، مواظصؾي ماظرب مذفر مرعضون مواظضعػ، ماهلزميي موأدؾوب مواظـصر ماظؼقة سقاعؾ

وسمسؾكماظعؿؾماظعطوءمواىفدمؼبمرعضون،مواظؾعدمهدؼدػومظؿؿـودىمععماظشفرماظؽرؼؿ،موغرطزمأؼضومسؾكمحٌماظـ

سـماإلدرافمواظؿؾذؼر،موصؾيماألرحومموشريػومعـماٌقضقسوت،موػـوكماظؽـريمعـماظـدواتماظيتمدقفمتؼوممؼبم

موػذام مضقابطمظالسؿؽوفمؼبماٌلوجد، موضعـو مطؿو مطؾورمسؾؿوءماألزػرمواألوضوف، موؼشوركمصقفو اٌلوجدماظؽربى،

مس محرصماظقزارة مبوٌلفدمؼمطد مصوالسؿؽوفمؼؽقن ماظضقابط، مػذه مبؿفووز مغلؿح موظـ ماظلـي، مػذه مإحقوء ؾل

معـماظـوحقيم معـودؾًو موأنمؼؽقنماٌؽون ماٌلفد، موؼؽقنمهًمإذرافمإعوم مبوٌصؾقوت، موال مبوظزواؼو مال اىوعع

مو ماٌلفد، ماٌعروصنيمإلدارة مبوٌلفد ماحملقطي ماٌـطؼي مأبـوء ماٌعؿؽػقنمعـ مؼؽقن موأن متؽقنماظصققي، أن

مإدارةماألوضوفماظؿوبعمهلوماٌلفدمعلؽقظيمسـماالسؿؽوفم.

مإنمػـوكمسفزامؼبمسددماألئؿيمواظدسوةموأنماظقزارةمظـمتلؿطقعماظلقطرةمسؾكماٌلوجد؟ اظؾعضمؼؼقل: <

ػذاماألعرمشريمصققحمإرالضو،مبؾمغمطدمأغفمؼبمطؾمعلفدمجوععمػـوكمخطقىمعؿؿقزمأومسوٕمأزػري،موظـمغلؿحم

ؿكصصنيمبصعقدماٌـوبر،موذظؽمظؾقػوزمسؾلماظدسقةمواٌلوجد،موغردمسؾلمػمالءمبوألرضوم،مصعددماألئؿيمظغريماٌ

مؼعينمأنمسددماألئؿيمواًطؾوءمم38أظػمإعوم،موخطؾوءماٌؽوصلةمسبقمم58اٌعقـنيمبوظقزارةمسبقم أظػمإعوم،ممبو

ي،مصننمأسدادماٌلوجدماىوععيمالمأظػمإعوم،موعوداممأنمخطؾيماىؿعيمؼبماٌلوجدماىوععم96ؼصؾمإظبمسبقم

أظػمعلفدم،مواظؼضقيمصؼطمضضقيمإسودةمتـظقؿموتقزؼعماألئؿي،موغؼؾمعـمطوغقامطبطؾقنمعـفؿمم80ميؽـمأنمتؿفووزم

مأضقلم مطؿو مألغـو موظـمغلؿحمألحدمبلنمؼزاؼدمسؾكماألوضوف، موػذاممتمبوظػعؾ، مإظبماٌلوجدماىوععي، ؼبماظزواؼو

موعقاجفيماظػؽرماٌؿشددم،موغشرممسوحيماإلدالممودعيمأصؼفم.مغعؿؾمًدعيماظدسقة : دائؿو

ماظدسوؼيم < مؼب ماٌلوجد مادؿغالل مٌـع ماظقزارة مخطي مغعرف مأن مغقد ماألبقاب، مسؾل ماظربٌوغقي االغؿكوبوت

ماالغؿكوبقي؟

أؤطدمدائؿومأنماٌلوجدمظؾدسقةمواظعؾودةموظـمغلؿحمعطؾؼومبليموووزات،موذظؽمظؾقػوزمسؾلمحرعيماٌلوجدم

موظـمغلؿحمأليمخطقىمبودؿكدامم ماظشلن، مودؿؽقنمػـوكمإجراءاتمحومسيمووهمأيموووزمؼبمػذا وػقؾؿفو،

معؼورم مأومجعؾفو متقزقػماٌلوجدمدقودقـبو، موالمذبولمإرالضومحملووظي مصصقؾمدقودل، اٌـربمظصوحلمأيمعرذحمأو

أومادؿغالهلومظؾدسوؼيماالغؿكوبقي،ماغؿكوبقيمظؾعضماألحزابمأوماظػصوئؾمأوماىؿوسوتمطؿومطونمضبدثمؼبماظلوبؼ،م

ماألزػرم مدقطرة مسـ مخرجًماٌلوجد مإذا ماإلخقان موربي متؽرار معـ موأحذر موّظك، مضد ماالدؿغالل مػذا صزعـ

واألوضوف،مووطالءماظقزارةمؼبماحملوصظوتمؼؾذظقنمأضصلمجفدمظؿـػقذمخطيماظقزارةمؼبمذظؽ،مألنمذظؽمواجىم

ماظػؽرماإلدالعلماظصققح،مأوماٌصؾقيماظعؾقومظؾقرـم.ذرسلموورين،موظـمغـوورمدقودقـبومسؾكمحلوبم

مبعضماظظقاػرماظلؾؾقيمتـؿشرمؼبماجملؿؿع،مطقػمميؽـمعقاجفيمعـؾمػذهماظؼضوؼوموتقسقيماظشؾوبمعـمخطقرتفو؟



عصرماظققممؼبمحوجيمظعقدةمعـظقعيتماظؼقؿمواظعؿؾ،مصوألعؿمتؿؼدممبوظعؿؾمواألخالق،موسبـمؼبموزارةماألوضوفم

م مسؾكمػذه مبفدفمغرطز ماظشؾوب، مظؾفوععوتمواٌدارسموعراطز ماظدسقؼي ماظؼقاصؾ معـ مسدد مومتمتقجقف اظؼضوؼو،

ماألورون،م ماظشؾوبمؼبمبـوء مدور موايدؼٌمسـ مواإلدعون، ماظؿقرشماىـلل مخطقرة موبقون ماٌػوػقؿ تصققح

مصوإلغلونماظؽرؼؿمالمؼؼ مواجىمذرسل، مواظؿصديمهلو ؾؾماظذلمواٌمطدمأنماظؿقرشمزوػرةمذوذةمسؾكمأخالضـو،

واهلقانمظـػلفموالمظغريه،موعـمعوتمدونمسرضفمصفقمذفقد،موعـمعوتمدونمسرضمشريهمصفقمذفقد،موعـموضػمعقضػوم

دؾؾقومسـدمػؿؽماألسراضمظعـفمآموردقظفمواٌمعـقنمؼبماظدغقومواآلخرة،مظؽـمػذهماظظقاػرماظلؾؾقيمتؾبعدمغؿقفيم

بلنماظزوجمميؽـم : نمصؼفماظقاضعمواٌؼوصد،مبوظؼقلظؿصديمشريماٌؿكصصنيمظؾػؿقى،مصكرجمبعضمعـمالمؼؼدرو

،مصوظرجؾمالمميؽـمأنمؼريم !! ظفمأنمؼرتكمزوجؿفمظؾؿغؿصؾنيمإذامخوفمسؾكمحقوتف،مصليمشبقةمػذهموأيمذفوعي

أيماعرأةمتؿعرضمألذىموؼؼػمصوعؿو،موإذامطونماظدصوعمسـماألجـؾقيمواجؾومذرسقو،مصؿومبوظـومبوظدصوعمسـماظزوجيم

مواظؾـًم.مواألممواألخً

موطقػمميؽـمعقاجفيمشريماٌؿكصصنيماظذؼـمؼؿصدونمظؾػؿقى؟ <

مردعم معـ موالبد مضقعل، مأعـ مضضقي مؼعد مواظدسقة، مظؾػؿقى ماظؿصدي معـ ماٌؿكصصني مشري معـع مأن اٌمطد

اٌؿطووظنيمسؾكمدوحيماظدسقةمواظػؿقىمبوظؼوغقن،ماظذيمؼلـدمطؾمذلءمإظبمأػؾفماٌؿكصصنيمصقف،موذظؽمدصعوم

واضؿقوممشريماٌؿكصصنيمظلوحؿفو،موورؤمبعضفؿمسؾكماظػؿقىمدونمسؾؿمأومعراسوةمٌومصبىمأنم ووى،ظػقضكماظػؿ

ؼراسكمعـمعالبلوتمايول،مواظزعون،مواٌؽون،موأحقالماٌلؿػؿني،موعراسوةمصؼفماٌؼوصد،موصؼفماألوظقؼوت،موضدم

ؿوءمبرئوديماإلعومماألطربمٌراجعؿفمروظؾًمبنسدادمتصقرمظؼوغقنمؼـظؿمذؽقنماظػؿقى،موؼعرضمسؾكمػقؽيمطؾورماظعؾ

م.واظـظرمؼبمرصعفمإظبماىفوتماٌكؿصيمظؾـظرمؼبمإضراره

م---------------------
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يمدسقؼيموذبؿؿعقي،مسـمررؼؼماخؿقورمأصضؾماًطؾوءم،موتـظقؿموطذظؽمتػعقؾمدورماٌلفدماىوععمٌومظفمعـمردوظ

ماٌلؿـريم ماإلدالعل ماظػؽر مظـشر مارتؽوز مربقر ماىوعع ماٌلفد مؼصؾح محبقٌ مؼقعقي مودروس مأدؾقسقي غدوات

 . وتصققحماٌػوػقؿماًورؽيم،مععمسؿؾمضوسدةمبقوغوتمخوصيمبوٌلوجدماىوععي

موعشو   مذبؿؿعقو ماألوضوفمحراطو مؼبموذفدتموزارة ماظقزؼر ماألزعوتمحقٌمنح معـ ماٌقارـمؼبماظعدؼد رطي

ماحملوصظوتم مسؾكمعبقع ماظؾققم معـ مأرـون مؼبمتقزؼع محقٌمنح ماألضوحل مصؽقك مؼبمعشروع اٌلوػؿي

واٌـورؼماألطـرمصؼراموأذدماحؿقوجوموطذظؽمدوػؿمبشؽؾمطؾريمؼبمحؾمأزعيمارتػوعمدعرماظلؽرمحقٌمتعوضدمسؾكم

ارةماظؿؿقؼـمظؿقزؼعفمسؾكمعبقعماألدرمدونمػوعشمربحموطذظؽماٌلوػؿيمؼبمتقصريمطؿقيمطؾريةمعـماظلؽرمعـموز

 . عؼوسدماظطالبمواظؿالعقذمبوٌدارسمضؾؾمبدءماظعومماظدرادلمودصعماٌصروصوتماٌدردقيمظؾطالبماظػؼراء

فومبرتطقىموادؿطوعموزؼرماألوضوفمؼبمزؼودةمحصقؾيمصـودؼؼماظـذورمبـققمػبليمعالؼنيمجـقفمغؿقفيمضؾطمذؽقغ   

 .طوعرياتمأومبرتطقىمضػؾنيمظؽؾمصـدوقمأحدػؿومبوٌدؼرؼيمواآلخرمبوظقزارة

وتعدمعـماإلنوزاتماٌلؿؿرةمظقزؼرماألوضوفموػقػمعـوبعماإلرػوبمواظؿطرفمبوظلقطرةمسؾكمعبقعماٌلوجدم  

 .اٌؿشدداظيتمطوغًمتوبعيمظؾفؿوسوتمواىؿعقوتمواظيتمطونمطـريمعـفومذبوالمظـشرماظػؽرماٌؿطرفمو

وألولمعرةمؼبمتورؼخماظقزارةمؼؿؿمبؼرارمد.مربؿدمزبؿورمعبعيممتماظؼقوممحبؿؾيمعقدعيمظؿطفريمعؽؿؾوتماٌلوجدم   

 . عـمعبقعماظؽؿىمواٌطؾقسوتمواألذرريمواألضراصماٌدذبيماظيتمهؿؾمصؽرـبامعؿشددـبا

م    مربوصظوتمعصر مجبؿقع ماظدسقؼي ماظؼقاصؾ معبعي، مزبؿور مربؿد موزارةموطـػماظدطؿقر حبقٌمؼرتأسموطقؾ

موبرئودؿفمذكصقـبوم مبلحدمعراطزماحملوصظي مؼقمماىؿعي متؽقنمإحداػؿو م، مضوصؾؿنيمأدؾقسقـبو األوضوفمبؽؾمربوصظي

ألداءمخطؾيماىؿعيموسؾكمأنمتشؿؾمػذهماظؼقاصؾماظؼرىمواظعزبمواظـفقعم،مظقلخذماظـوسمصققحماإلدالممعـم

ماظ ماظػؽر مغشر موغؿؿؽـمعـ ماٌؿكصصنيم، مؼبماإلؼػودماظعؾؿوء مبردوظؿـو ماظقصوء معع م، مطؾفو معصر قدطلمؼبمربقع

م.واظؾعـوتم،محؿكمنؿٌماظؿطرفمعـمجذوره

م--------------------
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أولمأزػريمؼؿصدىمجبدموحلؿممأغومععفىمبوظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفم..مبصراحيمذدؼدةمػقم م م 

ظإلخقانم..مػقمأولموزؼرمأوضوفمؼبمبرمعصرمؼؼػمبوٌرصودمظؼضقيماٌـوبرمبعدمأنماسؿالػومطؾمعـمػىمودبم..مػقم

