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ً٘ اٌش١ؼخ ٠زص ّذّٕ١ٌٍٙ ْٚخ اإل٠شأ١خ ؟

بتاريخ 4102/10/02م في واشٌطي ،وفيوا يأتي ًبذة عي
الوعهد وعي هحاور الٌدوة والوشاركيي:
ٔجزح ػٓ اٌّؼٙذ وّب ٘ٚ ٛاسد فِٛ ٟلؼٗ االٌىزش:ٟٔٚ

٠ ٛ٘ٚ ،8391ضُ ثؼضب ً ِٓ خ١شح خجشاء اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ف ٟأِ١شوبٙ٠ .ذف
اٌّؼٙذ إٌ ٝخذِخ اٌمبدح ٚاٌؼٛاَ ِٓ خالي اٌجحش ٚاٌزضم١ف حٛي اٌمضب٠ب األوضش
أّ٘١خ ف ٟأ٠بِٕبٚ .أثحبس اٌّؼٙذ رزضّٓ عزخ ألغبَ أعبع١خ :االلزصبد ،اٌغ١بعخ
اٌخبسع١خ ٚاألِٕ١خ ،اٌشأ ٞاٌغ١بعٚ ٟاٌؼبَ ،اٌزؼٍ ،ُ١اٌصحخ ،اٌطبلخ ٚاٌج١ئخ
ٚاالعزّبع ٚاٌضمبفخ.
٠ؼًّ ف ٟاٌّؼٙذ حٛاٌ 891 ٝشخصب ً فِ ٟمشٖ ف ٟاٌؼبصّخ ٚاشٕطٓ.
إضبفخ إٌ ٝحٛاٌ 05 ٟثبحضب ً ٚصِ١الًِ ،ؼظّ ُٙف ٟعبِؼبد األثحبس ف ٟوبفخ
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ِ٘ ٛؤعغخ ال حضث١خ ٚغ١ش ساثحخ ،وشعذ ٔفغٙب ٌٍجحش ٚاٌضم١ف فٟ
اٌشؤ ْٚاٌحى١ِٛخ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ .أُعظ اٌّؼٙذ ف ٟاٌؼبَ
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أٔحبء اٌٛال٠بد اٌّزحذح٠ ،م ِْٛٛثبألثحبس ِٓ أعً اٌّؼٙذ ُ٠ٚشبسو ْٛفٟ
ِؤرّشارٗ.

ٔضا٘خ اٌجحش ف ٟاٌّؼٙذ:

رُّ ّٛي أػّبي اٌّؼٙذ ػجش ٘جبد ِٓ ششوبد ِٚؤعغبد ٚأفشاد  ِٓٚخالي
اعزضّبس اٌّىبعت ِٓ اٌزجشع اٌذاخٍ .ٟال ُ٠جشَ اٌّؼٙذ ػمٛد أثحبس ٚال ٠مجً
اٌٙجبد اٌحى١ِٛخ إال ف ٟاعزضٕبءاد ٔبدسح .عذٚي أثحبصٗ ُ٠حذد ِٓ لجً ِذ٠شٖ
ٚػجش االعزشبسح ِغ اٌم ٓ١ّ١١ػٍٚ ٗ١اٌجبحضٚ ٓ١اٌضِالء اٌّفىشٚ ٓ٠اٌّغزشبسٓ٠
األوبدٚ .ٓ١١ّ٠اٌّبدح ٚاالعزٕزبعبد اٌز ٟرخٍُص إٌٙ١ب أثحبصٗ ٔٚششارٗ رُحذد ِٓ
لجً أفشادٖ أصحبة اٌجحش٠ .ؼًّ ِؼٙذ إٔزشثشا٠ض ثبٌزمبطغ ِغ اٌّؼشفخ
ٚاٌغ١بعبد ثٙذف رم ُ١١إٌمبػ اٌغ١بعٚ ٟرحغ ٓ١ع٘ٛش اٌغ١بعخ اٌحى١ِٛخ.
وض١شح ٘ ٟاٌّٛاد اٌز٠ ٟجحش فٙ١ب اٌّؼٙذ ٕ٠ٚشش٘ب رُؼذ ِٛضغ خالفٚ ،وض١شح
٘ ٟاٌّٛاض١غ اٌز ٟرى ْٛع٘ٛش اٌخالف اٌغ١بع ٟاٌحب ّدِ .ؼظُ ثبحض ٟاٌّؼٙذ
هل الشيعت يتصدوى للهيوٌت اإليزاًيت؟  /هعهد اًتزابزايز

