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 التصوف والقضايا المعاصرة
   

 الشريف عبد الحليم العزمى الحسينى   
 رئيس تحرير مجلة اإلسالم وطن

الل سا مالا ٌالالس  البالام   حالربا مالا .. الحمد هلل رب العالمين  ٌ   ،َ ً،  اتخاله م مالن الالدبيا ،الد اختار للحق أهال
ل مال ا  َ يروال ن مروال ا،  ال ق مالا  ُِ ل الس  الكتالاب  ،ال   ُِ يروال ن  َ  حارب  البام  ،هس قاس الكتاُب  ،ال  قالام ا   ،هالس 

 .يخا  ن مخ ِّ ا،   ق ما يخا  ن
ِ  المالهب،ين يال س َ   الصًة  الًٌس ِلى ح،يب اهلل  مصطفام  شمم  الحق المشرقة ،ب ر هدام  شالفي

با محمد  .يبفِ مالا َ  ،ب ن  إَ من أتى اهلل ،قلب ٌليس  ٌيدبا  مَ 
لس  ،ارك ِلي   آل  الطي،ين الطاهرين   ارضى ا للهس ِالن أصالحا،  الهالادين المهالديين  اللهس صلِّ ٌ 
با   ت  قبا لما تحب  ترضى با   تيٌُر ،ها أم ر   :أما ،عد.. صًة، تشرُح ،ها صد ر 

 :فى البداية أود اإلشارة إلى بعض النقاط
 ،َ التصالال ه هالالال  الخلالالالق  لالالالهلك  هالالال   الالالى  والالال  مالالن  و هالالال  المشالالالرقة  الالال رة ِلالالالى كالالالل القالالاليس الها،طالالالة : أ 

 .ليترقى ،ها إلى ِقد صًت ر حية ِليا ،رب العالمين   الشع ب الٌل،ية  ى حياة األ راد
الالد الصالال،ر كخلالالق مالالن أخالالًق االٌالالًس  المٌالاللمين لتعرضالال  لك يالالر مالالن :  ابيالالا،  ٌل التصالال ه االٌالالًمى و

 ال قالالال ه  الالالى خبدقالالال  لصالالالد هومالالالات    يضالالالطر المتصالالال  ة إلالالالى التخلالالالق ،الصالالال،ر  الحمالالالًت الضالالالارية المت اليالالالة
لى شي خ  المتطا لين ِلي   .  األ اضلِ 
الالالهين ريالالر ا   أمالالد التصالال ه االٌالالًمى مٌالاليرة الالالدِ ة االٌالالًمية ،ك يالالر مالالن المواهالالدين  ال الال ار:  ال الالا، 

العالالب ،الالن ِ،الالد الٌالالًس   الٌالاليد أحمالالد ال،الالد     الٌالاليد أ،الال  :  والال  التالالاريد  أدخلالال ا البالالام  الالى ديالالن اهلل أ  اوالالا، م الالل
مر المختار   األمير ِ،د الكريس الخطا،ى   الٌلطان الحٌن الشاهلى   األمير ِ،د القادر الوبائر    الشيد ِ

 .محمد الفاتح  ريرهس
التص ه كعلس م و د مباله صالدر االٌالًس  أمالا الطالرق الصال  ية  قالد أٌٌالها أهالل ال،يالت الكالراس : را،عا، 

لالالر،ط المح،الالين ،الال،ئمتهس   الالنها تحالالد با ِالالن الالالد ر الصالال  ى  ضالالمبا، هالال  د ر أهالالل ال،يالالت  الالى بشالالر التٌالالامح  الالى 
 .اتالموتمع

ههم خ اطر شخصية أتقدس ،ها ،ين يد   رقتالى للملتقالى الالد لى الحالاد  ِشالر الاله  تبجمال  الوامعالة 
بالالالال  م،ر  11-11-1هالالالالال الم ا الالالالق 1211ه  القعالالالالدة  11-11-11اال ريقيالالالالة العقيالالالالد أحمالالالالد درايالالالالة ،الالالال،درار أيالالالالاس 

 : ية أق ل ،دا(.. التص ه االًٌمى  القضايا المعاصرة)س   التى تد ر ح ل المح ر الخامم 1112
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 الصوفية وواجب الوقت 
  والالد مالالا يٌالالمى ،البجالالاس العالالالمى    تجيَّالالرت خريطالالة األر    الى العقالالدين األخيالالرين تجيالالر  والال  العالالالس

ح المبفعالالة ِلالالى    ُيجلالالب المصالاللحة ِلالالى العالالدل   يبجالالر ،مبجالالارين   هالال  بجالالاس يكيالالل ،مكيالالالين  الوديالالد  يالالروِّ
فالالى مالالا يعابيالال  المٌالاللم ن  الالى ،الالمر الصالالرا  المتعالالددة  الالى  يك   األم لالالة ِلالالى هلالالك أك الالر مالالن أن تحصالالى  الحالالق
 لهها ي،رب الوهالاد كفريضالة إٌالًمية    ى العراق   أ جابٌتان   ل،بان   الٌ دان    ى  لٌطين  ريرها  العالس

 .لل ق ه صفا،  احدا، أماس هها البجاس الوائر
بهالا لال  ِالادت إلالى أصال ل أل   ما هى ،،صال لية   قد ا،تلى الموتمِ االًٌمى ،ما يٌمى ،األص لية

   أخهت مبها مصداقيتها ل وهت ًٌحها لخصال س االٌالًس  المٌاللمين   اٌتمدت من أص ل  مروعيتها  الدين
س  – جيَّالرت المبكالر  إَ أبها لألٌه الشديد أدارت جهرها ألِدائبا   وهت ٌهامها لصالد ربا ،مبكالر  –كمالا تالِب

  ا  معال  االيمالان  التٌالامح   كالان إ مهالا أك،الر مالن بفعهالا أضاِت األمالن  ضال   عا ت  ى األر   ٌادا،   أشد
الحالرب ،الين الٌالبة  ال،دِالة  : ألبهس ترك ا ٌاحة الحرب ،ين االيمان  الكفر   ببل ا ٌالاحة اصالطبع ها هالس  هالى

 حالالار، ا الصالال  ية  الشالاليعة  األشالالاِرة  الماتريديالالة  تركالال ا الضالالعفام ِالالراة أمالالاس الم،شالالرين  الملحالالدين  الصالاللي،يين 
َل ،اهلل العلى العجيس  بة   اهلل حٌ،با  بعس ال كيل الصهاي  .َ  ح ل َ  ق ة إ

