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مفهوم علم 
الواقع

وأدوأائييره شرائحه، بشتى الواقع علم لدراسة النتباه فإن
إلى السلمي العمل في المراهقة حالة من نوعية نقلة لهو

الرشد. حالة

التالية: بالنقاط الواقع علم دراسة أهمية تلخيص وأيمكننا

كـونه     قبـل     شـرعي     واجب     الواقع     علم     ) دراسة1
الراشد:     السلمي     العمل     يحتمها     ضرورة

وفريـضـة ـشـرعي، واـجـب ـهـو الواـقـع علم دراسة إن 
الـسـلمي العـمـل ضرورات من ضرورة كونه قبل ربانية،

يلي:  مما ذلك ويستفاد

لتحقـيـق     اـلـواجب     مقدـمـة     الواقع     علم     أ- دراسة   
ــام ــة     المـه ــاة     ـفــي     المقدـســة     الربانـي ــة     حـي الـم

السلمية:

عظيميية، وأاجبييات السلمية، المة هذه على الله أوأجب 
اللييه حباهييا بمييا المم، بين تحمله الذي الريادي الدوأر بحكم

العظيميية، الواجبات هذه وأمن الرض، أمم على شهادة من
بييين وأنشييره للشييرع، المطلقيية السيادة بجعل الدين إقامة

وأالظلمييات الظلييم حاليية ميين البشييرية لخراج الرض، أمم
ثأروأات تقسيم في العدل وأإقامة الغاب، شرائع تفرزها التي

لداء وأالنهييوض الييثروأات، هذه استخدام كيفية وأفي الرض،
علييى التعييرف منييه يلييزم المقدسيية، الربانية الواجبات هذه

بهييذا يخييرج وأجعلتييه الواقييع، فييي أثأرت التي الكونية السنن
اللوحة. وأبهذه الشكل

بعمييل للقيييام السييلمية الميية تحرك إن أخرى وأبعبارة 
دوأليية تأسيييس فييي اللييه أوأاميير يحقييق بمييا تغييييري إيجابي
ّية الحالة من الدين أحكام وأتنزيل السلم الحاليية إلييى النصيي

معرفيية من ذلك بمقدمات بداهة: الخذ منه يلزم التطبيقية
الييتي وأاللهية الكونية وأالسنن فيه، المؤثأرة وأالقوى للواقع،
بوصييفة الواقييع علييم دراسيية أهمييية تكمن هنا وأمن صنعته،
السييلمية الميية حييياة في عظيمة لواجبات الواجب مقدمة

. واجب) فهو به إل الواجب يتم ل وما(

واجب     وحالها،     السلمية     المة     واقع     - دراسة     ب   
اليمانية:      الخاوة     بحكم     شرعي

ّنَما تعييالى اللييه بعقييد اخوة فالمؤمنون  إإ ُـنـوَن ( إم ؤؤ ؤلُم ا
ٌة ؤخاَو وأصفهم كما الواحد كالجسد وأهم ]،10) [الحجرات: إإ
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َثُلوأسلم: ( عليه الله صلى المصطفى إنيَن َم إم ؤؤ ؤلـُمـ إـفـي ا
ؤم إه ّد ـَوا ؤم َـت ـ إـه إم َتَراُح ؤم َو إه إف ُط ـا َتـَع ـُل َو َـث إد َم ـ ؤلَجـَس َذا ا إإ
َكىَ َت ؤش ؤنُه ا ؤضٌو إم َداَعىَ ُع إئُر َلُه َت إد ـَسـا ؤلَجـَسـ إر ا إبالـّسـَه

ؤلُحّمىَ) فييي أخييوتهم حييال يتفقييدوأا أن الخييوة فعلييى ،2َوا
اليمانية، الخوة بواجبات للقيام كمقدمة الرض، بقاع شتى

وأالحسيان ليبرهم أوأ الجهاد، وأهو وأالمال بالنفس نصرة من
وأالوقييوف لمساعدتهم أوأ الجتماعية، الواجبات وأهي إليهم،

جنبهم. إلى

بقيياع فييي المييؤمنين اخوتنا لمساعدة ننهض أن لنا فكيف
عنهييا وأمنأى بمعزل وأكنا أصلً، قضيتهم نعرف لم إذا الرض
الميية بواقييع فييالعلم المعرفيية، هييذه لنييا يهيئ بالواقع العلم

شييرعي وأاجييب هييو العييالم، فييي شعوبها وأقضايا السلمية،
 3اليمانية. الخوة مفهوم لتحقيق مقدمة لنه

لـسـتبانة     ـشـرعي     واجب     الواقع     علم     ج- دراسة   
المجرمين:      طريق

بيين المغالبية تقتضييي اليدين لحمليية الختبييار طبيعة إن 
أهلهييا، وأ بالدعوة يمكروأن الذين العداء وأوأجود معسكرين،
ؤذ( تعييالى الله قال عليها، للقضاء وأيخططون إإ ُـكـُر َو ؤم إبـَك َي

إذيَن ـ ّـل ُتــوَك َكَفــُروا ا إب ؤث ُي ؤو إل ُلــوَك َأ ُت ؤق ؤو َي إرُجــوَك َأ ؤخ ُي
ُكُروَن ؤم َي ُكُر َو ؤم َي ّلُه َو ّلُه ال ؤيُر َوال إريَن خَا إك ؤلَما ) [النفييال:ا

إلَكتعالى:  الله وأقال ]،30 َذ َك َنا (َو ؤل ُكّل َجَع إـبـّي إل ُدّوا َن ـَعـ
إطيَن َيا إس َش إؤلن إجّن ا ؤل إحي َوا ؤم ُـيـو ؤعـُضـُه َـلـىَ َب ؤـعـٍض إإ َب
ؤخاـُرَف إل ُز ؤو ؤلـَقـ ؤو ـُغـُروًرا ا َلـ َء َو ّبـَك ـَشـا ُه ـَمـا َر ُلـو )َفَع
مؤامرات الكريم القرآن آيات كشفت وأقد ]،112[النعام: 

السييلمية، المة على وأغيرهم وأالمنافقين وأالنصارى اليهود
بييل الحييذر، اشييد منها وأحذرت المؤامرات هذه خطر وأبينت
الكفييار، وألء كحرميية لتقائهييا، كييثير عملية بإجراءات أمرت
الضرار..وأغيرها. مسجد وأكهدم

ثأييورة تطييور مييع وأأشييكاله المكر أساليب تطورت وأاليوم
ًا، هائل بشكل المعلومات السييلم حييرب فنون وأتنوعت جد
ًا 4 العييالم فييي الواحييدة القطبييية حاليية طييروأء بعد وأخصوص

).4685( رقم مسلم روأاه 2
)وواجـبـات حـقـوق اليمانية الخاوة( بعنوان محاضرة هنالك 3

اليمانييية الخييوة علييى المترتبة وأالواجبات للحقوق طيب شرح فيها
السطور.  هذه لكاتب النترنت على منشورة

ذات وأاحييدة دوألييية كتليية قييوة سيييطرة الواحييدة بالقطبييية نعنييي 4
أمريكييا، قبيل مين الييوم يحييدث ميا وأهو وأاحدة استراتيجية توجهات

)2(وأالجهاد التوحيد منبر
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القييوى هييذه تبلييورت الصليبيهودية. وأقييد الحملت وأانطلق
وأ وأأذنييابه وأذيييوله هييي: السييتعمار ثألثأييية خطيييوط فييي

.5 وأالتبشير الستشراق

هيذه كشيف السيلمي العمييل حقل في العاملين فعلى 
أوأ مهييدها، فييي وأئدها سبيل في عليها وأالتعرف المؤامرات،

اللييه قييال لمواجهتهييا، المناسبة السلحة تحضير القل على
إلَكتعييالى: ( َذ ـ َـك إت ُنَفـّصـُل َو ـا َـي ؤل إبيَن ا َت ؤـسـ َت إل إبيُل َو ـ ـَس

إميَن إر ؤج ؤلُم له الدارس يمنح الواقع علموأ ]،55) [النعام:ا
هييذه عيين تتكلييم الييتي التحليلييية التقييارير ميين مجموعيية

أبعادها. وأتبين وأتشخصها المؤامرات

الييتي المراكييز وأإيجيياد الواقييع علم دراسة فإن هنا وأمن 
به. القيام المة على شرعي وأاجب لهو به، تعتني

لتغييره:     حتمية     ضرورة     الواقع     علم     ) دراسة2

حلها، من جزء المشكلة معرفة الدارة: أن علماء يقول 
السلمية المة وأوأاقع العالم وأاقع على التعرف فإن وأكذلك

الييوم المسيلمين مين أحيد من ما لتغييره، رائدة خطوة هو
أن يقييول الدين على وأالغيرة اليمان من ذرة قلبه في ممن
وأاقييع أن اليقييين علييم نعلييم نحن بل بخير، اليوم المة وأاقع
فييي إليييه تصييل لييم التي الحدوأد أبعد إلى وأمؤلم مرير المة

– نييبين سييوف كمييا – العييالم وأاقييع أن بل تاريخية، حقبة أي
وأظلمييات، ظلييم فييي يعيييش الوحي توجيهات عن بانحرافه

الهاوأية.  باتجاه به يسير

العمييل حقييل فييي العيياملين الخوة على فواجب وأبالتالي
العوامييل وأ وأدوأائييره الواقييع لدراسيية النهييوض السييلمي

الخطييوط نييبين وأسوف – وأاعية علمية دراسة فيه، المؤثأرة
ضييروأرية كمقدميية – التمهيييد هييذا فييي لكيفياتهييا العريضيية

ل إيجابييية، بأعمييال فيييه للتييأثأير ضييروأرية لتغييره،وأكمقدمة
به. وأالنفعال فيه التأثأر

إطلق ميين الواقييع مين أجييزاء دراسيية بعييد كييذلك وألبد 
وأتحديد وأالعلماء المختصين قبل من عليه الشرعية الحكام

 هي. 1425 عام في نتكلم نحن
بعنييوان ذلييك فييي جيييد كتيياب حبنكيية حسيين الرحميين عبد للشيخ 5

– الستشــراق – " التبشير وخاوافيها الثلثاة المكر (أجنحة
ميين متعييددة جوانب عن تتحدث أخرى كتب وأهنالك")  الستعمار

وأالهندوأسي.. وأالمجوسي وأالنصراني اليهودي وأالحقد المكر

)3(وأالجهاد التوحيد منبر
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وأالهيئيات وأاليدوأل المؤسسيات هيذه من الشرعي الموقف
إصييدار ميين بييد ل بييل الواقييع فهم فقط وأليس وأالشخاص،

للنصييوص الموافييق التكييييف الصييحيح الشييرعي الحكييم
وأالسلطان السوء علماء لترقيعات الموافق وأليس الشريعة

لييواء وأيحملييون الواقييع، مييع الشرعي الحكم يكيفون الذين
هييو الشييرعي الحكييم إن المزعومييتين، وأالتيسييير الوسطية
ميين فيييه كييان مهما التيسير هو الشرعي وأالحكم الوسطية
ؤتوأسييلم: ( عليييه اللييه صييلى قييال مشييقة، ـ ـُة ُحـّف ّـن ؤلَج ا

إه إر َكا ؤلَم ؤت إبا ّناُر َوُحّف إت) ال .6 إبالّشَهَوا

وأبيييان الواقييع علييى الشرعية الحكام إصدار أهمية وأتبرز
بشكل العصر هذا في المختصين من منه الشرعي الموقف

الشييرعي، المصييطلح عيين المقصييود التضييليل بسييبب كبير
المسييلمين بييين تضييليلية جاهلييية لمصييطلحات وأالتسييويق

أصييبح وأالربييا ،الرهاب أصبح فالجهاد الناس، من وأالرعاع
أصييبح وأالحتلل ،العـصـر وضرورة الستثماري العائد
الكفيير أمييام وأالطيياغوت ،بالديمقراطية وتنوير تحرير

ميين ذلك وأغير ،المؤمنين وأمير المسلمين أمام أصبح
الحقييائق تزيييف الييتي المصييطلحات ميين السييوداء القائميية
لعروأش تمكن التي القذرة العلم لعبة وأهي الباطل وأتقلب

الطواغيت.

لجييان تخصيص الساحة في العاملين الخوة على فواجب
زيف وأكشف الحقيقة وأبيان الشرعي المصطلح عن للدفاع

اللعيب.  هذه

هيئييات على المختصين من الشرعية الحكام إصدار إن 
راشييدة شييرعية وأأشخاصييه.. خطييوة وأمؤسسيياته الواقييع
عييانت وأقييد الهيئييات، هييذه تجاه وأالموقف السلوك لوضوح
هييذه إلييى تعيياني تزال وأل وأوأيلت وأوأيلت السلمية الحركة
ضييبابية جييّراء ميين السييطور هييذه فيهييا اكتييب التي اللحظة
خاطئيية أحكام وأإطلق الواقع، تشخيص في وأالخطأ الرؤية،

ً أما الواقع على ً جهل ًا أوأ الواقع، بحقيقة مخجل لهييوى اتباع
أرضية. وأتطلعات وأدنيا

الدارسييين تمنييح علمية وأاعية دراسة الواقع دراسة إن
ًا هييامتين نقطييتين السيلمي العمييل فيي وأالقييياديين جيد

وأهما:  المنشود التغيير بعملية متعلقتان

).5049( مسلم روأاه 6
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الـصـحيح     التغيـيـر     منهج     الولىَ: اخاتيار     أ- النقطة
للواقع:

فييي العياملين بيين وأالنقاشييات الحوارت دارت وألطالما 
أقييول وأأنييا للتغيييير، الصحيح المنهج حول السلمية الساحة

وأليييد هييو ليييس للتغيييير الصييحيح السييلمي العمل منهج إن
النصييوص وأليييد هييو ليييس وأكييذلك فقييط، الييداخلي التفكييير

الشييرعية النصييوص وأليييد يكون أن بد ل بل فقط، الشرعية
ًا البحيياث من مجموعة نتيجة بالواقع عميق فقه إليها مضاف

الشأن، بهذا مختصة علمية مراكز به تقوم التي وأالدراسات
أرض علييى السييلمي للييدين الييواعي التنزيييل لنييا ليحييدث

الفاسييد التخبييط وأليييس الراشد، التغيير عملية وأتبدأ الواقع
الهداف. تحقيق عن يبعدنا الذي

ً الناجح العمل منهج هو وأما  يضييم الييذي الطريق إل أصل
بأقيل الهييداف لتحقييق توصييل اليتي مراحيل من مجموعة

ممكنة. وأطاقة وأوأقت جهد

التغيير:     منهج     وسائل     الثانية: اخاتيار     ب- النقطة

بييدوأن منهج يوجد ل انه العاملين الخوة لدى المعلوم من
ميين نظييري منهييج صييياغة فقييط يكفييى ل وأأنييه وأسييائل،
ّد ل بل للهداف، للوصول نقاط مجموعة وأسييائل أخييذ من ب
متنوعيية الوسييائل وألكيين المنهييج، هييذا لسييلوك مناسييبة
؟؟ المناسبة الوسيلة نختار فكيف العصر، هذا في وأمتعددة

هاميية مقدميية هييي وأاعييية دراسة الواقع علم دراسة إن 
العمييل مسيياحة لن للتغيييير، المناسييبة الوسيييلة لختيييار
الواقييع معرفة فإن وأبالتالي نفسه، الواقع في هي التغييري

ًا الواقيع، هيذا لتغيير المناسبة الوسيلة اختيار تعني ميا طبعي
كمييا الوسائل تبرر ل فالغايات المشروأعية، دائرة في دامت

العصر.  ياسق في هو كما ل الغراء شريعتنا في مقرر هو

خاـيـارات     لتوـسـيع     مـصـدر     الواـقـع     عـلـم     ) دراسة3
السلمي:      العمل     لقيادي     بالنسبة     القرار

عيين اكييثر معلومييات نجمييع الدارة: كلمييا علميياء يقييول
ميين اكييثر اقتربنييا كلمييا فيهييا قييرار اتخيياذ نريد التي القضية
بالنسييبة الواقييع علييم أهمييية تييأتي هنييا وأمن القرار، صوابية
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يتعييرض القيييادي أن وأذلييك السييلمي، العمل في للقياديين
ًا ًا قرارات، لتخاذ دائم أوأ كييالهجرة، حاسييمة قرارات وأأحيان
القييرارات هييذه وأمعظم سياسية، تغيير أوأ قتالية، جبهة فتح

المعلومييات إلى ماسة بحاجة فهو وأبالتالي بالواقع، مرتبطة
لرعيته. ناصحة صائبة قرارات اتخاذ أراد إذا الواقع عن

الوحيييد المثييالي الكفيييل هييي الواـقـع تحليل ومخابر
كذلك وأليس بالنفس، العمياء الثقة وأليس المعلومات، لهذه

ًا وأيلت إلييى يجر الذي وأالحدث اللهام الييذوأق لفسيياد أحيانيي
العصر. هذا في اليماني

كييثير عنييد القييرارات اتخيياذ سييطحية مدى ندرك هنا وأمن
معلومييات ميين تنطلييق لنهييا السييلمي العمييل قيييادي ميين

ًا حييتى أوأ بسيطة، للواقييع تمييس ل ارتجالييية قييرارات أحيانيي
بصلة. 