أولمأزػريمواضحمؼبمعقاجفيماظؿشددمواظؿطرفموأغومأحققفمألنموزارتفمأطربمعلؿقدعمألصؽورماإلخقانموٕمؼفودنم

ػؿم..مرمبومظـمؼؿكؾصمعـفؿمبلفقظيمظؽـفمضبوولمبدأبموػؿيموؼؽػلماغؿصورهمصؼدمدعلمظؿطفريػومعـفؿموعـمبؼوؼو

ؼبمعقضعيماٌـوبرم..موأضقلمٌعوظلماظقزؼرم:مإنمضقاصؾماظدسقةماظيتمدقفمؼردؾفومإظلماحملوصظوتمذلءمرقىم..م

معـمأبقابماظػؿـيموأغًمؼبم ماإلرػوبموهؿوجمإظلمعـمطبرجفو رأؼلموظؽـمػـومؼبماظؼوػرةماظؽربيمبمرمشذاػو

ماظقحقدماظؼودرمسؾلمذظؽمىرأتؽمؼبمعقاجفيماظؾورؾ.
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ممبصققػيماٌصريم2014/مم8/مم29ؼوظفماٌـشقرماظققمماظلؾًمذؽرـبامظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/مسؿودمصمادمسؾكمع    

 : ،مواظذيمجوءمصقف " ربؿدمزبؿورمعبعيم..ماظقزؼرماظشفوع " : اظققممهًمسـقان

ماإلرػوبقيم    ماىؿوسوت معقاجفي مصك ماألوضوف، موزؼر معبعي، مزبؿور مربؿد ماظدطؿقر مذفوسي مبوظغ مبؿؼدؼر أتوبع

،مممـمدقطروامسؾكمطـريمعـماٌلوجدمواظزواؼومصكمأسبوءماظؾالد،موأحلىمواإلخقانمواظلؾػقنيموعـمسؾكمذوطؾؿفؿ

 .ٕمتشفدمعـذمدـقاتمرقؼؾيموزؼرًامبفذاماظقسكماظلقودكممبفوممعـصؾف«ماألوضوف»أنم

ؼدركماظدطؿقرمعبعي،معـذماظققمماألولمظفمصكماظقزارة،مأػؿقيمعـعماظؿقزقػماظلقودكموايزبكمظؾؿلوجد،مطؿوم    

بعضماظقزراءماآلخرؼـ،مم-ظألدػم-رةماحؿاللماظلؾػقنيماٌـوبرماظدؼـقي،موٕمؼـوصؼفؿمطؿومؼػعؾؼدركممتوعومخطق

مشريم معـع ماظشفوع ماظقزؼر موضرر ماآلن، ماألحزاب مرؤدوء مبعض مؼػعؾ مطؿو مهوظػوت، مصك مظؾدخقل مؼػووضفؿ وٕ

بعضماألئؿيمواًطؾوءمماألزػرؼنيمعـماسؿالءماٌـوبر،مصكمضربيمواضقيمظؾلؾػقني،موٕمؼؽؿػ،مظؽـفمادؿؾعدمأؼضو

 .عـماٌلوجدمصكمخطقةمعفؿيمظؾلقطرةمسؾكماًطوبماظدؼـكماٌؿطرف

موادؿؽؿؾمضراراتفماىرؼؽيممبـعمإضوعيمصالةم     ماظقزارةمعلموظيمسـمإضوعيماظشعوئرماظدؼـقي، ماظقزؼرمصراحي: ضوهلو

ماىؿفقرؼيمأسبوءمصكمواظزواؼومداٌلوجمعبقعمضؿمأؼضوموضررمعرتا،م٠1اىؿعيمصكماظزواؼوماظؿكمتؼؾمعلوحؿفومسـم

 .األوضوفمظقزارة

ظقسمذررومصكم»عومؼشريمصقفمإظبمضرورةماالغؿؾوهمظطؾقعيماظؿقوظػوتماإلرػوبقي،موضول:م«معبعي»ضرأتمظؾدطؿقرم    

مضدمتؽقنمضؿـقيمصكمضقءمعومضبؼؼمأػدافمعبوسوتموضقىم مظؽـفو مععؾـي، ػذهماظؿقوظػوتمأنمتؽقنمعؽؿقبيمأو

http://ar.awkafonline.com/?cat=21
http://ar.awkafonline.com/?cat=22
http://ar.awkafonline.com/?cat=21
http://ar.awkafonline.com/?cat=9
http://ar.awkafonline.com/?cat=9


آمسؾقؽمؼومعقالغو..متؼقهلومصكموضًمطبشكمصقفم«.موعـمؼدسؿفومأومؼلؿكدعفومظؿقؼقؼمعصويفاظظالممواإلرػوبم

اظؽـريونماٌقاجفي،مودسوماظعؾؿوءمواٌـؼػنيمواٌػؽرؼـمإظبمأنمؼؼػقاموضػيمرجؾمواحدمظؽشػمزؼػماىؿوسوتم

خقانماظدوظبمبلغفمسؾكمأمتمتـظقؿماإل«معبعي»وؼصػمم-«االدؿشفودؼي»الحظمأغفمٕمؼؼؾمم-اإلرػوبقيمواالغؿقورؼي

 .االدؿعدادمألنمؼفؾؽمايرثمواظـلؾمظؿقؼقؼمعكربفماظلؾطقؼيموعطوععفماظدغققؼي

ضقوداتماظدوظيماٌلؿفدصي،موسؾكمرأدفومعصرمواظلعقدؼيمواإلعوراتم«معبعي»وبرؤؼيمأطـرمسؿؼًومؼطوظىماظدطؿقرم   

 .تماإلرػوبموضقىماالدؿعؿورماظؿكمتدسؿفواظؽقؼً،مظؿؽقؼـمرؤؼيمادرتاتقفقيمشريمتؼؾقدؼيمٌقاجفيمهدؼو

اغطالضومعـمتؾؽماظرؤؼي،مدسوماظقزؼرماظقاسكمإظبمإدراجمضـوةماىزؼرةماظؼطرؼيمضؿـماٌـظؿوتمراسقيماإلرػوب،م    

وٕمطبشماإلذورةمإظبمرسوؼيمطؾمعـمضطرموترطقومىؿوسيماإلخقانماإلرػوبقي،موطذظؽماإلذورةمٌـمؼرؼدونمتؼلقؿم

ماظعربقي ماظصفققغكماٌـطؼي مجقشماظعدو محؿكمؼؽقن موصػماىقشماإلدرائقؾكم-وتدعريمجققذفو ػقمم-ػؽذا

معـمعبوسيماإلخقانماإلرػوبقيموعـم معضودا مؼقاجفماظقزؼرماظشفوعمػفقعو مبطؾقعيمايول. األضقىماظذىمالمؼؼفر

ماظرجؾمصكمعقا مأنمذفوسي مشؾوء، مسـمجفؾمأو موصوتمػمالء، ماالغؼالب، موزؼر مبلغف موؼصػقغف جفؿفؿمظقلًمواالػو،

مظفمسومم موأتذطرمحقارا مبلؼقطمحؽؿفمصكمعصر، مارتؾورو اإلرػوبقنيممتقظبمأثـوءم3123وظقدةماٌقضػماظراػـمأو

ماألزػرم مضولمصقف: مبوألزػر، ماظدرادوتماإلدالعقي مظؽؾقي مطعؿقد معـصؾف موطونمؼشغؾموضؿفو مصكمعصر، ماظلؾطي عؼوظقد

عـمذوءموأبكمعـمأبك،موأطدمأنمأبـوءماألزػرمدققاجفقنممدقظؾماٌرجعقيماظدؼـقيماألوظبمواألخريةمصكمعصرمذوء

مإظبمضراراتم مععمضـوسوتفماظؿكمؼرتعبفو مواتلوضو ماظـقؾمعـمرعقزه، متفؿقشفمأو مأو بؽؾمحلؿمعـمؼلعكمظؾـقؾمعـف،

 .اآلن،مدسومسؾؿوءماظدؼـمبعدمماالسبقوزمايزبكمأوماظلقودك

موظفماظعدؼدمعـماٌمظػوتمصكماألدبمواظشعرمصكمحبـكمسـمدريةماظرجؾمصقجؽًمبلغفمسضقمبوهودماظؽؿ    وب،

ماظدسؿم مؼلؿقؼ مأؼضو مظؽـف مذؽ، مبدون مواظؿؼدؼر ماظؿققي موعـؼػموأدؼىمؼلؿقؼ مأزػرى موزؼر ماألدبك.. واظـؼد

واٌلوغدةمصكمعقاجفيماظظالعقني،موسـمغػلكموسؾكمضدرمروضؿكمظـمأترطفموحده،موأدسقماظؽوتىماٌلؿـريمربؿدم

ب،مظؿؽرميفمصكمٌاضربمصرصي،مظقشعرمبلنمعلوغدتفمظقلًمعـماألصرادمصؼط،مظؽـفومأؼضومدؾؿووى،مرئقسماهودماظؽؿو

 .عـمطقوغوتموعمدلوتمععؿربة

 . صؿومأحقجـومظشفوسؿفمصكماضؿقومماٌلؽقتمسـفمصكماٌمدليماظعرؼؼي    

ماٌرطزماإلسالعلمظقزارةماألوضوف

------------------------- 
 حتدٓث( )

 فٕ اللبري األضتاذ عادل دزبال٘غلس ّتقدٓس لللاتب الصح
 views 2,317 م 21241, 3126يناير  35 أهم األخبار ,أخبار األوقاف ,: في 
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دمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىماظصقػلماظؽؾريماألدؿوذمسودلمدربوظيمؼؿؼ     

م: ،مواظذيمجوءمصقفم"ؼورؼًمم"ممهًمسـقانم:م2015/مم1/مم29سؾكمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيماألخؾورماظققمماًؿقسم
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 صحفٕ األضتاذ ّاٜل فآصغلسا لللاتب ال

 views 0,080 م 3534, 5102ٌناٌر  2 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

ماٌر        ماظصقػلمبصققػيمؼؿقجف موائؾمصوؼز مظؾؽوتىماظصقػلماألدؿوذ مواظؿؼدؼر ماإلسالعلمخبوظصماظشؽر طز

ماالثـنيم ماظققم مبوظصققػي ماٌـشقر مم5اظقرـمسؾكمعؼوظف مم1/ م2015/ ماًطوبمم"ممهًمسـقانم: مثقرة م.. عبعي

م: ،موجوءمصقفم"اظدؼينم
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م.--------------------

 غلًسا لللاتب ّالصحفٕ اللبري األضتاذ ّاٜل فآص
 

 views 287 م 05548, 5102ٌونٍو  52 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

مظؾؽوتىمواظصقػلماظؽؾريماألدؿوذموائؾمصوؼزمسؾكمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيماظقرـماظققمماًؿقسم /م 6/م 25ذؽرـبا

 : ضدماظؿطرفم،مواظذيمجوءمصقف«مزبؿورمعبعيم»مممهًمسـقانم2015

ضطعمسؾكمغػلفمسفدًامبوظعؿؾمسؾكموضػمربووالتماظلؾػقنيمواإلخقانمغشرمأصؽورػؿمداخؾماٌلوجد،موراحمؼؿدبرم

مواٌؿشددةم ماظؿؽػريؼي مواألصؽور مظؾشعورات مواظؿصدى ماإلدالم، مودطقي موغشر ماظدسقى، ماًطوب مضؾط طقػقي

م مخصؾي متربي ماٌلوجد معلؿغؾي مبعضماظؿقوراتماظدؼـقي ماظؿكمرصعؿفو موجذبماظشؾوبمبودؿموايزبقي، ظؾٌمأصؽورػو

 .اظدؼـ

ماظذىماسؿربهماظؿقورماظلؾػكموعـمضؾؾفماإلخقانماًصؿماألطربمهلؿ،م موزؼرماألوضوف، اظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعي،

مؼودرم مدؾؼموعـحماظدطؿقر مأغف مرشؿ مسـمررؼؼفؿ، مأىمتـوزالتمعـمأجؾمإزاحؿف ماظطرقمتؼدؼؿ مجبؿقع وحووظقا

مبوإلدؽـدر مصكماظؼوػرةمبرػوعكمتصرؼحمخطوبي مطونمآخرػومربضر مإالمأنماظقزارةمحررتمضدهمسدةمربوضر ؼي،

 .بلؾىمإظؼوئفمدردًومدونمإذن

موعلوجدػوم ماألوضوف معدؼرؼوت مسؾك متػؿقشقي مغبالت مبنجراء ماظقزارة مظؼقودات متعؾقؿوت مأصدر ماألوضوف وزؼر

معـمأجؾمعـعم ماظلؾػقي، ماظؿكمتعؿربمععؼؾماظدسقة ماإلدؽـدرؼي مصكمربوصظي معـماسؿالءموهدؼدًا عشوؼخماظلؾػقي

 .اٌـوبرموتطفريماٌلوجدمعـمأصؽورػؿموهرؼرمربوضرمضدماٌكوظػنيمعـفؿمظؼوغقنمممورديماًطوبي

بذظؽ،مبؾمأصدرمتعؾقؿوتمإظبماظؿػؿقشماظدسقىمواإلرذودماظدؼـكموإدارةماٌؽؿؾوتمبوظقزارةم«معبعي»ٕمؼؽؿِػم

ماٌل معؽؿؾوت محملؿقؼوت مطوعؾ مصقصموجرد مإجراء موأذرريمبلرسي مطؿى معـ ماىؿفقرؼي معلؿقى مسؾك وجد