الال، ُر ا: اٌالالتوا،ة للبالالدام الر،الالابى   هبالالا والالام د ر التصالال ه االٌالالًمى الحالالق ُبالال ا اص  ين  آم   ي الالا أ َيه الالا الَّالاله 
الا، ُر ا َ تالبال طائفالة مالن : ) آلال   تحقيقالا، لق لال    (111: آل ِمالران)   اتَّقال ا اللَّال   ل ع لَُّكالس  تُف ل ُحال ن     ر ا، طال ا   ص 

   مالالن  الالس أدرك شالالي ق الطالالرق الصالالال  ية (أمتالالى قائمالالة ِلالالى الحالالق َ يضالالرهس مالالن خالالالفهس حتالالى يالال،تى أمالالر اهلل
 مفكر ها الخطر اله  يهدد األمة االًٌمية  ى  و دهالا  معتقالداتها  مقالدراتها   شالعر أهالل الشالريعة  الحقيقالة 

 المواهالالدة   الصالال،ر  المصالالا،رة  مالالن أوالل تع،ئالالة قالال   األمالالة  اٌالالتبها  هممهالالا   تحريضالالها ،ضالر رة المرا،طالالة 
ِلالالى توالالا ب حالالالة الضالالعه  اٌَالالتكابة  لم اوهالالة الخطالالر الالالداهس المتم الالل  الالى  حشالالية البجالالاس العالالالمى الوديالالد  

دس التٌامح للٌيطرة ِلى الموتمعات  ألن القائمين ِلى هها َّقة  ِ  البجالاس يعلمال ن  اله  يت،بى الف ضى الخ
الطا، شالالاهدة ِلالالى  أن العمالل الومالالاِى هال  القاِالالدة ٌَالتعادة د ر األمالالة االٌالًمية الحضالالار   ،اِت،ارهالا أمالالة ٌ 
البالالام  تالالممن ،الال،ن تبكيالالة الالالبفم  مواهالالدتها ل،بالالام الشخصالالية االٌالالًمية الصالالالحة هالالى الطريالالق إلالالى اَبتصالالار 

 .ائهاِلى الضعه   الكفيلة ،تحريك طاقات األمة  ى م اوهة أِد
ً، ِالالن أبالال  مالالبه  َ  لالالهلك تالال،تى أهميالالة المالالبه  الصالال  ى  الالى بشالالر التٌالالامح  الالى الموتمعالالات ألبالال   ضالال
يعره اَبتقاس   ه  مبه  َ يعره االقصام  ر   اآلخر  أ  المختلاله معال   الى الفكالر   هال  المالبه  الٌالائد 

ضالام ِلالى اآلخالر  دحالرم  ى ِصربا الحاضر من صراِات  تٌا،ق ِلى التٌلح  تط يِ العلالس  الم،تكالرات للق
ها،تالال  ،مبطالالق ِويالالب اختصالالرم الالالرئيم األمريكالالى والال ر  ،الال   حالالين قالالال مالالن لالاليم معبالالا  هالال  : ) كٌالالر إرادتالال   ات

 (.ضدبا
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 :األمن واإليمان 
إن أمن  اٌتقرار الموتمعات ِن طريق بشر التٌامح ه  م ض   راية  ى األهمية  حيث َ،د من 

يالالالا،  بجريالالالا،   أن هلالالالك هالالال  المحضالالالن األٌالالالام لكالالالل حالالالراك  كالالالر  أ  اَهتمالالالاس ،الالالالحراك اَوتمالالالاِى اهتمامالالالا، ِمل
 .ٌياٌى أ  اقتصاد    لهلك كابت ل  األ ل ية  ،ل إب  يعد ضا،ط االيقا  لكل أب ا  تبمية الموتمِ

إبالالال  يب،جالالالى ِليبالالالا أن بضالالالِ قاِالالالدة مهمالالالة   أن بفهمهالالالا ،عمالالالق   هالالالى تم الالالل أهالالالس ق اِالالالد التعالالالاي   الالالى 
ن ق،الالل االيمالالان   قالالد يفهالالس ،عالال  المتالالديبين هالالهم القاِالالدة ِلالالى ريالالر  وههالالا  الموتمالالِ المعاصالالر   هالالى أن األمالال

ا،   ً، أببا بمخر ما  او،  التقديس  حيث إن االيمان ه  ٌ،ب األمن   كيه بقدس األمن ِليال  شالِر  يفهس مبها م 
قالال محمالد  ه  ممخر ِب  ط،عالا، ،اِت،الارم أبال  بتيوالة ِالن االيمالان   البتيوالة تلالى الٌال،ب  َ  تتقالدس ِليال  حتالى 

 :إق،ال  ى حكمت 
 (.َ  دبيا لمن لس يحى ديبا إها االيمان ضا   ً أمان)

الد مالن ق لال  تعالالى ل ئ الك  :  ه  كًس صالحيح  الى بفٌال    يتٌر الاب ُهس ، ُجل السل ُأ   ٌُال ا إ يم  ل الس  ي ل ،  ُبال ا    ين  آم  الَّاله 
ُن   ُهس َمه ت ُد ن   ن القاِدة أب  َ يو ب لإلبٌان تحت دِ   تحصيل   لكن المقص د م(21: األبعاس) ل ُهُس األ م 

 ،َ مخالالاله لإليمالالان  : االيمالالان أ  مقتضالاليات هلالالك االيمالالان أن يخالالل ،الالاألمن  ألبالال  إها أخالالل ،الالاألمن كالالان هلالالك أ 
يضيِ الحالة التى يمكن  يها للمممن أن يمارم إيماب    لهلك بر  ٌر ل اهلل : مضيِ للمممبين    ال ا، :   ابيا، 

  لالالالى إخالالالًل األمالالالن  يهالالالا ر ضالالالا، تامالالالا،  ،الالالل  يجضالالالب ِبالالالدما ي ضالالالِ  الالالى مكالالالة يالالالر    الالالالدِ ة إلالالالى الصالالالداس   ات
االخالالًل ،الالاألمن كخيالالار  الالى مقا،لالالة تط،يالالق االيمالالان   مالالن هلالالك مالالا ر ام ا،الالن ٌالالعد  الالى ط،قاتالال  ِالالن الع،الالام ،الالن 

،ٌيا با  ما أحد يا ٌر ل اهلل   اله  ،ع ك ،الحق لئن أح،،ت لبميلن ِلى أهل م بى ،: )ِ،ادة ،ن بجلة أب  قال
 (.إبا لس بممر ،هلك:  قال ٌر ل اهلل   ِلي  ٌيه تلك الليلة ريرم

