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كشمير مهد اإلسالم والتقريب

 ٠قل اٌ َ١ل غالَ ف ٍ ٟو ٍياه ِٓ اٌشق ظ١بد
اٌقٍّ ١خ ٚاٌضمبف ١خ اٌ جبهىح ف ٟو شّ١وٌ ٚ ،ل
ف ٟفبَ ١ّ ٌٍ ٩١٩١الكٚ ،ث قل أْ أو ًّ ِوا ؽً
اٌلها ٍخ األوبك١ ّ٠خ

شقو

فٔ ٟف َٗ اٌوغ جخ

اٌغبِ ؾخ ٌلها ٍخ اٌق ٍ َٛاإل ٍالِ١خ ،ف جلأ أٚالً
ثلها ٍخ اٌٍ غبد اٌقوث ١خ ٚاٌفبه ٍ١خ ٚاألهك ٠خ
ٌ١ؾظً فٍ ٝشٙبكح اٌّبعَز١و ف٘ ٟنٖ اٌٍغبد،
صُ ثب شو ثبألٔ شغخ ٚاٌفقبٌ ١بد اٌّقزٍ فخ فٟ
اٌقل ٠ل ِٓ اٌّ غبالد اٌضمبف ١خ ٚ ،ف ٟكَّ ٠جو
ِٓ

فبَ  ٩١٢٩أ ضُ إ ٌٝ

ؽية "ِ ٍَُ  ٛ٠رٗ

ف١له ٠شٓ" (ار ؾبك اٌ شجبة اٌّ ٍَُ) ٌ ١ظجؼ
ً ٌوئ ٌ١اٌ ؾية آ ٔنان ِٛال ٔب ث ١و ىاكٖ
ٔبئ جب
ثله اٌلٚ ،ٓ٠مٌه فٍ ٝفٍف١خ اٌؾووخ اٌش١ٙوح
ثؾووخ اٌشقوح اٌّملٍخ

َٔ-بجخ إٌب ٝاٌشبقوح
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اٌّمل ٍخ إٌّز َجخ ٌٍٕ ج ٟاألف ؾُ (ص) ٚاٌ زٟ
 ٠ؾزفؼ ث ٙب فِ ٟياه ؽ ضوح ثبي  -ؽ ١ش صبه
اٌ شقت اٌى شّ١و ٞف٘ ٟنا اٌ قبَ ال ٍزقبكح ٘نٖ
اٌشقوح اٌّملٍخ ِٓ اٌٍَغبد اٌّؾٍ١خ.
 ٚف ٟكَّ ٠جو

ِٓ

فبَ  ٩١٢٢رأٍ َذ عّق ١خ

رمو٠ج ١خ ثب ٍُ "عّق ١خ ؽ فؼ اإل ٍالَ ف ٟعبِٛ
ً
ً فب ِب
ٚو شّ١و" ٚأز قت اٌ َ١ل و ٍياه إِٔ ١ب
ٌٙنٖ اٌغّق١خ ٌّلح صالس ٍٕٛاد ،وّب أٔٗ وبْ
أؽل اٌّشبهو ٓ١ف ٟرأٍ ٌ١ؽية "ٍَُِ ثوًٍٕ ال
فٛهَ" (ِغ ٌٍ ؽ فؼ اٌ شو٠قخ اإل ٍالِ١خ)

فبَ

ٚ ٩١٩١ا ٌن ٞوبْ ِٓ أ ُ٘ أ٘لا فٗ ا ٌلفبؿ فٓ
األؽ ىبَ اٌ شوف١خ اإل ٍالِ١خ إ صو ر ظ٠ٛت ث قض
اٌ مٛأ ٓ١ف ٟإٌ ٙل ٚاٌ ز ٟأ صبهد اٌم ٍك فٟ
أٍ ٚبط اٌّ ٍَّٓ١

