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 اجلهود الفكرية للملك عبداهلل الجاني يف مواجهة 

 اإلسالمظاهرة اخلوف مو 

 *بسام البطوشد. 

 م8/9/0101م                                 تاريخ قبول البحث: 01/6/0101تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ني في مؾاجية عاىرة الحؾف الزيزة األساسية ليذا البجث ىي دراسة الثيؾد الفكرية لمزمػ عبدهللا التا      
العالؼ، إلى  ؾفؾبيا(، مؽ خالل ما خظو قمزو، وخظاباتو، والزقابالت الذجفية الزؾجيةاإلسالم، )اإلسالممؽ 

، وسيظرت الذؾر السزظية اإلسالم. وقد شيد العالؼ تساميا لغاىرة الحؾف مؽ 0202-9999ما بيؽ سسةي 
وذلػ ألسباب عدة،  ؛الخياسية والفكرية في الغرب وفي العالؼ ، وبيؽ السحباإلعالمفي  اإلسالمالزدؾىة عؽ 

. وبجكؼ اإلسالم، مزا زاد في حدة عاىرة الحؾف مؽ اإلسالمإلى  ية الزسخؾبةرىابمسيا تذاعد األعزال اإل
ية، وفي العالؼ، اإلسالممكانة الزمػ عبدهللا التاني ونداطو الخياسي والفكري الزؤثر في الزسظقةيؽ العربية و 

ؾفؾبيا، اإلسالمبجكؼ انةزائو الياشزي، نثده يفرد مخاحة كبيرة مؽ جيؾده لمةحفيف مؽ حدة محاطر و 
وتدحيص أسبابيا، وسبل مؾاجيةيا. وقد أضاف الزمػ عبدهللا لثيؾده الفكرية عددًا مؽ الزبادرات الزسظمقة مؽ 

ة حؾلو، وندر روح الزجبة ، ودحض الدبيات الزتار اإلسالمفي الةعريف بجقيقة  لإلسياموطسو األردن، 
 ية جزعاء.اإلنخانوالخالم والةعاون بيؽ أبساء 

 ، الغرب والدرق.اإلسالمؾفؾبيا، األردن، اإلسالمالزمػ عبدهللا التاني،  الكممات الدالة:

King Abdullah's II Intellectual Efforts in confronting the 

phenomenon of Islamophobia 

Abstract 

      The objective of this research is to examine the intellectual efforts of King Abdullah 

II in confronting the phenomenon of islamophobia, through his speeches, articles and 

interviews around the world between 1999-2020. 

      The world has witnessed a growing phenomenon of Islamophobia, and distorted 

stereotypes of Islam have dominated the media and among political and intellectual 

elites in the West and around the world, due to the escalation of terrorist acts attributed 

to Islam, which has exacerbated the Islamophobia. 

      By virtue of king Abdullah's position and influential intellectual activity in the Arab 

and Islamic regions, and in the world, also his Hashemite affiliation, he devotes great 

efforts to mitigate the risks of Islamophobia, diagnose its causes, and ways to confront it. 

      King Abdullah has several initiatives emanating from Jordan, to introduce the truth 

of Islam, to refute the suspicions raised about it, and to spread the spirit of peace and 

cooperation among all humanity.  

Key Words: King Abdullah II, Islamophobia, Jordan, Islam, West and East. 
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 .املقدمة
، الةتي اتختت  اإلستتالمالجختيؽ، فتتي الةذتدي لغتتاىرة الحتؾف متؽ  ابتؽييتةؼ ىتذا البجتتث بدراستة جيتؾد الزمتتػ عبتدهللا التتتاني 

والزختتمزيؽ.  اإلستالموالتقافتة فتتي الغترب وفتي العتالؼ، بدتكل ألجتص األذ  بذتؾرة  اإلعتالماستة و ىا فتي فرتاءات الخيانةدتار نظتاق 
ونغرًا لزا يةزّة  بو الزمػ عبدهللا التاني مؽ مكانة دولية رفيعة، وشبكة عالقتات واستعة ومةيستة عمتى أوست  نظتاق فتي العتالؼ، ومتا 

، نثتتد أنتتو حتتر  عمتتى اإلستتالمة ىتتذا اتنةزتتاء و تتمةو بالعروبتتة و انةزائتتو الياشتتزي، ورمزيتتإلتتى  يزارستتو متتؽ ندتتا، متتؤثر، إضتتافة
العتتالؼ، وتحميذتتو متتؽ الذتتؾر إلتتى  ، وتقديزتتو بذتتؾرتو الجقيقيتتةاإلستتالمكتتل مساستتبة يحاطتتب فييتتا العتتالؼ، لمتتدفا  عتتؽ  استتةتزار

 السزظّية الزدّؾىة الةي ُتمَذص بو. 
، وأستتباب اإلستتالممحتتاطر عتتاىرة الحتتؾف متتؽ إلتتى  بيتتوالزمتتػ عبتتدهللا التتتاني بالةس اعةستتاءويكدتته ىتتذا البجتتث عتتؽ متتد  

الزتؤتزرات تسامييا، وسبل مؾاجيةيا والةذدي ليا. وقد اسةسد الباحث عمى كةابات الزمػ عبدهللا التتاني وخظاباتتو ومدتاركاتو فتي 
  .0202-9999ية الزةسؾعة، عبر العالؼ، وعبر سسي حكزو اإلعالموالزساسبات الخياسية والفكرية و 

 
 .ة البحح وإشكاليتهمههجي

يتتيتي ىتتذا البجتتث فتتي ستتياق دراستتة الفكتتر، ويمةتتزم بزسيثيتتة تجميتتل الزرتتزؾن، وتجديتتد مالمتتي الر يتتة الفكريتتة التتؾاردة فتتي 
الفكريتة الةتي  لمزسغؾمتةرستؼ الذتؾرة الكمّيتة إلتى  الحظاب الفكري لمزمػ عبدهللا التتاني، ومساقدتة خظابتو الفكتري وتجميمتو، و تؾت

 . اإلسالمخيلة مؾاجية عاىرة الحؾف مؽ تجكؼ ر يةو في م
وُيعستتى ىتتذا البجتتث باإلجابتتة عمتتى جزمتتة أستتامة، جتتاءت عمتتى السجتتؾ ابتتتيل متتا مؾقتته الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني متتؽ عتتاىرة 

متتؽ وجيتتة نغتتر الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني؟ ومتتا ُستتبل مؾاجيتتة عتتاىرة  اإلستتالم؟ ومتتا محتتاطر عتتاىرة الحتتؾف متتؽ اإلستتالمالحتتؾف متتؽ 
فتتي  ستيامفتي ر يتة الزمتتػ عبتدهللا التتاني؟ ومتتا أبترز الثيتتؾد والزبتادرات الةتي رعاىتتا الزمتػ عبتدهللا التتتاني لإل إلستتالماالحتؾف متؽ 

 ؟اإلسالمالةذدي لغاىرة الحؾف مؽ 
  

 .خطة البحح
 في فكر الممك عبدهللا: اإلسالمأواًل: أسباب ظاهرة الخهف من 

 لإلسالم. الحاطئالفيؼ  -9
 .اإلسالملسزظية الزدّؾىة لجقيقة الةرويج الزةعّزد لمذؾر ا -0
 .اإلسالمالُزمَذص ب رىابتذاعد عاىرة اإل -3

 في فكر الممك عبدهللا: اإلسالمسبل مهاجهة ظاهرة الخهف من  :ثانياً 
 بذؾرتو الجقيقية لمعالؼ. اإلسالممخؤولية الزخمزيؽ جزيعًا في تقديؼ  -9
 .إلسالمادور األقميات والثاليات الزخمزة في العالؼ في تذجيي  ؾرة  -0

 :اإلسالممبادرات الممك عبدهللا لمهاجهة ظاهرة الخهف من  :ثالثاً 
 .م0222رسالة عّزان  -9
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 .م0227كمزة سؾاء  -0
 .م0292الؾئام الديسي  -3

 

 .يف فكر امللك عبداهلل اإلسالمأسباب ظاهرة اخلوف مو  لأواًل
شتتزؾليًا مةكتتاماًل،  (0)(Islamophobia) اإلستتالمبزؾاجيتتة عتتاىرة الحتتؾف متتؽ  (9)يتتيتي اىةزتتام الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني

يغيتتر فتتي ستتياق متتا قدمتتو متتؽ خظتتاب سياستتي وفكتتري فتتي مساستتبات ومتتؤتزرات ولقتتاءات ومقتتابالت إعالميتتة كتيتترة شتتزم  أرجتتاء 
عمتتى شتترح ، ويجتتر  (Islamophobia) اإلستتالمالعتالؼ. إذ يبتتدي اىةزامتتًا بةؾضتتيي أستتباب وعؾامتتل تستتامي عتتاىرة الحتتؾف متتؽ 

 ، بيتتدف تدتتؾيو  تتؾرتو وتسفيتتراإلستتالمسا تتعة لمعتتالؼ. كزتتا يسبتتذ األفكتتار والززارستتات الزختتياة، الةتتي تمذتتص بال اإلستتالمحقتتائص 
 الساس مسو، وتذؾيره بزتابة خظر عمى الخمؼ العالزي.

يتتة، الةتتي رىابويكتتّرس الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني جانبتتًا واستتعًا متتؽ جيتتده الخياستتي والفكتتري، لمةتقيتتف بحظتتؾرة األعزتتال اإل 
ويدتتؾه  تتؾرتو.  اإلستتالم، وىتتؾ مسيتتا بتتراء، وتتتيثير ذلتتػ عمتتى  تتساعة رأي عتتام عتتالزي يختتيء فيتتؼ حقيقتتة اإلستتالمبتمذتتص 

، ومتتا تفتترزه األعزتتال (3)فتتي أميركتتا 0229ويرتترب الزمتتػ عبتتدهللا متتتاًت عمتتى ذلتتػ بسةتتائج أحتتداث الجتتادي عدتتر متتؽ ستتبةزبر 
ئفة ومدّؾىة لإلسالم، ومعادية لو، تخيؼ في إنةاج مسغؾمة متؽ ية عمى الدوام، في كل مكان أو زمان، مؽ تذؾرات زارىاباإل

الجسيف. ويتر  الزمتػ عبتدهللا أن تتدا يات أحتداث الجتادي عدتر  اإلسالمالزداعر واألفكار والزؾاقه الخمبية الزؤطرة لذؾرة 
ن الغترب اخةمظت  لديتو أل ؛ونةائثيا الختمبية عمتى العترب والزختمزيؽ خظيترة؛ فكتانؾا أكتتر الزةرترريؽ مسيتا 0229مؽ أيمؾل 
، مزتتا أوجتتب الةذتتدي ليتتذه الةتتدا يات وابثتتار الختتمبية، إلوحاولستتا قتتدر اإلمكتتان أن نؾضتتي رىتتابوالعتترب باإل اإلستتالمعالقتتة 

، الةتي حتاول العديتد متؽ قتادة الترأي والذتجافة فتي الغترب إلذتاقيا بتو. رىتابالعغتيؼ عتؽ عتاىرة اإل اإلسالمالذؾرة، ونسي  ب
، وتبتتّيؽ رىتتابختتمزيؽ، أن نغّيتتر الذتتؾرة لتتد  الغتترب متتؽ ختتالل حزتتالت مكتفتتة تؾضتتي مؾقفستتا متتؽ اإلالزظمتتؾب مستتا كعتترب وم

 .(2)وبراءتو مؽ الذيؽ يجاولؾن الةخةر خمفو لةجقيص مآربيؼ وأىدافيؼ وأفكارىؼ اليدامةإل اإلسالمسزاحة 
وحاضتترًا عمتى أجستدة أعزتتال  وىتذا اإليزتان بؾاجتب العتترب والزختمزيؽ الزقتدس فتتي مؾاجيتة ىتذه الغتتاىرة، بقتي مةؾا تالً 

بيتتذا الدتتين دون تؾقتته أو انقظتتا ،  عةستتاءالزمتتػ عبتتدهللا التتتاني، عبتتر عقتتديؽ ونيتتف متتؽ ستتسؾات حكزتتو؛ لسثتتد أنتتو يؾا تتل ات
ية، وتتتارة لمغتترب األوروبتتي، اإلستتالملمةيكيتتد عمتتى ذات الزعتتاني، ويؾجتتو خظابتتو تتتارة لمزثةزتت  التتدولي، وتتتارة لمتتدول العربيتتة و 

يتتتات الزةجتتتدة األمريكيتتتة، وىتتا نجتتتؽ نثتتتده يعبتتتر أمتتام قتتتادة التتتدول العربيتتتة عتتؽ ضتتترورة السيتتتؾ  بؾاجتتتب مؾاجيتتتة وأختتر  لمؾت
ورستتالةو الختتزجةإل متتؽ تدتتؾيو، ويظتتالبيؼ برتترورة مؾاجيتتة مرتتادة متت   اإلستتالم، ومتتا تةعتتر  لتتو إل تتؾرة اإلستتالمالحتتؾف متتؽ 
رب إلحربستا نجتؽ الزختمزيؽ، ف متا أن نؾاجييتا فتراد ، أو ، وأن ىذا الةذدي ىتؾ واجبستا، كزتا أن ىتذه الجتاإلسالمالجرب عمى 

 .(5)أن نيخذ القرار الذائب بالعزل الثزاعي الدزؾليإل
نغترًا لزتا يزتمتو  ؛وفي ر ية الزمػ عبدهللا التاني ف ن ىذا الؾاجب ت يقةذر عمى العرب والزخمزيؽ، لكسو واجب دولتي 

لجرارات والتقافتات والتدول، مؤكتدًا إيزانتو بزذتمجة العتالؼ أجزت  فتي مؽ محاطر تةيدد العالقات بيؽ ا اإلسالمالةحؾيف مؽ 
، فكزتتا ناشتتد القتتادة العتترب، ستتبص لتتو أن ناشتتد الزثةزتت  التتدولي بيستتره بؾجتتؾب إلأن اإلستتالموجتتؾب مكافجتتة عتتاىرة الحتتؾف متتؽ 

 .(6)ؾفؾبياإلاإلسالمنكافي كل أشكال 
 الزذادرإلى  لف  األنغارإلى  عبدهللا التاني يعزد الزمػ ،اإلسالمثقافة الحؾف مؽ وفي سياق تجذيره مؽ محاطر تعزيز 
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قبتتتل يةعتتتر  لمةدتتؾيو الززتتتسيج الزتتتزدوج متتؽ التتتداخل ومتتتؽ الحتتارج، إلستتتؾاًء متتتؽ  اإلستتتالمالزسةثتتة ليتتتذه الغتتتاىرة، مبيستتًا أن 
 يدتتكل تيديتتداً  . ويتتر  فتتي متتا يفعمتتو الظرفتتان إلمتتا(7)ؾفؾبيا(اإلستتالمإل )اإلستتالمالحتتؾارج، أو متتؽ قبتتل متتؽ يسدتترون الحتتؾف متتؽ 

 .  (8)لمبدرية جزعاءإل
والةحؾيتتتف مستتتو، ويظالتتتب  اإلستتتالموفتتتي الؾقتتت  التتتذي يجتتتّذر فيتتتو الزمتتتػ عبتتتدهللا متتتؽ محتتتاطر عتتتاىرة الحتتتؾف متتتؽ 

بزؾاجيةيتا؛ ف نتتو فتتي الختتياق ذاتتو يبجتتث فتتي أستتبابيا، وييتةؼ بالكدتته عتتؽ مسابعيتتا، بيتدف تثفيتتف ىتتذه الزستتاب ، لمجيمؾلتتة 
ف ن الزمػ عبدهللا، ت يبجث في الثتذور  اإلطارتدا ياتيا ومحاطرىا الزؤذية لمثزي . وفي ىذا  دون تفاقؼ الغاىرة وتسامي

