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املرشوع، منها: هذا نجاح تخذ إلهناك خطوات دقيقة وصارمة تُ ف - صغريولو  -مرشوع يف عندما يبدأ أحد 

 -دراسة املنتج  -املرجعية العلمية والعملية لقياس التجارب الناجحة  - -دراسة السوق  -دراسة اجلدوى [

الفئة  -فريق العمل  -جهة التنفيذ  -التنفيذ  ةطريق -ووضع خطة عمل  -وضع وثيقة للمرشوع  -ليل املخاطر حت

قبة والتحكم.. إلخ ]. -متابعة اجلودة  -دوران رأس ا�ال  -نسبة األرباح  -املستفيدة  وأي خطأ أو هتاون يف  املرا

 أي من هذه املراحل، ُيعرض املرشوع كله للفشل.

عندما نتعاطى مع  تكون هي االرجتالية والعفوية!! ونحن -رأس مال املسلمني  -ندما نعمل لإلسالم بينام ع

سعادة الدنيا لاألمة وأجياهلا.. بل ومصري البرشية كلها، نخطط هذه نخطط ملستقبل  اإلسالم فإن هذا يعني أ�نا

 ؟! وهوىبعفوية  ظرن. فكيف يكون الونجاة اآلخرة

 ع اإلسالم، واإلسالم هو رأس ماهلم، ورأس مال البرشية كلها.املسلمون هم مرشوو

 واملسلم: إنسان رسايل، حيمل الرسالة األخرية من رب العاملني، وهي رسالة أ�قل من ملء األرض ذهبًا، وهو 

طى إلنجاز "املرشوع ؛ عليه أن يتسابق ويسارع اخلُ يرى الدنيا ساعة من هنار -برشية خيطط إلنقاذ ال -عندما 

 الرسايل".

املسلم: فكره عاملي، ختطيطه عاملي، مرشوعه عاملي، حكومته عاملية، دولته عاملية، جمتمعه عاملي، هويته ف

 ؟!!، وارجتاليةةثيبواقعه وقضاياه املصريية بعيتناول عاملية.. فكيف 

 ةتائه. ية بال غاية.عبث. ية بال نظام.مهج. عاطفية بال عقل. شة قضايا األمة املصريية بطريقة:كيف تكون مناقف

 ؟!!جاهختبط بال من. رعونة بال عزيمة.. هوجائية بال اسرتاتيجية.. ارجتالية بال خطة.. ضائعة بال طريق.. بال دليل.

 إن أول خطوة عىل الطريق الصحيح هي التوبة.. التوبة من ذنب العبث بقضايا األمة املصريية !
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جامعات  اهل ةم مستقلوعل ، والقياس املقارن للتجارب الناجحة..املخاطراإلدارة، وحتليل علم  أصبحلقد 

ومنع  ،والتنبؤ هبا ،املشكالتدارة، وأشكاهلا، وحتليل وهيئات ومؤسسات.. وظيفتها الوحيدة هي كيفية اإل

.. ولقد برع الغرب يف هذا اجلانب حتى وصل إىل هذا التفوق ا�ادي. بل إن عندهم مؤسسات للفكر وقوعها

ت السنني يف املستقبل، ويف عالتخطيطي "االسرتاتيجي" ل بوا تلم إدارة األزمات يطلبون من املفكرين أن يكعرشا

 كل ما ال يمكن توقعه؛ حتى خيططوا عىل أساسه.

، تعترب من "سنن اهللا يف قيام الدول واملالحظة والنظروكل هذه العلوم واملؤسسات واجلهد واجلد واالكتشاف 

إدارة  يفحن فقراء جدًا يف هذا اجلانب، ال أقصد يف تطبيق اإلدارة عىل جمال التجارة.. ولكن واحلضارات" ون

 ! مشكالت األمة وأزماهتا

مشكالتنا وقضايانا املصريية، لنعرف  للنظر يف وآ�ية وضع منهجية علميةفحاولت يف هذا البحث املتواضع 

ق بني األخطاء، حتى نخرج من حالة االرجتالية والعفوية بدقة املشكلة، ومكامن اخللل، والنقاط احلرجة، والفرو

والفوىض، ونقف بدقة عىل طريق سنن اهللا يف قيام الدول واحلضارات، ونخرج من عبث األمنيات واألوهام 

.. إىل امليض يف طريق اجلد والكفاح واملثابرة عن علم دقيق، وإتباع للسنن، وحسن توكل عىل اهللا والوعود الكاذبة

▐. 

 *     *   * 

 علم دراسة املشكالت

دراسة املشكالت عملية خاصة جدًا، ال يمكن معاجلتها إال من خالل حمرتفني ومتدربني ومؤهلني.. وليست  إن

، وخطة للعمل ونتائجوحلول ويف النهاية اهلدف هو تسليم خمرجات  ،هي عملية ارجتالية يدلو فيها أي أحد بدلوه

) يف التطبيق عىل علم دراسة (HACCP) ونظام PMPاملرشوعات ( إدارةمن علم  ولقد استفدُت ، واحلركة

 .املشكالت

 املشكالت: وحل ومن املبادئ األساسية لتحليل  •

 تعريف املشكلة. )1(

 العمل املطلوب. )2(

 .)اعتامد عمل عىل آخر يسبقه ( ، االعتامديةسبابتسلسل األ )3(



 

  ت

 

 التقدير واجلدول الزمني. )4(

 األعامل املتوازية. )5(

> تطبيق --> األساسات) ( حل مؤقت --د الوصول النهائي حلل املشكلة. ( حل هنائي التخطيط باعتام )6(

 عمل ] عمل عىل أساس حل املشكلة. -ختطيط  -> عامل الوقت ) [ حل --التخطيط) ( حل زمني 

عمل ]  -ختطيط  -التخطيط باعتامد معاجلة املشكلة من خالل أعامل متتالية، ( عمل مستمر). [ مشكلة  )7(

 أساس املشكلة. عمل عىل

 

 األدوات العامة إلدارة املشكلة: •

 العمل ). وثيقةالبدء (  )1(

 -اجلودة  - نطاق التكلفة -نطاق الوقت  -التخطيط ( العمود الفقري لإلدارة ) [ نطاق العمل  )2(

 .]  املخرجات

 التنفيذ. ( عىل أساس اخلطة ). )3(

قبة عىل أساس التخطيط ( العمل  )4(  التكلفة ). -الوقت  -املرا

 

 دوات التفصيلية إلدارة املشكلة:األ •

 البدء ( وثيقة العمل ). )1(

 خطة االتصاالت والعالقات. )2(

 خريطة اإلمكانيات واملوارد. )3(

 بيان املهام املطلوبة. )4(

 جتزئة العمل وهيكلته. )5(

 حتديد املسؤولية. )6(

 شبكة الربط بني هيكل العمل. )7(

 كيفية استخدام املوارد. )8(

نية املتاحة. )9(  امليزا



 

  ث

 

 اجلودة املطلوبة. )10(

 خاطر املحتملة.امل )11(

 تنفيذ خطة العمل. )12(

 .ةتنفيذ األ�شطة الفردي )13(

 متابعة التقدم. )14(

 إدارة التغيري والتحسني. )15(

 ن اخلطة.عحل املشكالت الناجتة  )16(

 حتديث اخلطة. )17(

 .مراجعة التكاليف )18(

 تقييم النجاح. )19(

 املستفادة ونقد اخلطة. الدروسجتميع  )20(

 اإلعالن النهائي عن حل املشكلة، وغلق ملفها. )21(

 الدروس املستفادة.تسجيل و لة، شكهناء املإ )22(

 
 

 املشكالت العامة: حمفظة  •

  .الفرعية و الرئيسية املشكالت )1(

  .املشاريع الرئيسية )2(

  ( وضع خطتني عىل األقل حلل املشكلة ). .برامج احللول )3(

صيغة إنشائية، ويتحدد يف صورة كمية أو أرقام أو نسب أو بوال  ةعمومي يست( ل حمددة(أ) األهداف:  )4(

فقة عليها (ت) .النقد، اجلودة) (نسبة اإلنجاز، يمكن قياسها (ب) . ) معدالت ( مبدأ املشاركة  املوا

عدم  وأهدر طاقات معطلة، تكون أقل ففال تحدود املوارد واإلمكانيات،  ( يف واقعية) ث( .والتعبري )

 حرجة نقاطوهلا   .حمددة زميناً  ) (ج )مثل إحباطًا وتعجيزاً تكون أكثر فتاستخدام أمثل للموارد، وال 

 .)إلعادة التقييم وإعادة التخطيط(

 .)األ�شطة املتنوعة. لتحقيق األهداف الفرعية -األهداف الفرعية  -اهلدف الرئييس (جمال العمل:  )5(



 

  ج

 

عالقة هناية إىل ( بدء النشاط التايل يعتمد عىل إكامل النشاط السابق ).  عالقة هناية إىل بدايةاالعتامدية :  )6(

( يعتمد بدء النشاط التايل  عالقة بداية إىل بدايةد إكامل النشاط التايل عىل إمتام النشاط السابق ) ( يعتم هناية

 ).اط التايل عىل بدء النشاط السابق( يعتمد إكامل النش عالقة بداية إىل هنايةعىل بدء النشاط السابق ). 

 التدريب. )7(

 .حتديد املسؤولية واألولوية )8(

 والفرصة النادرة واملتميزة. ،ني املخاطرة املهلكةاالنطالقة: نقطة التوازن ب )9(

قبة التغريات )10(  ).بيئة العمل املتغرية( مرا

 .املراجعة )11(

 .)عوامل النجاح والنقاط احلرجة -االسرتاتيجية  - "الرسالة"املهمة  -الرؤية ( اهلدف االسرتاتيجي )12(

ت القيمة )13(   .األداء التجميعي ومؤرشا

قبة اجلودة ) -تنفيذ اجلودة  -ة ( ختطيط اجلود :اجلودةوقياس النجاح  )14( ( رأي اخلرباء أو  والتقييم مرا

تقدير الثالث نقاط  -تقدير من أسفل ألعىل حتليل األعامل من القاعدة للقمة  -جمموعة متخصصة 

 ".تفائل واملتشائم واألكثر حدوثاً امل"
 

 األدوات التي تزيد من عمق املشكالت: •
 

 اهلدف من حلها.اختالف اخلطأ يف تعريف املشكلة، أو  )1(

 التنظيم الفاشل. )2(

 التخطيط غري فعال. )3(

 نقص يف األدوات املساعدة. )4(

 ال يتم ختصيص املوارد الكافية لعالج املشكلة. )5(

 نقص يف اخلربات الدقيقة. )6(

 نقص يف املوارد البرشية. )7(

 املدة الزمنية للعالج. ديدعدم حت )8(

 التحديد الغري دقيق إلطار عمل املشكلة. )9(

 لقيادات العليا.نقص يف املساندة من ا )10(

 



 

  ح

 

 املخاطر: •

 .)املخاطر "حل "االستجابة  -تأ�ري املخاطر  -احتاملية املخاطر  -حتديد املخاطر (حتليل املخاطر:  )1(

قبة للمخاطر  -التخطيط للمخاطر ( املخاطر: دراسة  )2( حتليل املخاطر  -التطوير واالستجابة  -املرا

املخاطر  -املخاطر الداخلية املتوقعة  -متوقعة  املخاطر الغري -املخاطر املتوقعة  -النوعي والكمي 

حتليل القوة  -الدروس املستفادة  -البيانات التارخيية  -العصف الذهني  - اخلارجية الغري متوقعة

 .)والضعف والفرص والتهديدات

طر قائمة باملخا -أولوية التحليل الكمي  -قائمة املخاطر  -جتنب اخلطر (خريطة تدقيق عملية املخاطر:  )3(

 . )مراجعة خطة املخاطر -خطة املخاطر  -تطوير وحتديث سجالت املخاطر  -الكبرية 

 - املحتملةاألسباب  -التأ�ري  -يه نقاط التنب -خطة البدائل  -خطة الطوارئ  -خطة الوقاية اخلطط: ( )4(

 .)خطة استباقية - وصف حلدوث اخلطر

 .)ترصف فريق العمل -درجة التأ�ري  -املية درجة االحت -اخلطر بالتفصيل (طريقة مواجهة املخاطر:  )5(

قبول العواقب  -رها حتويل مسا -التخفيف من حدهتا  -جتنب املخاطر قدر االستطاعة (أ�ناء املواجهة:  )6(

 . )متابعة التقدم - النهوض رسيعاً  -مع خطة بديلة 

ً ويكون هناك فرصة، وبعض ضبع( اليقظة:  )7( األخطاء  األخطاء يمكن تصحيحها عندما تدرك مبكرا

 .) وصلت بالفعل أمام جبل الثلج السفينةيستحيل تصحيحها عندما تكون 

التغيري يف األهداف والغايات  -الغموض وعدم إدراك وفهم املسؤوليات  -الضغط النفيس ( : تحدياتال )8(

 .) حدوث األمور غري املتوقعة -التنافس عىل املناصب  -

 : أشكال مواجهة املخاطر •

  .و ال يشء )( كل يشء أ :القوة )1(

  .( الرتاجع وانتظار الفرصة األحسن ) :االنسحاب أو التجنب )2(

ر عىل االختالفات عمل املؤقت:ال )3(   .وإجياد حلول مؤقتة ) ،( عدم االرصا

  .( البحث عن النقاط املشرتكة، والوصول إىل اتفاقات ومساومات ) :املصاحلة واملشاركة )4(

 ة ).( التكامل وتوازن القواملحسوبة: املواجهة  )5(

*   *   * 
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 قضايا األمة املصريية

هي القضايا التي تكلف األمة الكثري من الدماء واألرواح واألموال واألعامر واألجيال، ويرتتب عليها مصري 

سينتج عنه خلل فكري  يف النظر يف هذه القضايا..وإن أي خلل  ،فهو حديث جلل وعظيم األمة ومستقبل البرشية،

ال يمكن بحال احلديث عنها بشكل جزئي، أو  لذا؛ ألجيال تستمر كوراث ؤديُسيو ؛طأعل خثم إرادة خاطئة، وف

ئي،  املنهج اإلسالمي: بربانيته، وشموله، وثباته، ومثاليته، وواقعيته،  بل البد من اتباععفوي، أو ارجتايل، أو عشوا

زنه.  احلكم -السيادة  -اهلوية  -يعة رشال -والذي حيمل منظومة عقيدية متكاملة هي: [ التوحيد . وإجيابيته، وتوا

 اجلهاد ]. -الثورة عىل الظلم  -العدل الرباين  -احلق الرباين  -احلرية الكاملة  -املساواة  -احلضارة  - الراشد

 ومن قضايا األمة املصريية:

 .إقامة الدين، وحتكيم الرشيعة، وإعالء كلمة اهللا 

  ودولة وحضارة.اسرتداد اهلوية اإلسالمية كاملة.. إنسانًا وجمتمعًا 

 .بناء اإلنسان الرسايل الذي يقدر أن حيمل رسالة اهللا إىل العاملني  

  علوم إدراك الواقع باختالف أ�واعها. -بعد علوم الوحي  -شيوع وانتشار علوم الرشيعة وهي 

 والدعوة إىل توحيد خايل من الرشك، وسنة خالية من  ،الواقعة يف األمة معاجلة ظواهر الرشك والبدع

 وعمل خايل من التعصب. ، بدعال

  د باألمة عن العودة إىل مكانتها.ف الدين، وتقعاالهنزامية، والتي ُحترّ والتصورات معاجلة الفكر والقيم 

  األرضو اإلنسانوية وواهل اإلسالمصد اهلجوم العلامين الصليبي اليهودي عىل. 

 هم بكل وسيلة مكافئة.رصد أعداء األمة ، وطرق هجمتهم عىل اإلسالم واملسلمني، وحماربت 

  من جذورها، وحمو آثارها يف الفكر والثقافة والفن واألدب ونظم احلياة.وأدواهتا حماربة العلامنية 

 .ًإحباط خطط تفتيت األمة ودوهلا املقسمة أصال 

  دعاوى اجلاهلية.البدع ومعاجلة التحزب والتعصب والتفرق يف الدين، ورد 

  للنظام الدويلاهليمنة لتبعية واخلضوع واسيادة أرض اإلسالم، والتحرر من. 



 

  د

 

 .فك شفرات احلكومات العاملية ورشكاهتا التي تسطري علينا وترسق ثرواتنا 

 لتحرر من استبداد احلكم الطاغويت، واخلروج من مرحلة "امللك اجلربي والطواغيت".ا 

  والثقافية االجتامعية والفكريةالنفسية ومعاجلة أمراض االستبداد. 

 خلفها الطغاة والفسدةومظاهر الفساد والظلم التي  كل آثار القضاء عىل. 

 والتحرر من أرس اسرتداد ثروات األمة املنهوبة، وإعادة توزيع الثروة.. وبناء قوة اقتصادية ضاربة ،

 .النظام الدويل االقتصادي والسيايس

 .حتصيل القوى املختلفة اجتامعيًا وفكريًا وعلميًا وعسكريًا 

 لألمة ووحدة عقيدهتا وأرضها وشعوهبا.املرشوع السيايس  

 .الشورى وآ�ياهتا ومعامل الدولة املسلمة وشكل ونظم احلكم فيها 

 .اجلهاد ملواجهة قوة الباطل، وحتقيقًا لسنة التدافع بني احلق والباطل 

 كمحل، وإقامة الدولة العادلة التي تعلوها أحكام اهللا، ومن ثم قيام اوصول "رسالة اإلسالم" إىل احلكم 

 .الراشد

 .اتباع طريق سنن اهللا يف قيام الدول واملجتمعات، واخلروج من التيه والعبثية 

 .حترير املقدسات اإلسالمية 

 .اتباع طريق دعوة الرسل يف قيام الدين، ومحل الرسالة 

*  *  * 

الفة الراشدة... إن سنن اهللا يف الكون ويف قيام الدول واملجتمعات واحلضارات كسنن التغيري والتمكني واخل

د، وتعمل جمتمعة ال فردية.. وهي مة تتسم: بالثبات والشمول واالطرا حتايب  ال سنن إلخ كلها سنن شديدة الرصا

  .☺أحدًا ولو كان رسول اهللا 

 .ال طريق للحل إال من خالهلا مهام كانت التضحيات يف ُسبل خاطئة ؛ولكل مشكلة ُسنة خاصة هبا



 

  ذ

 

رؤية ومعاجلة املشكالت من منظور شامل؛  يةوضح كيفت" ليان وحتليل املشكالتطة االستبخريولذا جاءت "

لنكف عن العبث والتالعب بقضايا األمة املصريية، ولنقف هبا عىل طريق السنن، ونميض ننظر يف حياتنا 

طه املستقيم، حضارتناويف كيفية قيام  ،ومشكالتنا وإىل سبيل  بأسلوب علمي دقيق حمدد.. حتى هيدينا اهللا إىل رصا

 الراشد.

 نحن ال ينقصنا ا�ال، فنحن أغنى البالد بالثروات.

 .فاألمة زاخرة بالطاقات الشابة الفتيةنحن ال ينقصنا الشباب، 

 نحن ال ينقصنا العقول، فنحن نملك عقول فذة.. وقادرة عىل القيادة واإلبداع.

 ولكن:

 ينقصنا الطريق.. طريق اإليامن. 

 .يف طريق "املرشوع الرسايل"بنا يض متالتي احلارة الدافعة يدة نا العقيدة.. العقتنقص

 ينقصنا الوعي.. بسنن اهللا يف الكون.

 بأ�نا أمة حتمل رسالة إىل كل العاملني. ..ينقصنا اإليامن

 بأ�نا نحمل رسالة أ�قل من ملء األرض ذهبًا. ..ينقصنا اإليامن

 ؟خرجت هذه األمة إىل البرشيةبحقيقة دورنا يف هذه احلياة، و�اذا أُ  ..ينقصنا اإليامن

، ووحدة أمتنا، ووحدة حضارتنا، ووحدة رسالتنا، ووحدة مصرينا، ووحدة يامنناإبوحدة  ..ينقصنا اإليامن

 مرشوعنا.

 .وبدون هذا اإليامن لن نصل إىل يشء

 

*  * * 
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 التخطيط للفشل !

رر شعوهبا من حت، وتوحد األمة وعندما ال نخطط للتمكني عىل أساس عقيدة شاملة ترد األمر كله هللاإننا 

من  اً للهزيمة، ونكون يف النهاية جزء -بالفعل  -.. عندما ال نخطط لذلك، فقد خططنا االستبداد والطغيان والبغي

خنا وعويلنا بأن يدفعنا إىل ما هو أصعب وأشد ! خطة العدو..   ويعاقبنا العدو عىل شكونا ورصا

 إىل أسوأ ؟ ءيسلامذا ننتقل من ف

.. ونحاول التخلص منها، نقع فيام هو أسوأ وأقبح عراض األمراض�اذا عندما نرصخ من آالم املشكالت، وأ

 وأشد ؟

واهلوية والرشيعة.. فقد أصبحنا جزءًا من خطة  يامنأل�نا مل نخطط ابتداء، فضًال عن التخطيط عىل أساس اإل

َّ ا ﴿ العدو، وهلذا فنحن ندمر أ�فسنا ذاتيًا.. واملشكلة يف األساس فينا نحن، وسبحان القائل: ُ َما ِن َّ َ� ُ�َغّ�ن

هنمْ  �ُْفسن
َ
ن�  َما ب

ْ وا ُ َّ ُ�َغّ�ن ََ   ٍ ْْ ََ ن باأل�فس من أمراض، ومن تصورات، وقيم،  افالبداية هي تغيري م  ]11[الرعد :  ♂ ب

 وموازين، وأفكار باطلة أو خاطئة أو مضطربة..

