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الملخص
الػحًِ اإلسالمّٕ مجمًيّ مه الحشکبت الطًجّٕ التٓ بوكلقت منه ؤيارنش ينب ،2010
يمىُب حشکّ الجحشٔه التٓ بثتذؤت مىز  14فجشأش يب  ،2011يلکه َزٌ الحشکنّ کبونت
تختلف يه ثبقٓ الحشکبت ثسجت محبيلّ األجُضِ الجحشٔىٕنّ الشسنمّٕ ،يمحبيلنّ سجنب
الذٔه ي السٕبسّ ،ي کزلک محبيلّ الکٕبن الغشثٓ يلٓ يغم حشکّ ضًجُب ثإوُّب قبئفّٕ .بنّ
َاالء ٔشمًن حشکّ الجحشٔه ثبلكبئفّٕ ئػفًوُب ثإوُّب حشکّ الطًّٕ سداً يلٓ السنىّّ .فقنذ
بوًکس َزا فٓ ؤدة مقبيمتُب يبثش رلک بَتم ضًشاء الحشکّ ثةثشاص الًحذِ الًقبئذّٔ ثنٕه
مسلمٓ الجحشٔه مه مىهًس الطًّٕ يالسىّّ .بنّ َزا الجحث األدثنٓ ٔنذسا الًالقنّ ثنٕه
المقبيمّ يالػحًِ اإلسالمّٕ مه مىهًس ؤدثٓ ،يکزلک کٕفّٕ غذْ الًحذِ الًقبئذّٔ فنٓ
ؤدة مقبيمّ الجحشٔه.
الکلمات الزئيسية :ؤدة المقبيمّ ،الػحًِ اإلسالمّٕ ،حشکّ الجحشٔه ،الطًش ،الًحذِ.

 %يؿً َٕئّ التذسٔس ثجبمًّ قُشان ،فشو اللغّ الًشثّٕيآداثُب$استبر.#
 %%مبجستٕشِ مه جبمًّ ثًيلٓ سٕىب فٓ َمذان.
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 %%%قبلجّدکتًسا فٓ جبمًّ ثًيلٓ سٕىب فٓ َمذان.
Nasrinabasi10@yahoo.nom
الکبتجّالمسايلّ :فشصاوّ محمًدْ
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المقذمة
الػحًِ اإلسالمّٕ ؤي "الشثٕى الًشثٓ" – يلٓ حذ تًجٕش يسبئل اإليال الًشثٕنّ -کبونت
حشکّ بحتجبجّٕ سلمّٕ ؾخمّ يمًجب مه الحشکبت الطًجّٕ ،التٓ بوكلقنت فنٓ الجلنذان
الًشثّٕ رال ؤيارش يب  ،2010يَٓ کبوت بثش الحشکّ التًوسّٕ التٓ اوذلًت جشاء بحنشا
محمذ الجًيضٔضْ وفسٍ ،ي تتمٕض َزٌ الحشکبت ثهًُس َٔتبف يشثنٓ ؤغنج ضنًبساً للقؿنبء
يلٓ الحکب المستجذٔه الجبئشٔه فٓ الًبلم الًشثٓ يًَ« :الطًت ٔشٔذ بسنقبـ الىهنب »؛ ي
بنّ َزٌ الحشکبت قذ وجحنت ؤرٕنشا ثبإلقبحنّ ثإسثًنّ ؤوهمنّ حتنٓ اٖن ،فجًنذٓ الحشکنّ
التًوسّٕ وجحت حشکّ ٔ 25ىبٔش المػشّٔ ثةسقبـ الشئٕس السبثق محمذ حسنىٓ مجنبس ،
ثم حشکّ  17فجشأش اللٕجّٕ ثقتل مًمش القزافٓ يبسنقبـ وهبمنٍ ،فبلحشکنّ الٕمىٕنّ التنٓ
ؤججشت يلٓ يجذاهلل غبل يلٓ التىحٓ.
يلکننه الجحننشٔه قننذ بوؿننم مننه  14فجشأننش  2011بلننٓ َننزٌ الحشکننبت يالحشکننبت
اإلحتجبجّٕ ،يَٓ کبوت تختلنف مىُنب کرٕنشا يقنذ ؤغنجحت نشيفُنب سنٕئّ ،ألنّ الغنشة
ياألوهمّ الًشثّٕ التبثًّ لٍ قذ بيتجشيا ئًتجشين ثًستُم ،قبئفّٕ يحبيلت األجُضِ الشسنمّٕ
الجحشٔىّٕ يثًؽ الذيائش الًشثّٕ يسجب الذٔه مه ؤمرب الطٕخ ًٔسنف القشؾنبيْ #1$يلنٓ
يغم ثًستُم ثإوُب حشکّ قبئفّٕ يتقػذ لتحقٕق مكبلت الكبئفّ الطًّٕٕ يلٓ يجٍ الكبئفنّ
السىّٕ .يالطٕخ القشؾبيْ کبن ٔقً « :بنّ الطنًت المػنشْ رنش ثکنل فئبتنٍ يقًائفنٍ،
مسلمٕه يمسٕحٕٕه ،ضجبثب يضًٕرب ،سجبال يوسبء ،تقذمٕٕه ي سجًٕٕه ،ؤَل الذٔه يؤَنل
الذوٕبًٔ ،ىٓ الطًت المػشْ کلٍ ،يکزلک الطًت التًوسٓ ،کزلک الطًت اللٕجٓ ،يکزلک
الطًت الٕمىٓ ،يلکه الحشکّ الجحشٔىّٕ حشکّ قبئفّٕ»$القشؾبيْ#2011:؛ ؤمب رالفبً لُنزا
الشؤْ ٔقً المحللًن الػحفٓ الجحشاوٓ ؤمرب ًٔسف مکٓ #2$بوُب لٕسنت مسنإلّ الطنًّٕ
يالسىّ ثل مسإلّ مىبفى الىهب ؛ يالجحشٔه الًٕ کبوت مجمًيّ مه الجضس ٔجلغ ينذدَب 32
جضٔشِ قشٔجّ ثًؿُب مه الجًؽ ،يتجلغ مسبحتُب مجتمًنّ  669کٕلنًمتشا مشثًنب ،ئطنکل
سننکبوُب األغننلًٕن وسننجّ  ،"80ثٕىمننب ٔطننکل الًافننذين وسننجّ  "10يقننذ جننبء ؤکرننشَم
کمىبغشٔه ؤي محتمٕه ثبإلضتجبکبت التٓ قب ثُب آ رلٕفّ يلٓ الجحشٔه يب  .1783ؤمنب
األقلٕبت فتطکل  "10مه ضًت الجحشٔه ،يتىحنذس منه ؤغنً بٔشاوٕنّ ثبلذسجنّ األيلنٓ،
يَىذّٔ يثبکستبوّٕ ،يثلًضّٕ ثبلذسجّ الربوّٕ$تبسٔخ آ رلٕفّ.#3-1:
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آ رلٕفّ َٓ األسشِ الحبکمّ فٓ الجحشٔه ٔشجنى ؤغنلُب بلنٓ "الًتنًة" ،يبنّ قجٕلنّ
الًتًة يطبئش ثذئّ فٓ الجىًة الطشقٓ مه غحشاء وجذٔ ،ىحذسين مه ساللّ يىنضِ التٓ
تىحذس مه ؤسذ ثه سثًّٕ ثه وضاس ثه مًذ ثه يذوبن .ييذوبن ًَ منه ؤثىنبء بسنمبيٕل ثنه
بثشإَم جذ القجبئل الًشثّٕ المقٕمّ فٓ ضمبلٓ ثالد الًشة ييسكُب يغشثُٕب؛ تُبمّ ،يوجنذ،
يالحجبص»$تبسٔخ آ رلٕفّ ،ال تب21 :؛ الًتًة ي وطإِ الکًٔت ،ال تب.#1 :
يالًتًة قذ َبجشيا مه مًقىُم بلٓ قكش فٓ سىّ َ1085 ، 1674ن يمه َىنب سحلنًا
ب لٓ الکًٔت .يلکه لم ٔکنه آ رلٕفنّ ساؾنٕه ينه يؾنًُم فنٓ الکًٔنت ،حٕنث کنبوًا
ٔكمحًن فٓ تکًٔه مملکّ ربغّ ثُم فقشّسيا الُجشِ بلٓ الجحشٔه ياوتػشيا ياستًلًا يلُٕب
وُبئٕب يب  ، 1783يبثش رلک ثذؤ الحکم الًساثٓ ٖ رلٕفّ يلنٓ الجضس$تنبسٔخ آ رلٕفنّ:
 .#30 -20يالحب حشکّ  14فجشأش کبوت حشکّ بحتجبجّٕ للمًبسؾّ يلنٓ َنزٌ األسنشِ؛
فًلٓ َزا بنّ َزا الجحث األدثٓ ٔتىبي کٕفّٕ غذْ القؿّٕ "الطًّٕ يالسنىّ" فنٓ ضنًش
مقبيمّ حشکّ الجحشٔه ،يماکذاً يلٓ يحذتُمب يمًتقذاً ثإن ٔىذلى الطًش منى کنل الحشکنّ
فٓ الًبلم ،ألنّ الطًش مشآِ تىًکس حنًاد الحشکنّ .کنبن قشٔقنّ الجحنث يلنٓ المنىُ
الًغفٓ ي التحلٕلٓ ،يؤُرِز الًٕىبت للذساسنّ يالتحلٕنل منه ضنًشاء مًقنى «ضنًشاء ثنًسِ

الجحننشٔه» فننٓ " "http://www.shuarabahrain.net.msيؤسننبمٓ ضننًشاء :وننبدس
التتنبن ،#3$يجننذاهلل القُشمٔننضْ ،#4$صکنٓ الٕبسننشْ الىجفننٓ ،#5$يجنبا المًسننًْ ،#6$يغننال
الُملٓ.#7$
خلفية البحث
برا بتجُىب بلٓ الذساسبت الًشثّٕ التنٓ تىبيلنت مفُنً المقبيمنّ يالػنحًِ اإلسنالمّٕ
يآداثُمب فةوّىب سىجذ ؤسمبء کرٕشِ وستكٕى ؤن وطٕش مىُب بلٓ غسنبن کىفنبوٓ فنٓ کتنبة
«ؤدة المقبيمّ فٓ فلسكٕه المحتلّ» يغبلٓ ضکشْ فٓ کتنبة «ؤدة المقبيمنّ» يالسنٕذ
وجم فٓ کتبة «المقبيمّ ياألدة»؛ يَىب ؤٔؿبً دساسبت کرٕشِ حً ضًش يؤدة الحشکبت،
مه ؤمربلٍ کتبة «ضًش الحشکّ فٓ األدة الًشثٓ المًبغش» تإلٕف يجذالشحمبن حًقص .ؤمب
الذساسبت حً مؿبمٕه الًحذِ فٓ ضًش المقبيمّ الطًجّٕ لألمم قلٕلّ جنذاً يمنه ؤمربلنٍ
مقبلّ «الًحذِ فٓ ضًش محمذ احمذ مىػًس» کتجُب محمذ الطشفٓ ،ثم «تجلٕنبت الًحنذِ
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الٕمىّٕ فٓ ضًش الشي يالقلت يالًقل للذکتًس يجذ الًضٔض المقنبل » تنإلٕف محمذحسنٕه
ثٕحبوٓ المكجًيتبن فٓ غحٕفّ  26سجتمجش .يلکه لم وجذ ثحرب حً دساسّ الًحنذِ فنٓ
ضًش مقبيمّ حشکّ الجحشٔه يربغّ فٓ مجب يحذتُب مه مىهنًس الطنًّٕ يالسنىّ ،يفنٓ
الًاقى ؤنّ َزٌ القؿّٕ لم تذسا فٓ ؤضًبس ضًشائُب يلٓ حذ منب وًلنم -يمنه َىنب ،حنبي
الجحث ؤن ٔکطف يىُب ئستجلٓ ؤثًبدَب .تجذؤ َزٌ المقبلّ ثتحذٔذ يتًشٔف ؤدة المقبيمّ
يضش يالقتُب ثإدة الػحًِ اإلسالمّٕ ،ثم ضش حشکّ  14فجشأش للجحشٔه ،يقؿّٕ الطًّٕ
يالسىّ فُٕب ،يمه َىب تجٕٕه کٕفّ غذْ الًحذِ الًقبئذٔنّ فنٓ ؤضنًبس الحشکنّ يمٕضاتُنب
األدثّٕ.