ف ٟإٌ ٙل ٚ ،ر ٌٝٛو ٍياه

ِ َؤ١ٌٚخ األِب ٔخ اٌقب ِخ ٌٍ ؾية ؽ زٝ

فبَ

.٩١٩٢
ٚفب ٟفببَ  ٩١٢١رب ٌٝٛفبلح َِبؤ١ٌٚبد فبٟ
اٌّؤٍَببخ اٌزقٍ١ّ١ببخ "ا٠غٛو١شبب ٓ١روٍببذ
و شّ١و" ،و ّب رَ ِ ٌٝٛؤ١ٌٚخ إكاهح اٌّغ ٍخ
اٌ شٙو٠خ (رؾ فؼ ا ٍالِ ٟار ؾبك عو ًٔ) ِٓ فبَ
ٚ ٩١٢١ؽ ز ٚ ،٩١١١ ٝف ٟاو زٛثو ِٓ فبَ ٩١٩١
أٌٍ "رؾو٠ه ِىبرت اِبِ١خ" ،وّب أٌٍ "اكاهح
رٕ ؾ ُ١اٌّىب رت" ف ٟو شّ١و فبَ  ٚ ،٩١١٩فٟ
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فبَ  ١٠٠٩رَ ِ ٌٝٛؤ١ٌٚخ ِ َبفل األ ِ ٓ١اٌ قبَ
ٌٍغّق ١خ اٌزمو٠ج ١خ اٌ ز ٟرؾ ًّ ا ٍُ "ار ؾبك
ٍِذ".
ه ٍبٌخ اٌزمو ٠ت أ عود اٌ ؾٛاه اٌ زبٌِ ٟـ
اٌَ١ل وٍياه ؽ١ش رغوق ف ٗ١إٌَِ ٝبه رىبًِ
اٌؾو وخ اٌزمو٠ج ١خ ف ٟو شّ١و  ٚونٌه اٌق ظبئض
اٌزبب ٟرزّ١ببي ثٙببب ِٕغمببخ وشببّ١و ِمبهٔببخ
ثبٌّٕبعك اٌّغبٚهح األفو ٜوبٌٕٙل ٚثبوَزبْ،
ٚإٌ١ىُ ٔض اٌؾٛاه:


ط ً :شدب بكن فٍ هزا الذىاس وًشجى هٌكن

فٍ البذاَت أى حقذهىا بإَجاص صىسة عي هالهخ
هٌط قت ك شوُش وب وارا حخو ُض هزٍ الوٌط قت عي
الوٌاااااااجا الوجاااااااوسة ا

ااااااشي

 ف ٟاٌؾم١مخ ال ّ٠ىٓ ِمبهٔخ وشّ١و ثَببئو
إٌّبعك اٌّغبٚهح ٍٛاء ِٓ ؽ١ش ٍؾو اٌغج١قخ
ف٘ ٟنٖ إٌّغ مخ أ ِٓ ٚإٌبؽ ١خ اٌغغواف ١خ
أ ٚاٌضمبف ١خ أ ٚاٌَ١ب ٍ١خ ،أ ِب ف ٟاٌغب ٔت
اٌ زأه٠ق ٟف مل وب ٔذ ٘ ٕبن فٛاهق وض ١وح ثٓ١
ٍىبْ إٌّغ مخ ا ٌن ٓ٠وبٔٛا ٠ق جل ْٚاأل ٚصبْ
ً ثٓ١
ف ٟلل ُ٠اٌي ِبْ ،إم وبْ اإل فزالف وج ١وا
ببؿ
بٓ أرجب
بٛصِٕ ٓ١١ب
بلٚ ًٚاٌب
بٛصٕ ٓ١١إٌٙب
اٌب
عبئ فخ اٌ شِٛ١ذ ،فبٌ شِٛ١ذ

