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 املقدمة

َّٜٛا بعس ّٜٛ... ٚإميآْا ظساض٠ ٖصا ايسٜٔ يكٝاز٠  اعتعاظْا باٱغ٬ّ ٜؿتسٸ

ايبؿط١ٜ يف اظزٜاز َػتُط.. ٚؾؿٌ ا٫ػاٖات ايع١َٝٓ ٚايكٝازات ايػٝاغ١ٝ يف 

يٝؼ ا١ْٝ املعصب١ يٝ٪نس ع٢ً ايعَٔ َا ْػتٛؾرل ايػعاز٠ ٚا٫غتكطاض يٲ

 عاد١ إىل تأنٝس ٖٚٛ إٔ املػتكبٌ شلصا ايسٜٔ...

ٚيكس ؾٗست املٓطك١ ايعطب١ٝ خ٬ٍ ضبع ايكطٕ ا٭خرل قا٫ٚت َت٬سك١ 

 َٔ ايتذاضب ايؿاؾ١ً ع٢ً نٌ قعٝس...

ايكعٝس ايػٝاغٞ ؾؿًت ا٫ػاٖات )ايك١َٝٛ( يف إقا١َ أٟ ؾهٌ َٔ  ؾع٢ً

 سس٠ أٚ ا٫ؼاز ست٢ بني قططٜٔ اثٓني َٔ ا٭قطاض...أؾهاٍ ايٛ

بٗعمي١  ـ ع٢ً ا٭قٌ ـ ٚع٢ً ايكعٝس ايعػهطٟ تػبب ٖصٙ ا٫ػاٖات

 اـاَؼ َٔ سعٜطإ ٚبطعٔ ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ يف ايكُِٝ.

ـ ضأزلاي١ٝ ٚع٢ً ايكعٝس ا٫قتكازٟ أخؿكت ايٓعطٜات املػتٛضز٠ 

يعسٍ، ٚتأَني ا٫غتكطاض ٚايطؾاٙ شلصا يف إهاز فتُع ايهؿا١ٜ ٚا ٚاؾذلان١ٝ ـ

اٱْػإ يف أ١ٜ بكع١ َٔ بكاع ايعامل.. بٌ إٕ ٖصٙ املصاٖب ٚايٓعِ ايٛنع١ٝ 

ّ بني ٜسٟ ػاضبٗا ايهجرل٠ املت٬سك١ ظازت َؿه٬ت ايبؿط١ٜ تعكٝسّا، ٚمل تكسٸ

 ػطب١ ٚاسس٠ ميهٔ اعتباضٖا ْادش١!!.

َجك١ً با٭ظَات  ؾايسٍٚ اييت متاضؽ ػاضب )ايتطبٝل املاضنػٞ(

ٚايتٓاقهات يف فايٞ ايتدطٝط ٚايتٓؿٝص ٚيف نٌ فاٍ، ؾُؿه٬ت 

ايتأَِٝ َٚؿه٬ت ايتُٜٛٔ َٚؿه٬ت ايػ٤٬ َٚؿه٬ت سطب ايطبكات ٚغرلٖا 

 أقبشت َٔ ايعٛاٖط ايباضظ٠ يف تًو اجملتُعات...

نصيو ايسٍٚ اييت متاضؽ تطبٝل )ايٓعاّ اؿط(  ٖٞ  ا٭خط٣ غاضق١ يف 

انًٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ نُؿه٬ت ا٫ستهاض ٚايبطاي١ طٛؾإ َؿ

ٚايطبا ٚايتػًط ايؿطزٟ ٚغرل شيو َٔ املؿه٬ت اييت ٫ سكط شلا ٫ٚ عس... 
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شيو إٔ ٖصٙ املصاٖب ٚايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ مل ؼاٍٚ ا٫ضتؿاع 

ٖطٙ عًٛشلا ٚتكٛضاتٗا ؾٛم  )ايٛاقع املازٟ( ٭ْٗا دع٤ َٓ٘ َٚعٗط َٔ َعا

 ٚؾاقس ايؿ٤ٞ ٫ ٜعطٝ٘...

ٕٛ َؿت٦ني أٚ َبايػني إشا قًٓا إٔ املكاٜٝؼ اييت اعتُستٗا ٖصٙ ه٫ٚ ْ

يف  ـ ايك١َٝٛ ـ ايطأزلاي١ٝ ـ ايؿٝٛع١ٝ ـ ا٫ؾذلان١ٝ ـ املصاٖب اؿسٜج١

إْػا١ْٝ... ٚأَجاشلا ؿطٟ اٱْػاْٞ يٝػت بؿط١ٜ ٚيٝػت )تكُٝٝٗا( يًٛاقع ايب

١ُٝٝٗ( يٝػت يف ساد١ أغاغّا يػرل املتطًبات قس ٜكًح ٚيهٔ جملتُعات )ب

١ يتٓعِٝ سٝا٠ اٱْػإ شات املطايب ؾ١... أَا إٔ تهٕٛ َطؾٸشاملاز١ٜ ايكط

ٚاؿادات ٚاـكا٥ل ايؿطط١ٜ املتعسز٠ ؾٗصا مما ٫ تػتطٝع٘ عاٍ ٭ْٗا 

 تؿكس عٓاقطٙ ا٭غاغ١ٝ...

ٓ٘، ٚإٕ إٕ اٱْػإ ٜعاْٞ َٔ خٛا٤ ضٚس٘ أنعاف َا ٜعاْٞ َٔ خٛا٤ بط

ا ا٭ظَات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ايٓامج١ عٔ اٖتعاظ املجٌ ايعًٝ

 ط٣...ْٝٗا أظَات أخاسٚاْعساّ ايكِٝ ايطؾٝع١ ٫ تٴ

َٴ عه٬ت َٚؿه٬ت ٚيكس أقبح َػًُّّا ب٘ إٔ َا تعاْٞ َٓ٘ ايبؿط١ٜ َٔ 

، ايعكٝسٟ( ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠اؾ٧ يف ا٭قٌ عٔ امطاف ايتكٸٛض )ْ

 ٚبايتايٞ عٔ اْعساّ ايهٛابط )ا٭خ٬ق١ٝ( يس٣ اٱْػإ...

ٝٸ ِ( ٖهصا ضٚسّا ٚدػسّا إٕ اٱْػإ إْػإ )بطٚس٘ ٚدػُ٘( ٜٚٓبػٞ إٔ )ٜك

ٝٵ ٔ... ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٓٗذ٘ يف اؿٝا٠ نصيو َتها٬َّ ٜؿبع غرل َٓؿكً

 ساد١ ايبسٕ نُا ٜؿبع ساد١ ايطٚح غٛا٤ بػٛا٤...

ايتٓاغل بني َتطًبات املاز٠ ٚايطٚح ٚسادات اؾػِ ل ٖصا ايت٬سِ ّٚكشٳٚتٳ

ٚايٓؿؼ َٛقٛف ع٢ً ٚدٛز َٓٗر تتٛاؾط ؾٝ٘ نٌ اـكا٥ل اٱْػا١ْٝ 

 ٚايؿطط١ٜ...

ٝٸِ( اٱْػإ ٖصا ايتكِٝٝ ايؿططٟ،  ٚاٱغ٬ّ... املٓٗر ايٛسٝس ايصٟ )ق

٫سغ َتطًبات٘ ايٓؿػ١ٝ ٚايطٚس١ٝ، ٚسادات٘ ايعه١ٜٛ ٚاملاز١ٜ... ٚع٢ً ن٤ٛ 
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ايتكٛض ٚايتكِٝٝ ايسقٝل ايهًٞ دا٤ قٝاغ١ املٓٗر اٱغ٬َٞ، ؾهإ املٓٗر  ٖصا

 ايصٟ ٜت٤٬ّ َع نٌ ب١٦ٝ ٚعكط...

ْٴ هبت ٖصٙ ا٭١َ بػعٚ اؿهاضات املاز١ٜ ٭ؾهاضٖا َٚعتكساتٗا، َٚٔ ّٜٛ 

ب ٚتكٛضاتٗا، زُٖتٗا اـطٛ ٗاٚبادتٝاح ايؿًػؿات ٚاملباز٨ ايٛنع١ٝ ملؿاُٖٝ

 ؾًِ تعس تعطف طعِ ايػعاز٠ ٚا٫غتكطاض... ا٥ب ٚاحملٔٚايؿنت، ٚعُتٗا املك

إٕ ا٭١َ تتشٌُ ناٌَ املػ٪ٚي١ٝ أَاّ اهلل ٚايتاضٜذ سني تتد٢ً عٔ اٱغ٬ّ 

 ٚتتب٢ٓ ا٭ؾهاض ٚايٓعِ ايٛنع١ٝ ايعا٥ؿ١.