، لكسو يركز عمى األسباب الفاعمة فتي الؾقت  التراىؽ، والةتي متا زالت  تعيتد إنةتاج الغتاىرة، وتختيؼ فتي (9)الةاريحية لمغاىرة
ومتتا كةبتتو متتؽ مقتتاتت، ومتتا أدلتتى بتتو متتؽ تذتتريجات  تسامييتتا. ومتتؽ ختتالل قتتراءة متتا قدمتتو الزمتتػ عبتتدهللا متتؽ خظابتتات،

 :يتيية، عبر عقديؽ ونيف مؽ تؾليو الجكؼ، يزكسسا تذسيف أسبابيا؛ فيزا ياإلعالمفي عدد مؽ الزقابالت  إجاباتو 
 

 الفهم الخاطئ لإلسالم: (5
ل فتتي الفيتتؼ ، عمتتى مرتكتتز أستتاس يةزتتتاإلستتالمتقتتؾم ر يتتة الزمتتػ عبتتدهللا فتتي تدتتحيص أستتباب نزتتؾ عتتاىرة الحتتؾف متتؽ 

والتقافتة فتي الغترب، وفتي أنجتاء مةفرقتة متؽ العتالؼ، ت ستيزا بتيؽ متؽ  اإلعتالمالحاطئ لإلسالم. وفي سبيل تفسيد متا يتتار فتي 
. ونثتتده فتتي أحتتد اإلستتالممساقدتتة كتيتتر متتؽ الدتتبيات الزتتتارة ضتتد إلتتى  ، فتت ن الزمتتػ عبتتدهللا يتتذىباإلستتالميثيمتتؾن حقيقتتة 

ستتتؾء الفيتتتؼ، التتتذي يمذتتتص بتتتو كتتتديؽ يثتتتافي العمتتتؼ  اإلستتتالمالذتتتجه العالزيتتتة، يسفتتتي عتتتؽ  الزقتتتاتت، الةتتتي ندتتترتيا كبريتتتات
ي فتتي ميتتاديؽ العمتتؼ والةقتتدم؛ اإلنختتانفتتي الثيتتد  اإلستتياموالةجتتديث، ويقبتتل بتتالةحمه أو يغذيتتو، أو أنتتو يقبتتل اتستتةسكاف عتتؽ 

يث بدتتتكل بّستتاء. فتتتالقرمن الكتتتريؼ والجتتتديث يزستتت  أتباعتتتو متتتؽ اتنحتترا، بالعتتتالؼ الجتتتد اإلستتالمفيقتتؾلل إللتتتيس  تتتجيجًا أيرتتتًا أن 
عقيتدتيؼ  مبتاد مساقدتة إلتى  الدريف يؤيدان عقيدة ديساميكية تقؾم عمى البجتث والةفختير. مستذ األيتام األولتى، دعتي الزؤمستؾن 

 .(92)وتعميميا وتظبيقيا ضزؽ الؾاق  الذي يعيدؾن فيوإل
، إللقتتد انبتتتص اإلستتالمي لمعتترب والزختتمزيؽ فتتي عتتل اتسةدتتياد بؾقتتائ  الةتتاريه وشتتؾاىد اإلنثتتاز الجرتتار إلتتى  ويتتذىب

العذتر التذىبي لإلستالم، بتدءًا بتالقرن الةاست  لمزتيالد، نةيثتة عزتل مفكتريؽ مختمزيؽ مختةسيريؽ. كتانؾا روادًا لةقميتد عقالنتي 
العدالتتة ليبرالتتي وحرتتارة مزدىتترة مةعتتددة األعتتراق. أرستتى العمزتتاء الزختتمزؾن معتتالؼ بتتارزة فتتي الظتتب وعمتتؼ الفمتتػ والعمتتؾم و 

 .(99)اتجةزا ية، وىي أفكار هييت الظريص أمام السيرة األوروبيةإل
 إستياماتيؼوفي معر  تفخيره ألسباب الةراج  الجراري، الذي ألّؼ بزخيرة الزخمزيؽ فيزا بعتد، وتختبب فتي تراجت  

 الختمظة،إلتى  تعةقتادي في عذؾر تحقة، يقؾلل إلفتي القترن الرابت  عدتر جتاء نتؾ  جديتد متؽ ااإلنخانفي الزسثز الجراري 
العيؾد األولى تؾفر مخارًا إلى  اإليثابية الةي تعؾد اإلسالموىؾ نؾ  أغمص الباب أمام الجؾار واتسةكداف. غير أن تقاليد 

 .(90)مخر، مخارًا يجةرم الةسؾ  ويرتاد أفكارًا جديدة ويزّكؽ الساس في أجزاء الزثةز .إل
 اإلستتالمستبات عتتدة، بدىدتتةو متتؽ حثتؼ ستتؾء الفيتتؼ، التذي يجزمؾنتتو حتتؾل ويذتارح الزمتتػ عبتتدهللا قتادة العتتالؼ فتتي مسا

والزختتمزيؽ؛ فسثتتده مجتتّذرًا متتؽ عتتدم القيتتام بزتتا يثتتب القيتتام بتتو لزجاربتتة الذتتؾر السزظيتتة، مظالبتتًا برتترورة أن إلنعّمتتؼ شتتبابسا 
مثزيتت  فتتي ستتبيل اتحتتاذ خظتتؾات أىزيتتة الةعتتاون والزختتؤولية الزدتتةركة لإلتتى  التتروابا الزدتتةركة ألديانستتا وحرتتارتساإل. مؾّجيتتاً 
 اتعةدال والةفاىؼ ليخ  لسا وحدنا، فعمى جزي  األديان وجزي  التقافاتإلى  مةبادلة ومدةركة مؽ طرفي الزعادلة، إللكؽ الظريص
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 .(93)مخؤولية العزل عمى دف  اتحةرام العالزي، الذي يعةزد عميو مخةقبمساإل
 ، يثتددىا الزمتػ عبتدهللا بؾضتؾح فتي محاطبةتواإلسالملةذؾرات، حؾل تذجيي الفيؼ واألفكار واإلى  ومتل ىذه الدعؾة

يتتة فتتي الغتترب، ولتتؼ يثامميتتا، إذ يجتتّذر متتؽ خظتتؾرة الفيتتؼ الزغمتتؾ، لإلستتالم، الختتاكسة فتتي اإلعالمالسحتتب الخياستتية والفكريتتة و 
بتيؽ الزثةزعتات والتقافتات، إذ  ذىسيتة قتادة العتالؼ، وفتي الغترب تجديتدًا، وخظتؾرة ىتذه الجالتة تكزتؽ ت فتي رأيتو ت فتي زر  الفرقتة

لتتد  العديتتد متتؽ الزختتؤوليؽ الغتتربييؽ والزعاىتتد الفكريتتة وقتتادة  اإلستتالميقتتؾلل إلأجتتد نفختتي مذتتدومًا متتؽ الفيتتؼ الزغمتتؾ، لظبيعتتة 
. ويجّذر مؽ خظتؾرة الفيتؼ (92)و ّسا  الخياسات، حيث أجد نفخي مرظرًا لةؾضيي ما ىؾ واضي الزرة تمؾ األخر إل اإلعالم
الفاعمتة فتي . ولتؼ يةتردد الزمتػ عبتدهللا فتي لفت  نغتر القتؾ  (95)الجقيقيتة، فتي مساستبات عتّدة اإلستالمفي فيتؼ طبيعتة الزغمؾ، 
، فكمزا نز  األولى أثزترت تذتاعدًا رىابوالةظرف واإل اإلسالمالعالقة الظردية بيؽ عاىرتي الحؾف مؽ إلى  ىذا العالؼ،
 ( 96)في التانية.

، إذ إلستؾف يدتعر اإلستالمنةيثة تستامي الحتؾف العتالزي والغربتي متؽ إلى  هللا التانييمف  الزمػ عبد ،وبعبارة أخر  
 .(97)الزخمزؾن بالعزلة، وأنيؼ ميزدؾن وضجاياإل

 

 :اإلسالمالترويج لمرهر النمطية المذّههة لحقيقة  (2
، والةتي تغتّذي فتي ماإلستالويتربا الزمتػ عبتدهللا التتاني بتيؽ الفيتؼ الحتاطئ لإلستالم، والذتؾر السزظيتة الزدتّؾىة لجقيقتة 

. ويسّبو في ىذا الخياق مؽ خظؾرة اتسةخالم لمذتؾر السزظيتة، مظالبتًا بزجاربةيتا، وبةعزيتز اإلسالمالسياية عاىرة الحؾف مؽ 
العتالؼ. ويؤكتد  امةتدادثقافة احةرام ابخر لد  الثزي ، وبةرسيه ثقافة الروابا الزدتةركة الديسيتة والجرتارية لتد  الدتباب عمتى 

ي ابن، لكستو يةختاءل؛ ومتاذا بحذتؾ  جزيت  األديتان وجزيت  التقافتات؟ فةعزيتز اإلستالممية تيخذ مثراىا فتي العتالؼ بين العز
ثقافتة اتحةتترام العتتالزي، جيتد مظمتتؾب متتؽ الثزيتت ، ولتيس فقتتا متتؽ الزختمزيؽ. ويعّبتتر بؾضتتؾح عتتؽ إيزانتو بتتين الةظتترف لتتيس 

والتقافات، ويبدي دىدةو مؽ ما يمزخو لتد  قتادة الغترب والخياستييؽ حكرًا عمى بعض الزخمزيؽ، لكسو مؾجؾد في كل األديان 
يتتيؽ متتؽ فيتتؼ قا تتر ومدتتؾوه لإلستتالم، وىتتذا متتا يختتةتزره الزةظرفتتؾن عمتتى اختتةالف مستتابعيؼ لتتزر  الززيتتد متتؽ الفرقتتة اإلعالمو 

، فعمتتى جزيتت  التتتدول والجتتؾاجز بتتيؽ بستتي البدتتر. إلإن الزختتار نجتتتؾ الةختتامي واتحةتترام لتتيس مقةذتترًا عمتتتى الزختتمزيؽ وحتتدىؼ
والدعؾب أن تقؾم بدور في ىذا الخياق، وىذا يعسي رف  الذؾت ضد الذؾر السزظية والةجقير عمتى كتل مختةؾ ، كزتا يعستي 

أفعال، واألىؼ مؽ ذلػ كمو، يا أ دقائي، أدعؾكؼ لسسيض معًا لسعّمؼ ونخاعد الثيتل األ تغر ستسًا فتي إلى  ترجزة ىذا اتلةزام
 .(98)يةإلاإلنخانةقبل جديد نجةرم فيو اتخةالفات ونةفيؼ أنسا شركاء في بمديسا، في تدكيل مخ

، ومتتتؽ أبرزىتتتا فتتتي التقافتتتة الغربيتتتة، اإلستتتالمالةتتتي تمذتتتص ب اتدعتتتاءاتونثتتتد الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني وىتتتؾ يعةستتتي بتتتسقض 
ؾء فيتتؼ فتتي الغتترب، والزتتزاعؼ يكتتره بظبيعةتتو الزختتيجية والييؾديتتة، يقتتؾلل إليزعثستتي كتيتترًا متتا أجتتده متتؽ ستت اإلستتالماتعةقتتاد بتتين 

ىستتتاك متتتؽ أن الزختتتمزيؽ يكرىتتتؾن الزختتتيجية والييؾديتتتةي فتتتي الجقيقتتتة، فتتتي ديسستتتا ستتتةة أركتتتان لإليزتتتان، مسيتتتا اإليزتتتان بالكةتتتب 
، وقتد ُذكتر فتي القترمن، عمتى اإلنثيل والةؾراة، وأخر  اإليزان بالرستل، نجتؽ نتؤمؽ بختيدنا  يختى الزختيي  لالخزاوية، أي
متترة كزتا أعةقتتد، وبستاًء عميتتو ف نتو يزعثستتي، ل سته، متتا  32ة، أمتا متتريؼ العتذراء، عمييتتا الختالم، فقتتد ذكترت متتر  05متا أذكتر، 

  .(99)أشيده في الغرب مؽ سؾء فيزيؼ لسغرة الزخمزيؽ لمزخيجية والييؾديةإل
 ، مفادىا الزعؼاإلسالمويدحض الزمػ عبدهللا شبية أخر  تدّكل جزءًا مؽ الذؾر السزظية الخمبية الزتيرة لمحؾف مؽ 
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ضترورة الةسبيتو بتين إلى  . ويذىباإلسالميقؾم عمى أيديؾلؾجية مةظرفة في األساس، وأن الةظرف حكر عمى  اإلسالمبين 
الزختمزيؽ األبريتتاء ىتؼ ضتتجية إلاأليديؾلؾجيتة الفاستتدة ألقميتة ضتتالةإل، وأنيتؼ كتتانؾا أول الزختةيدفيؽ متتؽ قبتل الزةظتترفيؽ، كزتتا 

فتتي جتتؾىره وحقيقةتتو، واأليتتديؾلؾجيا الفاستتدة الةتتي يةبّساىتتا نفتترم مةظتترف متتؽ الزختتمزيؽ.  اإلستتالماىتتةؼ برتترورة الةفريتتص بتتيؽ 
ويجتتر  الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني عمتتى الةيكيتتد بتتين غالبيتتة الزختتمزيؽ يرفرتتؾن الةظتترف، وأن  تتؾت ىتتذه الغالبيتتة الرافرتتة 

 .(02)لمةظرف، ىؾ الذؾت الجقيقي لإلسالمإل
ت يقتؾم عمتى أيتديؾلؾجيا عسيفتة، وت يةتردد فتي مذتارحة العتالؼ بتين األديتان والتقافتات  ماإلستالويؤكد الزمػ عبتدهللا أن  

، إلفكتل التديانات عانت  ومتا زالت  متؽ العسته اإلستالمكميا ابةمي  بتالةظرف وعرفةتو وعانت  متؽ تبعاتتو، وأنتو لتيس حكترًا عمتى 
ريؽ وىتؾ عذتر الةبتادل العتالزي والزعرفتة الزةدفقتة؛ والةظرف، المتذيؽ يزارستيزا القمتة، وحةتى ونجتؽ نبتدأ القترن الجتادي والعدت

ف ن اسؼ هللا ُيخةغل في تدثي  اتنقخامات وتبريتر الذترا . إن اتخةالفتات بتيؽ العقائتد تذتبي اخةالفتات بتيؽ الدتعؾب، مزتا 
كتتؽ أن يفرقتتؾا يثعتل كتتل البدتترية تعتاني. إنستتا ندتتةرك معتًا فتتي مختتؤولية الجيمؾلتة دون إستتاءة استتةغالل التديؽ متتؽ قبتتل التذيؽ يز

 .(09)بيسسا، وعميسا واجب خا  لزكافجة الغمؼ، الذي يخةغمو الزةظرفؾن في كتير مؽ األحيانإل
ي متؽ تجتّؾتت ومراجعتات قذتدىا نبتذ أيتديؾلؾجيا اإلستالمما يثري داخل العالؼ إلى  ويمف  الزمػ عبدهللا التاني السغر
ةتو، وأن متؽ بتيؽ مختمزي العتالؼ التذيؽ يزيتد عتددىؼ عتؽ مميتار نختزة، وحقيق اإلستالمالةظرف الزائفة الدخيمة والزدّؾىة لثتؾىر 

إليدتتكل الزةظرفتتؾن، بظبيعتتة الجتتال، أقميتتة ضتتايمة، وقتتد اعةقتتد كتيتتر متتؽ الزختتمزيؽ عمتتى متتّر العقتتؾد أنيتتؼ يختتةظيعؾن تثاىميتتا؛ 
الةفكيتر، رت ىتذا الستؾ  متؽ غّيت م0229ألنيؼ ت عالقة ليؼ بيذه الفاة اليامدتية الزثرمتة، لكتؽ أحتداث الجتادي عدتر متؽ أيمتؾل 