مأغؿٍمسـفمعصودرةمبعضماٌدؼرؼوتمأطـرمعـم موػقمعو ماظضوظيمواظشوذة، معـماألصؽور مآالفم٧ودقدؼفوتموتطفريػو

مشـقؿمووجدىم«اظؼرضووى»ومضطىمدقدمرأدفؿموسؾكمواظلؾػقي،ماإلخقانمظرعقزم«دىمدك»وموذرؼطمطؿوب

 .اظلؾػقيمدسقةاظمعشوؼخمعـموشريػؿمسؾداٌؼصقدموربؿد

مالمدقؿوم ماظدؼـمالدؿؼطوبمضطوعمطؾريمعـماىؿفقر، ماظلؾػكمؼؾعىمسؾكموتر مأنماظؿقور ماألوضوفمؼعكمجقدًا وزؼر

موظقمسؾكم مواظلقودقي مواألػدافماظدغققؼي ماظضقؼي ماظشؾوبمصكمررؼؼمايزبقي مثؿمبعدمذظؽمؼقجفمػمالء اظشؾوب،

م مدسو مممو مسؾك«مزبؿورمعبعي»حلوبماظدؼـ، مسؾكممإظبماظؿـؾقف مظقلًمحؽرًا مبلنماٌلوجد طؾمضقوداتماظقزارة

 .صصقؾمأومتقورموإمنومٓموخوضعيمظلقطرةماظقزارةماظؿكمتلريموصؼمغفٍماألزػرماظقدطكموغؾذماظعـػمواظؿطرف

مصكمسفدماإلخقانمضـوبؾمعقضقتي،م«معبعي»أدركم ماظؿقوراتمصكماظلوبؼموهدؼدًا أنمبعضماٌؽؿؾوتمزرسًمصقفو

 .كماظقزارةمطؾحمعبوحمتؾؽماألصؽورمداخؾماٌؽؿؾوتظذظؽمطونمظزاعًومسؾ

م
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م----------------

 غلًسا لللاتب ّالصحفٕ اللبري األضتاذ ّاٜل فآص
 views 0,141 م 7535, 5103ٌولٍو  2 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

ماظلؾًم ماظققم ماظقرـ مبصققػي ماٌـشقر مسؾكمعؼوظف مصوؼز موائؾ ماألدؿوذ مظؾؽوتىمواظصقػلماظؽؾري مم5ذؽرـبا /مم7/

 : ،مواظذيمجوءمصقفم"زبؿورمعبعيم..ماٌلوجدمٓمم"ممهًمسـقانم2014

كمصرتةموجقزةمصكمإزاظيماظؿشققبػوتمواظـؿقءاتماظؿكميؼًمبوًطوبماظدؼـك،مومتؽـمنحمإظبمحدمطؾريمص       

إظبمدرجيمطؾريةمعـمإحؽومماظلقطرةمسؾكماٌلوجد،موإبعودػومسـماظلقوديمواظصراسوتمايزبقيماظضقؼي،موتصدىم

صكماظدسوؼيممبؽؾمضقةمظإلخقانمواظلؾػقنيمووضػمهلؿمبوٌرصودمٌـعمصقضكماًطوبماظدسقى،موادؿغاللماٌـوبر

ضؿـموزارةماظدطؿقرمم2013ؼقظققمم16اظلقودقيموايزبقي.متقظبماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيمحؼقؾيماألوضوفمصكم

مبعدمثقرةم ماظؾؾالوىماظؿكمتشؽؾًمطلولموزارة مدقودقًوم2013حوزم معلؿؼاًل مظؽقغف مغظرًا موحظكمبرتحقىماألئؿي ،

 .وطقغفمأولمسؿقدمعـؿكىمظؽؾقيماظدرادوتماإلدالعقي

أخذمابـمبـكمدقؼػمسؾكمسوتؼفمعفؿيمتطفريماٌلوجدمواظدسقةمعـماظدخالءمسؾقفوموإسودةمػقؾيموضددقيم       

اٌلوجد،مبعقدًامسـمأىماغؿؿوءاتموأػقاء،محقٌمادبذمسددًامعـماظؼراراتمٌـعماظؿقزقػماظلقودكمايزبكمأوم

ةماىؿعيمصكماظزواؼوماظؿكمتؼؾمعلوحؿفومسـماٌذػؾكمأوماظطوئػكمظؾؿـربمأومظؾؿلفد،معـمبقـفومضرارهمعـعمإضوعيمصال

ٔوغنيمعرتًا،مثؿمتؾعفممبـعمشريماألزػرؼنيمعـماًطوبيمصكماٌلوجدمايؽقعقيمواألػؾقي،مثؿمضررتموزارةماألوضوفم

صكمؼـوؼرماٌوضكمتقحقدمخطؾيماىؿعيمصكمعبقعمعلوجدمعصر،مادؿـودًامإظبمأنماظقزارةمعلؽقظيمسـمإضوعيماظشعوئرم

موح مشريماظدؼـقي مواًطؾوء ماألئؿي موربودؾي ماظؼرار مبفذا مؼؾؿزم مال معبعقي مألى متوبع معلفد مأى مضؿ معـ ذقبرت

أظػمإعومموخطقىمهلؿماغؿؿوءات،معـماٌلوجدمم12اٌؾؿزعني،موغؿقفيمظؾلقوديماىدؼدة،مادؿؾعدتماظقزارةمسبقم

 .ضؿـمعلوسقفومظؾلقطرةمسؾكماًطوبماظدؼـك

ممورديماًطوبيمصكمآخرمسفدماظرئقسماظلوبؼمسدظبمعـصقرمإلحؽومماظلقطرةممٕمؼفدأمبوظفمإالمبنصدارمضوغقن       

مبوًطؾيم موعؾؿزعًو مسؾكمترخقصمعـماظقزارة محوصاًل مأو ماٌـربمإالمعـمطونمأزػرؼًو مؼصعد سؾكماٌلوجدمحؿكمال

ـمصكمادؿصدارمعقـوقمذرفمدسقىمعؾزممظؽؾمع«معبعي»اٌقحدةموالمؼلكءمإظبمعمدلوتماظدوظيمورعقزػو.منحم

موعمخرًام ماظلـيماحملؿدؼي، مورضكًمظفماىؿعقيماظشرسقيموأغصور أرادماظعؿؾمصكماظدسقةموصعقدماٌـربمبرخصي،

مبؾـقدماٌقـوق،م مؼقغسمزبققنمبوالظؿزام ماظدطؿقر مسؾكماٌقـوقموتعفدمرئقسمحزبماظـقر ماظلؾػقي واصؼًماظدسقة

مسؾكماٌلو مالصؿوتماىؿعقوتموعلؿقوتفو موجقد مرصضمادؿؿرار موأؼضًو مذعور: مراصعًو ممموم«وأنماٌلوجدمٓ»جد ،

اضطرماىؿعقيماظشرسقيمإظبمإزاظيماظالصؿيماًوصيمبفومعـمسؾكماٌلفدماظرئقلكمبرعلقسموادؿؾدظؿفمبالصؿيمعؽؿقبم

 .«وزارةماألوضوف»سؾقفو:م

دكمأومعـمعؿوجرةماظؾعضمبوظدؼـموخؾطفمبوظلقودي،معمطدًامأغفمظـمميـحمإذغًومألىمرعزمدقو«معبعي»رصضم        

ؼروقبجمالغؿكوبوتموخالصفمأومؼدسقمإظبمحزبمأومتقور،موبوألدؾقبمذاتفمتعوعؾمععمعقدؿمايٍمػذاماظعوممبلنمروظىم
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وزؼرماظلقوحيمبوظؿشدؼدمسؾكمطؾمذرطوتماظلقوحيمبعدممادؿؼداممعشوؼخمعؿشددؼـمأومأصقوبمأػقاءمسؾكمرأسم

 . يمالممتًمإظبماظدؼـمبصؾيوصقدمايفقٍ،محؿكمالمؼؿؿمإصلودمذعريةمايٍمألدؾوبمدقودق

م----------------

 غلسا لللاتب الصحفٕ اللبري عبد اجلْاد الفػين
 views 0,308 ص 05510, 5103ٌولٍو  2 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

،مواظذيمم"زبؿورمعبعيم..موزؼرمبدرجيمربوربم "ذؽرامظؾؽوتىماظصقػلماظؽؾريمسؾدماىقادماظػشينمسؾكمعؼوظفم:م

 جوءمصقفم:

مدؼـقيمم م م  مدالحفؿمضشقر مصقفو مطبقضمععوركمأسداؤه مبوألدب، مبدرجيمربورب،مغبؾماظلالحمعؿقصــبو موزؼر ػق

مظؽـفماسؿصؿمبقدطقيماألزػرمواسؿدالمعـفففماٌؿػؼمععمرؾوئعماٌصرؼني،مجوءما ماظؽـريمعـمأتؾوسفؿ، شبدعمبفو

سشماظدبوبريم"اظقزارةموػلمتعٍمبوألخقغيمؼبمعبقعمصروسفو،مصودؿكدممدقوديماظـػسماظطقؼؾ،موأدركمأغفمدخؾم

ماظؿطوول" مٕمطبشماظؿفرؼحموال مؼبماظؿعوعؾمععفو، ماعؿؾؽمجرأة موظؽـف مأغفمم، ماظـوغقي ماظؾقظي موأسؾـمعـذ سؾقف،

مدقؼضلمسؾكمأذغوبماإلخقانمبوألوضوف،مودقفؿعممشؾماظؼوصكمواظداغكمحقلماألزػر.

دخؾمععوركمايلوبوتماظؾلقطيمتؼضكمبلغفمدقكلرػو،مظؽـفمغبؾمرأدفمسؾكمؼدهموضررمغزعمروحماإلخقانم      

سقةمبوٌلوجد،موادؿعونممبقوربنيمؼشؾفقغفموأظؼكمعـمثؽـوتفؿماظيتمطوغقامؼؿقصـقنمبفومهًمعلؿكمممورديماظد

بفؿمؼبماظؿفؾؽيمظؿقرؼرمسددمعـماٌلوجدماظؿكمورثفوماإلخقانمعـذمسشراتماظلـني،معـمؼؿوبعفمصبدهمالمؼـوممإالم

بعدمعـؿصػماظؾقؾ،مؼصدرمبقوغوتموؼؿوبعماٌقضػمحؿكموضًمعؿلخرمعـماظؾقؾ،موؼبماظلوبعيمصؾوحومؼؽقنممبؽؿؾفم

م.عـمعؽونمآلخرموعـمربوصظيمألخرى،مدرجيمأنماظعوعؾنيمععفمأصقؾقامبوإلرػوقمواظؿعىمحوضرـبا،مؼـؿؼؾ

بؼرؼيمصػطمراذنيماظؿوبعيمٌرطزمبؾومربوصظيمبينمدقؼػممشولمصعقدمعصر،موغؾغمؼبمم1966وظدمعبعيمسومم        

موص محؿك ماظؿعؾقؿقي، مؼبماظلـقات ماظعؾقو ماظدرجوت موحصؾ مغػلف مسؾك موتػقق ماألزػري، مردوظيماظؿعؾقؿ مإظب ؾ

،مواخؿورماألدبمررؼًؼوموعـففـبو،موظرباسؿفممتماخؿقورهمسضقـبام"اظدطؿقراة"اٌوجلؿريمواظؿكصصمؼبماإلجوزةماظعوظقيم

بوالهوداتماٌكؿصيمؼبماألدب،معـؾماهودمطؿوبمعصر،مورابطيماألدبماإلدالعل،موظفماظعدؼدمعـماٌمظػوتمؼبم

األول،مواظػؽرماظـؼديمؼبماٌـؾماظلوئرمالبـماألثريمؼبمضقءماظـؼدمماألدبمواظشعر،مأبرزػوماألدبماظعربلمؼبمسصره

 .األدبلمايدؼٌ،مواظؿؿردمؼبمذعرماىقاػري

مظؾؾـنيم           مواظعربقي بداؼيمصعقدمنؿفمؼبممسوءماٌـوصىمطونمبؿقظقفمسؿودةمطؾقيماظدرادوتماإلدالعقي

موخرجمبؿصر مٕمؼرضمدقىماالخؿالفمسـقاغـبو، موضؿفو مورصدمبوظؼوػرة، معرارـبا، مبودؿؼاللماألزػر ضبوتمؼطوظىمصقفو

ماألزػرم معقؽرودؽقبمذقخ ماظؿؼطف مؼبمسؿؾف موظـؾقشف مسؾكمأطؿؾموجف، مظقمديمردوظؿف مظألزػر مزبصصي عقزاغقي

مإسفوبمذقخم مصوزداد مذكصقؿف مواظؼربمطشػمسـمخؾوؼو ماظػين، مٌؽؿؾف مسضقـبا مصوخؿوره ماظطقى، مأغبد اظدطؿقر

م مصؼوم معبعي، مبوظدطؿقر مرؾعًمسػقػلماظؼقوديماإلخقاغل،ماألزػر مظؾدطؿقر ماألوضوفمخؾًػو مٌـصىموزؼر برتذققف

 .2013ضؿـموزارةمحوزمماظؾؾالويمأولموزارةمبعدمثقرةمؼقغققمم2013ؼقظققمسوممم16وجوءماظؿعقنيمؼبم
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وعـذمورلتمضدعوهماألوضوفمضررمأنمؼؽقنمسـدمحلـمزـمذقخماألزػرمبف،مصلضدممسؾكمضرارمعـعمإضوعيم          

صالةماىؿعيمؼبماظزواؼوماظيتمتؼؾمعلوحؿفومسـمٔوغنيمعرتـبا،موجوءماظؼرارمطوظصوسؼيمسؾكمرؤوسمعبوسيماإلخقانم