ٖٚصا ايهتاب إمنا ٖٛ قاٚي١ َتٛانع١ يهؿـ ايٓكاب عٔ بعض ٖصٙ 

ٗا ؼت ؾعاضات خازع١ ناشب١... ا٫ػاٖات اييت نًًت ا٭١َ ٫ٚ تعاٍ تهًً

ٕٻ إٕ يف شيو يصنط٣ ملٔ نإ ي٘ قًب أٚ أيك٢ ايػُع ٖٚٛ ؾٗٝس.  ٖٳصٳا ٚٳَأ

ُٶا قٹطٳاطٹٞ ٙٴ َٴػٵتٳكٹٝ ٌٳ تٳتٻبٹعٴٛا ٚٳَيا َؾاتٻبٹعٴٛ ِٵ َؾتٳَؿطٻمٳ ايػټبٴ ٔٵ بٹُه ٘ٹ عٳ ًٹ ِٵ غٳبٹٝ  شٳيٹُه

ِٵ ٘ٹ ٚٳقٻاُن ِٵ بٹ َُّه ٕٳ َيعٳ    .{553:ا٭ْعاّ}تٳتٻُكٛ

 ٖـع5391ضدب  -6

 ّ.5971أًٍٜٛ -6

 امل٪يـ.
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 الشيوعية

 .*ْؿأتٗا
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 *دطث١َٛ ؾٓا٤ ايؿٝٛع١ٝ.
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 ْؿأ٠ ايؿٝٛع١ٝ:

ن١ٝ عٓؿّا، ٚقس أْؿأٖا )ناضٍ َاضنؼ( ايؿٝٛع١ٝ أؾس أْٛاع ا٫ؾذلا

 .5883ًذلا عاّ ، َٚات يف اْه5858يف أملاْٝا عاّ  ايٝٗٛزٟ ايصٟ ٚيس

ايٓعاّ  ٚنإ ٚاثكّا َٔ اْٗٝاض 5847أعًٔ َاضنؼ عٔ آضا٥٘ ايؿٝٛع١ٝ عاّ 

ايطأزلايٞ، ٚإٔ اشل٠ٛ غٛف تتػع بني ايعُاٍ ٚأقشاب ايعٌُ، ٚإٔ ْتٝذ١ شيو 

عٔ آضا٥٘ ٖصٙ يف  غتهٕٛ قٝاّ )زنتاتٛض١ٜ ايؿكطا٤(... ٚقس  أعًٔ َاضنؼ

 غِ )َاْٝؿػتٛ ايؿٝٛع١ٝ(.ٚثٝك١ َعطٚؾ١ بإ

إٕ املتتبع ؿٝا٠ َاضنؼ اـاق١ ٜػتطٝع إٔ ٜتبني بٛنٛح ايعٛاٌَ اييت 

 ايؿٝٛع١ٝ( َبسأ يًشٝا٠؟؟؟)ٜٓتر غرل دعًت٘ ٫ 

 5836ؾايعاٌَ ا٭ٍٚ ٖٛ ؾؿً٘ يف ؾ٪ٕٚ سٝات٘ اـاق١ ايعاطؿ١ٝ ؾؿٞ عاّ 

عكس خطٛبت٘ غطّا ع٢ً ؾتا٠ َٔ أغط٠ أضغتكطاط١ٝ ٚعٓسَا اْهؿـ ا٭َط 

يٮغط٠ عاضنت َؿطٚع ايعٚاز ٖصا ٫عتباضات )طبك١ٝ( ؾهاْت ٖصٙ أٚىل 

أٍٚ ايعٛاٌَ اييت أشنت يف ْؿػ٘ بٛاعح   ايكسَات ايٓؿػ١ٝ يف سٝات٘ بٌ ٖٞ

 اؿكس ع٢ً اجملتُع ا٫ضغتكطاطٞ ايدلدٛاظٟ؟

خاض َاضنؼ َباضظ٠ بايػٝـ يف )ْازٟ ايؿعطا٤( ببٕٛ نس  5835ٚيف عاّ 

أسس أعها٤ ايٓازٟ ايبٛضدٛاظٜني، ؾتؿٛم عًٝ٘ خكُ٘ ٚأقاب٘ ظطح يف 

مل تذلى أثطّا يف ظٟ سادب٘... ٜٚبسٚ إٔ ايطع١ٓ اييت ٚدٗٗا إيٝ٘ شيو ايدلدٛا

 منا يف أعُام عكً٘ ايباطٔ؟اؿادب ؾشػب، ٚإ

ثِ إٕ ايعٛظ ٚايؿاق١، ٚنٝل شات ايٝس اييت ناْت عًٝٗا أغط٠ َاضنؼ، 

َكطٛع١  زا٥ُّاخًكت يسٜ٘ ْك١ُ عاض١َ ع٢ً ا٭غٓٝا٤، ٚاملتُٛيني ٚدعًت٘ ٜطزز 

 يؿهػبرل ٜكٍٛ ؾٝٗا:

ِّأٜٗا ايصٖب... أٜٗا ايصٖب ايجُني ايدلام..) ط ا٭بٝض أغٛزّا، . إْو تك

ٚايكبٝح مج٬ّٝ، ٚايؿط خرلّا، ٚايعذٛظ ؾتّٝا ٚاؾبإ باغ٬ّ. ٖصٙ ايعبٛز١ٜ 

 ٗا...(.غ١ ٖٚٞ ؼًّس ايطٚابط املكسٸعُكاؿُطا٤ ايكا١ْٝ ٖٞ تٳ
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ؾعًٗا ايبايؼ  "َاضنؼ"ٓت إٔ تؿعٌ يف إٕ ٖصٙ ايعٛاٌَ مجٝعٗا متّه

 .(5)ايؿٝٛع١ٝ أٚ املاضنػ١ٝ  وطنٗا ايعاٌَ ا٭ندل )ٜٗٛزٜت٘( يٝٓتر

ٜهاف إىل َا تكسّ إٔ ايؿٝٛع١ٝ ناْت ضز٠ ؾعٌ يطػٝإ اٱقطاع ٚتػًط٘، 

. يكس عا٢ْ ايؿ٬سٕٛ يف يت ناْت تعٝؿٗا أٚضٚبا بٛد٘ عاّ.ٚيٮٚناع ايؿاش٠ اي

شيو اؾع٤ َٔ ايعامل خ٬ٍ ايكطٕٚ، ايػابع عؿط ٚايجأَ عؿط ٚايتاغع عؿط 

 برلٜا.ِٝ ٜؿطٕٚ إىل فاٌٖ أٚضٚبا ٚإىل غابات غَٔ أيٛإ ايعصاب َا دعًٗ

٠ ؾعٌ ٫مطاف ايهٓٝػ١ عٔ خطٗا ا٭قٌٝ، نصيو ناْت ايؿٝٛع١ٝ ضزٸ

ٚتسعُٝٗا يػًطإ ايطػا٠ ٚاؿهاّ  (2) ٚٚقٛؾٗا إىل داْب اؿهِ  )ايتٝٛقطاطٞ(

ٚزٚضاْٗا يف ؾًهِٗ؟؟ مما محٌ َاضنؼ ع٢ً ايهؿط بهٌ َا ٜتكٌ بايؿهط٠ 

 ٕ نُا غٝأتٞ َعٓا.ايس١ٜٝٓ ٚا٭زٜا

اؾ١ إىل ايعٛاٌَ ٖٚهصا أزت ايعٛاٌَ اـاق١ يف سٝا٠ َاضنؼ، باٱن

عًٝٗا اجملتُع إىل ٫ٚز٠ ايؿٝٛع١ٝ، اييت ْعتدلٖا ضز٠ ؾعٌ  ايعا١َ اييت نإ

 .(3)َٓشطؾ١ ٭ٚناع َٓشطؾ١، ٚيٝػت ع٬دّا ْاؾعّا ٫مطاف تًو ا٭ٚناع

 

 ايٓعط١ٜ املاضنػ١ٝ:

١ٝ ع٢ً َبسأٜٔ أغاغٝني ُٖا املاز١ٜ املٓطك١ٝ ٚاملاز١ٜ تكّٛ ايٓعط١ٜ املاضنػ

ٝت باملاز١ٜ ايتاضى١ٝ، ايسٜايٝتٝه١ٝ أٟ ع٢ً ايتؿػرل املازٟ يًتاضٜذ. ٚشلصا زل

تٓعط إىل املاز٠ ع٢ً أْٗا أغاؽ نٌ أَط يف اؿٝا٠، ٚإٔ ايبؿط١ٜ  شيو أْٗا

 .َػرل٠ يف كتًـ أطٛاضٖا بتأثط املاز٠ ؾكط.

 

 

                                                           
1
 .63-72عاجغ كراب ياعكس وانشهك نطالل جغجس ص - 

7
 انذكى انضًٌُ انظي ٌمىو ػهى االػرماص تأٌ اهلل لض اسراع انًهىن يثاشغج نذكى انشؼة. - 

6
وتؼضها ذأنفد انذكىيح تغئاسح ٍَمىالي نٍٍٍُ وأطهك ػهى انمغاعاخ انهىائخ  1112نثىعج انشٍىػٍح فً عوسٍا ػاو َشثد ا - 

 و.1172وانسٍاساخ انرً وضؼها يىضغ انرُفٍظ اسى انهٍٍُح انرً لايد ػهى أصىل كاعل ياعكس. وياخ نٍٍٍُ 
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 :املاز١ٜ املٓطك١ٝ

املاز١ٜ املٓطك١ٝ تعين إٔ اؿٝا٠ نًٗا َاز٠، ٚأْٗا أٟ املاز٠ يف ساي١ سطن١ 

ٖٚصا بايتايٞ ٜعين ضؾض نٌ ايعٛاٌَ ايػٝب١ٝ اييت ٛض َػتُط.. زا١ُ٥ ٚتّط

 اؿٝا٠. يف ٖصٙت٪َٔ بٗا ا٭زٜإ ٚاعتباض املاز٠ ايؿعٌ املتشطى ايٛسٝس 

إٔ املاز٠ ايكُا٤ ٫   إٕ ٖصٙ ايٓعط١ٜ )ايتدطٜؿ١ٝ( َطؾٛن١ بسا١ٖ ٫عتباض

ٌَ خاضدٞ عٓٗا َ٪ثط اميهٔ إٔ تتشٍٛ شاتّٝا، ٚأْ٘ ٫ بس شلا َٔ قٍٛ أٚ ع

ؾٝٗا... ؾهُا إٔ اؾباٍ ٚايكدٛض مل تتشٍٛ إىل أب١ٝٓ، ٚاملعازٕ املدتًؿ١ مل 

ز٠ اتكبح قطعّا آي١ٝ َٚعسات َٝهاْٝه١ٝ إ٫ بؿعٌ اٱْػإ، نصيو ؾإٕ امل

 ؾ٤ٞ ٭ْٗا َٓؿع١ً ٚيٝػت ؾاع١ً؟ بؿهٌ عاّ يٝػت ايعاٌَ يف نٌ

ٚإشا ثبت إٔ املاز٠ ٫ بس شلا َٔ ق٠ٛ ؾاع١ً، ٚأْٗا ٫ ميهٔ إٔ تتشطى، أٚ تتطٛض 

َ٪ثط خاضدٞ.. ٚإٔ اٱْػإ ٖٛ ٖصا امل٪ثط اـاضدٞ، أقبح غرل تًكا٥ّٝا َٔ 

اٱْػإ ٖٛ قاسب ايك١ُٝ ا٭غاغ١ٝ يف ايٛدٛز ٚيٝؼ املاز٠ نُا تكٍٛ 

 املاضنػ١ٝ.