فتتالفكرة بتتين أي شتتحص يزكتتؽ أن يختتةغل ديسستتا إلجتتازة قةتتل األبريتتاء، أثتتارت حستتص الزختتمزيؽ فتتي كتتل مكتتان، وحختتب معرفةتتي، 
ية وكتتل مسغزتتة إستتالمية رئيختتية فتتي الؾتيتتات الزةجتتدة أدانتت  اإلستتالمفتت ن كتتل دولتتة مختتمزة، وكتتل مركتتز لمدراستتات والعمتتؾم 

يمتؾل إدانتة مظمقتة، وقتد فعمت  ذلتػ، لتيس متؽ بتاب المياقتة الدبمؾماستية، ولتيس خؾفتًا متؽ الؾتيتات ىثزات الجادي عدر مؽ أ
الزةجتتدة، بتتل ألن عقيتتدتسا تةظمتتب ذلتتػ، لكتتؽ عميستتا أن نقتتؾم بزتتا ىتتؾ أكتتتر متتؽ ذلتتػ لمةيكتتد متتؽ أن يكتتؾن الذتتؾت الجقيقتتي 

عتتًا عتتؽ إستتالم معةتتدل، إستتالم يعتتزز قدستتية الجيتتاة لإلستتالم مختتزؾعًا. وعمتتى الزختتمزيؽ فتتي ىتتذه األيتتام أن يثتتاىروا بثتترأة دفا
الزرتظيديؽ، يحتدم الرجتل والزترأة عمتى حتد ستؾاء، ويؤكتد عمتى أختّؾة الثتسس البدتري بيكزمتو، فيتذا ىتتؾ إلتى  ية، يذتلاإلنختان
 .(00)تدميرهإلإلى  يؾن رىابالذي يخعى اإل اإلسالمالجقيقي الذي دعا إليو رسؾلسا الكريؼ، وىؾ  اإلسالم
 

 : اإلسالمالُممَرق ب رهابة اإل تراعد ظاهر  (3
التذي يزارستو بعتض الزسةختبيؽ لإلستالم وباستزو، وىتؾ مستو بتراء،  رىتابيؤكد الزمػ عبدهللا التاني إيزانو الراسه بين اإل

والزختتمزيؽ  اإلستالميتة عمتى  تؾرة رىاب. ويرترب متتاًل لمسةتائج الزتدمرة ل عزتتال اإلاإلستتالميعتّد أحتد مذتادر الةجتريض ضتد 
مؽ تدا يات، إلترك  مثارًا عمتى العتالؼ بيستره، لكتؽ أكبتر أثتر ليتا كتان ىتؾ  م0229أحداث الجادي عدر مؽ أيمؾل بزا خمفةو 

يدث  عمى العسته. ووفقتًا تستةظال  أجتراه أخيترًا مركتز بيتؾ ل بجتاث حتؾل الستاس والذتجافة، فت ن  اإلسالمالفكرة الزائفة بين 
ستتؾء فيتتؼ ييتتدد بةززيتتص أ تتدقاء الختتالم، عربتتًا وأميتتركييؽ، فتتي الؾقتت  التتذي  ىتتذا متتا يعةقتتده عتتدد مةزايتتد متتؽ األميتتركييؽ، وىتتذا

 .(03)الةكاتهإلإلى  نجؽ فيو بيمس الجاجة
 عمىالةيكيد عمى ىذا اتسةسةاج، فيةخاءل؛ إلما الغاية متاًل مؽ اليثؾم بالظائرات إلى  وبعد سسؾات يعؾد الزمػ عبدهللا
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، بجيتث تختبب التذعر لتد  اإلستالما لتزر  بتذور الكراهيتة لتد  الغترب تثتاه برجي مركز الةثارة العالزي فتي نيؾيتؾرك؟ إنيت
 .(02)معخكر الةظرفإلإلى  غالبية الزخمزيؽ وتثعميؼ يدعرون بينيؼ ضجايا مخةيدفيؽ، وبالةالي تدف  بيؼ

الزمتػ عبتدهللا  يتة، يدتددإرىابوفي ذروة  عؾد إلداعشإل وأخؾاتيا في سؾرية والعراق والزسظقة العربية وما اقةرفةو متؽ جترائؼ 
عمتتى أن إلالةفختتيرات الزغمؾطتتة الةتتي يةدتتدق بيتتا الثيتتاديؾن الةكفيريتتؾن؛ فيتتي مجتتل الستتزا  والحتتالف، وىتتؤتء ىتتؼ أ تتل الزدتتكمة 

. فيتتؼ يرفرتتؾن إلوبدتتكل (05)والزختتمزيؽ اإلستتالمالختتسي فقتتاإل. وت يزكتتؽ اعةبتتارىؼ مزتمتتيؽ لجقيقتتة  اإلستتالمبالزائتتة متتؽ  0ويزتمتتؾن 
ي الزتتؾطؽ الةتتاريحي لمةستتؾ  والتتةعمؼ، كزتتا أن اإلستتالم تتيل لإلستتالم وانفةاحتتو، وىتتي مزايتتا جعمتت  متتؽ العتتالؼ عسيتتف، اتعةتتدال األ

، يعّمزستتتا بتتتين الثيتتتاد األكبتتتر لتتتيس ضتتتد ابختتتريؽ أبتتتداً، بتتتل ىتتتؾ ضتتتد عتتتسفيؼ ت يدتتتكل إلجيتتتادًاإل أو حربتتتًا مقدستتتة، فتتتالسبي   
، ، وأول خميفتتة لتتو، أبتتؾ بكتتر الذتتديص  تتية  تتجابي الرستتؾل و إلتتى  ىتتؾ جيتتاد التتسفس، ويدتتير لإخفاقتتات الزتترء نفختتو، أي

. ويؾّضتتتي بينتتتتو إلعستتتدما يرتكتتتتب (06)اإلستتتالملثستتتؾده الزختتتمزيؽ بتتتتاحةرام الزتتتدنييؽ والزختتتالزيؽ، واتلةتتتتزام بيخال يتتتات الجتتترب فتتتتي 
مزيؽ كتتانؾا يةمقتتؾن تعميزتتات أن الثستتؾد الزختتإلتتى  ية. ويمفتت  نغتتر العتتالؼاإلستتالمالزةظرفتتؾن الفغتتائ  فتت نيؼ أيرتتًا يختتياؾن لمةعتتاليؼ 

إلتتتى   تتارمة لجزايتتتة الزتتتدنييؽ، قبتتل وقتتت  طؾيتتتل متتؽ  تتتدور مؾاثيتتتص جسيتتف حتتتؾل الجتتترب فتتي القتتترن العدتتتريؽ، ويعيتتد اإلشتتتارة
 .(07)اليادفة لربا سمؾكيات الزخمؼ الفرد والثيش الزخمؼ في حالة الجرب اإلسالمالزراميؽ األخال ية الخامية الؾاردة في 

 
 .يف فكر امللك عبداهلل اإلسالمجهة ظاهرة اخلوف مو سبل موا لثانيًا

 

 برهرته الحقيقية لمعالم:  اإلسالممدؤولية المدممين جميعًا في تقديم  (5
نمزس إيزانو بزخؤولية الزخمزيؽ جزيعتًا فتي تقتديؼ  اإلسالملغاىرة الحؾف مؽ  وفي سياق تذدي الزمػ عبدهللا التاني 
العتالؼ بعيتدًا عتؽ عزميتات إلتى  اإلسالمنثده مسدغاًل بززارسة ىذه الزخؤولية، مؤمسًا بةقديؼ بذؾرتو الجقيقّية لمعالؼ، و  اإلسالم

إلتى  ؛ فيكتّرس جيتؾدهاإلستالمالةحؾيف الثارية مستو، وبزعتزل عتؽ متؤثرات الذتؾر السزظيتة الزقةرنتة عمزتًا فتي العقتل الغربتي ب
بجقيقةتو بعيتدًا عزتا  اإلستالمؾم عمى ضرورة الةعترف عمتى فكرة جؾىرية تقإلى  مؽ شبيات، مخةسداً  اإلسالمدف  ما يتار حؾل 

. اإلستتالممتتؽ مزارستتات مدتؾىة، وبعيتتدًا عتتؽ متتا تتيتتره قتتؾ  مةظرفتة متتؽ غيتتر الزختتمزيؽ ضتتد  اإلستتالميتيتره الةظتترف الزتترتبا ب
ة، وىتي رستالة ستالم، ياإلنختانالةيكيتد عمتى أن الرستالة الزركزيتة لإلستالم تةركتز حتؾل إلاألختّؾة إلتى  يذىب الزمػ عبدهللا ابةداءً 

إلفتتي حقيقةتتو وجتتؾىره ت يجتتض عمتتى العستته أو الكراهيتتة وت  اإلستتالم. وأن (08)وتختتامي، وتعتتاطه ورحزتتة واحةتترام ل ختتريؽإل
، التتترحزؽ والتتترحيؼ، وتجيةستتتا الختتتالم عمتتتيكؼ، وىتتتي دعتتتاء بتتتين ُيتتتسعؼ متتتؽ اإلستتتالميقبميزتتتا، بتتتل إن متتتؽ أستتتزاء هللا الجختتتسى فتتتي 

 .(09)نحاطبو بالخالمإل
وأ ؾلو وأيتديؾلؾجيا الةظترف الةتي يةبساىتا بعتض  اإلسالمضرورة الةفريص بيؽ مباد  إلى  ؼ الزمػ عبدهللا بمف  اتنةباهويية

األفراد والثزاعات مؽ الزخمزيؽ، وىؼ في حقيقة األمر ت يدتكمؾن ستؾ  أقميتة ىامدتية متؽ مثزتؾ  الزختمزيؽ الزسةدتريؽ فتي كتل 
ية وتعاليزيتتاإل، اإلستتالمجتتؾن لتتو ىتتي أيديؾلؾجيتتة سياستتية ب يرتتة تسةيتتػ مبتتاد  الدتتريعة مكتتان متتؽ ىتتذا العتتالؼ، ويؤكتتد أن إلمتتا يروّ 

، بينو ت يؾجد ما يبترر ذلتػ، إلميزتا كتان حثتؼ الزترارة الةتي رىابويذىب في معالثةو لزا يقدمو البعض مؽ مبررات لمةظرف واإل
. ويفختي الزثتال (32)ييمرنتا بتين ت نسختاق وراء الكراهيتةإلتعةزل في السفس، وميزا كان  الدرور، الةي يؾاجييا الزترء، فت ن القترمن 

الزبستي عمتى  اإلستالمىتؾ ديتؽ إلالةختامي والختالم ت العدوانيتة وتذتّيد األخظتاء،  اإلستالملززيد مؽ الةؾضيي في وق  تحتص بتين 
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ن الكتريؼ والختسة السبؾيتة، ت األ ؾل الراسحة، ت الزغاتة في الةفا يل حد الةظرف، إسالم السغرة الدزؾلية الةي جاءت في القترم
 .  (39)اتنةقائية عبر اجةزاء تفخير ابيات القرمنية، واألحاديث لحدمة أجسدات سياسيةإل

ويؾّجو الزمػ عبتدهللا جيتده لزحاطبتة العقتل الغربتي مؾضتجًا الزعستى الجقيقتي ألن يكتؾن الزترُء مختمزًا؛ فيؤكتد عمتى  
يفتر  احةترام  اإلستالمنتا وغالبيتة الزختمزيؽ، قتد ندتينا مستذ الظفؾلتة ونجتؽ نتةعمؼ أن ، إلفياإلستالمية الةتي يةرتزسيا اإلنخانالزعاني 

وىتتي الختتالم عمتتى ابختتريؽ وليتتؼ، إلكزتتا أن متتؽ بتتيؽ أستتزاء هللا  اإلستتالمويتتدلل عمتتى ذلتتػ بةجيتتة  ابختتريؽ وتقتتديؼ الرعايتتة ليتتؼإل
بتين يتسعؼ بالختالم،  خالم عميكؼإل وىتي دعتاء ل خترالجخسى إلالرحزؽ الرحيؼإل وفي كل يؾم، وطؾال حياتي، يةبادل الساس تجية إلال

 .(30)وىذا ما يعسيو أن يكؾن الزرء مخمزًاإل
ية العغيزتة فتي ترستتيه اإلستالمويؤكتد الزمتػ عبتدهللا التتاني فتي الحظتاب ذاتتو، أمتام البرلزتان األوروبتي، عمتى القتيؼ 

ستتبص إلتتى  كميتتا ستتمزًا أو حربتتًا. ويدتتير بفحتتر الزختتمؼ فتتي أحؾالتتو اإلنختتانوحزايةيتتا، وفتتي ضتتبا وترشتتيد ستتمؾك  اإلنختتانحقتتؾق 
 .(33)اتفا يات جسيف بيله سسة، لرزان حزاية حقؾق الزدنييؽ في حالة الجرب اإلسالم

يجتض عمتى كراهيتة ابختر، فت ن  اإلستالمولزا كان  الذؾرة السزظّية الزةكررة في الغترب وفتي أنجتاء محةمفتة متؽ العتالؼ، بتين 
تحةذتر  اإلستالم. ولعتل تجيتة اإلستالمالثيتل بجقيقتة إلتى  ًا لةفسيتد ىتذا اتدعتاء، ويعيتد الختبب فتي ذلتػالزمػ عبدهللا يفرد حيزًا واستع

 .  (32)إلاإلسالمكتيرًا مؽ الةفخير والةؾضيي، إلالخالم عميكؼإل وىي أكتر جزمة يكررىا الزرء  باح مخاء، وىي تزتل جؾىر 
إلالكراهيتة الةتي تظمقيتا جزاعتات تختزى دون وجتو إلتى  ،ماإلستالوَيعزي الزمتػ عبتدهللا الةذتؾرات الحاطاتة فتي الغترب عتؽ 

ييؽ، ففتي الجقيقتة ت يؾجتد أي شتيء إستالمي أ تؾلي عستد ىتؤتء الزةظترفيؽ، فيتؼ استةبداديؾن يدتّكمؾن اإلستالمحص باأل ؾلييؽ 
لةظتتّرف فتتي رأي . لكتتؽ ا(35)الختتمظة بالةرىيتتب والعستته وستفػ التتدماءإلإلتى  جتزءًا متتؽ سمختتمة الزةظتترفيؽ متؽ عقائتتد محةمفتتة يختتعؾن 

التذي تعمزتو الستاس ومارستؾه  اإلستالمدون غيتره متؽ األديتان والتقافتات. ويؤكتد أن إل تؾت  اإلستالمالزمػ عبدهللا لتيس حكترًا عمتى 
عمى مد  ما يزيد عؽ أله عام، وىتؾ نقتيض األيديؾلؾجيتة الثاىمتة الةتي ترتج بالكراهيتة وتظمقيتا ألختسة العسا تر الزةظرفتة فتي 

 .(36)لبية الزخمزيؽ، اليؾم، مذززؾن عمى اسةعادة ديسيؼ الةاريحيىذه األيام. إن غا
 

 :اإلسالمدور األقميات والجاليات المدممة في العالم في ترحيح صهرة  (0
والزخمزيؽ، يعةسي الزمػ عبدهللا التتاني بكختر الذتؾرة السزظيتة لإلنختان  اإلسالموفي سياق مؾاجية عاىرة الحؾف مؽ 

يدف تجقيص اندماج أقؾ  وأعزص ل قميات والثاليات الزخمزة في الزثةزعات، الةي يعيدتؾن فييتا الزخمؼ في العقل الغربي، وب
اتنحترا، فتي الزثةزت  إلتى  ، وييتةؼ بتدعؾة الزختمزيؽاإلستالمفي دحض الدبيات الزتارة حؾل  الزيؼليسيرؾا بؾاجبيؼ ودورىؼ 

ات الزعا تترة، والعزتتل الزحمتتص متتؽ أجتتل بستتاء مثةزعتتات فتتي تعزيتتز القتتيؼ الروحيتتة واتجةزا يتتة لمزثةزعتت اإلستتيامي و اإلنختتان
 مةزاسكة.