أدب المقاومة وعالقتها بأدب الصحىة اإلسالمية
ؤدة المقبيمّ کبن مجمًيّ مه اٖثبس األدثّٕ يالطًشّٔ الّتٓ تتحذ يه قنج يکنًاس
نلم حکب الجالد ؤي بيتذاء األجىجٕٕه فٓ کلّ المجبالت السٕبسنّٕ ،الرقبفٕنّ ،اإلقتػنبدّٔ
ياالجتمبيّٕ $غبلٓ ضکشْ ،10/11 :1979 ،مىقنًال منه مػنكفًْوٕنب يصمالئنٍ#1390 ،
ي«ًَ را األدة المًجش يه الزات الجمًّٕ الًايّٕ ثًُٔتُنب يالمتكلًنّ بلنٓ الحشٔنّ فنٓ
مًاجُّ اٖرش الًذياوٓ .يلٓ ؤن ٔؿى الکبتت وػت يٕىٍٕ جمبيتٍ /ؤمتٍ محبفهب يلٓ کنل
مب تحبفم يلٍٕ مه قنٕم يلٕنب يسنًٕب للخالظ$لنٕس الخنالظ الفنشدْ ،يبومنب الخنالظ
الجمبيٓ #يالحشّٔ»$السٕذ وجم#5 :2009 ،؛ يفٓ الًاقنى َنزا األدة «ٔحنث الىنبا يلنٓ
الُشة يالىجبِ ممه ٔحبيلًن فشؼ السٕكشِ يلُٕم ثبإلکشاٌ ،يالجٕنذ مىنٍ ال ًٔىٕنٍ سسنم
السجل ؤْ سجل الىجبِ ؤي الُشة ،ثل ٔکتفٓ ثبلشغذ ثم اإلٔحبء الفىٓ يَنً ال ًٔلنم الىنبا
السلً الحش ،ثل ٔحرُم يلٓ الًمل.
يلًل ؤَم مالمحٍ َٓ التًجٕش يه الزات الجمًّٕ يالًُّٔ ،ؤدة النًيٓ يالنتخلع منه
األصمبت$اؾكُبد ،قُش ،حشية ي #...کمنب ٔتسنم ثبلسنًٓ لمًشفنّ اٖرنش الًنذياوٓ يکطنف
ؤركبئٍ يؤركبسٌ ًَ .األدة المًجش يه الزات منه النًيٓ ثبلنزات األغنٕلّ يالًُٔنّ للفنم
الًذيان ياقشاس استشداد الحقً ؛ بوٍّ ؤدة بوسبوٓ مه حٕث ًَ ؤدة تًؿٕذ الزات الجمًٕنّ
فٓ مًاجُّ اٖرنش الًنذياوٓ»$المػنذس وفسنٍ ،#ييالقنّ المقبيمنّ ثبلىسنجّ بلنٓ الػنحًِ
اإلسالمّٕ يالقّ مىكقّٕ يَٓ مه وًو الًمً يالخػنًظ المكلقنٕه ثحٕنث کنلّ غنحًِ
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بسالمّٕ مقبيمٌّ ،يلکه لٕست کل مقبيمّ غحًِ بسالمّٕ ييلٓ َزا ٔمکه ؤن ٔکًن لکنل
ؤمّ المقبيمّ فٓ يجٍ حکبمُم الهبلمٕه يالجبئشٔه ،يلکه لٕست مقبيمنّ کنلّ األمنم منى
غحًِ بسالمّٕ حتٓ ٔػل الًبلم بلٓ الفنًص يالىجنب األيلنٓ ،يفنٓ جبوجُنب ٔطنتمل ؤدة
مقبيمتُم يلٓ مٕضات ؤدة الػحًِ اإلسالمّٕ؛ يمه ؤمرب َزا وسنتكٕى ؤن ونزکش حشکنّ
فشاوسب ،ألنّ َٓ المقبيمّ الطًجّٕ يلٕست ثبلػحًِ اإلسالمّٕ يمه جشاء َنزا لنم ٔطنتمل
ؤدة مقبيمتُب يلٓ مٕضات ؤدة الػحًِ اإلسالمّٕ$ؤوهش ؤثنً غنًت ،ال تنب .#يلکنه حشکنّ
الجحشٔه کبوت مه جملّ الحشکبت التٓ تحتنًْ الػنحًِ اإلسنالمّٕ يالمقبيمنّ الطنًجّٕ
تضامىبً ألوُّب المقبيمّ مه يىبغش الػحًِ اإلسالمّٕ ،يمه جشاء رلک ًٔجذ الًىبغش يالقؿنبٔب
اإلسالمّٕ الُبمّ فٓ الًحذِ الًقبئذّٔ ألدة مقبيمتُب.