يٞ ؾإٕ اٱْػإ ٚاملاز٠ نكٛتني كًٛقتني قسٚزتني تع٬ُٕ بططم ٚبايتا

ت٪نسإ مبذطز ٚدٛزُٖا  ب١ ْٚاقك١ ـ ز٫ي١ ع٢ً ْكل ٬َظّ شلُا ـَتكًّ

ٚعذعُٖا ٚقسٚزٜتُٗا ٚدٛز ق٣ٛ غٝب١ٝ قازض٠ ٚضا٤ املاز٠ ٚٚضا٤ اٱْػإ ٚؾٛم 

 املاز٠ ٚؾٛم اٱْػإ.

كإ ٚعادعإ، ٚقاب٬ٕ يًعٚاٍ، ؾاملاز٠ ٚاٱْػإ كًٛقإ، ٚبايتايٞ ْاق

ٚٴ دس قبًُٗا زٕٚ إٔ ٜهٕٛ قتادّا إىل غرلٙ ٖٚٛ )اهلل( ٚوتادإ إىل خايل 

 ايصٟ أثبتت ٚدٛزٙ أعُاي٘ ٚخًك٘.
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 :ايؿٝٛع١ٝ قطٜٔ اٱؿاز

دع٬ٖا تٓهط ٚدٛز اهلل إٕ )تكِٝٝ( ايؿٝٛع١ٝ املاز١ٜ يًهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠ 

نايطٚح ٚاؾ١ٓ ٚايٓاض ٚاؿػاب ٚايعكاب ٚاؾإ  ٝبات ا٭خط٣املػٸ ٚتٓهط غا٥ط

 ٚامل٥٬ه١، ٚإيٝهِ ايؿٛاٖس ع٢ً شيو:

 *قاٍ َاضنؼ )٫ إي٘ ٚاؿٝا٠ َاز٠(.

)يٝؼ قشٝشّا إٔ اهلل ٖٛ ايصٟ ٜٓعِ ا٭نٛإ. إمنا  5953*قاٍ يٝٓني عاّ 

ايكشٝح ٖٛ إٔ اهلل ؾهط٠ خطاؾ١ٝ اختًكٗا اٱْػإ يٝدلض عذعٙ.. ٚشلصا ؾإٕ 

 ٜساؾع عٔ ؾهط٠ اهلل إمنا ٖٛ ؾدل داٌٖ ٚعادع(. نٌ ؾدل

: )إٕ تٗصٜب ايؿبإ 5931*دا٤ يف خطاب يٝٓني يف امل٪متط ايطٚغٞ عاّ 

ٚتعًُِٝٗ هب إٔ ٜتٛخ٢ تًكٝشِٗ با٭خ٬م ايؿٝٛع١ٝ ٚيهٔ ٖصٙ ا٭خ٬م 

 يٝػت َػتُس٠ َٔ ٚقاٜا إشل١ٝ ٭ْٓا ٫ ْ٪َٔ باهلل(.

َعتكس باهلل، ٫ بٌ إٕ فطز  إٔ نٌ ؾهط٠ ز١ٜٝٓ ٚنٌ*ٜكٍٛ يٝٓني )

 ايتؿهرل باهلل زْا٠٤ نا١َٓ يف ايٓؿؼ(.

 ٖٛ تطاخ هلل)إٔ ا٫عتكاز با 5954*ْؿطت قشٝؿ١ )غٛؾتػهٝا بطاؾسا( عاّ 

 ايكسا٢َ اؾ١ًٗ(.

)إٔ ٚادبٓا ٜكهٞ بإٔ ْٛد٘ مح١ً نؿاح عكا٥سٟ  5958* ْٚؿطت عاّ 

 قشٝش١ نس ايسٜٔ(.

ٕ مجٝع َا ْك٘: )إ 5958إ ْٝػ 3*أشاعت قط١ إشاع١ َٛغهٛ يف 

ْٗا نًٗا باط١ً، نُا إٔ ٚدٛز املٍٝٛ ايسٜاْات َتؿاب١ٗ َٔ سٝح إ

 ٚا٫ػاٖات املدتًؿ١ دعٌ  ايٛاسس٠ َٓٗا تططز ا٭خط٣(.

إٕ :"5958نإْٛ ا٭ٍٚ عاّ  5طا( يف * ْؿطت قشٝؿ١ تطنُاْػهاٜا اغه

ؿػس ايعكٍٛ ٚسٝا٠ ايعكٝس٠ ايس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ ايك٠ٛ املع١ًُ اييت ٫ تعاٍ ت

ٚايٓٛض ٚاملعطؾ١. ٖصا ايؿعٛب ٚتعٝل ايُٓٛ ٚتكـ نأٟ سادع يف ططٜل ايػعاز٠ 
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ايس١ٜٝٓ ٫ تعاٍ ٫قك١ ثابت١، نُا إٔ ايسٜا١ْ مل تتٛقـ عٔ  ٚإٕ ايطكٛؽ

 نْٛٗا َاز٠ ا٭ؾٕٝٛ يس٣ بعض ايٓاؽ(.

)يٛ نإ اهلل  5958نإْٛ ا٭ٍٚ  57*ْٚؿطت )بانٓػهٞ بابٛؾٞ( يف 

 ملا زلح إٔ ْٓبص ايسٜٔ(. َٛدٛزّا

: )َٔ ايطبٝعٞ إٔ 5959آشاض  5*ْٚؿطت قشٝؿ١ ايعًِ ا٭محط بتاضٜذ 

ايكطاع بني اٱؿاز ٚاٱميإ باهلل مل ٜٓت٘ بعس، ٫ٚ بس َٔ تٛدٝ٘ اؾُاٖرل 

مٛ اغت٦كاٍ دصٚض اٱميإ باـطاؾات ٚاؾٔ ٚاٯشل١ بكٛض٠ أعُل مما سسخ 

 ست٢ اٯٕ(.

َا  ١5928 ايػازؽ ايسٚيٞ ايؿٝٛعٞ ايصٟ اْعكس يف غٓ *ٚيف بطْاَر امل٪متط

تؿػٌ َهاّْا ٖاَّا بني أعُاٍ ايجٛض٠  ٜأتٞ: اؿطب نس ايسٜٔ ـ أؾٕٝٛ ايؿعٛب ـ 

 ايجكاؾ١ٝ، ًٜٚعّ إٔ تػتُط ٖصٙ اؿطب بإقطاض ٚبططٜك١ َٓع١ُ(.

ٚقس ض٣ٚ ؾطٜل َٔ املػًُني اي٬د٦ني َٔ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ قككّا َجرل٠ 

ب ٚايتذٜٛع ٚايتكتٌٝ اييت عاْٛا َٓٗا ا٭َطٜٔ ع٢ً أٜسٟ ايتعصٜ عٔ سٛازخ

ايػٛؾٝٝت. . ِٖٚ ٜكٛئ: )إٕ عسز َػًُٞ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ انؿض خ٬ٍ 

ايج٬ثني غ١ٓ املان١ٝ إىل ايٓكـ أٚ أنجط... ٜٚطٕٚٚ إٔ ايػٛؾٝٝت اْتٗهٛا 

إىل سط١َ املػادس، ٚأعسَٛا ٦َات ا٭يٛف َٔ املػًُني، ٚأضغًٛا آخطٜٔ 

 َعػهطات ا٫عتكاٍ يف غبرلٜا يًكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ..

ٚئ ٜٓػ٢ املػًُٕٛ ٫ٚ شضاضِٜٗ، شيو امل٪متط اٱغ٬َٞ ايصٟ اْعكس يف 

، أٟ يف أٚا٥ٌ ايجٛض٠ ايؿٝٛع١ٝ يٝطايب باؿهِ ايصاتٞ 5957خٛقٓس غ١ٓ 

غاض٠ ٚسؿ١ٝ إدطا١َٝ يذلنػتإ. ؾإشا باؾٓٛز ايؿٝٛعٝني ٜػرلٕٚ ع٢ً املس١ٜٓ 

ٜٚكتًٕٛ آ٫ؾّا َٔ ملػًُني ٜٚٗسَٕٛ بٝٛتِٗ، ٜٚكازضٕٚ أ٬َنِٗ ٚأَٛاشلِ، 

 س شيو اجملاع١ ايبؿع١ اييت َات ؾٝٗا عسز ٫ وك٢ َٔ املػًُني.عٚتكع ب
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ٚقس قسضت املكازض ايطٚغ١ٝ ْؿػٗا عسز نشاٜا اؿهِ ايػٛؾٝاتٞ َٔ 

 ؟؟.(5)ػًِمبًٕٝٛ َ 5958-5957املػًُني ؾُٝا بني غٓيت 

 

 املاز١ٜ ايتاضى١ٝ:

املبسأ ايجاْٞ َٔ املباز٨ اييت تكّٛ عًٝٗا املاضنػ١ٝ.. املاز١ٜ ايتاضى١ٝ ٖٞ 

عٞ بإٔ تاضٜذ اٱْػا١ْٝ يٝؼ غ٣ٛ فُٛع١ أعُاٍ ايٓعط٠ اييت تسٸ ٖٚٞ

 ٚأسساخ بؿط١ٜ نًُت ٚقاَت بسٚاؾع َاز١ٜ عت١؟.