ية ليكتؾن مؾاطستًا اإلستالمأن إلالزرء لتيس بجاجتة لمةرتجية باليؾيتة إلى  وفي الزقابل يمف  الزمػ عبدهللا التاني نغر الغرب
تنتتدماج الزختتمزيؽ بدتتكل  تتالجًا، أو الةحمتتي عتتؽ ىؾيةتتو كزتتؾاطؽ  تتالي ليكتتؾن مختتمزًا  تتالجًاإل. ويدتترح ىتتذه الزعادلتتة الذىبيتتة 

ية، فت ن الزختمزيؽ التذيؽ يعيدتؾن فتي بمتدان متتل التدول األوروبيتة، حيتث اإلستالمطبيعي فتي مثةزعتاتيؼ، فيقتؾلل إلووفقتًا لمدتريعة 
يةزةتتت  الزختتتمزؾن بالعدالتتتة دون تزييتتتز وبجريتتتة مزارستتتة طقؾستتتيؼ الديسيتتتة، وحةتتتى بتتتالةعبير عتتتؽ معةقتتتداتيؼ فتتتي الزسةتتتديات العامتتتة، 

الجقتتتؾق  لييؼ الةقيتتتد بقتتتؾانيؽ البمتتتدان الةتتتي يعيدتتتؾن فييتتتا، والحرتتتؾ  ألحكاميتتتاإل. فيتتتي إذًا معادلتتتة الزؾاطستتتة بدتتتقّييايةؾجتتتب عمتتت
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والؾاجبات، فبزا أن الزخمزيؽ يةزةعؾن بجقؾق كاممة فعمييؼ القيام بؾاجباتيؼ الكاممة نجتؾ مثةزعتاتيؼ، ستؾاًء فتي أوروبتا أو فتي أي 
يثتتابي البّستتاء مظبتص فتتي حيتاة الزاليتتيؽ متؽ الزختتمزيؽ فتتي العتالؼ، إلىستتاك ماليتيؽ عديتتدة تفعتتل مكتان عبتتر العتالؼ. وىتتذا الختمؾك اإل

ية فتي اإلستالمىذا، وتعيش بخالم وحياة مسةثة، لزذتمجة الزثةزت  بيكزمتو، وىتذا فتي حتد ذاتتو تعبيتر عتؽ اإليزتان، والزثةزعتات 
 .(37)مؽ أجل الخالم والةقدمإل ميزؾن كل مكان في العالؼ شركاء 

 الجسيف، الذي يثعل الزخمؼ إنخانًا  الجًا مسةزيًا لزثةزعو، وىذا ما يؤمؽ بتو أغمبيتة الزختمزيؽ حتؾل اإلسالمىؾ  وىذا
الؾتيتات العالؼ، مؽ الثيران الظيبيؽ والزؾاطسيؽ الذتالجيؽ، التذيؽ يختيزؾن فتي بستاء الزختةقبل فتي األردن والدترق األوستا وفتي 

 .(38)الزةجدة ومسيا وأوروبا، وغيرىا
ي، اإلنختتانو يزتتو ومؾروثتتو الجرتتاري  اإلستتالملزمتتػ عبتتدهللا يؤ تتل مفيتتؾم مؾاطستتة الزختتمؼ العالزيتتة بربظيتتا بزبتتاد  وا

يزتد الزختمؼ بزيتراث  يزتي ىائتل وزاختر، ويمفت  نغتر  اإلسالمأن إلى  وفي خظابو في مجكزة العدل الدولية في تىاي، يمف 
ر القتانؾن والعدالتة العتالزييؽ، ويؤكتد إلوفتي واقت  األمتر يتر  الزختمزؾن أن الرائتدة فتي تظتؾ  اإلستالممختاىزة إلى  الغرب والعالؼ

الزؾاطستة العالزيتة الذتالجة؛ الزةزتمتة فتي العدالتتة والسزاىتة فتي الةعامتل متا بتيؽ الستتاس، بغتض السغتر عتؽ التديؽ أو الثتتسس أو 
ية اإلستتالمالقتتؾلل إللقتد أعمتت  الجرتارة إلتى  الثسختية، تعةبتر حثتتر الزاويتة فتتي الجيتاة الفا تتمة القائزتة عمتتى الةقتؾ إل. ويزرتتي

مؽ شين تخؾية الحالفات بالقانؾن ت بالقؾة بيؽ الدول كزا بيؽ الساس. وقد كان ىتذا مجتؾر الثيتد الزةؾا تل لت ردن كذتان  
 .(39)سالم عمى الزخةؾ  اإلقميزي والزخةؾ  العالزيإل

ت يظمتب متؽ  اإلستالم تالجيؽ فتي مثةزعتاتيؼ إلضترورة انحتراطيؼ متؾاطسيؽ إلتى  يمفت  نغتر الزختمزيؽ ،وفي الخياق ذاتو
يتدعؾ الستاس لكتي يدتاركؾا بسدتا، وفاعميتة فتي الجيتاة  اإلستالمية، بتل إن اإلنختانالزخمزيؽ أن يعزلؾا أنفختيؼ عتؽ تقتدم الةسزيتة 

 .(22)العامة، ىذه ىي خال ة الزؾاطسة الذالجة، في أي مكان في العالؼإل
يتتة العامتتة ل متتؼ الزةجتتدة، يؤكتتد الزمتتػ عبتتدهللا عمتتى ذات الزفتتاهيؼ واألفكتتار وبعتتد عقتتد متتؽ الزمتتان وفتتي خظابتتو فتتي الثزع

الغتترب، إذ يقتتؾلل إلتتى  الزةذتتمة بالزؾاطستتة العالزيتتة لمزختتمزيؽ، وكالعتتادة وىتتؾ يؾجتتو رستتائمو لمزختتمزيؽ، يؾجتتو فتتي الزقابتتل رستتائمو
، أو عستتدما اإلستتالمضتتدىؼ أو الثيتتل بجقيقتتة  وأداء دورىتتؼ بختتبب الةجّيتتز اإلستتيامإلفعستتدما يتتةؼ إقذتتاء الزختتمزيؽ وحرمتتانيؼ متتؽ 

. (29)يخعى الحؾارج لةرميل بعض الزختمزيؽ أو تدتؾيو ديسستا عبتر تعتاليؼ خاطاتة، فت ن الحظتر ستيجدق بزختةقبل مثةزعاتستا كميتاإل
فتتي وأحيانتتا يؾّجتتو رستتائل خا تتة ومجتتددة تةعمتتص بتتيحؾال األقميتتات الزختتمزة، ومتتؽ األمتمتتة عمتتى ىتتذه الزسيثيتتة دفاعتتو فتتي خظتتاب 

جامعتتتة شتتتؾتلؾنثكؾن / بتتتانكؾك عتتتؽ وجتتتؾد األقميتتتة الزختتتمزة فتتتي تايمستتتد وعتتتؽ حقؾقيتتتا إلولمزختتتمزيؽ ىستتتا فتتتي تايمستتتد تتتتاريه طؾيتتتل 
مؽ الجرارة والزثةز ، وىؼ يخةجقؾن متميؼ في ذلتػ متتل جزيت  الةايمستدييؽ، أن تجفتق حقتؾقيؼ وأن يعتاممؾا  ميزاً باعةبارىؼ جزءًا 

حتد ألقميتة  تغيرة متؽ الزةظترفيؽ أن تعزتل عمتى إحتداث الفرقتة بتيؽ أفتراد الدتعب الةايمستدي، كزتا باتحةرام، ويثب أن ت يختزي أ
ىتتؼ الجمفتتاء األشتتد  –فتتي غتتالبيةيؼ العغزتتى  –يثتتب عمتتى الةايمستتدييؽ متتؽ غيتتر الزختتمزيؽ أن يعمزتتؾا أن جيتترانيؼ متتؽ الزختتمزيؽ 

الزختتتمزيؽ الةايمستتدييؽ يثتتتب طزتتينةيؼ بتتتين بالدىتتؼ ستتتةقدر تزختتكًا بالزؾاطستتتة الذتتالجة، متتتؽ الةعتتايش والختتتالم، وفتتي الزقابتتتل فتت ن 
 .(20)بذؾرة كاممة مؾاطسةيؼ الذالجة، وتذزيزيؼ عمى حل القرايا الحالفية بالظرق الخمزيةإل

انتتدماج الزختتمزيؽ فتتي الزثةزعتتات الجاضتتسة ليتتؼ، مساقدتتةو  ومتتؽ األمتمتتة عمتتى اىةزتتام الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني بزعالثتتة شتتؤون 
والزثةزت  ىستتا، بتا، إذ يؤكتتد فتي خظابتو فتتي مسةتد  حتؾارات الزةؾستتا فتي رومتا أنيتتؼ إلجتزء متؽ نختتيج الةتاريه أحتؾال مختمزي أورو 

 .(23)تزامًا كزا الزخيجيؾن العرب جزء أ يل مؽ السخيج اتجةزاعي لزثةزعات الدرق األوساإل
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 م0295ات الزةؾستا فتي رومتا يؾلي الزمػ عبدهللا التاني مخمزي البمقان اىةزامو، ففتي مسةتد  حتؾار  ،وفي الخياق ذاتو
يقتؾلل إلوبمتتدان أوروبتا ذات األغمبيتتة الزختمزة فتتي البمقتان جتتزء متتؽ مختةقبل القتتارة، تزامتًا كزتتا تزتتل مسظقةستتا جتزءًا متتؽ مختتةقبل 

. وفتي مساستبة تحقتة يدتدد الزمتػ (22)عالزي مدةرك؛ فالكراهية واضظياد األقميات ت يزكؽ أبدًا تبريرىزتا أو الختكؾت عسيزتاإل
مدتكالت الزختمزيؽ فتي البمقتان فتي إطتار شتزؾلي، وبزتا يكفتل ليتؼ اتنتدماج والةعتايش إلتى   التاني عمى ضترورة السغترعبدهللا

 م  مجيظيؼ األوروبي، وبزا يجزييؼ مؽ عدو  الةظرف، وبزا يكفل جعميؼ في خسدق الزؾاجية م  الةظرف ت في خسدقو.
ةو في مؤتزر ميؾنه ل مؽ، إلومتؽ الرتروري أن ت نةثاىتل أيرتًا وىذه الدعؾة مؽ الزمػ عبدهللا تيتي في إطار مدارك

الةجتتديات الةتتي تؾاجيستتا فتتي مسظقتتة البمقتتان، والةتتي تختتةجص دوليتتا، ذات األغمبيتتة الزختتمزة دعزستتا تستتةباق خظتتر الةظتترف، إن 
ر تكمفتة عمتيكؼ ىذه الدول ىي جبيتة ألوروبتا فتي مؾاجيتة الةظترف، وىتي ختا دفتاعكؼ األولتى، فتال شتيء يزكتؽ أن يكتؾن أكتت

مؽ تسامي عدم اتسةقرار والةظرف في مسظقة البمقتان، ومتؽ األىزيتة بزكتان قظت  الظريتص وستّد جزيت  الزسافتذ أمتام الزةظترفيؽ 
الفرقتتتة واتنقختتتام فتتتي ذلتتتػ الثتتتزء متتتؽ قتتتارتكؼإل. ويظمتتتب الزمتتتػ عبتتتدهللا متتتؽ أوروبتتتا احةرتتتان دول البمقتتتان إلتتتى  مزتتتؽ يختتتعؾن 

مكتتّؾن طبيعتي فتتي الثختتؼ األوروبتي، إلوأدعتتؾكؼ متتؽ ىتذا الزسبتتر أن تسفةجتتؾا إلتتى  وبزتتا يجيميتا الزختمزة، ودمثيتتا بدتكل طبيعتتي
دول أختتر  فتتي مسظقتتة البمقتتان، جتتزءًا إلتتى  عمتتى دول البؾستتسة واليرستتػ وألبانيتتا وكؾستتفؾ، يثتتب أن تكتتؾن ىتتذه التتدول، إضتتافة

واتعةتدال والةختامي، وليكؾنتؾا بتذلػ الثبيتة الزدافعتة  رئيخيًا مؽ تكؾيؽ أوروبا، وأحد دعائؼ أمسكؼ وازدىاركؼ، ونزاذج لمةعتايش
 .(25)عؽ اسةقراركؼ في أوروباإل

ووّجو الزمػ عبدهللا دعؾة متيمة، تدزل مخمزي الؾتيات الزةجدة األمريكية، إلما ت نؾّد حدوثو، فتي الؾتيتات الزةجتدة 
 يتذا ستيذكي لتدييؼ الدتعؾر بتينيؼ مكروىتؾن متؽوفي بمدي وأوروبا أيرًا، ىؾ أن يدعر الزختمزؾن بتينيؼ ضتجايا ومعزولتؾن. ف
 .(26)الثزي ، إن متل ىذا الحظاب يقمقسي ألنو يحمص تجديات داخمية أكبر ل مؽإل

مثةزعتتات معزولتتة وكةمتتة بدتترية مسغمقتتة عمتتى ذاتيتتا بختتبب إلتتى  ؾفؾبياإل أن الزختتمزيؽ ستتيةجؾلؾن اإلستتالمومتتؽ محتتاطر إل
ي أن الغتترب ستتيكؾن فتتي الحستتدق ذاتتتو متت  الزةظتترفيؽ ضتتد غالبيتتة الزختتمزيؽ، الةيزتتيش واإلقذتتاء، وبتترأي الزمتتػ عبتتدهللا التتتان

والزختمزيؽ، وىتذا الحتؾف يغتّذي بتدوره عزلتة الزختمزيؽ وشتعؾرىؼ باتستةيداف متؽ  اإلستالميغتّذي ختؾف الغترب متؽ  رىابفاإل
دهللا التتاني، متا أفذتي فتي نغتر الزمتػ عبت اإلستالممعخكر الةظرف. ومؽ أبترز مثتار ثقافتة الحتؾف متؽ إلى  الغرب؛ فيسرزؾا

(، فيستتا اإلستالمؾفؾبيا )الحتتؾف متؽ اإلستالمية بختبب عتاىرة اإلستتالمعستو محاطبتًا الغترب، إلإذا تتتؼ الةرتييص عمتى الزثةزعتات 
 .(27)يكزؽ الحظر والزةزتل في إساءة فيزسا م  أنسا حمفاءإل

ةعايش والزؾاطسة وقبؾل ابختر، فقتد رّستح   يؼ الإلى  كان سّباقا اإلسالمأن إلى  ويمف  الزمػ عبدهللا أنغار الزخمزيؽ
الزثةزعتتات الزختتمزة  تتيؼ الةزاستتػ، وبستت  مثةزعتتًا مةزاستتكًا، وعرفتت  مفيتتؾم إلاألمتتة، أي الزثةزتت  الزختتمؼ الؾاحتتد عمتتى امةتتداد 

مرتترب الزتتتل فتتي الةعتتايش  اإلستتالمالعتتالؼ، وقبتتل وقتت  طؾيتتل متتؽ تقتتارب التقافتتات الزةباعتتدة بفرتتل الةقسيتتات الجديتتتة، كتتان 
 اإلستتالمية جّختتدت إلرستتالة اإلستتالم، مؤكتتدًا أن الةثربتتة الةاريحيتتة ل متتة (28)الختتمزي والزختتاواة فتتي الكرامتتة بتتيؽ جزيتت  الستتاسإل

، والتداعي لجيتاة الجسيف الجقيقية، الزةخامي والةعددي، والقتائؼ عمتى الزتذاىب، والزكتّرس لزجبتة هللا، واتقةتداء بتالسبي  ، 
. وشتتتّدد عمتتتى أن إلالقتتتيؼ الروحيتتتة واتجةزا يتتتة لإلستتتالم فتتتي غايتتتة (29)ختتتريؽ باإلحختتتان والعتتتدلإلتختتتؾدىا الفرتتتيمة ومعاممتتتة اب