حزکة  41فبزايز البحزين
بنّ حشکّ الجحشٔه َٓ احتجبجبت ضًجّٕ ثذؤت تػنًٕذاً ٔنً اإلثىنٕه 2011/2/14
متإثشِ ثمًجّ االحتجبجبت الًبسمّ التٓ اوذلًت فنٓ الًنبلم الًشثنٓ مكلنى ينب 2011
يثخبغّ الحشکّ التًوسّٕ يحشکّ ٔ 25ىنبٔش المػنشّٔ اللتنٕه ؤقبحتنب ثنبلشئٕس التًوسنٓ
صٔهالًبثذٔه ثه يلٓ يالشئٕس المػشْ حسىٓ مجبس  .يلکه حشکّ الجحشٔه ؤي "اللالناِ"
الًٕ لم تکه يلٕذِ السبيّ ثل َٓ ضشاسِ حبيلت الحکًمّ برمبدَب مشاساً يتکشاساً .فٓ الًاقى
قذ ثذؤت مًبوبِ الطًت الجحشٔىنٓ منى ؤسنشِ آ رلٕفنّ مىنز درنًلُم ألساؾنُٕم$حشکّ
اللالاء ،ال تب#6 :؛ ألنّ الىهب ألجل مػبلحٍ السٕبسنّٕ کنبن ٔخلنق ضنشن ثنٕه الكنبئفتٕه
الکشٔمتٕه فٓ الجحشٔه ،يرلک ثتخًٔف الكبئفّ السىّٕ الکشٔمنّ المتؿنشسِ منه سٕبسنبت
الىهب مه الكشف اٖرش ؤْ "الطًّٕ"$يمبس المشصي .#2011 ،
کبن مه ؤَم االسجبة التٓ حفضت الىبا يلٓ تلک الحشکّ فٓ الجحشٔه َنٓ«:الفسنبد
االداسْ يالمبلٓ ياالرالقٓ يمه ثم التجىٕس السٕبسٓ الكبئفٓ يالُنبدف لتغٕٕنش الكجًٕنّ
الذٔمغشافّٕ للجالد ،يالزْ ُٔذف لجلت جىسٕبت مًٕىّ يتًقٕىُب فٓ الجحشٔه يه قشٔنق
ماسسبت الىهب األمىّٕ يالًسکشّٔ يالمحشي مىُب غبلجٕنّ ضنًت الجحنشٔه ،ممنب ٔسنجت
مطبکل کرٕشِ ثسجت ارتالف قجًّٕ مه ٔجىسًَم منى قجًٕنّ ضنًت الجحنشٔه الكٕنت
يالسبلم يثمختلف قًائفٍ يمکًوبتٍ»$المػذس وفسٍ .#ثم مه مكبلجنبت َنزٌ اإلحتجبجنبت
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وستكٕى ؤن وطٕش بلٓ بقبمّ الملکّٕ الذستًسّٔ يه قشٔق غٕبغّ دستًس جذٔنذ للمملکنّ
ٔتم ثمًججٍ اوتخبة الحکًمّ مه قجل الطًت يلٓ غشاس الذٔمقشاقٕبت الًشٔقنّ .ثنذال منه
الىهب الحبلٓ الزْ ٔىتخت ثمًججٍ ثشلمبن لٍ سلكبت محذيدِ .يقذ قبلت المطبسکًن فٓ
المهبَشات ثذستًس يقذْ يثةسقبـ دستًس  ، 2002النزْ ؤقنشٌ الًبَنل الجحشٔىنٓ ثًنذ
التػًٔت يلٓ مٕرب الًمل الًقىٓ فٓ فجشأش/ضجبـ  . 2001يکزلک تحشٔش السٕبسنٕٕه
الطًّٕ يسجب الذٔه الزٔه احتجضيا مىز ؤغسكس/آة مه يب  ، 2010بؾبفّ بلنٓ حنل
مجلس الىًاة المىتخت يبلغبء الػالحٕبت التطشًّٕٔ لمجلس الطنًسْ المًنٕه .يؾنشيسِ
تذاي السلكّ التىفٕزّٔ ثًاسكّ االوتخبثبت الحشِ ،يحشّٔ تطکٕل األحضاة يبقنال حشٔنّ
الشؤْ يالتًجٕش ،ييقف التجىٕس السٕبسٓ$المػذس وفسٍ.#
ّ
أ.قضية الشيعة والسنة فی حزکة البحزين
لٕست فٓ الجحشٔه بحػبءات سسمّٕ حقٕقٕنّ تحنذد الغبلجٕنّ المزَجٕنّ ثنٕه سنکبن
الجحشٔه حتٓ اٖن ،يتمتىى الحکًمنّ – يلألسنجبة السٕبسنّٕ – ينه بجنشاء مرنل َنزٌ
اإلحػبءات .يسغم ؤنّ المجتمًٕه الطًٕٓ األقذ  ،يالسىٓ الًافذ لم ٔکه ثٕىُمب تکبفا منه
حٕث الًذد يالکربفّ السکبوّٕ فٓ المىبقق المُمّ فٓ الجالد يؤن األغلجّٕ السبحقّ َم مه
الطًّٕ ،يتقذس وسجتُم ؤکرش مه  "70يلکه لم ٔکه ثٕىُم برتالف بال قلٕال مب يَنً ؤٔؿنب
کبن فٓ المسبئل الجضئّٕ الفکشٔنّ ثٕىُمنب ،يفنٓ َنزٌ الهنشيف کنبن حکًمنّ آ رلٕفنّ
يالجشٔكننبوٕٕه -ألغننشاؼ سٕبسننّٕ يبجتمبيٕننّ تتًلننق ثبلتمُٕننذ لسننه ثًننؽ القننًاوٕه
يالتطشًٔبت المذوّٕ يالسٕبسّٕ ،يثبلمًبسؾّ الطنًّٕ المتىبمٕنّ -بسنتجذال مسنإلّ الطنًّٕ
يالسىّّ ثمسإلّ غبمؿّ يحبسمّ لطًت الجحشٔه ثحٕث استغال ثًنؽ اإلرتالفنبت الجضئٕنّ
الفکشّٔ ثٕه المزَجٕه ،لٕشجحب کفّ األتجبو المزَت السىٓ يکست يالئُم فٓ مقبثل ؤتجبو
المزَت الطًٕٓ يمه ثًذٌ بستمشاس حکًمتُمب اإلستجذادّٔ$تبسٔخ آ رلٕفّ.#4-3:
يؤٔؿب فٓ جبوت کل رلک بنّ الذايٓ اإلسالمٓ ًٔسف القشؾبيْ ٔىتقنذ ثطنذِ حشکنّ
الجحشٔه ،يبتُمُب ثإوُب حشکّ قبئفّٕ ضًّٕٕ مًجُّ ؾذ السىّّ ،ئًتجش ؤوُب ثزلک تختلنف
يه الحشکبت االحتجبجّٕ فٓ مػش يتًوس يلٕجٕب يمػش ،ئقً  «:مب ٔحذ فنٓ الجحنشٔه
حشکّ قبئفّٕ ،ؤمب ثبقٓ الحشکبت األسثى فکلُب حشکّ ضًت ؾذ حبکمٍ الهبلم» ؤمنب رالفنبً
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لُزا الشؤْ ٔقً المحللًن الػحفٓ الجحشاوٓ ؤمرب ًٔسف مکٓ فٓ مقبلتنٍ تحنت يىنًان
«الجحشٔه؛ الطًّٕ ،السىّّ ،الىهب  ..ؤٔه المطکلّ؟»« :ثتقذٔشْ ال تًجذ مطکلّ قبئفّٕ فٓ
الجحشٔه ثٕه الطًّٕ يالسىّ ال فٓ المبؾٓ يال فٓ الحبؾش ،لقذ کبوًا دائمب محبفهٕه يلنٓ
الًٕص المطتش يسٕهلًن .يلکه بصاء رلک کبن َىب دائمب الىهب الزْ ًٔنف الكبئفّٕ
کىُ سٕبسٓ ألغشاؼ سٕبسّٕ تخذ الًبئلّ الحبکمّ فقف ،تُشثب مه استحقبقبت اإلغنال
التٓ قب ؤمذَب ،ؤمب الكًائف کجمبيبت دٔىّٕ يثقبفّٕ فقنذ کبونت مًجنًدِ يلنٓ امتنذاد
تبسٔخ الجحشٔه يکبن التًبٔص يالتفبَم يالتفُم ًَ الحنبکم لُنزا الًنٕص المطنتش  ،ؤمنب
الكبئفّٕ کىُ سٕبسٓ فُٓ مه غىى الىهب الحبکم فٓ الجحشٔه ياستجكت ثٍ مىز احتاللٍ
للجضس».#2012 $
ب.الشعز و الحزکة
«کل ضًش جمٕل ًَ ثًسِ حقٕقّٕ ،يکل ثًسِ حقٕقّٕ َنٓ ضنًش جمٕنل .لنزلک منى
اوذالو کل ثًسِ ٔىذلى الطنًش ،يفنٓ اونذالو الطنًش ٔخنتلف المنشّ ثنبلحلً ،ئخنتلف الغنث
ثبلسمٕه»$سبلم#2011 ،؛ ي َکزا کبن للطًش يالحشکّ يالقنّ يثٕقنّ ،يبوًکنبا َنزا فنٓ
الطًش الًشثٓ کبن ؤنُش يؤغذ کمب ٔقً يبسف الؿشغب « :يالقّ الطنًش الًشثنٓ ثبلحشکنّ
حذٔث لٍ امتذاد تبسٔخٓ قًٔل ٔجذؤ مىز يػش مبقجل اإلسال  ،يثبلتحذٔنذ ٔنشتجف استجبقنبً
يثٕقبً ثحٕبِ الطًشاء الػًبلٕک الزٔه تمشديا يلٓ مجتمًبتُم القجلّٕ يآثنشيا الًنٕص ثًٕنذاً
يه محٕف القجٕلّ يربس بقبسَب ،ي کبوًا ٔىتضيًن حقًقُم ثقًِ سالحُم ،سافؿنٕه کبفنّ
ؤضکب الهلم يالقُش يالز يالمُبوّ التٓ کبوًا ٔتًشؾًن لُب فٓ رلک المحٕف .فبلطًش نل
مشافقبً للمذ الرًسْ مىز تلک الفتشِ يحتٓ يػشوب الشاَه ،يلکه المًاقنف الرًسٔنّ تختلنف
ثبرتالف الضمبن يالمکبن مه حٕث الًسٕلّ ينشيف المشحلّ المًبغشِ لُب ،ييفقنبً للطنشيـ
المحذدِ لُب تبسٔخٕبً».#2007$
يکبوت حشکّ الجحشٔه بحذْ الحشکبت التٓ بونذلًت ؤرٕنشا فنٓ الًنبلم الًشثنٓ يکنبن
ضًشَب ضًشا حٕب يوطكب ثحٕث ٔىبثٕى ضًبسات الحشکّ مىٍ يکزلک ٔىجى ًَ منه ضنًبسات
الحشکّ کرٕشا مب يَکزا کبن يالقتُمب متقبثلّ يماثشِ .يؤمنب منه جُنّ محتنًاٌ کنبن لُنزا
الطًش ،ؾشية المؿبمٕه ياألَذاف ،يلکه ثٕه َاالء ٔجحث يه مًؾنًو يقؿنّٕ "الًحنذِ
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الًقبئذّٔ ثٕه المسلمٕه مه الطًّٕ ي السىّّ" فٓ َزٌ الحشکّ ،يفٓ جبوجُب تتىبي مٕضاتُب
الفىّٕ يالجالغّٕ.
کيفية صذی الىحذة العقائذية فی شعز حزکة البحزين
کمب مشّت يلٕىب بنّ ضًش يؤدة المقبيمّ لحشکّ الجحشٔه کنبن تتحنذ ينه المجنبالت
يالمًؾًيبت المختلفّ ،يلکه قؿّٕ "الطًّٕ يالسىّّ"  -مه جُّ يذايِ الغشةٔ -هُش ؤمب
يًٕوىب ثطکل آرش يکبوت ؤَمٕتُب ثحذ مضٔذ ،ألوُّب قذ ؤُستجذلت يسنٕلّ لتحشٔنف حقٕقنّ
الحشکّ يکزلک مىُجب يقشٔقب لفطلُب ،فألجل َزا بوّىب وتكنش فنٓ َنزٌ المقبلنّ األدثٕنّ
کٕفّٕ بوًکبا َزٌ القؿّٕ فٓ ضًش ضًشاء الحشکّ؛ يفٓ َزا الػذد قمىنب ثإرنز الًٕىنبت
للذساسّ يالتحلٕل مه ثٕه ؤضًبس وبدس التتبن ،يجذ اهلل القشمنضْ ،صکنٓ الٕبسنشْ الىجفنٓ،
يجبا المًسًْ يغال الُملٓ.