يدخل الكع،ة المشالر ة مبصال ،ة  يهالا األصالباس   لالس يهالدمها  لالس يال،مر ،هالدمها    لقد كان ٌر ل اهلل 
المٌالود مِ أبها مح  شرك  ،ل إبال   الى ِمالرة القضالام  الى الٌالبة الٌالا،عة ،عالد الهوالرة  ق،الل  التح مكالة  دخالل 

الالالت ن صالالالبما،   كالالالان ،نمكابالالال  أن يالالال،مر ،هالالالدمها تحقيقالالالا،  الالالعى  المٌالالالود ،الالال   ً مائالالالة ٌ  الحالالالراس  طالالالاه  صالالاللى ٌ 
لكب  لس يفعل هلك ت،كيدا، لقاِدة تحقيق االيمان ،شالرط  -ألن قريشا، كابت ٌتقاتل  -لإليمان ِلى حٌاب األمن

 . و د األمن
الى  الى القصالة المشاله رة هكها قدس ٌاليدبا هالار ن األمالن ِلالى مقتضاليات االيمالا : ن   قالال لٌاليدبا مٌ 

     الر ائ يل  ٌ اليُت أ ن ت قال ل    رَّق الت  ، الي ن  ، ب الى إ  ش  الى إ بِّالى خ   ٌ َ  ، ر أ  ي ت الى    َ  ت ، ُخه  ، ل ح  ل ىق ال  ي ا ، ب ُمسَّ  قالب  ق ال   : طال ) ل الس  ت ر 
م هس الالهين أمربالا اهلل أن بتال،عهس   قالال(12 ل ئ الك  ا:    هَم ل ي ال   ُأ    ِ ال، ُلُكس    ٌ َّ أ  م  ُقالل  ين  ه الد   اللَّالُ    ، هالد اُهُس اق ت الد  لَّاله 

ين   ك ر   ل ل ع ال م  َّ ه  را، إ ن  ُه   إ   (.11: األبعاس) أ و 
 هالالها أمالالر يوالالب أن بتفالالق ِليالال    هالال  يم الالل هاوٌالالا، لالالد  الشالال،اب المتطالالره الالاله  يريالالد أن يقالالدس مالالا 

ه  يحقق األمن  اٌَتقرار   لقد امتد هها الهاوم حتى إلى ،ع  كتا،بالا تص رم من االيمان ِلى التٌامح ال
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 تالالراهس يتٌالالامل ن إها مالالا ٌالالمع ا أن شالاليئا، مالالا حالالراس   هالالل هالالها يوالالب معالال  أن بجيالالر هلالالك المبكالالر ،،يالالديبا  ألالاليم 
فهس الٌك ت ِلى هلك من ،اب البفاق؟  ما أتى هها الٌمال إَ للوهل ،تلك القاِدة األٌام   التى يوب أن ب

 .معباها ِلى  وه    أن بمكد ِليها   ببشر معباها
 :تغيير المنكر بين األمن واإليمان 

الال ل األِجالالس  مالالن رأ  مالالبكس مبكالالرا،  ليجيالالرم ،يالالدم   الالنن لالالس يٌالالتطِ  ،لٌالالاب    الالنن لالالس : ) آلالال  قالالال الٌر
 (. مٌلس  ى صحيح   ر ام االماس أحمد  ى مٌبدم( )يٌتطِ  ،قل،   هلك أضعه االيمان

َ،  س االيمان  المفهال س هها ا َ،  س األمن  أس األمن أ  لحديث اختله العمل ،  ،ٌ،ب مفه س االيمان أ 
 .األ ل ت،بام التكفيري ن  االرها،ي ن   المفه س ال ابى ت،بام الص  ية

 أصال،ح ٌالفك الالدمام  التكفيالر   ،ٌ،ب تط،يق المفهال س األ ل ضالا  األمالن   جهالر االرهالاب  التطالره
رضال    قالام ا   التشريك شيئا،  هيبا،  ،ل إبهس  ود ا حً ة لتكفير  تشريك المٌاللس ،قصالد اٌالتحًل دمال   مالال  ِ 

،شئ لس يعره ط ال تاريد األمة االًٌمية   ه  أبهس ا ترض ا ب ايا من ِبدهس   س  رضال ها ِلالى المٌاللمين  
رقة أم  . الهس  هتك أِراضهس س حاٌ، هس ِلى ههم الب ايا   أصدر ا حكمهس ،تكفير المٌلمين  قتلهس ٌ 

 هالالالس الالالالهين ريَّالالالر ا المبكالالالر ،مفهالالال س تقالالالديس األمالالالن  التٌالالالامح ِلالالالى مقتضالالاليات  -أمالالالا الٌالالالادة الصالالال  ية
 هس الهين حالا ج ا ِلالى اٌالتقرار الموتمعالات   لالس يخالر  مالن ِ،الامتهس إرهالا،ى َ  متطالره َ  متال مر  -االيمان

َ إلالال  إَ اهلل محمالالد ) مالالال  دس مالالن يبطالالق ،الالال َ  قاتالالل أ  ُمكفِّالالر لمٌالاللس  أ  مٌالالتحل لعالالر    ِلالالى بجالالاس حكالالس
الال ل اهلل الال ل اهلل (ٌر  هالال    اٌالالس إشالالارة لأل،عالالد( هلالالك)أن (  هلالالك أضالالعه االيمالالان: )  ألبهالالس  همالال ا مالالن قالال ل ٌر

 عبالالدما . المعالالر ه اصالالطًحا، ،علالالس التصالال ه( ِلالالس القلالال ب) ،الالدم ا ،الال،ق   االيمالالان  هالال    تجييالالر المبكالالر ،اليالالد
كالٌرقة  القتل  أخه الرش ة   نبهس يجير ن هها المبكر ،،ن يك بال ا قالد ة أمالاس البالام َ  :يود ن مبكرا، يبفه ،اليد

بالدما يوالد ن  يٌرق ن َ  يقتل ن َ  ي،خه ن الرش ة   هس يجير ن المبكر ِبد البام ،فعل المعر ه أمامهس  ِ 
صالدق  شالهادة الحالق  اَمتبالا  كالكالهب  شالهادة الالب ر  الجي،الة  البميمالة   النبهس يجهالر ن ال: مبكرا، يبفاله ،اللٌالان