ُ َعنُْه َعْن النَّبِيِّ و ُ َداًء إِالَّ َأ�َْزَل َلُه ِشَفاءً : "َقاَل  ☺َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا�َّ  ]5354صحيح البخاري/[" َما َأ�َْزَل ا�َّ

كل مشكلة حل.. ولكنه ليس حًال سحريًا غامض األسباب! إنام يصل إىل احلل من يتبع سنن للكل داء دواء، و

هكذا هو نظام هذا  اهللا يف الكون، ويميض بكل قوة وعزم ليحقق السنة والقانون. ولكل مشكلة سنة خاصة هبا،

 الكون يف ا�ادة ويف اإلنسان ويف املجتمعات ويف الدول.

ضحيت بالكثري يف طريق خطأ أن املشكلة  كال ُحتل املشكلة بكثرة التضحيات يف طريق خطأ، فليس معنى أ�

َّ  ﴿ ك الطريق الصحيح الذي قدره اهللا تعاىل هلا:لسُتحل، بل عليك أن تعود لتس نُس ِ ََ ن
ََ يً� َولَ  ََََ   َن ن َ�بْ َّ ِن ا

ن َ�ْْن��ً  َّ ِن ا َّ نُس ِ ََ ن
ََ

 ]43[فاطر :  ♂ 

حد سبعني من الصحابة حتى نتعلم هذا الدرس أ�ك تقي وورع، ولقد فقدنا يف غزوة أُ ملجرد وال ُحتل املشكلة 

0Fالبليغ.

)1( 

 

                                                           
 .قرآين، واألسلوب التربيرياألسلوب المقال:  -إن شئت  -راجع  )1(
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 عدم وجود خطة عىل أساس العقيدة: خطورة

 العمل من خالل خطة العدو. •

 غ الوسع والطاقات يف ال يشء.استفرا  •

 دخول األمة يف التيه البعيد، فال حل جزئي أو شامل للمشكالت. •

 ضياع العقيدة والفكر واهلوية واضطراهبا؛ واهنيار الوعي. •

 املميزة للفكر. يامنيةاختالط األفكار والقيم والتصورات واملوازين، وضياع الوحدة اإل •

 .عدم الشعور بالتميز والتفّرد والريادة •

 الشعور املستمر بالضعف والتبعية واالتكالية. •

 االنتقال من يسء إىل أسوأ، وضياع الغاية واهلدف. •

 الفشل يف خلق واقع جديد حيتوي املشكالت واألزمات. •

 االرجتالية والعفوية جتاه األزمات الكربى. •

 االستهتار باألرواح، وعدم االستفادة من دروس التاريخ. •

 ي يلقي اللوم عىل عدوه.نمو عقلية املتواكل، الذ •

 االنتحار الذايت، وتدمري املوارد والثروات. •

 ضياع الفرص، واللحظات الفارقة. •

 الفشل يف االنتصار للعقيدة، والقعود عن محل رسالة اإلسالم. •

 

 

*** 
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 أسباب الفشل:من و

واملكانة  ،لفرديواجلاه ا ،)  عدم ظهور قيادة واحدة قوية، سببه: بقاء قيادات ضعيفة مقيدة بقيم العصبية1(

 والرغبة يف اهليمنة والترصف باملقدرات العامة. ،االجتامعية

) عدم ظهور عقيدة الوالء لألمة اإلسالمية الواحدة، سببه: بقاء اجلامعات مقيدة بأفكار الوالء للعصبيات 2(

 واحلزبية. ،واملذهبية ،واإلقليمية ،العائلية

د واجلامعات مقيدين باجتاهات احلرص عىل املكاسب) عدم ظهور فكرة التضحية، سببه: بقاء األ3( واملتع  ،فرا

 الدنيوية.

د  ؛أو قيمة مناقضة ،وما من مطلب إصالحي عام إال وكان حيول دون حتقيقه وجود فكرة مضادة تقيد عقول األفرا

 واجلامعات، وتوجه سلوكهم وتشكل عالقاهتم.

* *  * 

النسبة لإلنسان وملجتمعه ودولته هي اتباع املنهج اإلسالمي: ب :يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة داشوسنن الر

 وإجيابيته. ،وواقعيته ،ومثاليته ،وتوازنه ،وثباته ،وشموله ، بربانيته

 .ققت فيه هذه القوانني قامت دولتهن حتمَ  ..ضع لقواننيخت وسنن قيام املجتمعات والدول:

 ومن سنن قيام الدول واملجتمعات:

 ) العقيدة.1(

راسخة، تعرب عىل اهلوية والغاية من احلياة. وتدافع عن تلك  إيامنية منظومة عقيديةمن لكل جمتمع ودولة  وال بد

هي  -عىل سبيل املثال  -املعارصة  عدو هيدد تلك العقيدة، وعقيدة الغربالعقيدة بقوة ورسوخ، بل وحتارب أي 

 "العلامنية" ويكفي أن نشاهد كيف يدافعون عنها !

 .) اإليامن والعزيمة2(

ال  املتذبذب واملهادن واملداهن اإليامنفوال بد من اإليامن الذي ال خيالطه شك، أو ريبة، أو تردد، أو تذبذب.. 

ينفع يف يشء، ال بد من اإليامن احلار الدافع، والعزيمة التي ال تفرت حلظة عن املواجهة والتحدي، وطلب التمكني، 

 والشوكة، واستحواذ القوة.



 

  ش

 

 ) حتصيل القوة.3(

لقوة بكل أ�واعها هي قوام احلياة، وال بد لكل جمتمع ودولة من حتصيلها والسيطرة عليها، وتنميتها، وطرق كل ا

لن تقوم هلا قائمة، والبديل عن القوة هو "الضعف" الذي ُيغري كل عدو فوإال  هلا،باب هلا، وامليض يف كل طريق 

 بالتداعي علينا.

 ) املرشوع احلضاري.4(

ه األعني، وتلمسه ولكل عقيدة مرشو عها احلضاري والسيايس، الذي يرتجم العقيدة إىل واقع حياة.. ترا

األ�دي، وتلحظ آثاره العقول. وكل منتج حضاري، وكل فعل سيايس يكون ترمجة مرتاكمة للعقيدة، ويدافع عن 

 صحتها، ويرسخ وجودها.

 ) التضحيات والبذل.5(

وال بد أن تكون  من رضيبة، وال بد لكل قوة من بذل.. وال بد لكل عمل من تضحية، وال بد لكل متكني

التضحية يف الطريق الصحيح، وعىل منهج سنن اهللا يف الكون، فليست العربة بمجرد التضحية، إن العربة أن تكون 

 املناسب.و املطلوب التضحية والبذل يف املكان الصحيح، ويف التوقيت الصحيح، وبالقدر

 ) التخطيط الدقيق.6(

ينزل  ف عنه؛يض أي يشء يف هذا الكون بعفوية أو ارجتالية.. كل يشء خيضع لنظام دقيق صارم، من يتخلّ وال يم

هو ليس فقط ختطيط العقاب عليه. لذا فالتخطيط الدقيق ثمة أساسية وبارزة لقيام وهنضة أي جمتمع ودولة، و

 بأمرين املثال الفكر اإلسالمي: يتميز للحظة احلارضة، بل ختطيط للمستقبل.. حتى نستعد له من اآلن، فعىل سبيل

1Fالسليم التفكري لطرق العامة القواعد بعد -

 تسمح كافية بمساحة الواقع من أسبق الفكر يكون أن :األول  - )1(

. .والفسدة والفراعنة الطغاة عروش هدم عىل جممله يف الفكر يعمل أن :والثاين .وحياة حركة إىل الفكرة بتحويل

 كيم الرشيعة، وإعالء كلمة اهللا.وإقامة الدين، وحت

 ) النهوض من الكبوات.7(

هض من بل تعود لتن ،أ�داً فال يأس، وال استسالم.. فاملجتمعات والدول التي تريد احلياة والتمكني ال تستسلم 

 جديد، بروح جديدة، وعزيمة أقوى، ومراجعة �ا سبق، وإعداد لكل يشء.
                                                           

 .معامل يف الفكر اإلسالميمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
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 ) العدل.8(

خ املجتمعات، وهيدم الدول.. والعدل مسأ�ة تدركها فسول إال بالعدل، ألن الظلم يُ ال تقوم املجتمعات وال الد

رشع اهللا ومنهجه يف احلياة. لذا فمن يقيم العدل ولو بصورة منقوصة  إال الفطرة، أما العدل الرباين فال سبيل له

وق رؤوس أصحاهبا ولو بعد .. فالظلم هيدم املجتمعات والدول فوجزئية ُتقام دولته، ومن يميض يف طريق الظلم

 حني.

 ) مقاومة الظلم والطغيان.9(

الظلم والطغيان يقعان يف احلياة، ويقع التدافع بني احلق والباطل يف رحلة اإلنسان عىل األرض، من يستسلم 

 للظلم والطغيان.. فقد استسلم للموت واهلالك، ويف مقاومة الظلم، ودفع الطغيان حياة للمجتمعات والدول.

 .مقاومة االستبداد )10(

 -الرتهل النفيس  -اجلمود الفكري  -تدمري طاقات اإلنسان واحتقاره كــ ( االستبداد ينرش أمراضه يف املجتمع

هلك اإلنسان، ومن ثم الدولة.. ويدمر خصائص فيُ  ) ضيق األفق -اخلنوع  -الرعونة  -الالمباالة   -اهلوان 

فالكذب  :ال إيامن وعزيمةو : فالدين يف خدمة العرش.فال عقيدة ع..اإلنسان النفسية، وجيعله فردًا يف القطي

فهو جمرد رقم عددي يف  :فال انتامء وال وجود. وال مرشوع أو ختطيط :والنفاق هو النجاة. وال حتصيل للقوة

 وهذه احلالة يستحيل معها قيام املجتمعات والدول. املجتمع ال قيمة له؛

بها من احلياة الدنيا إن نصي ذا تقوم الدول وتستمر وتعيش، وتأخن عىل قدر موعىل قدر ما يتحقق من تلك السن

�َْيا َوزن�نََتَها نَُّْفن ِنَ�ْهنْم  ﴿ ت احلياة الدنيا فقط:هي أراد ُّ ََياََ ا
ْْ َُ ا ََ يُِن�

ََ ْ�َماَُِهمْ َم  
َ
�نيَها َوُهْم �نيَها َ�  أ

 ََ َ  .ُ�بَْخُسْ نيَ  لَيَْس ِ َّ ََ ا ن ْولَ�ِ
ُ
ََ أ ْ َ�ْعَمَُْ ْا نُ ََ ٌ  ّما  ِن ََا ْ �نيَها َو ْا ََُع ََ ََ َما  بن ََ ُُ َو َن ِنّ� اّّا َِ َن  [هود: ♂ ُهْم ان ار

15،16[ 

وسنن سنن قيام الدول واملجتمعات،  مع الراشد حلكمتبع سنن انأن  انريد احلياة الدنيا واآلخرة علين ناوإذا ك

وتعيش وتستمر، ومن وحضارتنا ا نحقق من تلك السنن ستقوم دولتنما  وعىل قداهللا تعمل جمتمعة ال فردية.. 

 يتخلف عن تلك السنن فال حياة وال وجود له.

 

*  *  * 



 

  ض

 

ية.. ال يعني ( اشرتاط ) أن يكون الناس عىل نفوس الصحابة، أو  يامنإن الدعوة إىل االنطالق من اإلو ونقاء الرا

ية.يكونوا عىل توحيد ال يشوبه شائبة، أو سنة   ال تلتبس بأي بدعة! كام ال يعني التوقف عن املواجهة حلني نقاء الرا

بإذن اهللا  -إن الدعوة إىل االنطالق من العقيدة يعني أهنا بذاهتا قوة حية ضاربة يف وجه الطاغوت، وأهنا قادرة 

 عىل هزيمته. -

ء للحق أو الباطل.. ؛ كان ال بد من عقيدة حارة دافعة إن كل مواجهة يف تاريخ البرشية، وكل انتصار حتقق سوا

 عقيدة تؤمن بحتمية املواجهة، وختطط للمواجهة، وتستعد للمواجهة، وتبذل كل غال ونفيس من أجل االنتصار.

ئيل"! هذه  ئيل مل هتتف: "تسقط تسقط دولة اخلالفة، أو حتيا حتيا إرسا ئيل مثال وعربة.. إن إرسا ولنا يف دول إرسا

 ل صارت يف الطريق الذي حيقق هلا قيام الدول واملجتمعات! إهنا خططت:ليست السنة والقانون.. ب

 مفكر وعامل وباحث لتحديد خطة عملهم. 300سنة، ما يقرب من  51اجتمع قبل قيام دولتهم بحوايل  -

 متسكهم التام بعقيدة واحدة، يتمحورن حوهلا.  - 

 استغلوا كل حادثة خلدمة أهدافهم. - 

 تصادية.كونوا قوة ضاربة اق - 

 .بناء املؤسسات الالزمة لقيام دولتهم -

 عملوا عىل إسقاط اخلالفة بمساعدة الصليبيني.  -

 املحافظة عىل "اهلوية" الالزمة لبناء دولتهم. - 

   *   ** 

فإذا هو كارثي، مفجع.. ال يستطيع حياله يشء، فيشعر بضغط نفيس  -بعاطفية  -يف واقعه ينظر البعض إن 

 وإجازةحمطة انتظار  "املهدي" دأن يتخلص منه فيهرب إىل الفتن واملالحم وآخر الزمان، وجيد عنرهيب، وال بد 

 !! مفتوحة حلني خروج املهدي، فهو وحده الذي يستطيع حل املشكالت، ومجع شتات األمة

ريقة لن حيل املشكالت وينترص بط يقيناً فمنا بفرضية أن املهدي وحده هو من يستطيع حل املشكالت، ولو سلّ 

سحرية غامضة األسباب، ولن يظهر املهدي إال عندما تكون هناك األمة التي يقاتل وحيارب هبا، فهو لن حيارب 

يف الكون كام جتري عىل كل  وحده، وسيميض يف الطريق الذي سلكه كل األ�بياء والرسل، وستجري عليه سنن اهللا

 .☺ل اهللا وكل مسلم صادق هو مهدي هبدي اهللا، وخليفة عن رسو ؛البرش



 

  ط

 

وانطالقًا من وضع اسرتاتيجية جديدة ملواجهة مشكالت األمة، وخروجًا من العبثية يف احلديث عن قضايا 

) ال أعرض فيها رأي  ملشكالتاخريطة استبيان وحتليل األمة املصريية، جاءت ورقة البحث هذه وهي عبارة عن ( 

، ونشاهد ماذا ستكون وقضايانالل فيها مشكالتنا حولكن لنعتربها كجهاز حتليل جمرد وموضوعي.. نُ  ؛الشخيص

 نتيجة التحليل ؟

فهي حتتاج إىل فريق كبري، ولكن الغرض من هذا البحث هو ورة أن أعرف إجابات هذه األسئلة وليس بالرض

ء عىل الصورة من كافة أ�عادها،  فإذا نجحنا يف اخلطوة األوىل بإذن االتأسيس" هللا، " هلذه األسئلة، وإلقاء األضوا

" وأمهية هذه األسئلة، كانت اخلطوة التالية وهي اإلجابة أو البحث عنها، األمر الذي مرشوعيةواستقر يف أذهاننا "

 يفتح آفاق العلم الصحيح، واملعرفة املطلوبة للتعاطي مع قضايا األمة املصريية.

ايا األمة املصريية.. أو حزبك أو مجاعتك أو تنظيمك يف قضية من قض شيخكيتكلم  دماعن :املسلم خيأ

بنفسك يف أو َعّلم   ،ليجيب عىل األسئلة الواردة فيها هذه "خريطة االستبيان وحتليل املشكالت"اعرض عليه 

 ذافإ -اجلواب  وه وطرحه وهناك بعض املوضوعات يكون جمرد صياغة السؤال - املكان املخصص لكل سؤال

أجاب عىل ما يعرفه وخيصه..  ناخلري العظيم والقدوة النادرة، وأما إ جابك الشيخ أو العِامل عىل ما ورد فيها فهوأ

وترك الباقي، فابحث عن إجابة لباقي األسئلة حتى تكتمل اخلريطة، وتتبني الصورة، ومتسك يف رحلة البحث عن 

.. بل مع وال مع اجلامعة ،وال مع التنظيم ،" ال مع الشيخدوروا مع الكتاب حيث دار☺: "بوصية النبي  جابةاإل

 الكتاب.

وعندما تكتمل اخلريطة أو جزء منها عّلم غريك من إخوانك، وال تكتم العلم.. أو تتكاسل أو تيأس من ضخامة 

إن  -ك، فإن الطريق يبدأ بخطوة، لكن خطوة عىل الطريق الصحيح، وما تبذره اليوم سرتاه غدًا لالباطل من حو

 وإما يف اآلخرة عندما تفرح بلقاء اهللا بعد أن أديت األمانة. -ن إذا اكتملت السن -إما يف الدنيا  -شاء اهللا 

ال ألمتنا فحسب، بل لكل البرشية..  ..نا مصرييةاإن رسالتنا عاملية، ومرشوعنا كوين، وقضاي املسلم: خيأ

وا ذلك، ليفعل فلنرتفع إىل مستواها، ونعيد إخراج األمة املسلمة من جديد، وإن مل نفعل سيستبدلنا اهللا بغرينا..

 البرشية.نورها عىل  لييضء ؛األمة من جديد هذه -بإذن اهللا  -وستعود  ،واهللا ناجز وعده
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 ."نوعية املشكلة"النفسية وكذلك العقيدية، ولذلك يمكن اعتبارها مشكلة مركبة يف بعض احلاالت، وجيب يف هذه احلالة حتليل 

;

;

;

;

;



4 
 

D2Ï÷“ç∏\;ÏË¡Ê›;◊Ë÷ü;C;Ïe—Ö∏\;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 .......................................................... ؟اسم املشكلة املركبة 2-1

 .......................................................... ؟عدد املشكالت املركبة التي حتتاج إىل حتليل 2-2

 .......................................................... نسبة كل نوع بالنسبة للمشكلة األصلية؟ 2-3

 .......................................................... أ�ر كل نوع عىل املشكلة األصلية؟ 2-4

 .......................................................... النوع الطاغي عىل املشكلة  األصلية ؟ 2-5

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



5 
 

D3;CÏ÷“ç∏\;Ï¬Ëeö;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 .......................................................... مشكلة مجاعية؟ 3-1

 .......................................................... مشكلة فردية؟ 3-2

 .......................................................... مشكلة مذاهب وأحزاب؟ 3-3

 .......................................................... مشكلة قديمة؟ 3-4

 .......................................................... مشكلة جديدة؟ 3-5

 .......................................................... مشكلة مؤقتة؟ 3-6

 .......................................................... مشكلة دائمة؟ 3-7

 .......................................................... مشكلة تارخيية؟ 3-8

 .......................................................... مشكلة معارصة؟ 3-9

 .......................................................... ؟، لكنها معقدةسطحيةتبدو مشكلة  3-10

 .......................................................... مشكلة عميقة؟ 3-11

 .......................................................... ؟لكنها خطرية ،بسيطةتبدو مشكلة  3-12

 .......................................................... مشكلة معتمد وجودها عىل مشكلة أكرب منها؟ 3-13



6 
 

3-14  ً هل املشكلة مستقلة بذاهتا، وليست جمرد أ�را
 ملشكلة أكرب؟

.......................................................... 

 .......................................................... مشكلة حملية؟ 3-15

 .......................................................... مشكلة قطرية؟ 3-16

 .......................................................... مشكلة إقليمية؟ 3-17

 .......................................................... مشكلة دولية؟ 3-18

 .......................................................... مشكلة عاملية؟ 3-19

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



7 
 

D4;CÏ÷“ç∏\;ÀÁÖ¬h;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ...................................................................... ؟التعريف العام 4-1

 ...................................................................... ؟التعريف الدقيق 4-2

 ...................................................................... ؟التعريف الرشعي 4-3

 ...................................................................... ؟التعريف السيايس 4-4

 ...................................................................... ؟التعريف االجتامعي 4-5

 ...................................................................... ؟احلضاريالتعريف  4-6

 ...................................................................... ؟الصورة النهائية للتعريف الكيل 4-7

;

;
 

 

;

;

;

;

;

;



8 
 

D5;CŸ;Ï’ˆÄk]u÷�ë;ŸÂ€Ë·] ;Ï÷“ç∏\;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ................................................. هل يتم االتفاق عىل معاين األلفاظ واملفاهيم املستخدمة؟ 5-1

هل يتم استخدام األلفاظ واملفاهيم بتداوهلا العامي  5-2
 الدارج؟

................................................. 

هل يتم استخدام األلفاظ واملفاهيم طبقًا ملعانيها اللغوية  5-3
 ؟واصطالحاهتاالصحيحة، 

................................................. 