ُ٘ أ لوة إ ٌٝ
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اٌزٛؽ١ببل ِببٓ إٌٙببل ًٚاٌببن٠ ٓ٠زغٍبب ٝفببٟ
ِقز ملارٚ ُٙعم ٍُٙ ٛاٌ شون ٚاٌى فو ث ٛضٛػ،
٘ٚنٖ إٌمغخ رقزجو ِٓ اٌفوٚلبد اٌٙبِخ ثٓ١
إٌٙلٚ ًٚاٌشِٛ١ذ.
ِٚن ٍّـ اٌشِٛ١ذ ثلفٛح اٌزٛؽ١ل اٌؾم١م١خ
أف ٕ ٟاإل ٍالٍَ ،بهفٛا إ ٌ ٝافز ٕبق ٘نا ا ٌلٓ٠
اٌَببّب ٞٚثىببً هؽبثببخ طببله٘ٚ ،ىببنا آِببٓ
اٌى شّ١و ْٛ٠ثبإل ٍالَ ٚرؾٌ ٛذ و شّ١و إ ٌٙ ِ ٝل
ٌإلٍالَ.
١ِّ ِٓٚياد وشّ١و اٌزٕٛؿ إٌّبف ٟاٌّنً٘
ف٘ ٟنٖ إٌّغ مخ ،ف مل ر غل اإل فزالف ف ٟكه عخ
اٌ ؾواهح ثِٕ ٓ١غم ز ٓ١ف ٟو شّ١و ٠ج ٍغ ؽٛاٌٟ
 ١٠كهعخ ِئ٠ٛخ ،فٕٙبن ِٕغمخ ف ٟوشّ١و رجٍغ
كه عخ ؽواهر ٙب  ٠٠كه عخ ِئ٠ ٛخ ر ؾذ اٌ ظفو،
ٚف ٟاٌٛلذ ٔفَٗ رٛعل ِٕغمخ أفو ٜرجٍغ كهعخ
اٌؾواهح فٙ١ب  ٠٠كهعخ ِئ٠ٛخ٘ٚ ،نا اإلفبزالف
ٚاٌز ٕٛؿ اٌّ ٕبفٚ ٟاإللٍ٠ ّٟ ١قز جو أ ِوا فٟ
غب ٠خ األّ٘ ١خ ثبٌٕ َجخ إ ٌ ٝاٌ ظؾخ ٚاٌ َالِخ
ً ِٓ اٌقٛا ًِ اٌ ّؤصوح فٟ
اٌجلٔ ١خ  ٛ٘ ٚأ ٠ضب
اىك٘به اٌّغزّـ.
ٚرز ى ْٛو شّ١و ِٓ ؽ ١ش اٌز ٕٛؿ اٌّ ٕبفِٓ ٟ
صالس ِ ٕبعك -٩ :عبِِٕ ٟ٘ ٚ ٛغ مخ ماد ِ ٕبؿ
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ؽبهٌ -١ ،لاؿ ِٕ ٟ٘ ٚغ مخ ثبهكح ٚرى ضو فٙ ١ب
ببب
ببي ثّٕبفٙب
ببّ١و ٚرزّ١ب
بببْ -٩ ،وشب
اٌٛك٠ب
اٌّقزلي.
 ِٓٚاٌقظبئض اٌغج١ق١خ األفوٌ ٜىشّ١و أٔٙب
ر ظٍؼ ٌيها فخ أ ٌٛاْ ٚأ طٕبف إٌجب ربد اٌ زٟ
 ّ٠ىٓ اإل ٍزفبكح ِٕ ٙب

فِ ٟقز ٍف اٌّ غبالد

اٌقٍّ١خ ٚاٌغج١خ ٚاٌظٕبف١خ.


ط :كُف حقُوىى الشودُت الخقشَبُت لذي

ً بالوجخوعُي الهٌذٌ
الوجخوع الكشوُشٌ قُاعا
والباكغخاًٍ
 وبْ ٌقٍّبء اإلٍالَ اٌنٚ ٓ٠هكٚا وشبّ١و
ا٘ز ّبَ فبص ثّ َأٌخ اٌزمو ٠ت ،فبٌ َ١ل ف ٍٟ
اٌؾ َ ٟٕ١اٌّ ٙلأٟ