أ.الحذيث الصزيح عن إتحاد المسلمين فی حزکة البحزين
ؤکرش مؿبمٕه ؤضًبس الحشکّ تذيس حً الحنذٔث يالکنال ينه يحنذِ المسنلمٕه ،ؤْ
الًحذِ ثٕه الطًّٕ يالسىّّ يسًُٕمب متضامىب لتحقٕق مػٕشِ الحشکّ يوػشَب؛ يَزٌ الًحذِ
الًقبئذّٔ ثٕه الطًشاء تذ يلٓ يذ يجًد الكبئفّٕ فٓ الحشکّ ئتؿبمه سؤُٔم منى ؤثىنبء
الطًت؛ يرٕش مب ٔأذوب فٓ َزا المجب القػٕذِ التٓ ؤوطذَب الطبيش الًشاقٓ السنٕذ صکنٓ
الٕبسشْ الىجفٓ تحت الًىًان «ؾذ الكبئفّٕ» حٕث ٔقً « :ثٓحنْشَٔه  ...ثٓحنشُ سٔنىٓ يثٓحٔنش
ضًِِٕننٓ» يًَ ضجٍ ثلذ الجحشٔه ثجحشٔه ،ثحش لمزَت الطًّٕ يثحش لمزَت السنىّّ يَمنب
ٔجشٔبن متحذا ؾذ جشٔبن الذ يالقتل مه جبوت الىهب الحبکم .الطنبيش فنٓ َنزا الجٕنت
ٔستخذ کلمتٓ "اللٕل ي الىُبس" لتذاي مسٕشِ المىبؾلّ يالمقبيمّ لنٕالً يوُنبساً ،يکنزلک
ٔجبوس ثٕه "الىُش يالىُبس" للجمب اإلٔقبئٓ يقذسِ تإثٕشٌ يلٓ المخبقت.
ثٓحنْشَٔه  ...ثٓحشُ سٔىٓ يثٓحٔش ضًِِٕننٓ
ؾِذٔ وَُشِ الذِّمبءِ الٕٓجشِْ #8$لَٕلَ وُنننَننننبس
$الٕبسشْ#
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الطبيش يجذاهلل القشمضْ ٔقً فٓ جضء مه قػٕذتٍ« :ضًَتٌ ثِسٔنىتٍِ يٓضًِٕٓنتٍِِ مًٓبً حٔنت
يٓلَٓ قًُ ِ الػٔمًٔدِ ٔٔغَشدٔ» يَزا ًٔىٓ بن الطًت کلُّم مه الطًّٕ ؤي السنىّ ٔحجنًن قنً
غمًدَم ؤثىبء الحشکّ ئضحفًن بلٓ الکشامّ اإلوسبوّٕ ،يمه يساء رلک ًٔىٓ َم متحنذين
کلّ اإلتحبد فٓ ؤَذاف ثًستُم.
بنّ الطًت يؤثىبءٌ متفشّدين ثشدِّ الهلم کمب تفشديا ثبإلٔمنبن يالغٕنشِ ،بوُّنم ضنجًبن ال
ٔشَجًن المًت فٓ سجٕل يقبئذَم .بوُّم متحذين يال فش ثنٕه الطنًّٕ يالسنىّّ .الطنبيش
ٔػًس لىب حشکّ فجشأش کٕف ٔجتذؤ مه سبحّ الحشٔنّ ؤي التحشٔنش فنٓ مػنش يامتنذت بلنٓ
سبحّ اللالاء يتستمش َزٌ الػحًِ حتٓ تػل بلٓ غج قشٔت يفجش ،ئقً تىقكى ٔذ مه
ال ٔشٔذ يضِّ يقىٍ .بوٍّ قذ غذ فٓ يبقفتٍ الطًشّٔ ييبقفتٍ الخبفّٕ فٓ قػنٕذتٍ يثنبسصِ
فٓ يجبساتٍ "قٕجِّ قلجٍِ" ي"ال ٔشَجًنَ المًتٓ" ي"حتٌ يلٓ قً الػمًدِ":
يٓکنَننننزَا ثٓىُنننًٌٔ ثِبإلثٓنننبء ِتنَفَننننَشّدٔيا
ضَننًتٌ ثنِكنِٕنجننَِّ قننَلْجٍِ مٔتَفَنننشّدٌ
يٓالنًٓسدٔ #9$فِننُِٕم يٓالحٔسننٕهُ مٔجنَنسنننذٌ
لَب ٔٓشَٓجًنَ المًٓتٓ فِٓ قَلَنتِ الًننُننال
حنُنننت يٓلٓ قًُ ِ الػنُنننمًٔدِ ٔٔغننَشَّدٔ
ضًَتٌ ثِسٔننىنَّنتٍِ يٓضنِٕنًٓنتنِننٍ ِمًنبً
فِجنشَأِنننننشٌ ٔننَننننذيًکمٔ فَتَمننننَذديا
يٓالضَاحِفنننًنَ بلَن نٓ الکِشامن نِّ کُلننننىب
يٓثِنلننننالاِ المٕنننذانِ قَنننبةٓ المًٓينننِذٔ
مِه "سٓبحّٓ الحٔشِّٔ" امتَنذ الننسنىننَب
حتمبً لزا ٓ النجًٓؽِ تىقَكنىٔ النننٕٓننذٔ
يٓبرَا ؤسٓادٓ الجنننًَؽٔ ثننَنننٕىٓ تُشاثِننننىب
$المػذس وفسٍ#
بوٍّ ٔىم مه ؤفکبسٌ ييقبٔذٌ رال ؤثٕبت کٓ ٔرٕش يبقفّ الجمبَٕش ،ئػًس لىنب التجشثنّ
الطًشّٔ التٓ ٔطبَذَب ئلمسُب؛ يفٓ الًاقنى ٔقنً َنزٌ األثٕنبت ثًجنبسِ ياؾنحّ ثنبسصِ،
ئحمل ضًًسَم يلٓ المقبيمّ .فٓ َزٌ األثٕبت "الًسدِ" کبن سمضاً للطنُبدِ ي"الحسنٕه"
سمضاً لتذاي المقبيمّ يتجسٕم الحشّٔ.
فجشأش الشمض الضمىٓ للمقبيمّ يبوُبؼ الجمبَٕش فٓ الجحشٔه ،يَزٌ الىقكنّ فنٓ النضمه
تُزکش يتتذايٓ فٓ راکشِ ؤثىبء الجطش حمبسّ المسلمٕه فٓ الجحشٔه مذْ ثًستُم ،يالطبيش
سجل سمض الفجشأش فٓ التبسٔخ مبدا السمبيات ياألسؼ؛ ياللالا الشمض المکنبوٓ لتتحنبد يسد
الهلم يالزلّ ،يَُٕبت ؤن ٔقجل المسلمًن الهلم کمنب ٔنشفؽ قبئنذَم الحسنٕه$و #الزّلنّ
سفؿبً ضذٔذاً ئقً َُٕبت مه الزّلّ؛ يجذٔش ثزکش قذ ؤُسنتخذمت کلمنّ "السنىب" ثقشٔىنّ
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"سبحّ الحشّٔ" مستًبساً لحشکّ مػش يبصالّ نلمّ اإلستجذاد ،مًتشفبً ثرإثش حشکّ الجحنشٔه
يه حشکّ مػش ثًذ ؤسثًّ ؤٔب مىز سقًـ حسىٓ مجبس .
يوبدس التتبن ٔقً بوٍّ ثحشاوٓ يله ٔخًن بسمٍ ،بوٍّ ٔىضو مه وفسٍ ضخػبً کنبن ضنًٕٕبً
يسىٕبً فٓ آن ياحذ ،يَزا ٔطٕش بلٓ بتحبدٍ له ٔكٕ يال ديوُب الحبئف ٔحذدَب .بوّنٍ ٔفتخنش
ثىفسٍ ثًجبسِ "ؤوب الجمًٓ" يتکشاسَب ئقً لىب المُنم َنً اإلتحنبد يالػنمًد حتنٓ وٕنل
الحشّٔ:
ؤوب الجٓحٕشاوٓ بسٕمٓ يٓمٓب ؤرًُن بسمٕنٓ
ؤوب الطًِِٕٓ يٓ ؤوب السٔىٓ ثِذٔينِ ؤسًٕاسِ
$المػذس وفسٍ#
ّ
ب.التأکيذ علی المشتزکات بين الشيعة والسنة
بنّ قؿّٕ "الطًّٕ يالسىّّ" التنٓ بثتنذؤت مىنز يفنبِ الشسنً غنلًِ اهلل يلٕنٍ ،الٕنً
بستجذلت ثإداِ لىطش ثزيس الطقب ثٕه المسلمٕه يَزا کبن ألجل تخفٕف قنًِ المسنلمٕه
يتقبثل يلُٕم ،فألجل َزا کبن ضًشاء الحشکّ ٔاکذين يلٓ ؤغً الذٔه المطتشکّ يالُبمّ
ثٕه الطًّٕ يالسىّّ يبنُبس يقبئذَم ثکال غشٔ  .يَزا ًٔجش ينه الًحنذِ الًقبئذٔنّ ثنٕه
المسلمٕه الرًسٕٔه فٓ الجحشٔه .يالطبيش يجبا المًسنًْ منه َنزا المىهنًس فنٓ َنزٌ
القػٕذِ ٔاکذ ثإنّ الشّة يالىّجٓ يالقشآن يالطشًّٔ يالطنُبدتٕه ،يکنل َنزا مطنتشکّ ثنٕه
المسلمٕه يمه جشاء رلک کبن ٔشٔذ ؤن ٔقً ثإن لٕس ثٕىىب رنالف يينذايِ کمنب ٔنذيٓ
الىهب الحبکم:
يٓؤوَننب يٓؤَوْننتٓ وَجِٕكىَننننب الُٓننبدِْ مٔحٓمننذٕ
سٓثِّننننٓ يٓسٓثكنننننکٓ يٓاحِننننننذٌ ال ٔٓتًَٓنننذدٕ
وَُٕنن ٌ لَىَننب يٓضَشِٕٔنننًُّٓ المٔخْتَننبس فَشْقَننذٕ
دِسٕننتًُسٔوَب القُنننننشْآنُ يٓاإلِسٕننننلَب ٔ دِٕٔننهٌ
يٓضَُٓبدٓتَٕنننْهِ يٓلَ اتِفَنب ِ الکُنلِّ وَطْنُٓذٕ
ال وَشْتَؿِننٓ وَُٕج نبً سِنننًْٓ اإلِسٕ نلَب ٓ دِٕٔى نبً
يٓمٓسٓننبسٔوَب فِننٓ ئمٕقُِٓننب فًِٕننالً تًَٓحننذٕ
يٓننذِّدٕ فَکَننمٕ مِننهْ لًَٕحٓننٍّ فُِٕٕٓننب اتَّفَقْىَننب
$المػذس وفسٍ#
ٔستخذ الطبيش الػٕبغبت اللغًّٔ المجبضشِ إلٔػب المًىٓ المقػًد بلٓ ؤرَنبن ؤثىنبء
الطًت ئاکذ يلٓ اإلتحبد .وًم بنّ الطًش ًَ الذافى الشئٕسٓ للکفب ؾنذ المتجنبيصٔه ،بر
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لم ٔکه قبدساً يلٓ بٔقبف الهلم لکه ٔستكٕى ؤن ٔجًث حٕبِ جذٔذِ تمأل الشجبء ياإلٔقنبل
رال کلمبتٍ الػبدقّ ،ئلًت ديس سال فٓ سبحّ المقبيمّ .بثبسِ اإلتحبد الًقىٓ کبن مه
ؤوجل الًًاقف اإلوسبوّٕ التٓ ترٕشَب الطبيشٔ .طبَذ فٓ َزٌ األثٕبت ؤوٍّ ثبثت فنٓ يبقفتنٍ
يال تخمذ جزيتُب ،ئىطذ األضًبس الًقىّٕ المقبيمّ ثًجبسِ منًجضِ ماکنذِ تنًقم يتُنىًص
ضًًس اٖرشٔه.