هتا اريفواملفاهيم طبقًا لتع هل يتم استخدام األلفاظ 5-4
 الرشعية والسياسية واالجتامعية...إلخ الصحيحة؟

................................................. 

هل يتم التالعب باأللفاظ واملفاهيم، وخداع الشعوب  5-5
 ؟، وممارسة الدجل عليهابشعارات زائفة

................................................. 

هل تم استهالك األلفاظ واملفاهيم يف أكاذيب، فأصبحت  5-6
 الناس؟مدلوالهتا ُمستهلكة عند 

................................................. 

هل ُوضعت قواميس تعريفية لأللفاظ املستخدمة بحيث  5-7
 ؟حتكم معانيها وتضبط دالالهتا

................................................. 

 ................................................. ؟قاموس األلفاظ والتعريفات املستخدمة حلل املشكلة 5-8

;
 

;

;

;

;

;

;



9 
 

D6;CÏ÷“ç∏\;Ö·\ÊΩ;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ................................................................. ما هي الظواهر العامة للمشكلة؟ 6-1

 ................................................................. ما هي الظواهر األكثر بروزًا وشيوعًا؟ 6-2

 ................................................................. ؟ للمشكلة ما هي الظواهر التفصيلية 6-3

 ................................................................. ؟للمشكلة ما هي الظواهر الدقيقة 6-4

 ................................................................. ما هي نظرة املفكرين املسلمني لظواهرها؟ 6-5

 ................................................................. ما هي نظرة عموم األمة إليها؟ 6-6

 ................................................................. الغربيني إليها؟ما هي نظرة املفكرين  6-7

;

 

 

;

;

;

;

;

;

;

;



10 
 

D7Ï÷“ç∏\;ÑÂÉp;C;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ............................................................................. ما هي جذور املشكلة ؟ 7-1

 ............................................................................. هذه اجلذور؟ ما مدى عمق 7-2

 ............................................................................. ما هو عدد جذور املشكلة؟ 7-3

 ............................................................................. ما هو اجلذر الرئيس للمشكلة؟ 7-4

 ............................................................................. ما هي فروع هذه اجلذور؟ 7-5
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 ................................................................. ؟للمشكلةما هو املدى التارخيي  8-1

 ................................................................. ما املدى الزمني للمشكلة؟ 8-2

 ................................................................. متى كانت بداية ظهور املشكلة؟ 8-3

هـــــــــــل املشـــــــــــكلة ظهـــــــــــرت فجـــــــــــأة أو نتيجـــــــــــة  8-4
 تراكامت؟

................................................................. 

 ................................................................. ؟وقت جذور املشكلة وامتدادها 8-5

 ................................................................. ؟وقت بروز األسباب 8-6

 ................................................................. وقت بروز الظواهر؟ 8-7

 ................................................................. نفجار املشكلة؟املتوقع الوقت ال 8-8
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 ...................................................................... هل املشكلة مفاجئة؟ 9-1

 ...................................................................... هل املشكلة متوقعة ؟ 9-2

 ...................................................................... املشكلة متفردة؟هل  9-3

 ...................................................................... هل املشكلة نمطية؟ 9-4

 ...................................................................... هل املشكلة متكررة؟ 9-5

هل كان هناك إمكانية ملنع املشكلة  9-6
 قبل حدوثها؟

...................................................................... 

 ...................................................................... هل حدث فشل يف صدها؟ 9-7

 ...................................................................... حدث فشل يف احتواءها؟ هل 9-8

 ...................................................................... التحذير منها؟ ء يفهل فشل العقال 9-9

هـــــــل تقـــــــاعس العلـــــــامء عـــــــن التحـــــــذير  9-10
 منها؟

...................................................................... 

هـــــــل هنـــــــاك إشـــــــارات لتوقـــــــع توقيـــــــت  9-11
 املشكلة؟

...................................................................... 

ف النهــــــــــــــائي 9-12 ، مصــــــــــــــفوفة االستـــــــــــــــرشا
 ونسبته الرقمية.

...................................................................... 
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 ...................................................................... األسباب الرئيسة للمشكلة؟ 10-1

 ...................................................................... األسباب الفرعية للمشكلة؟ 10-2

األســــــــباب اخلفيــــــــة "الغــــــــري ظــــــــاهرة"  10-3
 للمشكلة؟

...................................................................... 

 ...................................................................... األسباب الرئيسية األكثر تفرعًا ؟ 10-4

هل هناك خلل يف ترتيب األسباب  10-5
 الرئيسية للمشكلة؟

...................................................................... 

 ...................................................................... األسباب املتسلسلة؟ 10-6

جممــــــــــــوع األســــــــــــباب العالقــــــــــــة بــــــــــــني  10-7
 الرئيسة والفرعية؟

...................................................................... 

10-8 
هـــــــــل هنـــــــــاك خلـــــــــط بـــــــــني األســـــــــباب 

واألســـــــــــــباب  ،الرئيســـــــــــــة للمشـــــــــــــكلة
 الفرعية؟

...................................................................... 

بــــــــني األعــــــــراض  هــــــــل هنــــــــاك خلــــــــط 10-9
 والظواهر ومراحل املشكلة؟

...................................................................... 

لتـــي حتـــدد خريطـــة أســـباب املشـــكلة ا 10-10
 النسبة الرقمية لكل سبب.

...................................................................... 
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 ................................................................... ما هو تأ�ري املشكلة العام عىل األمة؟ 11-1

مـــــــا هـــــــو تـــــــأ�ري املشـــــــكلة اخلـــــــاص عـــــــىل  11-2
 الفرد؟

................................................................... 

األمــــة  مــــا هــــو تــــأ�ري املشــــكلة عــــىل دول 11-3
 ونسبته إىل غريه؟

................................................................... 

�ري املشـــــكلة عـــــىل اجلامعـــــات مـــــا هـــــو تـــــأ 11-4
 واألحزاب؟

................................................................... 

 ................................................................... تأ�ري املشكلة عىل البرشية؟ما هو  11-5

11-6 
د  مــــا هــــو رد الفعــــل املتوقــــع مــــن األفــــرا

 واجلامعات جتاه آثار املشكلة؟
................................................................... 
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 ................................................................ مدى القدرة عىل تفكيك املشكلة؟ 12-1

 ................................................................ مدى القدرة عىل تركيب املشكلة؟ 12-2

العجـــــــــــــز عـــــــــــــن التصـــــــــــــور الكـــــــــــــيل مـــــــــــــدى  12-3
 للمشكلة؟

................................................................ 

 ................................................................ ؟مدى توزيع األضواء عىل املشكلة 12-4

هـــــــــل يـــــــــتم تفكيـــــــــك املشـــــــــكلة، للوصـــــــــول  12-5
 للمشكلة األصلية؟

................................................................ 

12-6 
هــل يــتم النظــر إىل أجــزاء املشــكلة كــل عــىل 

 إيامنيـــةنظومـــة مل متكاملـــة حـــدا، دون رؤيـــة
 وفكرية واحدة؟

................................................................ 

12-7 
لفهمهـــا وحلهـــا، هـــل تـــم تفكيـــك املشـــكلة 

أم تفكيكهــــا للخــــروج باملشــــكلة األصــــلية 
 إىل مشكالت فرعية؟

................................................................ 
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 ................................................................ جمموع األخطاء الرئيسة؟ 13-1

 ................................................................ فرعية؟جمموع األخطاء ال 13-2

 ................................................................ درجة تأ�ري كل خطأ؟ 13-3

 ................................................................ كل خطأ؟مدى تأ�ري  13-4

 ................................................................ التصور الرشعي للخطأ؟ 13-5

 ................................................................ التصور السيايس للخطأ؟ 13-6

هـــــل هنـــــاك اخـــــتالط وتعمـــــيم اخلطـــــأ عـــــىل  13-7
 اجلميع بصورة متنع حتليله ورؤيته بدقة؟

................................................................ 

13-8 
هـــل ذكـــر األخطــــاء جللـــد الـــذات فقــــط، أم 
للتحليـــــــل والوصـــــــول إىل عمـــــــق وجـــــــذور 

 املشكلة؟
................................................................ 

بة الرقميــة خريطــة حتليــل األخطــاء، والنســ 13-9
 لكل خطأ.
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 ................................................................ درجة معيار االنحراف السياسية؟ 14-2

 ................................................................ ؟درجة معيار االنحراف السننية 14-3

 ................................................................ خريطة معيار االنحراف. 14-4
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 ................................................................ نقاط القوة يف املشكلة؟ 15-1

 ................................................................ نقاط الضعف يف املشكلة؟ 15-2

 ................................................................ مستوى فرص احلل؟ 15-3

 ................................................................ النسبة الرقمية للحلول؟ 15-4

 ................................................................ �اذا وقعت املشكلة هبذه الكيفية؟ 15-5

 ................................................................ مصفوفة التحليل ودرجته. 15-6
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 ................................................................ ؟حتليل نقاط الضعف يف البيئة 16-2

 ................................................................ ؟حتليل نسبة وجود الفرص يف البيئة 16-3

 ................................................................ ؟حتليل درجة املخاطر يف البيئة 16-4

 ................................................................ كيفية استثامر الفرص، وإدراكها؟ 16-5

 ................................................................ كيفية معاجلة نقاط الضعف؟ 16-6

 ................................................................ ؟كيفية استثامر القوة مع الفرص 16-7

 ................................................................ ؟كيفية التعامل اإلجيايب مع التهديدات 16-8

كيفيـــــة جتنـــــب اجـــــتامع املخـــــاطر مـــــع نقـــــاط  16-9
 ؟الضعف
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 ................................................................ لتحليل بيئة املشكلة.اخلريطة الرقمية  16-10
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 ................................................................ تم حتديد النقاط احلرجة للمشكلة؟ هل 17-1

 ................................................................ عدد النقاط احلرجة للمشكلة؟ 17-2

 ................................................................ ؟حدود النقاط احلرجة للمشكلة 17-3

 ................................................................ تأ�ري النقاط احلرجة عىل عموم املشكلة 17-4

خريطـــــــــــــة النقـــــــــــــاط احلرجـــــــــــــة، ودرجتهـــــــــــــا  17-5
 الرقمية.
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بعهـا فـور هل تم فهم املشكلة  18-1 وأ�رهـا وتوا
 وقوعها ؟

................................................................ 

 ................................................................ هل تم فهم املشكلة بعد تفيش آثارها ؟ 18-2

تســـــــــــجيل األفكـــــــــــار والتوقعـــــــــــات وفهــــــــــــم  18-3
 املشكلة من كل جهة ؟

................................................................ 

نســـبة فهــــم أصــــل املشـــكلة بالنســــبة للعقــــل  18-4
 املجتمعي العام ؟

................................................................ 

18-5 
نســـبة العقـــل املجتمعـــي الـــذي ال يـــرى وال 

املشــــــكلة، وإنــــــام يســــــتطيع أن يفهــــــم أصــــــل 
 فقط يلحظ أعراض أمراضها ؟

................................................................ 
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 ................................................................ ؟التصور السنني 19-2

 ................................................................ ؟التصور القدري 19-3

 ................................................................ ؟التصور السيايس 19-4

 ................................................................ ؟التصور االجتامعي 19-5

 ................................................................ ؟التصور االقتصادي 19-6

 ................................................................ ؟التصور النفيس 19-7
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" وكهنـــــــة عرشـــــــه عـــــــىل "دراويـــــــش الطغـــــــاة أ�ـــــــر 20-1
 قضايا األمة املصريية؟ل تناوهلم 

........................................................... 

هــل خيــدع شــيوخ الــدراويش األمــة، وُخيــدروهنا  20-2
 عن النظر يف قضاياها ومشكالهتا؟

........................................................... 

هل يضخم "الدراويش" قضايا تافهة وفرعيـة،  20-3
 لتحويرها عن قضاياها األصلية؟

........................................................... 

هــــــــــل تســــــــــأ�هم األمــــــــــة، وتســــــــــتجيب هلــــــــــم.. يف  20-4
 قضاياها املصريية؟

........................................................... 

عـــــــدد هـــــــؤالء الـــــــدراويش وأســـــــامئهم، ومـــــــدى  20-5
 تأ�ريهم وشهرهتم؟

........................................................... 

اخلطة املعدة لكبح خطر هؤالء الدراويش عىل  20-6
 قضايا األمة.

........................................................... 
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 ........................................................... القدرة عىل احتواء املشكلة  يف بدايتها؟ 21-1

 ........................................................... القدرة عىل تقليل أ�ارها؟ 21-2

رص املشـــــــــكلة يف احلـــــــــد ـانيـــــــــة حـــــــــمـــــــــدى إمك 21-3
 األدنى؟

........................................................... 

 ........................................................... ؟آثار تأجيل املشكلة 21-4

 ........................................................... آثار متدد املشكلة؟ 21-5

 ........................................................... خريطة احتواء املشكلة، ودرجاته. 21-6
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ـــــــــزة للوضـــــــــع الصـــــــــحيح ق 22-1 ـــــــــل الســـــــــامت املمي ب
 حدوث املشكلة؟

........................................................... 

ســــــــــتثنائي احلــــــــــادث عنــــــــــد وقـــــــــــع الوضــــــــــع اال 22-2
 املشكلة؟

........................................................... 

 ........................................................... وضع الكارثي عند استمرار املشكلة؟ال 22-3

 ........................................................... الوضع املتغري عند بدء احللول؟ 22-4

22-5 
الصــــــــــورة العامــــــــــة للوضــــــــــع الصــــــــــحيح قبــــــــــل 
املشــكلة، والصــورة العامــة للوضــع املنحــرف 

 عند حدوث املشكلة واستمرارها.
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D23;CÏ÷“ç∏\;Ã\Öö^;
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k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ................................................................................... ؟أطراف سياسية 23-1

 ................................................................................... ؟أطراف اقتصادية 23-2

 ................................................................................... ؟أطراف طائفية 23-3

 ................................................................................... ؟أطراف قبلية 23-4

 ................................................................................... ؟أطراف مذهبية 23-5

 ................................................................................... ؟أطراف إقليمية 23-6

 ................................................................................... ؟أطراف دولية 23-7

 ................................................................................... ؟أطراف عاملية 23-8
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D24;CÏ÷“ç∏\;ÑÊ�h;◊t\ÖŸ;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ......................................................................... ؟مرحلة النشأة والوجود 24-1

 ........................................................................ ؟مرحلة النمو واحلياة 24-2

 ......................................................................... ؟مرحلة التوسع واالمتداد 24-3

 ......................................................................... ؟مرحلة القبول واالعرتاف 24-4

 ......................................................................... ؟مرحلة التكيف والقبول 24-5

 ......................................................................... ؟مرحلة التمكني واالستمرار 24-6

هــــــــــل يوجـــــــــــد حمضــــــــــن اجتامعـــــــــــي  24-7
 للمشكلة؟

......................................................................... 

ســـــــــــــيايس هـــــــــــــل يوجـــــــــــــد حمضـــــــــــــن  24-8
 للمشكلة؟

......................................................................... 

 ......................................................................... هل يوجد حمضن مايل للمشكلة؟ 24-9

اخلريطـــــة النهائيــــــة ملراحـــــل تطــــــور  24-10
 له. املشكلة، والدرجة الرقمية

......................................................................... 
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D25Ï÷“ç∏\;ÿÊt;ª∆÷’\;C;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ..................................................................... ؟التصور السائد حول املشكلة 25-1

 ..................................................................... ؟العامة للمشكلةأقوال وفهم  25-2

التيـــــــــــارات الفكريـــــــــــة أقــــــــــوال وفهـــــــــــم  25-3
 ؟للمشكلة املختلفة

..................................................................... 

أ�ـــر التصـــورات الســـائدة عـــىل طريقـــة  25-4
 املشكلة؟التعاطي مع 

..................................................................... 

 ..................................................................... الصورة الذهنية العامة للمشكلة. 25-5
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D26;Cà^Ï÷“ç⁄÷’;ÈqËh\2àˆ\;ƒ\Å£\;fË’];
 

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ..................................................................... ؟املخادعطبيعة اخلطاب السيايس  26-1

 ..................................................................... ؟املخادعطبيعة اخلطاب اإلعالمي  26-2

 ..................................................................... ؟أساليب اخلداع 26-3

 ..................................................................... ؟طرق اخلداع 26-4

 ..................................................................... ؟أدوات اخلداع 26-5

 ..................................................................... ؟عنارص اخلداع 26-6
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D27;CÏ÷“ç∏\;Ì÷¡;‹˜¡¸\;◊]àÂ;3l_h;
 

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ................................................................ وسائل إعالم مزيفة خمادعة؟ 27-1

 ................................................................ ؟وسائل إعالم مأجورة ملن يدفع أكثر 27-2

 ................................................................ ؟وسائل إعالم حمايدة 27-3

مــــــدى تــــــأ�ري وســــــائل اإلعــــــالم يف تشــــــكيل  27-4
 املجتمعي العام؟العقل 

................................................................ 

مــــــدى تـــــــأ�ري وســــــائل اإلعـــــــالم يف الـــــــوعي  27-5
 والتصور حول املشكلة؟

................................................................ 

السياســــــات العامــــــة املتحكمــــــة يف وســــــائل  27-6
 ومن ُيموهلا ؟اإلعالم 

................................................................ 

 ................................................................ اهلوية العامة التي حتكم وسائل اإلعالم ؟ 27-7
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D28;CÏ÷“ç∏\;∫;feâi∏\;ÂÅ¬’\;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

هـل املشـكلة نابعـة مـن نفوسـنا.. أم رضبنـا هبــا  28-1
 العدو؟ أم كالمها معًا؟

............................................................ 

هــل هنــاك قــوة حيــة فاعلــة يف املجتمــع تــرفض  28-2
 االستسالم للمشكلة؟

............................................................ 

هل هناك قابلية لعموم املجتمـع للتعـايش مـع  28-3
 املشكلة؟

............................................................ 

مواجهــــة املشــــكلة يتحــــرك  دهـــل املجتمــــع عنــــ 28-4
 عىل أساس "عقيدة" أم "مصلحة" ؟

............................................................ 

هـــــل يـــــتم صـــــناعة عـــــدو ومهـــــي للتغطيـــــة عـــــىل  28-5
 العدو األصيل واحلقيقي؟

............................................................ 

 ............................................................ التي حتدد العدو؟ يامنيةاملنظومة اإل 28-6

املصــفوفة النهائيــة للعــدو املتســبب، ورد فعــل  28-7
 املجتمع.
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D29;CÏ÷“ç∏\;∞b;Öæfi’\;r‚fiŸ;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ............................................................ واحلكم؟منهج اإلدانة  29-1

 ............................................................ ؟منهج التشخيص والتحليل 29-2

 ............................................................ ؟منهج اإلحياء 29-3

ومركــــــــــب؟ أ�عــــــــــاده ؟ مــــــــــدى  مــــــــــنهج خمــــــــــتلط 29-4
 ؟واتساقه استواءه

 

قــــــــــع، وأ�ــــــــــره عــــــــــىل آثــــــــــار كــــــــــل مــــــــــن 29-5 هج يف الوا
 ؟املشكلة

............................................................ 
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D30;CÏ÷“ç⁄÷’;È¡ÊîÊ∏\;◊Ë÷ui’\;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

إىل  درجـــــــــــة التعصـــــــــــب املرفـــــــــــوض يف النظـــــــــــر 30-1
 املشكلة؟

............................................................ 

 ............................................................ أ�ر التعصب يف حتليل املشكلة؟ 30-2

 ............................................................ فريق التحليل املوضوعي للمشكلة؟ 30-3

هـــل يـــتم اخللـــط بـــني حتليـــل املشـــكلة، وطلـــب  30-4
 العالج؟

............................................................ 

هــــــــــل يــــــــــتم حتميــــــــــل فريــــــــــق التحليــــــــــل عــــــــــالج  30-5
 املشكلة؟

............................................................ 

 ............................................................ أ�ر النظرة األحادية واحلزبية عىل املشكلة؟ 30-6

 ............................................................ درجة املوضوعية يف النظر إىل املشكلة؟ 30-7

 ............................................................ اخلريطة النهائية لتحليل املشكلة. 30-8
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D31;CÏ÷“ç∏\;ÏÁÙÑ;
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k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

31-1 
هــــل يــــتم النظــــر إىل املشــــكلة مــــن خــــالل الــــذات، 

واحلالـــــــة النفســـــــية عـــــــىل  ،وتعمـــــــيم رؤيـــــــة الـــــــذات
 املشكلة برمتها؟

......................................................... 

ـــــــة املشـــــــكلة مـــــــن خـــــــالل أمـــــــراض  31-2 ـــــــتم رؤي هـــــــل ي
 النفس؟

......................................................... 

رؤيـة املشــكلة ول دون هـل أمـراض االســتبداد َحتـ 31-3
 من جذورها؟

......................................................... 

 ......................................................... هل تكون رؤية املشكلة من خالل تآمر العدو؟ 31-4

هــل تتجــه الــنفس واملجتمــع إىل العــالج اجلــذري  31-5
 للمشكلة أم لوم العدو؟

......................................................... 

هــل ُينظــر إىل املشــكلة بصــورة قوميــة أو فرديــة أو  31-6
 مذهبية أو حزبية؟

......................................................... 