والعالم:     للداعية     الواقع     علم     ) أهمية4

وأاقييع علم لدراسة ثأانوية أهمية فهناك سبق لما بالضافة
فكلمييا المييدعو، بحييال العلم يسمى ما بالداعية: وأهو تتعلق
ًا الداعييية كييان اختيييار اسييتطاع المييدعوين، بحييال عالميي

وأدعوتهم. لهدايتهم المناسب السلوب

فهييو للفتييوى، يتصييدر الييذي للعالم بالنسبة الحال وأكذلك
ًا الواقع لفهم ماسة بحاجة ًا، فهميي لحيياجته بالضييافة صييحيح
ا للمية، مضيللة فتياوأى عنيه تخرج ل حتى الفقه، لصول وأي
وأهييو للفتوى، يتصدر ممن كثير الواقع في نرى فإننا للسف
ً جاهل ًا جهل وأالمصيييبة فيييه، وأالمييؤثأرات الواقع بحال مركب
ًا تزداد يريييد وأل الواقييع دراسة عن يعرض تجده عندما سوء

رؤييية عنييد بييالتراب رأسييها تييدس التي كالنعامة يتعلمه، أن
 7العداء.

ميين حاليية السييلمي العمييل سيياحة فييي نعيييش نزال ل 
كييثيرة، لييدعاوأى نتيجيية بييه وأالعلم الواقع فهم عن العراض

أن أوأ بها للعمل يكفى وأحده النصوص فقهم بأن الظن منها
الواقييع أن وأمنها الدين، في سياسة وأل السياسة في دين ل

الخييوة بعييض أدرك لييو حييتى لتغيير،أوأ يحتاج ل وأهو شرعي
الواقييع دراسيية أهمييية السييلمي العمييل حقل في العاملين
الواقييع، لدراسيية الصييحيحة للوسييائل يهتييدوأن ل فتجييدهم

وأالموقييف وأصييفاتهم السييوء علميياء فييي القييول نفصييل سييوف 7
الثاني. الباب من الثالث الفصل في منهم الشرعي
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لييدى يتييوفر ل الوسييائل، لهييذه منهييم قسم اهتدى لو وأحتى
يتييوافر ل القييدرة تييوفرت لو وأحتى عليها، القدرة معظمهم

تشييخص الييتي وأالبحيياث التقارير هذه لنشر الحرية هامش
السلمية. المة حال

مئييات حييين في بكر، المجال هذا في الدراسات تزال فل
بلييدان فييي الواقييع علييم فييي وأالدراسييات البحييوث مراكييز
الصناعية. النهضة

وألعشييرات الجييانب، هيذا فييي علميية نهضيية إلييى نحتاج 
الميية لخدميية دراسييات تقييدم الييتي الواقييع تحليييل مخييابر

للنيياس، وأإبرازهييا وأالشرع، الحقيقة عن وأللدفاع السلمية،
المنهييج وألختيييار فيييه، وأالقياديين السلمي العمل وألترشيد
المناسييبة الوسييائل وألختيييار المسلمين، لجماعة المناسب

وأالتحقييق العييداء، مكائييد وأفضييح وألكشييف المناهييج، لهييذه
وأتستشييرف الحاضيير، تفقييه الييتي السييتراتيجية بالرؤييية
وأالتييداعيات العييواقب وأتييدرك المستقبل، وأتبصر الماضي،
ًا: متى فتفكر فعلها، على المترتبة ْقُقدم وألماذا وأكيف كثير ُت

؟ُتحجم وألماذا وأمتى ؟

بييد ل وأالرتقيياء وأالنهوض للتنمية عملية أية في البدء نإ
لن تتجيياهله، ل وأأن الواقييع هييذا اعتبارهييا فييي تأخييذ أن

العتبييار بعييين أخذه وأعدم فوقه من وأالقفز الواقع تجاهل
الرض.. في زرعها بدل الهواء في للبذوأر استنباٌت هو

هبـة مـن فهـل عليـه يقـف مـن ينـادي ثاغر فهذا
الموحدين. أخاوتي يا ذلك، في واعية شجاعة

السييس القادميية الفصييول فييي لكييم أضييع وأسييوف 
توجييد المخييابر،وأعنييدما هييذه لتأسيييس العريضة وأالخطوط

عملهيا لتنسييق عيام برابييط بينهيا فيمييا ترتبط المخابر هذه
المهييام وأتوزيييع التكييرار لتفادي السلمية، المة صعيد على
 8تعالى. الله بإذن يكون سوف ما وأهو

ًا     مهم     - مثال عـلـم     دراـسـة     أهمـيـة     يوضح     جد
الواقع:

ً وأنضرب  بمثييال الواقييع دراسيية أهمية لتوضيح مثال
وأمعييروأف وأاضييح مثييال ) وأهييووالمرـيـض الـطـبيب(
علم في البحوث لمراكز دليل بإخراج فكره هنالك تعالى الله بعون 8

آمين.  خروأجه الله يسر العالم في الواقع
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ًا وأمكرر المثييال: أن هذا وأملخص الناس، حياة في يومي
تنهييك أمييراض أوأ لمرض حياته في يتعرض قد النسان
عمييل..، أوأ دراسيية ميين مهييامه عيين وأتقعييده صييحته،
مواقف فتختلف المرض، وأعلمات أعراض عليه وأتظهر

بييين مييا المييراض علج كيفييية فييي البشيير شييعوب
فييي وأالييدجل الخرافيية اسييتعمال أوأ للمرض الستسلم

ًا العلج أنييواع أرقى استخدام إلى العلج الطييبي،وأطبعيي
المختييص للطييبيب الييذهاب في تتمثل النموذجية الحالة

المرض. لمعالجة

عناصييرها إلييى المثييال عناصيير تحليييل حاوألنييا وألييو 
ًا لفهمه الوألية ًا، فهم لهييا العلج عملية أن فنجد صحيح

،بالمرض الشعور هي الوألى فالمرحلة مراحل، عدة
التوجه هو المرحلة هذه في الصحيح الصحي وأالموقف
ل حييتى ممكيين وأقت وأبأسرع لعلجه المختص للطبيب
ًا تييزداد المييراض معظييم لن المييرض يتفاقم إذا سييوء
تصييرفات عييدة فهنالييك المقابييل الطييرف وأفييي تركت،
عيين مثلً: العييراض وأهييي المرحليية هييذه تجيياه خاطئيية
بسييبب أمييا ذلييك في السباب وأتتنوع للطبيب، الذهاب

بييالطب القناعيية عييدم بسبب أما وأ وأالهمال، التكاسل
القضيية وأتيزداد مشابهة، أخرى أسباب لي أوأ الحديث،

ًا أوأ للعلج، وأالييدجالين للمشييعوذين اللجييوء عنييد سييوء
ًا بسيطة شعبية بأساليب العلج بدائية. أوأ جد

ميين التـشـخيص عملـيـة فهي الثانية المرحلة أما 
وأعملييية العييراض، خلل من للمرض المختص الطبيب

وأذلييك العلج اختيار في وأدقيقة مهمة عملية التشخيص
عملييية نصييف يعتييبر بدقيية، المييرض نييوع تحديييد لن

الطييبيب هييو العملييية هييذه عيين وأالمسييؤوأل العلج،
الناجييح، للتشييخيص عناصيير عييدة وأتشييترك المختييص،

وأالخفييية الظيياهرة للعييراض هي: النتباه العناصر وأهذه
ًا، المريض من المعلومات بسبر وأذلك خلل وأمن شفهي

مثييل التشييخيص، عملييية في الحديثة التقنيات استخدام
إلييى وأمييا المحورية وأالطبقية الشعاعية وأالصور التنظير

المتقدمة. الجهزة من ذلك

علميه التشيخيص عملية في الطبيب يستعمل وأكذلك
الييتي بالحييالت وأخبرته المرض، لهذا العراض هذا بأن

التشييخيص عملييية وأتنتهييي بييه، مييرت الييتي المشييابهة
وأأسمه. المرض نوع بتحديد
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النتبيياه عييدم ميين أمييا التشخيص في يحدث وأالخطأ
الجهييزة اسييتعمال فييي الجهل من أوأ العراض، لبعض

العلييم ضييعف نتيجيية أوأ معطياتهييا، وأقييراءة الحديثيية
الطبيب.  لدى وأالخبرة

وأهييي: مثالنييا فييي الثالثيية المرحليية ذلك بعد وأتأتي 
العلج وأصف في أيًضا الطبيب وأيعتمد العلج، وصف
الدوأييية أحييدث علييى وأإطلعييه وأخييبرته علمييه علييى

طريقيية كييان ميا فأحيانييا المييرض، هييذا لعلج وأالطييرق
ًا، الربو لعلج صحيحة العلمييي التطييور مييع أصييبح قديم
ًأ، الطبييية العملييية وأالكشييوفات تطييورات فمتابعيية خطيي

العلج. وأصف لعملية ضروأري شيء مجاله في للطبيب

العلج تطييبيق فهي مثالنا في الرابعة المرحلة أما
وأأسيياس المريض، بها يقوم المرحلة وأهذه )،التداوي(

اتبيياع وأحسيين الوألييى، المراحل نجاح هو التداوأي نجاح
الفييترة خلل الوصفة على وأالمداوأمة الطبيب، تعليمات
العلج لعمليية الطيبيب وأمتابعيية لهيا، المحييددة الزمنيية

التطييورات وأملحظيية المنتظميية المراجعييات خلل ميين
العلج. فترة خلل المريض على تطرأ التي

عييدم وأأهمهييا كييثيرة، التييداوأي عملييية فييي وأالخطيياء
كييم فييي الجتهيياد فيهييا وأيدخل الطبيب، إرشادات اتباع

مراجعيية عييدم أوأ التييداوأي وأتييرك الملييل أوأ الييدوأاء،
الطبيب. 

اللييه يخلييي عندما المرجوة النتيجة النهاية في وأتأتي
وأيكيييرم وأمسيييبباتها، السيييباب بيييين وأتعيييالى سيييبحانه
مهامه.  لمزاوألة وأيرجع بالشفاء المريض

المثييال، هييذا عناصيير هييذا بيين نطييابق أن أردنييا وألو
ففي بينهما، تام تطابق نجد السلمية، المة وأاقع وأبين

أمييراض ميين السييلمية الميية تعاني الولىَ الخطوة
علييى القواميية ميين الكبيرة، مهامها عن تقعدها خطيرة
السيييادة وأحفييظ الييدين وأإقاميية الخييرى، وأالمم العالم

وأتسييلط التوحيييد، ضييعف مثييل المييراض هييذه للشرع،
وأالفرقيية السييلمية، الميية شييعوب علييى الطييواغيت
ميين وأغيرهييا الجامعيية الخلفيية عقد وأانفراط وأالتشتت،
وأكييان ذكرهييا، علييى نأتي سوف التي الكبيرة المراض
ً هييو المييراض هذه تجاه الصحيح السبيل معرفتهييا، أوأل
هييم وأالذين الختصاص أهل خلل من أعراضها، وأإدراك
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السييلمي، العمييل وأقيييادي الصييادقين، العاملين العلماء
فيها. وأالخير الرأي أهل

الميية هذه قطاعات من الكثير فهنالك للسف وألكن
وأهييي الشييفاء، نحييو الوألييى الخطييوة حييتى تييدرك لييم

تعيياني الييتي المصييائب بحجييم وأالشييعور المرض إدراك
علييى الشييرعية تضفي فهي للعلج، كمقدمة المة منها
الييدين ظييل فييي نعيييش أننييا للنيياس وأتبين الواقع، هذا

الييدين، نطبييق إذا الذان،فنحيين صييوت وأنسمع الحنيف،
؟؟! العليا هي الله وأكلمة

الكيانييات مييع التعيياوأن جسييور تمييد أن تبييالي وأل
عييدد غييدا لقد قلت إن أبالغ ل بل الطاغوتية، الشركية

يمييد الذي 9النسغ اليوم السوء علماء من به يستهان ل
له.  التابعة وأالكيانات الطواغيت حياة

المتخلفيية الشعوب طريقة الحالة بهذه يشابهون فهم
وألسييت صييحيح انك النفس بإيهام المرض، معالجة في

(= دعيياة وأالمشييعوذين للييدجالين بيياللجوء أوأ عليييل،
أمراضها.  من المة وأالعلمانية) لتخليص القومية

فهييي التشييخيص، مرحلة وأهي الثانية المرحلة أما
ًا مهمة مرحلة تمثل وأهي السلمية، بالمة للنهوض جد
علييم مهميية فيهييا تكمن التي وأهي العلج، نصف برأيي
لكييل وأصييادقة وأاضييحة رسييالة لنقييل مخابره، وأ الواقع
عن أمراضها، حقيقة عن شرائحها بكل السلمية المة

عندها وأالبراء الولء وأضبابية فيها التوحيد ضعف حقيقة
الطييواغيت حقيقيية عيين أشييكاله، بكييل الشرك وأانتشار

بنييوك فييي الميية أمييوال ميين وأأرصييدتهم وأجرائمهييم
وأتخييذيلهم، وأخييورهم السييوء علميياء حقيقة عن الغرب،

الميية كيييان تمييزق الييتي وأالتشييتت الفرقيية حقيقة عن
بالخلفيية المتمثليية السياسة المرجعية وأغياب السلمية
الرقابية، مقصيات بيدوأن الحقيائق كيل وأعين وأنظامهيا،

العلميياء ميين السييليم التشييخيص طريييق عيين وأذلييك
الييذين السيوء علميياء ميين وأليييس العيياملين، الصيادقين

كبييار هيئيية فييي زهيد راتب لقاء وأقضاياها المة يبيعون
أوأ الجمهييوري، القصر لملك تابع وأثأير بيت أوأ العملء،

مباركة.  غير طاغوتية نفخة من دينية وأرئاسة جاه

دليييل وأهييو الحييية الكائنييات أوأعية في يجري غذائي النسغ: خليط 9
الكائنات. هذه في الحياة على
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نجييد فكييم للصييادقين، كبير محك هي المرحلة وأهذه
ييترامى نجيده ثأيم وأالخلص، لليه التوحييد يزعيم ممن
9 الطواغيت عتبات على وأالبراء الولء مفاهيم وأينسى ،9
صييفات عليهييم وأيضييفي الييدين، عمييق ميين هييي الييتي

الميية فكيير تنهييك مقيتيية إرجائييية بشبهات المشروأعية،
دوأل وأالييدوأل بخييير، هييؤلء بييرأي فالميية وأعقيييدتها،

سييوى فيهييا الطييواغيت ينقييص ل شييرعية، إسييلمية
المسييلمين خليفة يكون حتى وأالعباءة وأالسيف العمامة

السيييادة تعطييي الييتي الشييركية المجييالس وأهييذه ،99
وأرئيييس – (الدسييتور النصييارى لثييالوث مشييابه لثييالوث

أقييل على أوأ شورى مجالس وأالشعب) هي – الحكومة
يلغييي الييذي الرشيد القرار صاحبة المة مجالس تقدير

إن أفييواههم ميين تخييرج كلميية كييبرت الشييرع، نصييف
ًا، إل يقولون عمليية فييي كيبيرة مشييكلة هنالييك إذا كذب

تشييخيص هنالك كان إن السلمية، المة وأاقع تشخيص
أصلً. 