ٖٞ اييت  ط ا٭سٝإ ـٜكٍٛ َاضنؼ )يٝػت ا٭ؾهاض  ـ نُا ٜذلزز شيو أنج

تكٛز ايعاٌَ، بٌ إٕ ٖصٙ ا٭ؾهاض شاتٗا تتعًل نصيو بايؿطٚط ا٫قتكاز١ٜ... 

َٚع٢ٓ ٖصا أْٗا تتعًل باملاز٠ اييت تؿػط ايتاضٜذ يف ْٗا١ٜ ا٭َط... إٕ ا٫قتكاز 

ايصٟ ٜؿٌُ فُٛع اؾٗٛز اٱْػا١ْٝ يف غبٌٝ اَت٬ى املاز٠ ٚاغتدساَٗا، 

١ٝ يًع٬قات اٱْػا١ْٝ يف سني إٔ املصاٖب ايؿهط١ٜ إمنا ٜؿهٌ اي١ٝٓ ا٭غاغ

 يٝػت إ٫ ب١ٝٓ ؾٛق١ٝ(.

ٚايتكٜٛب املٓطكٞ ايصٟ يؿت اٱغ٬ّ ايؿهط اٱْػاْٞ إيٝ٘ يف تكٛض أغباب 

ايتطٛض، أقط ب٘ )ٖٝػٌ( يف ؾذط ايكطٕ ايتاغع  عؿط إقطاضّا عؿّٜٛا سني مل ٜعتدل 

اؽ اٱْػإ. ٚإمنا اعتدل ايؿهط٠ ايؿهط ْتادّا يًُاز٠ ٚاْعهاغّا ؿطنتٗا يف زَ

املطًك١ )اهلل( قاْع١ املاز٠ ٚخايكتٗا. ٖٚصا َا زؾع َاضنؼ إىل إٔ ٜٗادِ 

ؾٝكٍٛ يف نتاب٘ )ضأؽ املاٍ(: )إٕ ايططٜك١ ايسٜايهٝتٝه١ٝ  ؾًػؿ١ ٖٝػٌ بك٠ٛ،

٫ ؽتًـ عٔ ايططٜك١ اشلٝػ١ًٝ َٔ سٝح ا٭غاؽ ؾشػب بٌ ٖٞ نسٖا 

َٓكٛي١  (٣ٛ اْعهاؽ اؿطن١ ايٛاقع١ٝ )املاز١ٜمتاَّا. ؾشطن١ ايؿهط يٝػت غ

 إىل زَاؽ اٱْػإ َٚػتكط٠ ؾٝ٘(.

ٚايٓعط١ٜ ايؿٝٛع١ٝ يف تؿػرلٖا املػًٛط ٭غباب ايٓؿ٤ٛ ٚايتطٛض ػٓح إىل 

إخهاع اٱغ٬ّ ْؿػ٘ ملكاٜٝػٗا ايعطدا٤. ٜكٍٛ َاضنؼ ٚالًع )إٕ اٱغ٬ّ 

                                                           
1
 (.118-183دمٍمح انشٍىػٍح )ص - 



 

13 
 

سٚز٠ بايعَٔ. ٚظٗٛض نػرلٙ َٔ ا٭زٜإ ظاٖط٠ تاضى١ٝ خانع١ يًتطٛض ٚق

اٱغ٬ّ قا٥ِ ع٢ً أغباب تاضى١ٝ ٚانش١ ٫ ؼٌُ يف طٝاتٗا أٟ عٓكط غطٜب 

 أٚ عذٝب(.

ؾإشا غًُٓا إٔ اختؿا٤ ايكسِٜ ْٚؿ٤ٛ اؾسٜس ُٖا قإْٛ ايتطٛض املازٟ 

اجملطز َٔ نٌ ايعٛاٌَ ايػٝب١ٝ ٚايبٛاعح ايؿهط١ٜ ٚايٛدسا١ْٝ ٚاـًك١ٝ نُا 

إٔ ايؿٝٛع١ٝ غتشٌ قٌ ايطأزلاي١ٝ، ؾُع٢ٓ ٖصا ٚ (5)تكٍٛ بصيو ايؿٝٛع١ٝ

أٜهّا إٔ ْعاَّا آخط غٝشٌ قٌ ايؿٝٛع١ٝ يف سٝٓ٘ تبعّا يًٓعط١ٜ 

 ايسٜايٝهتٝه١ٝ ْؿػٗا؟

و ؾٝ٘ إٔ ايعامل يف تطٛض زا٥ِ ٚتػرل َػتُط، ٫ ٜهاز ٜٓتٗٞ يف إْ٘ مما ٫ؾ

يهٕٛ ع١ً يًشٝا٠ يف اٚض٠، ٖٚهصا ست٢ تٓطؿ٧ آخط ؾطٛض ست٢ ٜٓتٗٞ إىل قرل

 ٜٚطخ اهلل ا٭ضض َٚٔ عًٝٗا.

ِ بٛدٛز ٖصا ايتطٛض ايسا٥ِ ٚايتػٝرل ػًّْٚعط٠ اٱغ٬ّ إىل اؿٝا٠ تٴ

املػتُط.. ٚايتطٛض املٓٗذٞ يف زعٛات ا٭ْبٝا٤ َٓص اـًٝك١ ا٭ٚىل ست٢ 

اٱغ٬ّ زيٌٝ ٚانح ع٢ً ايتطٛض اؿتُٞ يف سٝا٠ ايبؿط١ٜ... نٌ ٖصا ٜكطضٙ 

أغباب٘ ٜٚعًل ع٢ً ْتا٥ذ٘... يهٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜصٖب  اٱغ٬ّ ٜٚجبت٘ ٜٚؿرل إيٞ

َصٖب ايؿٝٛع١ٝ يف تؿػرلٖا املازٟ شلصا ايتطٛض، بٌ هعٌ يًك٣ٛ )ايػٝب١ٝ( 

ٚيًكسضات )ايؿهط١ٜ( ٚيًبٛاعح )ا٭خ٬ق١ٝ( ٚيًُٓاؾػات )املٓاقب١ٝ( اؿػاب 

 ا٭ق٣ٛ ٚا٭ندل يف ؼكٝل ٖصا ايتطٛض...

٬ّ ع٢ً ست١ُٝ ايتطٛض، يهُٓٗا اختًؿا ؾاٱغ٬ّ ٚايؿٝٛع١ٝ ٚإٕ اتؿكا ؾه

أق٬ّ ع٢ً أغباب ٚبٛاعح ٖصا ايتطٛض ؾبُٝٓا ٜ٪َٔ اٱغ٬ّ بإي٘ شلصا ايهٕٛ 

ف ؾٝ٘ نٌ أَط سػب قإْٛ اضتهاٙ يعبازٙ، تٓهط ايؿٝٛع١ٝ َٔ ْاس١ٝ كطٻٜٴ

٤ ٚايطغٌ يف ثا١ْٝ ٚدٛز أٟ إي٘ شلصا ايهٕٛ، نُا تٓهط أٟ زٚض يعب٘ ا٭ْبٝا

                                                           
1
ًاصٌح انضٌانٍكرٍكٍح(:" إطا صخ أٌ انؼانى ٌرذغن وٌرطىع صائًًا وأتضًا، وإطا صخ أٌ اسرفاء انمضٌى ٌمىل سرانٍٍ فً كراته )ان - 

وَشىء انجضٌض هًا لاَىٌ انرطىع... أصثخ يٍ انىاضخ أٌ نٍسد هُان أَظًح اجرًاػٍح ثاترح غٍغ لاتهح نهرغٍٍغ، وال يثاصئ أتضٌح 
ضٌح ػٍ سضىع انفالدٍٍ نكثاع يالكً األعض وانؼًال نهغأسًانٍٍٍ وتانرانً نهًهكٍح انشاصح واالسرثًاع. ونٍسد هُان أفكاع أت

 ًٌكٍ أٌ ٌذم انُظاو االشرغاكً يذم انُظاو انغأسًانً كًا دم انُظاو انغأسًانً فً دٍُه يذم انُظاو االلطاػً(.
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ؼ ايؿًٝػٛف ايْٝٛاْٞ .. ٚيكس عًل يٝٓني ع٢ً ٖرلقًٝطايبؿطٟع١ًُٝ ايتطٛض 

إٕ ايعامل مل ىًك٘ أٟ إي٘ أٚ إْػإ، ٚقس نإ ٫ٚ ٜعاٍ ٚغٝهٕٛ سُٝٓا قاٍ:"

ؾع١ً س١ٝ إىل ا٭بس تؿتعٌ ٚتٓطؿ٧ تبعّا يكٛاْني َع١ٓٝ" قاٍ يٝٓني: ٜا ي٘ َٔ 

 ؾطح ضا٥ع ملباز٨ املاز١ٜ ايسٜايهٝتٝه١ٝ؟.