الظريتص إلتى  لمزختاعدة فتي إرشتاد البدترية –خا تة أبسا نتا وبساتستا الدتباب  –األىزية لزخةقبل العالؼ، ولكتل مختمؼ دور يمعبتو 
مزتا يرستؼ دورًا رياديتًا لإلنختان  ،(52)اغةستام الفتر إلالذتجيي، والعزتل مت  ابختريؽ عمتى حتل الزدتاكل، ومؾاجيتة الةجتديات و 
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، ستتيزا وأن إلمثةزعستتا العتتالزيإل بتتالرغؼ متتؽ أنتتو اإلستتالمالزختتمؼ فتتي العتتالؼ الزعا تتر، التتذي طالزتتا احةتتاج لمقتتيؼ الةتتي أرستتاىا 
يؽ ثقافاتستا واقةذتتاداتسا إليةزيتز بالعالقتات الزةدتابكة الديساميكيتتة والةختامي بتيؽ التقافتات الزةعتتددةإل، وبتالرغؼ متؽ وجتؾد تفاعتتل إلبت

إيثتاد ثقافتات إلتى  أكتر مؽ أي وق  مرىإل إت أن ىذا الزثةز  العالزي الذي اتثو نجؾ العؾلزة إللؼ يةثاوز مرحمة الةختامي
 .(59)اتحةرام الزبسية عمى الةفاىؼإل

 

 .اإلسالممبادرات امللك عبداهلل ملواجهة ظاهرة اخلوف مو  لثالجًا
ذلتػ إلتى  والزختمزيؽ، ت يدفعتو اإلستالم وىؾ يزارس دوره ىذا في تذتجيي األفكتار حتؾل مؽ الؾاضي أن الزمػ عبدهللا

مؾقعتتو الخياستتي، فجختتب، بتتل يعّبتتر فتتي مساستتبات عتتدة بينتتو يجزتتل إرثتتًا ىاشتتزيًا تاريحيتتًا ُيمزمتتو أن يقتتؾم بيتتذا التتدور الةستتؾيري 
، وىتي العقيتدة اإلستالمإلفيذه ىي الزتتل الثؾىريتة فتي ، ولمدفا  عسو، اإلسالم، لزؾاجية الحؾف والةحؾيف مؽ اإلسالمبجقيقة 

ي لمعتتيش والعزتتل متتؽ اإلستالم، عمتى متتد  أربعتتيؽ جتياًل، ويتتدعؾنا ديسستتا الةتي تحتتدميا أستترتي الياشتزية، ستتميمة السبتتي  ، 
فق الزمتػ عبتدهللا . وحتا(50)أجل العدالة وتعزيز الةخامي، ونجؽ في كل يؾم نةدارك فتي السعزتة اإللييتة بقؾلستال إلالختالم عمتيكؼإل

سمختتمة متؽ الزبتتادرات أردنيتًا وعالزيتتًا، أن يعمتؽ إلفت ن دافتت  ذلتػ لتتيس فقتا واجبتتي إلتى  عمتى ىتذا اتلةتتزام وحتر  وىتتؾ يةرجزتو
ية فتي القتدس، بتل خدمتًة ألمةستا، الةتي اإلسالم، وراعي األماكؽ الزقدسة الزخيجية و -عميو الذالة والخالم-كخميل السبي   
. وىتذه القساعتات العقائديتة والفكريتة الراستحة الةتي دأب الزمتػ عبتدهللا الةعبيتر عسيتا فتي خظابتو (53)  كفايتةإلتعةبر الجتؾار فتر 

الفكتتري والخياستتي عبتتر العتتالؼ، تتترتبا ارتباطتتًا مباشتترًا بزتتا رعتتاه، وبزتتا نيرتت  بتتو الدولتتة األردنيتتة متتؽ مبتتادرات وأندتتظة فكريتتة 
رة الجقيقية لإلسالم، ونبذ الذؾر السزظية الزدّؾىة الةي يخعى البعض متؽ وسياسية وإعالمية لحدمة رسالة الدفا  عؽ الذؾ 

 الجسيف، ويزكؽ بمؾرتيا عمى السجؾ ابتيل اإلسالمإلذاقيا زورًا وبيةانًا بإلى  الزخمزيؽ وغيرىؼ
 

 :م2224رسالة عمان  (5
، وت يحفتى متا خمفةتو متؽ 0229في مخةيل سسؾات حكؼ الزمػ عبدهللا التاني جرت أحداث الجادي عدر متؽ أيمتؾل عتام 

والزختتمزيؽ  اإلستتالمفتتي العتترب، ومتتا أثارتتتو متتؽ تختتا تت طرحتت  بقتتؾة عمتتى العقتتل الغربتتي حتتؾل  اإلستتالمتتتدا يات عمتتى  تتؾرة 
ومختتةقبل ىتتذه العالقتتة. وكانتت  الذتتؾرة الزرتتممة الةتتي يتتةؼ رستتزيا  اإلستتالموالعالقتتة بتتيؽ الغتترب و  رىتتابو تتالتيزا بتتالةظرف واإل

ي والتقتتافي التتدولي، ت يزكتتؽ القبتتؾل أو الةختتميؼ بذتتجةيا، وىستتا جتتاءت إلرستتالة عّزتتانإل الذتتادرة فتتي اإلعالمتتد لإلستتالم فتتي الزدتتي
، الةتتي قادىتتا الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني، وقتتد كّمتته الزيزتتةالفكريتتة  واإلستتيامات، فتتي مقدمتتة الزبتتادرات 0222عّزتتان فتتي تدتتريؽ ثتتاني 

نةتاج ىتذه إإلتى  ية، بزةابعتة الثيتؾد الفكريتة والفقييتة الةتي أفرت اإلستالميعة ابؽ عزو األمير غازي بتؽ  ، وىتؾ عتالؼ فتي الدتر 
ي. ويفحتر الزمتػ عبتدهللا اإلستالمية متؽ أنجتاء العتالؼ اإلستالميزة، بزدتاركة نحبتة متؽ عمزتاء الدتريعة زالؾثيقة الفكرية الدر ية ال

ؾات، كتان لتي شترف إ تتدار رستالة عزتان، إلعتتادة التتاني فتي كتل مجفتتل بيتذا اإلنثتاز الفكتري الةستتؾيري الزةزيتز، إلقبتل عدتر ستتس
الؾئتتام العتتالزي والرحزتتة والعدالتتة، والتترفض الزظمتتص لالدعتتاءات الباطمتتة ألولاتتػ التتذيؽ يسدتترون إلتتى  اإلستتالمالةيكيتتد عمتتى دعتتؾة 

 .  (52)الكراهية ويزرعؾن بذور الفرقةإل
، وير  إلرسالة اإلسالمالةذؾرات حؾل  ويجر  الزمػ عبدهللا التاني عمى تقديؼ بمده أنزؾذجًا في الخعي لةذجيي

عزانإل في ىذا الخياق، وفي إطار الثيؾد لجل اإلشكاتت الفكرية والفقيية داخل الزثةزعتات الزختمزة، مزتا يدتكل خظتؾة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلهود الفكرية للملك عبد اهلل الجاني
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. ويعّبر في أكتر مؽ مساسبة بين اليدف مؽ إ دار رسالة عزان ىتؾ (55)والزخمزيؽ في العالؼ اإلسالملةذجيي  ؾرة  ميزة
. وفتتي إحتتد  مقابالتتتو الذتتجفية، ُيثِزتتل فيقتتؾلل إلوكتتان دافعستتا فتتي إطالقيتتا، ىتتؾ ألنستتا (56)ذتتؾرة الجقيقيتتة لإلستتالمإلإبتتراز ال

فتي الغترب، التذيؽ ت  يؼالخزجة، تةعر  في ىذه الزرحمتة ليثزتة شرستة وعالزتة، ستؾاًء متؽ بعرت اإلسالمشعرنا بين رسالة 
. ويفّذتل فتي (57)ويخةةرون خمفو لمقيتام بيفعتال غيتر مختؤولةإل اإلسالمإلى  ، أو مزؽ يّدعؾن اتنةخاباإلسالميفيزؾن جؾىر 

الزؾجبات، قائاًلل إلوقد جاءت رسالة عزان ردًا عمى الظترفيؽ، فتديسسا ديتؽ ستالم وستزاحة، يةظمتب متؽ الزتؤمسيؽ أن  شرح تمػ
، وأ تجاب التقافتات األختر . إقامتة عالقتات وئتام مت  الزتؤمسيؽ بالتديانات األختر  إلتى  يعيدؾا وفتص ىتذه الزبتاد ، وأن يختعؾا

 .(58)ي نفخو، الذي نال حذةو مؽ السزاعات الظائفيةإلاإلسالموت بد أن أضيف أن رسالة عزان تسظبص أيرًا عمى الزثةز  
، نثتده وىتؾ يحاطتب قتتادة اإلستالموإدراكتًا متؽ الزمتػ عبتدهللا التتاني ألىزيتتة الةؾافتص العربتي حتؾل التدفا  عتؽ  تتؾرة 

 اإلستالمفي عيؾن العالؼ، مزا ألجتص بتو متؽ تدتؾيو، ومتا تعتّر  لتو  اإلسالمعمى أىزية إلتسقية  ؾرة  الدول العربية، يؤكد
فتتي ىتتذا الثيتتد وىتتذه الرستتالة مّتمتت  أداة  لةختتيؼمتتؽ اخةظتتاف عمتتى أيتتدي مثزؾعتتات الةظتترفإل. وقتتد جتتاءت رستتالة عزتتان 

الزعةتتدل الذتتؾت والجرتتؾر البتتارز  اإلستتالمأساستتية لزؾاجيتتة ومعارضتتة الةعتتاليؼ الزائفتتة لمزةظتترفيؽ، وخظتتؾة نجتتؾ إعظتتاء 
الجقيقيتة، وتؾضتيي وستظية  اإلستالم. وىذا الثيتد األردنتي فتي ستبيل تبميتة  تؾرة (59)المذيؽ يخةجقيزا عمى  عيد العالؼإل

، والةعريف بةعاليزو الثؾىرية، تررب كزا أوضي الزمػ عبدهللا جذور إلاأليديؾلؾجيات الزةظرفتة، ورفتض الكراهيتة اإلسالم
 .(62)إلاإلسالمسه المةيؽ تةذه بيزا أفعال الزةظرفيؽ باعةبارىزا تدؾييًا لذؾرة والع

ية حتؾلل تجديتد متؽ اإلستالمويجّدد الزمػ عبدهللا القيزة الفكريتة لمرستالة بينيتا جتاءت حذتيمة إلإجزتا  عمزتاء الزتذاىب 
أنيتتا حختتز  الثتتدل حتتؾل اتعةتتراف ، وجتتؾاز الةكفيتتر متتؽ عدمتتوإل، و اإلستتالمىتتؾ الزختتمؼ، ومتتؽ يجتتص لتتو شتترعًا أن يتتةكمؼ باستتؼ 

ية الةقميديتتة التزانيتتة، ومبادئيتتا الزدتتةركة، وحتتددت الزتتؤىالت الرتترورية والدتترو، الؾاجتتب تؾافرىتتا اإلستتالمبدتتر ية الزتتذاىب 
. وىتتذا الجختتؼ لثتتدل (69)فتتيزؽ يةقتتدم لإلفةتتاء. وبتتذلػ حا تترت فكتترة الةكفيتتر، ورفعتت  الغظتتاء الدتترعي عزتتؽ يزارستتؾن الةكفيتتر

دي تتتاريحي مزةتتد حتتؾل تجديتتد متتؽ ىتتؾ الزختتمؼ؟ وتجديتتد متتؽ يزةمتتػ متتؤىالت الفةتتؾ ، ورفتتض فكتترة الةكفيتتر متتؽ فكتتري وعقائتت
األيديؾلؾجيتتة، الةتتي يةبساىتتا الزةظرفتتؾن. وتكُزتتؽ أىزيتتة الرستتالة الةتتي عتتّدىا الزمتتػ  اتدعتتاءاتأساستتيا، ُيختتيُؼ فتتي كدتته زيتتف 

الةعتتايش إلتتى  الجقيقيتتة، ودعتتؾة اإلستتالمفتتي كؾنيتتا إلشتترح لظبيعتتة  عبتتدهللا بزتابتتة إعتتالن مؾّجتتو لمزختتمزيؽ ولإلنختتانية جزعتتاء،
فيزتا يةذتل بالحرتؾ  و، والةختاوي فتي الكرامتة بتيؽ جزيت   اإلستالم. كزا أنيا تعيد طرح تعاليؼ (60)الخمزي بيؽ جزي  البدرإل

ومحالفتتة ألوامتتر هللا  اإلستتالم باعةبارىزتتا انجرافتتًا عتتؽ رىتتابالستتاس، والةعتتاطه والةكافتتل، والةعدديتتة، وىتتي تُتتديؽ الةظتتّرف واإل
 .(63)تعالى ونؾاهيو

ولةكةختتب رستتالة عّزتتان مرجعيتتة فقيّيتتة وفكرّيتتة معةبتترة، ُعرضتت  عمتتى متتؤتزر إستتالمي فقيتتي كبيتتر ُعقتتد فتتي عّزتتان فتتي 
ديتة ية الةقمياإلستالمبمتدًا ُيزتمتؾن جزيت  الزتدارس الفقييتة  25عالزتًا وفقييتًا متؽ الزختمزيؽ، متؽ  982شارك فيو  م0225تزؾز 

ية اإلستالمالتزاني )الزذاىب التزانية(، وكانت  الجذتيمة أن إلدعزت  بجتؾث ومتداوتت الزتؤتزر عدتريؽ فةتؾ  متؽ الزرجعيتات 
. كزتا تتؼ إقترار رستالة (62)الرئيخية في العالؼ، وكان  نةيثة الزؤتزر إ دار بيان مدةرك لمزخاعدة في إنياء اإلساءات لتديسساإل

، م0225ديختتزبر  7ية الزدتتاركة فتتي الزتتؤتزر الُزسعقتتد فتتي مكتتة الزكرمتتة، بةتتاريه إلستتالماعّزتتان باإلجزتتا  متتؽ جزيتت  التتدول 
 .(65)ياإلسالمبةسغيؼ مؽ مسغزة الزؤتزر 

 ي الدولي الزسعقد في عّزان، قد تؼ عرضيااإلسالموُيعمؼ الزمػ عبدهللا التاني قادة الدول العربية أن تؾ يات الزؤتزر 
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الزسةتتتد  ىتتتذه رمتتة لمعمزتتتاء والزفكتتتريؽ الزختتتمزيؽ، وقتتتد تبستتتى العمزتتاء الزدتتتاركؾن فتتتي ىتتتذا عمتتى الزدتتتاركيؽ فتتتي مسةتتتد  مكتتتة الزك
ي التدولي، التذي عقتد فتي عّزتان، بسذتيا فتي البيتان الحةتامي اإلستالمالةؾ يات، وطمب إدراج تؾ يات وقرارات الزؤتزر 

البتاب أمتام بعتض متؽ يزارستؾن اإلفةتاء ليذه القزة، واعةزادىا كزرجعية وقاعدة لةختؾية الحالفتات بتيؽ الزختمزيؽ، وإغتالق 
والزتيتر لالىةزتام فتي نغتر الزمتػ  (66)متسيؼ بتريء. اإلستالم، و اإلستالمبغير وجو حص وتكفير بعض الزخمزيؽ وقةميؼ باستؼ 

ي غير مسعزلتة عتؽ الزثزتؾ  العتام لمزختمزيؽ فتي أمتاكؽ اإلسالمعبدهللا التاني، أن ىذه الجالة مؽ الةؾافص الفقيي والفكري 
ىؼ عبتتتر الزعزتتتؾرة، إذ يؤكتتتد بتتتين إلأ تتتؾاتيؼ جتتتزء متتتؽ جيتتتد عتتتالزي يتتتسيض بتتتو مختتتمزؾن معةتتتدلؾن يةبعتتتؾن الذتتترا، ر انةدتتتا