9 العلج وأصييف عملييية وأهييي الثالثة المرحلة أما 9،
فييي للمريض العلج وأصف مرحلة تشابه هي فالحقيقة

بالواقع وأالعلم العميق، الشرعي للعلم فيها نحتاج كوننا
ًا، وأميين التشييخيص عييبر وأاسمه المرض نوع لتحديد مع
عييبر أيضييا، وأالواقييع الشييرع ميين العلج تحديييد ثأييم

لذلك. تألف شرعية لجان من معمقة دراسات

نتيجيية العلج وأصييف فييي مشييكلة تحييدث مييا وأكييثيرا
ً للدين، الخاطئ الفهم ا كيثيرا مثل مع م ييردد مين نس

ك تقيم قلبيك، فيي السيلم دوألية (أقيم مقولية فيي ل
وأنصييوم نصلى بقينا فلو عجيب، تواكل وأهذا ،13الرض)

نأخذ لم إن للتمكين نصل لن سنة ألف البخاري وأنقرأ
بعنوان: (هذا وأالخلص العلم يدعى ممن هؤلء لحد كتاب هنالك 10
اليتي المتخاذلية خطبيه فييه وأالرؤسياء) حشير الملوك أمام قلته ما

وأمجرمييي طيواغيت عليى وأالتقيديس الشييرعية صيفات كيل تضفي
الكتيياب هييذا اخييرج لماذا منه أعجب وألزلت قابلهم، الذين المنطقة

ًا كان لو عليه الواجب ؟!! وأكان ينشييرها أن ل عورته يستر أن مكره
!!

وأرئيسييه، لميييره مييوجه كلميية في السوء علماء أحد بذلك صرح 11
رأي علييى  خليفيية،57 للمسلمين يكون أن هؤلء لدى مانع ل وأطبعا
ـع (إذا النييص لصييريح المخييالف العلميياء بعييض ـتين بوـي لخليـف

 منهما). الخار فاقتلوا
12 9 9 9  99 9 9 9 9 99  9 99 9 99  99 999  99 9 9 999  9 9 9  99 99  9 9  9 99 9

!!! ( 9 9 9 999) 99 999 9 9 99 9 9999 999 9 99 9 9999 9 99 99 999 99 9 9 9 999
تلميذه.  من وأكثير اللباني الشيخ يرددها 13
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هنالييك وألكيين أسييبابه أحييد وأالصييوم وأالصييلة بأسييبابه،
إليييه تييؤدي الييتي الخرى الساسية السباب من العديد
منها التحذير أحيانا حتى بل عنها الغفلة تتم التي وأهي
منكرة. بدع أنها على

ا، ميرض تضيخيم فيي المشيكلة تكيون أوأ وأاعتبيار م
ً المييرض، هييذا نتيجيية هييو الميية وأاقييع أحييد تييرى فمثل

المشييكلة هو الدين عن الغفلة أن السلمية، الحركات
لبييد وألييذلك للميية، الواقييع هييذا صنعت التي الساسية

وأعملييت لييذلك الطاقييات كييل وأجنييدت الييدين تبليغ من
بحييد الييدين عيين وأالغفليية ذلييك، في السنوات عشرات

كييل ليسييت وألكنهييا المسييلمين، حياة في مشكلة ذاتها
أحييد تضييخيم عييدم يجييب وألييذلك أكبرهييا، وأل المشاكل
علج وأصييف الخييرى المييراض حسيياب علييى المراض

عديييدة أمييراض أمييام فنحيين المييرض، لهذا فقط وأاحد
9السلمية المة منها تعاني 9.

ّد فل السييلمية، المة أمراض لخطر متكاملة نظرة من ب
وأالحصييائيات بالرقام محلة وأوأاقعية شرعية، دراسات عبر

ميين متكامييل مشييروأع صييياغة ثأييم وأمن وأالبيانات، وأالوثأائق
الميية أزمييات لعلج سياسييي، برنامج ضمن الحنيف الشرع

اليتي العصير مواضييع أهم من بها،وأهي وأالنهوض السلمية
فيما الله يتقوا أن العلماء وأعلى فيها، للتأليف النهوض يجب

هييذه فييي التييأليف فييي وأيسييتخدموه العلييم من الله وأهبهم
9التكرار وأيكفيهم الكبيرة، القضايا أوأ وأالتحشييية، وأالختصار 9
ميين ل وأالحييداث بالمة علقة لها ليس مواضيع في التأليف
محاوأليية البحييث هييذا فييي الله شاء وأإن بعيد، من وأل قريب

لذلك. متواضعة

التكامل عدم قضية وأهي المشكلة لهذه مفصل بسط يأتي سوف 14
القائمة. السلمي العمل مشروأعات نقد خلل السلمي العمل في

بعييض فييي مييره عشييرين ميين أكثر السلمية الكتب بعض تحقق 15
!!!. الحيان
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فييي تقابييل فهي الخايرة، الرابعة المرحلة أما
ساحة في وأالتحرك الحل، في البدء السلمي العمل
المحكميية النظرييية الصييياغية ميين هييدى على التغيير
معطييياة وأمن الشرع، من المستقاة التغييري للمنهج

فييي الدقيية المرحلة هذه تتطلب وأكذلك الواقع، علم
من وأالمتابعة العمل، في وأالتفاني وأالخلص التنفيذ،
العييداد عملييية وأإدارة وأالبرامييج، الخطييط لسييير القيادة

وأالتغيير. 

ـا ـاملين الخـاـوة ومناـهـج براـمـج تلتـقـي ولـم الـع
ـة للنهضــة ـع الســلمية بالـم ـة الســنن ـم الكونـي

والصــدق والخالصا بالسباب، أخاذ من والشرعية،
ـي ـدين، ســبيل فــي الذى وتحمــل العمــل، ـف اـل

ـات ـىَ والثـب ـد عـل ـولء ووـضـوح التوحـي ـبراء، اـل واـل
ـذ والـخـبرات، الطاقات وبناء وتجميع يـفـرح فيومـئ

العزـيـز وـهـو يـشـاء من ينصر الله، بنصر المؤمنون
ـم، ـدأ الحكـي ـة وتـب ـا، تـسـتعيد الـم ـزاول عافيتـه وـت

للشفاء. وتتماثال الريادي ودورها مهامها

بـيـن التحليلـيـة المطابـقـة تنتـهـي النقطة وبهذه
وأأخييذ السلمية، المة واقع وبين المضروب المثل
فـهـي التمثـيـل ـمـن المرـجـو الـهـدف هو منييه العبرة
متشابهة. كونية سنن
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999999 9 9 999
وكيفية الواقع علم تعريف

دراسته
ً الواقع:     علم     تعريف     –     أول

اللييه بعييون نسييتطيع ،16عديدة تعريفات الواقع علم عّرف
وأنوعييية العلييم هييذا لطبيعة رؤيتنا وأمن منها ننحت أن تعالى

التالي:  التعريف حقائقه

الناس حياة في تؤثار التي المعادلت معرفة هو(
ـم، تجري التي والحوادث وتصوغها، والفـهـم عليـه

وـمـا حـيـاتهم عليـهـا تـقـوم اـلـتي للـسـس العمـيـق
).ويوجهها يتعّرضها

الييتي السيينن فييي متكامليية إجمالية نظرة ينظر علم فهو
علييى القائميية البشييرية التجمعييات وأهيكليية الواقييع، تحكييم
وأثأقافتهيييا وأديانتهيييا وأتوزيعاتهيييا تقسييييماتها وأفهيييم الرض

دوأل ميين فيهييا، الرئيسييية وأالهيئييات البشييرية)، (الجغرافيييا
وأمجتمعييات بشييرية وأبيئييات علمييية وأهيئييات وأجيوش وأقادة
عقدييية، وأمذاهب وأاجتماعية وأاقتصادية سياسية وأنظم حية،
الحييالي، بشييكلها وأتخرجهييا المعاصرة الناس حياة في تؤثأر

كمييا التاريخييية، لجييذوأرها نظييرة مييع لمسييتقبلها، وأتأّسييس
يتنيياوأل وأ البشييرية، الحياة في الطبيعة البيئة تأثأيرات يتناوأل

وأكيفييية وأالحضييارة، المدنييية وأقييوانين الجتماعييية، الحركيية
وأطريقيية وأأطماعهييا وأحركتهييا السياسييية القييوى كتييل توزع

بعييض فيييه وأتييدخل الرض، لييثروأات وأاقتسييامها سيييطرتها
وأالدارة، وأالسياسيية النفييس وأعلييم الجتميياع، علييم مباحث
ًا القييائم الواقييع حقييائق مييع مطابقتهييا خلل ميين وأطبعيي

كمباحث دراستها خلل من ليس وأ مفرداته على وأإسقاطها
17نظرية. 

الواقييع، بعلييم تسميته ) وأأفّضلالواقع بفقه( العلم هذا اشتهر 16
وأضييوابط) ( أصول الواقع (فقه بحثه في بوعود أ.أحمد عّرفه وأممن

جيييد وأتعريفييه القطييري الميية كتيياب سلسيية ضييمن صييدر )وأهييو22
فييي العميير وأد. ناصيير وأد. الخييادمي، نجييار المجيييد وأد.عبد منضبط،

لن الكتيياب وأل هييو ل بجيييد ليييس العمر الواقع) وأتعريف (فقه كتابه
لعلقيية إقحامييات وأ طامات فيه وأكذلك المفاهيم في كثير خلط فيه
نفييس الواقييع علييم فييي محاضييرة وألييه العلمييي البحييث بأصييول لها

وأغيرهم...  الشيء
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أدق: فقه بعبارة أوأ بدقة، عليه وأالتعرف الواقع فهم إن(
من يتأتى ل وأموضوعها، الحكام محل هو الذي الواقع هذا

وأالنفعييالت القاصييرة، المجازفييات وأل الحسيييرة، الييرؤى
فييي الماضييي اخييتزال محاوألت أوأ الفعل، رد يحكمها التي

أوأ تاريخييية، لحظة خلل من الواقع على الحكم أوأ موقف،
حالة أوأ سوداء، نقطة خلل من إليه النظر أوأ قريبة، نتيجة
ٍءء، شيييوع أوأ زبييد، طفييو ًا غثييا الحقييائق اسييتكناه عيين بعيييد

وأاكتشيياف الحقيقيية، إلييى الصييورة وأتجيياوأز الجتماعييية،
مييا أوأ الجتماعييية الحركيية قييانون أوأ الجتميياعي القييانون

ميين يمكيين الييذي السيينني)، (المنهج عليه نطلق أن يمكن
مواقييع وأيحييدد الصييحيح، وأجههييا علييى الظييواهر تفسييير
وأل وأالمييآلت، العييواقب وأيبصيير التقصير، وأأسباب القصور
النفعالت.  وأتأسره وأالسريعة، القريبة النتائج تخدشه

أدوأاتييه لييه علييم المجتمع، فقه أوأ الواقع، علم أصبح لقد
خلصيية أصييبح نقييول: إنييه أن نستطيع بل قياسه، وأوأسائل

تنفع تعد وألم وأتاريخية، وأاجتماعية إنسانية علوم لمجموعة
ُلمنييية أوأ النييية، الملحظيية أوأ العييابرة، النظييرة معييه ا

المخلصة.

الواقيع علييم علييوم بيأن التأكييد إلى بحاجة نكون ل وأقد
وأتتشييعب حقيقيية، مييذهل بشييكل وأتتأصييل بسرعة، تتقدم

جميييع لتغطيية محاوأليية فييي دقيقيية، تخصصيية شييعب إلى
هنيياك بات وأالمجتمع الجتماع علم الحياة.. ففي مساحات

الميييادين فييي موضييوعاتها بحسييب متنوعيية اجتميياع علوم
ًوأا، بلغيييييت النسييان وأالقتصييادية.. وأعلييوم السياسية شييأ

وأل تجيياهيييلها يمكييين ل حقييائق على ييدها تضييع وأبييدأت
وأيحتييل كلها، المواقع ليدخل يتقدم النفس تجاوأزها.. وأعلم

نقييول: إنييه وألعلنييا حاليية، كييل على بشهادته وأيدلي مكانه،
صييناعة محاوأليية إلييى الحاضيير قييراءة إمكانييية تجيياوأز

وأتشييكيل اهتماميياتهم بييزرع له الناس وأتحضير المستقبل،
أهدافهم.

حقيقيية سييبر وأأدوأات وأسائل القول: بأن يمكن أنه حتى
وأجهيياته، وأتحديد وأاقعه، وأمعرفة خفاياه، وأكشف المجتمع،
ًا. أصبحت علوم

وأالمسييح وأالستطاعات المكانات وأحصر الحصاء فعلم
لييم وأالقييياس للتقييويم منهجية بوسائل الجتماعي وأالبحث

الرابييع الفصييل في الواقع علم موضوعات في أكثر افصل سوف 17
دراستها. لتسهل لزمر وأاقّسمها التمهيد من

)15(وأالجهاد التوحيد منبر



مفهوم علم 
الواقع

ًا يعد دللت وأيحمل مؤشرات عن يعبر وأإنما جامدة، أرقام
أوأ تجديييد أوأ تخطيييط أوأ دراسيية أي عنييد تجاهلهييا يمكن ل

الحصيياء علييم يعييد ة.. فلييماديوأالم البشرية للموارد تنمية
ًا أصبح وأإنما وأوأسيلة، أداة تجاوأزه.  يمكن ل مقوم

التحييولت علييى وأالتعييرف الييرأي اسييتطلع أن حييتى
ًا أصييبح وأأسييبابها، الجتماعييية ًا، علميي علييى يقتصيير ل وأفنيي

له. وأالتوجيه فيه التأثأير إلى يتجاوأز وأإنما الحاضر قراءة

ميين فيهييا يطييرح وأمييا وأضعها وأفنية الستبيانات وأليست
ًنا بأقييل نتائييج، ميين إليييه يتوصل وأما أسئلة، علييم فييي شييأ
ًا أبييوابه، ميين إليييه وأالييدخول مفاتحه، وأامتلك الواقع بعيييد

العشى.  وأالخبط المجازفات عن

أبييو هييو أخص، بشكل النبوة وأتاريخ ،بحق التاريخ وأيبقى
التاريخي الرصيد هذا نجد لذلك جميعها، الجتماعية العلوم

ليدخل وأالسنة، الكتاب في أقوامهم مع النبياء قصص من
مسيياراتها ميين الحياة الخاتمة الرسالة أصحاب المسلمون
بييالعبرة.. وأيتحققييوا التسييخير، سيينن وأيييدركوا الصييحيحة،

الحركيية قييانون وأدليييل النساني الفعل مختبر هو فالتاريخ
ميين عليييه وأالطلع إليييه التييوجه كييان لييذلك الجتماعييية،

الحضارية.  أوأ الجتماعية الفروأض

وأالنوافييذ بييالحواس أشييبه اليييوم الواقييع علييم علييوم إن
عييالم فييي تفتقييدها الييتي وأالمة النسانية، للحركة العقلية

18 وأالبكم.) الصم مدارس يشبه فيما تعيش أمة اليوم

ًا تحلـيـل     الواقع: (مخابر     دراسة     كيفية     –     ثااني
الواقع):

متعييددة، بمراحييل دوأائره بشتى الواقع دراسة عملية تمر
للواقييع النتقييال علينييا يسهل وأفهمها المراحل هذا وأدراسة

المراحيل وأهذه ممارسته علينا وأيسهل العلم لهذا التطبيقي
هي: 

الواقع:      وصف     ) مرحلة1

البيانييات (جمييع بهييا بالمرحليية: وأالمقصييود - تعريييف
محييل الواقعييية الحقيقيية أوأ الظيياهرة وأالمعلومييات)عيين

أوأ سياسييية الحقيقيية أوأ الظاهرة هذه كانت سواء الدراسة،
)16-14فقه الواقع / أحمد بوعود ( عن بتصرف 18
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دراسيية مجييالت من مجال أي من أوأ اجتماعية أوأ اقتصادية
19العلم. هذا

ـرق ـن بعضــهم ويـف ـات بـي ـات، البياـن والمعلوـم
المعطـيـات أو الولـيـة عندهم: (الـمـادة فالبيانات

ـر ـتي البـك ـا نســتخلص اـل ـات)، منـه ـا المعلوـم أـم
ـات ـي المعلوـم ـج فـه ـة (ناـت ـات، معالـج ـن البياـن ـم

.20وغيرها) ومقارنات وعلقات مؤشرات

الدراسيية لتسييهيل بييه بييأس ل اصييطلحي تقسيييم وأهييو
هييذا فييي عليييه نجييري وأسييوف العمل، ملفات بين وأالتمييز
المبحث.