اظذؼـمطوغقامؼؿكذونماظزواؼوماظؿوبعيمهلؿمعؽوغـبومظؾقشدمسؼىمصؾقاتماىؿعيمبفدفماالحؿفوجماظلقودل،موخرجًم

 .يععورضوتمتشؾفماظطقصون،مظؽـمعبعيموضػمؼبموجففومبنرادةمصقالذؼ

ٕمتربدمغريانمضرارماظزواؼومحؿكمأتؾعفمبؼرارمعـعمشريماألزػرؼنيمعـماًطوبيمؼبماٌلوجدمايؽقعقيم           

واألػؾقي،مغريانمػذاماظؼرارمطوغًمأذدمضراوةمعـمدوبؼف،محقٌماغضؿمظؾؿعورضيماظلؾػققن،ماظذؼـمطوغقامؼـؿشرونم

مظؽـفمٕمؼرضمبوٌلوواعوتماظلقو موظؽـمؼبماظقضًمذاتفمتركمجوغىماظؾوبمعػؿقحـبومؼبماٌلوجدماٌكؿؾػي، دقي،

بنسطوئفؿمصرصيمايصقلمسؾكمبطوضوتمعـماألوضوفمبعدماخؿؾورػؿمؼبماظعؾقمماظشرسقي،موإضرارػؿماالظؿزامممبـففقيم

 .األوضوفمؼبمخطىماىؿعي

موسدممضؿمأيمعلف           ماىؿعي، مبؿقحقدمخطؾي مدوسوتموجوءتمضراراتمطوظؾفىمعشؿعؾي مأو دمتوبعمأؼوم

أظػمإعومموخطقىمعـماٌلوجد،ماألطـرمطورثقيمأغفمضررمادرتدادمم12ىؿعقيمالمؼؾؿزمممبـففقيماألوضوف،موادؿؾعودم

معـؾم مسؾكماإلخقان، معؼصقرـبا مطونمدخقهلو مبوٓ"علوجد مو"اظعزؼز بوٌعودي،مم"اظرغبـماظرحقؿ"وم"االدؿؼوعي"،

ؼخماألوضوف،مواسؿدىماإلخقانمسؾقفؿ،موىلماٌشوؼخموذفدتمععرطيمادرتدادػومصراسـبومرورتمخالظفمسؿوئؿمعشو

إظبماظشرريمظؿقرؼرمربوضر،موأضلؿماظقزؼرمأنمحؼققمرجوظفمظـمتضقع،موبرماظقزؼرمبؼلؿفموادرتدماٌلوجدموأخرجم

 .اإلخقانمعـمعلوجدػؿمودقطرمسؾقفومطوعال

رـبامدقػفمؼـوضؾموؼؽوصح،ممموموصػفماإلخقانمبؼوئدمحرطيمتلعقؿماٌلوجد،مورشؿمػذامؼلريمعبعيمذوػ           

جعؾماالدؿغـوءمسـفمؼبمأيمتشؽقؾمحؽقعلممبـوبيماٌكوررةمشريماٌؼؾقظي،مظذظؽمطونمعـمأوائؾماألمسوءماظيتم

م.ضؿفومإبراػقؿمربؾىمؼبماظقزارةمايوظقي

----------------- 

 غلسا لللاتب اللبري األضتاذ مجال حطني
 views 0,431 م 2522, 5102ٌناٌر  5 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

محلني    معبول ماألدؿوذ ماظؽؾري مظؾؽوتى مواظؿؼدؼر مخبوظصماظشؽر ماإلسالعل ماٌرطز ماٌـشقرممؼؿقجف معؼوظف سؾك

 : ،موجوءمصقفم"ؼومرجولماظدؼـمم"ممهًمسـقانم2015/مم1/مم2بصققػيماألخؾورماظققمماىؿعيم
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 غلًسا لللاتب اللبري األضتاذ / ضٔد عبد العاطٕ

 views 0,390 م 9503, 5103نوفوبر  04 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمأ/مدقدمسؾدماظعورلمسـمعؼوظفماٌـشقرم     

ممهًمسـقانم:م%غؼطيمدوخـيم..مإسالنمايربمضدماظػلودمؼبم2014/مم11/مم13اظقصدماظققمماًؿقسمجبرؼدةم

 : وزارةماألوضوف$م،مواظذيمجوءمصقف

 عؾقورمجـقفمؼبمسوممواحدمصؼطم200إسودةمأراضلماألوضوفماٌـفقبيمؼقصرمظؾدوظيم

غشرتماظصقػمخربامسؾلمصدرمصػقوتفومم–أيمعـذمحقاظلمثالثنيمسوعومم–ؼبمعطؾعماظـؿوغقـوتمعـماظؼرنماٌوضلم

تربعمصقفوماظشقخمبـصػمم–رغبفمآمم–األوظل،مسـموصقيمترطفومذقخماٌؼرئنيماظشقخماىؾقؾمربؿقدمايصريم
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عالؼنيمجـقف..مم5بـ«مأراضلمزراسقيموسؼورات»ترطؿفمظألوضوفمظإلغػوقمسؾلمصؼراءماٌلؾؿني..موضدرتماظرتطيموضؿفوم

مؼبمذظؽم مطؾريمجدا معؾؾغ مظإلغػوقمسؾلمصؼراءموػق مسـمذكصمتربعمبرتطؿف مضرأتف مخرب مآخر مػق مػذا اظقضً..

اٌلؾؿنيمأومإسؿورماٌلوجد..مالمأحدمؼبمعصرمبوتمؼؿربعمظألوضوف..مالمأحدمؼبمعصرمأصؾحمؼدركمضقؿيماظقضػ،م

قنمبوظؿربعموالمثؼوصيماظقضػ،موالمدـيماظقضػ..مبقـؿومػذامأصؾحمثؼوصيموزوػرةمؼبمأعرؼؽوموأوروبو..مػؿمػـوكمؼقص

مواٌلؿشػقوت،م مواألحبوثماظعؾؿقي، مواىؿعقوتماًريؼي، مظإلغػوقمسؾلماىوععوت، مأومجزءمعـفو برتطوتفؿمأومغصػفو

م.حيتمسؾلماىؿعقوتماظيتمترسلمايققاغوت

مإنمأراضلم مذقؽو..ماٌصرؼقنمؼعرصقنمصؼط، ظؼدماغفورتمثؼوصيماظقضػمؼبمعصر،مألغفمالمأحدمؼبمعصرمؼعرفمسـفو

مبال مبالماظقضػ مأؼضو مألغفو مودرضؿفو مغفؾفو مصبى ماظقضػ مأعقال موإن مسؾقفو.. مواالدؿقالء مدؾؾفو مصقؾؾقا مصوحى

 !!صوحى!!..محيتماحملوصظنيموطؾورمرجولماظدوظيمارتؽؾقامودفؾقامجرائؿماالدؿقالءمسؾلمأعالكماظقضػ

ادوامتطؾقؼمدـيماظصدضيمػؿمالمؼدرطقنمأنمػذهماألراضلمواظعؼوراتمواألعقال،مطوغًمعؾؽومظـوسمأطرعفؿمآ،مأر

مأومإسؿورم مأومرالبماظعؾؿمؼبماألزػر، مبفذهماألراضلمواظعؼوراتمظإلغػوقمسؾلمصؼراءماٌلؾؿني. متربسقا اىورؼي..

اٌلوجد،مأوماإلغػوقمسؾلماظقؿوعل..مظذظؽمأغشلتماظدوظيمعومؼلؿلمبفقؽيماألوضوف،مظؿدؼرمػذهماألراضلمواظعؼوراتم

م.ممبنغػوضفومصقؿومخصصمظفماظقضػواألعقالموتلعلمظؿـؿقؿفو،موتؼق

مظؾػلود،مترطًمػذهماألراضلموػذهماظعؼوراتموػذهماألعقالمصرؼليم ظؽـمبلؾىمضعػماظدوظيموتراخقفومورسوؼؿفو

مدوسدػؿمبعضماظؼوئؿنيمسؾلم موظصقصمعؿكصصقن، مطؾورمؼبماظدوظي، مذوركمصقفو ظعؿؾقوتمدؾىموغفىمعـظؿي،

م.ػذهماألوضوف

م ماظذيمأجراه ماألوضوفموضدمتوبعًمايقار اظزعقؾمواظصدؼؼمغبديمرزقمععماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼر

م ماظؾؾد»وبـؿف مصدي ماظقزؼرم« مصقف مطشػ ماظقضً.. مؼبمذات موصودم مجريء محقار موػق ماٌوضل.. ماىؿعي ؼقم

م!!اىريءمحفؿماظػلودماًطريماظذيمادؿشريمداخؾمدواوؼـموزارةماألوضوف..موػلمظألدػمعمدليمدؼـقي

ؼدرموغـؿـمطؾماىفقدماظيتمؼؼقممبفوماظدطؿقرمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفمالضؿالعمواجؿـوثماألصؽورموػـو،مالبدمأنمغ

اظلقداوؼيمواظضوظيماظيتمدقطرتمسؾلماًطوبماظدؼينمؼبمعصرمخاللماظلـقاتماٌوضقي..موأضدرمظؾقزؼرمذفوسؿفم

موتؽـقظق موثؼوصقو مٌقاجفيماظؿطرفمواإلرػوبمؼچوإخالصفمؼبموضعمخططمإلسودةمتدرؼىموتلػقؾماألئؿيمصؽرؼو و

مظفم موأضدر مم–األدقد.. ذفوسؿفمشريماٌلؾقضيمٌقاجفيماظػلودمداخؾمدواوؼـموزارةماألوضوفمعـمغوحقي..مم–أؼضو

وعقاجفيمظصقصماألراضلمواظعؼوراتمواألعقالماًوضعيمهلقؽيماألوضوفمعـمغوحقيمأخري..موػذهماألخريةمضضقيم

عؾقورمجـقفمم200إسودةمعومؼزؼدمسؾلمم–إذامخؾصًماظـقاؼومم–قاجفؿفومخطرية..موخطريةمجدا..مميؽـمؼبمحوظيمع

 .ظؾدوظيمخاللمسوممواحدمصؼط..موالمأبوظغمصقؿومأضقل

وزؼرماألوضوفمهدثمؼبمحقارهمحبلؿ:مالبدمعـمادرتدادمأعقالموأعالكماألوضوفماٌـفقبي..موإنمػذاماظؽالممظقسم

مألنماٌول مسبـمجودونمبوظػعؾ، مظـشوطممظالدؿفالكماحملؾل.. مزبصصي معـمأخذمأرضو اظعوممعؾؽمظؾـوسمطؾفو..

موعـماسؿديمسؾلمأرضماألوضوفمدونمحؼ،م ماظلمغشوطمدؽينمؼـؾغلمأنمؼعطلمظألوضوفمحؼفو.. زراسلموحقهلو



مبلضؾمعـمضقؿؿفوم مأعالكماألوضوفمؼبمزروفمععقـي معـمأخذ ماظلمبدلماالغؿػوع.. ماألرضمبوإلضوصي مأنمؼرد سؾقف

رماظؼقؿيماظعودظي،موؼردماظػورقماظذيمضقعفمسؾلماظدوظي..مإنمعولماظقضػمالمؼلؼطمبوظؿؼودم،مايؼقؼقي،مؼـؾغلمأنمتؼد

م.المذرسوموالمضوغقغو

وػـو،مأريمضرورةمأنمتؿؽوتػماظدوظيمبؽؾمأجفزتفومٌلوغدةماظدطؿقرمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفمؼبمػذهمايربم

موأغظؿيمدوبؼي مألغفمؼبمزؾمدـقاتمدوبؼي وحؽقعوتمدوبؼيمدؾؾًموغفؾًمأراضمطـرية..مماظشرديمضدماظػلود..