 ......................................................... مدى األحادية واجلزئية يف رؤية املشكلة؟ 31-7

 ......................................................... املصفوفة النهائية لرؤية املشكلة. 31-8

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

D32;CÏ÷“ç∏\;œ⁄¡;
 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

قــــــــــع االجتامعــــــــــي  32-1 مــــــــــدى عمــــــــــق املشــــــــــكلة يف الوا
 املحيل؟

......................................................... 

 ......................................................... مدى عمق املشكلة عىل مستوى األمة كلها؟ 32-2

قـــــع الســـــيايس  32-3 مـــــدى عمـــــق املشـــــكلة بالنســـــبة للوا
 واالستبدادي؟

......................................................... 

قــع االقتصــادي  32-4 مــدى عمــق املشــكلة بالنســبة للوا
 وثروات األمة؟

......................................................... 

قــــــع العـــــــاملي  32-5 مــــــدى عمـــــــق املشــــــكلة بالنســـــــبة للوا
 وهيمنته وتأ�ريه عىل األمة؟

......................................................... 

 ......................................................... املسافة بني عمق وجذور املشكلة، وبني أ�رها؟ 32-6

 ......................................................... اخلريطة الرقمية لعمق املشكلة. 32-7
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D33;CÏ÷“ç∏\;]Á] |;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ......................................................... هل للمشكلة روابط خفية جمهولة؟ 33-1

 ......................................................... هل هذه الروابط خطرية ومؤثرة؟ 33-2

علومــــــات ســــــتحجب رؤيــــــة مل غيــــــابهــــــل هنــــــاك  33-3
 املشكلة؟

......................................................... 

قــع التــارخيي  33-4 هـل هنــاك جهــل بــأ�ر املشــكلة يف الوا
 واحلايل واملستقبيل؟

......................................................... 

املطلوبـــــة هـــــل هنـــــاك جهـــــل بمقـــــدار التضـــــحيات  33-5
 حلل املشكلة؟

......................................................... 

هـــل هنـــاك جهـــل بمقـــدار األدوات املطلوبـــة حلـــل  33-6
 املشكلة؟

......................................................... 

هــــل هنــــاك جهــــل باجلــــدول الزمنــــي املتوقــــع حلــــل  33-7
 املشكلة؟

......................................................... 

  اخلريطة الرقمية خلفايا املشكلة. 33-8
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D34;CÏ÷“ç∏\;ÖÁ1h;
;

k;ÀêÊ’\;‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ......................................................... هل يتم تربير املشكلة بأي صورة من الصور؟ 34-1

هنـــــــــاك نـــــــــوع مـــــــــن اهلـــــــــروب مـــــــــن مواجهـــــــــة هـــــــــل  34-2
 املشكلة؟

......................................................... 

 ......................................................... هل ُيلقى باللوم عىل عوامل خارجية أو غيبية؟ 34-3

هـــل هنـــاك هـــواجس نحـــو جلـــد الـــذات، وحتمــــل  34-4
 كاملة؟املسؤولية 

......................................................... 

هـــل هنـــاك هـــواجس لتقـــديس الـــذات، واهلـــروب  34-5
 من املسؤولية كلها؟

......................................................... 

هـــــــــل ُينتظـــــــــر حـــــــــًال ســـــــــحريًا غـــــــــامض األســـــــــباب  34-6
 للمشكلة؟

......................................................... 

هـــــــل يـــــــتم اخللـــــــط بـــــــني العقوبـــــــة واالبـــــــتالء عنـــــــد  34-7
 احلديث عن املشكلة؟

......................................................... 

  اخلريطة النهائية لتربير املشكلة، ودرجة التربير. 34-8
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D35;C¸\;ƒ\Öë’\È›]¥;Ï÷“ç∏\;ÿÊt;
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k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

35-1 
ع اإل يتم يف شمولية املنهج  يامينهل الرصا

؟ أم جمرد اإلسالمي وعىل طريق "دعوة الرسل"
عات حزبية ضيقة  ؟رصا

......................................................... 

ع  35-2 عات األخرى مقدمة عىل الرصا هل الرصا
 العقدي؟اإليامين 

......................................................... 

هل هناك عملية حتييد للعقيدة عن طبيعة  35-3
ع؟  الرصا

......................................................... 

وهل يتم توظيفه خلدمة  مدى التفرق يف الدين؟ 35-4
 أهداف سياسية، بعيدة عن أهداف الرسالة؟

......................................................... 

35-5 
ع َحيول دون  هل هناك عملية متييع للرصا
الوصول إىل "الذروة والنقطة احلرجة" التي 

 والتغيري؟ واجهةحيدث عندها امل
......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

D36;CÏ÷“ç∏\;∫;€“ui’\;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ......................................................... اجلهة املحلية املتحكمة يف املشكلة؟ 36-1

 ......................................................... اجلهة اإلقليمية املؤثرة يف املشكلة؟ 36-2

 ......................................................... اجلهة الدولية املحركة للمشكلة؟ 36-3

 ......................................................... األدوات العسكرية املستخدمة يف التحكم؟ 36-4

 ......................................................... األدوات اإلعالمية املستخدمة يف التحكم؟ 36-5

 ......................................................... األدوات السياسية املستخدمة يف التحكم؟ 36-6

األدوات الثقافيــــــــــــــة والفكريـــــــــــــــة املســـــــــــــــتخدمة يف  36-7
 التحكم؟

......................................................... 

 ......................................................... األدوات الدينية املستخدمة يف التحكم؟ 36-8

األدوات الطائفيــــــــــــــــــــــة واألقليـــــــــــــــــــــــة املجتمعيـــــــــــــــــــــــة  36-9
 املستخدمة يف التحكم؟

......................................................... 

 ......................................................... األدوات االقتصادية املستخدمة يف التحكم؟ 36-10

اجلذور املمتدة وروابط االتصال بني هذه  36-11
 األدوات؟

......................................................... 

 ......................................................... اخلريطة الرقمية جلهات وأدوات التحكم. 36-12
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k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ......................................................... كون املشكلة؟ما هي الثوابت التي تُ  37-1

 ......................................................... كون املشكلة؟ما هي املتغريات التي تُ  37-2

 ......................................................... ما هي الثوابت التي تأ�رت باملشكلة؟ 37-3

 ......................................................... ما هي املتغريات التي تأ�رت باملشكلة؟ 37-4

 ......................................................... اخلريطة الرقمية للثابت واملتغري يف املشكلة. 37-5
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D38;CÏ÷“ç∏\;€‚…;k]Ë’]“åb;
 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ..................................................... "؟املسؤولون عن حل املشكلة "املهديهل ينتظر  38-1

 ..................................................... "؟املتنظرهل ينتظر املجتمع واألمة "املهدي  38-2

 ..................................................... السامء"؟ هل ينتظر أحد "معجزة من 38-3

هـــل يعتقـــد املســـؤولون عـــن حـــل املشـــكلة "اســـتحالة  38-4
 حلها"؟

..................................................... 

هــــــل يعتقــــــد املجتمــــــع صــــــاحب املشــــــكلة "اســــــتحالة  38-5
 حلها"؟

..................................................... 

38-6 
هل تم فهم املشكلة واالطـالع عليهـا.. ولكـن هنـاك 
فشل يف االستيعاب والرؤيـة الكليـة التـي ال يسـتطيع 

 معها العقل الوصول لنتيجة صحيحة؟
..................................................... 

لطلــــــب احلــــــل.. أم إلثــــــارة هــــــل يــــــتم طــــــرح املشــــــكلة  38-7
 مشكالت أخرى؟

..................................................... 

هــــل يفــــرض أحــــد نمطــــًا جامــــدًا أو قالبــــًا مــــن الرؤيــــة  38-8
 واحلل، ويريد تعميمه حتى ولو أ�بت فشله؟

..................................................... 

ب حزبيـة أو اسـبمفكـرين وعلـامء ألهل يـتم اسـتبعاد  38-9
 عصبية ذاتية؟

..................................................... 

38-10 
هــــل تتبــــع املســــؤولون عــــن حــــل املشــــكلة واملجتمــــع 
الســــــــنن اإل�يــــــــة، ويســــــــتفرغون الوســــــــع، ويعــــــــدون 

 العدة، ويطلبون التمكني.. أم يتواكلون ويتمنون؟
..................................................... 

هــــل يطلــــب أحــــد طريــــق "الســــنن" لكنــــه خيلــــط بينهــــا  38-11
 فينزل السنة أو القانون يف غري منزله؟

..................................................... 
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38-12 
ي وفقهـا، يعملـون ـهل يف حالـة حتصـيل السـنة واملضـ

نعهـا التـي عىل توفر مجيع  رشوطهـا، وانتفـاء مجيـع موا
 ًحتول دون حتقيقها؟

..................................................... 

ر احلـــــزب هـــــل ُينظـــــر إىل املشـــــكلة مـــــن خـــــالل منظـــــو 38-13
 ؟يف جمموعها األمة واجلامعة أم من خالل

..................................................... 

اجلهــــد املبــــذول للحـــل ُيوضــــع يف حملــــه ويســــلك  هـــل 38-14
 الطريق الصحيح، أم جهد عبثي؟

..................................................... 

تـــأ�ر بالعلامنيـــة هـــل طريقـــة فهـــم املشـــكلة، وحلهـــا.. ي 38-15
 والعوملة وأدواهتام؟

..................................................... 

هــــــــــل ُتفهـــــــــــم املشــــــــــكلة فهـــــــــــًام سياســــــــــيًا دون الفهـــــــــــم  38-16
 ؟رعيـالش

..................................................... 

 فهــــم املشــــكلة فهــــًام دينيــــًا دون الفهــــم الســــيايستُ هــــل  38-17
 ؟للمشكلة والواقعي

..................................................... 

 ..................................................... تقدير، وفهم املشكلة؟هل هناك تعارض يف  38-18

هــل هنــاك جهــات مــا هــي مــن يثــري مشــكالت فرعيــة  38-19
 لتعطيل التفكري والبحث عن حلول؟

..................................................... 

 هــــل ُتثــــار املشــــكالت الفرعيــــة بقصــــد التغبــــيش عــــىل 38-20
 املشكلة الرئيسة؟

..................................................... 

ما هي الثغرات التي يتم فتحها لإللتهاء هبا عن حـل  38-21
 املشكلة، ومسارها األصيل؟

..................................................... 

 ..................................................... اخلريطة الرقمية ملجموع مالبسات الفهم. 38-22
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;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ....................................................... اخلالفة الراشدة؟ 39-1

 ....................................................... امللك العضوض؟ 39-2

 ....................................................... احلكم اجلربي؟ 39-3

 ....................................................... الطواغيت؟ 39-4

 ....................................................... ؟ثورات 39-5

 ....................................................... تفرق يف الدين؟ 39-6

مــــدى حضــــور مفهــــوم "اجلســــد الواحــــد" "البنيــــان  39-7
 املرصوص"؟

....................................................... 

 ....................................................... والطواغيت؟ ية خلخلة احلكم اجلربيبدا 39-8

 ....................................................... فتن كربى ؟ 39-9

 ....................................................... مراحل أولية للخلخلة؟ 39-10

 ....................................................... مراحل متوسطة للخلخلة؟ 39-11

 ....................................................... مراحل هنائية للخلخلة؟ 39-12

 ....................................................... ؟بداية العودة للحكم الراشد 39-13
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 ....................................................... ؟للحكم الراشدلعودة مراحل متهيدية ل 39-14

 ....................................................... ؟حل متوسطة للعودة احلكم الراشدمرا  39-15

 ....................................................... ؟مراحل هنائية لعودة احلكم الراشد 39-16
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D40;CÏŸ¯\;∫;Öê]¬∏\;◊Ë°\;Ï’]t;
 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 .............................................. وسبب ذلك؟ ؟مرحلة استضعاف 40-1

املــدة الزمنيـة، الظــواهر املصـاحبة، املقــررات الفعليــة  حتديـد 40-2
 ؟املطلوبة، أدوات اخلروج من االستضعاف 

.............................................. 

 .............................................. وسبب ذلك ؟ ؟مرحلة مدافعة 40-3

املصـــــــاحبة، املقـــــــررات حتديـــــــد [ املـــــــدة الزمنيـــــــة، الظـــــــواهر  40-4
 ؟الفعلية املطلوبة، أدوات استمرار التدافع ]

.............................................. 

 .............................................. مرحلة مركبة ومتقلبة ؟ وسبب ذلك؟ 40-5

40-6 
حتديـــــــد [ املجـــــــال الزمنـــــــي للتقلـــــــب، الظـــــــواهر املصـــــــاحبة، 

ــــــة لالســــــتقرار ، أدوات االســــــتقرار عــــــىل  املقــــــررات املطلوب
 قواعد احلق والعدل؟

.............................................. 

 .............................................. ؟ وسبب ذلك؟مرحلة متكني 40-7

حتديـــــــد [ املـــــــدة الزمنيـــــــة، الظـــــــواهر املصـــــــاحبة، املقـــــــررات  40-8
 ؟املطلوبة، أدوات استمرار التمكني ]الفعلية 

.............................................. 
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k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ................................................................ ؟الدوران يف فلك العقيدة والرسالة 41-1

 ................................................................ ؟الدوران يف فلك القوم وحدود األرض 41-2

 ................................................................ ؟الدوران يف فلك احلزب والعشرية 41-3

الــدوران يف فلــك أ�ــديولوجيا ُيتعصــب هلــا  41-4
 ؟عىل حساب الرسالة ككل وحدها

................................................................ 

 ................................................................ ؟الدوران يف فلك الذات 41-5

 ................................................................ ؟عبودية األشياء وا�ادة 41-6

 ................................................................ خريطة املحاور التي تدور حوهلا األمة. 41-7
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D42;C√⁄i-\;Ï’]t;;
 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

دوران الكتلـــــــــــة الصـــــــــــلبة يف فلـــــــــــك مســـــــــــتوى  42-1
 ؟األشياء ) -األشخاص  -الرسالة (

............................................................ 

وى دوران الكتلـــــــــــة احلرجـــــــــــة يف فلـــــــــــك مســـــــــــت 42-2
 ؟األشياء ) -األشخاص  -الرسالة (

............................................................ 

الرسـالة مستوى دوران التيار العام يف فلك (  42-3
 ؟األشياء ) -األشخاص  -

............................................................ 

الكتلـــــــــــة الســـــــــــلبية يف فلـــــــــــك  مســـــــــــتوى دوران 42-4
 ؟األشياء ) -األشخاص  -الرسالة (

............................................................ 

يف فلــــــــــك توى دوران عمــــــــــوم املجتمــــــــــع مســــــــــ 42-5
 ؟األشياء ) -األشخاص  -الرسالة (

............................................................ 

42-6 
مدى متاسك املجتمع وشبكة عالقاته، وعـىل 
أي أســـــــــــــــــاس يقـــــــــــــــــوم التامســـــــــــــــــك، وشـــــــــــــــــبكة 

 العالقات؟
............................................................ 

42-7 
املجتمـــــــع أمهيـــــــة ملحـــــــة ملوضـــــــوع هـــــــل يـــــــرى 
ومــــــا هــــــو ســــــلم األولويــــــات لــــــدى  املشــــــكلة؟
 املجتمع؟

............................................................ 

كيــــــف ينظــــــر املجتمــــــع إىل املســــــتقبل، ومــــــدى  42-8
 التفاؤل حوله؟

............................................................ 

ثقـــــــة املجتمـــــــع يف مؤسســـــــات الدولـــــــة،  مـــــــدى 42-9
 وقدرهتا عىل حل املشكالت؟

............................................................ 

42-10 
 كيــف ينظــر املجتمــع إىل كيفيــة حــل املشــكلة؟

وهـــــــــــــل مســـــــــــــتعد للتضـــــــــــــحيات مـــــــــــــن أجـــــــــــــل 
 ؟مواجهتها

............................................................ 
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 ..................................................... ؟قياس مستوى القوى الصلبة 43-1

 ..................................................... ؟قياس مستوى الكتلة احلرجة 43-2

 ..................................................... ؟قياس مستوى التيار العام 43-3

 ..................................................... ؟قياس مستوى الكتلة السلبية 43-4

 ..................................................... ؟قياس مستوى الغثاء 43-5

 ..................................................... ؟الشخصية العامة للمجتمع وسامهتا العامة 43-6

 ..................................................... ؟مستوى االندفاع العاطفي للمجتمع 43-7

مة الرجل عىل املجتمع 43-8  ..................................................... ؟مدى قوا

ة عـــىل  43-9 مــة املــرأ مــة الرجـــل، وعلــو قوا مــدى انــدثار قوا
 ؟املجتمع

..................................................... 

 ..................................................... ؟مستوى العقل إىل العاطفة يف املجتمع 43-10

 ..................................................... ؟النخب التي تقود املجتمعطبيعة  43-11

 ..................................................... ؟مستوى الفقر يف املجتمع وأ�ره 43-12

 ..................................................... ؟مستوى الغنى يف املجتمع وأ�ره 43-13
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 ..................................................... ؟طريقة توزيع الثروة يف املجتمع وأ�ره 43-14

 ..................................................... ؟مستوى االستبداد يف املجتمع 43-15

 ..................................................... ؟مستوى احلرية يف املجتمع 43-16

 ..................................................... ؟"الِكتاب" الذي يتبعه ويدور يف فلكه املجتمع 43-17

 ..................................................... ما هي قوة املجتمع وسلطته؟ 43-18

 ..................................................... نقاط ضعف املجتمع؟ ما هي 43-19

 ..................................................... ة وفلسفة املجتمع السادة؟ثقاف 43-20

هل املجتمع يف عمومه يف حالة بنائية متامسـكة أو يف  43-21
ع واتباع   اهلوى؟حالة التفسخ والتحزب والرصا

..................................................... 

 ..................................................... هل املجتمع يف حالة مرض أو وفاة؟ 43-22

 ..................................................... القيم واملوازين احلاكمة للعقل املجتمعي العام؟ 43-23

43-24 
رسطــان   -فاســدة  خاليــاهــل أصــاب ُبنيــان املجتمــع 

طغـــت عـــىل جســـد املجتمـــع  خارجـــة عـــن الـــتحكم -
 كله؟

..................................................... 

 ..................................................... هل يمكن عالج هذا الرسطان أم جيب استئصاله؟ 43-25

 ..................................................... كم هي تكلفة االستئصال؟ وتوقيتها املناسب؟ 43-26

 ..................................................... ما هي األفكار التي حتجر عليها املجتمع وتكلس؟ 43-27

املطلوبــــــــة لرفــــــــع هــــــــذا التحجــــــــر مــــــــا هــــــــي اآلليــــــــات  43-28
 وخلخلته، واملدة الزمنية له؟

..................................................... 



50 
 

هـــــل حتجـــــرت فئـــــات مـــــن املجتمـــــع وتكلســـــت عـــــىل  43-29
 أفكار ال يمكن تغيريها؟

..................................................... 

 ..................................................... الوفاة أو التحلل؟هل املجتمع يف مرحلة  43-30

هـــــل هنـــــاك طريـــــق لعـــــودة املجتمـــــع أو ثغـــــرة يمكـــــن  43-31
 اإلفالت من خالهلا؟

..................................................... 

مـــــــل التـــــــدمري الـــــــذايت داخـــــــل بنيـــــــة  43-32 هـــــــل ظهـــــــرت عوا
 املجتمع؟

..................................................... 

 ..................................................... هل يتجه املجتمع نحو الفوىض أو االهنيار؟ 43-33

 ..................................................... مدى أ�ر عوامل التغريب والعوملة عىل املجتمع؟ 43-34

" اإليـامين هل فقـد املجتمـع جهـازه املنـاعي "العقـدي 43-35
 و"الفكري"؟

..................................................... 

 ..................................................... مقدار القوة اإلجيابية املطلوبة إلحياء املجتمع؟ 43-36

 ..................................................... خريطة التحليل النهائية للمجتمع. 43-37
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 ......................................................... ؟قياس مستوى البنية النفسية السوية ومتانتها 44-1

44-2 
قياس مستوى التامسك والقدرة عىل الصمود 

 ؟النفيس
......................................................... 

44-3 
قياس مستوى احلالة العاطفية وأ�رها عىل 

 ......................................................... ؟النفس

44-4 
مستوى احلالة الفكرية وأ�رها عىل  قياس

 ......................................................... ؟النفس

 ......................................................... ؟قياس مستوى اخللل النفيس 44-5

 ......................................................... ؟قياس مستوى اضطراب الشخصية العام 44-6

 ......................................................... أهم األمراض النفسية املوجودة باملجتمع؟ 44-7

 ......................................................... درجة االحباط واالكتئاب؟ 44-8

44-9 
الفقر واملخدرات مستوى متاسك األرسة، وأ�ر 
 ......................................................... عىل احلالة العامة للمجتمع؟

 ......................................................... خريطة التحليل النهائية. 44-10
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 ......................................................... ؟أمراض االستبداد املتفشية يف املجتمععدد  45-1

 ......................................................... ؟درجة أ�ر كل مرض عىل حدا 45-2

45-3 
أمـــــــــــراض االســـــــــــتبداد يف جســـــــــــد  مـــــــــــدى توغـــــــــــل

 ......................................................... املجتمع؟

 ......................................................... ؟التأ�ريات املتوقعة جراء أمراض االستبداد 45-4

 ......................................................... ؟املحاذير الواجب اختذها جراء هذه األمراض 45-5

45-6 
حركــة راض االســتبداد عــىل إعاقــة قــدرة أمــمــدى 

 ......................................................... ؟الصحيحة املجتمع
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 ......................................................... طريقة الرصد؟ 46-1

 ......................................................... ؟أسلوب الرصد 46-2

 ......................................................... ؟حتليل الرصد 46-3

 ......................................................... ؟املعلومات اخلام 46-4

 ......................................................... ؟املعلومات الشائعة 46-5

 ......................................................... ؟املعلومات الدقيقة 46-6

 ......................................................... ؟املعلومات التفصيلية 46-7

 ......................................................... ؟املعلومات الرسية 46-8

 ......................................................... ؟املعلومات التخصصية 46-9

 ......................................................... ؟وإعالم احلادثة الواحدة تداولطرق  46-10

46-11 
التالعــــــــــــــــــــــب باملعلومــــــــــــــــــــــات، واملصــــــــــــــــــــــطلحات 

 ؟واأللفاظ
......................................................... 