بالالالدما يوالالالد ن مبكالالالرا، مالالالن أمالالالرا  القلالالال ب الالالة الجي،الالالة  البميمالالالة  ِ  كالريالالالام   العوالالالب   الك،الالالر   الالالنبهس : ِالالالن مماٌر
الالالدس رميالالالة األِمالالالال الصالالالالحة  هكالالالها كالالالان المالالالبه  .. يتوملالالال ن ،عكالالالم هالالالهم األمالالالرا  كالالالاالخً   الت اضالالالِ ِ 

لما،  ى الموتمعات مِ حرصهس ِلى ت ر،ية  ت قياله  تعلاليس الموتمعالات حقيقالة الالدين  تعاليمال  الص  ى أمبا، ٌ 
جة الحٌبة  الموادلة ،التى هى أحٌن  .الصحيحة ،الحكمة  المِ 
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 :المنهج الصوفى من الكتاب والسنة 
بة ٌر ل  -تعالى - مبه  الٌادة الص  ية مٌتمد من كتاب اهلل  ٌ  -   الدليل ِلى هلك - آل : 

األمالالالن  االطعالالالاس مالالالن والالال     طالالالال،هس ،ٌالالال،،هما أن يع،الالالد م   قالالالال  امالالالتن اهلل ِلالالالى قالالالري  ،بعمتالالالى -1
ي  ل : تعالالى ً ه  قالر  يال ل الة  الشِّالت ام  * ال  ً   ه الس  ر ح  الي ه   إ ي  ُ،الُد ا ر بَّ ه اله ا ال، ي الت  *   الصَّ  الَّاله   أ ط ع م هالس مِّالن ُوال  ل *   ل ي ع 

هل  ب ُهس مِّن  خ    م لى ِليهس ،بعمة األمن  اَطمئبان  حيث يق ل     ى م ضِ آخر يمن ال(2-1: قري )   آم 
با، : ٌ،حاب  ر ما، آم  ع ل ب ا ح  ل ه س   أ    ل س  ي ر   ا أ بَّا و  طَُّه البَّاُم م ن  ح    ُيت خ     (76: العبك، ت.) 

الال: لالالس يطلالالب اهلل تعالالالى الع،الالادة مالالن ِ،الالادم إَ إها تالال  ر األمالالن  قالالال تعالالالى -1 ل الالى البَّالالام  ح   ِ ل لَّالال        َ
 ،ً ، ي  ٌ ت ط ا   إ ل ي      ٌ الباد   الراحلة   أمالن : اٌَتطاِة تبحصر  ى:   قال العلمام(16: آل ِمران) ال، ي ت  م ن  ا

 .الطريق
تال ن  : ،يَّن القالرآن ِبصالر األمالن ،الاربا، كعامالل مٌالاِد لقيالاس الحضالارة   قالال ِالن ِالاد -1 ك الاُب ا ي ب ح    

ب ين   ، ال  ُ،ُي تا، آم   (.21: الحور) م ن  الو 
ه  : قالالرر القالالرآن الكالالريس أن  قالالد األمالالن بالال   مالالن الالال،ًم   قالالال تعالالالى -2 الال   الالن  الخ  مل مِّ بَُّكس ، ش الال   لالال   ل ب ،     

ب ق  ل مِّن  األ م   ال     ال ُو     ا، ر ين     ال َّم ر ات     األ بُفم      ، شِّر  الصَّ    (111: ال،قرة.) 
لمالالبه  االلهالالى  الهالالد  الر،الالابى مالالن أِجالالس أٌالال،اب  قالالدان األمالالن  أكالالد القالالرآن أن اَبحالالراه ِالالن ا -1

ُقه ا ر ر دا، مِّن :  أك،ر ِ امل اَبهيار الحضار  قال تعالى ب  ئ بَّة، ي ، ت يه ا ر  ب ة، َمط م  ي ة، ك اب ت  آم  ً، ق ر  ر ب  اللَُّ  م      ض 
ب ُع ن   ُ  ل ، ام  الُو    ُكلِّ م ك انل   ك ف ر ت  ، ، ب ُعس  اللَّ     ، ه اق ه ا اللَّ  ه  ، م ا ك اُب ا ي ص   (.111: ال،قرة)   ال خ   

ية التٌالامح لتحقيالق األمالن  الى االٌالًس مالن ق لال  تعالالى -7 ُخلال ا :  ت،تى شالِر ُبال ا اد  ين  آم  ي الا أ َيه الا الَّاله 
ل س  ك ا َّة،  ٌِّ َ       ال ُد ٌّ َم، ينا  ت تَّ، ُع ا ُخُط  ات  الشَّي ط ان  إ بَُّ  ل ُكس       ِ (112: ال،قرة.) 
تٌالا    لالث بعالس الالدبيا   -التى من ،ين أٌ،ا،ها التٌالامح - آل  أن بعمة األمن أكد ٌر ل اهلل  -6

( حيالالبت لالال  الالالدبيا ،حالالها يرهامالالن أصالال،ح آمبالالا،  الالى ٌالالر،   معا الالا،  الالى ،دبالال   ِبالالدم قالال ت ي مالال   قالالد : ) آلالال   قالالال 
 (.6/122 تخري  أحاديث االحيام للعراقى  2/11تههيب اآل ار للط،ر  )

 كيف نشر الصوفية التسامح فى المجتمعات ؟
يد م،دأ االخام ال،شر    الفرد الاله  يتحلالى ،الفضالائل  إن التر،ية الصحيحة للفرد  الموتمِ تكفل تٌر

يالالالدة  يكالالال ن مب،عالالالا، لكالالالل خيالالالر   مصالالالدرا، لكالالالل ،الالالر  كمالالالا أن التر،يالالالة  يتمٌالالالك ،الالالاألخًق الحٌالالالبة  الصالالالفات الحم
 ريرهالا مالن أٌال،اب البباِالات  -الصحيحة للفرد  الموتمِ تكفل اَ،تعالاد ِالن الجلالس  ال،جالى  التعصالب الممقال ت

 :مبها..  د ا ِ الحرب   لهلك ٌلك الص  ية مٌالك متعددة لبشر التٌامح  ى الموتمعات
 :تربية الفرد المسلم ( 1)

أٌالالاليب التصالال ه االٌالالًمى تقالال س ِلالالى تر،يالالة المريالالدين ِلالالى الت ،الالة   المواهالالدة   البهالالد   المح،الالة  
 . الخشية   ال ر    قطِ اله     كل ما يدخل تحت المقامات   المقامات أٌاليب تر، ية
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 .تر،ية توعل االبٌان إيوا،يا،  يعي   ى حركة ،بامة -
 .القدرة ِلى م اوهة الصعاب تر،ية تمهل االبٌان للعطام   تبمى  ي  -
مها  يخطط أ،عادها االًٌس - ة الحياة ،الطريقة التى يٌر  .تر،ية تعد االبٌان إِدادا، باضوا، لمماٌر
تر،يالالة توعالالل الشخصالالية االٌالالًمية شخصالالية متببالالة  َ  يطجالالى ِلالالى م قفهالالا اَبفعالالال  َ  يٌالاليطر  -