ذوركمؼبمغفؾفومودرضؿفومعلؽقظقنمطؾور،موربوصظقنموأسضوءمذبؾسمذعى..مؼبماظؼوػرةموحدػومغفؾًمأراضمطـريةم

ؼبمأحقوءمبوبماظشعرؼي،مواظظوػر،مواىؿوظقي،مواألزػر..مػذهماألراضلمهقظًماآلنماظلمسؿوراتموأبراجمؼبمزؾم

درضًمعؽوتماألصدغيماظزراسقيمم–أؼضومم–ضوف..مصؿوذامدقػعؾماظقزؼر؟!..موؼبماإلدؽـدرؼيمشقوبمتوممعـموزارةماألو

ؼبمعـورؼماٌعؿقرة،مواٌـؿزهمواإلصالح..مظؼدمهقظًمسشراتماألصدغيماظزراسقيماظلمعؾون..موػـوكماظعشراتمعـم

ادماألضلوطماٌلؿقؼيمرجولماألسؿولمحصؾقامسؾلمأراضمبدائرةماٌـؿزهمسـمررؼؼماالدؿؾدال،موٕمؼؼقعقامبلد

ماألرض..م ماألرضمإلضوعيمعشروسوتموأغشطيمؼبمشريماألدؾوبماظيتمخصصًمهلو مبؾمخصصقا سؾقفؿمعـذمدـقات،

مصؿوذام مظؾفقؽي مواحدا معؾقؿو مسؾلمأرضمعؾؽماألوضوفمدونمأنمؼلددوا مأبراجمذوػؼي مبؾـوء وػـوكمآخرونمضوعقا

م!دقػعؾموزؼرماألوضوفمععمػمالءماألبوررة؟

ولمؼبمػقؽيماألوضوفمأغفؿمطبشقنماإلسالنمأوموضعمالصؿوتمسؾلماألراضلماظؿوبعيمهلؿ،محيتمالمؼلطقمظؼدموصؾماي

أنمػقؽيماألوضوفمػلمضوررةمظالضؿصودمم–وعـفؿموزراءموعلؽقظقنمطؾورمبوظدوظيمم–سؾقفومأحد..موضدمالمؼعرفماظؾعضم

م مظدؼفو مصوهلقؽي ممتؾؽفمعـمأراضموأعقالموذرطوتموبـقك.. مم165اٌصريمٌو معـفو آالفمصدانمم104أظػمصدان،

بنغشوءمذرطيمم–أيماهلقؽيمم–أراضمزراسقيمعمجرةمظصغورماٌزارسنيمؼبمربوصظوتمعصرماٌكؿؾػي..موػلمتؼقمماآلنم

أظػموحدةمدؽـقيمم36أظػموحدةمدؽـقي..موتؼقممبنغشوءمم18أظػمصدان..مأؼضوممتؿؾؽماألوضوفمم100الدؿصالحم

ذرطيمإلغؿوجماظلفودمؼبمدعـفقر..موػلمعمدسمظؾـؽمم17ؽمػقؽيماألوضوفمجدؼدةمظؿقزؼعفومسؾلماظشؾوب..مومتؿؾ

ماجملؿقسي»مامسفومضوبضيمذرطيمبنغشوءماهلقؽيموضوعً..ماإلدالعلمصقصؾمبـؽمعـم٪16اظؿعؿريمواإلدؽون،مومتؾؽم

م.اظقضػمأعقالموادؿـؿورمظؿـؿقيم«األوضوفمالدؿـؿوراتماظقرـقي

ؿؿعماظعربلموهلنيمأوضوعمصؼراءماٌلؾؿني،ماتػؼًماظؾؾدانماظعربقيموألػؿقيماظقضػمسربقو،مودورهمؼبمتـؿقيماجمل

سؾلمتلدقسماالهودماظعربلمظؾقضػ،مومتماخؿقورماٌفـدسمصالحماىـقديمرئقسمػقؽيماألوضوفماٌصرؼيمأعقـوم

ظؾؿـطؼيممسوعومهلذاماالهود..مواالهودماظعربلمظؾقضػمؼبمررؼؼفمإلغشوءمبـؽمظألوضوفماظعربقي،موضـوةمصضوئقي،متؾٌ

اظعربقيمثؼوصيماظقضػ،مودـيماظقضػ،موطقػقيمايػوزمسؾقفموتـؿقؿفمواظرتوؼٍمظؾؿشروسوتمواالدؿـؿوراتماظيتمتؼقممبفوم

م.ػقؽوتماألوضوفمؼبماٌـطؼيماظعربقي..مألنماظقضػمػقموظقدماظـؼوصيموايضورةماظعربقيمواإلدالعقي

معـ مواحد مػق ماألوضوف، موزؼر معبعي مربؿدمزبؿور ماظدطؿقر ماٌفـدسمإبراػقؿممإن ماظؼالئؾمؼبمحؽقعي اظقزراء

ربؾىماظذؼـمؼؿؿؿعقنمبرؤؼيموذفوسيموجرأةمٌقاجفيماٌشوطؾمواضؿقوعفومدونمخقف..موػقمؼؼقدماآلنمحربومضدم

م.اظػلودماٌوظل..موضدماإلرػوبماظػؽري..موسؾلماظرئقسمسؾداظػؿوحماظلقللمأنمؼلوغدهمبؼقة
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ؼشؽرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفماألدؿوذ/مغؾقؾمذرفماظدؼـموصققػيماظققمماظلوبعمسؾكمعؼوظفماٌـشقرم     

 : مم،مواظذيمجوءمصقف2015/مم3/مم15بصققػيماظققمماظلوبعماظققمماألحدم
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 غلسا لللاتب اللبري األضتاذ إبسأٍه اجلنٔل
 views 81٠ م 5255, 3124نوفمبر  3 أخبار األوقاف في 

م

 شكرا للكاتب الكبير األستاذ إبراهيم الجميل
 المسكص اإلعالمً لوشازة األوقاف
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مظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذماظدطؿقر/مدوعحمصقزيمس       مواظؿؼدؼر ماٌرطزماإلسالعلمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽر ـمؼلر

 : ،مواظذيمجوءمصقف " دردذيمععموزؼرماألوضوف " : عؼوظفماٌـشقرممبفؾيماٌصقرمهًمسـقان

 

http://ar.awkafonline.com/?cat=22
http://ar.awkafonline.com/?cat=21
http://ar.awkafonline.com/?cat=9
http://ar.awkafonline.com/?cat=21
http://ar.awkafonline.com/?cat=9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awkafonline.com/portal/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-28.jpg
http://www.awkafonline.com/portal/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-28.jpg


 

 

 
م------------------
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 غلس ّتقدٓس لللاتب اللبري ّالصحفٕ األضتاذ ماٍس مقلد

 
 views ٠36 م 5251, 3126يونيو  33 أهم األخبار ,أخبار األوقاف ,: في 

 األضتار/ هاهر هقلذ

مظؾؽوتىماظؽؾريمواظصق      مواظؿؼدؼر ماألوضوفمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽر ماإلسالعلمبقزارة ماٌرطز ػكماألدؿوذ/مؼلر

ذفودةمصكمحؼم "ممهًمسـقانم:م2015/م6/م22اظققمماألثـنيم سؾكمعؼوظفماٌـشقرمبصققػيماألػرامم عوػرمعؼؾد

م: ،مواظذيمجوءمصقفم" وزؼر
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 غلسا لللاتب٘ اللبريٗ األضتاذٗ ىاٍد امليػاّٖ
 views 0,136 ص 00508, 5102هارش  Uncategorized 41 فً 

 

ػدماٌـشوويمغوم/ؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتؾيماظؽؾريةماألدؿوذة

 : مم،مواظذيمجوءمصقف2015/مم3/مم30سؾكمعؼوهلوماٌـشقرمبصققػيماىؿفقرؼيماظققمماالثـنيماٌقاصؼم
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  كل الػلس ّالتقدٓس لللاتب اللبري

  األضتاذ جالٛ جاب اهلل

 ّحتٔ٘ لفلسِ املطتيري 

  
 views 0,098 م 8538, 5103ضبتوبر  08 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً

األدؿوذم/مجالءمجوبمآمرئقسمذبؾسمؼلرماٌرطزماإلسالعلمأنمؼؿؼدممخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىماظؽؾريم    

مؼقمم مبـػسماظصققػي مورئقسمذبؾسمإدارةمورئقسمهرؼرمصققػيمسؼقدتلمسـمعؼوظفماٌـشقر ماظؿقرؼر إدارةمدار

 : ،مواظذيمجوءمصقف " سظؿيماإلدالمم..موأخطوءماٌلؾؿني " ممهًمسـقان2014/مم9/مم16اظـالثوءم

م    مصوظرجؾمسالوةمسؾلمغشورفماظقزاريمصوحىمالمأخػلمإسفوبلمبقزؼرماألوضوفماظدطؿقر ربؿدمزبؿورمعبعي..

رأيمورؤؼيموظدؼفمصؽرمودطلموعـفٍمواضحمؼبمعقاجفيمأخطوءماٌلؾؿني..مورصعمذلنماالدالمموظدؼفمصؾيموثقؼيم

 .بوألزػرموصضقؾيماإلعومماألطربمممومميـحماظعؿؾماظدسقيموضػيمحؼقؼقيمبعقدامسـماظشططمواالغغالق

أدعدغلمبوخؿقورمسـقانمٌممترماظشؽقنماالدالعقيماٌؼؾؾمواظذيمٕمأسرفمعقسدهمبعدموػق:ماظدطؿقرمعبعيم    

م.سظؿيماالدالمموأخطوءماٌلؾؿني

مصربشؿم ماظقاضعمبصراحي.. مغقاجف ماظعـقانماظصودممصبعؾـو ماالمانمػذا ماٌممتر ماظيتمحددػو مسـماحملوور وبعقدا

قةماالدالم..مندمخطوؼوموظقسمصؼطمأخطوء..موندمخؾاًلمضقؿقًومسظؿيماإلدالمموضقؿماالدالم..موصضوئؾماالدالم..موض

مطؾم مأضقل موال مبعض مأودوط مبني ماٌلؾؿ ماجملؿؿع مؼب مووػـًو موضعػًو مظؾرذائؾ.. مواغؿشورا مظؾػضوئؾ وشقوبًو

م!!..اٌلؾؿني

مايؾ؟ مػق ماظؿـوضضموعو محدثمػذا مٌوذا مػق: ماٌممتر ماظعؾؿوءمؼبمػذا  اظلمالماظذيمأمتينمأنمصبقىمسـف

موظؽـمؼؾؼلم مبداؼيماظعالج.. موهدؼدماظعالجمبشؽؾمسؾؿلمسؿؾلمصققحمػق مدؾقؿو تشكقصمأيمعرضمتشكقصو

م.اظؿـػقذمواظؿطؾقؼمسؾلماظقاضعموػقماٌرحؾيماألصعى

عـماظلفؾمأنمؼشكصمظـومأدوتذةماظػؽرماالدالعلماٌرضموأسراضفموضبؾؾقامأدؾوبف..موضدمندمظديمبعضفؿماظعالجم

مدقـ معـ موظؽـ مذظؽ؟اٌـودى.. مظؿقؼقؼ معـودؾو معـوخو مدقفد موػؾ مودقطؾؼف؟ مذظؽ  ػذ

اظؿلثريماظلؾيبمسؾلماجملؿؿعماٌلؾؿمعؿعددماىقاغىمعؿعددماظرواصد..مصفـوكمتلثرياتمخورجقيمعؿعددة..موتلثرياتم

مصربشؿموضقحماظعؼقدةمؼبماظدؼـماالدالعلموػلم ماظدؼينمطؾف.. داخؾقيمأطـرموػـوكمحوجيمعوديمظؿفدؼدماظػؽر

ظدؼينماالمانمػـوكمخؾالمصؽرؼومغووًومسـماظػفؿمشريماظصققحمأوماظػفؿماظـوضص..مواظؿطؾقؼمسؾلماظػؼفمتؾعوماألدوسما
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مظقسمظفم مؼؼولمؼبموضؿفؿ.. مظؽـمعو مػؿماألسظؿمؼبموضؿفؿموزعوغفؿموعؽوغفؿ.. ظػؿوويموآراءماظلؾػماظذؼـمطوغقا

رياتماظلؾؾقيمواالصبوبقيمعـمطؾمجوغى..موبعدمعؽونماآلنمععمتغريمأمنوطماظلؾقكموضقؿمايقوةمورؤيماظؾشرمواظؿلث

م!!..ثقرةماالتصوالتماظيتمجعؾًماظعوٕمطؾفمضرؼيمصغرية

المؼلؿطقعمأحدمأنمؼـؽرمأنمػـوكمأسداءمظالدالممطدؼـموسؼقدة..مػؿماظعدومصوحذروػؿموظؽــومالمسبذرػؿ..م **

ؾنيمدؾقطقوتماظؾعض..موأصؽورماظؾعضمبؾمغؿعوعؾمععفؿموغعطقفؿماالعونمواظػرصيمظؽلمؼضربقغومؼبمسؼقدتـومعلؿغ

 .اًطل

مأنماظعدومايؼقؼلمظؾدؼـمػقمبعضمعـمؼـؿلؾقنمظالدالممألغفؿمؼؼدعقنماظػرصيم ** والمؼلؿطقعمأحدمأنمؼـؽر

اظذػؾقيمألسداءماظدؼـمظضربماالدالم..موألغفؿمؼشقػقنمصقرةماظدؼـمايؼقؼقي..موألغفؿمؼعطقنماظـؿقذجماظلؾيبم

م!!..ظؾؿلؾؿماظصغري

موصشؾماٌػؽرؼـماٌلؾؿنيمؼبمتؼدؼؿمغظرؼيم ** ماظلقودل.. ماظعوٕمػلماًالفمؼبماظػؽر ماٌلؾؿنيمأعوم آصي

دقودقيمادالعقيمحؼقؼقيمتؿقاصؼمععمصققحماظدؼـموععمودطقيماالدالممواسؿداظفموتعوعؾماٌلؾؿمععمغػلفمأوال..م

 .وععماٌلؾؿمثوغقو..موععماآلخرمثوظـومداخؾمحدودماظقرـ..موخورجف

عومأرؼدمأنمأصؾمإظقفمانمػذهماظؼضقيماظلوخـيموػلمسظؿيماالدالمموأخطوءماٌلؾؿنيمضضقيمرائعيمتلؿقؼم **    

ماظقاضع مسؾل ماظؿطؾقؼ متؼؾؾ معـطؼقي موأصؽور محؼقؼقي مبرؤي مواًروج مواظؿقؾقؾ مواظدرادي  .اٌـوضشي

م.وغقاصؾمانمذوءمآمايقارمؼبمغػسماظؼضقيمانمطونمظؾعؿرمبؼقي

م-----------------

 : للنسٗ الثاىٔ٘

  اإلعالمٕ اللبري األضتاذ جالٛ جاب اهلل

 ٓلتب عً مؤمتس اجمللظ األعلٙ للػٌْٝ اإلضالمٔ٘ 
 views 0,159 م 6550, 5103ضبتوبر  53 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 
 

ظؾؿرةماظـوغقيمؼؽؿىماإلسالعلماظؽؾريماألدؿوذمجالءمجوبمآمرئقسمذبؾسمإدارةمدارماظؿقرؼرمورئقسمذبؾسم م م 