 ......................................................... حزبيًا، وتشوهيها ؟ توظيف املعلومات 46-12

 ......................................................... ؟مدى تزيف احلقائق 46-13
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 ......................................................... ؟مدى توفر املعلومات 46-14

46-15 
ــــــني احلقــــــائق املجــــــردة،  ، واآلراءمــــــدى التفرقــــــة ب

 والتخمني؟والتأمالت، 
......................................................... 

 ......................................................... املعلومات املتضاربة؟ 46-16

 ......................................................... ؟تقييم صحة املعلومات 46-17

 ......................................................... ؟املعلومات بأصل املوضوع مدى عالقة 46-18

 ......................................................... ؟مدى التباس وإخفاء املعلومات 46-19

 ......................................................... ؟مصداقية مصادر املعلومات 46-20

46-21 
درجــــــة تــــــوفر املعلومــــــات احلقيقيــــــة التــــــي تؤهــــــل 

 لرؤية صحيحة؟
......................................................... 

 ......................................................... التقرير الرقمي جلمع املعلومات، وحتليلها. 46-22
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 ................................................................ نوعية الفكر املنترش؟ 47-1

 ................................................................ ؟مدى انتشار أحادية التفكري 47-2

 ................................................................ ؟املختلفة األ�دولوجياتمدى انتشار  47-3

47-4 
مستوى انتشار الفكر الرسايل الرباين 

 املتوازن الشامل؟
................................................................ 

 ................................................................ مستوى محل الرسالة؟ 47-5

 ................................................................ ؟مستوى انتشار الفكر النقدي 47-6

 ................................................................ ؟مستوى االهتامم بالفكر عموماً  47-7

 ................................................................ ؟مستوى العمل بالفكر بالتكتيكي 47-8

 ................................................................ ؟مستوى الفكر املرحيل 47-9

 ................................................................ ؟االسرتاتيجيمستوى العمل بالفكر  47-10

 ................................................................ ؟مصفوفة التحليل الفكري النهائي 47-11
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 ................................................................................. ؟فكر رسايل 48-1

 ................................................................................. ؟فكر رباين 48-2

 ................................................................................. ؟فكر مثايل 48-3

 ................................................................................. ؟فكر واقعي 48-4

 ................................................................................. ؟فكر متوازن 48-5

 ................................................................................. ؟فكر مضطرب 48-6

 ................................................................................. ؟فكر جامد 48-7

 ................................................................................. ؟فكر مرن 48-8

 ................................................................................. ؟فكر نمطي 48-9

 ................................................................................. ؟فكر برامجايت 48-10

 أ�ديولوجيفكر  48-11
 ؟متعصب

................................................................................. 

 ................................................................................. ؟فكر نقدي 48-12

 ................................................................................. ؟فكر حتلييل 48-13
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 ................................................................................. ؟فكر تكتيكي 48-14

 ................................................................................. ؟فكر مرحيل 48-15

 ................................................................................. ؟فكر اسرتاتيجي 48-16

 ................................................................................. ؟فكر سنني 48-17

 ................................................................................. ؟فكر قدري 48-18

 ................................................................................. ؟فكر واقعي 48-19

 ................................................................................. ؟فكر استباقي 48-20

 ................................................................................. ؟فكر إجيايب 48-21

 ................................................................................. ؟فكر تشاؤمي 48-22

 ................................................................................. ؟فكر ذري 48-23

 .................................................................................  ؟فكر شمويل 48-24

 ................................................................................. ؟فكر متوازي 48-25

 ................................................................................. ؟فكر إبداعي 48-26

 ................................................................................. ؟فكر تصميمي وبنائي 48-27

 ................................................................................. ؟فكر سطحي 48-28

 ................................................................................. ؟فكر عميق 48-29
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 ................................................................................. ؟فكر موجه 48-30

 ................................................................................. ؟فكر تسلسيل مرن 48-31

 ................................................................................. ؟فكر تسلسيل ثابت 48-32

 ................................................................................. ؟فكر تسلسيل متغري 48-33

 ................................................................................. ؟فكر عاطفي 48-34

اخلريطة الرقمية لطرق  48-35
 التفكري.

................................................................................. 
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 ................................................................ ؟درجة االنحراف عن املنهج الرشعي 49-1

 ................................................................ ؟درجة االنحراف عن الراية 49-2

 ................................................................ ؟درجة االنحراف عن السنن 49-3

قـــــــــــع  49-4 درجــــــــــة االنحـــــــــــراف عـــــــــــن إدراك الوا
 ؟املحيل

................................................................ 

قـــــــــــع درجــــــــــة اال 49-5 نحـــــــــــراف عـــــــــــن إدراك الوا
 اإلقليمي؟

................................................................ 

قـــــــــــع درجــــــــــة ا 49-6 النحـــــــــــراف عـــــــــــن إدراك الوا
 العاملي؟

................................................................ 

االســـــــــــتبداد عـــــــــــىل طريقـــــــــــة درجـــــــــــة تـــــــــــأ�ري  49-7
 ؟التفكري

................................................................ 

 ................................................................ اخلريطة الرقمية لالنحراف الفكري. 49-8
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ــــــــة يف صــــــــياغة درجــــــــة تــــــــأ�ري امل 50-1 نظومــــــــة التعليمي
 الفكر؟

........................................................... 

درجـــــــــة تـــــــــأ�ري التعصـــــــــب واهلـــــــــوى يف صـــــــــياغة  50-2
 ؟الفكر

........................................................... 

صــــــــــياغة درجــــــــــة تــــــــــأ�ري املنظومــــــــــة الرتبويــــــــــة يف  50-3
 ؟الفكر

........................................................... 

ـــــــــة يف صـــــــــياغة  50-4 درجـــــــــة تـــــــــأ�ري املنظومـــــــــة الدعوي
 ؟الفكر

........................................................... 

درجــــــــــــــــة تــــــــــــــــأ�ري التنظــــــــــــــــيامت واجلامعــــــــــــــــات يف  50-5
 ؟صياغة الفكر

........................................................... 

درجـــــــــة تـــــــــأ�ري اهلزيمـــــــــة احلضـــــــــارية يف صـــــــــياغة  50-6
 ؟الفكر

........................................................... 

ــــــــــةدرجــــــــــة تــــــــــأ�ري منظومــــــــــة الع 50-7 يف صــــــــــياغة  لامني
 ؟الفكر

........................................................... 

 ........................................................... اخلريطة الرقمية لصياغة الفكر. 50-8
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أســـــــــاس العمـــــــــل عـــــــــىل  حتديـــــــــد نطـــــــــاق هــــــــل يـــــــــتم 51-1
 جذور املشكلة؟عالج 

......................................................... 

أســـــــــاس العمـــــــــل عـــــــــىل حتديـــــــــد نطـــــــــاق هــــــــل يـــــــــتم  51-2
 عالج آثار املشكلة وظواهرها؟

......................................................... 

هــــــــــــل املســــــــــــافة كبــــــــــــرية بــــــــــــني جــــــــــــذور املشــــــــــــكلة  51-3
 وآثارها عىل السطح؟

......................................................... 

 ،وجمالـــــــــــــه ،هـــــــــــــل تـــــــــــــم حتديـــــــــــــد نطـــــــــــــاق العمـــــــــــــل 51-4
 ومكانه؟

......................................................... 

واألشـــــــــخاص  ،هــــــــل تــــــــم حتديـــــــــد مهــــــــام العمــــــــل 51-5
 واجلهات املسؤولة عنه ؟

......................................................... 

 ......................................................... اخلريطة الرقمية لتحديد نطاق العمل. 51-6
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 ................................................................... موارد برشية؟ 52-1

 ................................................................... ؟مالية موارد مادية 52-2

 ................................................................... ؟ظروف حملية مساعدة 52-3

 ................................................................... ؟ظروف دولية مساعدة 52-4

 ................................................................... ؟ظروف قدرية 52-5

 ................................................................... ؟ظروف سننية 52-6

ـــــــــة للمـــــــــوارد املتاحـــــــــة  52-7 اخلريطـــــــــة الرقمي
 للعالج.
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 ......................................................................... عوائق سياسية؟ 53-1

ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اإلمكانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 53-2 ، عوا
 ؟واملوارد

......................................................................... 

 ......................................................................... ؟عوائق حملية 53-3

 ......................................................................... ؟عوائق إقليمية 53-4

 ......................................................................... عوائق عاملية؟ 53-5

 ......................................................................... ؟عوائق نفسية 53-6

 ......................................................................... ؟عوائق اجتامعية 53-7

ئـــــــــــــــــــق  53-8 اخلريطـــــــــــــــــــة الرقيمـــــــــــــــــــة لعوا
 العالج.
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مـــــــــــــــــــــــدى القابليـــــــــــــــــــــــة لالخـــــــــــــــــــــــرتاق األمنـــــــــــــــــــــــي  54-1
 االستخبارايت؟

........................................................... 

 ........................................................... القدرة عىل االخرتاق األمني؟مستوى  54-2

هــــــــــــل الظــــــــــــروف االجتامعيـــــــــــــة تؤهــــــــــــل حلالـــــــــــــة  54-3
 االخرتاق؟

........................................................... 

قبــــــــــة 54-4 عمليــــــــــة منــــــــــع مل وتــــــــــدابري هــــــــــل هنــــــــــاك مرا
 األفكار والعقيدة؟االخرتاق من جهة 

........................................................... 

قبــــــة ملنــــــع االخــــــرتاق مــــــن جهــــــة  54-5 هــــــل هنــــــاك مرا
 التخطيط والتقويم؟

........................................................... 

قبــــــة ملنــــــع االخــــــرتاق مــــــن جهــــــة  54-6 هــــــل هنــــــاك مرا
 التنفيذ واحلركة؟

........................................................... 

 ........................................................... هل يمكن االخرتاق من جهة القيادة؟ 54-7

هـــــــــــــــــــل تســــــــــــــــــــتطيع االســـــــــــــــــــتخبارات توجيــــــــــــــــــــه  54-8
 القيادات؟

........................................................... 

ـــــــــــــــــــث  54-9 هـــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــتطيع االســـــــــــــــــــتخبارات العب
 باملنظومة الفكرية للقيادات؟

........................................................... 

 ........................................................... هل يمكن االخرتاق من جهة الكوادر؟ 54-10

 ........................................................... هل يمكن االخرتاق من الكتلة احلرجة؟ 54-11

هـــــــل االخـــــــرتاق يــــــــتم بـــــــأدوات حمليـــــــة لصــــــــالح  54-12
 جهات حملية؟

........................................................... 
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هـــــــل االخـــــــرتاق يــــــــتم بـــــــأدوات حمليـــــــة لصــــــــالح  54-13
 جهة عاملية؟

........................................................... 

هــــــل االخــــــرتاق يــــــتم بــــــأدوات عامليــــــة، لصــــــالح  54-14
 جهات متعددة؟

........................................................... 

اخلريطــــــــــــــــة الرقيمــــــــــــــــة الحتامليــــــــــــــــة االخــــــــــــــــرتاق  54-15
 ونسبته.

........................................................... 
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D55;CÏÁÖ“ ’\;k\Ñ]e}iàˆ\;Îá‚p^;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

55-1 
مـــــــــــــــدى ظهــــــــــــــــور أ�ـــــــــــــــر أجهــــــــــــــــزة االســــــــــــــــتخبارات 

وآ�يــــــة عملهــــــا؟  ؟، عــــــىل الفكــــــر واحلركــــــةالفكريــــــة
 وطبيعة أجهزهتا وأشكاهلا املعارصة؟

....................................................... 

قًا فكريًا للقيادات ؟ 55-2  ....................................................... هل ظهر اخرتا

هـــــل تـــــم اســــــتخدام ســـــالح "الربامجاتيـــــة" الفكريــــــة  55-3
 وا�ادية؟

....................................................... 

هــــــل تــــــم رضب األفكــــــار ببعضــــــها الــــــبعض حتــــــى  55-4
 يتم التخلص منها مجيعًا؟

....................................................... 

ـــــــة وأمنيـــــــة" مـــــــن  55-5 هـــــــل تـــــــم وضـــــــع حمـــــــددات "فكري
 جهة اجلهاز لتوجيه العمل مجيعه لصاحله؟

....................................................... 

اخـــــــــــــــــــرتاق حمـــــــــــــــــــددات أجهـــــــــــــــــــزة  يمكـــــــــــــــــــنهـــــــــــــــــــل  55-6
 االستخبارات الفكرية واكتشافها مبكراً؟

....................................................... 

 ....................................................... هل تم وضع آ�ية للحامية من االخرتاق؟ 55-7

ء نشــــــــــــــاط أجهــــــــــــــزة  55-8 اخلريطــــــــــــــة الرقميــــــــــــــة الحتــــــــــــــوا
 االستخبارات الفكرية؟

....................................................... 
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D56;CÏ÷“ç∏\;k]ÁÊ’Â^;
 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ....................................................... حتديد أولويات املشكلة؟ 56-1

أولويــــــات املشــــــكلة عــــــىل أســــــاس مصــــــلحة  حتديــــــد 56-2
 اإلسالم، ومصلحة عموم األمة؟

....................................................... 

حتديــــــد أولويــــــات املشــــــكلة  االضــــــطراب يفمــــــدى  56-3
 عصبية؟أ�دلوجيا  أو زبية أو ألسباب ح

....................................................... 

مــــــــدى حتديــــــــد أولويــــــــات املشــــــــكلة وفقــــــــًا لرســــــــالة  56-4
 اإلسالم؟

....................................................... 

حتديــــــــــــد أولويــــــــــــات املشــــــــــــكلة الرئيســــــــــــة  ســـــــــــتوىم 56-5
 والفرعية؟

....................................................... 

 ....................................................... اخلريطة الرقمية ألولويات املشكلة. 56-6
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D57;C◊u÷’;ÍÖ“ ’\;{Ö�’\;ÏË’`;
 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ............................................................ ؟جتميع األفكار يف خزانات تفكري 57-1

العصـــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــذهني للمتخصصـــــــــــــــــــــــــــني  57-2
 ؟املحللني

............................................................ 

 ............................................................ ؟تسجيل األفكار 57-3

 ............................................................ ؟توضيح األفكار 57-4

 ............................................................ ؟األفكارالشورى حول  57-5

 ............................................................ ؟التقييم العام 57-6

 ............................................................ ؟ترتيب األولوياتآ�ية  57-7

57-8 
الناجحـــــــــــــــــــــة  احللـــــــــــــــــــــول الســـــــــــــــــــــابقةجتميـــــــــــــــــــــع 

، ، واعتبـــــــــــار ظروفهـــــــــــا احلضـــــــــــاريةوالفاشـــــــــــلة
 ؟ومدى مالئمتها للوضع احلايل

............................................................ 

 ............................................................ اخلريطة الرقمية آللية الطرح الفكري. 57-9
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D58;C;ÏË¡Öç’\;Ï�ÁÖ£\;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ....................................................... ؟عي من القرآن الكريمشـر املنظور ال 58-1

 ....................................................... ؟املنظور الرشعي من السنة النبوية 58-2

 ....................................................... ؟من السرية النبوية الشـرعي املنظور 58-3

 ....................................................... ؟عي من اخلالفة الراشدةاملنظور الشـر 58-4

 ....................................................... هل تم اقتطاع آيات عن سياقها؟ 58-5

 ....................................................... هل تم إنزال آيات يف غري منزهلا؟ 58-6

 ....................................................... هل تم األخذ ببعض الكتاب وترك بعض؟ 58-7

اقتطــــاع جــــزء مــــن الســــرية والســــنة النبويــــة هــــل تــــم  58-8
له يف غري منزله؟  وإنزا

....................................................... 

هــــــــــــل تــــــــــــم اقتطــــــــــــاع جــــــــــــزء مــــــــــــن ســــــــــــرية اخللفــــــــــــاء  58-9
 الراشدين وإنزاهلا يف غري منزهلا؟

....................................................... 

عية شــــــــرقصـــــــور يف رؤيـــــــة وشـــــــمولية ال هـــــــل هنـــــــاك 58-10
 والتصور اإلسالمي بخصائصه ومقوماته؟

....................................................... 

 ....................................................... الصورة النهائية للخريطة الرشعية. 58-11

 

 

 

;
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D59;CÏ÷“ç⁄÷’;È¡Öç’\;€‚ ’\;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ....................................................... ؟الفهم الكيل للمشكلة يف إطار الرشيعة 59-1

 ....................................................... ؟الفهم الفقهي التفصييل 59-2

 ....................................................... ؟الفهم السنني للمشكلة 59-3

 ....................................................... ؟الفهم القدري للمشكلة 59-4

 ....................................................... ؟الفهم احلضاري للمشكلة 59-5

 ....................................................... ؟الفهم التارخيي للمشكلة 59-6

59-7 
خالفــــــــة  -الفهــــــــم حســــــــب مراحــــــــل األمــــــــة ( نبــــــــوة 

ملـــــــــــــك جـــــــــــــربي  -ملـــــــــــــك عضـــــــــــــوض  -راشـــــــــــــدة 
 ؟) عودة للرشد -وطواغيت 

....................................................... 
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D60;CÏ÷“ç⁄÷’;Èà]Ëâ’\;€‚ ’\;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ....................................................... ؟تركيبة الوضع السيايس القائم 60-1

 ....................................................... ؟مراكز الثقل األساسية 60-2

 ....................................................... ؟مراكز الثقل الفرعية 60-3

 ....................................................... ؟مراكز الدعم اخلدمي 60-4

 ....................................................... ؟اهلوية السياسية للدولة 60-5

الثابتـــــــــــــة األساســـــــــــــية الفهـــــــــــــم يف إطـــــــــــــار السياســـــــــــــة  60-6
 ؟لألمة

....................................................... 

 ....................................................... ؟الفهم يف إطار السياسة العامة لألمة 60-7

 ....................................................... ؟الفهم يف إطار السياسة العملية التطبيقية 60-8

 ....................................................... ؟اخلريطة الرقمية السياسية للمشكلة 60-9
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D61;CÏ÷“ç⁄÷’;ÍÄ]ëiÕˆ\;€‚ ’\;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ....................................................... حجم ثروات األمة؟ 61-1

 ....................................................... طريقة توزيع الثروة فيها؟ 61-2

مــــــــــدى ارتبــــــــــاط ثــــــــــروات األمــــــــــة بمنظومــــــــــة الربــــــــــا  61-3
 ؟ةالعاملي

....................................................... 

 ....................................................... مقدار الكلفة ا�ادية حلل املشكلة؟ 61-4

 ....................................................... مقدار الثروات املرسوقة من األمة؟ 61-5

 ....................................................... أ�ر الواقع االقتصادي عىل حل املشكلة؟ 61-6

 ....................................................... أ�ر الفقر والعوز عىل حل املشكلة؟ 61-7

ليــــــــــــــــة اجلديــــــــــــــــدة  61-8 أ�ــــــــــــــــر اهليمنــــــــــــــــة الغربيــــــــــــــــة والليربا
 عىل املشكلة؟لامنية والع

....................................................... 

عـــــــــىل حـــــــــل  غـــــــــريبأ�ـــــــــر االحـــــــــتالل االقتصـــــــــادي ال 61-9
 املشكلة؟

....................................................... 

املــــــــدى الزمنــــــــي مــــــــن وجهــــــــة النظــــــــر االقتصـــــــــادية  61-10
 حلل املشكلة؟

....................................................... 

 ....................................................... اخلريطة الرقمية االقتصادية للمشكلة. 61-11
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D62;C„Œ ’\;ÏËq‚fiŸ;Èà]Ëâ’\;
;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

شــــــــــــــد 62-1 وحتديــــــــــــــد  ؟فقــــــــــــــه احلكــــــــــــــم الرا
 معايريه؟

..................................................................... 

ــــــــــأ�ر  ؟فقــــــــــه امللــــــــــك العضــــــــــوض 62-2 والت
 الفكري به؟

..................................................................... 

غيـــــــت 62-3  ؟فقـــــــه امللـــــــك اجلـــــــربي والطوا
 واالستسالم لدجله؟

..................................................................... 

فقـــــــــــــــــــــــــــــه خمـــــــــــــــــــــــــــــتلط ومضـــــــــــــــــــــــــــــطرب  62-4
 ومتناقض؟

..................................................................... 