 .ن ٌي لة العقلِليها التفكير الماد   َ  اَبحراه الفكر  المت،تى م
اطفيالالالة متماٌالالالكة ِلالالالى أٌالالالام مالالالن  - الالالل كية ِ  تر،يالالالة ت،بالالالى االبٌالالالان ِلالالالى أٌالالالام  حالالالدة  كريالالالة  ٌ 

 .التباٌق
 .تر،ية توعل االبٌان يشعر د ما، أب  مٌم ل ِن االصًح   عل الخير -

إن هالالهم األٌالالاليب تمكالالد لبالالا أن التصالال ه هالال  والالبم والال هر  مالالن الالالدين االٌالالًمى  إه إن الالالدين يكالال ن 
لهلك كابت ا تراضات رخيصالة ( أِبى وهة المركب األٌام)،د ب   ،ل يك ن باقصا، من وهت  الٌامية  باقصا، 

ى)أ  ( هبد )  أ  (ي بابى)تلك التى تههب ،الص  ية إلى أصل أوب،ى   هى معارضة ،المصطلحات (..  اٌر
 .الص  ية بفٌها  تلك المصطلحات التى ترت،ط ،اللجة العر،ية ارت،اطا،   يقا، 

ها كالالان هبالالاك مالالن تشالالا،  ،الالين الصالال  ية  مالالا يما لهالالا مالالن ال،يئالالات األخالالر    تفٌالالير هالالها ط،يعالالى َ   ات
ن  يحتا  إلى ا ترا  اٌَتعارة  هلك أب  ما دامت الحقيقة  احدة  النن كالل العقائالد الٌالبية تتحالد  الى و هرهالا   ات

 .اختلفت  يما تل،ٌ  من ص ر
 :عالج  التطرف فى المجتمع ( 5) 

 ترقيالالالالة    ترقيالالالالق مشالالالالاِرهس  مى يخاطالالالالب  والالالالدان ال،شالالالالر  يهالالالالتس ،تهالالالالهيب ٌالالالالل كهسالتصالالالال ه االٌالالالالً
الالالة ال ودابيالالالة قالالال ة أصالالاليلة. أر احهالالالس شالالالك  الالالى أن البِب َ  تق،الالالل    ركيالالالبة هامالالالة  الالالى ،بالالالام شخصالالالية االبٌالالالان  َ 

الالة هالالدارها ،اٌالالس العقالالل  الشخصالالية االبٌالالابية قمالالِ هالالهم البِب  الالنها حالالد ت   أ  ،اٌالالس ريالالرم مالالن قالال   الشخصالالية   ات
لاليم هلالك كبتيوالة َختفالام قال ة مالن هالهم القال   الضالر رية   لة لهلك  قعت الشخصية  ى اضالطراب ِجاليسمحا  

بمالالا تتحفالالب للصالالرا    لكالالن ألن القالال ة المتحيالاله ِليهالالا َ تبتهالالى   حٌالالب  ،الالها تتحلالالل هالالهم    تت ا الالب للجل،الالة   ات
ى قالال   الالالبفم  مالالن هبالالا يالال،تى التصالال ه ليحالالا ج ِلالال  القالال    تضالاليِ ه،الالام   تضالالل مالالن هبالالا شخصالالية االبٌالالان

 . يقى ،هلك االبٌان من القلق  الخ ه  اَهتباب   اَِتدال   ه  يحقق الت ابن البفٌى. وميعها
خالالر  إ،الالراهيس ،الالن أدهالالس الصالال  ى ي مالالا،  قا،لالال  روالالل  ضالالر،  ،حوالالر  الالى رأٌالال   شالالو    لالالس يلتفالالت إليالال   

الاله  : أِطالاك العبالب؟ قالال مالن الاله :  قا،ل  رول آخر  أِطام قطفالا، مالن ِبالب   الس قا،لال  روالل  الالث  قالال لال 
بما هى القال ة  الى !!. ضر،بى ألب  َ ير  إَ اهلل يبفِ  يضر   ليم هلك ٌل،ية أ  ضعفا، كما يت هس ال،ع   ات

ف الا: أٌمى معابيهالا  قالال تعالالى  ِ الن   ل الى اللَّال      م   ِ ُرُم  الل ح    ال، و  لاليم الشالديد : ) آلال     قالال (21: الشال ر )   أ ص 
ة إبما الشدي  (.د اله  يملك بفٌ  ِبد الجضب،الصِر

ألن كل شىم مالن   (البم ه  الص  ى)إن الموتمِ المٌلس  ى أممِّ الحاوة إلى ما يمكن تٌميت  ،ال 
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 الشالال،اب حيبمالالا يفقالالد القالالد ة يبالالد ِ تحالالت تالال، ير    القالاليس األخًقيالالة آخالالهة  الالى اَضالالمحًل  ح لبالالا يهتالالب  يخالال ر
 يوالب أن بفٌالح   (البمال ه  الصال  ى)صالب الالديبى   هبالا يال،تى االح،اط بح  التٌيب  الوريمة أ  التشالدد  التع

َ،  الالى حياتبالالا  التالال،مًت   يالال،تى لي،الالدد ،مشالالكاة األخالالًق الق يمالالة  ليع،الالر ِلالالى الوابالالب اآلخالالر للقضالالية  لالال  موالالا
حتى يك ن ،م ا،ة رد    لبفٌح ل   ألم ال  مكابا،  ى حياتبا ال قا ية  الر حية  الر حية الرائعة جًس هها العصر

اليلة لتر،يالة الضالمائر  عل مضاد للع امل التى أدت إلى ابحالراه الشال،اب  يقالاج الهمالس   ليكال ن لبالا وميعالا، ٌ     ات
ط ههم األخًق المل،دة ،الجي س   ،ٌط األمن  اٌَتقرار  . بشر  قا ة التٌامح  الحب   ،ادرة أمل ٌ 

 :توحيد كلمة األمة ( 5) 
 التالالى تعالالد مالالن أك،الالر ِ امالالل األمالالن   هالالى  حالالدة الصالالهتميَّالالب الصالال  ية ،ميالالبة َ ت والالد  الاليمن ٌالال اهس   