ا تػُٝ٘ باملجاي١ٝ ايؿًػؿ١ٝ )أٟ ايٓعط١ٜ ايػٝب١ٝ ؾايؿٝٛع١ٝ تعاضض َ

يًٛدٛز( َٔ سٝح ا٭غاؽ ٚع٢ً خط َػتكِٝ، ٚتتُٝع باـطٛط ا٭غاغ١ٝ 

 ايتاي١ٝ:

اييت تعتدل ايعامل ػػسّا )يًؿهط املطًل( أٚ )يًعكٌ  يًُجاي١ٝ()خ٬ؾّا  :أ٫ّٚ

ٕ ايعامل ايهًٞ( أٚ )يًٛعٞ( تػرل َاز١ٜ َاضنؼ ايؿًػؿ١ٝ ع٢ً املبسأ ايكا٥ٌ إ

بطبٝعت٘ َازٟ، ٚإٕ سٛازخ ايعامل املتعسز٠ ٖٞ َعاٖط كتًؿ١ يًُاز١ٜ 

املتشطن١. ٚإٕ ايع٬قات املتبازي١ بني اؿٛازخ، ٚتهٝٝـ بعهٗا بعهّا بكٛض٠ 

َتبازي١ نُا تكطضٖا ايططٜك١ ايسٜايٝهتٝه١ٝ ٖٞ قٛاْني نطٚض١ٜ يتطٛض املاز٠ 

١ إىل سطن١ املاز٠، ٖٚٛ يٝؼ عادكٛاْني تطٛض تبعّا يتشطن١، ٚإٕ ايعامل ٜامل

 )عكٌ نًٞ(.

خ٬ؾّا )يًُجاي١ٝ( اييت ت٪نس إٔ ؾعٛضْا ٚسسٙ ٖٛ املٛدٛز ٚاقعّا، ٚإٔ  ثاّْٝا:

ايعامل املازٟ ٚايها٥ٔ ٚايطبٝع١ ٫ تٛدس يف إزضانٓا ٚإسػاغٓا ٚؽ٬ٝتٓا 

ٚتكٛضاتٓا. تكّٛ املاز١ٜ ايؿًػؿ١ٝ املاضنػ١ٝ ع٢ً َبسأ آخط ٖٚٞ إٔ املاز٠ 

ايطبٝع١ ٚايها٥ٔ ٖٞ سكٝك١ َٛنٛع١ٝ َٛدٛز٠ خاضز اٱزضاى ٚبكٛض٠ ٚ

َػتك١ً عٓ٘، ٚإٔ املاز٠ ٖٛ عٓكط أٍٚ ٭ْٗا َٓبع اٱسػاغات ٚايتكٛضات 

ٚاٱزضاى، بُٝٓا اٱزضاى ٖٛ عٓكط ثإ َؿتل، ٭ْ٘ اْعهاؽ املاز٠ اْعهاؽ 

 ١ َٔ ايهُاٍ.ايها٥ٔ. ٚإٕ ايؿهط ٖٚٛ ْتاز املاز٠ ملا بًػت يف تطٛضٖا زضد١ عايٝ

خ٬ؾّا )يًُجاي١ٝ( اييت تٓهط إَهإ َعطؾ١ ايعًِ ٚقٛاْٝٓ٘ ٫ٚ ت٪َٔ  ثايجّا:

بك١ُٝ َعاضؾٓا، ٫ٚ تعذلف باؿكٝك١ املٛنٛع١ٝ ٚتعتدل إٔ ايعامل مم٤ًٛ 

بـ)أؾٝا٤ قا١ُ٥ بصاتٗا( ٚئ ٜتٛقٌ ايعًِ أبسّا إىل َعطؾتٗا. تكّٛ املاز١ٜ 
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ا٥ٌ إْ٘ َٔ املُهٔ متاَّا َعطؾ١ ايعامل ايؿًػؿ١ٝ املاضنػ١ٝ ع٢ً املبسأ ايك

ٚقٛاْٝٓ٘، ٚإٔ َعطؾتٓا يكٛاْني ايطبٝع١ تًو املعطؾ١ اييت هطٟ اختٝاضٖا 

بايعٌُ ٚايتذطب١ ٖٞ َعطؾ١ شات ق١ُٝ، ٚشلا َع٢ٓ سكٝك١ َٛنٛع١ٝ، ٚإٔ يٝؼ 

يف ايعامل أؾٝا٤ ٫ متهٔ َعطؾتٗا، ٚإمنا ؾٝ٘ أؾٝا٤ ٫ تعاٍ فٗٛي١ بعس، ٖٚٞ 

 . (5)تكبح َعطٚؾ١ بٛغا٥ٌ ايعًِ ٚايعٌُ( غتٴهؿـ ٚ

ٚبصيو تهٕٛ ايؿٝٛع١ٝ بتؿػرلٖا املازٟ يًتاضٜذ قس ٖبطت بك١ُٝ اٱْػإ 

إىل َػت٣ٛ اؿٝٛا١ْٝ، ٚدطزت٘ َٔ نٌ ايكِٝ ٚايؿها٥ٌ ٚاـكا٥ل 

اٱْػا١ْٝ، ٖٚصا بسٕٚ ؾو َطؾٛض َٔ اٱغ٬ّ ٭ْ٘ )أٟ اٱغ٬ّ( نطّ 

ٓاؾؼ ع٢ً اؿل ٚإؾاعت٘ ٚؼكٝك٘ بني اٱْػإ، ٚدعٌ سٝات٘ َػطسّا يًت

 ايٓاؽ.

ٚيف ْعطٟ إٔ )ايهٓٝػ١( يف أٚضٚبا تتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ ضز٠ ايؿعٌ ٖصٙ اييت 

ٚيف بطٚظ نٌ اػاٙ  ـ نٌ زٜٔ ـأقابت ايتؿهرل ايبؿطٟ بسا٤ ايعسا٤ يًسٜٔ 

َازٟ َتططف ٜهؿط بايكِٝ ايطٚس١ٝ ٜٚعتدل ايسٜٔ أؾّْٝٛا يًؿعٛب أٚ عسّٚا 

ٗا خطٚز ايسٜٔ يف ب اييت تػبب.. ٚايؿٝٛع١ٝ إسس٣ ٖصٙ ايجُاض يًعًِ ٚايتكسّ.

 أٚضٚبا عٔ اٱطاض ا٭قٌٝ يًُػٝش١ٝ، ٚغ٤ٛ اغتػ٬شلِ ايػًطات ايع١َٝٓ.

ٕٸٚاٱغ٬ّ نسٜٔ سني ٜتعطض ايّٝٛ يهجرل َٔ امَل َٔ كتًـ  عا

ا٫ػاٖات املاز١ٜ ؾبذطٜط٠ َا اضتهبت٘ ايهٓٝػ١ َٔ أخطا٤ ؾٖٛت نٌ ؾهط٠ 

 اٱط٬م. ز١ٜٝٓ ع٢ً

ؾاملجاي١ٝ اييت تككسٖا ايؿٝٛع١ٝ إمنا ٖٞ املجاي١ٝ ايؿًػؿ١ٝ اييت اعتُستٗا 

ايهٓٝػ١ ٫ْتعاع ايػًط١ ايع١َٝٓ َٔ اؿهاّ ٚبػط ايٓؿٛش اٱنًرلٟ ٚإسهاّ 

 ايػٝطط٠ ايطٚس١ٝ ٚقاضب١ ايعًِ ٚايعًُا٤.

ا ٚإمنبايطٚح ع٢ً سػاب اؾػس ٚاملاز٠،  ٔٳعٵأَا َجاي١ٝ اٱغ٬ّ ؾإْٗا مل تٴ

اٱْػإ يف ْععتٝ٘ ١ُ قٛاَٗا قٝاغ١ بطظت َجاي١ٝ اٱغ٬ّ يف خط١ قه

                                                           
1
 .72-71انًاصٌح انضٌانكرٍكٍح ص  - 
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تؿطٜط ؾٝٗا ٫ٚ إؾطاط... نصيو ٚاملاز١ٜ قٝاغ١ قٛمي١ َعتسي١ ٫ ايطٚس١ٝ

ناْت َجاي١ٝ اٱغ٬ّ غا١ٜ يف ايتٛاؾل َع ايعًِ ٚاملعطؾ١ ٚايسع٠ٛ إيُٝٗا 

يٓكطا١ْٝ غرل ٚاؿض ع٢ً ا٫غتعاز٠ َُٓٗا. ٖصا ؾه٬ّ عٔ إٔ قت٣ٛ ا

 قت٣ٛ اٱغ٬ّ نُا ٚضز تؿكٌٝ شيو يف َٛنع آخط َٔ ٖصا ايهتاب.

 

 :ايؿٝٛع١ٝ قطٜٔ ايك١ْٝٛٝٗ

إٕ املُعٔ يف زضاغ١ طبٝع١ ٚخكا٥ل ٚأٖساف اؿطنتني ايك١ْٝٛٝٗ 

ٚايؿٝٛع١ٝ ًُٜؼ بٛنٛح ايع٬ق١ ايٛثٝك١ ايكا١ُ٥ بني ٖاتني اؿطنتني، 

 ا غٛا٤ يف اـكا٥ل أٚ يف ا٭ٖساف؟ٜٚبسٚ ي٘ ظ٤٬ ايكاغِ املؿذلى بُٝٓٗ

 غٝاز٠ ايعامل-5

بني ايؿٝٛع١ٝ ٚايك١ْٝٛٝٗ تبسٚ يف ْعع١  ا٫يتكا١٤ ا٭ٚىل َٔ ْكاط طايٓك

 ايػٝاز٠ ع٢ً ايعامل ٚاغتػ٬ي٘ ٚتػدرلٙ ملكاؿُٗا.