ٚاٌضِالء اٌّفىش ُ٘ ٓ٠إِب وبٔٛا أ ٚال ٠ضاٌ ْٛػٍ ٝػاللخ ِجبششح ثبٌغ١بعخ
ٚصٕغ اٌغ١بعخ وبٌّغؤ ٓ١ٌٚاٌحى ٓ١١ِٛأ ٚاٌ ُّغزشبس ٓ٠أ ٚأػضبء ف ٟاٌٍغبْ
اٌشعّ١خٌٙ .زٖ األعجبةُ٠ ،حبفع اٌّؼٙذ ػٍ ٝاٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌز ٟرضّٓ
ٔضا٘خ ػٍّٗ ٚعّؼزٗ.
حصٍذ إٌذٚح فِ ٟمش اٌّؼٙذ فٚ ٟاشٕطٓ ٚداِذ عبػزٚ ٓ١سثغ ٟ٘ٚ
ِٛعٛدح ف١ذ٠ٛ٠ب ً ػٍ ٝصفحخ اٌّٛلغ االٌىزشٌٍّ ٟٔٚؼٙذ .وّب ُٔشش ػٍ ٝاٌّٛلغ
ٍُِخص إٌذٚح ػٍ ٝاٌشىً ا٢ر:ٟ
ِغ أزشبس اٌؼٕف اٌطبئف ٟف ٟعٛس٠ب ٚاٌؼشاق ٚإٌّطمخ األٚعغِٓ ،

 011اٌغ ًٙغبٌجب ً اػزجبس عّ١غ اٌش١ؼخ ف ٟضّٓ دائشح إٌفٛر اإل٠شأٌٚ .ٟىٓ َٛ٠

اٌخّ١ظ ،أوذ اعزّبع ٔمبػ أعشاٖ ِؼٙذ إٔزشثشا٠ض األِش٠ى ٟأْ ٘زٖ اٌّمبسثخ
ُِضٍٍخ ٚغ١ش ثٕبءح.
رطشّق اٌغضء األٚي ِٓ إٌمبػ إٌ ٝاالخزالف ث ٓ١اٌطٛائف اٌش١ؼ١خ فٟ
اٌؼشاق ٌٚجٕبْ ٚاٌغؼٛد٠خ ٚاٌجحشٚ ٓ٠ثبوغزبْ ٚأ ّوذ ػٍ ٝأْ وً طبئفخ رزصذٜ

ٚفحص اٌغضء اٌضبٔ ٟإٌمبشبد اٌذ١ٕ٠خ اٌحبٌ١خ اٌغبس٠خ ث ٓ١اٌش١ؼخٚ .فّ١ب
لبي ػٍ ٟأٌفِ ِٓ ٗ١ٔٛؤعغخ األِٓ ٚاٌذّٛ٠لشاط١بدّ :
إْ اٌّششذ األػٍ ٝفٟ
إ٠شاْ ػٍ ٟخبِٕئ ٟحبٚي فشض ّٔٛرط ٚال٠خ اٌفم ٗ١ػٍ ٝاٌطٛائف اٌش١ؼ١خ فٟ
اٌخبسط ،أشبس أحّذ ػٍِ ِٓ ٟؼٙذ دساعخ اٌحشة إٌ ٝأْ آ٠خ هللا اٌغ١غزبٔ ٟفٟ
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ٌّحبٚالد إ٠شاْ اٌشاِ١خ إٌ ٝإٌّ١ٙخ اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ػٍ ٝرٍه اٌطٛائف.

اٌؼشاق ٠ذػُ اٌزص ّٛفِ ،مبسثخ رمٍ١ذ٠خ رذػ ٛإٌ ٝاٌفصً ث ٓ١اٌّغغذ ٚاٌحىِٛخ.
ٚعضَ إٌمبػ إٌٙبئ ٟثأْ ٕ٘بن خٍالً ف ٟاٌغ١بعخ األِش٠ى١خ إصاء اٌش١ؼخ،
ِزٛصالً إٌٔ ٝز١غخ ِفبد٘ب أْ ػٍٚ ٝاشٕطٓ ػذَ اٌٛلٛف إٌ ٝعبٔت أحذ طشفٟ
اٌصشاع اٌطبئف ٟاٌّزٕبِ ٟف ٟاٌششق األٚعظٌ ،ىٓ ٠غت ػٍٙ١ب أْ رى ْٛشش٠ىب ً