 فالالى ال قالالت الالاله  تتحالالبَّب  يالال  الحركالالات العاملالالة  الالى الوالال  االٌالالًمى  تبقٌالالس ِلالالى    اٌَالالتقرار  الالى الموتمعالالات
ألن المالالبه  الصالال  ى  احالالد   وميالالِ الطالالرق  الالى   أبفٌالالها  بوالالد الصالال  ية متحالالدين  يمالالا ،يالالبهس ررالالس تعالالدد الطالالرق

ً، يرام مصر لهس شيد  احد ه  ٌما ً، اختار ٌ،ي ن ك حة الٌيد حٌن الشبا   شيد مشايد الطرق الص  ية   ات
الة  احالدة   أ  يرام أليق ،حال  مِ احترام  للوميالِ  أٌهل  ى ال ص ل إلى الجاية الين  الى مدٌر كالاختًه المدٌر

اِالالره : ) لالالهلك اتفالالق الصالال  ية ِلالالى مق لالالة   الكتالالاب  احالالد   لكالالل طريقتالال   الالى التعلالاليس   الالى تالالدريم مقالالرر  احالالد
 (.  ح بل الكل  شيخك

 :مدارس الصوفية ال خالف بينها فى كل زمان ومكان 
الص  ية َ خًه ،يبهس  ى كل بمان  مكان   ،دايتهس تبكية البفال م من أدرابها   تطهير األوٌاس 

األِمالال من بواٌتها المعب ية   اَتصال ،المرشد الكامالل الاله  يتلقال ن ِبال  العقيالدة الحقالة   يتشال،ه ن ،ال   الى 
ال ل اهلل   هال  صالل ات  الٌبية   األخًق المرضية   المعامًت المقر،ة إلالى اهلل تعالالى  ألن المرشالد  ارث ٌر

قارا،   لكب   ًم  ِلي  لس ي رِّث درهما، َ  ديبارا،  َ  أطيابا، ِ   رَّث ب را،  هد    حكمة  ،يابا، قال اهلل  اهلل ٌ 
ل ب ا   يُكس  : تعالى  ٌ ا أ ر  ل ي ُكس  آي ات ب ا ك م   ِ بُكس  ي ت ُل   َ، مِّ  ٌُ ُيب كِّيُكس   ر  ُيع لُِّمُكُس الك ت اب      الة      م  ك  الا ل الس  ت ُك ُبال ا    ال ح  ُيع لُِّمُكالس مَّ   

ل ُمالال ن   الال ل اهلل (. 111:ال،قالالرة) ت ع  التالالى  رَّ هالالا اهلل ،فضالالل  مالالن شالالام مالالن   هالالهم الخيالالرات هالالى ميالالراث ٌالاليدبا ٌر
 .ِ،ادم

لصال  ية يط،قال ن مفهال س ال حالدة االٌالًمية   ت حيالد الكلمالة ،صال رة يتميالب ن ،هالا ِالن ريالرهس  الٌادة ا
 :من الطرق التع،دية األخر   ،اآلتى

الالال ل ( أ ، اٌالالالطة الشالالالي ق ِار الالالا، ِالالالن  ديم مالالالة الطريالالالق مالالالن صالالالدر الشالالالريعة  ب،الالالِ الحقيقالالالة  هالالال  الٌر
 .ِاره  إلى أن يرث اهلل األر   من ِليها

يالالة مالالن المرشالالدين إلالالى المريالالدين ِالالن طريالالق الصالالح،ة الصالالالحة  الخالصالالة ت،الالادل المعالالاره اله ق( ب
ة  ممابٌة  .ل و  اهلل التى تبطلق من الموالٌة   ما  يها من مداٌر

،الالاَلتباس التالالاس ،اَوتمالالا   الالى اهلل مالالِ شالاليد التر،يالالة ( يالالد اهلل مالالِ الوماِالالة)التمٌالالك الشالالديد ،م،الالدأ (  
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ر  المالهاكرة  الحضالرة  التالى يتحقالق ،هالا العلالس البالا ِ للقلالب الخاشالِ  المريدين أ  المرادين  ى الطريقة ِلى الهك
 .المق،ل ِلى اهلل   ه  ما يتروس ِن الر ح الوماِية  األ،عاد اَوتماِية للتر،ية الص  ية

اِت،ار روال الٌبد الص  ى  ى طريقة ال ص ل يت ِب ن ِلى وميِ أقطار العالس االًٌمى  َ ( د
 .ومى رق  ى هلك ،ين ِر،ى ِ 

ال،عالالد العلمالالى للتصالال ه االٌالالًمى ٌالالل كا،  تحقيقالالا، يفٌالالح الموالالال للمريالالدين  ،الال،  والالبم مالالن ،الالًد ( هالالال
االٌالالالًس  ،اَبتٌالالالاب إلالالالى أ  شالالاليد ُمالالالر بف أكرمالالال  اهلل ،معر تالالال    ابشالالالراح الصالالالدر لًبتفالالالا  ،الالال    ،الالالهلك َ تكالالال ن 

يالالة  الالى شالالتى أقطالالار المٌالاللمين القطريالالة  االقليميالالة ِائقالالا،  الالى  والال  طالالًب العلالالس ،الالاهلل   هالال  مالالا يكالالرم شالالي    الَ 
 يضمن اٌَتمرارية للتص ه   يٌتمتِ ،  الرار، ن  ى تحصيل  أيبما كاب ا  خاصالة  أن شاليد التر،يالة يحتالا  
إلى صح،ت  كل أحد من أ  ط،قة كان   أح   البالام إلالى صالح،ت  هال  العالالس   هلالك ألن الشاليد َ يقصالد أن 

المقصالالال د األهالالالس   ال والالال  األرالالالر مالالالن صالالالح،ت  هالالال  مالالالدا اة القلالالال ب مالالالن يالالالتعلس مبالالال  العلالالال س  العمالالالل ،هالالالا  قالالالط ،الالالل 
أمراضالالها ال،اطبيالالة كالالالك،ر   االِوالالاب ،الالالبفم  مالالا ألصالالقها ،العلمالالام   الطريقالالة الصالال  ية ِلالالى هالالهم اَِت،الالارات 

ة ديبية موالها الحي   ه  األمة االًٌمية ومعام  .هى مدٌر
أ،ال اب ِلالى طريالق : )-ماضى أ،  العالبائس  كما  صفها ٌماحة الٌيد ِب الدين - الطرق الص  ية

 (. احد
 :نشر اإلسالم والتصدى للتنصير ( 5)