 .(67)مؽ القمة، الةي تؤمؽ بالعسه، والةي حاول  اخةظافوإل اإلسالمالزخةقيؼ تسةعادة 
 

 :م2227كممة سهاء  (2
األديتان والجرتارات، ولمةقريتب بتيؽ أ تجاب ومؽ الزبادرات الةتي رعاىتا الزمتػ عبتدهللا لزؾاجيتة الحتؾف الزةبتادل بتيؽ 
. وقتتد حتتر  عمتتى تعريتتف العتتالؼ بيتتذه م0227الزعةقتتدات وأبستتاء التقافتتات الزةسؾعتتة، مبتتادرة إلكمزتتة ستتؾاءإل الةتتي أطمقيتتا عتتام 

والةحؾيتف مستو، ففتي خظابتو فتي معيتد مستبؽ  اإلستالمالزبادرة، الةي تيتي في سياق جيؾد بمده األردن لزؾاجية تدتؾيو  تؾرة 
، وىتي إلكمزتة ستؾاءإل، والةتي م0227أن األردن كزا أطمص رسالة عزتان ف نتو إلمتؾطؽ مبتادرة أطمقساىتا عتام إلى  ألمريكي يديرا

 تعّبتتر عتتؽ اثسةتتيؽ متتؽ الؾ تتايا العغيزتتة لإلستتالم والزختتيجية عمتتى حتتد ستتؾاءل مجبتتة هللا ومجبتتة الثتتار، وأتبتتا  ىتتذيؽ التتديسيؽ 
نغترائيؼ إلمتؽ العمزتاء إلتى  . واعةبرىا مؾّجية متؽ العمزتاء الزختمزيؽ(68)ؼ جيرانإلى -والذيؽ يدكمؾن أكتر مؽ نذه البدرية -

 إل، مؤكتتدًا إلإنستا نختعى متتؽ ىتذا العزتل كمتتواإلستالماألرضتية الزدتةركة الةتتي تثزت  متا بتتيؽ الزختيجية و إلتتى  الزختيجييؽ، وترتكتز
 .(69)لخالم، بعيدًا عؽ مداعر العداءإلأن نخيؼ في حؾار عالزي، يزكؽ أن يخيؼ في تغيير مخيرة مخةقبمسا باتثاه اإلى 

 

 :م2252الهئام الديني  (3
إلتتى  وإذا كانتت  مبتتادرة إلكمزتتة ستتؾاءإل مسجذتترة بةعزيتتز روح الزجبتتة بتتيؽ الزختتمزيؽ والزختتيجييؽ، فتت ن الزمتتػ عبتتدهللا يسغتتر

عيتؼ عمتى وتدة فكترة نظاق أكتر شزؾًت يعؼ البدرية جزعاء، فسثده في حديتتو أمتام قتادة حتزب الدتعب األوروبتي فتي بروكختل يظم
الؾئتام التتديسي كزسثتتز أردنتتي. إلوعستتدما تقتتّدم األردن بتتاقةراح ىتتذا الزدتترو  فتي األمتتؼ الزةجتتدة فتتي أيمتتؾل الزاضتتي، أيتتَدنا العديتتد متتؽ 
األ تتدقاء متتؽ محةمتته دول العتتالؼ، وأتزستتى أن ُيختتيؼ ىتتذا الجتتدث العتتالزي فتتي تجقيتتص الززيتتد متتؽ الةقتتارب بتتيؽ الدتتعؾب، وإنستتي 

. وبعتتتد ستتتسؾات يعةتتتز الزمتتتػ عبتتتدهللا بزتتتا قّدمتتتو األردن متتتؽ جيتتتؾد (72)عتتتاون متتت  اتتجتتتاد األوروبتتتي لسدتتتر ىتتتذه الزبتتتادرةإلأتظمتتت  لمة
ومبتادرات فتي ستتبيل تعزيتز الةفتتاىؼ والةعتايش بتيؽ جزيتت  الستاس عمتتى اختةالف عقائتتدىؼ، وأنتو أندتي جتتائزة ستسؾية، مسجتت  فتي عتتام 

 .(79)ؽ وأوغسدا ومذر، في مثال الؾئام بيؽ األديانشباب ومسغزات تعزل في اليسد والفمبيإلى  0292
 

 .اخلامتة
حّيزًا كبيرًا ومةؾا اًل فتي  اإلسالممؽ الؾاضي أن الزمػ عبدهللا التاني قد أولى مخيلة الةذدي لغاىرة الحؾف مؽ  

ا بالتتدفا  عتتؽ والةظتترف فتتي العتتالؼ، كتتان يقتترن حديتتتو ىتتذ رىتتابالعتتالؼ. وكمزتتا تجتتّدث عتتؽ مكافجتتة اإلإلتتى  خظابتتو الزؾّجتتو
، وتؾضيي خظؾرة ما يةعر  لو مؽ ىثؾم عالؼ ومةعّزد، متؽ مذتادر وجيتات مةعتّددة. وعّبتر فتي مساستبات عتدة اإلسالم

 عؽ دواف  ىذا اتىةزام، إذ كان مدفؾعًا بدعؾره بالزخؤولية الةاريحية الزمقاة عمى عاتقو كياشزّي وعربّي ومخمؼ. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلهود الفكرية للملك عبد اهلل الجاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )2(، 1442 ه /2021م
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ُجتتلو  اإلستتالمدهللا التتتاني قتتد أولتتى مؾاجيتتة عتتاىرة الحتتؾف والةحؾيتتف متتؽ ويةرتتي لستتا متتؽ ىتتذا البجتتث أن الزمتتػ عبتت 
العتالؼ لحدمتة ىتذا اليتدف، ميةزتًا بةذتجيي الزفتاهيؼ والذتؾر السزظيتة إلتى  ، وكّرس خظابو الخياستي والفكتري الزؾّجتواىةزامو

وأستتبابيا، الزةزتمتتة فتتي،  اإلستتالمفتتي العقتتل الغربتتي، وبةفختتير عؾامتتل تستتامي عتتاىرة الحتتؾف متتؽ  اإلستتالمالزدتتّؾىة الزرتبظتتة ب
الُزمَذتتتص  رىتتتاب، وتذتتتاعد عتتتاىرة اإلاإلستتتالملإلستتتالم، والةتتترويج الزةعّزتتتد لمذتتتؾر السزظيتتتة الزدتتتّؾىة لجقيقتتتة  الحتتتاطئالفيتتتؼ 

. كزتتتا اعةستتتى بالةجتتتذير متتتؽ محتتتاطر الغتتتاىرة ومثارىتتتا، وبةجديتتتد ستتتبل معالثةيتتتا، والةحفيتتتف متتتؽ مثارىتتتا، وىستتتا ألقتتتى اإلستتتالمب
بذتتؾرتو الجقيقيتتة السا تتعة لمعتتالؼ، وحّزتتل األقميتتات  اإلستتالمة الةرتتامسية الةكافميتتة عمتتى الزختتمزيؽ جزيعتتًا فتتي تقتتديؼ بالزختتؤولي

والثاليتتات الزختتمزة فتتي العتتالؼ نذتتيبًا متتؽ الؾاجتتب لزؾاجيتتة ىتتذه الغتتاىرة، عبتتر اتنتتدماج فتتي الزثةزعتتات الةتتي يعيدتتؾن بتتيؽ 
 زدرقة لزثةزعاتيؼ.بذؾرتو السا عة ال اإلسالمعيرانييا، وتقديؼ 

والزختتتمزيؽ دون  اإلستتتالمولتتؼ يثامتتتل الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني أحتتدًا عستتتدما  تتتارح العتتتالؼ بتتتين الةظتترف لتتتيس حكتتترًا عمتتتى 
تعزيز مخار الةختامي واتحةترام الزةبتادل، فتي العالقتات بتيؽ الجرتارات والتقافتات إلى  األديان واألمؼ األخر . كزا أن دعؾتو

تة جزيت  التدول والدتتعؾب، وىتذا برأيتو يةظمتب رفت  الذتؾت ضتتد واألمتؼ، ليخت  مقةذترة عمت ى الزختمزيؽ وحتتدىؼ، بتل ىتي ميزو
الةجقير والذؾر السزظية الزكروسة في كل الزثةزعات، وعمى كل الزخةؾيات. وجاءت دعؾات الزمػ عبدهللا لزؾاجيتة الغتاىرة 

ىتتذه، . والزبتادرات، م0292، والؾئتتام التديسي م0227ء ، وكمزتة  ستؾام0222مرتبظتة بعتدد متؽ الزبتتادرات اليادفتة، كرستالة عّزتتان 
التتربا بتتيؽ الفكتتر والختتمؾك، وتتتسيض بةعغتتيؼ التتروابا بتتيؽ الحظتتاب والززارستتة عبتتر إلتتى  كّميتتا تستتةغؼ فتتي ستتياق عتتام ييتتدف

 مؤسخات الدولة األردنية، بةؾجيو مباشر مؽ الزمػ عبدهللا التاني ورعايةو.
بالةذتدي  عةستاءتاني تفّرد بيؽ القادة العرب، وتزّيز بيؽ القادة الزختمزيؽ فتي اتويكده البجث عؽ أن الزمػ عبدهللا ال

السظتتاقيؽ ليتتذه الغتتاىرة، وقتتّدم جيتتدًا كبيتترًا مقتتّدرًا يختتةجص البستتاء عميتتو، ودعزتتو بثيتتؾد مسغزتتة متتؽ التتدول والزؤسختتات عمتتى 
 جاء العالؼ. ر الزخمزة الزسةدرة في أي، وفي البياات الزخمزة الزةثّخدة في األقميات والثاليات اإلسالمالعربي و 

 

 .اهلوامش
                                                 

م، وتختمؼ ستمظاتو الدستةؾرية، ممكتًا 9960ولد الزمػ عبدهللا التاني ابؽ الجختيؽ فتي عزتان، فتي التالثتيؽ متؽ كتانؾن التاني/يستاير  (9)
م. لقتد كانت  مراحتل حياتتو، مستذ متيالده فتي عزتان، 9999فبرايتر عتام  ة الياشزية، فتي الختاب  متؽ شتير شتبا،/لمززمكة األردني

نزؾذجًا لظالتب الزعرفتة متؽ مذتادرىا، مت  إدراك حقيقتي ألىزيتة أسثاًل معرفيًا راكؼ لديو و يًا وثقافة ومعرفة جعم  مؽ سيرتو 
متةالك خبترة نؾ يتة معتززة بةعمتيؼ متدني وعختكري فتي من واحتد. يتؤمؽ الةؾا ل الجراري بيؽ محةمه الدعؾب، وإ رار عمى ا

الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني بتتين األردن ىتتؾ وارث رستتالة التتتؾرة العربيتتة الكبتتر ، ولتتذلػ يثتتب أن يغتتل األكتتتر انةزتتاًء ألمةيتتو العربيتتة 
تعزيتتز شتتبكة إلتتى  لزختتةقبمية. وستتعىواإلستتالمية، واألكتتتر حر تتًا عمتتى القيتتام بؾاجبتتو تثتتاه قرتتايا األمةتتيؽ، وتظمعتتات أبسائيتتا ا

يزتًا فتي مز  ثقافةو وسعة اطالعو عمى الدؤون الدولية، فكتان  تؾتًا عربيتًا ومختمزًا أسيالعالقات األردنية م  األسرة الدولية، و 
 تؾرة العترب  الزجافل والزسةديات الدولية، وفي جزي  الزسابر الخياسية واتقةذادية واألكاديزية والديسية عبتر العتالؼ لمتدفا  عتؽ

والزخمزيؽ، وتؾضيي حقيقة اإلسالم، وعدالة القرية الفمخظيسية ومركزيةيا في قرايا الخمؼ واألمؽ في الزسظقة العربية والعتالؼ. 
 وقام الزمػ عبدهللا التاني بةتيليف وندتر كةابتو فر تةسا األخيترةل الختعي نجتؾ الختالم فتي وقت  الحظتر، بتالمغةيؽ العربيتة واإلنثميزيتة،

اإلسترائيمي.  –  فيو مذكراتو ويؾثص مؽ خالليا أىتؼ األحتداث والزجظتات، كزتا يعتر  فيتو ر يةتو لجتل الذترا  العربتي يخةعر 
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، كزتا  تدر بالمغتة اإلنثميزيتة عتؽ فتايكيسج بترس فتي العتام نفختو. 0299 در الكةاب بالمغة العربية عؽ دار الختاقي فتي عتام 
 لتاني ابؽ الجخيؽ(يسغرل )الزؾق  الرسزي لثاللة الزمػ عبدهللا ال

https://kingabdullah.jo/ar/page/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83 
، ويدتتار إليتتو بتتالحؾف متتؽ اإلستتالم. وقتتد جتتاء فتتي العقتتؾد األخيتترة Islamophobia)مفيتتؾم الحتتؾف متتؽ اإلستتالمل شتتا  مذتتظمي ) (0)

استتتةحدام الزذتتتظمي فتتتي إطتتتار تفختتتير جانتتتب متتتؽ عالقتتتتتتتة الغتتتتتترب باإلستتتالم، وتدتتتّكل لمةعبيتتتتتتر عتتتتتتؽ عتتتتتتاىرة الرىتتتتتتاب أو الحتتتتتتؾف 
نتتتتؾ  متتتتؽ الحتتؾف الزرضتتي. وإلفؾبيتتاإل، فتتي الزرضتتتتتي متتتتتؽ اإلستتالم. فزذتتتتتظمي إلالفؾبيتتتتتا، أو الرىتتتتتاب، يتتتتتةؼ الةعبيتتتتر بؾاستتتتظةو عتتتتؽ 

تتتؾرة جذرىا كمزة يؾنانية، وتعستي الحتؾف متتؽ شتتيء متتا، لتتذا يتةؼ ربظيتا بكمزتة أختتر  تبتتيؽ متتا يتتراد و تتتتفو متتتتؽ حالتتتتة مرضتتتتية بذت
ات، وغيرىتتا الكتيتتر متتؽ الزحتتاوف الزر بتتة الةتتي تعتتؾد مفّذتتتتتمة، متتتتتتلل )فؾبيتتتتتا الغتتتتتالم، وفؾبيتتتتتا األمتتتتتاكؽ الرتتتتتيقة، وفؾبيتتتتتا الجدتتر 

(. فاإلسالمؾفؾبيا ىتتتتي العتتتتداء والحتتتتؾف والرىتتتتاب متتتتؽ كتتتتل متتتتا ىتتتتؾ إستتتتالمي، أو يزتتتت  بذتتتتمة اإلنخانمجتيا وغريتزة إلى  أستبابيا
لحتتؾف متتؽ اإلستتالم فتتي الغتترب )اإلستتالمؾفؾبيا( ومؾاجيةيتتا قريبتتتتتة أو بعيتتتتتدة لإلستتتتتالم. )يسغتترل د. ياستتيؽ ميتتدي  تتالي، عتتاىرة ا

دائترة البجتؾث والدراستات/ديؾان  393 -355الذتفجات  ،39ل اإل تدار 0293الخسة  مثمة البجؾث والدراسات اإلسالمية، فكريًا،
الزعمؾمتتات شتتبكة  م99/7/0225، 9062، جتؾاد طالتتب، مثمتتتة الجتتؾار الزةزتدن، مجتتؾرل الظتتب والعمتؼ، العتتددل الؾقته الختتسي. ويسغتتر

. ويسغر، فتائز  تالي مجزتؾد المييبتي، إشتكالية http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=41398 العالزيةل
ستتتالمي، الظبعتتتة األولتتتى، دار التتتسيج لمدراستتتات والسدتتتر ( بتتتيؽ الر يتتتة الغربيتتتة والؾاقتتت  اإل(Islamophobia الحتتتؾف متتتؽ اإلستتتالم

. وىساك مؽ يداف  بين عاىرة الحؾف مؽ اإلسالم والدػ فيتو والةجامتل عميتو، قديزتة جديتدة، وأنيتا م0225والةؾزي ، حمب، سؾرية، 
الؾتيات الزةجتدة األمريكيتة إلقديزة قدم الديؽ اإلسالمي نفخو، وإن كان  قد تذاعدت حدتيا في الغرب بعد الةفثيرات الةي شيدتيا 