ؾايؿٝٛع١ٝ تٗسف إىل غعٚ ايعامل ٚايػٝطط٠ عًٝ٘. ٚقس نؿؿت ايؿٝٛع١ٝ 

املؿٗٛض يف تاضٜذ ايؿٝٛع١ٝ.  "اضنؼ ٚإلًعَ"بٝإ   عٔ ٖصا ايػطض َٔ ظٗٛض

 ٜكٍٛ َاضنؼ )أَاَهِ ايعامل ٚعًٝهِ إٔ تهػبٛٙ(.

نصيو طػت ؾهط٠ ايػٝطط٠ ع٢ً ايعامل َٓص ظَٔ بعٝس ع٢ً ايعك١ًٝ 

ٚٸ ب اهلل ْٗا ايٝٗٛز يف قٛاِْٝٓٗ ايػط١ٜ، ٫عتكازِٖ بأِْٗ ؾعايٝٗٛز١ٜ ٚز

 ٚا يف خس١َ بين إغطا٥ٌٝ!طػدٻٝٴكٛا يٹًٹقس خٴاملدتاض، ٚإٔ بك١ٝ ايٓاؽ 

دا٤ يف ايدلٚتٛنٌ اـاَؼ َٔ بطٚتٛن٫ٛت سهُا٤ قٕٗٝٛ; )أْٓا ْكطأ يف 

ؾطٜع١ ا٭ْبٝا٤ أْٓا كتاضٕٚ َٔ اهلل يٓشهِ ا٭ضض. ٚقس َٓشٓا اهلل ايعبكط١ٜ 

نٞ ْهٕٛ قازضٜٔ ع٢ً ايكٝاّ بٗصا ايعٌُ، ٚغٓهع َٛنع اؿهَٛات ايكا١ُ٥ 

 Adminstration of the)اؿه١ُ ايعًٝا: ( ٜػ٢ُ إزاض٠ Monstor) َاضزّا

supergovernment  )ناملدايب ايط١ًٜٛ املس٣، ٚؼت ٜٚغتُتس أٜس ٘

 إَطت٘ غٝهٕٛ ي٘ ْعاّ ٜػتشٌٝ َع٘ إٔ ٜؿؿٌ يف إخهاع نٌ ا٭قطاض(.
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 ْؿط اٱؿاز -2

٬ٜسغ ايكاض٨ إٔ عًُا٤ ايٝٗٛز نصيو ٜعًُٕٛ َا يف ٚغعِٗ شلسّ ا٭زٜإ 

ملصاٖب ايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ نايؿٝٛع١ٝ ٚايٛدٛز١ٜ عٔ ططٜل اغتشساخ ا

َٕٛ ع٢ً زضاغ١ عًِ ا٭زٜإ املكاضٕ ٛٚاملاغ١ْٝٛ َٚصٖب ايتطٛض ٚايػطٜاي١ٝ ٜٚك

 دا٤ يف ايدلٚتٛنٍٛ ايطابعايٓؿٛؽ.  يػا١ٜ ْؿط اٱؿاز ْٚػـ اٱميإ َٔ

نٌ عكا٥س اٱميإ. ٚإش تهٕٛ  عؿط )ٚشلصا ايػبب هب عًٝٓا إٔ مطِ

مل٪قت١ شلصا ٖٞ إمثاض ًَشسٜٔ، ؾًٔ ٜسخٌ ٖصا يف َٛنٛعٓا، ٚيهٓ٘ ايٓتٝذ١ ا

طب َج٬ّ يٮدٝاٍ ايكاز١َ اييت غتكػٞ إىل تعايُٝٓا ع٢ً زٜٔ َٛغ٢ غٝه

ٚٴ   .(5)ٚادب إخهاع نٌ ا٭َِ ؼت أقسآَا( ٌ إيٝٓا بعكٝست٘ ايكاض١َ نٹايصٟ 

 ايتٛقٌ بايعٓـ-3

١ْٝٛٝ يف ايتٛغٌ بايعٓـ إٔ ايؿٝٛع١ٝ تًتكٞ َع ايكٗ ـ نصيو ـٚامل٬سغ 

 ٚايكػ٠ٛ ٚايٛسؿ١ٝ ٱقا١َ غًطاْٗا؟

إْهِ ٫ تػتطٝعٕٛ اشلطب َٔ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ نايع٫ظٍ ٜكٍٛ غتايني، )

ٚايعٛاقـ اييت تكتٌ امل٬ٜني، ؾتكبًْٛٗا قاغطٜٔ، ؾهٝـ ٫ تكبًٕٛ عًُٝات 

 ايتطٗرل اييت تكّٛ بٗا ايػًطات ايؿٝٛع١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ٖصا املبسأ ايصٟ

 غٝكسّ إيٝهِ اـرل...(.

َٔ ٍٛ ايدلٚتٛنٍٛ ايكْٗٝٛٞ ا٭ٍٚ: )هب إٔ ٜهٕٛ ؾعاضْا "نصيو ٜك

ا٥ٌ ايعٓـ ٚاـسٜع١". إٕ ايك٠ٛ احمله١ ٖٞ املٓتكط٠ يف ايػٝاغ١، ٚغاق١ ٚغ

إشا ناْت َكٓع١ با٭ملع١ٝ اي٬ظ١َ يطداٍ ايسٚي١. هب إٔ ٜهٕٛ ايعٓـ ٖٛ 

ٚبإهاظ، َٔ أدٌ إٔ ْعٗط ع: )باا٭غاؽ( نُا ٜكٍٛ ايدلٚتٛنٍٛ ايػ

سس٠ َٓٗا، ااغتعبازْا ؾُٝع اؿهَٛات ا٭مم١ٝ يف أٚضٚبا، غٛف ْبني قٛتٓا يٛ

َتٛغًني ظطا٥ِ ايعٓـ. ٚشيو ٖٛ َا ٜكاٍ ي٘ سهِ اٱضٖاب، ٚإشا اتؿكٛا 

 مجٝعّا نسْا، ؾعٓس٥ص غٓذٝبِٗ باملساؾع ا٭َرلن١ٝ أٚ ايك١ٝٓٝ أٚ ايٝابا١ْٝ(.

                                                           
1
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18 
 

 

 ع ٚظُٝع ايػٛا٥ٌ املٓاٖه١ يٮخ٬م.ايتٛغٌ باـسا -4

ٚنُا إٔ ايؿٝٛع١ٝ تباضى نٌ أْٛاع اـساع ٚايػـ ٚا٫ستٝاٍ يف غبٌٝ 

هب ع٢ً املٓانٌ ايؿٝٛعٞ إٔ املباز٨ ايؿٝٛع١ٝ، ٜكٍٛ يٝٓني: )ؼكٝل 

ٜتُطؽ بؿت٢ نطٚب اـساع ٚايػـ ٚايتهًٌٝ. ؾايهؿاح َٔ أدٌ ايؿٝٛع١ٝ 

ب إٔ ٜهٕٛ َؿَّٗٛا إٔ ايؿٝٛع١ٝ غا١ٜ ٜباضى نٌ ٚغ١ًٝ ؼكل ايؿٝٛع١ٝ. ه

ْب١ًٝ، ٚإٔ ؼكٝل ايػا١ٜ ايٓب١ًٝ ٜتطًب يف نجرل َٔ ا٭سٝإ اغتدساّ ٚغا٥ٌ 

غرل ْب١ًٝ. ٚشلصا ؾإٕ ايؿٝٛع١ٝ تباضى ؾت٢ ايٛغا٥ٌ املٓاٖه١ يٮخ٬م َا 

 زاَت ٖصٙ ايٛغا٥ٌ تػاعس ع٢ً ؼكٝل أٖساؾٓا ايؿٝٛع١ٝ(.

ٜٚتشتِ إٔ ا٭ٍٚ: ) يف ايدلٚتٛنٍٛنصيو تؿعٌ ايك١ْٝٛٝٗ سني تكٍٛ 

اعّا سهِ تًو اؿهَٛات اييت تأب٢ إٔ تساؽ تٝذاْٗا ؼت ٜهٕٛ َانطّا خسٸ

( ق٠ٛ دسٜس٠. إٕ ٖصا ايؿط ٖٛ ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ Agentأقازّ ٚن٤٬ )

يًٛقٍٛ إىل ٖسف اـرل. ٚيصيو ٜتشتِ أ٫ ْذلزز ؿع١ ٚاسس٠ يف أعُاٍ 

ٓا( ٜٚكٍٛ ْت ؽسَٓا يف ؼكٝل غاٜتايطؾ٠ٛ ٚاـسٜع١ ٚاـٝا١ْ إشا نا

مٔ ايٝٗٛز يػٓا إ٫ غاز٠ ايعامل َٚؿػسٜ٘ ٚقطنٞ ايسنتٛض أٚغهاض يٝؿٞ )

 ايؿنت ؾٝ٘ ٚد٬زٜ٘(.

 تعاطـ اؿطنتني -5

إٕ ايتعاطـ ايعكا٥سٟ بني املاضنػ١ٝ ايسٚي١ٝ ٚايك١ْٝٛٝٗ ٚايصٟ ؼٍٛ 

يف ٖصا اجملاٍ إىل تعاطـ غٝاغٞ بني ايٝػاض ٚإغطا٥ٌٝ ا٭زي١ اييت تػام 

 أٜهّا...