 اإلدالعقيم.سـماٌممترماظدوظلماظرابعمواظعشرؼـمظؾؿفؾسماألسؾكمظؾشؽقنمم إدارةمورئقسمهرؼرمصققػيمسؼقدتل

سظؿيم "وإذمغؼدرمظفماػؿؿوعفمورؤؼؿفماظػؽرؼيماظـوضؾيمؼلرغومأنمغـشرمعؼوظفماىدؼدمسؾكمعقضعـومػذامهًمسـقانمم م 

م،مواظذيمجوءمصقفم:م" 2اإلدالمموأخطوءماٌلؾؿنيم
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األسؾلمم**مػذهماظؼضقيماظيتماخؿورػوماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيموزؼرماألوضوفمسـقاغومرئقلقًومٌممترماجملؾس

ظؾشؽقنماإلدالعقي..مضضقيمحوضرموعوضموعلؿؼؾؾ..مضضقيمحقوةمظؾؿلؾؿنيمصوإلدالممبعظؿؿفموضقتفمعألماظعوٕمخريام

ودالعوموربؾيموحضورة..مواٌلؾؿقنمأومبوألدقمبعضماٌلؾؿنيمبلخطوئفؿموخطوؼوػؿمغلؾقامظإلدالممزورامأوصوصوم

م.وغعقتومعومغزلمبفوموعومجوءمبفومعـمسـدمآمدؾقوغف

**مؼؿضؿـماٌممترمأربعيمربوور..ماألولمػقمأصؾماظداءموعؽؿـماًؾؾ..موػذاماحملقرمرؾؼًومظرؤؼيماظقرضيماألوظلم

ماالدالمم ماالغػصولمبنيمسظؿي ماٌلؾؿنيمؼبماظعوٕمواظـوغلمدر مصقرة مإظلمضلؿنيماألولمػق مؼـؼلؿ اظؿؿفقدؼي

ماٌلؾؿ.ودؾقكماٌلؾؿني..مواظؼلؿونمؼربطفؿومسوعؾمعشرتكمػقمدؾقطقوتم

**مواٌلؾؿماظػردمػقمواجفيماٌلؾؿنيمواجملؿؿعماٌلؾؿ..موسـدعومؼؽقنماإلغلونماٌلؾؿمعؿؿقزامعؿػقضومععطوء..م

مؼعوغلم مصعـدعو مصققح. مواظعؽس ماإلدالم مظعظؿي مايؼقؼل مايضوري ماظقجف موؼؼدم ماٌلؾؿ ماجملؿؿع ؼؿػقق

ومصؼريامعرؼضًومجوػال..مصننمذظؽمؼؽقنمواجفيماٌلؾؿقنمعـماظػؼرمواىفؾمواٌرض..موؼؽقنماظػردماٌلؾؿمؼوئل

مظؾؿفؿؿعماٌلؾؿموؼؽقنماإلغلونماٌلؾؿمواجفيمسؽلقيمزبوظػيممتوعومظعظؿيماالدالم.

مػـومؼـقرماظلمال:موٌوذامؼؽقنماالغلونماٌلؾؿمجقدامأومدقؽو؟

لؾؿمسوبدمؼؿؼلمآمؼعؿؾماإلجوبيمػـومتؽقنمبعقدةمسـمسظؿيماالدالممبؾمعرتؾطيمبويقوةموضقاغقـفو..مصؾقمأتقـوممب

مظؼقاسدمايقوةم اًريمظؽـفمالمصبقدماظلؾوحيموضذصـومبفمؼبماظؾقرمععمطوصرمصبقدماظلؾوحي..مصؿـمؼـفقمعـفؿومرؾؼو

موضقاغنيماظطؾقعي؟

الذؽمانماظؽوصرماجملقدمظؾلؾوحيمػقماظـوجلمرؾؼومظرؤؼيمايقوةموضقاغقـفو..إالماذامحدثًمععفزةمأومطراعيمونوم

مؿؼلمألعرمالمؼعؾؿفمإالمآمعـظؿماظؽقنموعلؾىماألدؾوب.اٌلؾؿماٌ

مودؾؿ؟ مسؾقف مآ مصؾل مآ مردقل مربؿد مدقدغو معـ مآ مإظل موأضرب مأتؼل مػق معـ مػـوك مػؾ م**

صؾؿوذاماغفزمماٌلؾؿقنمؼبمشزوةمأحدموصقفؿمردقلمآ..مؼؼقدػؿ..مطؿومضودػؿمظؾـصرمؼبمشزوةمبدرمصـصرػؿمآم

موػؿماظػؽيماظؼؾقؾي؟

*مظؼدمغصرمآماٌلؾؿنيمؼبمبدرمسـدعومأخذوامبؽؾمأدؾوبماظػقزمصلسوغفؿمآمواغفزعقامؼبمأحدمألغفؿمسصقامأعرم*

اظردقلمودبؾقامسـمأحدمسـوصرماظػقزمسـدعومتركماظرعوةمأعوطـفؿمصؽونماظدرسماإلهللمظقـؽشػماٌـوصؼقنموؼؽقنم

ماظدرسماظؼقيمظؾدءمبـوءمحضورةماالدالم..!!

مظؾرؤؼيماالدالعقيمظؽــومغؿفوػؾفومماظعؾؿمواٌعرصي واىفدمواظؿكطقطمواٌؿوبعيمطؾفومسـوصرمأدودقيمؼبماظعؿؾمرؾؼًو

مصـكلر.

وػذامػقمعومحدثمبعدمانمطوغًماظدغقومطؾفومضدمداغًمظؾؿلؾؿنيموؼـظرماًؾقػيماٌلؾؿمظؾلقوبيماحملؿؾيمبوٌطرم

م معؾؽماٌلؾ"اعطريماغلمذؽًمصلقلتقينمخراجؽ"وؼؼقلمهلو: مصؼد مأخذوام.. مألغفؿ مٌوذا؟ ؿقنماظعوٕمطؾف..!!

مواالغؿصورم مؼؿقؼؼماظػقز مصؽونمسؾلمأصضؾموجف مآمؼبمطؾمسؿؾمؼعؿؾقغف.. مواتؼقا متؼقيمآ.. بوألدؾوبمبعد



مواظؿكطقطم مواظعؿؾ مطوظعؾؿ ماظػقز مأدؾوب موووػؾقا مايؼوئؼ.. موووػؾقا مبوظؼشقر.. ماٌلؾؿقن ممتلؽ وسـدعو

مقطرةمواسبلروامػؿ!!واٌؿوبعي..مداغًمظغريػؿماظل

وعـمؼالحظمسصقرمايضورةمواالغؿصورمواظؼقةمظؾؿلؾؿنيمدقفدػومسصقرمضقةمصؽرؼيموسؾؿقيموسلؽرؼيمواضؿصودؼيم

موبرزمخالهلومأصضؾماظعؾؿوءمواظػؼفوءمواٌػلرؼـماظذؼـمضدعقامظؾعؾقمماظدؼـقيمأصضؾماجؿفود..!!

م مضعػو مواظضعػمدقفدػو ؼبمطؾمذلءمحيتمؼبماظعؾقمماظدؼـقيموطؾموعـمؼالحظمصرتاتماالسبطوطمواالسبلور

ماظلؾقطقوتماإلغلوغقي..!!

**مؼبمإحديماظغزواتمحوصرماٌلؾؿقنمأسداءػؿمؼبمحصـمعـقع..موحووظقامعراراموتؽراراماضؿقوممايصـمظؽـم

مطؾماحملووالتمبوءتمبوظػشؾ..مصوظعدومربصـموعـقعموايصـمضقي..!

وسبـمبفذهماظؼقة؟مضوظقا:مظعؾـومٕمغـػذمأواعره..موحبـقامسـمدـيممجؾسماٌلؾؿقنمؼؿلوءظقن:مٌوذامٕمؼـصرغومآ

مبالمغؼصونمحيتماغفؿمٕم مؼعينمانماظػرائضمطوغًمتمديمطوعؾي مأضقلمدـيمعـماظلــمصفذا موسـدعو ٕمؼمدوػو

ماطؿشػقامانمايربمذغؾؿفؿمسـمدـيماظلقاكمصؿلؾؼقام مإظلماظلــ..موػـو مأغػلفؿمسـماظػرائضمبؾمتقجفقا ؼللظقا

ؼمدونمبفمػذهماظلـيمصؾؿومرآػؿماظعدومسؾلمػذهمايوظيمضوظقامانمم"علقاك"ذفورموضطعقامصروسفومظقفعؾقامعـفوماأل

ظقلطؾقغومورعلمآمؼبمضؾقبفؿماًقفمواظرػؾيمعـماٌلؾؿنيمصودؿلؾؿقامبعدمرقلمم"ؼلـقنمأدـوغفؿ"اٌلؾؿنيم

ماغؿظور!!!

امنومبعـًم"ـػصؾيمبعظؿيماالدالمموبنيماظؼقؿمواألخالقم**مدؾقطقوتماٌلؾؿمػلماٌؼقوسمإذامطوغًمعؿصؾيمأومع

م."وإغؽمظعؾلمخؾؼمسظقؿ"سؾقؽمصالةمآمودالعفمؼومعـمضولمسـؽمآمم"ألمتؿمعؽورمماألخالق

مألصقلم موغعقد مواظدواء.. ماظداء مدـقدد مإظلماألصضؾمودوسؿفو ماٌلؾؿ ماألخالقمظؿغقريمدؾقك ممبؽورم مصؾـؾدأ **

محضورتـوماظيتمشوبً!!!

اظلؾقكماٌلؾؿمضدمؼؽقنمغوبعومسـمصؽرموضدمؼؽقنمغوبعومسـمتصرفمسػقي..مواظلؾقكماألخطرمػقمعومؼؽقنمغوبعوم**م

سـمصؽرمضولمعضؾموػلمأخطرماألزعوتماظيتمتقاجفماجملؿؿعماٌلؾؿمسـدعومؼؿؽؾؿمأحدمبودؿماالدالمموؼدسلم

مبؾموؼؼـعماٌلؾؿنيماظذؼـمؼؾقـقنمؼبم ماظصققح.. ماالدالم مػق مؼؼقظف موؼعوغقنمعـمانمعو االدالممسـمضوظؿفؿ

ماألزعوت!! مأخطر مػل مصؿؾؽ ماظـفوة.. مسـ محبـو ماظدؼـ مبودؿ مهلؿ مؼؼول معو مطؾ مصقصدضقن موعصوسؾفو مايقوة

**ماظلؾقكماظـوبعمسـمصؽرمضولمعضؾمػقماألخطرمألغـومػـومالمغقجفمدؾقطومأنمسبوولمتغقريهمإظلماألصضؾ..مبؾم

مو ماظضول.. ماألدودقيمععمأػؾماظػؽر معـمععرطؿـو اىؿوسوتماظيتمتلعلمٌؽودىمبودؿماظدؼـموتؾؽمأضؾمخطرا

اىؿوسوتماظيتمتلعلمبودؿماظدؼـموػلمتعؿؼدماغفومسؾلمصقابمضـوسيمتوعي..موػلمؼبمحؼقؼيمأعرػومضوظيمعضؾي..م

موؼرتطقنمبعضماظلــموؼؿـودقنمبعضم مبوظلـي.. مؼؿؿلؽقن مصقضعًمؼبماظضالل.. مخطل صفؿًماظـصقصمبطرؼؼي

األزعي..مألنمأخطرماألعراضماظػؽرؼيمأنمغؿؿلؽمبؾعضموغرتكماظؾعضمصوإلدالممطؾمالمؼؿفزأماظػروضموتؾؽمػلم

ماظعؾوداتمواٌعوعالتموضقاعفوماظطوسيمواظؿلؾقؿمٓم ماظؿقحقدموأػؿمسـوصرػومحلـماًؾؼموصروسفو وسؼقدةمضقاعفو



تعوظلمؼلعرغومبذظؽمؼبمتلوؤالتماظقاحدماألحدموأدودفوماظػفؿمواظعؾؿمواظػؽرمواظدراديمإٔمودمانمآمدؾقوغفمو

م..موػؽذا."أصالمؼؿػؽرون"..م"أصالمؼعؼؾقن"واضقيم

م**ماظػؽرماظصققحمؼؾدمدؾقطومصقققو..موميـقـومذبؿؿعومعلؾؿومضقؼو..موؼمطدمسظؿيماإلدالم..!!