وبْ

ِٓ أ وبثو فٍ ّبء

اٌ ش١قخٌ ،ى ٕٗ ٌُ ٠وٚط ٌٍز ش١ـ ف ٟو شّ١و،
فأ ٘بٌ ٟو شّ١و

ٍٛاء

وبٔٛا ؽٕف  ٓ١١أٚ

ِٓ

اٌ ّنا٘ت األ فو ،ٜف  ُٙثبٌ زبٌ ٚ ،ٍَّْٛ ِ ٟوبْ
ّ ا٘ز ّبَ اٌ َ١ل إ طالػ األ ِٛه ٚاٌز ظلٌ ٞجقض
عً
اٌ جلؿ اٌ َبئلح ف ٟاٌّغز ّـ اٌى شّ١و ،ٞف جني
ع ٛٙكا وج ١وح ف٘ ٟنا اٌّ غبي ثبٌز قبِ ْٚـ
اٌ ٍَغبْ ل غت ا ٌل ٓ٠ا ٌن ٞوبْ ؽٕ ف ٟاٌ ّن٘ت،
ً  ٌٚىٓ ف ٍٝ
 ٚلل أ ش١ـ أْ اٌ َ١ل وبْ شبفق١ب
أ٠خ ؽبي ؽّٕ١ب ٚهك وشّ١و ٌُ ٠وٚط ال ٌٍّن٘ت
اٌ ش١قٚ ٟال ٌٍ ّن٘ت اٌ شبفق ،ٟثً وبْ ٠ز قبْٚ
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ِـ األؽٕبف ف ٟفٍّ١خ اإلطالػٍٚ ،به فٍٙٔ ٝغٗ
اث ٕٗ اٌ َ١ل ِؾ ّل اٌؾ َ ٟٕ١اٌّ ٙلأ ٟا ٌنٞ
ً ِـ األؽ ٕبف ه غُ أ ٔٗ وبْ
وبْ ٠ز قب ْٚأ ٠ضب
٠ظوػ ثبٔزّبئٗ ٌٍّن٘ت اٌش١ق.ٟ
ٚف ٟفبَ ٌٍٙ ٩١١غوح ،فمل اٌٍَغبْ اٍىٕله
ارفبل ١خ ِـ اٌ َ١ل ِؾ ّل اٌؾ َ ٟٕ١اٌّ ٙلأٟ
فو فذ ثٛلف ١خ

شبٖ ٘ ّلاْ ٚ ،شٍّذ اٌٛلف ١خ

اٌضببٛاثظ ٚاٌّقببب١٠و األٍبٍبب١خ فببِ ٟغبببي
اٌزمو٠ت ث ٓ١اٌّنا٘ت.
أ ِب ثبٌٕ َجخ إ ٌ ٝاٌوٚؽ ١خ اٌزمو٠ج ١خ ٌلٜ
ٍىبْ إٌّغ مخ ،ف ١غت اٌ مٛي

ثأْ األ ٍٍٛة

اٌف ىو ٞاٌ َبئل ٌل ٍَّٟ ِ ٜثبو َزبْ ٚإٌ ٙل
٠غ ٍت فٍ  ٗ١عبثـ اٌّٛاع ٙخ ٚأ ٍٍٛة اٌّ ٕبؽوح
ث ظٛهح فب ِخ ،أ ِب اٌ شقت اٌى شّ١و ٞاٌّ ٍَُ
ف ً١ّ١إٌ ٝأٍٍٛة اٌلفٛح ٚاٌزمو٠ت٘ٚ ،نا ِب
بن٘جٓ١
بال اٌّب
ببؿ وب
ب ٟأرجب
بٗ فب
بٓ أْ ٍّٔؾب
ّ٠ىب
اٌش١قٚ ٟإٌَ.ٟ
ٕ٠ٚجغ ٟاإلشبهح ٕ٘ب إٌ ٝأْ فّالء اإلٍزقّبه
ً ٚا ٍقخ ِٓ أ عً اٌم ضبء ف ٍٝ
لل ثنٌٛا ع ٛٙكا
٘نٖ اٌوٚؽ ١خ اٌزمو٠ج ١خ ٚاٌلف٠ ٛخٚ ،ال رياي
ً
اٌّ ؾبٚالد ِ َزّوح إ ٌ ٝاٌ ٛلذ ا ٌوا٘ٓ ٍق١ب
بٕخ
ب١قخ ٚاٌَب
ب ٓ١اٌشب
بخ ثب
ببك اٌفولب
ب ٝإ٠غب
إٌب
ٚإصبهح اٌفزٓ ٚاٌقالفبد ث.ُٕٙ١