الطبيش وبدس التتبن ٔقً :
يالًقهُ ياحِذٌ کُلىب مِه وَجًٍِ استَنًْ
بسٕال ٌ ياحِنذٌ يسٓة ياحذٌ وًَٕجٔنذٌٔ
$المػذس وفسٍ#
الطبيش لٕس ثمًض يه المطبکل األسبسّٕ فٓ المجتمى ،بنّ کلمبتٍ الطًشّٔ ترٕش فنٓ
الىفس سيحبً تمأل ثبالوفًبالت ياإلحسبسبت ،يلسبن الطًش لم ٔکنه يمنبصا ٔىكنق ثلسنبن
الجمبَٕش ئىًکس وطبقبتُم االجتمبيّٕ يالسٕبسّٕ ًٕٔٔه يلٓ المقبيمّ ثلسبن الطًش ؤحذ
مه لسبن السال .
ج.التحذيز عن سياسة "فزق تسذ"
بنّ يجبسِ "فش تسذ" ًَ مػكل سٕبسٓ يسنکشْ بقتػنبدْ ،ياألغنل الالتٕىنٓ لنٍ
" ."divide et imperaيَزا ًٔىٓ تفشٔق قًِ الخػم الکجٕشِ بلٓ ؤقسب متفشقّ لتػنج
ؤقل قًِ يَٓ غٕش متحذِ ثًؿُب مى الجًؽ ممب ٔسُل التًبمل مًُب؛ ياٖن بستجذ ثنإداِ
لِکَم ؤفًاٌ يبوُضا متهبَشٔه الجحشاوٓ فٓ قشٔق حشکتُم ؤمب نلم قجقّ الحبکمنّ ،يفنٓ
الًاقى کبن َزا مىز تًلٓ آ رلٕفّ سذِ الحکم فٓ الجحشٔه يَم ٔىتُجنًن وُن السنٕذ
يالًجذ  ،يکبن يمب صا مػٕش مه ٔقف ؤمب َزا الىُ بمب السجه ؤي القتل ؤي الىفٓ يغٕشَنب
مه ؤسبلٕت التىکٕل يالتشَٕت ،فإرز الىهب الخلٕفٓ سٕبسّ "فَشِ تَسٔنذ" لتضينضو تلنک
الًحذِ الًقىّٕ ثٕه قنبئفتٕه الجحنشٔه الکنشٔمتٕه السنىٓ يالطنًٕٓ ألن ٔسنتكًًٕا ؤن
ٔىتُجًا وُجُم " السٕذ يالًجذ" کبلمًتبد .ي ؤمنب حبلٕنب ٔحنزس ضنًشاء الحشکنّ منه َنزٌ
السٕبسّ التٓ کبوت فٓ تقبثل الًحذِ يالتمبسک ،ئقًلًن فنٓ مخبقجنّ ضنًجُم :بن کىّنب
يلٓ اإلرتالف يالتطتت لىُذ ثبلتإکٕذ:
ضًٌِِٕٓ سٔىٌٓ ًٕٔٓىٓ مٔسٕلِم
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ثٓس کِفبُّٔ الذِّٔه وهلِمٔ
يِضِّ اإلسال يٓحذُِٓ
يالتَطَتننتٔ ًٔٓىنٓ وَُنننذِ ٔ
ًٕٔٓىٓ ال تذينٓ حجٍ
يٓؤَوتٓ ياهللَ ثحقنٍ مٔجِنش
$المًسًْ#
الطبيش فٓ َزٌ األثٕبت ٔقً ال فش ثٕه الطًّٕ يالسىّّ ألوىب مسلمًن ،المُم ًَ ينضِّ
اإلسال التٓ تکتست فٓ اإلتحبد ،يلکه بوُٕبسٌ يبوحكبقنٍ فنٓ التفشقنّ يالتطنتت يينذ
الذيًِ بلٓ حت اإلسال .
ٔطبَذ فٓ َزٌ األثٕبت ؤنّ الطبيش مه ؤغحبة المذسسّ الًاقًٕنّ ألوّنٍ ال ًٔتمنذ بلنٓ
الشمًص يالًجبسات المتکلفّ ئػًس لىب الًاقى کمب ًَ .بنّ الهشيف الًاقًّٕ للمجتمنى ٔنشفؽ
الشمض ئكلت الػشاحّ يضبيش يلٕذ يػشٌ ئإتٓ ثمب ٔشٔذٌ المجتمى.
ؤي فٓ األثٕبت التبلّٕ ٔقً الطبيش بجتىجًا کرٕشا مه التفشقّ يسٕبسّ التمٕٕض الًقبئنذْ
ألوُّب کغً ٔفتشا ثإوٕبثٍ حجل اإلتحبد .الطبيش ٔطجٍ الفشقنّ ثنبلغً للتمنض ياإلفتنشاا،
ئطبَذ کٕف ٔٔخٕل لىب غًسِ الًحذِ يالتفشقّ ثًجنبسِ منًجضِ يمتقىنّ يکٕنف ٔػنًس لىنب
يبقفتٍ الًقىّٕ فٓ ؤثٕبت ال تزَت حشاستُبٔ .الحم ثإوٍّ ضبيش يقىٓ ملتض :
الًْٓحٕذُِٓ کَبوَتٕ تَجٕمًٓٔىَب يٓالًْٓحٕذُِٓ حٓجٕلٌ مٓمٕذٔيٕدٌ
لَب سِىِّٓ لَب ضِٕٕننًِٓ يٓالْفُننشْقَُّ غًَٕ ٌ مٓكْننشُيدٔ
$الُملٓ#
د.الحذيث عن حب اإلسالم وأصىله بين المسلمين
بنّ الطبيش ٔطٕش بلٓ جبوت مه قؿبٔب الًحذِ الًقبئذٔنّ ثنٕه مىبَؿنٓ الجحنشٔه يَنً
الحت يالمًدِ لتسال يؤغًلٍ ثنٕه المسنلمٕه ،يَنزا کنبن ؤقنًْ يؤضنذ منه الخالفنبت
المًجًدِ ثٕىُم ،ئقً برا وحه برتلفىب لکه الشي ثفؿل حت الىجٓ تجقٓ مًحذِ.
#10$
ثِحٔتِّ الىَّجٓ يَنزا ٔٓهنلُ ؤضْنشَف َننًَْٓ
مُٕٓمٓب ارْتَلَفْىب الشّي ٔ تَجٕقَننٓ بمًٔحِّنننذٌٓ
$التتبن#
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يضبيش آرش ٔشْ األسبا ياحذ يلً ارتلف اإلسم مه الطًّٕ يالسىّ:
فِٓ الحٔتِّ بِسالمِٓ الُٓننننًْٓ ال ؤَتَنشَد ٕد
ال فَشْ َ يِىْذِْٕ ؤَوْتٓ ضًِِٕٕننننٌٓ يٓسٔىِّٕٓ
$المًسًْ#
هـ.مکافحة اإلسالم الغزبی المصنىع
صکٓ الٕبسشْ لم ٔکتف ثتىبي الًحذِ ثٕه الجحش الطًٕٓ يالجحش السكنىٓ فحسنت ،ثنل
جًل االغجى يلٓ الجُبت المًٕىّ ثبلتفشقّ يالًذايِ مه الطخػٕبت يالقًات ثنم يجنش ينه
َزٌ الجُبت ثمب ٔکطف يه مًاغفبتُب:
ثحٓشَٔه  ...ثٓحٕشُ سٔىٓ يٓ ثٓحٕشُ ضًٕننٓ
ؾِذٔ وُٓشِ الذِّمبءِ الٕٓجٕشْ لَٕلَ وَُبس
ؾِذٔ دٓسوِ الجٓضٔننشٌَِ الجٓبةِ لِٕىٍَٔ #11$الًٓبسٔ
#12$
ؾِذٔ ضَٕخِ المٔؿٕننشٌِ القَبسِؼِ اثهِ الفَبس
ؾِذٔ اثهِ الًٓشٔفننٓ #13$الخبٔهِ الغَذاسِ
ؾِذٔ فِکْشِ الًَٓبَثٓ الٕٓخْذ ٔ االضْشاسٓ
ؾِذٔ الٓ #14$سٓفَکٓ دٓمٓ يتَشَ ٓ قُننًاتٓ االسٕتًِٕمٓبسِ
$الٕبسشْ#
ثشص فٓ َزٌ األثٕبت يبقفّ الطبيش الحمبسنّٕ ثنشيصاً ياؾنحّ مسنتمشِ يتُحنشّ ضنًًس
اٖرشٔه يلٓ الحشکّ يالػمًد ؤمب المتجبيصٔه يالهبلمٕه .فٓ الًاقى الطبيش صکٓ الٕبسشْ
ٔهُش يىبدٌ يه نلم الحکب فٓ کرٕش مه ؤثٕبتٍ ٔسنتُذف بلنٓ بؾنكشا وٕنشان الػنحًِ
اإلسالمّٕ فٓ قلًة الطًت فٓ قبلت الکلمبت "ؾذ وُش الذمبء ،ؾذ دسو الجضٔشِ ،ؾذ ضٕخ
المؿٕشِ ،ؾذ اثه الًشٔفٓ ،يؾذ الفکش الًَبثٓ" بلٓ حذٍ وستكٕى ؤن وذيٓ ؤثٕبتنٍ القىجلنّ
المًقًتّ بلٓ غذس َاالء المتجبيصٔه.