ظيياهرة أي أوأ موقييف أوأ حادثأيية حييول البيانييات جمييع يعد
حكييم، نظييام عيين الحديث أوأ معين، بلد في قرار صنع كآلية

في الوألى الخطوة يعد الظواهر، من وأغيرها دوألي نظام أوأ
تسييبق وأالتي عنها، بديل ل التي وأالخطوة وأاقعنا فهم سبيل
وأالتفسير. التحليل خطوة

سييؤال: ميياذا عيين تجيبنييا الوصييفية وأالدراسات وأالوصف
ًا تعطي فهي ؟، هناك ً وأصف الظيياهرة خصييائص عيين مفصل

العناصيير تلييك بييين الموجييودة العلقات وأطبيعة وأعناصرها،
عكسية. أوأ طردية علقات كانت سواء

الواقعييية الحقيقيية أوأ الظيياهرة عن البيانات جمع - كيفية
دراستها: المراد

ّد فل مثمييرة دراسيية وأاقعييية، حقيقة أوأ ظاهرة لدراسة بيي
البيانات جمع وأطريقة عنها، البيانات جمع من قدمنا كما أوأل

التالي: الشكل على تكون

مـحـل     الواقعـيـة     الحقيـقـة     أو     الـظـاهرة     ) تحدـيـد1
بـهـا     ويتعـلـق     فيها     يدخال     وما     دقيق،     بشكل     الدراسة

الدراسة:     عمق     مستويات     وتحديد     يدخال،     ل     وما

الوألييى التصييور الخلل من الظاهرة، أركان بتحديد وأذلك
الفضـائية القنـوات( ظيياهرة دراسة أردنا لو فمثل عنها،

القنيييوات أن ) فطيييبيعيللغنــاء المخصصــة العربيــة

المنطلييق مجليية فييي المهندس حسن للستاذ مقال عن بتصرف 19
الواقع). فهم (محددات بعنوان

علي. / د.نبيل المعلومات وأعصر العرب 20
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مفهوم علم 
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ل الغنيياء تعييرض الييتي الرسييمية وأحتى وأالخبارية الرياضية
هييي: هنا الوصفية الدراسة وأأركان الدراسة، حيز في تدخل

نوعييية – البييث بدأت متى – وأمؤسسها ممولها – القناة (بلد
فالدراسيية عنهييا)، منوعيية حقييائق – تعرضييها الييتي الغيياني
للثأر تتعرض ل مثل للتحليل،فهي تتعرض ل الوألية الوصفية

تصييف وأإنمييا الميية، جيييل فييي القنييوات لهييذه التخريييبي
البيانييات هي التي وأالجداوأل وأالحصاءات بالرقام الظاهرة

وأالتفسير.  التحليل لعملية الخام

فييي تعترضيينا فهييي الدراسيية عمييق مسييتويات تحديد أما
تكييون عنييدما الواقعييية وأالحقييائق الظييواهر أنييواع بعييض

ًا، وأمتداخليية متشييابكة ً جييد (صييناعة حقيقيية لدراسيية فمثل
َد بلييد) ل فييي القييرار ً بيي أركييان تحديييد ميين قلنييا كمييا أوأل

المييراد يعنييي: هييل الدراسة، عمق تحديد ثأم وأمن الدراسة،
فقييط أوأ الحكوميية هييذه فييي القييرار اتخيياذ لمنهييج الوصول
المييراد كييان فلييو وأهكييذا، القييرارات بعييض خلفييية لدراسيية
وأمييدة المطلوبيية البيانييات كمييية لختلفييت المنهييج دراسيية
بعيض خلفيية دراسية هيو الميراد كيان لو فيما عنه الدراسة

القرارات.

ومنهجها:     الوصفية     الدراسة     وسائل     ) تحديد2

معلوميياته لجمع الباحث يمارسها التي الداة هي الوسيلة
أوأ العييام المنهج هو السلوب بينما بحثه، محل الظاهرة عن

المعلومة. جمع أداة استخدامه أثأناء يمارسه الذي الفن

إلى:  البيانات جمع وأسائل تقسيم وأيمكن

ـاليب ـر أ- أـس ـرة غـي ـن مباـش ـق ـع ـائط طرـي وـس
إنترنت..). – صحافة – تلفاز – (إذاعة

الظيياهرة عن المتوافرة البيانات كل بجمع الباحث فيقوم
ًء الحقيقة، أوأ أوأ وأثأييائقي فيلييم أوأ صييور أوأ إحصاء كانت سوا

وأأبحاث. وأكتب مقالت

الييتي بالجهيية متييأثأرة تكييون أنهييا البيانييات هييذه وأمشكلة
ًا الحقيقة، كامل عن تعبر وأل أصدرتها، أي عيين تعييبر ل أحيان
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مفهوم علم 
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التفسييير، مرحليية فييي يكييون المشكلة هذه وأحل منها، جزأ
دراسيية عملييية وأصييعوبات لمشيياكل تفصيييل يييأتي وأسييوف

القادم. الفصل في الواقع

ميا وأذكير منيه، القتبيياس وأتارييخ المصيدر، بيذكر وأيقييوم
بطاقيية بشييكل البيييان عيين المعلومييات ميين تييوثأيقه يمكيين

التحليييل عمليية فييي كيبيرة أهميية البطاقية وألهيذه مرفقة،
ّد فل وأالتفسير 21إرفاقها.  من ب

المباشيرة غيير المعلوميات مصيادر إليى الشارة وأيمكننا
التالي:  الجملي الشكل على

المؤتمرات.  - وأقائع1
القياسية. - المواصفات2
الحكومية. أوأ الرسمية - المطبوعات3
الختراع. -براءات4
التقنية. العلمية - التقارير5
الجامعية.  - الطروأحات6
المعلومات. وأريقات أوأ -النشرات7
وأالمجلت). (الصحف - الدوأريات8
الذاتية. وأالسير -المذكرات9

وأالهيئييات وأالمنظمييات الجامعات عن الصادرة -الدلة10
(بنييوك بنفسها الخاصة معلوماتها توثأق وأالتي وأالمؤسسات
المعلومات).

-المخطوطات.11
التاريخية. -الوثأائق12
وأالمحلية. الفضائية -القنوات13
(النترنت). العالمية المعلومات - شبكة14
الراديو. -إذاعات15
وأالتشريعات. وأالنظمة -القوانين16
وأالكتيبات. -الكتب17
(فيديو). (كاسيت) وأالبصرية السمعية -المصادر18
الليزرية. -المصادر19
فورم). (المايكروأ -المصغرات20
المعييارف وأموسييوعات وأالطييالس الييتراجم - معاجم21
الجغرافية. الماكن وأمعاجم الدراسية المناهج وأكتب
- المصورات.22
22البيبليوغرافية. وأالعمال الحصائية -الكتب23

قنييديلجي المعلومييات) / د. عييامر (مصييادر بعنييوان كتيياب هنيياك 21
جيد.  تفصيل ص) فيه345( الفكر بالشتراك. دار

).13ص( / د.عامر المعلومات مصادر 22
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مفهوم علم 
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وسيط:      بدون     مباشرة     ب- أساليب

الحقيقيية أوأ بالظيياهرة مباشرة البيانات جامع يحتك وأفيها
ًا مفيدة وأهي وأالدراسة، البحث محل الواقييع دراسة في جد
الحقيقييي وأغييير وأالمصييطنع المفتعل التشخيص تجنب لنها

أنواعها:  وأأهم الميداني وأالمسح للتجارب

- الملحظة: 1

وأالعلقات وأالوقائع وأالمواقف الظواهر إدراك بأنها تعرف
مييا نظييام يمارسييها التي فالممارسات الحواس، طريق عن

وأموظفيه أعوانه ممارسة ملحظة طريق عن رصدها يمكن
الحيالت فييي العامية وأميع الشيارع فييي المختلفيية وأأجهزته

العتيادية. 

ً العربيييية للنظمييية اليوميييية العتقيييالت متابعييية فمثل
النظميية هييذه وأصييف من تمكننا المسلم للشباب المختلفة

الممارسييات هذه على الضوء تسليط عدم رغم قمعية بأنها
إل العربييية وأبييالطبع منها الجنبية العلم أجهزة مختلف في
نادرة. حالت في

الييتي وأالسييلوك المؤثأرات معرفة في الملحظة تفيد كما
العييام الييرأي معرفيية وأفييي وأالتنظيمات الجماعات في تؤثأر

وأتوجهيياته العام الرأي قياس وأسائل استخدام يصعب حينما
غيرها. أوأ أمنية لسباب أوأ المكانيات لضعف

الملحظات: من أنواع ثألث وأهنالك

يشييارك ل مشيياركة: وأفيهييا بغييير بسيييطة - ملحظيية
ًا الملحظ يقييف بييل بييالجمهور يختلييط وأل الموقف في فعلي

ًا بعيد. من بالملحظة مكتفي

الموقييف البيياحث بمشيياركة: يعييايش بسيييطة - ملحظة
وأقيمهييا الجماعيية خبايييا لمعرفيية وأالجماعة الفراد وأيشارك

وأتصوراتها

يضع الباحث أن في سابقيها عن مقننة: تختلف - ملحظة
خطيية وأيصييمم وأالتصييورات المفيياهيم من مسبقة مجموعة

الييدكتورة مثل وأذلك المستخدمة الوسائل فيها يجهز مبدئية
حيييث المصرية الجهاد جماعة عن بحثها في جنينة الله نعمة

المختلفيية السييلمية للجماعييات الدعوييية الحلقات عايشت
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مفهوم علم 
الواقع

مختلفيية وأانطباعات بملحظات لتخرج للنساء تدرس وأالتي
المقدم.  بحثها يتضمنها

- الستبيان:2

إلى معينة بطريقة توجه السئلة من مجموعة طريق عن
ًا. لذلك معد مدروأس نموذج في الفراد من عينة سلف

البيياحثين خاصيية تييواجه مشيياكل عدة تعترضه وأالستبيان
وأبين بينهم تحول معروأفة أمنية لسباب وأخاصة المخلصين،
في طيعة أداة أصبح المقابل الطرف وأفي وألكنه الجماهير،

يخططييون وأميين المجتمعات هوية طمس يريدوأن من أيدي
الييذي الييرأي استطلع وألعل المنطقة، شعوب على للهيمنة
ذلييك علييى مثييال خييير مصيير فييي أجنبييية جهييات بييه قييامت

المسعى. 

- المقابلة:3

إلييى أحييدهما فيه يهدف شخصين بين مواجهة اتصال هي
فييي الخيير الطييرف مين وأمعلومييات بيانييات علييى التعييرف
فيه. رأيه أوأ محدد موضوع

وأالجماعييية، الفردية، المقابلة منها المقابلت أنواع وأتتعد
المقننة. وأغير المقننة وأالمقابلة وأالمتخصصة، وأالنخبة،

ًا مقابلة النواع هذه وأأبرز النخبة به تتميز لما النخبة: نظر
أوأ الحالييية مواقعها وأبحكم وأمعطيات معلومات تحوز كأقلية

شغلتها.  أن لها سبق التي المواقع

ً نعييرف أن أردنييا فإذا ميين حركيية تاريييخ ميين فصييول مثل
أهييل ميين وأاحييدا نقابييل فإننييا ما بلد في السلمية الحركات

تاريخها عن هامة معلومات لمعرفة الحركة هذه في السبق
الوألى. أطوارها أوأ

يحقييق كييي المقييابلت مين النييوع لهييذا خصييائص وأهنالك
منها:  المرجوة الهداف

ًا مقابلته بموضوع الباحث إلمام ًا، إلمام عيين البحييث كبير
مثييل النخبيية بهيا أدليت الييتي المعلومييات مين للتثبت طرق
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مفهوم علم 
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ميين جييو إيجيياد – وأهكييذا النخبة من آخرين أفرادا أوأ الوثأائق
تعلييب – المقابليية وأصيياحب المعلومييات جييامع بين التفاعل

ًا الوساطة ًا دوأر 23للنخبة. للوصول في هام

بسطها. مكان هنا ليس أخرى أساليب وأهنالك

هييو قييدمنا كما به فالمقصود الوصفية، الدراسة منهج أما
اسييتخدامه أثأنيياء الباحث يمارسه الذي الفن أوأ العام المنهج

ً المنهج في وأيدخل المعلومة، جمع أداة ًا دخول يلي: ما أوألي

الدراسيية، مسيياحة تحديييد الدراسيية: يعنييي عينة - تحديد
ًا، وأاسع الواقع أن حيث شييامل، مسييح مسييحه يمكن وأل جد

تعييبر وأشرائح مركزة، عينات بأخذ ذلك عن استعيض وألذلك
َد فل الظيياهرة، عيين العينييية صييفات يحييدد أن للبيياحث بيي

فييي يييدخل ذلك وأكل معها، اللقاء وأكيفية وأعددها، وأتركيبتها
الوصف. عملية منهج

وأالييترتيب البيانييات لجمييع وأسيييلة ميين اكييثر - اسييتخدام
الوصف. منهج في يدخل ذلك الوسائل: وأكل بين المقصود

المرفقة. وأالبطاقات البيانات، تدوأين - طريقة

له. الزمنية المدة وأتقدير العمل مراحل - تقسيم

البيانات. جمع منهج في يدخل ذلك وأكل

بالعمل:      والبدء     البيانات     جمع     خاطة     ) صياغة3

يقيوم البيانيات لجمييع السيابقتين المرحلييتين ضيوء علييى
أوأ الواقعية الظاهرة عن البيانات جمع خطة بصياغة الباحث
يلي: ما وأيضمنها الواقعية الحقيقة

(مباشييرة البيانييات لجمييع المستخدمة الوسائل - نوعية1
ًا) وأتجهيييز الثأنييين أوأ مباشييرة غير أوأ إذا الوسييائل هييذه معيي

ذلك. احتاج
البيانات. لجمع التقديرية - المدة2
العمل. مراحل - تقسيم3
البيانات. لجمع المتبع - المنهج4
الدراسة. - عمق5

البيانات. جمع بعملية تعالى الله بعون البدء ثأم وأمن

السابق. المهندس أ. حسن مقال عن 23
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والرشفة:     البيانات     وتصنيف     الترجمة     - مرحلة2

أوألية معالجة البيانات هذه تعالج البيانات، جمع عملية بعد
تشمل: وأهي

الييتي اللغيية إلييى لترجميية تحتيياج الييتي البيانييات - ترجمة
التفسير. شعبة في البيانات محللي يجيدها

حيثييية أهمهييا متعييددة، حيثيات من البيانات هذه - تصنيف
ضييمن البيانييات تصيينيف وأكييذلك الواقييع، علييم موضييوعات

إلييى أوأ وأثأانوييية، رئيسييية معلومييات إلييى الواحييدة القضييية
القضية. أركان حسب

مثييل لمعالجتهييا، الفضييل الصييورة إلييى البيانات - تحويل
المقييروأءة الحاليية إلييى الصييوتي التسييجيل حاليية ميين نقلها

وأهكذا..