ط :ها هى حقُُوكن لاذوس الغاُذ هذواذ
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اا
اٍ هجا
اٍل فا
اٍ يا ساكا
اذَي العشاقا
اوظ الا
شا
الخقشَب


ً فمبل ثبني اإلٍبزقّبه
وّب أشبود آٔفبب

ِؾبببٚالد ٚاٍببقخ إٌغبببق ٌزقو٠ببت اٌوٚؽ١ببخ
اٌزمو٠ج ١خ ٌل ٜاٌّ ٍَّ ٓ١ف ٟو شّ١و ٚإ صبهح
اٌ فزٓ ٚاٌ ظوافبد ث ٓ١اٌ ش١قخ ٚاٌ َٕخِٓ ٚ ،
٘نٖ اٌّ ؾبٚالد أٔ  ُٙأ شبفٛا ف ٟأٍ ٚبط أ ً٘
إٌَخ ف ٟوشّ١و ثٛعٛك فالف ث ٓ١اٌَ١ل ِؾّل
شٌّ ا ٌل ٓ٠اٌقوا ل ِ ِٓ ( ٟشب٘١و اٌ ش١قخ)
ٚاٌ ش١ـ ؽ ّيح ِ قل ِ ِٓ ( َٚشب٘١و اٌ َٕخ)
ٚافزٍ مٛا اٌىض ١و ِٓ اٌم ظض ٚاٌؾىب ٠بد ؽٛي
بٍخ
ب ٓ١أْ اٌفبطب
ب ٟؽب
بنا فب
بٛؿ٘ ،ب
بنا اٌّٛضب
٘ب
اٌيِٕ ١خ ث ٓ١اٌشق ظ١ز ٓ١اٌ ّنوٛهر ٓ١وب ٔذ
ً !! ٚ ..لل وبْ اٌش١ـ ؽّيح
ثؾٛاٌ ٩٢٠ ٟفبِب
ِقببلِ َٚببٓ أفبببؽُ اٌظببٛفٚ ٓ١١وبببْ ٠ؾؾببٝ
ثبؽزواَ ثبٌغ ف ٟأٍٚبط األفٛح إٌَخ.
 ِٓ ٚا ٌنٍ ٓ٠قٛا إل ٠غبك اٌفو لخ ٚاإل فزالف
ث ٓ١اٌ ش١قخ ٚاٌ َٕخ اٌ ٍَغبْ أو جو شبٖ أ ؽل
ً فؾ َت ثً
ِ ٍٛن إٌ ٙل ٚاٌن ٠ ٌُ ٞىٓ فٍّبٔ ١ب
ً ف ٟثش
ً ٌ ٍل٠ ٌُ ٚ ،ٓ٠أي ٍ ٚقب
وبْ ِقبك ٠ب
اٌ فزٓ ٚاٌ ظوافبد

ث ٓ١اٌ ش١قخ ٚاٌ َٕخ

فٟ

و شّ١و ِٓ أ عً ِ ظبٌؼ ٍ١ب ٍ١خ ٚشق ظ١خ ثؾ زخ،
ِ ّب أك ٜإ ٌ ٚ ٝلٛؿ ِ غبىه ث شقخ هاػ ضؾ١زٙب
فشواد األٌٛف ِٓ اٌٍَّّ ٓ١ف ٟوشّ١و.