و.التنىيز عن أفعال وأعمال آل خليفة
بنّ ضًشاء الحشکّ کبوًا ٔىطذين ؤفًب آ رلٕفّ القجٕحّ يالطنٕكبوّٕ ألجنل اإلوتطنبس
المًشفّ يالًيٓ ثٕه المسلمٕه مه الطًّٕ يالسىّّ ،يکزلک لتًضٔض الًحنذِ ثٕنىُم ،ؤفًنب ٌ
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کحش القشآن الکشٔمَ ،نذ المسنبجذ يالحسنٕىٕبتَ ،نذ الجحنشٔه ،تجىنٕس األغنبسة،
تسجٕه الىسبء يغٕش رلک:
کَشَْبً لِلًْٓغٓ الکَشّاسِ
ؾِذٔ حٔکْمِ الخَلٕفٓ الجِىّسِ االغْنشاةِ
َِىذْ يمِهْ ٔمٓهِ يالطنَنب يٓاالمٕػبسِ
ؾِذٔ حٔکْمِ الخَلٕفٓ السٓکَّهِ االجٕىنَنبةِ
#15$
دٓاسْ يٓغِشتٔ ؤوب ثإسؼِ الًٓقهِ رَكبسٓ
ؾِذٔ حٔکْمِ الخَلٕٕفٓ الٕٓحٕش القُشآنَ
#17$
ئُٕٓذِ ٔ لِلمٓسبجِذ ِجٓىٍُ #16$ثٕٕٓنتٓ اديبسِ
ؾِذٔ حٔکْمِ الخَلٕفٓ الٕٓسٕشُ ُ االمٓننًا َ
يثُلُث تِشثٓبو #18$ضًَجٍِِ مٓب تَمٓلنَّکٓ داسٓ
ؾِذٔ حٔکْمِ الخَلْٕفٓ الٕٓمٕىَىٔ الًِضٔننبتِ
#20$
يحًٓلٍ #19$المٓىبمٍ لِطُشة ِرَمِشٌ ثبس
ؾِذٔ حٔکْمِ الخلَٕنْفٓ الذٓمشَ الجٓحٕشَٔهَ
#23$
صلم #21$وسًِْان ئٍ #22$ضًٕنِ ئٍ صغنبسِ
$المػذس وفسٍ#
فٓ الًاقى الطبيش َىب ٔػًس لىب التجشثّ الطًشّٔ التٓ کبونت ٔلمسنُب کُنذ المسنبجذ،
يتحشٔق القشآن يتسجٕه الىسبء ثًجبسِ حضٔىّ غبدقّ ترٕش الًًاقف اإلوسبوّٕ کغؿنت ؾنذ
الىهب ياألجبوت يالذيًِ بلٓ الػمًد يالمقبيمَّ .ىب يًاقنف سنبمّٕ ال تخمنذ جنزيتُب
يتجقٓ مب ثقٕت الحٕبِ .کمب ؤضبس فٓ األمرلّ السبثقّ.
بنّ مه مٕضات ؤدثٍ غلجّ ورشّٔ األسلًة يلٓ ضنًشٌ يَنٓ ثسنبقّ الکلمنبت بر ٔجتًنذ
الطبيش مه بستًمب الکلمبت يالمػكلحبت الػًجّ .مه مٕضات ضًشٌ سمّ التکنشاس ،يلُنزا
تقً القػٕذِ يلٓ فکشِ التذئش حٕث الطبيش ٔإتٓ فٓ الجذأّ لکل مقكى تکشاس يجنبسِ ثنم
ٔؿٕف بلُٕب سئّٔ ؤرشْ مشتجكّ ثمًؾًو القػنٕذِ دين ؤن ٔخنش ينه مًىبَنب األغنلٓ.
ي بحذْ رػبئع ضًشٌ ًَ بسنتخذا الکلمنبت الًبمٕنّ للنتخلع منه سنٕكشِ الکلمنبت
الکالسٕکّٕ ؤي المًجمّٕ ياإلقتشاة مه لغّ المًاقىٕه .ثم ٔتمٕض ؤثٕبتنٍ ثًحنذِ المًؾنًو
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ثحٕث ؤوٍّ ٔتىبي ثبلتىًٔش يالذيًِ بلٓ الحشکنّ يالمىبؾنلّ ؤمنب الحکنب النزٔه ٔسنشقًن
ئطشثًن .ؤي ؤيشثًا يه ضذِ نلمُم يلٓ المسلمٕه ئقً لمنه نلمنٍ ؤَنش دمنٓ ألنّ
دمٓ کحجب يؤغلق فمٓ فذمٓ ٔىكق ثمب ؤسٔذ ئهُش ثهلمکم ؤي ٔقً ؤسجه ؤرٓ يلکه
لٕجشص الحققٕقّ ثهلمک يبوّٓ مًثق ثةيتقبدْ.
ؤي فٓ القػٕذِ التبلّٕ:
ؤَٕشِ ْ دٓمٓ
ٔب نبلِمٓ
فإوب فتنَنلتٔ حِجنب َ تلِک َالمٓطىقٍ
ٔب نبلِمٓٓ اغْلِقْ فمٓ
فَذٓمٓ المٔشا ُ ثِمًٓقِىٓ مٓب ؤَوْكَقٍَ
قنَنَنٕذٕ ٔٓذْ
ٔب نَبلمٓٓٓ
فبلقَٕذٔ ٔٓفُمنُنىٓ ي ؤفَُمٔ مٓىكِننقٍَ
ٔب نَبلمٓٓ ..ؤُسجٔهْ ؤرٓ ......
فبلطَّمسٔ سٔغمٓ الغَٕم تَجقَٓ مٔطْشِقٍَ
بؾْشِةٕ يٓلَٓ نَُٕشْ
ٔب نبلمٓ
فسًٓقُنکٓ صادٓ فٓ وَفسٓ ثِقٍَ
ٔب نبلمِٓٓ ؤقتُل ْ
فزا يٓكشُ الجىبنِ ثحٓفشَتٓ ،مب ؤيجقٍ
بحش ْ
ٔب نبلِمٓٓ
فمب َٓ غَٕشُ أب ِ يتنَػٕنلٓ المٓحشِقٍ
$المػذس وفسٍ#
الطبيش فٓ َزٌ األثٕبت ٔستخذ کرٕشا مه الىذاء يفًل األمش لٕذ يلٓ غفلّ الهبلمٕه
يتًثٕخُم ،ئستخذ اإلستذال المىكقٓ إلقىبو المخبقت فٓ يجبساتٍ الطنًشّٔ؛ ثنم منه
مٕضات األدة الػحًِ اإلسالمّٕ ًَ ؤدة الحث يلٓ الًمل يصمه المقبيمنّ ي«لنٕس حبلنّ
رَىّٕ ًٔلٓ القٕم الًلٕب ثٕه الىبا يًَ لٕس التًجٕش يه الػنشاو "األونب الفشدٔنّ" رنال
سًُٕب لتحقٕق سغجبتُب ،ثل ًَ ؤيمق مه رلنک للتًجٕنش ينه األونب الًايٕنّ ثنزاتُب يريات
اٖرشٔه مه جمبيتُب لتحقٕق األَذاف المطتشکّ»$يجنذ القنبدس ،2011 ،ثبلتػنشف#؛ کمنب
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فًل الطبيش الضکٓ الٕبسشْ فٓ قػٕذتٍ يقنذ بسنتخذ "األونب الجمًٕنّ الًايٕنّ" لتحقنق
ؤَذاف الحشکّ ،ئقً دائمبٔ« :بنبلمٓ  ..اَش دمٓ  ..ؤغلنق فمنٓ ..قٕنذ ٔنذْ  ..اسنجه
ؤرٓ ..اؾشة يلٓ نُشْ .»..
س.تحذيز آل خليفة عن إنشاء التفزقة بين المسلمين
برتع قسم َب مه ضًش الحشکّ ثبلتحزٔش ياإلوزاس حٕث حزس آ رلٕفّ مه وطش ثزيس
الطقب ثٕه المسلمٕه ،يؤرز سٕبسنّ " فنش تسنذ" ثٕنىُم .فُنزا الطنبيشُ السنٕذ صکنٓ
الٕبسشْٔ ،ذٔه الىهب ٓ الحبکم ثبلهلم ئقً بوىب قً وًٕص فٓ السلم يال ثٕه ضنًٕتىب يال
سىّتىب ،ئذيً اهلل َضٔمّ مه ال ٔشٔذ بتحبد الطًت:
وَحهُ قًَٕ ٌ وَُٕجٔىنب وَُٕن ٔ السنننال ِ
صادٓ فٕىب المٓننذ ٔ بن صادٓ الکنَنال ٔ
ضًٌّٕ ؤي سٔىنٌّ يِطىننننننننب يئِب
تَت مٓه سا ٓ اغتٕنننب الفُشقَتَٕنه
$المػذس وفسٍ#
ٔحس الطبيش فٓ َزٌ األثٕبت ؤن الشسبلّ المُمّ َٓ الذيًِ بلنٓ اإلتحنبد ئػنًس لىنب
الًبقفّ الًقىّٕ الػبدقّ؛ َزا ًَ األفکبس السبمّٕ التٓ ٔتمٕض ثُب ئذيً بلُٕب الطنبيش .لغتنٍ
ياؾحّ دين بلتفبت بلٓ اإلثذاو فٓ مجب التخٕٕل ئػش ثبلحقبئق.