بطييرق منهييا، نسييخ عدة نسخ بعد البيانات، هذه - أرشفة
إليها. الوصل لتسهيل متنوعة

والتفسير:     التحليل     - مرحلة3

فييإنه وأتبويبهييا البيانات تفريغ من الباحث أتم إذا ما حتى 
وأتحليلها، البيانات تفسير في تتمثل أخرى خطوة إلى ينتقل
عيين يجيب أن الباحث يحاوأل وأالتحليل التفسير عملية وأفي

؟. حدث وأكيف ؟ حدث السئلة: لماذا

عملييية مراحييل أهييم ميين وأالتحليل التفسير عملية وأتعتبر
عناصييرها إلى القضايا تحليل خللها يتم حيث الواقع، دراسة

دقتهييا، وأمييدى البيانييات مصييداقية ميين وأالتأكييد الرئيسييية،
وأربييط وأعكسييية، طردييية بتناسبات المعلومات بين وأالربط
السييباب كشييف نحييو تقييدم وأإحييراز ببعض بعضها الحقائق

العلقييات عيين وأالكشييف الخر في بعضها يؤثأر تجعلها التي
ائل بين فيها الكامنة وأالثأيار السيباب وأبيين وأالغاييات الوس
الخييارجي وأالنقييد وأالنتائييج، الظييروأف وأبييين عليهييا المترتبة

وأالمنطقييي السييتقرائي التفكييير عبر للمعلومات وأالداخلي
حييتى الشييريعة، وأمسلمات بأصول وأبمقارنتها وأالستدللي،

ة هيي اليتي وأالنتائج وأالتعميم القانون إلى المحلل يصل غاي
تقرير. طريق عن صياغتها وأيتم الدراسة
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الوألييية القييراءة فييي تتمثل التفسير من الوألى وأالمرحلة
خللها: من يتم وأالتي

وأتحليييل لتفسييير تحتيياج ل معلومييات إلييى البيانات - فرز
وأتحتيياج وأاضييحة وأهيي ثأيابت لواقيع وأصيف عين عبارة فهي

تقيارير شييكل عليى صيياغة ثأييم وأمن فقط التعليقات لبعض
وأتفسييير وأتحليييل عميقيية لقييراءة تحتاج وأمعلومات وأصفية،
وأمنظمييات وأهيئييات لحييداث وأصييف تكييون الييتي وأهييي

وأوأاعية. عميقة لقراءة تحتاج وأسياسات، بشرية وأسلوكيات

البحييث مشييكلت بتحديييد البيياحث يقييوم الفييرز - بعييد
وأيضييع الوألييية، عناصييرها إلى المعلومات وأتحليل وأقضاياه،
الرئيسية. البحث تساؤلت

مييين لزييييد تحتييياج اليييتي الناقصييية القضيييايا - يسيييتبعد
فيها. النقص وأيحدد المعلومات

قواعييد علييى معتمييدة نقدية ثأانية قراءة النصوص - وأيقرأ
وأعلييى وأقوانينهيا، الشيريعة أصييول وأعليى وأالبيييان، الدللية
ً يييأتي، فيما أصوله نبين سوف الذي النقدي التفكير محيياوأل
وأتفسيرها. النصوص هذا تحليل

منها:  نذكر مختلفة، وأأنماط نماذج (وأللتفسير

الدافع:     أساس     علىَ     ) التفسير1

لن النسياني، السيلوك لتفسيير النموذج هذا وأيستخدم 
بييدوأافع وأمييدفوع غرضي سلوكه بأن يمتاز الذي هو النسان
ًا أنه بمعنى معينة، ًا يستهدف دائم شييعر سواء معينة أغراض

بها. يشعر لم أوأ الفرد بها

حيث الطبيعية العلوم في استخدامه يمكن ل بالتالي وأهو
العلوم هذه تدرسها التي وأالقوى وأالكائنات وأالحجام الكتل
سلوكها. تفسير في تساعد أغراض أوأ أهداف لها ليست

السباب:     أساس     علىَ     ) التفسير2

أوأ الظييروأف ميين ظييرف تفسير الباحث غرض كان فإذا 
ن ظاهرة أوأ الوأضاع من وأضع يحياوأل قيد فيإنه الظيواهر م

أوأ الظييرف ذلك وأراء تكمن التي السباب أوأ السبب معرفة
الظاهرة. أوأ الوضع
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عادة بها يراد الوألى أن هو وأالسباب الدوأافع بين وأالفرق
وأيتبييع غرضييي شييخص مييا، بفعييل يقييوم شخص عن التعبير
الفعييل بأسييباب يييراد الييذي الييوقت السييلوك. فييي قواعييد
تكييون وأبينمييا وأنتائجهييا، الحييداث أوأ الظييروأف إلى الشارة
ًا الدوأافع ًا السييباب تكييون شخصييية دائم أوأ اجتماعييية دائميي

بيئية.

الحاجات:      أساس     علىَ     ) التفسير3

الييتي الواقعييية الظييواهر تفسييير إلييى المحلييل يلجييأ فقد
إلى الفرد يهدف التي الحاجات أساس على البيانات تصفها

عضيوية فسييولوجية الحاجيات هيذه أكيانت سواء إشباعها،
وأمييا النييوم أوأ النقييي الهواء أوأ الماء أوأ الطعام إلى كالحاجة

علقيات تكيوين إليى كالحاجية اجتماعيية كانت أوأ ذلك، إلى
مركييز أوأ تعليمييي مسييتوى تحقيييق إلييى أوأ غيييره نييع ناجحة

ذاته. به وأيحقق احترامه به يكسب اجتماعي

الوظيفة:      أساس     علىَ     ) التفسير4

أوأ تصييرف أي أوأ اجتميياعي نظييام أي بييأن القييول وأيمكن
ًا يعتييبر السييلوك أنميياط ميين نمييط أوأ نشيياط مييا إذا وأظيفييي
الكلي. النسق حفظ على ساعد

فيقييال تخريبييه أوأ الكلي النسق هدم إلى ينزع كان إذا إما
مييا ضييرب على الحكم بعملية القيام وأظيفي..فحين غير له

بييأنه السييلوك أنميياط ميين نمييط أوأ النشيياط ضييروأب ميين
بآثأييار يهتييم أنييه مييادام سييببي، تفسير بالضروأرة هو وأظيفي
غرضييه أن دام وأميا معييين نسييق علييى ميا تصرف أوأ نشاط
ذلك وأمع وأالثأار، السباب بين علقات إقامة يكون أن ينبغي
يتضح الوظيفي، وأالتفسير السببي التفسير بين فرق فهناك
(آ) لي(آ)، التيتين: (ب) نتيجة العبارتين بين الفرق من بجلء

(ب). ظله في يحدث الذي الظرف هو

وأالعبييارة السييببي، التفسييير إلييى تشييير الوألييى فالعبارة
الوظيفي. التفسير إلى تشير الثانية

الييذي التفسير نموذج وأيتوقف التفسير، نماذج بعض هذه
وأعلييى جمعهييا، الييتي البيانييات نييوع علييى المحلييل يختيياره
التفسييير إلييى النثروأبولوجي يميل فقد الكاديمي، تخصصه

علييى التفسييير إلييى السيييكولوجي يميييل وأقييد الييوظيفي،
التفسييير إلييى الجتميياعي ينييزع وأقييد الحاجييات، أسيياس
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السييببي التفسير فإن المفاضلة من وألبد كان وأإذا السببي،
من أكثر بالتنبؤ يسمح الذي هو حيث التفسير أنواع أهم من

.24أكثر) للموضوعية ينزع انه كما النماذج من غيره

دوأر فلييه النقييدي، وأالتفكييير النقييد بعملية يتعلق فيما (أما
المحلييل على يجب حيث وأالتحليل، التفسير عملية في كبير
أن يعييدوأ ل أنييه علييى حادثأيية أي عيين تقرير أي إلى ينظر أن

ً يكون سييبب ميين أكثر وأهناك الحادثأة، حول باحث قاله قول
للخطأ. وأهذا عرضة وأيجعله القول هذا في الشك إلى يدعو

صيحة فييي يشيك أن البيياحث عليى يفيرض للخطأ الحتمال
الفحص طريق عن له يتبين حتى إليه تصل التي المعلومات

ا متميزتين عمليتين يتضمن وأالمعلومات للمصادر الناقد هم
الداخي. وأالنقد الخارجي، النقد

للثاني وأممهد أوألى، أوألهما الرتباط، تمام مرتبطان وأهما
الثاني.  يستعملها التي المعلومات يوفر أنه حيث

الخارجي:      ) النقد1

ميين يتأكييد أن البيياحث يحاوأل الخارجي النقد طريق وأعن
كييان إذا ما يقرر حتى وأذلك زيفها، عدم وأمن البيانات صدق

سييبيل فييي الباحث وأيلجأ ل، أم تعميماته في كدليل سيقبله
وأصييحة أصييالتها وأميين كبيانييات البيانييات صييدق من التحقق
بالبيانييات وأيقارنهييا إليييه، نسييبت الييذي التاريخ إلى انتسابها

وأكييذلك الظيياهرة، هييذه عيين التاريييخ ذلييك في صدرت التي
تسييجيل علييى حرصه وأمدى كاتبها، جهة من البيانات يدرس

تسييجيل عملييية كييانت وأكيييف وأضييبطه، وأعدالته شيء، كل
لغيية هي وأما ؟ مباشرة غير أوأ مباشرة بطريقة هل البيانات
الكتابة؟ في وألهجته أسلوبه هو وأما ؟ الكاتب

بمصييداقية يتعلييق مييا بكييل يرتبط الخارجي فالنقد وأعليه
خشية جمعها، وأطريقة الخارجي، وأشكلها وأصحتها، البيانات

البيانات. صياغة في الشخصية وأالتدخلت التعميمات وأجود

الداخاي:      ) النقد2

البيياحث يمارسييه أن يجييب الييذي النقييد ميين الثاني النوع
ميا هييو مصيادره وأموضييوعية وأدقيية وأصدق صحة من للتأكد

ميين بييالتحقيق يهتييم الييذي النقد وأهو الداخي، بالنقد يسمى

).150-148ص( / الشيباني الجتماعية العلوم مناهج عن بتصرف 24
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نوعييان وأهييو البيانييات، فييي الموجييودة المادة وأصدق معنى
وأمميزاته: خصائصه منه وألكل وأإيجابي، سلبي

اليجابي:     الداخالي     - النقد

الييذي النقييد ذلييك فييإنه اليجييابي الداخلي للنقد فبالنسبة
بييد وأل للنييص، وأالييدقيق الحقيقي المعنى تحليل إلى يسعى

جييرى كييان الييذي العييام السياق إلى الكبير اللتفات من هنا
وأالبيئيية وأالقتصادي وأالجتماعي السياسي السياق الحدث،

الحدث. مع ترابطه وأمدى ذلك إلى وأما الجغرافية

السييئلة علييى الجابيية الييداخلي النقييد يحيياوأل كييل علييى
هييو مييا ؟ النييص ظيياهر يعطيييه الييذي المعنييى هو التالية: ما

؟ المعنيييين بييين خلف هنالييك هل ؟ للنص الحقيقي المعنى
معنى من أكثر تحتمل عائمة عامة عبارات فيها البيانات هل

اليذي المعنى عل أخرى بعبارة أوأ ؟ غيره أوأ سياسي لغرض
السياسي الستهلك لمجرد هو أوأ قائله قصده النص يعطيه

 ؟

دخل اليتي السيئلة مين ذلك غير إلى النقيد نطياق فيي ت
هييذا وأيسييمى عليهييا، الجابيية يجييب وأالييتي اليجابي الداخي

لنييه اليجييابي الييداخلي بالنقييد قييدمنا كمييا النقييد من اللون
بسييعيه إيجابييية نتائييج علييى للحصييول الوأل بالمقييام يهدف
صييدق تحديد وأيترك يعني وأماذا النص يقول ماذا تحديد وأراء

السلبي. النقد إلى وأموضوعيته النص

السلبي:     الداخالي     - النقد

ًا النقييد وأيكون أي عيين البحييت هييدفه يكييون عنييدما سييلبي
لتحديييد يسييعى فهييو لهييا الكيياتب وأفييي البيانات في مطعن

فييي أثأييرت قييد تكييون أن يمكيين الييتي وأالييدوأافع الظييروأف
 25وأكاتبها.) البيانات،

وأفحصييها وأنقييدها البيانييات جمييع ميين البيياحث وأبانتهيياء
الحييوادث لتفسييير المختلفيية الفروأض صياغة وأمن وأتحليلها

كييل وأاختبييار تحقيييق وأمن يدرسها، التي الواقعية وأالظواهر
إلييى ينتقييل أن عليييه فييإنه قييدمها الييتي فييروأض ميين فرض

النتائييج اسييتخلص مرحليية وأهييي وأالخيرة، النهائية المرحلة

).106-104( السابق المرجع عن بتصرف 25
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التي وأالنتائج الحقائق يلخص الذي التقرير وأكتابة وأالقوانين
المبالغييات عيين بعيييد رصييين علمي أسلوب في إليها توصل

فيها. المبالغ البديعية وأالمحسنات الروأمانتيكي وأالخيال

يلي: بما التقارير كتابة خلل وأينصح

وأعمييق المييادة سييلمة تعكس أن يجب السلمية - الكتابة
بعييد إل يكتييب أل المحلييل التفكييير. وأعلييى وأسييلمة البحييث
تملكه ما كل يستخدم وأان بالبيانات يتعلق لما وأافية دراسة

وأعرضييها مييادته وأتحليييل وأنقييد فحييص فييي إمكانيييات ميين
العاطفة. يخاطب أن قبل العقل يخاطب علمي بأسلوب

خطوطه توضح للتقرير عامة خطة هناك يكون أن - يجب
حقائقه. وأتنظيم عرض وأتوجه العام إطاره وأترسم العريضة

من يتدرج الذي التقدمي بالعرض الكتابة تتسم أن - يجب
وأميين المسببات، على السباب وأمن النتائج، إلى المقدمات
النتائييج فييإلى الحدث إلى وأأصوله وأأسبابه الحدث مقدمات
عليه. المترتبة

وأبأسييلوب صييحيحة، سليمة بلغة التقرير يكتب أن - يجب
وأأن قراءتييه، النفييس وأيحبييب العقييل يخيياطب رصييين متين

إلييى الوأل المقييام فييي ترمي التي الدبية المبالغات تتجنب
وأعلييى عليها البهجة وأإدخال النفس وأإرضاء العاطفي التأثأير

البحث.  وأعمق العلمية الحقيقة حساب

يجييب الييتي وأالعتبييارات المبييادئ ميين ذلييك غييير إلييى
بسطها.  مكان هنا وأليس التقرير كتابة في مراعاتها

والنشر:     الفني     والخاراج     التنضيد     - مرحلة4

إلييى وأتحويلهييا التفسييير مرحلة في البيانات معالجة بعد 
التقييارير هييذه صياغة من بد ل تقارير، شكل على معلومات

فنييي إخييراج إخراجها ثأم وأمن وأتنضيدها، ملفات شكل على
مناسب.

يلي: بما النشر سياسة في وأينصح نشرها ذلك وأبعد

السلمية. المة علماء إلى التقارير هذه - إيصال
السلمي. العمل قيادي إلى التقارير هذه - إيصال
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أجريت التي بالقضية المهتمين إلى التقارير هذه - إيصال
الدراسة.  عنها

الجييانب إلى ينتبه بحيث النشر في حكيمة سياسة - اتباع
المني. 