 ٖ٘صا ايه٬ّ مٔ ٫ ْكٛي٘ اؾت٦اتّا، ٚإمنا ْكطض ب٘ أَطّا بات ٜكّٝٓٝا، أنست

أزىل املًشل  5964سعٜطإ  ٦َ22ات ايؿٛاٖس ٚاملٛاقـ ايكطع١ٝ: ؾبتاضٜذ 

ٌٜ َعاضٜـ( بتكطٜح طٛػٛؾٝاتٞ يف باضٜؼ ملطاغٌ قشٝؿ١ )ايعػهطٟ اي

 ٜٝسْا ٱغطا٥ٌٝ بايػ٬حعطبٓا عٔ تأيكس أْكتطـ َٓ٘ املكاطع ايتاي١ٝ: )
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ٚايعتاز ٚايطداٍ يف أقػ٢ ظطٚف ا٭ظ١َ ايؿًػط١ٝٓٝ. ؾُا قسَٓاٙ ْٚكسَ٘ 

يًب٬ز ايعطب١ٝ َٔ غ٬ح ٖٛ ٭غطاض زؾاع١ٝ ملهاؾش١ ايطدع١ٝ ايعطب١ٝ ؾكط. 

ع٢ً إغطا٥ٌٝ ؾٓشٔ ْطٜس غ١َ٬  ٫ٚ ميهٔ إٔ ْػُح باغتعُاي٘ يًعسٚإ

داًٖٕٛ ٭١ُٖٝ  اغ٬َتٗا... ثِ ٌٖ تعٕٓٛ أْٓإغطا٥ٌٝ، بٌ ْعٌُ َٔ أدٌ 

 ا٫ؾذلانٞإغطا٥ٌٝ بايٓػب١ إيٝٓا؟ ٌٖٚ تعْٓٛٓا ٫ ْعًِ َا ٖٛ ْٛع اؿهِ 

ايػًِٝ ايصٟ تبْٓٛ٘ يف إغطا٥ٌٝ بأٜسٜهِ؟ ٌٖٚ َٔ املعكٍٛ إٔ ْهٕٛ ططاؾّا يف 

اييت سككتٗا إغطا٥ٌٝ؟ ٌٖٚ تعٕٓٛ أْٓا ًَُٕٗٛ  ا٫ؾذلان١ٖٝسّ ايتذطب١ 

ايؿطم ا٭ٚغط، تًو املٓطك١ امل١ُٗ؟ اط٦ُٓٛا..  يٛدٛز اٱغطا٥ًٝٞ يفأ١ُٖٝ ا

... إٕ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ َع إغطا٥ٌٝ، ٚغٝ٪ٜسٖا ايّٝٛ ٚغسّا نُا اط٦ُٓٛا

ذلان١ٝ ايعطب١ٝ ٭ٕ يف شيو تععٜعّا ؾأٜسٖا ٚضعاٖا با٭َؼ. ٚمٔ ْطع٢ ا٫

 ملكًش١ إغطا٥ٌٝ أٜهّا؟؟؟(

)ٖاضتؼ(  ْؿطت قشٝؿ١ ١5965 ٚبتاضٜذ ايطابع عؿط َٔ ؾباط غٓ

يف إغطا٥ٌٝ  اٱغطا١ًٝٝ٥ تكطوّا يًُػتؿاض ا٭ٍٚ يف ايػؿاض٠ ايػٛؾٝات١ٝ

مل ْكسّ ايػ٬ّ يبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ إ٫ مبا ٜهؿٞ ْكتطـ َٓ٘ َا ًٜٞ: )

ؿادات ايسؾاع ٫ اشلذّٛ ٚع٢ً ايؿعب يف إغطا٥ٌٝ إٔ ٜتصنط إٔ ا٫ؼاز 

عط تٛضٜس ايػ٬ح إىل ايؿطم ايعطبٞ عاّ ايػٛؾٝاتٞ نإ أٍٚ َٔ زعا إىل س

ٚمٔ َػتعسٕٚ ؿعط ايػ٬ح عٔ املٓطك١ ايعطب١ٝ... يهٔ سطنات  5957

ايتشطٜط ايٝػاض١ٜ يف ايعامل ايعطبٞ ؼتاز إىل ايػ٬ح يتهاؾح ايطدع١ٝ ايعطب١ٝ 

ٚتكهٞ عًٝٗا ٚع٢ً نٌ َٔ ٜػاعسٖا. إٕ ايكها٤ ع٢ً ايطدع١ٝ ايعطب١ٝ 

طبٞ ع٢ً إغطا٥ٌٝ ٭ٕ ا٭ْع١ُ ٚاؿطنات ايتكس١َٝ غٝعٌٜ خطط ايعسٚإ ايع

 ايٝػاض١ٜ يف ايب٬ز ايعطب١ٝ ٫ تطٜس ايعسٚإ ع٢ً إغطا٥ٌٝ..(.

أيك٢ أيهػٞ نٛغٝػٔ  5968ٚبتاضٜذ اـاَؼ عؿط َٔ ؾباط َٔ عاّ 

خطابّا يف َس١ٜٓ )َسٜٓػو( ايػٛؾٝات١ٝ دا٤ ؾٝ٘: )مٔ يٓا أْكاض  سطب 

ايعهؼ، ْطٜس غ٬َّا َػتكطّا يف املٓطك١،  دسٜس٠ يف ايؿطم ا٭ٚغط، بٌ ع٢ً
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ٖٚٓاى بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ ت٪ٜس ٖصا املٛقـ. إْٓا ْطؾض تكؿ١ٝ إغطا٥ٌٝ، بٌ 

 ْ٪ٜس اغتُطاض إغطا٥ٌٝ نسٚي١(.

 ؾٛاٖس أخط٣ -6

ٚمل ٜهٔ َٔ قبٌٝ املكازؾ١ إٔ ظعِٝ ايؿٝٛع١ٝ ا٭ندل ٚٚانع أغػٗا ٖٛ 

ب؟ ٚإٔ أْكاض ايؿٝٛع١ٝ يف اؿدل ا٭ععِ )ناضٍ َاضنؼ( ايٝٗٛزٟ املتعك

ايعامل َععُِٗ أْكاض ايك١ْٝٛٝٗ... ٚإٔ اجملًؼ ايصٟ سهِ ضٚغٝا بعس ايجٛض٠ 

ٗط قنإ بِٝٓٗ غت١ ٜٗٛز َٔ أقٌ عؿط٠ أعها٤... ٚإٔ  5957ايؿٝٛع١ٝ عاّ 

ٝؼ دًػات )غتايني( )ٚبطٜا( ايصٟ نإ ض٥ٝػّا يًؿطط١ ايػط١ٜ، )ٚؾؿطْو( ض٥

ا أٖطْدلر( يػإ ساٍ ايهطًَني ٚزاعٝت٘ )ٚايٝفًؼ ايػٛؾٝات ا٭ع٢ً، 

 املؿٗٛض، نًِٗ ٜٗٛز؟

ٖا ايكازض ّٜٛ طت٘ ف١ً )أؾطٜهإ ٖٝدلٚ( يف عسزأنؿٓا إىل شيو َا ْؿٚإشا 

إٔ ايجٛض٠ ايؿٝٛع١ٝ ٖٚٞ َٔ ندل٣ اجمل٬ت ايٝٗٛز١ٜ ) 5921غبتُدل عاّ  51

ايصٜٔ يف ضٚغٝا ناْت َٔ تكُِٝ ايٝٗٛز، ٚأْٗا قاَت ْتٝذ١ يتسبرل ايٝٗٛز 

ٜٗسؾٕٛ إىل خًل ْعاّ دسٜس يًعامل، ٚإٔ َا ؼكل يف ضٚغٝا نإ بؿهٌ 

ايعك١ًٝ ايٝٗٛز١ٜ اييت خًكت ايؿٝٛع١ٝ يف ايعامل، ْٚتٝذ١ يتسبرل ايٝٗٛز، 

 .(5)ٚيػٛف تعِ ايؿٝٛع١ٝ ايعامل بػٛاعسِٖ( 

ٜتأنس يٓا مبا ٫ وتٌُ ايؿو إٔ ايؿٝٛع١ٝ ضبٝب١ ايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ، 

ايجايح ؿهُا٤ قٕٗٝٛ سٝح ت ب٘ ؾكط٠ َٔ ؾكطات ايدلٚتٛنٍٛ ٖٚصا َا ْطك

يٛ نٓا احملطضٜٔ يًعُاٍ، د٦ٓا يٓشطضِٖ َٔ  إْٓا ْككس إٔ ْعٗط نُاتكٍٛ: )

ٖصا ايعًِ، سُٝٓا ْٓكشِٗ إٔ ًٜتشكٛا بطبكات دٝٛؾٓا َٔ ا٫ؾذلانٝني 

ٚايؿٛنٜٛني ٚايؿٝٛعٝني. ٚمٔ ع٢ً ايسٚاّ ْتب٢ٓ ايؿٝٛع١ٝ ٚمتهٓٗا 

ٜٔ بأْٓا ْػاعس ايعُاٍ طٛعّا ملبسأ ا٭خ٠ٛ ٚاملكًش١ ايعا١َ يٲْػا١ْٝ. َتعاٖط

 ٖٚصا َا تبؿط ب٘ املاغ١ْٝٛ ا٫دتُاع١ٝ(.