 ..................................................................... ؟فقه عودة اخلالفة الراشدة 62-5
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D63;C;ÏËà]Ëâ’\;Ï�ÁÖ£\;
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 .............................................................. ؟املنظور السيايس للواقع العاملي 63-1

 .............................................................. ؟اإلقليمياملنظور السيايس للواقع  63-2

 .............................................................. ؟املنظور السيايس للواقع املحيل 63-3

 .............................................................. ؟املنظور السيايس لتوازن القوى 63-4

فيا السياسية 63-5  .............................................................. ؟املنظور السيايس للجغرا

 .............................................................. ؟منظور االسرتاتيجية السياسية 63-6

هـــــل هنـــــاك متييـــــز بـــــني اخلســـــارة عـــــىل املـــــدى  63-7
 عىل املدى البعيد؟القصري، واملكسب 

.............................................................. 

هـــــل هنـــــاك متييـــــز بـــــني املســـــكب عـــــىل املـــــدى  63-8
 القصري، واخلسارة عىل املدى البعيد؟
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 .............................................................. السياسية.الصورة النهائية للخريطة  63-9
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 .............................................................. القوى ا�الية يف املجتمع؟طبيعة  64-1

 .............................................................. اإلعالمية؟القوى طبيعة  64-2

 .............................................................. ؟قوى التوجيه والتأ�ري 64-3

طبيعـــــــــــة النظـــــــــــام التعليمـــــــــــي وتـــــــــــأ�ريه عـــــــــــىل  64-4
 ؟نمط املجتمع

.............................................................. 

 .............................................................. ؟ديناميكية املجتمع وحمركاته 64-5

 .............................................................. ؟مدى التأ�ر باللوثة العلامنية 64-6

 .............................................................. ؟اهلوية اإلسالمية مدى تأ�ري 64-7

مـــــــــــــدى تذبـــــــــــــذب املجتمـــــــــــــع بـــــــــــــني اهلويـــــــــــــة  64-8
 ؟اإلسالمية واهلوية العلامنية

.............................................................. 

 .............................................................. ؟مدى درجة التغريب والعوملة 64-9

 .............................................................. ؟مراكز الثقل يف املجتمع 64-10

 .............................................................. اخلريطة الرقمية للمجتمع. 64-11
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 .............................................................. هوية إسالمية نقية؟ 65-1

رب أجهــــــــــــــزة هويـــــــــــــة إســـــــــــــالمية خمرتقــــــــــــــة عـــــــــــــ 65-2
 ؟االستخبارات الفكرية

.............................................................. 

هويــــــــــــــــــــــــة خمتلطـــــــــــــــــــــــــة بفعــــــــــــــــــــــــل العلامنيـــــــــــــــــــــــــة  65-3
 ؟والتغريب

.............................................................. 

 .............................................................. ؟هوية علامنية نقية 65-4

درجـــــــــــــــــــة اهلويـــــــــــــــــــة: راســـــــــــــــــــخة، ضـــــــــــــــــــعيفة،  65-5
 ؟مضطربة
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 ............................................ التخطيط للمخاطر؟ 66-1

 ............................................ حتليل املخاطر النوعي والكمي؟ 66-2

 ............................................ ؟املخاطر الداخلية واخلارجية املتوقعة 66-3

 ............................................ ؟املخاطر الغري متوقعة 66-4

 ............................................ ؟حتديد نقطة التحكم احلرجة 66-5

 ............................................ ؟استحداث طرق الرصد 66-6

 ............................................ ؟طريقة جتنب اخلطر 66-7

 ............................................ ؟حتديد قائمة املخاطر 66-8

 ............................................ ؟التحليل الكميأولوية  66-9

 ............................................ ؟قائمة املخاطر القصوى 66-10

 ............................................ ؟تطوير وحتديث سجالت املخاطر 66-11

 ............................................ ؟ترتيب خطة الطوارئ 66-12

 ............................................ ؟خطة البدائل 66-13

 ............................................ ؟، والنذيرنقاط التنبيهحتديد  66-14
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 ............................................ ؟عند حدوثه اخلطرلشكل وصف  66-15

درجــــــــــة  -طريقــــــــــة مواجهــــــــــة املخــــــــــاطر: اخلطــــــــــر بالتفصــــــــــيل  66-16
 ؟ترصف فريق العمل -درجة التأ�ري  - االحتاملية

............................................ 

66-17 

 -جتنــــــب املخــــــاطر قــــــدر االســــــتطاعة مــــــدى أ�نــــــاء املواجهــــــة: 
قبـــــــــــــــول  -حتويــــــــــــــل مســــــــــــــارها  -التخفيــــــــــــــف مــــــــــــــن حـــــــــــــــدهتا 

قـــــــب مـــــــع خطـــــــة بديلـــــــة  متابعـــــــة  -النهـــــــوض رسيعـــــــًا  -العوا
 ؟التقدم

............................................ 

66-18 

االكتشــــــــــــــــاف املبكــــــــــــــــر للخطــــــــــــــــأ أ�نــــــــــــــــاء مواجهــــــــــــــــة حتديــــــــــــــــد 
ـــــــــــد مـــــــــــدى املخـــــــــــاطر..   ،اســـــــــــتدراك األخطـــــــــــاء رسيعـــــــــــاً حتدي

األخطــــــاء التــــــي خرجــــــت عــــــن الــــــتحكم والســــــيطرة  حتديــــــدو
ال يمكــــــــــــن تصــــــــــــحيحها فــــــــــــال يتكلــــــــــــف عنــــــــــــاء مواجهتهــــــــــــا و

ع خطــــــــوة الرتاجـــــــحتديــــــــد نقطـــــــة وهـــــــدر الطاقـــــــات أمامهـــــــا.. 
 إلعادة االحتواء والتخطيط؟

............................................ 

66-19 

عـــــــــات: الغمـــــــــوض وعـــــــــدم  -الضـــــــــغط النفيســـــــــ  مـــــــــدى النزا
ـــــــــــــــــــري يف األهـــــــــــــــــــداف  -إدراك وفهـــــــــــــــــــم املســـــــــــــــــــؤوليات  التغي

ـــــــــات  ـــــــــافس عـــــــــىل املناصـــــــــب  -والغاي حـــــــــدوث أمـــــــــور  -التن
 غري متوقعة؟

............................................ 

 ............................................ وضع اخلطة استباقية؟ 66-20

 ............................................ اخلريطة الرقيمة للمخاطر. 66-21
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 ............................................................ درجة األمل يف اإلصالح؟ 67-1

 ............................................................ اخلري الواقع؟مستوى  67-2

 ............................................................ ؟مستوى الرش املوجود 67-3

املحــــــــــــــــــــــــــاوالت التارخييــــــــــــــــــــــــــة لإلصــــــــــــــــــــــــــالح،  67-4
 ؟وأ�رها

............................................................ 

مرحلـــــــــــــــــة طريـــــــــــــــــق الالعـــــــــــــــــودة، ووجـــــــــــــــــوب  67-5
 ؟االستئصال، والعالج من اجلذور
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 ............................................................ ؟التقرير الرقمي ملحاولة اإلصالح 67-6
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 ............................................................ ؟اختاذ القرار عىل مستوى الفرد 68-1
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 ............................................................ ؟اختاذ القرار عىل مستوى الكتلة احلرجة 68-3

 ............................................................ ؟اختاذ القرار عىل مستوى التيار العام 68-4

ر  68-5 عــــــــــــىل مســــــــــــتوى التنظـــــــــــــيامت اختــــــــــــاذ القــــــــــــرا
 ؟واجلامعات

............................................................ 
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 ............................................................ ؟أسلوب املعاجلة من الناحية الدعوية 68-8
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ر العــــالج عــــىل مســــتوى الفــــرد،  69-1 أ�ــــر اختــــاذ قــــرا
 ؟ودرجته

............................................................ 

ر العـــــــــــالج عـــــــــــىل مســـــــــــتوى  69-2 أ�ـــــــــــر اختـــــــــــاذ قـــــــــــرا
 ؟، ودرجتهتنظيامت واجلامعاتال

............................................................ 

ر العــــالج عــــىل مســــتوى األمــــة،  69-3 أ�ــــر اختــــاذ قــــرا
 عليه ؟ودرجة تقبله، والصرب 

............................................................ 

ر العـــــــــــالج عـــــــــــىل املســـــــــــتوى  69-4 أ�ـــــــــــر اختـــــــــــاذ قـــــــــــرا
 الدويل، ورد الفعل املتوقع؟

............................................................ 

ر العــــــالج،  69-5 التقريــــــر الرقمــــــي أل�ــــــر اختــــــاذ قــــــرا
 ؟ومدى الفاعلية
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 .................................................. هل تم وضع مراحل حمددة ودقيقة خلريطة احلل؟ 70-1

وحمـــــــــدد بــــــــــني هـــــــــل هنـــــــــاك تسلســــــــــل متامســـــــــك وقــــــــــوي  70-2
 املراحل؟

.................................................. 

هــــــــــل تــــــــــم حتديــــــــــد الوقــــــــــت املناســــــــــب والكــــــــــايف لكــــــــــل  70-3
 مرحلة.. دون استعجال، ودون ترهل ومخول؟

.................................................. 

 جمموعــــــــــــــــــة ختطــــــــــــــــــيط سياســــــــــــــــــة احلــــــــــــــــــل ( املفكــــــــــــــــــرون 70-4
 والباحثون )؟

.................................................. 

 .................................................. ؟جمموعة صنع القرار ( السياسيون ) 70-5

ية ـريـــــــــذ القـــــــــرار ( القـــــــــوى ا�اديـــــــــة والبشـــــــــجمموعـــــــــة تنف 70-6
 ؟والعسكرية)

.................................................. 

 .................................................. ؟جمموعة صناعة الرأي ( اإلعالم والتوجيه ) 70-7

ع وأهـــــــــــــــل القانونيــــــــــــــة ( التشــــــــــــــــري جمموعــــــــــــــة الصـــــــــــــــياغة 70-8
 )؟الفقه

.................................................. 

 .................................................. اخلريطة الرقيمة ملراحل احلل. 70-9
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 .................................................. ؟، ودرجة التشبع االجتامعياألمة يف جمموعها 71-1

 .................................................. ؟االكتلة الصلبة ونسبته 71-2

 .................................................. ؟االكتلة احلرجة ونسبته 71-3

 .................................................. التيار العام ونسبته؟ 71-4

 .................................................. اجلامعات والتنظيامت ونسبتهم؟ 71-5

 .................................................. مؤسسات البحث وخزانات التفكري؟ 71-6

 .................................................. أهل ا�ال؟ 71-7

 .................................................. قيادات مؤثرة؟ 71-8

71-9 
شخصــــــية )  -نفســــــية  -هــــــل هنــــــاك مشــــــكالت ( أمنيــــــة 

يف التواصـــــــــــــــــــــل االجتامعـــــــــــــــــــــي حتـــــــــــــــــــــول دون العمـــــــــــــــــــــل 
 املشرتك؟

.................................................. 

  يطة اجلهات الرقمية ونسبة كل جهة.خر 71-10
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 .................................................. هل تم إعداد الفريق الرشعي؟ 72-1

عي مــــــــــــؤهالت كافيــــــــــــة ملعاجلــــــــــــة هــــــــــــل للفريــــــــــــق الشـــــــــــــر 72-2
 املشكلة؟

.................................................. 

عمليـــــــــــــة ملعاجلـــــــــــــة عي جتـــــــــــــارب هـــــــــــــل للفريـــــــــــــق الـشــــــــــــــر 72-3
 املشكلة؟

.................................................. 

هــــــل تــــــم إعــــــداد فريــــــق ميــــــداين لدراســــــة املشــــــكلة عــــــىل  72-4
 األرض؟

.................................................. 

فــــــــق يف فهمــــــــه هــــــــل الفريــــــــق الشـــــــــر 72-5 عي متجــــــــانس ومتوا
 ورؤيته الرشعية؟

.................................................. 

عي يســـــــــــتطيع صـــــــــــياغة خريطـــــــــــة هـــــــــــل الفريـــــــــــق الشــــــــــــر 72-6
 سننية وفقًا للرشع لعالج املشكلة؟

.................................................. 

هـــــــــل يــــــــــتم االختيـــــــــار عــــــــــىل أســـــــــاس الشــــــــــهرة، أم عــــــــــىل  72-7
 املطلوب؟أساس التفّرد العلمي، والتخصص 

.................................................. 

 .................................................. هل تم  صياغة اخلريطة السننية لعالج املشكلة؟ 72-8
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 .............................................. العاملي؟هل تم إعداد فريق التحديد  73-1

هــــــــــل هــــــــــذا الفريــــــــــق قــــــــــادر عــــــــــىل حتديــــــــــد موقــــــــــع املشــــــــــكلة  73-2
 وموقعنا عىل اخلريطة العاملية؟

.............................................. 

هــــــــل الفريــــــــق قــــــــادر عــــــــىل حتديــــــــد مــــــــدى ارتبــــــــاط املشــــــــكلة  73-3
 ومكاهنا بالوضع العاملي؟

.............................................. 

 .............................................. هل الفريق يملك املؤهالت الالزمة هلذه املهمة؟ 73-4

 .............................................. هل الفريق يملك من التجارب العملية املشاهبة؟ 73-5

الفريــــــق يملــــــك املعلومــــــات الدقيقــــــة الكافيــــــة ومــــــدى هــــــل  73-6
 فرها وصحتها؟ا تو

.............................................. 

هـــــــــل الفريـــــــــق قـــــــــادر عـــــــــىل فـــــــــك شـــــــــفرة اخلريطـــــــــة العامليـــــــــة  73-7
 وتشابك مصاحلها وأوضاعها؟

.............................................. 

حيــــــــدد منفــــــــذًا لطريــــــــق اخلــــــــروج هــــــــل الفريــــــــق يســــــــتطيع أن  73-8
 من املشكلة، واخلروج من ارتباط اخلريطة العاملية؟

.............................................. 

هـــــــــل يمكـــــــــن قطـــــــــع ارتبـــــــــاط املشـــــــــكلة باخلريطـــــــــة العامليـــــــــة  73-9
 لسهولة حلها، بعيدًا عن التأ�ري العاملي؟

.............................................. 

هـــــــل املشـــــــكلة متسلســـــــلة مركبـــــــة ومرتابطـــــــة وأ�ـــــــر ملشـــــــكلة  73-10
 أكرب، جيب استدراك األكرب أوالً؟

.............................................. 

هـــــل عـــــالج املشـــــكلة بالنســـــبة للمشـــــهد العـــــاملي، سيصـــــب  73-11
 يف صاحلنا، أم مصلحة العدو؟

.............................................. 
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 .............................................. هل تم إعداد الفريق اإلبداعي؟ 74-1

 .............................................. هل للفريق اإلبداعي قدرات كافية ملعاجلة املشكلة؟ 74-2

هــــــــــــــــل للفريــــــــــــــــق اإلبــــــــــــــــداعي جتــــــــــــــــارب عمليــــــــــــــــة ملعاجلــــــــــــــــة  74-3
 املشكالت؟

.............................................. 

هـــــــــل تـــــــــم إعـــــــــداد فريـــــــــق ميـــــــــداين لدراســـــــــة املشـــــــــكلة عـــــــــىل  74-4
 األرض؟

.............................................. 

هـــــــــل الفريـــــــــق اإلبـــــــــداعي يســـــــــتطيع خلـــــــــق طـــــــــرق جديـــــــــدة  74-5
 للمعاجلة؟

.............................................. 

 .............................................. ؟هل تم صياغة خطة إبداعية لعالج املشكلة 74-6
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 .............................................. هل تم إعداد الفريق السيايس؟ 75-1

 .............................................. هل للفريق السيايس مؤهالت كافية ملعاجلة املشكلة؟ 75-2

 .............................................. هل للفريق السيايس جتارب عملية ملعاجلة املشكالت؟ 75-3

 .............................................. هل تم إعداد فريق ميداين لدراسة املشكلة عىل األرض؟ 75-4

هـــــــــل الفريـــــــــق الســـــــــيايس مـــــــــتفهم لطبيعـــــــــة البعـــــــــد العقـــــــــدي  75-5
 ملشكالت األمة املصريية؟

.............................................. 

 .............................................. وهوية؟ هل الفريق السيايس متجانس إسالماً  75-6

هـــــل الفريـــــق الســـــيايس بحاجـــــة خلـــــربات خارجيـــــة وأجنبيـــــة  75-7
 اهلوية؟

.............................................. 

 .............................................. مجاتيًا؟ا بر وأهل الفريق السيايس يفكر حزبيًا  75-8

هــل الفريــق الســـيايس قــادر عــىل وضـــع خطــة وفقــًا للمـــوارد  75-9
 املتاحة، وما هو ممكن؟

.............................................. 

 .............................................. هل اخلطة السياسية خترج عن خط الرشع واهلوية؟ 75-10

االختيار عىل أساس الشهرة، أم عىل أساس التفّرد هل يتم  75-11
 العلمي، والتخصص املطلوب؟

.............................................. 

 .............................................. هل تم صياغة اخلطة السياسية لعالج املشكلة؟ 75-12

 

;



88 
 

D76;CÈ—Ê÷â’\Â;Èâ fi’\;œÁÖ ’\;

 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 .............................................. هل تم إعداد الفريق النفيس والسلوكي؟ 76-1

 .............................................. هل هذا التخصص متوفر، وله كوادر؟ 76-2

 .............................................. هل تم إعداد فريق ميداين لدراسة املشكلة عىل األرض؟ 76-3

هل الفريق النفيس قادر عىل النفاذ لعمق النفسية العامة  76-4
 للمجتمع؟

.............................................. 

هل الفريق النفيس عنده حتليل سلوكي لردود الفعل  76-5
 النفسية املتوقعة؟

.............................................. 

هل الفريق النفيس يملك قاعدة إسالمية لتفسري النفس  76-6
 ؟لغربيةوالسلوك أم تصور املدارس األجنبية ا

.............................................. 

هل تم صياغة خطة نفسية وسلوكية لفهم الواقع النفيس  76-7
 للمشكالت؟

.............................................. 
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 .............................................. هل تم إعداد الفريق اإلعالمي؟ 77-1

ـــــــــة يف القـــــــــدرة عـــــــــىل التـــــــــأ�ري  77-2 ـــــــــق مـــــــــؤهالت كافي هـــــــــل للفري
 والتوجيه؟

.............................................. 

 .............................................. هل للفريق جتارب عملية يف القدرة عىل صناعة الرأي؟ 77-3

 .............................................. هل الفريق اإلعالمي يعرب عن هوية إسالمية صافية؟ 77-4

 .............................................. هل تم إعداد فريق ميداين لدراسة الواقع عىل األرض؟ 77-5

 .............................................. هل لغة الفريق اإلعالمي مناسبة للواقع االجتامعي؟ 77-6

هل تم وضع خطة إعالميـة لصـناعة الـرأي العـام والتوجيـه  77-7
 املناسب حلل املشكلة؟

.............................................. 
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 ......................................................... هل تم إنشاء خزانات التفكري؟ 78-1

 ......................................................... عمومًا؟هل تم االستعانة باملفكرين  78-2

 ......................................................... هل تم االستعانة باملفكرين املتخصصيني؟ 78-3

 ......................................................... تفكري التكتيكي؟الرباء هل تم االستعانة بخ 78-4

 ......................................................... هل تم االستعانة بخرباء التفكري االسرتاتيجي؟ 78-5

 ......................................................... هل هناك قدرات فكرية كافية حلل املشكلة؟ 78-6
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 ......................................................... حق مطلق؟ رأيهل ُيعترب ال 79-1

 ......................................................... هل تم حتديد نطاق االجتهاد واخلالف؟ 79-2

 ......................................................... هل تم حتديد الثوابت واملتغريات؟ 79-3

هـــــل يـــــؤثر التعصـــــب يف حتقيـــــق العـــــدل ومنهجيـــــة  79-4
 النظر؟

......................................................... 

اإلنســــــانية هــــــل العقــــــول عــــــىل إطــــــالع باحلضــــــارة  79-5
 املعارصة وجتارب البرشية؟

......................................................... 

هل تستطيع حتقيق التوازن يف الرؤية، والوصول  79-6
 إىل احلكمة؟

......................................................... 

بعــــد هــــل تســــتطيع "االستبصــــار" بنقطــــة البدايــــة،  79-7
 املعرفة؟

......................................................... 

ة العقـول عـىل املالحظـة، واسـتخالص قدر مدى 79-8
 التجارب، والوصول إىل نتيجة؟

......................................................... 
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 ......................................................................... اختالف تكامل؟ 80-1

 ......................................................................... اختالف امجاع؟ 80-2

 ......................................................................... اختالف تضاد؟ 80-3

 ......................................................................... ؟اختالف معادي 80-4

وما مدى  ؟تالف متعاوناخ 80-5
 القدرة عىل إدارة االختالفات؟

......................................................................... 
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 ......................................................................... ؟العاِمل الرباين 81-1

 ......................................................................... ؟عاِمل السنن اإل�ية 81-2

 ......................................................................... ؟الفقيه الرشعي 81-3

 ......................................................................... ؟املفكر االسرتاتيجي 81-4

 ......................................................................... ؟املفكر التكتيكي 81-5

 ......................................................................... عاِمل االجتامع؟ 81-6

 ......................................................................... ؟عاِمل النفس اإلنسانية 81-7

 ......................................................................... ؟مهندس املرشوع السيايس 81-8

 ......................................................................... ؟عامل التخطيط السيايس 81-9

مســـــــــــــــــــــؤول عالقـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــة  81-10
 ؟ واتصاالت

......................................................................... 

ـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــا 81-11 ِمل املواجهـــــــــــــــــــة اإلعالمي
 والدعوية؟

......................................................................... 

 ......................................................................... عاِمل صناعة الرأي؟ 81-12

 ......................................................................... ؟عاِمل إدارة جودة 81-13

 ......................................................................... ؟عاِمل تكامل اإلدارة 81-14
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 ......................................................... املشكلة ؟هل تم إعداد الفريق العام حلل  82-1

هـــــــل هنـــــــاك قنـــــــوات اتصـــــــال بـــــــني "فـــــــرق حـــــــل"  82-2
 املشكلة؟

......................................................... 

 ......................................................... هل هناك طغيان لفريق عىل آخر؟ 82-3

هـــــل هنـــــاك انســـــجام وجتـــــانس وتفهـــــم لـــــدور كـــــل  82-4
 فريق؟

......................................................... 

 ......................................................... هل خيرج الفريق العام باخلطة النهائية للحل؟ 82-5

 ......................................................... هل هناك تناقض وتضاد يف خطة احلل؟ 82-6

هــــل يــــتم االختيــــار عــــىل أســــاس الشــــهرة، أم عــــىل  82-7
 أساس التفّرد العلمي، والتخصص املطلوب؟

......................................................... 

 ......................................................... حلل املشكلة؟عامة لفريق اخلريطة ال 82-8
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 ............................................................................ قيادة شمولية؟ 83-1

 ............................................................................ قيادة مركزية؟ 83-2

 ............................................................................ قيادة شبه مركزية؟ 83-3

 ............................................................................ قيادة فردية؟ 83-4

 ............................................................................ قيادة مرنة؟ 83-5

 ............................................................................ قيادة تنفيذية؟ 83-6

 ............................................................................ ية؟قيادة أخطبوط 83-7

 ............................................................................ قيادة تبادلية؟ 83-8

 ............................................................................ قيادة حرة؟ 83-9

 ............................................................................ ؟قيادة ظرفية 83-10

 ............................................................................ قيادة كاريزمية؟ 83-11

 ............................................................................ قيادة تشاركية؟ 83-12

 ............................................................................ قيادة تداخلية؟ 83-13
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 ............................................................................ قيادة موجهة نحو العالقات؟ 83-14

 ............................................................................ قيادة موجهة نحو العمل؟ 83-15

 ............................................................................ قيادة موجهة نحو اخلدمة؟ 83-16

 ............................................................................ ؟قيادة بالفكر والروح 83-17

 

 

 

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



97 
 

D84;CÏÁÉË fii’\;k]‚°\;

 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ........................................................... هل تم إعداد الفريق التنفيذي؟ 84-1

الفريـــــق التنفيـــــذي وفقـــــًا خلطـــــة هـــــل تـــــم إعـــــداد  84-2
 "الفريق العام"؟

........................................................... 

 ........................................................... هل هناك كوادر كافية للفريق التنفيذي؟ 84-3

هــــل للفريــــق التنفيــــذي مــــؤهالت إداريــــة وفنيــــة  84-4
 لعالج املشكلة؟ كافية

........................................................... 

 ........................................................... هل الفريق التنفيذي منسجم فيام بينه؟ 84-5

قــــــه أمنيــــــًا،  84-6 هـــــل الفريــــــق التنفيــــــذي يمكـــــن اخرتا
 فسد خطة احلل؟ويُ 

........................................................... 

هــــل الفريــــق التنفيــــذي حيمــــل رؤيــــة خمتلفــــة عــــن  84-7
 رؤية "الفريق العام"؟

........................................................... 

هل الفريـق التنفيـذي مـؤمن باخلطـة التـي يعمـل  84-8
 عىل تنفيذها؟

........................................................... 

هل الفريق التنفيذي خيرج عن خطة "الفريق  84-9
 العام"؟

........................................................... 

هـــــــــــل الفريـــــــــــق التنفيـــــــــــذي يســـــــــــتطيع أن حيقـــــــــــق  84-10
 تقدمًا "يمكن قياسه رقميًا" خلطة احلل؟

........................................................... 

هــل يــتم االختيـــار عــىل أســـاس الشــهرة، أم عـــىل  84-11
 أساس التفّرد العلمي، والتخصص املطلوب؟

........................................................... 

 ةدقيقـــــــ ةهـــــــل الفريـــــــق التنفيـــــــذي يضـــــــع جدولـــــــ 84-12
 لعملية التنفيذ؟

........................................................... 
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 .............................................. انية؟منظومة أخالقية رب 85-1

 .............................................. منظومة أخالقية استبدادية؟ 85-2

 .............................................. منظومة أخالقية خمتلطة؟ 85-3

 .............................................. بانية؟نسبة أمراض االستبداد التي تلوث األخالق الر 85-4

 .............................................. تلوث األخالق الربانية؟هلية التي نسبة أمراض اجلا 85-5

85-6 
مدى التمسك باملنظومـة العقديـة للمـنهج اإلسـالمي وهـي 

 -الرســــــــــالة  -اهلويــــــــــة  -األمــــــــــة  -رشع اهللا  -[ التوحيــــــــــد 
 ]؟احلكم الراشد -احلرية  -العدل والصالح  -املساواة 

.............................................. 

85-7 
 :وهـــي العلـــامينمـــة العقديـــة للمـــنهج مـــدى التمســـك باملنظو

 -اهلزيمـــة النفســـية  - واملنـــاهج الوضـــعية العلامنيـــةب التـــأ�ر[
 ا�ادية ]؟ -الظلم والفساد  -التعصب القومي أو احلزيب 

.............................................. 

 .............................................. للمنظومة األخالقية. اخلريطة العامة 85-8
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ع املشـــــــكلة وطلـــــــب واملـــــــدة الزمنيـــــــة بـــــــني وقـــــــ 86-1
 احلل؟

............................................................ 

مدى تأ�ري الفجوة الزمنية بـني وقـوع املشـكلة  86-2
 وطلب احلل؟

............................................................ 

هـــل ُطلـــب احلـــل أ�نـــاء دخـــول املشـــكلة طريـــق  86-3
 مسدود؟

............................................................ 

نـــع التـــي حالـــت دون طلـــب احلـــل  86-4 مـــا هـــي املوا
 فور وقوع املشكلة؟

............................................................ 

هـــــل ضـــــاعت فـــــرص يف الفجـــــوة الزمنيـــــة بـــــني  86-5
 وقوع املشكلة وطلب احلل؟

............................................................ 

مـــا هـــي اللحظـــات الفارقـــة الزمنيـــة بـــني وقـــوع  86-6
 املشكلة وإمكانية احلل؟

............................................................ 

86-7 
مـــــــا هــــــــي املضــــــــاعفات الناجتـــــــة عــــــــن الفجــــــــوة 

املشـــــكلة، ووقـــــت ع والزمنيـــــة بـــــني وقـــــت وقـــــ
 طلب احلل؟

............................................................ 

 ............................................................ لطلب احلل. عامةاخلريطة ال 86-8

 

 

 

;

;
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 ..................................................................... احلل الفكري للمشكلة؟ 87-1

 ..................................................................... احلل الدعوي؟ 87-2

 ..................................................................... احلل السيايس؟ 87-3

 ..................................................................... املقاومة السلبية؟ 87-4

 ..................................................................... املقاومة اإلجيابية؟ 87-5

 ..................................................................... احلل اإلعالمي؟ 87-6

 ..................................................................... احلل اجلهادي؟ 87-7

اخلريطـــة الرقميـــة لنـــوع احلـــل. ونســـبة  87-8
 كل حل مطلوب.

..................................................................... 

;

 

 

 

;

;

;
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 ........................................................... هل هناك حلول سابقة لنفس املشكلة؟ 88-1

 ........................................................... أم دائمة؟ هل كانت حلول مؤقتة 88-2

 ........................................................... هل نجحت هذه احللول، وكم نسبة نجاحها؟ 88-3

 ........................................................... ما هي خطة احلل، ومن وضعها، ومن نفذها؟ 88-4

.. فــــــأ�ن إذا فشــــــلت خطــــــة حــــــل هــــــذه املشــــــكلة 88-5
 مكمن اخللل فيها؟

........................................................... 

88-6 
هــــــل أ�ــــــرت هــــــذه احللــــــول بشــــــكل ســــــلبي عــــــىل 
املشــــــكلة، وأصــــــبحت مســــــميات احللــــــول ذات 

 سيئة أو مفقودة املصداقية؟سمعة 
........................................................... 

مـــــا هـــــي األمـــــور التـــــي ُينصـــــح بعـــــدم تكرارهـــــا،  88-7
 واحلذر منها؟

........................................................... 

حجــــــم التضــــــحيات التــــــي ُبــــــذلت يف التجــــــارب  88-8
 السابقة؟

........................................................... 

هـــــل احلـــــل كـــــان يســـــتهدف األمـــــة بمجموعهـــــا،  88-9
 ؟كان حًال مؤقتاً والعقيدة بشموهلا أم 

........................................................... 

هـــل اجلامعـــات واألحـــزاب كانـــت تســـتعيل عـــىل  88-10
 منها الالحق هبم؟األمة، وتطلب 

........................................................... 

هـــــل اجلامعـــــات والتنظـــــيامت تســـــعى ألن تنفـــــرد  88-11
 بالساحة، وتطلب من اجلميع الالحق هبا؟

........................................................... 

هــــــــل كــــــــان حــــــــل خــــــــاص يســــــــتهدف قطاعــــــــات  88-12
 وكيانات من األمة، أم حل عام؟

........................................................... 
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ســـــتخدم احلـــــل اخلـــــاص ملشـــــكلة عامـــــة أو هـــــل اُ  88-13
 العكس؟

........................................................... 

هــــــل هنــــــاك فجــــــوة زمنيــــــة كبــــــرية بــــــني املشــــــكلة  88-14
 واحلل؟

........................................................... 

هــــل هنــــاك مالبســــات خاصــــة بتوقيــــت احللــــول  88-15
 السابقة؟

........................................................... 

مــــــــا هــــــــي املالبســــــــات السياســــــــية واالجتامعيــــــــة  88-16
 واالقتصادية اخلاصة باحللول السابقة؟

........................................................... 

 جتــــارب التوصــــيات والتحــــذيرات النهائيــــة مــــن 88-17
 احللول السابقة؟

........................................................... 

 ........................................................... اخلريطة الرقمية للحلول السابقة للمشكلة. 88-18

 

 

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



103 
 

D89◊¢\;ÏËêÊë|;C;

;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

هــــــل املشــــــكلة خاصــــــة متفــــــّردة حتتــــــاج إىل حــــــل  89-1
 متفّرد؟

........................................................... 

اخلاصــــــــة بحـــــــــل  هــــــــل ُعّرفـــــــــت الســــــــنة الدقيقـــــــــة 89-2
 املشكلة؟

........................................................... 

 ........................................................... ما هي طبيعة اخلصوصية للمشكلة؟ 89-3

مـــــا هـــــي اآلليـــــات واألدوات املطلوبـــــة املناســـــبة  89-4
 خلصوصية احلل؟

........................................................... 

مـــــا هـــــي اخلـــــربات العلميـــــة والعمليـــــة املطلوبـــــة  89-5
 خلصوصية احلل؟

........................................................... 

 ........................................................... اخلريطة الرقمية خلصوصية احلل. 89-6

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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 ............................................................ طريق احلل وفقًا ألهداف الرسالة؟ 90-1

 ............................................................ ؟طريق احلل وفقًا لظروف الواقع 90-2

 ............................................................ املوارد املتاحة للحل املقرتح؟ 90-3

 ............................................................ مقدار التضحيات املطلوبة للحل؟ 90-4

 ............................................................ هل التضحيات أكرب من املشكلة؟ 90-5

 ............................................................ هل التضحيات مفتوحة حلل املشكلة؟ 90-6

أ�نـاء احلـل  -مدى درجة اإلخـالص للرسـالة  90-7
 وأ�ر ذلك؟ -

............................................................ 

 -التعلــق باألشــخاص واألشــياء  درجــةمــدى  90-8
 وأ�ر ذلك؟ -أ�ناء احلل 

............................................................ 

 ............................................................ التخطيط التكتيكي للحل؟ 90-9

 ............................................................ ؟التخطيط االسرتاتيجي للحل 90-10

 ............................................................ اخلريطة الرقمية للتخطيط للحل. 90-11

;

;

;
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 ............................................................ تكرار حللول سابقة بالكامل؟ 91-1

 ............................................................ تكرار حللول جزئية؟ 91-2

 ............................................................ ابتكار حلول جديدة جزئية؟ 91-3

 ............................................................ ابتكار حلول جديدة كلية؟ 91-4

 ............................................................ ابداع واقع جديد؟ 91-5

عىل خطوات يعتمد كل منها هل احلل يعتمد  91-6
 عىل اآلخر؟

............................................................ 

 ............................................................ هل احلل يتطلب أعامل متوازية تتحرك معًا؟ 91-7

مـــــرحيل عـــــىل  أو زئـــــيجهـــــل احلـــــل املطلـــــوب  91-8
 خريطة حلول متكاملة؟

............................................................ 

هـــل احلــــل املطلــــوب جزئـــي أو مــــرحيل بــــدون  91-9
 خريطة حلول متكاملة؟

............................................................ 

هــــــــل احلــــــــل تــــــــم حتــــــــت ظــــــــروف ومالبســــــــات  91-10
 طبيعية؟

............................................................ 

هــــــــل احلــــــــل تــــــــم حتــــــــت ظــــــــروف ومالبســــــــات  91-11
 قاهرة؟

............................................................ 

مـــا هـــي نســـبة احلـــل املطـــروح، بالنســـبة للحـــل  91-12
 الكيل أو الصورة املطلوب الوصول إليها؟

............................................................ 

 ............................................................ اخلريطة الرقمية لطبيعة احلل. 91-13
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 .................................................................. قوة اهلوية؟ 92-1

 .................................................................. قوة وضوح الرسالة وأهدافها؟ 92-2

 .................................................................. قوة احلضارة التي نريدها؟ 92-3

 .................................................................. قوة برشية؟ 92-4

 .................................................................. قوة مالية؟ 92-5

 .................................................................. قوة سياسية؟ 92-6

 .................................................................. قوة عسكرية؟ 92-7

فية؟ 92-8  .................................................................. قوة جغرا

 .................................................................. قوة حتالفية؟ 92-9

 .................................................................. حتديد خريطة املوارد؟ 92-10

 .................................................................. آ�ية توفري املوارد ا�ادية؟ 92-11

هــل طريقــة احلصــول عــىل املــوارد ا�اديــة  92-12
 تشرتط تغيري يف األفكار واخلطط؟

.................................................................. 

 .................................................................. خريطة القوى املطلوبة للحل. 92-13
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 ........................................................... آ�ية وضع احلل املتكامل؟ 93-1

 ........................................................... إمكانية الوصول للحل املتكامل؟ 93-2

 ........................................................... مستوى املقدور من احلل اجلزئي؟ 93-3

 ........................................................... أ�ر احلل اجلزئي؟ 93-4

 ........................................................... ُحتل إال بأخذها من مجيع أطرافها؟مشكلة ال  93-5

مســــــتوى القــــــدرة عــــــىل إعــــــداد احللــــــول اجلزئيــــــة  93-6
 للوصول للحل املتكامل؟

........................................................... 

اإلجيابيـة، مستوى القدرة عـىل تـراكم اخلطـوات  93-7
 ومحايتها من بطش العدو؟

........................................................... 

فـــك شـــفرة الوصـــول حلـــل متكامـــل والقفـــز مـــن  93-8
 عنق الزجاجة؟

........................................................... 

 ........................................................... اخلريطة الرقمية للحل املتكامل. 93-9
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 .................................................................. املتوقع العتامد خريطة احلل؟ الوقت 94-1

 .................................................................. الوقت املتوقع لتنفيذ خريطة احلل؟ 94-2

 .................................................................. الوقت املتوقع إلمتام خريطة احلل؟ 94-3

 .................................................................. لوقت املتوقع لوضع اخلطط البديلة؟ا 94-4

 .................................................................. دول الزمني النهائي لتوقيت احلل؟اجل 94-5
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 ........................................................... العلمية يف حتليل املشكلة؟اخلربة  95-1

 ........................................................... اخلربة امليدانية يف حل املشكلة؟ 95-2

 ........................................................... اخلربة يف حلول املشكالت العامة؟ 95-3

 ...........................................................  حلول "مراحل" معينة من املشكلة؟اخلربة يف 95-4

 ........................................................... ؟مستوى املعرفة باحللول وأ�واعها 95-5

ر والبصـــرية يف الوصـــول إىل مســـتوى االستبصـــا 95-6
 احللول؟

........................................................... 
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 .......................................................................... والشفافية؟ الوضوح 96-1

ر؟ 96-2  .......................................................................... اليقني واإلرصا

 .......................................................................... ؟التخبط والتناقض 96-3

 .......................................................................... احلسم واإلقدام؟ 96-4

 .......................................................................... الفتور واخلمول؟ 96-5

 .......................................................................... ر والعزيمة؟اإلرصا  96-6

 .......................................................................... الصرب واملصابرة؟ 96-7

 .......................................................................... اجلزع، الرتدد؟ 96-8

 .......................................................................... الثبات واليقني؟ 96-9

 .......................................................................... اهلالمية والضبابية؟ 96-10

 .......................................................................... اخلوف، والقهر؟ 96-11

 .......................................................................... الشجاعة والقوة؟ 96-12

 .......................................................................... احلامسة والعاطفة؟ 96-13
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 .......................................................................... الرسوخ والعقل؟ 96-14

 .......................................................................... التهور واالندفاع؟ 96-15

 .......................................................................... احلكمة والتخطيط؟ 96-16

للحالــة النفســية  عامــةاخلريطــة ال 96-17
 للقيادة واألمة؟

.......................................................................... 
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قـــــــــــــًا للشــــــــــــــرع والسياســـــــــــــة منظومـــــــــــــة احلـــــــــــــل وف 97-1
 واإلمكانيات؟

........................................................... 

فقــــــــــًا للشـــــــــــرع والسياســــــــــة منظومــــــــــة البــــــــــدائل و 97-2
 واإلمكانيات؟

........................................................... 

رشع والسياســـــــــــة ـمنظومـــــــــــة احلســـــــــــم وفقـــــــــــًا للـــــــــــ 97-3
 ات؟واإلمكاني

........................................................... 

رع والسياســــــة ـمنظومـــــة األولويـــــات وفقــــــًا للشـــــ 97-4
 واإلمكانيات؟

........................................................... 

 ........................................................... منظومة احللول املؤقتة؟ 97-5

ئية؟ 97-6  ........................................................... منظومة احللول اإلجرا

  منظومة احللول الوقتية؟ 97-7

  ؟منظومة احللول احلاسمة 97-8

  التحرك عىل األرض.. وآ�ية متابعة التقدم؟ 97-9

  اخلريطة الرقمية لبداية احلل. 97-10
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 ..................................................... أ�ر الطرح الواقعي للحل؟ 98-1

 ..................................................... أ�ر الطرح النظري للحل؟ 98-2

 ..................................................... أ�ر الطرح العلمي للحل؟ 98-3

98-4 
حتديـــــــد األهـــــــداف بصـــــــيغ حمـــــــددة ( ال عموميـــــــة وال 
إنشــــــائية، يتحــــــدد يف صــــــورة كميــــــة وأرقــــــام ونســــــب 

 ؟ومعدالت يمكن قياسها)
..................................................... 

ن إنجازهــا حتديــد اخلطــوات االعتامديــة التــي ال بــد مــ 98-5
 للوصول للخطوة التالية؟

..................................................... 

هلكــة والفرصــة حتديــد نقطــة التــوازن بــني املخــاطر امل 98-6
 النادرة واملتميزة؟

..................................................... 

98-7 

حتـــــــدير املـــــــوارد واإلمكانيـــــــات املطلوبـــــــة، وال هتـــــــدر 
االحــــتامل، حمــــددة  طاقــــات معطلــــة، وال تكــــون فــــوق

طر، بجـــــدول زمنـــــي، وحمـــــدد نقـــــاط التقيـــــيم، واملخـــــا
 ونقطة الرجوع إلعادة التخطيط؟

..................................................... 

 ..................................................... الفجوات بني نظرية احلل، وواقعها؟عدد  98-8

 ..................................................... حلل؟اجلديد يف ا 98-9

 ..................................................... ل املشكالت الناجتة عىل خطة احلل؟ح 98-10

و التغيــــــــري املطلــــــــوب إدارة التغيــــــــري الغــــــــري متوقــــــــع، أ 98-11
 لتحسني األداء؟

..................................................... 
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 ..................................................... يد مسؤولية كل جهة منوط هبا احلل؟حتد 98-12

للحـل" و اجلهـات  شبكة الربط بني "اخلريطـة العامـة 98-13
 املنوط هبا احلل؟

..................................................... 

 ..................................................... الرقمية الختبار احلل؟النتيجة  98-14
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هـــــل تـــــم وضـــــع خطـــــط بديلـــــة عـــــن اخلطـــــة  99-1
 األصلية؟

................................................................ 