 قالد حفالج التالاريد للصال  ية مالا اضالطلعت ،ال  . إن بشر االًٌس  ى أر  وديدة مهمة أك الر صالع ،ة
،ق ا التبصير المٌيحى  ضيق ا ِلي  الخباق  ى تٌاللل  إلالى أ  ريقيالا من الد ر الهاس  ى الدِ ة إلى االًٌس  ٌ 

 أبد بيٌيا  وبر المحيط الهبد   الصين  الهبد   لس ي ،ت أبهس دخلال ا ،لالدا، را عالين ٌالًحا،   يكال ن هلالك مالدِاة 
 لكبهس بشر ا االًٌس ،األخًق الفاضلة  المعاملة الحٌبة   ههم خص صالية ابفالرد ،هالا   لضيا  أمب   اٌتقرارم

 .الٌادة الص  ية
الالل س  ُ،ه الالر  ،مالالبه  الٌالال  ٌ ادة الصالال  ية خاصالالة  الالى جالالر ه الحالالرب  القتالالال   فالالاتح القٌالالطبطيبية  مالالن لالالس ُي

ايتال  لهالا  ليحمالى أصالحاب العقائالد  محمد الفاتح الص  ى المعر ه   ر  تحها يعلن مٌم ليت  ِالن الكبيٌالة  ِر
األخر  من الخ ه أ  األه    قد كان من حق  أن يعاملهس معاملة األٌر  لكب  ِالاملهس ،التٌالامح  االحٌالان 

 .َ ،مبطق العدل   ه  مبطق ص  ى يعي  حالة من الرضا  الٌم  الر حى الفضل 
 آلالال   الالى الحالالديث المشالاله ر ،مٌالالبد   يكفالالى الصالال  ية ِم مالالا،  الفالالاتح خص صالالا، مالالا ،شالالر ،الال  الب،الالى 

 (.لتفتحن القٌطبطيبية  لبعس األمير أميرها   لبعس الوي  هلك الوي : )االماس أحمد
آمالالالن ،الالال،ن الوهالالالاد صالالال  ية  الصالالال  ية وهالالالاد   قالالالد ابتشالالالرت   صالالالًح الالالالدين األيالالال ،ى الصالالال  ى الالالاله 

يالهكر ا،الن الال رد   الى تاريخال  مشالاركة شالي ق الصال  ية . الص  ية  ى ِصرم حتى صارت مجهرا، ديبيالا، خالصالا، 
  أمالا صالالًح الالالدين (يقصالالد الصالال  ية) شالهد  تحالال  ك يالالرا، مالن أر،الالاب الخالالرق  البهالد :  الى  الالتح القالدم حيالالث يقالال ل
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تعامالالالل مالالِ أِدائالالال  المبهالالبمين ،مالالالبه  التٌالالامح الصالالال  ى   لالالس يقتالالالل قائالالد الصالالاللي،يين  األيالال ،ى بفٌالال   بوالالالدم  قالالد
الل ط،ي،ال  إليال  ( ريتشالارد قلالب األٌالد)المهب س اله  ٌقط وريحا،  ،ل إب  ِبدما ِلس ،مر  قائالد الصاللي،يين  أٌر

َه مالن األٌالر  ليعالو    ل  امتبِ  ً وباح ِليال    لال  قتالل القائالد المهالب س لمالا َمال  أحالد   أطلالق ٌالراح اآل
م األٌر  هس الهين كاب ا َ يعر  ن الرحمة  ى معاملة المٌلمين  لكب  التٌامح الص  ى  ى  ،د ن  دية   هَم
صالال رت  الحقيقيالالة  ممالالا د الالِ ،عالال  البصالالار   الالى أ ر ،الالا أن يالالدَِّ ا أن أسَّ صالالًح الالالدين بصالالرابية  هلالالك ألبهالالس 

كالال ن  الالى االٌالالًس أ  مالالن االٌالالًس  خ  الالا، مالالن أن يتالال، ر خولالال ا مالالن ب،لالال   م قفالال  الصالال  ى الالاله  َ يتمبالال ن أن ي
  ماها ل  ابتشر هها التٌامح الص  ى  ى ٌائر الموتمعات؟.. أ،بامهس من ٌل ك  الص  ى الب،يل

أما ِن وهاد الص  ية  ى بشر االًٌس   يكفيبالا مالا  رد ِلالى ألٌالبة خصال س االٌالًس أبفٌالهس  يقال ل 
الالرين المبالاطق ال،عيالالدة ِالن الحضالالارة  المدبيالة  الالى أ ريقيالا  آٌالاليا إَ  والالدبا مالا هه،بالالا إلالى أقاصالالى : )،عال  المبصل

 (.الص  ى يٌ،قبا إليها  يبتصر ِليبا
إن أهالل التصال ه حققال ا بتالائ  (: )تالاريد ابتشالار االٌالًس)أرب لد  الى كتا،ال  .  .  يق ل المٌتشرق ت

ن ابتشار االًٌس  ى العديد من األماكن من العالس ك م المتص  ةِجيمة  ى بمن قصير   ات  (.ان ،فضل هَم
الالط : )ب ،بيوٌالالين.يقالال ل المٌتشالالرق أ إن الطالالرق الصالال  ية حا جالالت ،شالالكل ك،يالالر ِلالالى االٌالالًس  الالى ٌ 

آٌالاليا   قالالد قالالاس أت،الالا  تلالالك الطالالرق ،التصالالد  لهومالالات الكفالالار هبالالاك   حملالال ا ِلالالى ِالالاتقهس مهمالالة الت،ليالال   الالالدِ ة 
 (.االًٌمية

التوالالارة  التعلالاليس  َ  شالالك أن التوالالارة ،الالاب : اتين قالالد اٌالالتطا  الصالال  ية دخالال ل هالالهم المبالالاطق ِ،الالر قبالال
 اٌِ لًبدما   المعايبالة  ال قالة   هالى كالهلك  رصالة لت،الادل األ كالار  التعالره ِلالى العقائالد   لمالا كالان الصال  ية 
م األقالال اس  الالدخل ا  الالى ديالالن اهلل أ  اوالالا،  مالالِ ت،الالادل المالال اد التواريالالة  يتميالالب ن ،الالاألخًق الفاضالاللة التالالى ،هالالرت هالالَم

 .حياة البامالًبمة ل
ائل التعليس ِبد الص  ية  قد اتٌالمت ،ال،ٌالاطة  األلفالة  األٌال ة ممالا يوعلهالا قري،الة مالن األ هالاس  أما ٌ 