 م.0229في الجادي عدر مؽ أيمؾل عام 
أحتتداث الجتتادي عدتتر متتؽ ستتبةزبر/ أيمتتؾل ىتتي مثزؾعتتة متتؽ الةفثيتترات شتتتيدتيا الؾتيتتات الزةجتتدة األمريكيتتة فتتتي يتتتؾم التالثتتتاء  (3)

م بيىتداف مجتددة، األىتداف تزتمت  م. حيتث تتؼ اخةظتاف أربت  طتائرات نقتل متدني تثاريتة وتؾجيييتا لةذتظد0229 سبةزبر99الزؾافص 
 02ضتتجية و  0973فتتي برجتتي مركتتز الةثتتارة الدوليتتة بزسيتتاتؽ، ومقتتر وزارة التتدفا  األمريكيتتة )البسةتتاجؾن(. ستتقا نةيثتتة ليتتذه األحتتداث 

ويكيبيتديا، مفقؾدًا، إضافة بتف الثرحى والزذابيؽ بتيمرا  جتراء اسةسدتاق دختان الجرائتص واألبحترة الختامة. يسغترل الزؾستؾعة الجترة 
يسغتتتر حتتتؾل أثتتتر أحتتتداث  http://ar.wikipedia.org/wiki م، شتتتبكة الزعمؾمتتتات العالزيتتتة عمتتتى التتترابا.0229ستتتبةزبر  99أحتتتداث 

فتتي تذتتاعد حتتدة عتتاىرة الحتتؾف متتؽ اإلستتالم فتتي أمريكتتا وفتتي الغتترب عزؾمتتًا، عبيتتدات، د. خالتتد،  0229الجتتادي عدتتر متتؽ أيمتتؾل 
وحتتؾل عيتتؾر مذتتظمي اإلستتالمؾفؾبيا، يسغتترل . 335 -332.   0222  العختتكرية، عزتتان، يختتيظر عمتتى العتتالؼ، الزظتتاب رىتتاباإل

 :/http://ar.wikipedia.org/wikiعمىالزؾسؾعة الجرة ويكيبيديا، إسالمؾ، فؾبيا، شبكة الزعمؾمات العالزية 
 (.0220شبا،  9لجياة، )مقابمة جاللة الزمػ عبدهللا التاني م   جيفة الجياة المسدنية، أجراىا غخان شربل، ا (2)
م، 0296تزتؾز  05 )خظاب جاللة الزمػ عبتدهللا التتاني ابتؽ الجختيؽ، فتي متؤتزر القزتة العربيتة الختابعة والعدتريؽإل، نؾاكدتؾ،، (5)

https://bit.ly/2PTwxZW 
حؾل الةيديتدات الةتي تؾاجتو الختمؼ واألمتؽ العتالزييؽ بفعتل األعزتال )كمزة جاللة الزمػ عبدهللا التاني خالل جمخة مثمس األمؽ  (6)

 https://bit.ly/2ZkwWrj (0292أيمؾل  02ية، نيؾيؾرك، رىاباإل
مذار  02ؾلستتتدا، )كمزتتتة جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني أمتتتام طمبتتتة الثامعتتتات الزدتتتاركيؽ فتتتي برنتتتامج تىتتتاي التتتدولي، تىتتتاي، ى (7)

0298.) https://bit.ly/2wgwBM7 حختتتتؽ، تتتتاريه اإلستتتتالم  إبتتتراهيؼ. ويسغتتتر حتتتؾل الحتتتتؾارج فتتتي الةتتتاريه اإلستتتتالمي، حختتتؽ
   ء، الثتتزء األول،، ثالثتتة أجتتزا9962الخياستتي والتتديسي والتقتتافي واتجةزتتاعي، دار إحيتتاء الةتتراث العربتتي، بيتتروت، الظبعتتة الختتابعة، 

375-392. 
 

https://kingabdullah.jo/ar/page/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=223&uiLanguage=ar
https://bit.ly/2PTwxZW
https://bit.ly/2PTwxZW
https://bit.ly/2ZkwWrj
https://bit.ly/2wgwBM7
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 (م0299حزيتران  02ويسغر، )كمزة جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتاني، فتي افةةتاح الزتؤتزر التدولي إلمثةزعتات مةزاستكةإل، ستسغافؾرة، 
https://bit.ly/2ERhfON 

ل (م0299حزيتتتتران  02التتتتدولي إلمثةزعتتتتات مةزاستتتتكةإل، ستتتتسغافؾرة،  )كمزتتتتة جاللتتتتة الزمتتتتػ عبتتتتدهللا التتتتتاني، فتتتتي افةةتتتتاح الزتتتتؤتزر (8)
https://bit.ly/2ERhfON 

حتتؾل الثتتذور الةاريحيتتة لغتتاىرة الحتتؾف متتؽ اإلستتالم فتتي التقافتتة الغربيتتة، يسغتترل د.   عتتدار، إلاإلستتالمؾفؾبيال تجميتتل نغتتتري  (9)
ب، إلاإلسالمؾفؾبيا في أوروبتا الحظتاب والززارستةإل، تجريترل بؾستةي تؾفيتص، بؾقستؾر إستزاعيل، حزيتداتي معترفيإل، مسدؾر ضزؽ كةا

-96)   .30 -8،  د. تستميؼ، الزركتز العربتي التديزقراطي لمدراستات اتستةراتيثية والخياستية واتقةذاديةتت، بترليؽ، ألزانيتا، 
 القتتتاىرة، د.،، افةتتتراء الثيتتتالء وإنذتتتاف العمزتتتاء، دار الدتتتروق،  (. ويسغتتترل د.   عزتتتارة، اإلستتتالم فتتتي عيتتتؾن غربيتتتة بتتتيؽ09

   .60 -25د. ت،  
أيمتتتؾل/ ستتتبةزبر  92يؾن يحؾنتتتؾن  يزستتتا، مقالتتتة بقمتتتؼ جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني،  تتتجيفة لتتتؾس أنثيمتتتؾس تتتتايزز، رىتتتاب)اإل (92)

 . يزسا-يحؾنؾن -يؾن رىاب/اإل eds-https://kingabdullah.jo/ar/op ((، )مةرجؼ عؽ اإلنثميزيةم0223
أيمتتتؾل/ ستتتبةزبر  92يؾن يحؾنتتتؾن  يزستتتا، مقالتتتة بقمتتتؼ جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني،  تتتجيفة لتتتؾس أنثيمتتتؾس تتتتايزز، رىتتتاب)اإل (99)

 . يزسا-يحؾنؾن -يؾن رىاب/اإل eds-https://kingabdullah.jo/ar/op ((، )مةرجؼ عؽ اإلنثميزيةم0223
أيمتتتؾل/ ستتتبةزبر  92يؾن يحؾنتتتؾن  يزستتتا، مقالتتتة بقمتتتؼ جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني،  تتتجيفة لتتتؾس أنثيمتتتؾس تتتتايزز، رىتتتاب)اإل (90)

 . يزسا-يحؾنؾن -يؾن رىاب/اإل eds-https://kingabdullah.jo/ar/op (، )مةرجؼ عؽ اإلنثميزية(م0223
، (م0226أيمتتتؾل  09( )خظتتتاب جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني فتتتي حفتتتل العدتتتاء الختتتسؾي لزبتتتادرة كميسةتتتؾن العالزيتتتة، نيؾيتتتؾرك، 93)

https://bit.ly/2XdKwhh ،تدتريؽ  32)خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني أمام البرلزان اليؾلسدي، تىتاي، ىؾلستدا،  لويسغر
 https://bit.ly/3aMHogj، (0226أول 

 ،(م0296أيمتؾل  02يؽ، فتي الثزعيتة العامتة ل متؼ الزةجتدة، التدورة الجاديتة والختبعيؽ، )خظاب جاللة الزمػ عبتدهللا التتاني ابتؽ الجخت (92)
https://bit.ly/373JAgR 

( م0296تدتتتريؽ أول  8( )خظتتتاب جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني فتتتي حفتتتل تختتتميؼ جتتتائزة ويختتتةفاليا لمختتتالم، مؾنختتتةر، ألزانيتتتا، 95)
https://bit.ly/34fXGf4 

أيمتتؾل  02( )خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ابتتؽ الجختتيؽ، فتتي الثزعيتتة العامتتة ل متتؼ الزةجتتدة، التتدورة الجاديتتة والختتبعيؽ، 96)
0296 )https://bit.ly/373JAgR 

 05، برنتامج ستةؾن د يقتة، أجتر  الزقابمتةل ستكؾت بيمتي، C.B.Sلة الزمػ عبدهللا التاني م  شبكة سي. بي. إس )مقابمة جال (97)
ل )خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ابتتؽ الجختتيؽ، فتتي الثزعيتتة العامتتة يسغتترو . https://bit.ly/2XftAa2 (.م0296أيمتتؾل 

 https://bit.ly/373JAgR ،(م0296أيمؾل  02دة، الدورة الجادية والخبعيؽ، ل مؼ الزةج
 .https://bit،(م0226تدتتتريؽ أول  32( )خظتتتاب جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني أمتتتام البرلزتتتان اليؾلستتتدي، تىتتتاي، ىؾلستتتدا، 98)

ly/3aMHogj 
 05، برنتامج ستةؾن د يقتة، أجتر  الزقابمتةل ستكؾت بيمتي، C.B.S)مقابمة جاللة الزمػ عبدهللا التاني م  شبكة سي. بي. إس  (99)

 https://bit.ly/2VckU1I (.م0296أيمؾل 
 /https://bit.ly، (0225ديختزبر  95عتة شتؾتلؾنثكؾن/ بتانكؾك، ( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني ابتؽ الجختيؽ، فتي جام02)

398OZVX. 
 (،م0220كانؾن األول/ ديخزبر  7 جيفة الؾاشسظؽ بؾس ،  /)الذؾت الجقيقي لإلسالم، مقالة بقمؼ جاللة الزمػ عبدهللا التاني  (09)

 

https://bit.ly/2ERhfON
https://bit.ly/2ERhfON
https://bit.ly/2ERhfON
https://bit.ly/2ERhfON
https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/الإرهابيون-يخونون-قيمنا
https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/الإرهابيون-يخونون-قيمنا
https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/الإرهابيون-يخونون-قيمنا
https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/الإرهابيون-يخونون-قيمنا
https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/الإرهابيون-يخونون-قيمنا
https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/الإرهابيون-يخونون-قيمنا
https://bit.ly/2XdKwhh
https://bit.ly/2XdKwhh
https://bit.ly/3aMHogj
https://bit.ly/373JAgR
https://bit.ly/373JAgR
https://bit.ly/34fXGf4
https://bit.ly/34fXGf4
https://bit.ly/373JAgR
https://bit.ly/2XftAa2
https://bit.ly/373JAgR
https://bit.ly/2VckU1I
https://bit.ly/%20398OZVX
https://bit.ly/%20398OZVX
https://bit.ly/%20398OZVX
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  -eds-https://kingabdullah.jo/ar/op)مةرجؼ عؽ اإلنثميزية( 
كتتانؾن األول/ ديختتزبر  7 تتجيفة الؾاشتتسظؽ بؾستت ،  /)الذتتؾت الجقيقتتي لإلستتالم، مقالتتة بقمتتؼ جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني  (00)

  -eds-https://kingabdullah.jo/ar/op(، )مةرجؼ عؽ اإلنثميزية( 0220
(، 0223أيمؾل/ ستبةزبر  92يؾن يحؾنؾن  يزسا، مقالة بقمؼ جاللة الزمػ عبدهللا التاني،  جيفة لؾس أنثيمؾس تايزز، رىاب)اإل (03)

الزمتػ عبتدهللا ويسغر، حؾل رأي  . يزسا-يحؾنؾن -يؾن رىاباإل /eds-https://kingabdullah.jo/ar/op)مةرجؼ عؽ اإلنثميزية( 
ية متؽ ضترر يمجتص بذتؾرة اإلستالم فتي نغتر العتالؼ، عبتدهللا التتاني ابتؽ الجختيؽ، فر تةسا األخيترة، الختعي رىاببزا تمجقو األعزال اإل

ليتتو فيزتتا بعتتد، إ. سيدتتار 329-328،   م0299لستتدن، الظبعتتة األولتتى،  نجتتؾ الختتالم فتتي زمتتؽ الحظتتر، دار الختتاقي، بيتتروت،
 عبدهللا التاني، فر ةسا األخيرة.

 05، برنتامج ستةؾن د يقتة، أجتر  الزقابمتةل ستكؾت بيمتي، C.B.S)مقابمة جاللة الزمػ عبدهللا التاني م  شبكة سي. بي. إس  (02)
  https://bit.ly/2VckU1I (.م0296أيمؾل 

 05، برنتامج ستةؾن د يقتة، أجتر  الزقابمتةل ستكؾت بيمتي، C.B.S( )مقابمة جاللة الزمػ عبدهللا التاني م  شبكة سي. بي. إس 05)
 https://bit.ly/2VckU1I (.م0296أيمؾل 

 (،م0220 ديختتزبر كتتانؾن األول/ 7 تتجيفة الؾاشتتسظؽ بؾستت ،  /اللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني)الذتتؾت الجقيقتتي لإلستتالم، مقالتتة بقمتتؼ ج (06)
 .328. ويسغر، عبدهللا التاني، فر ةسا األخيرة،   eds-https://kingabdullah.jo/ar/op )مةرجؼ عؽ اإلنثميزية(

(، 0223أيمؾل/ ستبةزبر  92زسا، مقالة بقمؼ جاللة الزمػ عبدهللا التاني،  جيفة لؾس أنثيمؾس تايزز، يؾن يحؾنؾن  يرىاب)اإل (07)
 /eds-https://kingabdullah.jo/ar/op)مةرجؼ عؽ اإلنثميزية( 

(. م0226أكةتتؾبر  39بل خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني فتتي قاعتتة مديستتة أمختتةردام، ( )رستتالة ستتالم وتفتتاىؼ بتتيؽ الدتتعؾ 08)
https://bit.ly/2t1i1q4 

 اخختةان،( )كمزة جاللة الزمػ عبدهللا التاني في الثمختة الرئيختية لمزتؤتزر الحتامس لقتادة األديتان العالزيتة والةقميديتة، أستةانا، كاز 09)
 https://bit.ly/2V1KDts (.م0295حزيران  99

 (.م0226شتبا،  0( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني ابؽ الجخيؽ، فتي حفتل الغتداء التذي يمتي اإلفظتار التؾطسي لمذتالة، واشتسظؽ، 32)
ly/2PQk5dfhttps://bit. 