هـل اخلطـط البديلــة مسـتوى اخلطـورة فيهــا  99-2
 أعىل من األصلية؟

................................................................ 

 ................................................................ هل تم التدريب عىل اخلطط البديلة؟ 99-3

هـــــل تـــــم حتديـــــد اجلهـــــة التـــــي تقـــــرر العمـــــل  99-4
 باخلطط البديلة؟

................................................................ 

هـــل اخلطـــط البديلـــة بـــنفس مســـتوى وقـــوة  99-5
 اخلطط األصلية؟

................................................................ 

النســـــــــــبة املتوقعـــــــــــة الحتامليـــــــــــة اســـــــــــتخدام  99-6
 اخلطط البديلة؟

................................................................ 

 ................................................................ اخلريطة الرقمية للخطط البديلة. 99-7
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 ................................................................ درجة التقييم؟ 100-1

 ................................................................ نسبة املخرجات املطلوبة؟ 100-2

 ................................................................ التحكم يف النتائج؟ 100-3

الوصــول  حصــل بعــداجلديــد الــذي ري التغــ 100-4
 اجع؟حل نإىل 

................................................................ 

، حلــــــــــل" لواضــــــــــعيهاتســــــــــجيل "خريطــــــــــة ا 100-5
 للمراجعة والتقويم؟

................................................................ 

تســــــجيل نســــــب " تنفيــــــذ احلــــــل" لفاعليهــــــا  100-6
 التقويم؟للمراجعة و

................................................................ 

 ................................................................ إعالن احلل والدروس املستفادة. 100-7

 

 

 

<

÷]<ÖÁ-]<Ó„jfi]åÅ^ä<

*   *   * 
 

 

 

 

 



117 
 

D101;C◊ö]e’\Â;œ¢\;Ì÷¡;Ïd]ÕÖ’\;ÏË’`;

 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ............................................................ مرجعية احلق والباطل؟ 101-1

 ............................................................ هل يلبث التعصب ثوب احلق؟ 101-2

هـــل تــــم وضـــع آ�يــــة للرقابــــة عـــن أفعــــال احلــــق  101-3
 ؟أ�ناء القيام باحلل والباطل

............................................................ 

هــل يســهل التمييــز بــني احلــق والباطــل أم يقــع  101-4
 االلتباس والغبش؟

............................................................ 

مــدى تــأ�ري أمــراض االســتبداد يف ميــزان احلــق  101-5
 والباطل؟

............................................................ 

هـــــــل يـــــــتم طـــــــرح مقدمـــــــة حـــــــق، للوصـــــــول يف  101-6
 النهاية إىل نتيجة هي الباطل؟

............................................................ 

 ............................................................ مدى وضوح احلق وأهله، والباطل وأهله؟ 101-7

101-8 
طبيعـــــة اخلــــــالف املتوقــــــع أ�نـــــاء القيــــــام بتنفيــــــذ 
خطة احلل، ومدى خطورته، وكيفية التحكم 

 فيه ؟
............................................................ 

 ............................................................ خريطة الرقابة عىل احلق والباطل. 101-9
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هل تم حتديد جهة مستقلة للرقابة عـىل إنجـاز  102-1
 خريطة احلل؟

............................................................ 

حتقيـــــق اإلنجـــــاز وفـــــق خطـــــة ومراحـــــل مـــــدى  102-2
 احلل؟

............................................................ 

هــــــــل هنــــــــاك ســــــــوء تقــــــــدير يف حتديــــــــد الوقــــــــت  102-3
 املطلوب إلنجاز املهام؟

............................................................ 

وتقويمهـــــا بعـــــد هـــــل يـــــتم اســـــتدراك األخطـــــاء  102-4
 حدوثها مبارشة؟

............................................................ 

هــل وضــعت آ�يــة حمــددة للرقابــة عــىل مســتوى  102-5
 إنجاز كل مرحلة؟

............................................................ 

مســــــتوى االنجــــــاز املتحقــــــق، ومــــــدى فاعليــــــة  102-6
 ومراحل احلل؟خطة 

............................................................ 

 ............................................................ مدى فاعلية اجلهة املنفذة للحل؟ 102-7

 ............................................................ اخلريطة الرقمية للرقابة عىل االنجاز. 102-8
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 ....................................................... هل يسري تطبيق احللول وفق اآللية املوضوعة؟ 103-1

 ....................................................... احللول باجلودة املطلوبة؟هل يتم تطبيق  103-2

 ....................................................... هل يتم تطبيق احللول باجلدول الزمني املتوقع؟ 103-3

هل يتم تطبيق احللول وفق التكلفة والتضحيات  103-4
 املتوقعة؟

....................................................... 

هــل يـــتم القفـــز فــوق "مراحـــل احلـــل" الســـتعجال  103-5
 التغيري؟

....................................................... 

 ....................................................... بني "مراحل احلل"؟ هل هناك تناقض فكري 103-6

ـــــــــع يف خطـــــــــة احلـــــــــل  103-7 مـــــــــدى ظهـــــــــور الفكـــــــــر املتمي
 ومراحل التنفيذ؟

....................................................... 

ر الفكـــــــر املتطـــــــرف يف خطـــــــة احلـــــــل ومـــــــدى ظهـــــــ 103-8
 ومراحل التنفيذ؟

....................................................... 

مـــــــــا هـــــــــي آ�يـــــــــة وأدوات قيـــــــــاس الفكـــــــــر املتميـــــــــع  103-9
 واملتطرف؟

....................................................... 

مســـتوى الفكـــر املتـــوازن يف خطـــة احلـــل ومراحـــل  103-10
 التنفيذ؟

....................................................... 

هــل يــتم جتــاوز األولويــات إىل الفــروع، وإصــالح  103-11
 الفروع دون اجلذور؟

....................................................... 

 ....................................................... هل ظهرت عقبات جديدة أ�ناء التطبيق؟ 103-12
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هل يتم معاجلة املشكلة بإحداث جمموعة أخـرى  103-13
 من املشكالت؟!

....................................................... 

 ....................................................... هل مستوى العقبات ينحرف بخطة احللول؟ 103-14

هــــل اخلطــــط البديلــــة تســــتطيع مواجهــــة العقبــــات  103-15
 اجلديدة؟

....................................................... 

 ....................................................... هل تم التنفيذ وفق اخلطة املوضوعة؟ 103-16

 ....................................................... هل يتم الدفع باألفضل واأل�سب للمواجهة؟ 103-17

مــــــــــــدى التــــــــــــزام مصــــــــــــلحة اإلســــــــــــالم، وعمــــــــــــوم  103-18
 املسلمني؟

....................................................... 

م بمفهوم األمة؟ 103-19  ....................................................... مدى االلتزا

 ....................................................... جتاه فكرة أو كيان؟ مدى التعصب واحلزبية  103-20

 ....................................................... مدى التجرد واملوضوعية؟ 103-21

هـــل ظهـــر اســـتعالء ذايت أو حـــزيب أو أ�ـــديولوجي  103-22
 عىل األمة؟

....................................................... 

هل ظهر شـعور باهلزيمـة النفسـية جتـاه التحـديات  103-23
 جتاه اإلسالم؟أو 

....................................................... 

 ....................................................... املقرتحات والتوصيات لتحسني جودة احللول؟ 103-24

 ....................................................... اخلريطة الرقمية للرقابة عىل احللول. 103-25
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D104;CÏeÕ\ÖŸ;◊¢\Â;Ï÷“ç∏\;Ød;Ï…]â∏\;

 

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 -اإلرادة  -الفكــــــــر  -يــــــــدة حتديــــــــد املرحلــــــــة ( العق 104-1
 العمل ) ؟

..................................................... 

 ..................................................... خطأ يف تعريف املشكلة؟هل هناك  104-2

 ..................................................... هل هناك خلل يف حتديد إطار عمل املشكلة؟ 104-3

 ..................................................... هل هناك خطأ يف اخلطة والتنظيم املطلوب هلا؟ 104-4

هــل هنــاك فجــوة بــني خريطــة العمــل والوصــول إىل  104-5
 حل؟

..................................................... 

هل هناك تناقض بني خريطة العمل والوصول إىل  104-6
 حل؟

..................................................... 

 ..................................................... هل التخطيط غري فعال؟ 104-7

 ..................................................... هل هناك نقص يف األدوات املساعدة؟ 104-8

املـــــــــوارد املطلوبـــــــــة لعـــــــــالج هـــــــــل هنـــــــــاك نقـــــــــص يف  104-9
 املشكلة؟

..................................................... 

 ..................................................... هل هناك نقص يف اخلربات الدقيقة؟ 104-10

 ..................................................... هل هناك نقص يف القيادات؟ 104-11

104-12 
ي يف ـهل رؤية املشكلة ورسم اخلطة واحلـل واملضـ

التنفيـــــذ اعتمـــــد عـــــىل خصـــــاص املـــــنهج اإلســـــالمي 
 ومقوماته؟

..................................................... 
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أو هــل هنــاك تنــاقض أو ازدواجيــة يف خطــة احلــل؟  104-13
 هبا مراحل يعطل بعضها اآلخر؟

..................................................... 

هــــل هنــــاك هــــدر يف الطاقــــات، وعــــدم االســــتخدام  104-14
 األمثل للموارد البرشية وا�ادية؟

..................................................... 

ــــــــة 104-15 ــــــــتم البداي بعــــــــالج ظــــــــواهر ومضــــــــاعفات  هــــــــل ي
 جذور املشكلة؟ املشكلة أم

..................................................... 

104-16 
هــــل احلــــل يبــــدأ بــــام يف النفــــوس والعقــــول مــــن قــــيم 
وتصـــــورات ومفـــــاهيم ومـــــوازين أم يتجـــــاوز تلـــــك 

 املرحلة؟
..................................................... 

104-17 
هــــل احلــــل يقفــــز إىل حلــــول سياســــية وقتاليــــة، دون 
معاجلـــــة للعقيـــــدة والتصـــــورات التـــــي أدت لظهـــــور 

 املشكلة ابتداء؟
..................................................... 
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D105;CÿÊ÷¢\;∫;◊÷£\;

;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ..................................................... تطبيق احللول؟ مستوى اخللل الرشعي أ�ناء 105-1

 ..................................................... مستوى اخللل السيايس أ�ناء تطبيق احللول؟ 105-2

 ..................................................... مستوى اخللل يف املوارد أ�ناء تطبيق احللول؟ 105-3

 ..................................................... مستوى اخللل يف اخلطة االسرتاتيجية؟ 105-4

 ..................................................... مستوى اخللل يف اخلطة التكتيكية؟ 105-5

 ..................................................... اخللل يف اخلطة التنفيذية؟مستوى  105-6

 ..................................................... هل ظهر تعارض رشعي مع آ�ية احللول؟ 105-7

 ..................................................... هل ظهر تعارض واقعي مع آ�ية احللول؟ 105-8

 ..................................................... هل ظهر تعارض املوارد مع آ�ية احللول؟ 105-9

 ..................................................... هل ظهر تعصب وأخالق معيبة أفسدت احللول؟ 105-10

نـــتج مشـــكالت أخـــرى غـــري متوقعـــة أو هـــل احلـــل يُ  105-11
 حمسوبة؟

..................................................... 

105-12 
هــــل املشــــكالت الناجتــــة عــــن احلــــل صــــغرية يمكــــن 
ئهــــــــــــا، أم مشــــــــــــكالت أكــــــــــــرب مــــــــــــن املشــــــــــــكلة  احتوا

 األصلية؟
..................................................... 
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هـــــــــل خريطـــــــــة احلـــــــــل شـــــــــاهبا التعصـــــــــب واحلزبيـــــــــة  105-13
 وحظوظ النفس؟

..................................................... 

هل أ�ناء التنفيذ علت أصوات احلزبية واجلامعـات  105-14
 ؟والرايات املختلفة

..................................................... 

 ..................................................... الرقمية ملستوى اخللل يف احللول.اخلريطة  105-15
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k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ..................................................... اآللية املوضوعة لرتسيخ احللول؟ 106-1

 ..................................................... طلوبة لرتسيخ احللول؟القوة امل 106-2

 ..................................................... القوة املطلوبة لتثبيت احللول؟ 106-3

 ..................................................... ؟الوقت املطلوب لتثبيت احللول 106-4

 ..................................................... ؟األدوات املطلوبة لتثبيت احللول 106-5

 ..................................................... ؟اجلهة املنوط هبا تثبيت احللول 106-6

احلاميــة مــن االنتكاســات وعــودة املشــكلة مــرة آ�يــة  106-7
 ؟أخرى

..................................................... 

 ..................................................... ؟اخلريطة الرقمية لرتسيخ وتثبيت احللول 106-8
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D107;Cg˜Œ›ˆ\;ÍÖ“ ’\;

;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 للقيــادات حيــدث أن ممكــن فكــري انقــالب هنــاك هــل 107-1
 واملفكرين؟

................................................... 

ـــــــــــاك هـــــــــــل 107-2  والتشـــــــــــوهات اهلـــــــــــوى مـــــــــــن مســـــــــــاحة هن
 جمهولة؟ والشبهات

................................................... 

 ................................................... الفكري؟ االنقالب واحتاملية خطورة مدى 107-3

107-4 
 اإلجيابيــــــــــة نحــــــــــو يتجــــــــــه الفكــــــــــري االنقــــــــــالب هــــــــــل

بية  وهيــــدمها األصــــلية الفكــــرة يعــــاكس أم.. والصــــوا
 ؟ ويعادهيا

................................................... 

ـــــــــــاداتال 107-5 ـــــــــــات حـــــــــــدوث فـــــــــــيهم املتوقـــــــــــع قي  االنقالب
 الفكرية؟

................................................... 

 ................................................... الفكري؟ واالستواء والتناسق االتساق عملية سبل 107-6

 ................................................... ؟ النتائج مع املقدمات تناسق مدى 107-7
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D108;CÄ\Å¡¸\;Ñ\Ê�÷’Û;Ïæu÷’\Â;Ï4]¢\;

;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ................................................... ؟، وحتديد مواردهاطوارئ خطة تم إعداد هل 108-1

 أ�نـــــاء التكتيكـــــي لإلنحســـــاب بـــــديل إعـــــداد تـــــم هـــــل 108-2
 ؟ املُهلكة املواجهة

................................................... 

 ................................................... الطوارئ؟ حالة يف اإلمداد خطوط حتديد تم هل 108-3

108-4 
 مــــن املشــــكلة لرؤيــــة اســــتطالع فريــــق حتديــــد تــــم هــــل

 يف احللـــــــــول وســـــــــري ابعادهـــــــــا، كـــــــــل ومـــــــــن خارجهـــــــــا
 ؟ االنجاز ومدى مسارها،

................................................... 

 حـدوث أ�نـاء ريع،ـالسـ للتدخل وحدة حتديد تم هل 108-5
 ؟ ما تراجع

................................................... 
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D109;Czl◊¢\;ÎÖ⁄;

k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

 ................................................... ما هو الوقت املتوقع لثمرة احلل؟ 109-1

 ................................................... كيف سيتم االستفادة من ثمرة احلل؟ 109-2

 ................................................... هل ثمرة احلل معرضة للرسقة واالحتواء؟ 109-3

 ................................................... هل ثمرة احلل معرضة لالنتكاس والعطب؟ 109-4

هـل مـن قـاموا بتنفيـذ احلـل واملشـاركة فيـه، عـىل وائــم  109-5
 وتناغم وجترد وموضوعية؟

................................................... 

هــــل مــــن قــــاموا بتنفيــــذ احلــــل واملشــــاركة فيــــه، بيــــنهم  109-6
 خالفات وفرقة وطمع وحظوظ؟

................................................... 

جيمعهــم هــل مــن قــاموا بتنفيــذ احلــل واملشــاركة فيــه،  109-7
 الذاتية؟ فرقهم املصلحةاخلطر، وت

................................................... 

 مهـــــــل عـــــــالج املشـــــــكلة يصـــــــب يف صـــــــالح األمـــــــة، أ 109-8
 سيقطف الثمرة العدو؟

................................................... 

109-9 
أن نـــرث الوضـــع  نســـتطيعهـــل عنـــد عـــالج املشـــكلة، 

 ةاجلديــــــــــــد.. أم غــــــــــــري مــــــــــــؤهلني لوراثتــــــــــــه، وعرضــــــــــــ
 لالنتكاس؟

................................................... 

 ................................................... هل هناك آ�ية واسرتاتيجية للحفظ عىل ثمرة احلل؟ 109-10

 ................................................... التي هتدد ثمرة احلل. عامةاخلريطة ال 109-11

 ................................................... للحفاظ عىل ثمرة احلل. ةاخلريطة العام 109-12

÷]<ÖÁ-]<Ó„jfi]^äƒe<

*   *   * 
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k;ÀêÊ’\ ‡]Ëe’\;k]æt˜Ÿ;J;

مــــا هــــي نســــبة إمتــــام االســــتبيان ( املحــــاور الرئيســــية،  110-1
 مفاصل املشكلة، األسئلة التفصيلية ) ؟

................................................... 

مــــا هــــي نســــبة إمتــــام خــــرائط التحليــــل واملصــــفوفات  110-2
 اخلاصة باملشكلة ؟

................................................... 

110-3 
إلمتـــــام خـــــرائط التحليـــــل  التقييميـــــةالدرجـــــة مـــــا هـــــي 

 -جيـــــد  -جيـــــد جـــــدًا  -اخلاصـــــة باملشـــــكلة؟ ( ممتـــــاز 
 ضعيف جدًا ) -ضعيف 

................................................... 

تـــــم إمتامـــــه مـــــن مـــــا هـــــو الوقـــــت املســـــتغرق إلمتـــــام مـــــا  110-4
 االستبيان؟

................................................... 

110-5 
طبيعة النتيجة والشكل الذي ظهر بعـد إمتـام خـرائط 
املشــــــكلة وحتليالهتــــــا؟ وهــــــل تولــــــد يشء جديــــــد، أو 

 أخرى كانت غائبة؟ ومعادالت ظهرت صور
................................................... 

مـــا مـــدى أمهيـــة آ�يـــة هـــذا االســـتبيان يف فهـــم وعـــالج  110-6
 املشكلة؟

................................................... 

 ................................................... هل هذه اآللية ساعدت يف فهم وعالج املشكلة؟ 110-7

 ................................................... هل هذه اآللية أظهرت مشكالت أخرى؟ 110-8

هــــل هــــذه اآلليــــة أقعــــدت وأحبطــــت عنــــد املضـــــي يف  110-9
 النظر يف املشكلة ؟

................................................... 

هـــــل الوقـــــت الـــــالزم لدراســـــة املشـــــكلة جتـــــاوز احلـــــد  110-10
 املعقول؟

................................................... 

مـــا هـــي مقرتحـــات "تطـــوير وتعـــديل" هـــذه اآلليـــة يف  110-11
 ؟النظر إىل املشكلة من حيث "الشكل واملضمون" 

................................................... 
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 :لــ واملبالغة، وإنام هو الت األمة املصريية، هو التعقيدليس الغرض من هذه اآللية يف قراءة مشك

 الزوايا. افةيانا من كالرؤية الشاملة لقضا 

 .إدارة مشكالتنا بطريقة علمية دقيقة 

  حلوهلا بدقة وتسلسل.رقابة املشكالت وطريقة 

 كشف عن مواطن اجلهل التي ال نعرفها حول املشكالت.ال 

 كل فرد فيها دوره، وختصصه. ليأخذأ�ناء األمة  تفعيل طاقات كافة 

 .رفع الشعور باملسؤولية، وأن مشكالتنا لن حيلها فصيل دون آخر 

 ة.بسط روح الفكر، والبحث عن حلول.. والدعوة إىل املسامهة يف إنقاذ األم 

 .بسط روح الشورى العلمية، والتخصصية، والعامة.. ورفع العلم فوق الرجال 

  ضبط آ�ية النظر يف املشكالت من خالل دراسة رقمية لعلوم الواقع، حتى ال نقع ضحية
 عن املشكلة. -ال العلمي الدقيق  -التعميم، واحلديث األديب الشاعري 

 يف النظر إىل قضايا األمة املصريية، وملعرفة  قطع الطريق عىل االرجتالية والعفوية والرعونة
 حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا.

 .عوملة الفكر اإلسالمي، وتوسيع آفاق املعرفة بام يتناسب مع عاملية الرسالة اإلسالمية 

  رفع منزلة العلامء واملتخصصني، ووضعهم يف مكاهنم الصحيح. وكشف زيف الدراويش
 ضايا األمة.والسفهاء، واملتاجرين بق

 ستحداث ومعرفة العلوم، التي نجهلها حلل قضايا األمة املصريية.ا 

اإلجابة عىل كافة هذه األسئلة، ولكن اعتبار ما يمكن اعتباره هامًا  -يف كل قضية  -وليس بالرضورة 
سبيال، وحموريًا منها، واستفراغ غاية اجلهد والوسع والطاقة، واستكامل السنن اإل�ية ما استطعنا لذلك 

ط اهللا ء إليه..حسن التوكل عىل اهللا، وصدق اللجوو بقوة وإيامن  املستقيم.. والعزيمة عىل املضـي يف رصا
 وصرب وإخالص ويقني، ابتغاء وجه اهللا الكريم.

 يهدي السبيل. من وراء القصد، وهووا 

*   *   * 
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