 .ِلى اختًه مٌت ياتها  ح،ي،ة إلى القل ب التى تٌتشعر  يها الٌكيبة  األمان
ين  قالد  صالل إليهالا  لالس يكالن االٌالًس  -  ى ال،ًد التى أ ،ت التاريد أن الص  ية هه، ا إليها متطِ 

ايشالالال هس   اٌالالالتطاِ ا  -،عالالالد  بشالالالر  -مالالالن خالالالًل معايشالالالتهس  تٌالالالامحهس  أٌالالالل ،هس المقبالالالِ  -امتبوالالال ا ،،هلهالالالا ِ 
مى  ى تلك ال،ًد  .االًٌس  ت،ليج    ،هلك يك ب ن قد أٌٌ ا قاِدة مباٌ،ة لتق،ل الفتح االًٌمى ،شكل ٌر

القلال ب َ  يبفرهالا   قالد اٌالتطاِ ا   كان شعار الص  ية هال   التح القلال ب لإلٌالًس ،شالكل ميٌالر يال،ه 
 .هلك ،الفعل
لقد شارك الص  ية البام أ راحهس  أتراحهس  مشاكلهس  لس تبفصل العملية التعليمية ِن  اقِ حيالاة  -

 .البام
م المتصال  ة   - الى الهبالد  -لقد كابالت هبالاك : )يق ل أ،  الحٌن البد   - أشالوارا، ك يالرة، ،وهال د هالَم
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 ار ة الجًل  ى مئات من ،ًد الهبد  اٌتراحت  ى جلها الق ا ل التائهة  المٌا ر ن المتع، ن  روع ا ،بشالاط 
 (. حياة وديدة
لقضت  -يعبى الص  ية  -لَ   و دهس  وهادهس : إببى أق ل دائما، : ) يق ل الشاِر محمد إق،ال -

 (.الهبد  حضارتها   لٌفتها ِلى االًٌس
 :العطاءات االجتماعية للصوفية ( 2) 

 :يرتكب العطام اَوتماِى للٌادة الص  ية ِلى  ًث دِائس أٌاٌية
 .اوتهاد شي ق التر،ية  ى إرشاد مريديهس  تعريفهس ،اهلل -أ
اية  الهداية  الدِ ة إلى اهلل -ب  .إقامة الب ايا الص  ية  وعلها قًِا،  مبارات للِر
تع،ديالالة للخالال ا   العالال اس ،صالالفة د ريالالة   اِت،ارهالالا موالالالم هكالالر  مالالهاكرة  تبجالاليس اَوتماِالالات ال - 

ا م الشيطان  . ترقية  ى االيمان   التحصين من ٌ 
الخت التٌالالامح  الى الحيالاة الي ميالالة   لاليم مالن الٌالهل االلمالالاس ،شالتى ِطالامات الٌالالادة الصال  ية التالى ٌر

 :طلموتمعاتهس  م اطبيهس   لكن ٌيتس هبا اَقتصار ِلى بماه  مبها  ق
 .الٌعى  ى مصالح البام( 1
 .ت جيه الشهرة  ى تفري  كرب المٌلمين  التخفيه من آَمهس( 1
 .حث المٌلمين ِلى مقاطعة اآل ات اَوتماِية( 1
 .تحمل أِ،ام الصح،ة  ى اهلل( 2
 .التٌامح مِ من باص،هس العدام  أ  مٌهس ،االيهام  أ  أبكر أح الهس  أ  ٌفَّ  ِ ائدهس( 1
 .لجير ِلى البفم  ى أدام الحق ق  الخدماتإي ار ا( 7
بصا ا، للبام  يق ل االماس أ،  العبائس ( 6  :مقا،لة االٌامة ،االحٌان إبصا ا، للبفم  ات

 أ،الالرأت  هلل خالال  همت    مالن ٌ،َّبالى أ  همَّبى متعمدا، 
 أبا َ أٌئ محمدا،  الى أمت    أبا َ أريالد  ضيحة ي س اللقا

 .  للبفِ  اَبتفا الٌياحة  ى األر ( 2
 .التدر  المبهوى  ى الصًح  االصًح( 1
 .ت،ليه القل ب ِلى االًٌس ،االطعاس  االكراس( 11
 .العباية الك،ر  ،العمل  توبب الكٌل( 11

 
 توصيات البحث

ط اله  يت،بى بشر  قا ة التٌامح ،الين الجالًة  ال،جالاة   :أوالا  لما كان المبه  الص  ى ه  المبه  الٌ 
ِبصالالر األمالالن  اٌَالالتقرار  الالى الموتمعالالات   مالالن  الالس  ب صالالى القيالالادة الٌياٌالالية أن تفٌالالح الموالالال لهالالها  أصالال،ح
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 .المبه   ى اَبطًق إًِميا،   قا يا،  تعليميا، لعً  التطره  االرهاب  ى الموتمعات
 .عاتت،بى أبشطة  قا ية  اوتماِية لبشر التٌامح إلى وابب البشاط الديبى  ى ٌائر الموتم :ثانياا 
وعل الم الد ممتمرات شع،ية الوًم حقيقة التص ه   العمل ِلى التبٌيق ،ين شالي ق الطالرق  :ثالثاا 

َ، للتوارب  الخ،رات ،يبها ً،  ى ،راموها   ت،اد  . اٌتقرارا،  تقدما،  أمبا، للموتمعات.. الص  ية ،ما يحقق تكام
المعالالر ه  الالى ت حيالالد األمالالة  الالى جالالل التعدديالالة المهه،يالالة ،الالين الشالاليعة أن يالالمد  الصالال  ية د رهالالس  :رابعاااا 

 . الٌبة
إبشام هيئة ِليا للتص ه العالمى للبه   ،    تقديم  ،الص رة الًئقة   الد ا  ِب  ضالد  :خامساا 

خصالال م  المتر،صالالين ،الال    ت،الالادل أخ،الالار الصالال  ية الالالهين ي،لالال  ِالالددهس حالال الى ٌالالتمائة مليالال ن صالال  ى  الالى وميالالِ 
 .لسأبحام العا

ب صالالالى ،اٌالالالالتمرار هالالالهم الملتقيالالالات   تك يالالالاله حضالالال ر الٌالالالادة مشالالالالايد الطالالالرق   بشالالالر هالالالالهم  :سادسااااا 
 (.C.Dاٌط ابات  -ابتربت -إهاِة -تليفبي ن -صحا ة)الممتمرات إًِميا، ،كا ة الطرق 
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