ؤي ضبيش آرش ٔقً  :بنّ الجحشٔه مسکه للىًس يالؿنٕب ،يالطنمس المىٕنشِ منه سنکبوُب
قًا التبسٔخ ،يالػج فُٕب مملًءِ ثبلسال يالػج سغم الحشمبن يالمػبئت ،ثم ٔطٕش بلنٓ
مزَجٓ الطًّٕ يالسىّ کإوُمب يسدتبن تضدَشان فٓ سال الػنج يتضٔىنبن حذٔقنّ النًقه
ثجمبلُمب يسائحتُمب ،ئقنً الجحنشٔه تنزرش األغنًات کشينًداً يثشيقنبً إلضنتًب حشکنّ
الجحشٔه مًتشفبً ثإنّ ضًجٍ فٓ الُذأّ ،ئذيً لُم يٕطّ ملٕئّ ثحت الًقه:
يالػٔجٕن ٔ سِلْمننِٓك الؿٕننب سٔغْمٓ المِحٓنهْ
الطَّ نمٕسٔ ثحشاوننٕننننٌّ يٓنجٕ ننشَ المٓننذْ
ي"الطًٕنننُّ" الىنننًسٔ يلِلنننًدِّ سٓننکَنننهْ
"السٔنىَنُّ" الننًٓسٕدٔ يقَكْننشاتٔ الىَّننذْ
ؤثىننبئَننننب يٓيٕنننٌٓ يبدسا ٌ يفَنننننه
َزْ َِننٓٓ الجٓحٕنشَٕٔنهُ غًٕٓتٌ يغٓنذْ
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غٓجحتُکُمٕ ثبلحٔننتِّ ٔب ضًَٕنتٓ الُٔننذْ

يِمٕتُننمٕ غجبحننبً مِلأٌ حٔنننتك النًٓقَهْ
$التتبن#

الطبيش فٓ َزٌ القكًّ مه قػٕذتٍ ٔقنً « :ؤثىننبئَننب يٓيٕنٌٓ يبدسا ٌ يفَنننهْ» يَنزا
ًٔىٓ :لٕس فبئذِ لىطش ثزيس الطقب مه جبوت آ الخلٕفّ ثنٕه المسنلمٕه ،ألوُّنم کنبوًا
يايٕه ييبلمٕه ثىسجّ بلٓ َزٌ السٕبسبت المادْ بلٓ الخالفبت؛ قذ لًجت ؤضنًبس الطنبيش
وبدس التتبن ديساً سئٕسٕبً فٓ تىًٔش ؤفکنبس الطنًًة يبثنبسِ الًًاقنف ،يبنّ ؤدثنٍ ؤدة النًيٓ
يالحق يلٓ تجبيص األصمبت الطًجّٕ يالحشية ياإلؾكُبد.
ّ
حـ.تقىية وتشجيع إتحاد المسلمين للىصىل إلی النصز
يکبن المجحث اٖرش الزْ ٔتکلم يىٍ الطًشاء ًَ تطجٕى يتقًّٔ المسلمٕه ،يکبن َنزا
مه ؤجل تًضٔض يتحکٕم بتحبدَم فٓ مًاجُّ نلم يبستجذاد الىهنب الحنبکم؛ يمنه جنشاء
رلک ضکلت الًُّٔ اإلسالمّٕ يىػشاً ؤسبسٕبً ٔىتمٓ بلُٕب الطبيش يجبا المًسنًْ کذاللنّ
ممٕضِ لقؿّٕ الًقه يتقًّٔ يتطجٕى بتحبد المسلمٕه ،بر تًشؾًا للخكش يياجًُا الُضٔمّ.
«الًُّٔ مجمًو قًائم السلً ياللغّ يالرقبفّ ،التٓ تسم لطخع ؤن ٔتًشّف يلٓ بوتمبئنٍ
بلٓ جمبيّ بجتمبيّٕ يالتمبثل مًُب ،غٕش ؤنّ الًُّٔ ال تتًلق فقف ثبلًالدِ ؤي ثبإلرتٕنبسات
التٓ تقً ثُب الزيات .ألن تًٕٕه الًُّٔ سٕبقٓ يمتغٕنشٌ .فنبلًاقى ؤنّ التقبلٕنذ التنٓ تىقنل
الرقبفّ يجشَب ،تجػم اإلوسبن مىز قفًلتٍ جسذا يسيحب ثکٕفّٕ غٕش قبثلّ للمحً»$مىبغنشٌ،
.#26 :2004
وًم الًُّٔ الُبمّ قًا المقبيمّ کمب ٔاکّذ حسه وػشاهلل القبئذ الطًٕٓ للجىبن« :الًُّٔ
الحقٕقّٕ لطًًة مىكقتىب األغلّٕ الربثتّ َٓ ًَّٔ المقبيمّ يبسادتُب يثقبفتُب ،يسفؽ الزّ
يالًُان ؤٔبً کبن المحتلًن يسأّ المقبيمّ ال تسقف ثل تىتقل مه يىًان بلٓ يىًان$وػشاهلل
 .#2013 ،لٕس َزٌ المُمّ ؤمش سُل ثل ٔحتب بلٓ ثشوبم کمب ٔقً ساوٕنّ بلٕنبا« :بنّ
المحبفهّ يلٓ الًُّٔ اإلسالمّٕ ٔحتب بلٓ الشئّٔ يالخكّ اإلسنتشاتجّٕ المًجُنّ يلٕسنت
بستجبلّٕ يآوّٕ .يلٓ ؤن ٔتم التشکٕض يلٓ مقًمبت الػنمًد يالحفنبل يلنٓ التنبسٔخ ثکبفنّ
الكش ياإلمکبوبت يالسجل المتبحّ».#2010$
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کبوت ًَّٔ الطًت وقٕؿبً مًؾًيٕبً لًُّٔ الحکمبء القبئمّ يلٓ تذمٕش يتکشٔس تجًٕتُنب
للمشکض الشؤسمبلٓ .الطبيش يجبا المًسًْ بستفبد مه الًُٔنّ اإلسنالمّٕ ياوطنذ قػنٕذتٍ
لتطجٕى المسلمٕه:
يٓاالرتِالفَننننبتٔ يٓبِنْ قَلَّنن نتٕ تًُٓننننذدٕ
فَإْمذٔد ؤَرِٓ کَفَّنکٓ يٓلْىَمٕؿِنٓ سِنشَايبً
يٓالکُننلُّ مِىَّننب ثٓبسِنننفٌ لِألرَننشِ الٕٓننذٕ
وَطُقُ دٓسٕةٓ المٓنًٕ ِ مُٕٓمٓنب کَنبنَ يٓنبلِٓ
وَحٕهُ اجتَمًٕٓىَب لِىَسٔنشَ الُٓنبدِْ ؤَحٕمٓنذٕ
الؾَٕٕشَ يِىْذِْٕ فِٓ ارتِلَبفَبتِ المٓنزَاَِتٕ
يٓوَجِٕٔىَننب رَٕٕ نشَ ال نًٓسْٓ قَنننٍ المٔسٓننذدٕ
السٔننىِّٕٓ لِلطِننًِٕٕٓ ؤَنٌ يٓال نذِّٕٔهُ يٓاحِننذٕ
بِوِّننٓ ؤَکُننهُ الحٔننت يٓاألٔٓنننب ٔ تَطْننُٓذٕ
ال فَشْ َ يِىْنذِْٕ ؤَوْنتٓ ضِنًٌِٕٕٓ يٓسٔنىِّٕٓ
فِٓ الحٔتِّ بِسنالمِٓ الُٓنًْٓ ال ؤَتَنشَددٕ
رُنزْ َٓننب ٓ قَلْجِننٓ يٓتَػٓنفَحٍٕٔ تَجِنذٕوِٓ
َٓزَا ايتِقَبدِْ مِهْ غٓمِٕٕمِ الفِکْشِ ٔٓمٕتَنذٕ
ٔٓکْفِننٓ ثِننإَنَّ اهللَ سٓثِّننٓ يَٕٓنننًٓ سٓثكننکٕ
حٕٕٓننثُ الفُننشُؤ کُننلَّ ٔٓننًٕ ٍ تَتَجٓننذدٕ
دٓوٕ مٓنننب ٔٔفَشِقْىَنننب يٓدٓيسٕ مٓنننب يٓلَٕنننٍِ
فِننٓ مٓشْکَ نتِ اإلسٕ نلَب ِ غِ نذٕقبً وَتًَٓح نذٕ
فُِٕٕٓننب اتَّفقْىَننب يٓوَغُننؽٔ الكَننشْفٓ يٓىُْٓننب
فَلْنإَثٕقَٓ ضًٌِِٕٕٓ يٓتَجٕقَننٓ ؤَوْنتٓ سٔنىِّٕٓ
يٓبِنْ يٓتَٓ الجٓحٕشُ يٓثَبسٓ المٓننًٕ ٔ يٓاْضنتَّذْ
$المػذس وفسٍ#
ضًشٌ ٔتػف ثًحذِ المًؾًيّٕ بر ٔذيس حً محًس ياحذ يَنً تػنًٔش منب ٔحنس ثنٍ
الطبيش مه رال ضًجٍ ،يًَ وًو مه الطًش الملتض الزْ ًٔبل قؿبٔب األمّ يَزا ونًو منه
األدة ٔجًل ؤدثٍ وطبقب جبدا را تإثٕش فٓ مسبس الحٕنبِ .الطنبيش ٔمنبسا منب ٔطنجٍ النذيس
اإليالمٓ لخذمّ الذفبو ياإلتحبد دايٕب بلٓ األرنًِ اإلسنالمّٕ لتفنشٔ الُمنم تحنت سؤٔنّ
اإلسال ٔ .تمٕض ضًشٌ ثإوٍّ مشآِ غبدقّ تًکس مب ٔجٕص ثػذس الطبيش.