يكييون أن وأيفضييل النشيير لعملييية النييترنت - اسييتخدام
عنه. الصادرة التقارير لنشر له تابع موقع للمخبر

النهضيية لمشييروأع التمهيييد فييي التقييارير من - الستفادة
سيره. وأخلل وألصياغته العام

الواقع:      تحليل     لمخابر     - التأسيس

المخبر:     - أهداف

الواقييع، لفهييم رائييدة خطييوة الواقييع تحليييل مخييابر تعتبر
النهضيية، عملييية في أساسية أداة وأهو العلم، لهذا وأالتأصيل

الواقييع تحليييل مخييبر يسييعى الييتي الهداف تلخيص وأيمكننا
لتحقيقها:

السييلمي العمييل لقيادي الضروأرية المعلومات - توفير1
القييرارات لتخيياذ اسييتثنائية أوأ دوأرييية تقييارير شييكل علييى

بالمهمات.  وأالقيام النهضة نحو المة توجه التي الراشدة

بإعييداد وأذلييك الميية، لعلميياء النصيييحة بييواجب - القيام2
فييي منهييا يسييتفيدوأا حييتى إياها، وأتبليغهم الواقع عن تقارير
للمة.  وأتوجيههم فتاوأاهم إصدار

وأخدميية وأللعييالم، السييلمية للميية الحقييائق - كشييف3
العالم. وأوأاقع وأاقعها عن مفصلة دراسات بإعداد قضاياها

للميية تكيييد الييتي البحييوث مراكييز عيين البييديل - تقديم4
ميين كييثير وأتغطييي العييداء، مصالح في تصب أبحاث وأتقدم

وأتبدلها.  الحقائق تزوأر بل بذلك تكتفي ل بل الحقائق

المخبر:     - هيكل

ًا دراسيية كيفية عن قدمناه الذي السابق الشرح على بناء
الشيكل عليى الواقيع تحليل لمخبر هيكل بناء يمكننا الواقع،
 التالي

المخبر.  - إدارة1
البيانات. جمع - شعبة2
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العامة. وأالرشفة البيانات تصنيف وأ الترجمة - شعبة3
وأالتفسير. التحليل - شعبة4
الفني. وأالخراج وأالتنضيد النشر - شعبة5

المخبر:      - إدارة1

المييدير، وأنييائب المخييبر، مييدير ميين المخييبر إدارة تتييألف
يلي: ما عن مؤهلته تقل ل أن يجب وأالذي

النسييانية.(علييم العلييوم فييروأع أحييد فييي جامعية - إجازة
فلسفة..). – آداب – شريعة – الجتماع علم – النفس

مييع إدارييية علييوم دبلييوم أوأ الدارة علييوم فييي - دوأرة
إدارية. شخصية

(الوسييائل: أصييول الشرعية العلوم لسس وأإلمام - فهم
وأالحديث..). المقاصد: التفسير الفقه..، أصول وأ الحديث

الواقع. في وأمتمرسة عميقة - خبرة

العلوم دراسة يه يواز وأالذي الواقع، علم في عام - دبلوم
التالية: 

ـات مـصـادر ـة وأـصـول المعلوـم ـة معالـج أوعـي
قندليجي، / د. عامر المعلومات مصادر : كتابالمعلومات

فتحييي / د.محمييد المعلومات لوأعية الفنية المعالجة وأكتاب
الهادي.  عبد
البحث  كتابالبحث: ومناهج علمي بحث أصول

+  / د. الجبوري العلمي
ـة ـان دلـل ـة وبـي ـات ومعالـج : مبيياحثالمعلوـم

/ د. البوطي. وأالسنة الكتاب
المعرفيية : ضييوابطإسـلمية رؤيـة من المنطق /

حبنكة.  حسن
السياسيية مبييادئ  كتييابالسياـسـة: عـلـم مـبـادئ

فييي الييوجيز وأكتيياب العييزاوأي، نجيييب / د. وأصييال العاميية
شكري. عزيز / محمد الدوألي القانون

الجتماع. علم مبادئ
البـحــوث ـفــي ـتــوظيفه و الحـصــاء مـبــادئ

والدارسات.
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مفهوم علم 
الواقع

التالية: بالمهام المخبر إدارة وأتقوم

الجماعيية، قيييادة مع بالتشاوأر الدراسة مواضيع - تحديد1
الدراسات. هذه لتنفيذ الزمنية وأالبرامج الخطط وأوأضع

التابعيية وأللدراسييات للمخييبر المالية الميزانيات - إعداد2
له.

العمل. على وأالشراف الشعب ضمن المهام - توزيع3
الييتي المشيياكل وأمواجهيية المهميية القييرارات - إصييدار4

المخبر. تعترض
العمل. أدوأات وأ مستلزمات - تأمين5
سياسيية وأإعييداد المخييبر، عن الصادرة التقارير - تدقيق6

لنشرها. ناجحة

البيانات:      جمع     ) شعبة2

حسييب عييددهم وأيختلييف البيياحثين، مجموعة من وأتتألف
الواقييع، من يغطيها التي وأالمساحة وأحجمه المخبر تخصص
يلي: ما هو الباحث وأميزات

في وأوأاحد النسانية العلوم في وأيفضل جامعية - إجازة1
الحصاء. 

طفيييف تعييديل مع الواقع علم في العام الدبلوم - إنجاز2
وأهو: فيه

يتنيياوأل كتيياب وأإضييافة البحييث مناهييج مييادة فييي التركيز
مفصل.  بشكل البيانات جمع طرق

في وأدقة بالواقع جيدة وأدراية الشرعية بالعلوم - إلمام3
الملحظة.

الرئيسييية المهميية لهييا فييإن الشييعبة هييذه مهييام عيين أما
التالية: 

ـة والحقائق الظواهر عن البيانات - جمع الواقعـي
المباشرة والوسائل بالطرق الدارة، تحددها التي

الـمـدة ـضـمن ـشـرحها ـتـم اـلـتي المباـشـرة غـيـر أو
المحددة.

البيياحثين فأحييد الشييعبة، ضييمن المهييام تقسيييم وأيفضييل
الجمييع عن مختصين يكونوا وأباحثين الشعبة، مسؤوأل يكون
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مفهوم علم 
الواقع

الجمييع عيين مختييص يكييون وأبعضييهم للبيانات، المباشر غير
ّنا إذا بالتنويع بأس وأل المباشر، الخطأ.  أم

والرشفة:      والتصنيف     الترجمة     ) شعبة3

ًا وأتتألف يلي: ما هو فيها الباحث وأميزات باحثين، من غالب

(علييوم النسييانية العلييوم فييي وأيفضييل جامعية - إجازة1
أكثر.  أوأ المكتبات)وأمترجم

طفيييف تعييديل مع الواقع علم في العام الدبلوم - إنجاز2
وأهو: فيه

المعلومييات، أوأعييية معالجيية طييرق يتنيياوأل كتيياب إضافة
الرشفة.  أصول وأ البيبلوغرافيا يتناوأل وأآخر
بالواقع. جيدة وأدراية الشرعية بالعلوم - إلمام3
للمترجم. بالنسبة الترجمة - خبرة4

يلي:  ما فهي الشعبة هذه مهام عن أما

أشييكال إلييى وأتحويها جمعها، تم التي البيانات - تصنيف1
ً معها التعامل يسهل نييص إلييى الوثأييائقي الفلم تحويل (مثل

نييص إلييى الكاسيييت شييريط علييى المحاضييرة أوأ مكتييوب
 العكس، أوأ مكتوب

وأكييذلك وأأرشفتها، المركز عن الصادرة التقارير - حفظ2
جمعها.  تم التي الوألية البيانات عن صورة حفظ

البيياحثين فأحييد الشييعبة، ضييمن المهييام تقسيييم وأيفضييل
يكون الخر وأالباحث مثل، وأالتصنيف الشعبة مسؤوأل يكون

الرشفة.  عن مختص

لغيية عيين مختلفيية بلغيية جمعييت الييتي البيانات - ترجمة3
وأكييذلك المحللييين، لغيية إلييى التفسييير شييعبة في المحللين
اللغيية إلييى التحليييل شييعبة عيين الصييادرة التقييارير ترجميية
الحاجة.  عند أخرى لغات إلى أوأ وأالنكليزية، العربية

والتحليل:     التفسير     ) شعبة4

حسييب عييددهم وأيختلييف البيياحثين، مجموعة من وأتتألف
الواقييع، من يغطيها التي وأالمساحة وأحجمه المخبر تخصص
يلي: ما هو الباحث وأميزات
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مفهوم علم 
الواقع

النسانية.  العلوم في وأيفضل جامعية - إجازة1
طفيييف تعييديل مع الواقع علم في العام الدبلوم - إنجاز2
وأهو: فيه

التقوييية إليى وأبالضييافة وأالبيان الدللة مادة على التركيز
العربية. اللغة في
وأسييعة بييالواقع جيييدة وأدراييية الشرعية بالعلوم - إلمام3

الطلع. في كبيرة
القضييايا مخييبر مثل المختصيية، بالمخييابر يتعلييق - فيمييا4

فيميا كيبير إلميام ليديه المحليل يكيون أن يجيب القتصادية
باختصاصه.  يتعلق

التالييية(تحليييل المهييام فهييي الشييعبة هييذه مهييام عن أما
وأتركيب): 

تحليلييية قييراءة وأقراءتهييا وأتفسيييرها، البيانييات - تحليييل
ًا عميقة الواقع. دراسة كيفية في إليه أشرنا لما وأفق

الواقعية. الحقيقة أوأ الظاهرة تقارير - صياغة

البيياحثين فأحييد الشييعبة، ضييمن المهييام تقسيييم وأيفضييل
بعمليية مختصييين يكونيوا وأبياحثين الشيعبة، مسيؤوأل يكون

عيين مختييص يكييون وأبعضييهم للبيانييات، التفسيييرية القراءة
ّنا إذا بالتنويع بأس وأل التقارير، تدوأين الخطأ. أم

والنشر:     الفني     والخاراج     التنضيد     ) شعبة5

حسييب عييددهم وأيختلييف البيياحثين، مجموعة من وأتتألف
الواقييع، من يغطيها التي وأالمساحة وأحجمه المخبر تخصص
يلي: ما هو الباحث وأميزات

وأالعلم.  الكمبيوتر في وأيفضل جامعية - إجازة1

طفيييف تعييديل مع الواقع علم في العام الدبلوم - إنجاز2
وأهو: فيه

المسييؤوأل للبيياحث بالنسييبة النشيير أصول دراسة إضافة
الفنييي وأالخييراج التنضيييد مهييارة على وأالتدرب النشر، عن

المجال. هذا في للمختصين بالنسبة

بالواقع. جيدة وأدراية الشرعية بالعلوم - إلمام3
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مفهوم علم 
الواقع

التالية:  المهام فهي الشعبة هذه مهام عن أما

وأالتحليييل، التفسييير شييعبة تنتجهييا الييتي التقارير - تنضيد
لئق.  فني إخراج وأإخراجها

وأتوصيييلها مدروأسيية، نشيير سياسيية وأفييق التقارير - نشر
تهمهييا الييتي وأللفئييات السييلمي العمييل وأقيييادي للعلميياء
التقارير.

البيياحثين فأحييد الشييعبة، ضييمن المهييام تقسيييم وأيفضييل
وأعييدة النشيير عيين المسييؤوأل وأهييو الشييعبة مسييؤوأل يكون
التقييارير إخييراج لضمان التنضيد عملية عن مسؤوألين أخوة

ممكن. وأقت بأسرع

الواقع:     تحليل     مخابر     في     - التخصص

ًا، كييبيرة وأتطييوراته الواقييع مسيياحة كييان لمييا بحيييث جييد
ميين بد ل كان وألذلك وأاحد، تحليل مخبر من متابعتها يصعب

وأحدات وأوأاسع،وأأفّضل كبير المخبر يكون أن أوأ الختصاص،
الكييبير المخبر أن مع التعقيد، عن أبعد لنها الصغيرة العمل

ًا قليل يوفر قد الدوأات.  نفس استعمال حيث من مادي
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مفهوم علم 
الواقع

:26 التالية بالفروأع المخابر تتخصص أن وأيمكن

وأجييه علييى الموجودة وأالديان بالحزاب تختص - مخابر1
الرض. 

السياسييي السييلمية الميية بواقييع تختييص - مخييابر2
السلمية. المة وأقضايا وأالجتماعي وأالقتصادي

بمييا السييلمية، للمة العداء وأكيد بمكر تختص - مخابر3
وأالتنصير.  وأالستشراق الحتلل فيها

وأالجغرافييييا الجغرافيييية، بيييالثوابت تختيييص - مخيييابر4
البشييري، وأالعمييران البشيير، على البيئة وأتأثأيرات البشرية،
فييي السييتراتيجية وأالتوجهييات وأالشييعوب، الييدوأل خصائص
وأمييا اقتسييامها وأكيفييية الرض وأثأييروأات وأطاقييات العييالم،

حيثيييات حسييب أخييرى فييروأع اشتقاق وأيمكن بذلك، يرتبط
العمل. 

مراكييز عيين تختلييف الواقع تحليل مخابر أن التنبيه وأيجدر
وأالدراسييات البحييوث مراكييز أن حيث وأالدراسات، البحوث
ً فكرييية وأدراسييات نظريية بعليوم متعلقية قضايا تتناوأل مثل
كمجمييع مركييز أوأ النبوييية السيينة بحييوث لخدميية مركييز

علييى بقضييايا تتعلييق الواقييع تحليييل مخييابر بينما فقهي..ألخ
. 27 الواقع أرض

تحلـيـل     مـخـابر     (منظـمـة     متقدـمـة     - خاـطـوة
الواقع): 

الناجيح، التغييير نحيو رائييدة خطييوة الواقيع تحليييل مخابر
الرئيسييي وأالمييزوأد التغيييير، لعملييية المييدبر العقييل وأهييي

التغيير.  لعملية الضروأرية بالمعلومات

يييأتي وأسييوف الواقييع علييم موضييوعات من مستفاد التقسيم هذا 26
التمهيد.  من الرابع الفصل في لها تفصيل

فييي العلمييية البحييوث مراكييز تأسيييس أصييول علييى آتييي سييوف 27
القادمة. الفصول
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مفهوم علم 
الواقع

مييدراء عضييوية فيهييا تضم منظمة هنالك تكون أن وأيمكن
العمييل تنسيييق بهييدف فيهييا وأالعيياملين الواقع تحليل مخابر
باجتماعيات المنظمية وأتقيوم التكيرار، وأتجنيب بينهيم فيميا

أخلقيات عن نشرات تصدر وأكذلك الخبرات، لتبادل دوأرية،
الذي الدوأر بأهمية الخوة بتوعية وأتقوم المخابر، في العمل
به.  يقوموا

وتمويله:     المخبر     - مكان

وأكشييف الحقييائق، تقصي مراكز هي الواقع تحليل مخابر
فهي وألذلك وأتعريتهم وأأعوانهم الطغاة وأفضح منها المخبوء
أن يجييب وألييذلك الطاغوتييية الحكومييات قبييل ميين مهييددة
جيد.  بشكل المخبر عمل أمنيات تدرس

بشأنها: التوصيات بعض وأهذه

الييدوأل أحييد فييي المخييبر شييعب كييل تكييون أن - يمكيين
المتعلقيية البيانييات جمع شعبة باستثناء استراليا، أوأ الوأربية

وأيتييم الواقييع، سيياحة فييي تكيون أن يجييب السييلمية بالمة
المني. الجهاز بمساعدة وأالتراسل بينها التنسيق

يكييون أن مثييل للمخييبر غطيياء هنالييك يكييون أن - يمكيين
مثلً. إعلنية صحيفة

َد مييع متوافقيية وأاعييية نشيير سياسيية هنالك يكون أن - لب
العامة. المسلمين جماعة وأسياسة خطط

الواقع. تحليل مخبر وأبين المني الجهاز بين - التعاوأن

ربحية، غير مؤسسة المخبر فإن بالتمويل، يتعلق فيما أما
ّد وألييذلك هييذه وأتكييون مالييية، مخصصييات ميين لييه لبيي

من: المخصصات

القتصادية. اللجنة من وأبصرف المسلمين مال - بيت

النفقييات تغطييي اقتصييادية أعمييال المخييبر يعمييل - قييد
ًا السابقة. العلنية الصحيفة كمثال تزيد وأأحيان

بيياحثين السييلمية للميية يهيئ أن وأجل عز المولى أسال
الحقيقيية، بيييان وأاجييب عاتقهم على يحملوا صادقين، رجال
أعمييارهم يفنييون هييم مييا بدل السلمية المة رسالة وأحمل
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مفهوم علم 
الواقع

الطييياغوت جامعيييات وأخدمييية الشيييهادات تحصييييل فيييي
المكررة. المواضيع وأكتابة المشوهة،

يا آمين
رب

العاملين.