، الؾتيتتات الزةجتتدة األمريكيتتة، م0298)كمزتتة جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني بزساستتبة تختتمزو جتتائزة مؤسختتة جتتؾن تزبمةتتؾن لمعتتام  (39)
 https://bit.ly/2ULaLK3(. م0298تدريؽ التاني  93واشسظؽ العا زة، بةاريه 

. https://bit.ly/39HAYO0(. م0295مذار  95متتػ عبتتدهللا التتتاني أمتتام البرلزتتان األوروبتتي، سةراستتبؾ  / فرنختتا، ( )خظتتاب جاللتتة الز30)
 ، الؾتيتتات الزةجتتدة األمريكيتتة،0298ويسغتترل )كمزتتة جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني بزساستتبة تختتمزو جتتائزة مؤسختتة جتتؾن تزبمةتتؾن لمعتتام 

 https://bit.ly/2ULaLK3 (.م0298تدريؽ التاني  93واشسظؽ العا زة، بةاريه 
 y/39HAYO0https://bit.l ،(م0295مذار  95( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني أمام البرلزان األوروبي، سةراسبؾ  / فرنخا، 33)
، ختتتالل جمختتتة حؾاريتتتة ضتتتزؽ فعاليتتتات الزسةتتتد  .C.N.N)مقابمتتتة جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني متتت  شتتتبكة التتتت ستتتي. إن. إن  (32)

 .https://bit.ly/34gBkdp، (م0298كانؾن التاني  05اتقةذادي العالزي في دافؾس، أجر  الزقابمة فريد زكريا، 
 كتتانؾن األول، ديختتزبر 7 تتجيفة الؾاشتتسظؽ بؾستت ،  /)الذتتؾت الجقيقتتي لإلستتالم، مقالتتة بقمتتؼ جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني  (35)

 eds-https://kingabdullah.jo/ar/op اإلنثميزية()مةرجؼ عؽ  (،م0220
 (، )مةرجؼ عؽ0225كانؾن األول/ ديخزبر  90عبدهللا التاني،  جيفة كؾرييري ديال سيرا اإليظالية، ( )مقالة بقمؼ جاللة الزمػ 36)
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 .والزةظرفيؽ-الجرارات-بيؽ-/الذدام eds-https://kingabdullah.jo/ar/opاإلنثميزية(.
(. 0226أكةتتؾبر  39)رستتالة ستتالم وتفتتاىؼ بتتيؽ الدتتعؾبل خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني فتتي قاعتتة مديستتة أمختتةردام،   (37)

https://bit.ly/2t1i1q4  
شتتبا،  0ذتتالة، واشتتسظؽ، ( )خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ابتتؽ الجختتيؽ، فتتي حفتتل الغتتداء التتذي يمتتي اإلفظتتار التتؾطسي لم38)

 https://bit.ly/2UKCXwI(. م0226
 /https://bit.ly(.م0226تدتتريؽ األول  39)خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني فتتي مجكزتتة العتتدل الدوليتتة فتتي تىتتاي / ىؾلستتدا،  (39)

2weMkLE 
 /https://bit.ly(. م0226أكةتؾبر  39( )رسالة سالم وتفاىؼ بيؽ الدتعؾبل خظتاب جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتاني فتي قاعتة مديستة أمختةردام، 22)

2t1i1q4 
أيمتتؾل  02لتتدورة الجاديتتة والختتبعيؽ، )خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ابتتؽ الجختتيؽ، فتتي الثزعيتتة العامتتة ل متتؼ الزةجتتدة، ا (29)

 https://bit.ly/373JAgR (م0296
 /https://bit.ly، (م0225ديخزبر  95( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني ابؽ الجخيؽ، في جامعة شؾتلؾنثكؾن / بانكؾك، 20)

398OZVX 
، (م0295كتتتانؾن األول  92، رومتتتا، إيظاليتتتا، م0295( )خظتتتاب جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني فتتتي مسةتتتد  حتتتؾارات الزةؾستتتا 23)

https://bit.ly/3aP8G5o 
، (م0295ؾن األول كتتتتان 92، رومتتتا، إيظاليتتتتا، 0295( )خظتتتاب جاللتتتتة الزمتتتتػ عبتتتدهللا التتتتتاني فتتتتي مسةتتتد  حتتتتؾارات الزةؾستتتتا 22)

https://bit.ly/3aP8G5o 
 (.م0296شتتبا،  90)خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ابتتؽ الجختتيؽ، فتتي متتؤتزر ميتتؾنه التتتاني والحزختتيؽ ل متتؽ، ميتتؾنه،  (25)

https://bit.ly/2s7y5Xd  
اتقةذتتادي ، ختتالل جمختتة حؾاريتتة ضتتزؽ فعاليتتات الزسةتتد  .C.N.N)مقابمتتة جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني متت  شتتبكة التتت ستتي. إن. إن ( 26)

  https://bit.ly/34gBkdp، (م0298كانؾن التاني  05العالزي في دافؾس، أجر  الزقابمة فريد زكريا، 
 05، برنتامج ستةؾن د يقتة، أجتر  الزقابمتةل ستكؾت بيمتي، C.B.Sجاللة الزمػ عبدهللا التاني م  شبكة سي. بي. إس )مقابمة  (27)

  https://bit.ly/2VckU1I (.م0296أيمؾل 
سالم مؽ أجل الخالم والجرارة الزسعقد في ( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني خالل مؤتزر نيرة األمةل حؾار األديان، واإل28)

 https://bit.ly/39MfEXJ (.م0292شبا،  05جاكارتا، أندونيخيا، 
( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني خالل مؤتزر نيرة األمةل حؾار األديان، واإلسالم مؽ أجل الخالم والجرارة الزسعقد في 29)

 https://bit.ly/39MfEXJ( م0292شبا،  05كارتا، أندونيخيا، جا
خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني خالل مؤتزر نيرة األمةل حؾار األديان، واإلسالم مؽ أجل الخالم والجرارة الزسعقد في ) (52)

   /https://bit.ly (م0292شبا،  05جاكارتا، أندونيخيا، 
 https://bit.ly/2JFVCmX، (م0226مذار  02األمريكي، باريس،  –)خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني في الذجافة األوروبي  (59)
(، م0220كتتانؾن األول  7 تتجيفة الؾاشتتسظؽ بؾستت ،  / التتتاني مقالتتة بقمتتؼ جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا ( )الذتتؾت الجقيقتتي لإلستتالم،50)

. 392-393عبتدهللا التتاني، فر تةسا األخيترة،  ، يسغرو، eds-https://kingabdullah.jo/ar/op )مةرجؼ عؽ اإلنثميزية(
 ،شتبا، 0الجخيؽ، في حفتل الغتداء التذي يمتي اإلفظتار التؾطسي لمذتالة، واشتسظؽ، ، )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني ابؽ يسغرو

 https://bit.ly/2UKCXwI (.م0226
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 )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني خالل مؤتزر نيرة األمةل حؾار األديان، واإلسالم مؽ أجل الخالم والجرارة الزسعقد في (53)
ويسغتترل )كمزتتة جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني الةرحيبيتتة  https://bit.ly/39MfEXJ( م0292شتتبا،  05جاكارتتتا، أندونيختتيا، 

 PTlwHWhttps://bit.ly/2(. م0292أيار  02خالل زيارة قداسة البابا فرنخيس، عزان، 
 (.م0292أيتتتتتتتار  02)كمزتتتتتتتة جاللتتتتتتتة الزمتتتتتتتػ عبتتتتتتتدهللا التتتتتتتتاني الةرحيبيتتتتتتتة ختتتتتتتالل زيتتتتتتتارة قداستتتتتتتة البابتتتتتتتا فرنختتتتتتتيس، عزتتتتتتتان،  (52)

https://bit.ly/2PTlwHW.    ،339-309ويسغتتر حتتؾل عتتروف  تتدور رستتالة عّزتتان، عبتتدهللا التتتاني، فر تتةسا األخيتترة .
يقؾلو رئيس الديؾان الزمكي الياشزي األسبص د. فايز الظراونة، حؾل رسالة عّزانل إلفثاللةو ليس فقا ممػ الززمكة  ويسغر ما

، وإنزتتا ىتتؾ أيرتتًا عزيتتد مل البيتت  رىتتاباألردنيتتة الياشتتزية الةتتي أعمستت ، وعمتتى لختتانو، أنيتتا جتتزء متتؽ الجتترب الدوليتتة عمتتى اإل
الجقيقتة، واحتدة هللا عميو وسالمو، بزا يعسي أن حزاية الديؽ متؽ متّدعي امتةالك األطيار، وحفيد الرسؾل األعغؼ    مؾات 

متتؽ مختتؤولياتو الثميمتتة. وفتتي ىتتذا الختتياق، ارتتتي  جاللةتتو إ تتدار بيتتان لمستتاس؛ لكتتل الستتاس ولتتيس حذتترًا بالزختتمزيؽ، يؾّضتتي فيتتو 
مخةدتتار الزمتػ لمدتؤون الديسيتتة والتقافيتة والتتذي حقيقتة اإلستالم ختتاتؼ األديتان. وقتد استتةعان بتابؽ عزتتو ستزؾ األميتر غتتازي بتؽ   

يذتتتغره ستتتسًا ويعتتتد واحتتتدًا متتتؽ عمزتتتاء الزختتتمزيؽ الزعا تتتريؽ، فذتتتدر البيتتتان عمتتتى شتتتكل رستتتالة لمستتتاس ستتتزي ل إلرستتتالة عزتتتانإل، 
 9/ ىتت9205رمرتان  07ية في الزمؽ الزعا ر. وقد أ تدرىا فتي ليمتة القتدر، اإلنخانوأ بج  مؽ أىؼ الؾثائص الفكرية الديسية و 

إل. الظراونة، د. فايز، في خدمة العيديؽ، سيرة ومذكرات، ابن ناشرون ومؾزعتؾن، عزتان، الظبعتة األولتى، م0222تدريؽ التاني 
 .389  م،0299

 .https://bit،(0225ديختتزبر  7)كمزتتة جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني أمتتام متتؤتزر مسغزتتة الزتتؤتزر اإلستتالمي اتستتةتسائي، فتتي مكتتة،  (55)
ly/2xUbYWq 

 https://bit.ly/2wj2ZxR، (0225أيمؾل  92( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني، أمام السادي اتقةذادي لزديسة نيؾيؾرك، 56)
 (.م0226نيختتتان  00ديتتتد العرا يتتة، أجتتتر  الزقابمتتة، إستتتزاعيل الزايتتر، )مقابمتتة جاللتتة الزمتتتػ عبتتدهللا التتتتاني متت   تتتجيفة الذتتباح الث (57)

https://bit.ly/39Qh4Aq  
(. م0228شتبا،  92( )مقابمة جاللة الزمػ عبدهللا التاني م  وكالة إيةار تاس الروسية ل نباء، أجتر  الزقابمتةل فتاديؼ تغتؾتؽ، 58)

https://bit.ly/3aNTCFm 
 (.م0227مذار  09)خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ختتالل انعقتتاد أعزتتال متتؤتزر القزتتة العربيتتة الةاستتعة عدتترة، الريتتا ،  (59)

https://bit.ly/3bWidIi 
كتانؾن األول/  09التاني بزساسبة تؾ يت  اتفا يتة الةعتاون بتيؽ بمتديةي عزتان وأثيستا، أثيستا، اليؾنتان، ( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا 62)

 https://bit.ly/2Va1LgA (.م0225ديخزبر 
 (.م0227مذار  09، الريتتا ، خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ختتال انعقتتاد أعزتتال متتؤتزر القزتتة العربيتتة الةاستتعة عدتترة) (69)

https://bit.ly/3bWidIi ، ويسغرل )كمزة جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتاني أمتام متؤتزر مسغزتة الزتؤتزر اإلستالمي اتستةتسائي، فتي
ويسغتتترل )خظتتتاب جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني فتتتي متتتؤتزر القزتتتة ، bYWqhttps://bit.ly/2xU (.م0225ديختتتزبر  7مكتتتة، 

ويسغرل )خظاب جاللة الزمػ عبتدهللا التتاني ، https://bit.ly/39Obwqfل (0225أيمؾل  96الدولي ل مؼ الزةجدة، نيؾيؾرك، 
 https://bit.ly/2wivU4Z، )0226حزيران  90ا، في الةثز  العالزي التاني لدراسات الدرق األوس

 /https://bit.ly، (م0225ديخزبر  95)خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني ابؽ الجخيؽ، في جامعة شؾتلؾنثكؾن / بانكؾك،  (60)
398OZVX330 التاني، فر ةسا األخيرة،  . ويسغر، عبدهللا. 

كتانؾن  90الذدام بيؽ الجرارات والزةظرفيؽ، مقالة بقمؼ جاللة الزمػ عبدهللا التاني،  جيفة كؾرييري ديال سيرا اإليظاليتة، ) (63)
  .eds-ingabdullah.jo/ar/ophttps://k( )مةرجؼ عؽ اإلنثميزية(. م0225األول/ ديخزبر 
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 .https://bit،(م0225ديختزبر  95( )خظتاب جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتاني ابتؽ الجختيؽ، فتي جامعتة شتؾتلؾنثكؾن / بتانكؾك، 62)
ly/398OZVX330-339عبدهللا التاني، فر ةسا األخيرة،   ل. حؾل ىذه الثيؾد، يسغر. 

 /https://bit.ly ،(م0225ديخزبر  95)خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني ابؽ الجخيؽ، في جامعة شؾتلؾنثكؾن / بانكؾك،  (65)
398OZVX ، ،أيمتتتؾل  96ويسغتتترل )خظتتتاب جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني فتتتي متتتؤتزر القزتتتة التتتدولي ل متتتؼ الزةجتتتدة، نيؾيتتتؾرك

ويسغتتترل )خظتتتاب جاللتتتة الزمتتتػ عبتتتدهللا التتتتاني فتتتي الةثزتتت  العتتتالزي التتتتاني لدراستتتات ، https://bit.ly/39Obwqfل (م0225
نعقتاد اة الزمػ عبدهللا التتاني ختالل خظاب جاللويسغرل )، https://bit.ly/2wivU4Zل )م0226حزيران  90الدرق األوسا، 

ويسغرل )كمزة جاللة الزمػ ، https://bit.ly/3bWidIi(. 0227مذار  09أعزال مؤتزر القزة العربية الةاسعة عدرة، الريا  
، https://bit.ly/2xUbYWq(. 0225ديختزبر  7عبدهللا التاني أمام مؤتزر مسغزة الزؤتزر اإلسالمي اتسةتسائي، فتي مكتة، 

ويسغرل )الذدام بيؽ الجرارات والزةظرفيؽ، مقالتة بقمتؼ جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتاني،  تجيفة كتؾرييري ديتال ستيرا اإليظاليتة، 
 .eds-https://kingabdullah.jo/ar/op (، )مةرجؼ عؽ اإلنثميزية(.0225كانؾن األول/ديخزبر  90

(. م0227مذار  09خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني ختتالل انعقتتاد أعزتتال متتؤتزر القزتتة العربيتتة الةاستتعة عدتترة، الريتتا ، )( 66)
https://bit.ly/3bWidIi ،( كمزة جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتاني أمتام متؤتزر مسغزتة الزتؤتزر اإلستالمي اتستةتسائي، فتي ويسغرل

 https://bit.ly/2xUbYWq(. 0225ديخزبر  7مكة، 
 .https://bit.ly/2wj2ZxR(. 0225أيمؾل  92( )خظاب جاللة الزمػ عبدهللا التاني، أمام السادي اتقةذادي لزديسة نيؾيؾرك، 67)
ttps://bit.ly/ h،(م0292أيتتار  02( )كمزتتة جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني الةرحيبيتتة ختتالل زيتتارة قداستتة البابتتا فرنختتيس، عزتتان، 68)

2PTlwHW . عبتتتدهللا التتتتاني، فر تتتةسا األخيتتترة، عبتتتدهللا بتتت طالق ىتتتذه الزبتتتادرة، يسغتتتر، وحتتتؾل عتتتروف وأستتتاب تؾجيتتتو الزمتتتػ
وحتؾل مثزؾعتة الؾثتائص الفكريتة الةتي تبساىتا الزمتػ عبتدهللا، ومسيتا مبتادرة إلكمزتة ستؾاءإل، يسغترل الظراونتة، د. فتتايز،  .333 

 .399مرج  سبص ذكره،  
 0زختتةؾ  حتتؾل حتتؾار األديتتان فتتي الثزعيتتة العامتتة ل متتؼ الزةجتتدة، )خظتتاب جاللتتة الزمتتػ عبتتدهللا التتتاني فتتي اتجةزتتا  رفيتت  ال (69)

 https://bit.ly/2JKSSoG (.م0228تدريؽ ثاني 
 /https://bit.ly، (م0292كتتانؾن أول  96( )كمزتة جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتتاني أمتام قتادة حتزب الدتتعب األوروبتي، بروكختل، بمثيكتا، 72)

2Vagh8l  .  
 /https://bit.ly ،(م0292أيتار  02( )كمزتة جاللتة الزمتػ عبتدهللا التتاني الةرحيبيتة ختالل زيتارة قداستة البابتا فرنختيس، عزتان، 79)
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