محرم وصفر  /4432العدد  / 83رسالة التقريب

٘نٖ اٌ ؾٛاكس ٚغ١و ٘ب  ٠غت أْ رز قن ف جوح
ً ٌٍّ ٍَّٓ١
ٌأل ِخ اإل ٍالِ١خ ٚكه ٍب

ثأْ ؽب ٌخ

اٌز ٕبىؿ ٚاإل فزالف ث  ُٕٙ١ال َ ٠زف١ل ِٕ ٙب ٍٜٛ
اإلٍزقّبه ٚأفلاء اإلٍالَ.


ًِ :ب ٘ ٟاٌقٛاًِ اٌز ٟأكد إٌبٚ ٝلبٛؿ

ر ٍه اٌّ غبىه اٌغّبف ١خ آ ٔنان ضل اٌ ش١قخ فٟ
وشّ١و؟
 األٍجبة ٚاٌقٛاًِ وبٔذ ٍ١بٍ١خ ثؾزخ ٚلل
رُ اٌزور ١ت ٌ ٙب ٚرٕف ١ن٘ب فٓ عو ٠ك اٌق ّالء،
ٚإال ف ٍُ  ٠ىٓ ٘ ٕبن أٞ
ٚاٌ َٕخ ،فبٌّ ٍَّْٛ

ٔياؿ

ف ٟو شّ١و

ث ٓ١اٌ ش١قخ
شأُٔٙ

شأْ

ٍبئو اٌّ ٍَّ ٓ١ف ٟوً أٔ ؾبء اٌ قبٌُ ٌلُٙ٠
هغ جخ مار ١خ ٚا ٔلفبؿ رٍ مبئ ٔ ٟؾ ٛاٌ ٛؽلح
ٚا ٌزالؽُ ٚاإلٔ َغبَ ،أ ِب ِ ؾبٚالد ثش اٌفز ٕخ
ٚإ صبهح إٌ قواد اٌغبئف ١خ ف ِ ِٓ ٟٙقغ غبد
ٚك ٍبئٌ اإل ٍزقّبه ٚفّالئ ٚ ُٙرزجٕب ٘ب األٔؾ ّخ
اٌفبٍببلح وٍٛببٍ١خ ٌٍؾفبببػ فٍببِ ٝظبببٌؾٙب
اٌَ١ب ٍ١خ ف ٍٝ

غواه اٌَ١ب ٍبد اٌ زٟ

وبْ

٠زجق ٙب ث ٕ ٛأِ ١خ ٚث ٕ ٛاٌق جبً فٍ ٟقُٙ١
ً ف ٍ ِ ٝظبٌؾُٙ
إل ضقبف األ ِخ اإل ٍالِ١خ ؽفب ؽب
ِٕٚبفق ُٙاٌَ١بٍ١خ ٚاٌفئ٠ٛخٚ ،إال فئْ فبِخ
اٌ ٕبً ٌُ ٠ىٛٔ ٛا ٠ور ض ْٛثز ٍه اٌَ١ب ٍبد،
ِٚب ؽظً ف ٟوشّ١و ِٓ ِغبىه ثؾك اٌش١قخ وبْ
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ِٓ ٔ زبئظ ٍ١ب ٍبد ث ٕ ٟأِ ١خ ٚث ٕ ٟاٌق جبً،
ٚلل رَجت ثٙب اٌَالع ٓ١اٌّغٛي ف ٟإٌٙل.