ٚصف اٌحذس:

ٌمذ أطٍمذ اٌضٛسح اإلعالِ١خ ف ٟإ٠شاْ ِٛعخ طبئف١خ رغزبػ اٌششق
األٚعظٌ .ىٓ فّ١ب وض١ش٠ ْٚؼ ّذ ْٚش١ؼخ اٌششق األٚعظ رحذ ػجبءح اٌغّٛٙس٠خ
اإلعالِ١خ ،ش١ؼخ ِٓ ثٍذاْ وٍجٕبْ ٚاٌجحشٚ ٓ٠اٌؼشاق ٚآرسث١غبْ ٠م ِْٛٛثى ًّ ِب
أِىٓ ٌصذ إٌفٛر اإل٠شأُ٠ .ٟشع ٝاإلٔضّبَ إٌِ ٝحٍٍ ِٓ ٓ١اٌٛال٠بد اٌّزحذح
ٚاٌششق األٚعظ ٌّٕبلشخ إعزشار١غ١بد اٌش١ؼخ ِٓ أعً اٌحفبظ ػٍ ٝاالعزمالٌ١خ
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ٌٍّؼزذٌ ٓ١اٌش١ؼخ ٚاٌغٕخ ػٍ ٝحذ عٛاء ِٓ أعً رؼض٠ض االعزمشاس اإللٍ.ّٟ١

اٌّشزشوخ ٚو١ف ّ٠ىٓ ٌٍٛال٠بد اٌّزحذح أْ رزؼب ْٚثٕغبػ ِغ اٌطٛائف اٌش١ؼ١خ 010

خبسط إ٠شاْ٘ .زا اٌحذس عُ١شافمٗ إصذاس رمش٠ش عذ٠ذ ٠غزٕذ ػٍ ٝاٌؼًّ األٌٟٚ
اٌز ٞرطشق ٌٍخٍ١ظ اٌفبسعٚ ٟاٌؼشاق ٚآرسث١غبْ.
عٌاويي الٌقاش والوشاركىى في الٌدوة كوا يأتي:
جلست الٌقاش األولى :اختالف الطىائف والسياساث الشيعيت.
الوشاركىى:
 لبعُ حغ ،ٓ١ػض ٛعبثك ف ٟاٌجشٌّبْ اٌجحش.ٟٕ٠ ػجبط وبظُ ،عبِؼخ عٔٛظ ٘ٛثىٕ١ض. أحّذ ِغ١ذ٠بسِ ،ؼٙذ إٔزشثشا٠ض األِش٠ى.ٟ رٛثِ ٟبرض١غٓ ،عبِؼخ وبِجش٠ذط. ثشٔذا شبفش ،عبِؼخ عٛسعزب.ْٚ ف١ٍ١ت عّ١ش ،عبِؼخ ِبس٠الٔذ.اٌٛع١ظِ :ب٠ىً سٚثِٓ ،ؼٙذ إٔزشثشا٠ض األِش٠ى.ٟ
هل الشيعت يتصدوى للهيوٌت اإليزاًيت؟  /هعهد اًتزابزايز
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جلست الٌقاش الثاًيت :تقيين بيي الوتصىفيي وواليت الفقيه اليىم.
الوشاركىى:
 ػٍ ٟأٌف١ٔٛخِ ،ؤعغخ ٚاألِٓ ٚاٌذّٛ٠لشاط١بدأحّذ ػٍِ ،ٟؼٙذ دساعخ اٌحشةاٌٛع١ظِ :ب٠ىً سٚثٓ
جلست الٌقاش الثالثت :هل يجدر بالىالياث الوتحدة أى يكىى لديها
سياست خاصت بالشيعت؟
الوشاركىى:
 -طِ .بصِ ٛ١ىٍٕ١ظِ ،ؼٙذ إٔزشثشا٠ض األِش٠ى.ٟ

 و١ٕ١ش أَ .ثٛالنِ ،ؤعغخ ثشٚوٕ١غض.اٌٛع١ظ :دأ ً١١ثٍزىبِ ،ؼٙذ إٔزشثشا٠ض األِش٠ى.ٟ
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***
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