ْقُل ُق َوأ ُلوا ( ْقُعَم َيَرى ا ّلييُه َفَس ْقُم ال ُكيي َل ُلُه َعَم ُنييوَن َوأَرُسييو ْقُؤِم ْقُلُم َوأا
ّدوأَن ُتَر َلييى َوأَس ِم ِإ ِل ْقُيييِب َعييا َغ ْقُل ِة ا َد َها ْقُم َوأالّشيي ُكيي ُئ ّب َن ُي ْقُم ِبَمييا َف ُتيي ُكن

ُلوَن) [التوبة:  ْقُعَم ].105َت

الثالث الفصل
الواقع دراسة صعوبات

نييواحي عدة من صعوبات الواقع علم في الباحثون يواجه
يلي: فيما لحلها اقتراحات وأطرح تلخيصها، يمكن
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مفهوم علم 
الواقع

الواقع:     بخصائص     متعلقة     - صعوبات1

على تّصعب ثألثأة رئيسية بخصائص يتميز الواقع أن وأذلك
وأهي: دراسته الباحثين

متغير:     الواقع     ) أن1

كييبير، بشييكل متغير شيء يرصد الواقع علم في فالباحث
متفاوأتيية الواقييع في جديدة حوادث تحدث يوم كل أنه حيث

أوأ اقتصييادية أوأ سياسييية تغيييرات كييانت سييواء الهمييية،
ثأييابت كان وأما الحياة، نواحي من ناحية أي في أوأ اجتماعية،

تغير.. وأهكذا. أوأ اليوم، انهدم الماضي في الثوابت من

ًا هناك بل متغير، الواقع كل ليس أن إلى الشارة مع طبع
متغيرات. وأهناك ثأوابت،

خلل: من النقطة هذه على التغلب وأيمكن

على التركيز البيانات تحليل شعبة في المحللين - محاوألة
ًا تعطييي عاميية وأقييوانين لتعميمات الوصول أشييمل تفسييير
الحقييائق بدراسيية يبييدأ فهييو وأالظييواهر، للحييوادث وأأوأسييع
عملييية شرح في قدمنا كما العامة بالقوانين وأينتهي الجزئية
البيانات. تحليل

ّد أن قاعييدة عليى التعميييم عمليية فييي العتمياد مين وألب
ثأييوابت عيين ليخبر جاء وأالشرع متغيرات، ثأوابت فيها الحياة
وأالنسيان للكيون رؤيتيه خلل مين وأذليك وأمتغيراته، الحياة

28منهييا وأالمتغييير الحياة من الثابت لتنظيم جاء كما وأالحياة،

للقييوانين الوصييول فييي أصييالة الشييرع حقائق من فيستفاد
وأالتعميمات.

وأمتغيييرات ثأييوابت إلييى الواقييع علييم موضييوعات - فييرز
الرشييفة لمختييص وأكييذلك البيانييات جمع لمختصي بالنسبة

تطورها. عند متابعتها يسهل حتى

جمييع شييعبة خلل ميين وأالمسييتمرة الجييادة - المتابعيية
للحوادث. البيانات

أّن تييدعي الييتي وأالحداثأيية العلمانييية دعييوات علييى رد ذلييك وأفييي 28
أجيياد وأقد المتغير، الثابت يواكب فكيف متغيرة وأالحياة ثأابت الشرع
شييبهات وأمنهييا كتييب عييدة فييي عليهم الرد في قطب محمد الستاذ

وأغيره. الشريعة تطبيق حول
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ضييوء علييى التحليل شعبة من القديمة التقارير - مراجعة
جديدة.  إصدارات شكل على وأإصدارها الجديدة، الحداث

واسع:      الواقع     ) أن2

يقارب ما حاليا لدينا البشري الصعيد على تكلمنا لو حيث
الحكييم ذات المنيياطق فيها بما دوألة،231 وأ نسمة،  مليار6

الذاتي.

وأحركتهييا وأحاجاتهييا وأآلمهييا، بآمالها نسمة  مليار6 فعندنا
هييذه وأبتفاعييل وأأجهزتهيا، بتخطيطهييا  دوأليية231وأ اليومية،

بشييكل التفاعييل هييذا زاد وأقد ،29 الواقع ينتج البشرية الكتلة
التالية: التطورات بعد كبير

الممكيين من أصبح حيث المواصلت، في الهائل - التطور
العالم. يدوأر أن أيام بغضون للنسان

الممكيين ميين اصبح حيث التصالت، في الهائل - التطور
ًا تتكلم أن العالم. في إنسان أي مع تقريب

وأالقميار وأالصيحافة العلم عليوم فيي الهائيل - التطيور
فييي الحييدث ينقييل أن الممكيين ميين أصييبح حيث الصناعية،

العالم. أنحاء لكل حدوأثأه ساعة

يسييرع ممييا هائييل بشييكل وأاللكييتروأني الرقمي - التطور
تبادلها. إمكانية وأزيادة وأتخزينها المعلومات نقل عملية

المعرفة وأتضاعفت صغيرة، قرية يقال كما العالم فأصبح
وأجييود منييذ عنييه مييرات عييدة الماضييي القييرن في البشرية
الرض. وأجه على النسان

ّد ل كان النقطة هذا وألمواجهة إلييى العييالم تقسيييم ميين ب
فريييق مثل وأحييدة، لكييل مخييابر أوأ مخييبر وأيرصييد وأحييدات،

وأهكذا. العالم في كبيرة مدينة لكل مخابر

فييي الرئيسي العامل هو العمل مساحة فتقسيم وأبالتالي
المشكلة. هذه حل

ومتشابك:      متداخال     الواقع     ) أن3

البيياب تمهيييد فييي العالم وأاقع أساسيات تفصيل على نأتي سوف 29
الوأل.
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الواقع في أساسي بشكل يؤثأر السياسي الواقع أن حيث
وأالواقييع الواقييع، دوأائيير وأبيياقي وأالجتميياعي القتصييادي
وأبياقي وأالجتميياعي السياسييي الواقيع فييي يؤثأر القتصادي

اقي وأكيذلك الجتماعي الواقع وأكذلك الواقع، دوأائر دوأائير ب
نجد الواقعية الحقائق أوأ الظواهر من كثير حللنا فلو الواقع،

مختلفة. حيثيات إلى ترجع جذوأرها أن

الجتماعييية الظيياهرة المثييال سييبيل علييى درسيينا فلييو
نجييد )،الـزواج عن الفتيات و للشباب الكبير التأخار(

الوألييى الدرجيية فييي السيييئة الظيياهرة هييذه أسباب من أن
ل كما البيوت، ثأمن الشباب يملك ل حيث اقتصادية، أسباب

علييى علوأة الييزوأاج، لموضييوع الكييبيرة التكيياليف يملكييون
الزوأجية. الحياة خلل الصرف

خلل ميين سياسييية لسييباب يرجييع أنييه كييذلك نجييد وأكما
تييوجيه خلل من وأكذلك الزوأاج يؤخر الذي الجباري التجنيد

علوأة الحيياة، مين النمييط لهذا العلم خلل من الحكومات
عييدد تقليييل تسييتهدف غربييية سياسييات من التأثأيرات على

الحياة. في الغربي النمط نشر سياسة خلل من المسلمين

انتشييارها خلل ميين اجتماعييية جييذوأر لهييا أن نجييد وأكمييا
تأخير خلل وأمن المهور، غلء خلل من وأكذلك سيئ كعرف
ذلك... وأغير الدراسة، بعد ما إلى الزوأاج

فييي التبكييير فييي دوأر للبيئيية أن تقييول دراسييات وأهنيياك
الزوأاج تأخير على تساعد الباردة فالبيئة تأخيره، من الزوأاج
الحارة. بخلف

كييثيرة وأأسييباب دوأافييع الظيياهرة لهييذه نجييد فإننييا وأهكذا
فييي الحييالي الواقع تصنع التي هي بعض مع بعضها متداخلة

المسألة.  هذه

خلل: من المشكلة هذه على التغلب وأيمكن

أوأ الظيياهرة وأدراسة الواقع، تحليل مخابر في - التخصص
كييل ميين لتحليلهييا مخييبر ميين أكييثر فييي الواحييدة الحقيقيية
الواقع.  تحليل مخابر بين التعاوأن أهمية يؤكد وأهذا الجهات،

الزوأايييا، كييل ميين فيها وأالنظر ظاهرة كل في - التمحيص
عييدة إلييى تصنيفها إلى التصنيف، عملية عند كذلك وأالنتباه

الزوأايا. كل من دراستها يسهل مما تصنيفات
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المتبادليية الساسييية للتييأثأيرات العاميية القواعييد - دراسة
وأالجتماع القتصاد وأبين وأبالعكس، وأالقتصاد السياسة بين

وأهكييذا، وأبييالعكس وأالسياسيية الجتميياع وأبييين وأبييالعكس،
الظييواهر علييى التعميييم ممكنيية جيييدة بقواعييد نخرج بحيث

الجزئية. 

والحجب:     بالحريات     متعلقة     - صعوبات2

الفكار عن للتعبير به المسموح المجال بالحريات، يقصد
وأالحقيقيية دليلها، مع الدراسة بنتائج وأالخبار الواقع وأدراسة

هييذا فييي مأسيياوأي وأاقييع حولهييا وأما العربية الدوأل وأاقع أن
الفكار عن للتعبير الحرية من هامش يوجد ل حيث الجانب،

مين كييانت إذا إل الواقييع عيين جييادة دراسييات أي لجييراء أوأ
التييابع أوأ الحيياكم للحييزب التييابع وأالدراسييات البحوث مركز

إذا إل الدراسيية لهييذه نتائييج أي تنشيير وأل الملكييي، للقصيير
القيييام حرييية وأليييس اللزميية، التعييديلت عليهييا أجريييت

نشييرها مشييكلة كييذلك بييل فقط، المشكلة هي بالدراسات
أوأ المعلومييات حجييب مشييكلة وأكييذلك بهييا، النيياس وأتوعية

التعبير. هذا صح إن المعلوماتي التضليل

مييا منهييا وأخاصيية معينيية جييوانب فييي المعلومات وأحجب
السييتراتيجية وأالسييس الدوألييية السياسييات بوضييع يتعلييق
الشييعوب علييى وأالمييؤامرات الدوألييية، السيياحة علييى للعبة

عيين الهاميية بالحقييائق يتعلييق ما وأمنها المستضعفة، وأالمم
يتعلييق مييا وأمنهييا شييعوبها، حييق فييي الحكييم أنظميية جرائم
مييدى عيين يكشييف الييذي التنمييية لعملييية المتخلييف بالواقع
مييا وأمنهييا بالميية، النهييوض عيين الوضعية الحكومات قصور
وأقييد السيياحة، علييى المطروأحيية السييلمية بييالحلول يتعلق

بشييكل السييلمية المعلومات من الممنوع مساحة توسعت
.30 الرهاب مكافحة بحجة الخيرة الوأنة في عجيب

بلد فييي البعييثيين حكوميية المثييال سبيل على أخذنا فلو 
المعلومييات ميين عنييدهم الممنييوع مسيياحة أن نجييد الشييام

ًا، وأاسعة السلمية بييالولء المتعلقيية الموضييوعات فكل جد
وأالتوحيييد بييالطبع، السلمية،وأالجهاد المة وأمفهوم وأالبراء،

الوضييعية القييوانين وأنقييد بالمة، النهضة وأمشاريع الصافي،
وأجهيية ميين وأالييوطني القييومي الفكيير وأنقد دينية، وأجهة من

مييا وأحييتى الدينييية، وأالحييزاب بييالفرق يتعلق ما وأكل دينية،
ميين ذلييك غير وأإلى الطفل، وأتربية وأالمرأة بالحجاب يتعلق

مكاييييل بعشيير تكيل التي العوراء الديمقراطية هذه من نستغرب 30
فقط. بمكيالين وأليس
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ًا، طويلة قائمة ميين جعييل ميين جبين على عار شامة هي جد
للنظميية بالنسييبة الميير وأكييذلك الساسييي، شعاره الحرية
ُلمسلطة الخرى الحديييد بقييوة السلمية المة رقاب على ا
وأالنار.

وأاقعييية ظيياهرة ذاتها بحد هي للمعلومات الحجب وأنقطة
بحييث فيهييا يكتييب أن وأيمكيين الدراسيية فييي لشييباع تحتيياج
الله بإذن – الواقع تحليل مخابر من مخبر طريق عن مطول
-. تعالى

حييرج، وأل فحييدث المعلوميياتي بالتضييليل يتعلييق مييا أمييا
ًا علييى فيهييا نفصييل أن يمكيين النقطيية هييذه لخطورة وأنظر

التالي: الشكل

المضمون:     في     - التضليل

ًا ،31وأجوده على يدل ما ) إخفاء1 يشييعر عنييدما وأخصوصيي
قابلية غييير المعلومييات هذه بأن المعلومة متلقي الشخاص

حتمية. أوأ بديهية أوأ للنقاش

أوأ متفرجييين أنهييم علييى المعلوميية متلقييي ) تكريييس2
بييأي تلقيهييا أوأ للمعلومييات السييتماع إل لهم حيلة ل سلبيين

كان. شكل

عداها ما على المختلفة بجوانبها الغربية الهيمنة ) تعزيز3
الساس. هي للحدث نظرتها تكون بحيث

حرييية تعنييي وأأنهييا المعلومات، مصادر بتعددية ) اليهام4
وألكنهييا وأالمحتوى المضمون في جميعها تتفق بينما الختيار
تسمية ذلك على وأمثال العام، وأالمظهر الشكل في تختلف

العلم وأسييائل جميع في بالمتمردين الشيشان المجاهدين
وأالها. وأمن الغربية

التضليلي:     النظام     - شكل

رئيسيين: شكلين على التضليلي النظام يعتمد

) التجزيئية:1

المضمون. المقصود 31

)42(وأالجهاد التوحيد منبر



مفهوم علم 
الواقع

التضييليلي، النظام أدوأات اخطر وأهي بؤر داخل الحصر أوأ
برنامييج أي إعييداد بهييا يتييم الييتي الطريقيية إلييى نظرنييا فإذا

أن سنجد صحيفة لي الوألى الصفحة أوأ إذاعي أوأ تلفزيوني
ًا بينهيييا المشيييتركة السيييمة الكاميييل التبييياين هيييي جميعييي

الجتماعية الظواهر بين للترابط التام النكار أوأ للمعلومات
التعليق.  أوأ الحديث يتناوألها التي

إرجاعهيا دوأن ظياهرة عين متفرقية المعلومات تقديم إن
النتائييج فييإن المعلومييات، دعييوى تحييت كلييي رابييط إلييى

ًا مضييمونة وأفتييور وأالجهييل الفهييم عيين العجييز وأهييي مقييدم
هييي وأهييذه النيياس، لغلييب بالنسييبة وأاللمبييالة الشييعور
ما فالتحليل تفسير أوأ تحليل بدوأن المجزأ، الوصف خطورة

تعييين سيينة أوأ بقانون بظاهرة الخاصة المعلومة ربط إل هو
الظاهرة.  فهم على

العلمية:  المتابعة ) فورية2

وأالتعليييق أحييداثال تسجيل أي – الفورية أوأ اللحظية تظل
الحديثيية- بتقنييياته العلم أدوأات أهم من وأقوعها فور عليها
ًا ليست الداء سرعة وألكن أن ذلييك ذاتها، حد في ميزة دائم

بنييية أي وأراءهييا تخلييف ل الييزوأال سييريعة العلمييية المادة
تكون أن مختلفة ظروأف في لها يمكن التكنولوجيا إن ثأابتة،

الجتميياعي النظييام باسييتخدام يتعلييق الميير وألكيين مفيييدة
الفهييم تعييزز السييرعة هييذه أن فيييه يزعييم الييذي الحييالي

وأالستنارة. 

فقييد المتحييدة الوليييات في أوأكلهوما تفجير حادثأة انظر
إرهيياب أنييه علييى الحييداث بداييية فييي الميير تصييوير جييرى

علييى وأاعتييداءات احتكاكييات حييدوأث إلييى أدى مما إسلمي
أن قبييل المتحدة الوليات من متفرقة أجزاء في المسلمين

التفجيرات. وأراء كانوا بروأتستانت أصوليين أن يكتشفوا

ن القتراحيات بعيض وأهذه عليى التغليب خلليه مين يمك
العمييل ميين الواقع تحليل مخابر وأمنع الحرية تضييق مسألة

وأالحجب:

مثييل حرييية، الكييثر الييدوأل فييي المخابر هذه تكون - أن1
بشييعبة يتعلييق فيمييا إل غيرها أوأ استراليا أوأ الوأربية، الدوأل
تقوم التي الظواهر مكان في تكون أن فيجب البيانات جمع

بدراستها. 
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ّد - ل2 ًا ب كصييحيفة العمييال هييذه لمثييل الغطيياء من دائم
غيرها. أوأ إعلنية

التقارير. نشر في جيدة إعلمية سياسة تتبع - أن3
الجانب. هذا في المني الجهاز توصيات من - الستفادة4
بجماعيية الخيياص المخييابرات جهيياز ميين - السييتفادة5

المحجوبة. المعلومات على للحصول المسلمين
اللكييتروأني وأالجهيياد 32الهكيير تقنيييات علييى - العتميياد6

النترنت.  شبكة من المحجوبة المعلومات على للحصول

عيين فلمسييؤوأل المعلوميياتي بالتضييليل يتعلييق فيمييا أمييا
يلي: بما وأتنصح التحليل شعبة هو منه التخلص

 33العلمي. التضليلي تعالج كتب دراسة-

مصدر. من اكثر من المعلومات اخذ محاوألة-
الكييذب كشييف لمحاوأليية التحليييل تقنيييات اسييتخدام-

حقييائق وأكونهييا صييدقها ميين المعلومييات، فييي وأالتنيياقض
ذلك. من جزء شرح سبق وأقد صحيحة

الفكري:     بالتخلف     متعلقة     - صعوبات3

للكييوادر المخييابر هييذه مثل بحاجة المشكلة هذه تتلخص
ًا المعدة ميين وأكذلك الشرعية الخلفية ناحية من جيد، إعداد

للعمل. التفرغ ناحية من ثأم وأمن الواقع، علم ناحية

ًا اليوم الساحة في وأتجد العناصيير هييذه لمثييل كبير افتقار
تلك تعيشها التي القاسية الظروأف فإن وأجدت وألو الواعية،
القليل.  إل العمل وأبين بينها تحول الخبرات

متبعيييه يسيياعد وأهو الواقع علم لدبلوم اقتراح قدمنا وأقد
ًا السلمي العمل دبلوم بعد وأذلك مهامهم، تسهيل في كثير
الكلم عند الثاني الباب في كاملة فكرته نطرح سوف الذي
تييوفير يمكن الدبلومين هذين اتباع خلل فمن العداد، على
المخابر. في للعمل جيدة خبرة

بالمخييابر، بالمعيياملين المحيطة بالظروأف يتعلق فيما أما
قسييم المسييلمين جماعة ميزانية من لهم تخصص أن فنرى

عبر الحجب من كثير اختراق يسهل البرمجة بلغات يتعلق علم هو 32
النترنت. 