نتيجة البحث
حشکّ الجحشٔه کبوت حشکّ بمتض فُٕب سي المقبيمّ يسي الػحًِ اإلسالمّٕ متضامىنبً،
يکبن ؤدة مقبيمتُب ؤدثبً بمتض فٍٕ مهبَش المقبيمّ ثمهبَش الػحًِ اإلسالمّٕ يمنه جنشاء
رلک قذ ؤغج ؤدثب ملتضمب قًٔب .بنّ نًُس الًحذِ الًقبئذّٔ فٓ ضًش حشکّ الجحنشٔه کبونت
تمرٕالً يتفسٕشاً لًحذِ ضًت الجحنشٔه منه الطنًّٕ يالسنىّّ بصاء مكبلجنبتُم منه الىهنب
الحبکم.
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بنّ غذْ الًحذِ الًقبئذّٔ ثٕه المسلمٕه مه الطًّٕ يالسىّ فٓ ؤدة المقبيمنّ لُنزٌ
الحشکّ ،ييلٓ لسبن ضًشاءَب ٔتجلٓ فٓ مجبالت مختلفّ ،يکبن ؤثنشصَم َنٓ -1:الحنذٔث
الػشٔ يه بتحنبد المسنلمٕه فنٓ حشکنّ الجحنشٔه -2 ،تإکٕنذ يلنٓ المطنتشکبت ثنٕه
المزَجٕه الطًّٕ يالسىّّ -3 ،تحزٔش المسلمٕه يه سٕبسنّ الىهنب تحنت يىنًان "فنش
تسذ" -4 ،الحذٔث يه حت اإلسال يؤغًلٍ ثٕه المسلمٕه -5 ،المکبفحّ ثبإلسال الغشثٓ
المػىًو -6 ،التىًٔش يه ؤفًب آ رلٕفّ -7 ،تحزٔش آ رلٕفّ ينه بوطنبء التفشقنّ ثنٕه
المسلمٕه -8 ،تقًّٔ يتطجٕى بتحبد المسلمٕه لًغً بلٓ الىّػش الىُبٔٓ.
ف ٕلًت الطًشاء ديسَم النًايٓ فنٓ تحنشٔؽ الطنًًة التنٓ تحنبسة ألجنل حنشٔتُم
المفقًدِ ،ئشسم المجبصس التٓ ٔشتکجُب الىهب الحنبکم ؾنذ ؤَلنٍٔ .سنتخذمًن األسنبلٕت
يالمفبَٕم الخبغّ للتًجٕش يمب فٓ ؾمٕشَم مه األفکبس يالمًبوٓ إلٔرنبس يًاقنف الطنًت.
مه مٕضات ؤدة الػحًِ اإلسالمّٕ يىذ َاالء الطًشاء َٓ ياقًّٕ يورشّٔ األسلًة يغنذاقّ
الًبقفّ ،يبستخذا المحسىبت اللفهّٕ ياإلٔقبو الذارلٓ ،يالًحذِ المًؾًيّٕ يالًؿًّٔ فٓ
قػبئذَم.
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اإلحاالت والهىامش
#1الطٕخ ًٔسف القشؾبئًْ :سف يجذاهلل القشؾبيْ ؤحذ ؤثشص الًلمنبء السنىّ فنٓ الهنبَش ،ي َنً سئنٕس
االتحبد الًبلمٓ لًلمبء المسلمٕه.
ًٔ#2سف مکٓ :ثبحث ثحشٔىٓ فٓ يلم االجتمبو.
#3وبدس التتبن :وبدس ًٔسف حمٕذ التتبن ،ضبيش حسٕىٓ ثحشٔىٓ ،مه مًالٕذ قشّٔ الىًٕم سىّ  .1976کبوت
ثذأّ ضبيشوب فٓ المشحلّ الربؤًّ حٕث ثذؤ کتبثبتٍ.
 #4يجذاهلل القشمضْ :ضبيش مه قشّٔ غذد فٓ الجحشٔه ،يمذسا اللغّ الًشثّٕ ،يلذ سىّ  ،1977ئًنذ منه
ؤثشص ضًشاء المًکت الحسٕىٓ ،يالذٌ حسه القشمضْ ضبيش يشف ثبلطًش الىجكٓ.
 #5صکٓ الٕبسشْ الىجفٓ :يلذ السٕذ صکٓ الٕبسشْ فٓ مذٔىّ الىجف األضشف ئتػل وسنجٍ ثنأ الجٕنت
الکشا مه رال السٕذ الحسٕه رْ الذمًّ ثه صٔذ الطُٕذ ثنه اإلمنب يلنٓ صٔنه الًبثنذٔه ثنه اإلمنب
الحسٕه السجف ضُٕذ کشثالء يلٍٕ السال  ،يًَ ؤٔؿب مه ضًشاء المًکت الحسٕىٓ.
#6يجبا المًسًْ :لم وحػل يلٓ ضٓء مه مًلًمبتٍ.
#7غال الُملٓ :لم وحػل يلٓ ضٓء مه مًلًمبتٍ.
#8الٕجشْ :يؤمرب َزا الفًل کرٕشِ فٓ ؤضًبس صکٓ الٕبسشْ الىجفٓ ،يًَ مشکت ينه "ا " مًنبدالً ينه
"الزْ" المًغًلّٕ يفًل "ٔجشْ".
#9الًسدٌ :يذ الشيبّٔ يالمحبفهّ يلٓ اإليشاة الىحًْ ياللغًْ کبن مه مٕنضات اللغنّ الًبمٕنّ يالذاسجنّ،
يؤمربلٍ کرٕشِ فٓ ؤضًبس الحشکّ ،مىُب الجمى ثنٕه "ا " ي"التىنًٔه" مرنل "الکنلٌ" ثنذالً ينه "الکنلُ"
يمخبلفّ الفػحٓ فٓ التطکٕل مرل "لِلًِّدِ" ثذالً يه "لِلًكدِ".
#10بمًٔحِذِٓ :يبمّٕ ،فػٕحُب "متحذ".
ِٔ#11ىٍ :يبمّٕ ،فػٕحُب "لَىب".
#12الطٕخ المؿٕشِ القبسؼ ثه الفبس ًَ :لقت احذ السبسّ ،فًُ ٔذيٓ اإلسال ئهُش الًمل ثٍ ؤمب الىبا
يفٓ آن ًَ ٔقشؼ الذٔه قشؾب!
#13بثه الًشٔفٓ :محمذ ثه يجذ الشحمه الًشٔفٓ الججشْ الخبلذْ ،دايّٕ اسالمٓ سنًًدْ .دکتنًس فنٓ
الًقٕذِ يؤستبر مسبيذ فٓ کلّٕ المًلمٕه ثجبمًّ الملک سًًد.
#14بلٓ :اإلسم المًغً فٓ الذاسجّ ثذالً يه "الزْ".
#15رَكَبس :الؿٕف
#16جٓىٍَ :مًبد للحشف المطجٍ ثبلفًل "کإنّ" فٓ الذاسجّ
#17ثٕٓت بديٓبس :ثٕت ديبسِ
#18ثُلُث تِشثبو :ثالثّ ؤسثبو
#19حًٓلٍُ :حً
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#20ثبس :الملُٓ
#21صلم :الشجب
#22ئٍ :مى
#23صغبس :األقفب
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المصادر والمزاجع
العزبية
سبلم ،حلمٓ« . 2011.الحرکات العزبيـة ي حضًرها فی الشعرر» ،غنحٕفّ السنفٕش ثنشا :ماسسنّ
السفٕش لتيال يالكجبيّ يالىطش:
http://as-safeerpress.com/news
الؿشغب  ،يبسف« ، 2007 .الحزکة فی الشرر الرربی»:
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=33165
يجذ القبدس ،حسب « ، 2011 .المقاومة فی األدب» ،مکتجّ ستًة األدثّٕ ،مقبالت ؤدثّٕ.
الرتًب ي نشأة الکًیت :مه القشن  17بلٓ ؤيارش القشن  . 19ال تب .مىتذٔبت ؤوٕبة الزٔت:
http://www.4shared.com/office/hZsl5tu3/___2.htm
ّ
القشؾبئًْ ،سف« ، 2011 .حزکة البحریه مذهبية تستهدف السنة»:
http://arabic.cnn.com/2011/bahrain.2011/3/19/qaradawi.bahrain
ّ
مکًٓٔ ،سف « ، 2012 .البحریه :الشيعة ،السنة ،الىظام  ...أیه المشکلة؟»:
http://masarnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7550
مىبغشٌ ،يض الذٔه« ، 2004 .الهًیات يالتردد اللغىية» ،يمبن :داس مجذاليْ ،ـ:1
المػذس اإلوتشوتّٕ لألضًبس:
http://www.shuarabahrain.net.ms

الفارسية
اسًذْ ،مشتؿٓ1366 .ش ،جهان اسالم،

 ،1تُشان :مشکض وطش داوطگبَٓ.

ثػٕشت ،يجبسًلٓ فشصوذْ1391 .ش« ،ياکايی خیسشهای مردمی -اسالمی خايرمیاوه»:
http://siasi.porsemani.ir
تاریخ آل خليفة فی البحریه .ال تب:
http://www.karbabad.in/vb/showthread.php?t=4728
«تحًالت جهان عرب ي امىیت ملی جمهًری اسالمی ایران» :مشکض ثشسسَٓبْ ساَجنشدْ سٔبسنت
جمًُسْ:
http://nahad.govir.ir
مػكفًْوٕب ،محمذ سؾٓ يالضمالء1390 .ش« ،مقايمت در شرر تًفیق امیه زیعاد» ،جبمًنّ ضنُٕذ
ثبَىش کشمبن :مجلّ ادثٕبت پبٔذاسْ ،سقم الربلث يالشاثى.