م

----------------- 
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 للبري تَامٕ ميتصسلًسا لللاتب اغ
 views 0,588 م 0527, 5103أبرٌل  03 أخبار األوقاف فً 

 

ذطرماألدؿوذمتفوعلمعـؿصرمؼبمحدؼـفماظرائعمسـماٌلوبؼيماظعوٌقيمظؾؼرآنماظؽرؼؿمأنمطـريـبامعـماألغشطيمطونمضدم     

مم25تقضػمبعدمأحداثمثقرةم ماألوضوفماهلؿومماظشفوعماظذيم2011ؼـوؼر موظؽـمععموزؼر مػذهماٌلوبؼيم، مموعـفو

أضقىمعـمعداصعماهلوونماظـؼقؾيمبعقدةماٌدىمسودتماٌلوبؼيمػذاموضعمروحفمسؾكمطّػفموغبؾمجرأتفمسؾكمطؿػفم

مأصلدهماإلسالمماٌؿفقرماظالعلؽقلماظذيم2014اظعومم ممعـمجدؼدمظقصؾحماظقزؼرماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيمعو

وضكؿمأحداثومالؼـؾغلمأنمتضكؿم،محؿكمسزفماظلوئققنمسـماظلػرمإظبمعصرم،مػـومضررم ضدممصقرةمعرسؾيمسـمعصرم

مسؾكماٌشؽؽنيمؼبمأعـاظق مأنمؼردمسؿؾقـبو مسوٌقـبومؼبمحضـماظـقؾموسؾكمضػوصفم زؼر مصعؼدمعممترـبا م، موأعوغفو عصر

دوظيمؼؾقـقنمخطقرةماظػؽرماظؿؽػرييمواظػؿقىمبغريمسؾؿمسؾكماظؿـؿقيمواظلالمماظعوٌل،مثؿمضررمم164حبضقرمممـؾلم

ؾقعمواحدمصؼطموسؾكمبؾبعدمخطقاتمعـمعقدانمرابعيماظقزؼرمد.مزبؿورمعبعيمأنمتؾدأمصعوظقوتمعلوبؼيماظؼرآنمبعدمأد

دوظيمعـماظؼوراتماظـالثمآدقوموأصرؼؼقوموأوروبومظقمطدمظؾعوٕمم50اظعدوؼيموجوععيماألزػرمحبضقرمحػظيماظؼرآنمعـم

مأنمعصرمخبريمآعـيمعطؿؽـيمترحىمبؽؾمواصدمدوئقـبومطونمأومروظىمسؾؿمأومسوبرمدؾقؾم.

م-------------------

 غلسا لألضتاذ/ جماٍد خلف
 views 904 م 0511, 5104دٌطوبر  09 أخبار األوقاف فً 

 
  

وغؽؿموجفقدطؿماٌـؿرةمؼبماإلسالمماظدؼينمبصػيمسوعي،موىـيماإلسالممبوجملؾسمأ/مذبوػدمخؾػمذؽرامظؿعوممممممم

 .األسؾكمظؾشؽقنماإلدالعقيمبصػيمخوصي

 اظصقرةمعـماىرؼدة
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 األوضوفاٌرطزماإلسالعلمظقزارةم

م-----------------------

  غلًسا لإلضَاو املبلس

  لإلعالمٕ اللبري األضتاذ جماٍد خلف

 حْل مْضْع املؤمتس 
 views 0,048 م 9541, 5103ضبتوبر  07 هن األخبارأ ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

مظإلسالعلماظؽؾريماألدؿوذمذبوػدمخؾػمسؾكم م  مبوظشؽر ماإلسالعلمأنمؼؿقجف ماٌرطز ماظػؽريماٌؾؽرممؼلر إدفوعف

محقلمعقضقعمعممترماجملؾسماألسؾكمظؾشؽقنماإلدالعقيم،موػذامغصمعؼوظفمبعـقانم:

مأخطوءماٌلؾؿنيمومخطوؼوػؿم!!!

اخطوءمطـريةمومغبوضوتمم–ومالمؼزاظقنمم-ػـوكماحدمسؾكموجفماالرضمؼشؽمؼبمانماٌلؾؿنيماظققممارتؽؾقا  ظقس

ومػؿمؼعؾؿقن..مومػذهم  ؼضومؼبمانمػذهماالخطوءمهقظًماظبمخطوؼوحبؼمدؼـفؿموماغػلفؿم..مومالماحدمؼشؽما

ػلماظطوعيماظؽربىم..مومععماالدراكماظقاضحمظالخطوءموماًطوؼومصونمايؾؾمعرتوكمسؾكماظغوربمظؽؾماظعوبـنيموم

طؿومؼؼقظقنمومم-اٌرتبصنيمبوظداخؾموماًورجمسؾكماظلقاءم..مووصؾماالعرماظبماظؾقؿمايلمواظضربمؼبماظعظؿ

وماظؿعؾريمواحدماظعالعوتم  صورماهلفقممسؾكماظدؼـموماظعؼقدةماعرامرؾقعقومبؾمومؼعؿربهماظؾعضمعـمعقجؾوتمايرؼي

ماظدؼـ مادؿؾقح مو مظقجقدػو.. ماٌمطدة مو مسؾقفو ماظػضقؾي  اظداظي مذه مظؽؾ ماظعظؿك ماالدؿؾوحوت مػقجي وم  عع

م.. وماالسراضمومطؾماغقاعمايؼقق  وماظقرـموماظقرـقي  االخالق

مسؾكماالدالممال مضقبؾًماهلفؿي م.. مصرتاتماالسبطوط مو مسصقر محؿكمؼبماذد معو متورطبقي مؼبمعرحؾي ماغف اسؿؼد

ماًضقع  طدؼـ ماًـقعمو ماظـقؾمعـماٌلؾؿنيمطوتؾوعممبـؾمػذا مؼدعلم  و مبؾمانمممو ماظصؿًماٌزرىم.. و

اغفؿماضقىموماذرسموماسـػمومماظؼؾىمانماصؾحماٌلؾؿقنماغػلفؿمذرطوءمؼبماىرمييموماحدماطربمععوولماهلدمم..

 ..اضذرمايؾػوءمؼبمايربمسؾكماالدالم

ماظػؿـيماظؾعقـيمدقاءم  طؾماٌلؾؿنيم–غعؿماٌلؾؿقنم معـذمانمدؼطقامؼبمآبور ذرطوءمؼبمايربمسؾكماالدالم..

 .. اظؿكمحػروػومبوغػلفؿماومتؾؽماحملػقرةمهلؿمعـمضؾؾماومدوػؿقامؼبمحػرػومومػؿمشوصؾقن

 ظؾؾشرماعبعني  ءموماًطوؼومازفرمحوظيماالغػصوممايودةمبنيمسظؿيماالدالمماظذيماردؾفمآادؿػقولماالخطو

معؾؽر  مادراك محوالت مػـوك مطوغً ماغف ماٌػورضوت معـ ماظقاضعم  و ماالغػصوم مخطقرة مسـ مواضعقي وتصقرات

ماالغذ  بني ماجراس متدق مصرتة مؼبمطؾ مو م.. ماظعظقؿ ماظدؼـ مػذا مو مدؾقطقوتفؿ مو مطوصراد مربذرةماٌلؾؿني ار
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ضقظؿفماظشفريةماظؿكمتقجمبفومعشوػداتفموم  حؿكمعـمضؾؾمانمؼزورماالعوممربؿدمسؾدهماوروبومومؼؼقل  اظؽورثي  عـ

 .. ادالعومبالمعلؾؿنيمومػـومارىمادالعومبالمعلؾؿنيم–ؼبماوروبومم–راؼًمػـوكم  عالحظوتف..

م معـوضشوت مؼبمخضؿ مسبـ مو مذػـك ماظب مشريػو مو ماًقارر مػذه مطؾ ماٌشرتكمتقاردت مؼبماالجؿؿوع جودة

ماظدؼـك  ظؾفـؿك ماٌلؿفداتماٌعوصرة  االسالم ماٌشؿعؾم  و بوجملؾسماالسؾكمظؾشؽقنماالدالعقيمحبضقراظقزؼر

اظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيم  ومالمتؿقضػمعػوجكتفمطؾمؼقممسؾكمصعقدماظدسقة  حراطومسؾكماظلوحيمومالمؼؽودمؼفدأ

مخطري مو معفؿي ماظقزؼرسرضمضؿـمضضوؼو ماظلـقؼي.. مظؾؿفؾسمؼبمدورتف ماظؼودم ماٌممتر معقضقع وم  اىدؼدة  ة

 .. أخطوءماٌلؾؿني  سـقاغفم:مسظؿيماالدالممو

مبؾممتـقـًمانمظقمادؿؾدظًمطؾؿيماالخطوءم م.. محؿكمومصودعو موحؼقؼقو طـًمعـماغصورمانمؼؽقنماظعـقانمواضعقو

خذمعقاصؼيمبشؾفماعبوعمسؾكماظعـقانمومعومؼؿؾعفمعـمبوًطوؼوم..ماظقزؼرمبذطوءمذدؼدماجرىمتصقؼؿومسؾكماظعـقانموما

 .. ربوورمبوظغيماالػؿقيمومايلودقي

وماالػؿمعـمطؾمذظؽماغفمبعقدم  خطقرةماٌقضقعماغفموضعماٌشرطمسؾكماىرحم..موتقضػماعوممعـورؼماظقجعم..

قيماظؽؾريةمسؾكماىؿقعمعـماالعرماظذيمؼؾؼلمبوٌلؽقظ  طؾماظؾعدمسـمايماتفوعوتمبوٌزاؼدةماوماٌؿوجرةماظلقودقي

ماالدالمم محؼقؼي مو مخوصي م.. ماظعالج ماظؿشكقصمو م.. مؼبماٌلؽقظقي مذرطوء مطؾـو م.. مشريػؿ مادالعقنيمو عػؽرؼـ

ماظؿك  طدؼـ مايؼقؼي م..م  ععؾقعي.. مصفوة ماالسرتافمبفو ماظبماالضرارو ماحملوربنيمظالدالم ماذد مو ماًصقم اضطر

قوقماظؾقٌمسـمهوظػميؿوؼيمعصويفؿمومهؼقؼماػداصفؿماًؾقـيموماالسرتافموماالسالنماضطرارؼومؼبمد  جوء

 ..  دائؿو  عـفومبؽؾمتوطقدمضربماالدالممومزسزسيمادؿؼرارماٌـطؼيماالدالعقي

موماوروبوماخريامؼبمارورماظلعلمظؿؽقؼـمهوظػم  وماضرأمانمذؽًمتصرضبوتمطؾورماٌلؽقظنيماظغربقنيمؼبماعرؼؽو

 .. بلٌقاجفيمتـظقؿمداسشماالرػو

أخطوءماالدالعقنيماوماٌـؿلؾنيماظبماالدالممػلماظؿكمضطعًماالدالمماظبمعوئيمادالمم..مدينم..مذقعكم..ودطلم

مومادالمم ماظصقينماظؿوؼقاغكم.. ماظؾوطلؿوغكم.. ماظرتطكم.. ماٌؿطرفم..ماٌؿشددم..ماٌصريماالروروبلم.. ععؿدلم..

وماٌذػيبم..مومشريمذظؽمعـمادالعوتم..مععمانماالدالممماىؿوسوتم..موماىؿعقوتم..مادالمماظؿؿقؼؾماالجـيب

واحدمومدؼـماظقحدةموماظؿلظػموماظؿؼورب..ظؽـفوماالخطوءماظؿكمادؿفزأغومبفومودصعًمظؾؿقؾؾمذقؽومصشقؽومحؿكمتػؾؿـوم

 .. عـماظدؼـمومتػؾًمعـومطؿومتؿػؾًماٌقوةمعـماالصوبع

ؾؾفؿماٌلؾؿنيماغػلفؿموماظشؾوبماٌؿطؾعماظبماظؿؿلؽمطؾمػذهماظصقرمجعؾًماظعوٕمايرمطؾفمؼبمحريةمومعـمض

مسـماالدالممبعدمانمضوضقام مبفو ماوماظراشؾقنمؼبماهلداؼيماوماظؾوحـقنمسـمزاللموارصيممسعقا بوػدابماظدؼـم..

مؼبمزؾؿوتم ماشرضؿفؿ مو محرية مزادتفؿ مواؼدؼقظقجقوت مغظرؼوت مو مسؾدوػو مخزسؾالت مو مووثـقوت مخبراصوت ذرسو

ررؼؼمنوةمحؼقؼلم..مػذهمايريةمػلماظؿكمجعؾًماظؾعضمؼؿفؽؿمومؼؼقلمايمادالممغؿؾعماظؾقٌمسـمعؾفلماوم

ماطـرم..مالسطوءمعلوحوتماودعمظؾضاللموم مو موػقماووهمؼؿؿمغعزؼزهمظؿشقؼفماظصقرةماطـر وصؼمايمغظرؼوتمغلري..

 ..اظؿضؾقؾمبنيماظشؾوبمواٌؿطؾعنيموماٌؿشقصنيماظبماالدالم



ماظلؿقـق مغفوؼي مؼب ماغف مبنيماذطر ماالخؿالف مو مظؾفدل ماٌـرية مظؾؼضوؼو محصر مبعؿؾ ماًورجقي موزارة مضوعً وت

اٌلؾؿنيموماىوظقوتماالدالعقيمؼبماًورجم..مومضدعًماظقزارةاالدؽؾيماظبمعشقكيماالزػرمظؿؼدؼؿماجوبوتمذوصقيم

ؾماظعؾؿوءمظؿؼدؼؿماٌشقكيماالعرم..ومبدالمعـمتؽؾقػمسوٕمبوظردمرأتماجراءمعلوبؼيمبنيمط  وبوظػعؾمحبـً  سـفو

 وماظؾقٌماظػوئزممتمترعبؿفماظبمسددمعـمظغوتماظعوٕماظرئقلقيم..مومضدمطون  اجوبوتمسؾؿقي..

معـ ماًورجقي  ظذظؽمارجق موزؼر معـماظدولم  اظلقد مسدد مؼبمواذـطـمو مٌصر مطونمدػريا مضد دوعحمذؽريمو

محص مظعؿؾ مبوًورج مظلػوراتـو متقجقفوتف مؼصدر مو ماالعر مؼؿؾـك مان مبنيماٌلؾؿنيمؼبماظغربقي ماًالصقي مظؾؼضوؼو ر

اًورجموماظؿكمتلوػؿمؼبمحربماظؿشقؼفمومتؼدميفومبصقرةمصودضيماظبماالزػرمواالوضوفمطؿلوػؿيمجودةمؼبمسؿؾقيم

 ازاظيماظغؾورمومربقماالثورماظلقؽيموماالتفوعوتماظؾورؾيماظؿكمضبووظقنماظصوضفومبدؼــومايـقػ

بفماٌراطزماالدالعقيمبوًورجم..النماظرؤؼيماظلقودقيموماظدبؾقعودقيمهلومابعودمموػذهماٌفؿيمالمسالضيمهلوممبومدؿؼقم

 ..اخرىمعؿؿقزة

 غلعؾمانمغؽقنمعبقعومسؾكمضدرماظؿقديمحلؾيمٓموماظدؼـموماظقرـ ..