/ وأالفكيري العلميي بعنييوان: التلييويث ذلييك في قيم كتاب يوجد 33
أخرى.  وأكتب الشعروأاي عايد
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الواقع

ًا، الخييرى العمييال مؤنيية يكفيهم بحيث به يستهان ل تقريبيي
النهضة. وألعملية للجماعة المدبر العقل لنهم

أهمية المثلة وأبضرب مفصل، بشكل نشرح أن علينا كما
بالميية، النهييوض عملييية فييي الكييبير وأدوأرهييا المخييابر هييذه

أركييان أبييرز يملييك العصر، هذا في المعلومات يملك فالذي
النهضة. القوة

العميل علييى محسوبة التيارات بعض نجد فإن للسف وأيا
تضييع من ضرب وأتعتبره 34 الواقع علم من تحذر السلمي،

علييى التقوقع في النرجسية من حالة يعيشون وأهم الوقت،
ًا به وأاللتصاق النص ًا دوأن فقط رسم ًا تطبيق وألييو له، حقيقي
الواقييع علم أن لعلموا الناحية هذه في نظر بعد عندهم كان

الصحيح. بشكله النص تطبيق ضروأرات من ضروأرة

مـثـل أخـاـرى، ـنـواحي ـفـي ـصـعوبات ويوجد هذا
والصعوبات الدراسة، بمنهج المرتبطة الصعوبات
وـقـد ذـلـك إـلـىَ , وـمـا المعلومات بجمع المتعلقة
الـصـعوبات بـهـذه المختـصـر ـهـذا في هنا اكتفيت

لدراة الخـاـــرى الموضـــوعات بـســـط وتركـــت
المخابر. 

الرابع الفصل
الواقع علم موضوعات

تنييوع وأمتنوعيية كييثيرة موضييوعات الواقييع علييم يتنيياوأل
فييي الموضييوعات هييذه 35بتقسيييم الجتهيياد وأيمكننا الواقع،

التالي:  الشكل على زمر

فكر. اسمه شيء أي من أوأ 34
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القائم:      الحضاري     البشري     - الواقع1

وأالسياسييي الييديني الواقييع تشييمل الييتي التقييارير وأهييي
وأالحضيياري وأالعلمييي وأالجتميياعي وأالقتصييادي وأالعسكري

إلى: العمل مساحة حيث من وأتقّسم للبشر

السلمية:     المة     أ- واقع

للمييية الحضييياري البشيييري الواقيييع موضيييوع وأيشيييمل
التالية: النواحي السلمية

عامة:      ) معلومات1

–العييالم فييي وأتييوزعهم المسييلمين تشييمل: عييدد وأهييي
وأحكمهييا السلمية الفتوحات وأصلتها التي الراضي مساحة

(العربييي، العاميية وأسييماتها السييلمية الشييعوب – السييلم
المييدن – العربييية اللغيية  انتشييار–-...)  المليييو الشيشييان،

بذلك. يتصل السلمية..... وأما

الديني:     ) الواقع2

وأمبيياحثه وأاليمان التوحيد مع المسلمين يشمل:حال وأهو
المسيياجد – وأمظيياهره المسييلمين بييين الشييرك انتشييار –

وأاقييع حييول دراسييات – السييلمي العييالم فييي وأأحوالهييا
الحجيياج، وأعييدد (الحييج السييلمية الشييعائر ميين المسلمين
اللييه، منهييج وأاتبيياع الجهيياد)، الزكيياة، الصيييام، الصييلة،

بذلك.  يتصل الدعاة.... وأما وأأبرز الدعوية المؤسسات

السياسي:     ) الواقع3

مسييلمة،وأ أغلبييية تقطنهييا الييتي البلد وأيشييمل: حكييام
فيهييا، القائميية وأالدسيياتير وأالييوزارات، وأشييكلها، الحكومات
المنظميييات النيابيييية، المجيييالس وأالقيييوانين، النظمييية
الميزانييية القييرار، صيينع آلييية العامة، السياسات وأالنقابات،

ن متعيددة تقسييمات الواقيع عليم موضيوعات تقسييم يمكن 35 وأم
مختلفة. حيثيات
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الداريييية النظمييية السيييلمي الميييؤتمر منظمييية العامييية،
بذلك. يتصل القائمة،... وأما

العسكري:      ) الواقع4

السييلمية الميية علييى المحسييوبة وأيشييمل: الجيييوش
التسييليح أسلحتها، أعدادها، وأ وأقدراتها طاقاتها وأتقسيماتها،

العسييكري، القييانون وأالضييباط، العسكرية القيادات النووأي
التجنيد بها، يتعلق وأما السجون وأفروأعها، المخابرات أجهزة

بذلك. يتصل الجباري،... وأما

القتصادي:     ) الواقع5   

بييه يتصييل وأمييا (النفييط السييلمية الميية وأيشمل: ثأروأات
الزراعييي، الواقييع الصييناعي، الواقع الثروأات..)، من وأغيره

الخيييرى، وأالبنيييوك السيييلمية البنيييوك التجييياري، الواقيييع
بييين تعمل التي الشركات أكبر السهم، وأأسواق البورصات

بذلك. يتصل وأبيئتها،.....وأما السواق المسلمين،

وأالتربوي:     العلمي     ) الواقع6

التربييية، وأوأزارات وأالمييدارس، الجامعييات وأيشمل: وأاقع
وأوأاقييع العلمييية، وأالمنظمييات العلمييي، البحييث وأمؤسسات

التييأليف، وأحركة وأالكتب وأنسبها، وأالمية وأالختراع، البداع
القييرآن، تحفيييظ معاهييد الكتييب، وأمعييارض وأالمكتبييات

المسيياجد فييي وأحركتهييا العلمييية وأالييدروأس وأالمحاضييرات
الشرعية. وأالمعاهد وأغيرها،

وأالفني:     الثقافي     ) الواقع7

المحلييية وأالقنييوات الفضائية، وأالقنوات وأيشمل: العلم،
وأالسييييياحة وأالعلن، وأالمجلت، وأالصييييحف وأالذاعييييات،

الثقافية، وأالنوادي السياحية، وأالمطاعم وأالفنادق وأحركتها،
يتصييل الثقافية،.... وأما وأالمراكز وأالمهرجانات، وأالمعارض

بذلك.

الجتماعي:      ) الواقع8

المجتمعييات تشييكيل وأ المسييلمة السييرة وأيشمل: وأاقييع
وأالطلق اليييزوأاج المسيييلمين، يقطنهيييا اليييتي البلد فيييي

وأالحجيياب..، المييرأة النسييل..، تحديييد وأقضييايا وأالعنوسيية
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الخيرييية الجمعيييات عملهييم..، مشكلة وأ وأحاجاتهم الطفال
وأانتشيييارها، الميييراض اليتيييام، دوأر الغييياثأي، وأالعميييل

المسيينين، راعييية دوأر الصييحي، وأالقطيياع وأالمستشييفيات
وأالمشييكلة للغييرب، وأالهجييرة للمييدن الريييف ميين وأالهجرة

بذلك. يتصل السكنية،... وأما

الحضاري:     ) الواقع9

وأبنييياء البشيييرية وأالتنميييية العميييران، وأيشيييمل: وأاقيييع
وأالمنظومييات وأالقمييع، وأالحرييييات النسييان،وأالرفاهيييية،

النسييانية، العلوم وأتطور الداب وأالبداع، وأالنبوغ الخلقية،
تطييور بييالغيب، النسييان علقيية بييالحيوان، النسييان علقيية
وأالمواصييلت، وأالتصييالت المعرفيية، وأنظرية البحث مناهج

الفضيييائية وأالكشيييوفات وأاللكتروأنيييية الصيييناعية النهضييية
يتصييل ما كل التجريبي،... وأوأاقع العلمي وأالرقمية،وأالتفوق

الحضارة. بمفهوم

العالم:      أنحاء     باقي     ب- واقع

وأالسياسييي الييديني الواقييع السييابقة، النييواحي جميع في
وأالييتربوي وأالعلمييي وأالجتميياعي وأالقتصييادي وأالعسييكري

وأالحضاري. وأالفني وأالثقافي

علييى: الكييبير الييتركيز السياسييي الجييانب فييي وأيضيياف
!! الشييرعية مفهيوم الدوألييية، المنظمييات الييدوألي، القانون

العييالم، علييى للسيييطرة العالمييية السييتراتيجيات الدوألييية،
بذلك. يتعلق وأما ثأروأاته اقتسام وأطريقة

اللييوبي على: دوأر التركيز القتصادي الجانب في وأيضاف
التجييارة منظمة العالم، اقتصاد على السيطرة في اليهودي

بذلك.  يتصل وأما الدوألي، البنك العالمية،

الدينية:     والحركات     والحزاب     الديان     - واقع2

السلمية: المة أ- في

وأالتيييارات وأالحركييات السييلمية، وأيشييمل: الحييزاب
خلل: من وأتناقش السلمية

المؤلفييات – وأالمعتقييدات- التاريييخ الفكييار – (المؤسس
النتشار– التيار في البارزة وأالنشرات- الشخصيات وأالكتب
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وأالعمييال وأالنشيياطات – التغييييري المشييروأع – وأالتوسييع
بذلك. يتصل البارزة... وأما

العالم: أنحاء باقي ب- في

النظرييية الدراسيية وأليييس القائمة، الديان وأيشمل: وأاقع
وأإنمييا المقييارن، الديييان علم في يدخل فهذا للدين العميقة

أبييرز وأانتشيياره، توسييعه عنه، أساسية حيث: معلومات من
ليييه، وأاليييدعاة الشخصييييات أبيييرز وأالمعتقيييدات، الفكيييار

بذلك. يتصل وأالنشرات.... وأما وأالكتب المؤلفات

ميين فتييدرس العييالم فييي الحييزاب بواقييع يتعلق فيما أما
وأالتيييارات الحييزاب فييي ذكييرت الييتي الجييوانب نفييس

السلمية.

السلمية:     المة     علىَ     المؤامرات     - واقع3

نهييب ميين بييه، يتعلييق وأمييا وأكل الحتلل وأيشمل: وأاقع
الحتلل وأمشيياريع وأحجمييه، العسييكري وأالوجييود الييثروأات

وأالقييوى العييالم، فييي السييتعمارية وأالسياسييات السياسية،
الحتلل.....وأكييل وأآثأييار الفكري، وأالحتلل لحتلل، العميلة

بذلك. يتصل ما

بحييوث مراكز من به، يتعلق ما وأكل الستشراق وأوأاقع
السييتراتيجية وأالخطط وأإصداراتها، العالم، في الستشراق

بذلك. يتصل المفكرين... وأما على وأأثأرها لها،

التنصيرية المؤسسات من به، يتعلق وأما التنصير وأوأاقع
وأحركييية التنصييييرية، الفضيييائية وأالقنيييوات العيييالم، فيييي

التنصييير وأاسييتغلل التنصير، وأوأسائل العالم، في المبشرين
بذلك. يتصل الدوألية....وأما للغاثأة

وأاستراتيجيتها وأالدوأل، للسلم تكيد التي الحركات وأوأاقع
خططهييا وأكشييف وأمناهجهييا، وأأسيياليبها الييدين، محاربة في

بذلك. يتصل وأالمستقبلية... وأما القائمة

السلمي، للدين يكيدوأن الذين وأالكتاب الشخاص وأوأاقع
ميين عنهييم يصييدر وأمييا تييدعمهم، التي وأالجهات وأمواقعهم،

بذلك. يتصل وأشبهات... وأما وأكتب ندوأات
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الجغرافيــا     فيهــا     (بمــا     الجغرافيــة     - الثــوابت4
البشرية):

وأيشمل: 

بنيتييه، ميين بييه يرتبييط وأمييا الكون وأاقع عن عامة - ثأوابت
الشمسييي وأالنظام وأالمذنبات وأالكواكب النجوم وأالمجرات

بذلك. يتصل وأما وأالقمار وأالنيازك

الجييوي، وأالغلف وأنشأتها، الرض وأاقع عن عامة ثأوابت-
وأالسييهول وأالجبييال الرضييية، وأالقشييرة المييائي، وأالغلف

وأالنهييار، الجارييية وأالمييياه وأالييبراكين، وأالييزلزل وأالهضاب،
وأالحيوانيييات النبييياتي، وأالغطييياء وأالغابيييات، وأالبحييييرات،

الرض طاقييات وأالصييحارى، وأتبييدلته، وأالمنيياخ وأتوزعهييا،
بذلك. يتصل وأثأروأاتها....وأما

نشييأتهم، وأأصييل تواجييدهم البشيير، عيين عاميية - ثأييوابت
مع وأتكيفهم سكنهم وأطريقة الرض، على تواجدهم وأأماكن
البشييرية وأاللغييات وأتوزعهييا، البشييرية العييراق البيئيية،

أرييياف العييالم، مييدن بهييم، النس وأصلة الجن وأاللسانيات،
تييأثأيرات البشييرية، الهجييرات حركيية العييالم، بييدوأ العييالم،
أنميياط البشييري، السييلوك فييي وأالمنيياخ الطبيعييية البيئييات

وأالمهيين، العمييال اللبيياس، شييكل المساكن، (شكل الحياة
التنقيييل الطعيييام، اليييترفيه، بيييالمرأة، الرجيييل علقييية

بذلك.  يتصل ما وأالسفر،...)... وأكل

المسلمة:     - القليات5

الييتي وأالدوأليية عييددها، المسلمة، القليات وأيشمل: وأاقع
المسيياجد عدد مشاكلها، فيها، الحزاب نشأتها، إليها، تنتمي

الصييلي، المجتمييع فييي الييذوأبان أبنائهييا، تعليييم وأوأاقعهييا،
بذلك. يتصل الصلي،... وأما المجتمع في وأالتأثأير وأالدعوة
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البحث:     مراجع-

المة كتاب بوعود، / أحمد وأضوابط أصول الواقع فقه- 1
القطري.

علي. / د.نبيل المعلومات وأعصر - العرب2
قطب. / محمد الشريعة تطبيق حول - شبهات3
التييومي محمييد / د.عميير الجتميياعي البحييث - مناهييج4

م.1971 الشعبية، ليبيا: المنشاة طرابلس،– الشيباني
دار بالشييتراك قنييديلجي / د.عامر المعلومات - مصادر5

الفكر.
العمر. / د. ناصر الواقع - فقه6
فييي مقال المهندس، / أ. حسن الواقع فهم محددات-7

المنطلق. مجلة

الفقير اللطيف عبد
الثاري سعد أبو

وأللمسلمين... وألبويه له الله غفر
آمين

هي29/8/1425 الربعاء يوم مساء
م12/10/2004 الموافق
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