ط :وكُف حن العىدة إلً أجىاء الخقااس

والخآ ٍ بعذ حلك ا دذاد


ؽظً مٌه ثغٛٙك ِىضفخ ِٓ لجً اٌقل٠ل ِٓ

و جبه اٌقٍ ّبء ا ٌنٓ٠

ثوىٚا ف ٍ ٝاٌ َبؽخ،

 ُِٕٙ ٚف ٍٍ ٝج ً١اٌّ ضبي آ ٠خ هللا اٌ َ١ل ِ ٙلٞ
اٌّٚ ٍٞٛٛوبْ ِٓ وجبه فٍّبء اٌش١قخٚ ،ونٌه
ِٛال ٔب ه ٍٛي شبٖ ا ٌن ٞوبْ ِٓ و جبه فٍ ّبء
إٌَخ ،صُ ؽٙو آفوِٛ ُِٕٙ ْٚالٔب ؽ١له فٍٟ
أٔ ظبهٚ ،ٞاٌقال ِخ اٌ ش١ـ ف ٍٚ ،ٟغ ١وُ٘ ِ ّٓ
ً ثبٌزمو٠ت ث ٓ١اٌّنا٘ت ٚثنٌٛا
ا٘زّٛا وض١وا
ً ٚاٍقخ ف٘ ٟنا اٌّغبي.
عٛٙكا


اٍ
ااث الخا
اطت والتعالُا
اٍ ا ًشا
اا ها
ط :ها

أًجضحوىها علً الصعُذ الخقشَبٍ
 وبٔذ ٌل ٞهغجخ وج١وح ٌقلِخ اٌّغزّـ ِٕن
اٌ ظغو ٚ ،ف ٟاٌَبك ٍخ ٚاٌق شوٓ٠

ِٓ ف ّوٞ

اٌزؾمذ ثزٕؾ ُ١اٌّىبرت ،صُ شبهوذ ف ٟرأٌٍ١
بؼ
بخ رؾفب
بُ «عّق١ب
بذ اٍب
بخ ؽٍّب
بخ رمو٠ج١ب
عّق١ب
اإل ٍالَ»ٚ ،أ طجؾذ أٚي ٔب ئت ٌ ٍوئ ٌ١ف٘ ٟنٖ
اٌغّق ١خ،

صُ أزق جذ ٌ ز ِٕ ٌٟٛظت األ ِٓ١

اٌقبببَٚ ،لببلِذ ثقببض اٌقببلِبد ٚاألٔشببغخ
اٌزمو٠ج ١خ ِٓ ٘نا اٌّ ٛلـ ا ٌن ٞشغٍزٗ ٌ ّلح
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ً ٚ ،وبْ ٌ ٟر قبٚ ْٚص ١ك ِـ اٌٌّٞٛ ٛ
 ٩١فب ِب
ف جبً أٔ ظبه ٞا ٌن ٞوبْ ٠وأً ؽية "ار ؾبك
ً.
ً رمو٠ج١ب
اٌٍَّّٚ "ٓ١اٌن ٞوبْ ٠ؾًّ شقبها
صُ شبهوذ ف ٟرأ ٍِ ٌ١غ ٌٍ ؽ فؼ اٌ شو٠قخ
اإل ٍالِ١خ (ِ ٍَُ ثو ًٍٕ ال فٛهَ) فبَ ،٩١٩١
 ٛ٘ٚأوجو ِغّـ رمو٠ج ٟرُ رأٍ َٗ١ف ٟوشّ١و،
 ٚوبْ أف ضبء ٘نا اٌّغ ّـ ّ٠ض ٍ ْٛأو جو ٚأ ُ٘
األ ؽياة اإل ٍالِ١خ اٌ ش١ق١خ ٚاٌ َٕ١خ ف ٟو شّ١و
ِٕٙٚبببٔ :ظببوح اإلٍببالَٚ ،اٌٍغٕببخ اٌشببوف١خ
بببك
ببالِ١خٚ ،إرؾب
ببخ اإلٍب
بب١قخٚ ،اٌغّبفب
ٌٍشب
بالِه
بل٠شٚ ،اٍب
بً اٌؾب
بخ أ٘ب
بٍّٚ ،ٓ١عّق١ب
اٌَّب
اٍز١لٍ ٞووًٛ٠ ٍَُِٚ ،رٗ ف١له٠شٓ.
ً شكشكن ع لً إحا دت التش صت ل هزا ال ذىاس
وًخو ًٌ ل كن دوام الوىفق ُت والٌ جاح لخذ هت
قضاَا الخقشَب وودذة ا هت اإلعالهُت حذج ظال
ساَت اإلعالم.