----------------------- 

  غلس ّتقدٓس لللاتب اللبري

 األضتاذ / مسضٕ عطا اهلل 
 views 556 م 5231, 3128يناير  34 أهم األخبار ,أخبار األوقاف ,: في 

 

مآمسؾكمعؼوظفماٌـشقرم  ؼشؽرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفماظؽوتىماظصقػلماٌؿؿقزماألدؿوذ/معردلمسطو

 ." أظغوممخطؾيماىؿعي " : ممبعـقان2017/مم1/مم23بصققػيماألػرامماظققمماالثـنيم
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 غلًسا جصٓال لللاتب اللبري األضتاذ مسضٕ عطا اهلل
 views 0,043 م 3510, 5103ٌونٍو  41 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ذؽرـبامجزؼالمظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذ/معردلمسطومآمرئقسمذبؾسمإدارةمجرؼدةماألػرامماألدؾؼم،مواظذيمجوءم

 : " ! اظدؼينم..موخطرماظػؿـياًطوبمم"ممهًمسـقانم2014/مم6/مم30ؼبمعؼوظفماٌـشقرماظققمماإلثـنيم

صكمعللظيماًطوبماظدؼـكمٔيمحؼقؼيمؼـؾغكمأنمتؽقنمواضقيموػل:مإنماإلدالممٕمميـعمأحدامعـماظؿعؾريم      

موؼـؾذمعـمبنيماظصػقفمعـم مووحدةماجملؿؿع، ماظدوظي مإظبمايػوزمسؾكمػقؾي مؼدسق مغشلتف معـذ موظؽـف سـمرأؼف

إنوزاتماألعيمعلؿفدصنيمبذظؽمذؼمسصوماظطوسيموإصشولمجفقدمأوظبممؼـريونماظػنتموؼعؿدونمإظبماظؿفقؼـمعـ

 .األعر

وايؼقؼيمأنمخطرماظػؿـيمظقسمخطرامجدؼداموإمنومواجفؿفماألعيماإلدالعقيمعـذمبداؼيمسفدػوموطونمعقضػم      

مصكمحدؼـفم مصكماظؿعوعؾمععمدسوةماظػؿـيمواحملرضنيمسؾقفو موضورعو اظـؾقىماظردقلمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمحومسو

 .« عـمأتوطؿموأعرطؿمعبقعمسؾكمرجؾمواحدمؼرؼدمأنمؼشؼمسصوطؿمأومؼػرقمعبوسؿؽؿمصوضؿؾقه» اظشرؼػ:

وععـكمذظؽمأنمعلؽقظقيمغبوؼيماألعيمعـمدسوةماظػؿـيماظذؼـمؼعؿؾقنماٌـوبرمصكماٌلوجدمودورماظعؾودةمتؼعم       

وتماالػؿؿوممبوظشلنماظعوممظقسمبوسؿؾورػومضضقيمسؾكمسوتؼماظدوظيمبؾمإنمػذهمضضقيمؼـؾغكمأنمتؿصدرمضوئؿيمأوظقؼ

 .صؼفقيمودؼـقيمصقلىموإمنومبوسؿؾورػومضضقيمأعـمضقعكمظؾقرـموظألعي

وأىمضراءةمعـصػيمظؾؼراراتماٌلؿـريةماظؿكمادبذػومعمخراموزؼرماألوضوفمبشلنمضصرمصالةماىؿعيمسؾكماٌلوجدم

تشؿؾمعراجعيمظؾػقضكماظؿكمطوغًمدوئدةمواٌؿؿـؾيمصكمماظؽربىموعـعمشريماألزػرؼنيمعـماسؿالءماٌـوبرمالبدمأن

أنمعدخؾمدسوةماظؿطرفمإظبمبعضماظعؼقلمضدماغطؾؼمصكماظؾداؼيمعـذمغفوؼيماظلؾعقـوتمعـمصققمعـوبرمبعضماظزواؼوم

مظؾعضماآلؼوتم ماًورؽي ماظؿػلريات مسؾك متعؿؿد ماظؿك ماٌغؾقري مواٌػوػقؿ مواظشعورات ماألصؽور مظرتوؼٍ اظصغرية

 .تلوؼؾفوممبومؼؿػؼمععمأػداصفؿماًؾقـياظؼرآغقيمو

مآؼؽبوتفبمعؾبقؿبَؽؿؽبوتفبم» وعلؽماًؿوممضقلماٌقظبمسزموجؾمصكمدقرةمآلمسؿران: ؿـبفؾب مِع ماُظِذىمَأغؿبزؽبلؽبمسؽبَؾقؿبَؽماْظِؽؿؽبوبؽب ػؾبقؽب

مَصقؽبؿمبِؾعؾبقنؽب مزؽبؼؿبغفب مِصكمُضُؾقِبفكبؿؿب ؽب ماُظِذؼ مَصَلعمبو معؾبؿؽبشؽبوِبفؽبوتفب ماْظِؽؿؽبوِبموؽبُأخؽبرؾب مُأمنب مب موؽبعؽبوممػؾب متؽبْلوكبؼِؾِف موؽبابؿبِؿغؽبوءؽب ماْظِػؿؿبؽـبِي مابؿبِؿغؽبوءؽب ؿـبفؾب مِع متؽبشؽبوبؽبفؽب عؽبو

ؿبِدمرؽببِّؽـبوموؽبعؽبومؼؽب ؿبمِس صدقمآم «ذمبُطرؾبمإكبُظومُأوؿبُظقاماأَلْظؾؽبوِبؼؽبعؿبَؾؿؾبمتؽبْلوكبؼَؾفؾبمإكبُظوماظُؾفؾبموؽباظرمباِدكؾبقنؽبمِصكماْظِعْؾؿكبمؼؽبُؼقُظقنؽبمآعؽبمـبومِبِفمُطؾٌّمِع

 .اظعظقؿ

 .. وايدؼٌمعؿصؾ

 :خريماظؽالم
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 !االغزواءمحؽؿيمسـدعومؼؿصدرماألضزامماٌشفدموضبؿفىماظعؿوظؼيمسـماظظفقر >>

--------------------------- 

 غلسًا لللاتب ّاإلعالمٕ اللبري أ/ تَامٕ ميتصس
 views 0,559 م 5521, 5103أكتوبر  54 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ماظؾـوءم     مسؾكمسرضف مأ/تفوعلمعـؿصر ماألوضوفمإظبماظؽوتىمواإلسالعلماظؽؾري ماإلسالعلمبقزارة ماٌرطز ؼؿؼدم

ؼبمسددػوم وتؼدميفماٌؿقزميقارهمععمععوظلماظقزؼرمأ.د/مربؿدمزبؿورمعبعيموماٌـشقرمجبرؼدةماظؾقاءماإلدالعلم

م: ممواظذيمجوءمصقف2014/مم10/مم23ػــماٌقاصؼمم1435ـمذيمايفيمعم29اظصودرماظققمماًؿقسم
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  غلس ّتقدٓس لللاتب ّاإلعالمٕ اللبري األضتاذ/ أضام٘ غسغس

 ّجلسٓدٗ اليَاز 
 views 0,072 ص 00547, 5106هاٌو  57 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ؼلرماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمأنمؼؿقجفمبوظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىمواإلسالعلماظؽؾريماألدؿوذ/مأدوعيم      

ماظصودرمؼقمم ممبشلنموزارةماألوضوفم،م2016/مم5/مم25ذرذرمرئقسمهرؼرمجرؼدةماظـفورمسؾكمعومطؿؾفمؼبمسددػو

 : حقٌمجوءمؼبمعؼوظف

 

 اضغط على الصورة للتكبٍر

م-------------------------------

 غلسا لللاتب اللبري األضتاذ / ملسو حمند أمحد
 views 785 ص 5507, 5103دٌطوبر  56 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ؼؿقجفماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؽوتىماظؽؾريماألدؿوذمعؽرممربؿدمأغبدمسؾكم    

 ،موجوءمصقفم:م"رضقىمربؿقد"،مواظذيمغؼؾؿفمم"ؾؾدصدىماظ"تصرضبفمٌقضعم
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اخؿورمعؽرممربؿدمأغبد،مغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼ،موزؼرماألوضوفماظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعيمطلصضؾموزؼرمم   

م."ذكصمواضحموذفوعمؼبمحربفمسؾكماإلرػوب"هلذاماظعوم،مععؾالمذظؽمبؼقظف:مإغفم

م----------------

 : األّقا 

  جالٛ جاب اهللغلسا لللاتب اللبري
 views 0,539 م 2545, 5103دٌطوبر  05 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 
 

  

ةماألوضوفمأنمغؿقجفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظألدؿوذمجالءمجوبمآمرئقسمذبؾسمإدارةمدارمؼلرغومؼبموزارم   

اظؿقرؼرموصققػيماىؿفقرؼيمسؾكمحلقبفماظقرينماألصقؾموعومذطرهمؼبماٌممترماظصقػلمعـمأنماىؿفقرؼيمتضعم

حضقرماألدؿوذمصفؿلممطؾمإعؽوغوتفوماإلسالعقيمظصوحلمعـفٍماألوضوفماظذيمؼؿقخكمغشرماظػؽرماظقدطلم،موذظؽمؼب

 سـؾفمرئقسمهرؼرماىؿفقرؼيماظذيمؼلؿقؼمطؾماظؿؼدؼرم.

ماٌرطزماإلسالعلمظقزارةماألوضوف

م------------------------

 غلس ّاجبم
ملطٔادٗ الياٜب / غسعٕ صاحل

 views 0,176 م 7523, 5108ٌناٌر  54 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً

 
 ر جوعتأ.د/ هحوذ هختا

 وزٌر األوقاف

ؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظلقودةماظـوئىم/مذرسلمصوحلمٌومغشرمظفمممممممم

م"اٌؼوتؾ"ظقصػفموزؼرماألوضوفمبـمم"اظربٌونمضبصـمعـوبرمعصرمعـماظدخالء"مبقضعماظققمماظلوبعمهًمسـقانم
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ماظـوئىمذرمممممممم مأذود ماألوضوفمصكمدقوقمعؿصؾ، موزؼر مبدور ماظؿشرؼعقيممبفؾسماظـقاب، ماظؾفـي مسضق سكمصوحل،

مسؾكماظدسقةم محػوزو مصكمايػوزمسؾكماظدسقةموعقاجفيماٌؿشددؼـمواٌؿطرصني، اظدطؿقرمربؿدمزبؿورمعبعي،

ـمألولمعرةمأجدموزؼرامظألوضوفمعؼوتالمودطماٌؼوتؾني،موداسقومؼزودمسـمثقابًماظقر"اإلدالعقيماظقدطقي،مضوئال:م

 ."واظدؼـ

م"وضولم مخاللماجؿؿوعماظؾفـي: معراحؾمايقوةم"صوحلمصكمطؾؿؿف موأخطر معـمأذبد ماٌرحؾي مصكمػذه اظدسقة

اٌصرؼي،موطؾمعـمؼعؿؾكمعـربماظردقلمسؾقفماظصالةمواظلالم،مالمبدقبمعـمأنمؼؽقنمعـماظؼوئؿنيمسؾكمبـوءماظقرـم

 ."وإردوءماظؼقؿماظـؾقؾيماظؿكمأردوػوماظردقل

أغومععمأنمتؽقنمظألئؿيمغؼوبيمخدعقيمتؾبعـكمبشموغفؿموحقوتفؿماٌعقشقي،م"فـيماظؿشرؼعقيمطؾؿؿف،مضوئاًل:موتوبعمسضقماظؾ

وظقلًمغؼوبيمعفـقي،مصفـوكمعغوالةموعزاؼدة،موسـدغومعـولمحكمسربمعومضبدثماآلنمعـمغؼوبيماظصقودظي،معـمصدامم

مبلؾىماظؿفدؼدمبوإلضرابمدونمعراسوةمزرو مصؿوذامضبدثمظقمصكمؼقممعـمووووزميدودماإلغلوغقي، فماٌرضك،

 ."األؼوممطوغًمظألئؿيمغؼوبيموػددوامبلغفؿمدقضربقنمسـمصالةماىؿعي؟

-------------------------- 

 م

  غلًسا لسٜٔظ جلي٘ الػٌْٝ األفسٓقٔ٘

 مبجلظ اليْاب 
 views 775 ص 01524, 5106ٌولٍو  58 أهن األخبار ,أخبار األوقاف ,: فً 

 

ؼؿؼدمماٌرطزماإلسالعلمبقزارةماألوضوفمخبوظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾلقدماظـوئىم/محومتمبوذوتمرئقسمىـيماظشؽقنم  

األصرؼؼقيمسؾكمإذودتفمجبفقدموزارةماألوضوفمودورػوماٌؿؿقزمؼبمضقابطمإردولماظؾعـوتماًورجقيمواظيتمأسؾـفوم

 ععوظلموزؼرماألوضوفمأ.د/مربؿدمزبؿورمعبعيمأعومماظؾفـي
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