                                                           
1
 عاجغ كراب دمٍمح انشٍىػٍح نًجًىػح يٍ انكراب انًصغٌٍٍ. - 
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 :ايؿٝٛع١ٝ خٝا١ْ عع٢ُ ٚقطٜٔ ا٫غتعُاض

ٚأَا إٔ ايؿٝٛع١ٝ خٝا١ْ عع٢ُ ٚقطٜٔ ي٬غتعُاض ؾٮٕ ا٫ضتباط بٗا 

يب ٜهع )املكًش١ ٚا٫ْتُا٤ إشلا إمنا ٖٛ يف اؿكٝك١ اضتباط بهٝإ أدٓ

ايؿٝٛع١ٝ( ؾٛم املكًش١ ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬. ٖٚٛ بايتايٞ تهطٜؼ 

٫غتعُاض دسٜس تتععُ٘ )َٛغهٛ أٚ بهني( عٛنّا عٔ )يٓسٕ ٚٚاؾٓطٔ(. ٖٚٛ 

ىل َٓطك١ ايٓؿٛش )ايبًؿؿٞ خطٚز َٔ َٓطك١ ايٓؿٛش )ا٭ْهًٛأَطٜهٞ( إ

 (.ايكٝين

ايعامل اؼسٚا(... ٚطٔ ـ ٜا قعايٝو ـ  دا٤ يف ايبٝإ ايؿٝٛعٞ )يٝؼ يًعُاٍ

ٕ َٔ ٚادب : )إ5924يني أيكاٖا يف َٛغهٛ عاّ ٚدا٤ يف قانط٠ يػتا

ايؿٝٛعٞ يف نٌ ا٭سٛاٍ إٔ ٜٓانٌ نس ايٛط١ٝٓ ايهٝك١ ٚإٔ ٫ وكط ْؿػ٘ 

، ٜٚكٍٛ:  )دٛضز ميذلٚف( )ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ (5)يف سطنت٘ احملسٚز٠ ا٭ؾل(

ايعامل أمجع(. ٚنتب َاضنؼ )إٕ ايعُاٍ يف ٖٛ ايٛطٔ ايهبرل يعُاٍ 

أنجطٜتِٗ ايػاسك١ َٓعٖٕٛ عٔ ا٭ٖٚاّ ايك١َٝٛ، ٭ٕ ثكاؾتِٗ ٚسهاضتِٗ يف 

 .(2)اؾٖٛط إْػاْٝتإ َٚعازٜتإ يًك١َٝٛ( 

إٔ ايؿٝٛع١ٝ خٝا١ْ  ـ مبا ٫ وتٌُ ايؿو ـيف ن٤ٛ ٖصٙ اؿكا٥ل ٜتأنس 

ٛإ ا٫غتعُاض.. ٚإٔ عع٢ُ ٚقطٜٔ ا٫غتعُاض ٚتبع١ٝ يًٕٛ دسٜس َٔ أي

ٖٞ عٓس ايؿٝٛعٝني ؾٛم نٌ املكًش١ ايؿٝٛع١ٝ اييت ٜكسضٖا )ايهطًَني( 

 َكًش١!!.

 

 دطث١َٛ ؾٓا٤ ايؿٝٛع١ٝ:

إٕ ْعط٠ ؾاسك١ عُٝك١ إىل ايٓعاع ايكا٥ِ يف زٍٚ املعػهط ايؿٝٛعٞ ميهٔ إٔ 

تهٕٛ ناؾ١ٝ يًتأنٝس ع٢ً إٔ طٛض ا٫مساض ٚا٫ْٗٝاض يف ايؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ 

                                                           
1
 .68انمضٍح انىطٍُح، ذأنٍف سرانٍٍ ص - 

7
 .63انمىيٍح انؼغتٍح، ذأنٍف ػفهك وانثٍطاع ص - 
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س بسأ، ٚإٔ ايؿهط ايؿٝٛعٞ ٜعاْٞ أظ١َ َكرل١ٜ ساز٠ قس ٫ ىطز َٓٗا إ٫ ٚقس ق

 ي٘ ٚقٛاعسٙ ٚيؿغ ْؿػ٘ ا٭خرل.ازنت أٚق

بًػإ ايًذ١ٓ املطنع١ٜ  ْؿطت دطٜس٠  )بطاؾسا( ايٓاطك١ 5965يف أًٍٜٛ عاّ 

يًشعب ايؿٝٛعٞ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ َؿطٚع بطْاَر دسٜس يًشعب ٜ٪نس 

( خطٚز اؿعب ع٢ً املباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًُاضنػ١ٝ. ؾكس تهُٔ يًُط٠ )ايجايج١

املؿطٚع ؾهط٠ إيػا٤ ايٓٗر ايجٛضٟ ايصٟ تعتُسٙ ايؿٝٛع١ٝ يف ٖسّ ايهٝإ 

ايصٟ ْكت عًٝ٘ ايؿكط٠ ايتاي١ٝ: ايطأزلايٞ ٚبٓا٤ اجملتُع ايؿٝٛعٞ، ٚ

ٚبايتايٞ ؾإٕ ا٫ْتكاٍ َٔ ايطأزلاي١ٝ إىل ا٫ؾذلان١ٝ ٚؼطٜط ايطبك١ )

١ً َٔ ايٓرل ايطأزلايٞ، ميهٔ ؼكٝكٗا ٫ بتػٝرلات بط١٦ٝ، ٫ٚ ايعاَ

 .(5)بإق٬سات، بٌ بتػٝرل نٝؿٞ يًٓعاّ ايطأزلايٞ ؾكط، أٟ بايجٛض٠( 

َػطسّا ملٓاظعات ز١َٜٛ ساز٠، ٱقطاض اؿعب  ـ بهني َٚٛغهٛ ـٖٚصا َا دعٌ 

ايؿٝٛعٞ ايكٝين ايصٟ ٜتععُ٘ )َاٚتػٞ تْٛؼ( ع٢ً تٓؿٝص َبسأ )اؿطب 

 ؿت١ُٝ( بني ايؿٝٛع١ٝ ٚايطأزلاي١ٝ.ا

ٚؾه٬ّ عٔ دٓٛح املٓٗر اؾسٜس عٔ ؾًو ايٓعاّ ا٭غاغٞ يًشعب 

ايؿٝٛعٞ، ؾكس أنس َٔ خ٬ٍ تعٗسٙ بتشكٝل اجملتُع ايؿٝٛعٞ خ٬ٍ 

ايعؿطٜٔ غ١ٓ املكب١ً، ع٢ً ؾؿٌ ايؿٝٛع١ٝ خ٬ٍ ا٭ضبعني غ١ٓ املان١ٝ يف خًل 

ٝٛعٞ. ٖٚا ٜعين إٔ ايؿٝٛع١ٝ نؿهط٠ ا٭غاؽ املازٟ ٚايتهٓٝهٞ يًُذتُع ايؿ

تؿكس ايكسض٠ ع٢ً َا ٜػُْٛ٘ باؿت١ُٝ ايتاضى١ٝ يف ا٫ْتكاٍ َٔ ايطأزلاي١ٝ 

إىل ا٫ؾذلان١ٝ. ٜٚعٛز ٖصا ايعذع أغاغّا إىل إٔ ايؿٝٛع١ٝ ٫ تطنع ع٢ً 

أقٍٛ ٚقٛاعس عا١َ قاب١ً ٫غتٝعاب َؿانٌ اؿٝا٠ املتذسز٠ املتعكس٠، مما 

ٔ ايتعسٌٜ ٚايتػٝرل اؾعضٜني يف أقٛشلا املٓٗذ١ٝ نٗا إىل نجرل َعطٸ

 ٚايؿهط١ٜ يف أقٌ َٔ ضبع قطٕ.

                                                           
1
 .73انًاصٌح انضٌانٍكرٍكٍح ص - 
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سٍ عٓ٘ إىل سٌ ٚغط، ٖٚٛ ا٫ستؿاظ ٛ )املًه١ٝ ايؿطز١ٜ( عٴقؾُبسأ 

يًسٚي١ بايكٓاعات ايجك١ًٝ ٚايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚاملكاضف ٚاملؿاضٜع ايعا١َ، 

 زٟ.عٞ ايؿطٚتطى ايكٓاعات ايكػرل٠ ٚايتذاض٠ ايٛغط٢ يًػٸ

ٍ عٔ َبسأ )تٛظٜع ايػًع ا٫غت٬ٗن١ٝ( ؾبسٍ إٔ ناْت سٹنصيو عٴ

ايكاعس٠ )َٔ نٌ سػب قسضت٘ ٚيهٌ سػب سادت٘( أقبشت نُا ْل عًٝٗا 

)َٔ نٌ سػب قسضت٘ ٚيهٌ سػب َا  5936ايسغتٛض ايػٛؾٝاتٞ  املعسٍ عاّ 

ٜ٪زٜ٘ َٔ عٌُ، َٚٔ ٫ عٌُ ي٘ يٝؼ ي٘ اؿل إٔ ٜأنٌ( َٚط٠ ثايج١ دا٤ 

ٜؿرل إىل إٔ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ غٝطبل خ٬ٍ ايعؿط  5965ع اؾسٜس عاّ املؿطٚ

( َبسأ ايتٛظٜع سػب اؿاد١( ٚبصيو 5981-5975غٓٛات ايٛاقع١ بني )

 .5936ٜذلادع اؿعب ايؿٝٛعٞ َط٠ أخط٣ عٔ تعسٌٜ عاّ 

َٚٔ ا٭َج١ً اؿػ١ٝ اييت تػام ع٢ً انططاب َعاٜرل ايٓٗر ايؿٝٛعٞ، 

١َٝ املعطٚؾ١ باغِ )ايػٛؾٛنٛظ( بعس إٔ ظٗط ؾؿًٗا، ٚبعس إيػا٤ املعاضع اؿهٛ

اٱناؾ١ إىل ايتعس٬ٜت ا٭خط٣ اؿه١َٛ َبايؼ طا١ً٥ َٔ املاٍ. ب إٔ نًؿت

 اييت أدطٜت ع٢ً امل٪غػات ايعضاع١ٝ املعطٚؾ١ باغِ )ايهًٛنٛظ(.

ٚاؿكٝك١ إٔ ايؿهط ايؿٝٛعٞ َٔ ّٜٛ ٚيس نإ يف ٚنع ٫ ٜػُح ي٘ باؿٝا٠ 

 ض إ٫ مبكساض َا ؼُٝ٘ ايك٠ٛ اييت ميتًهٗا.ٚا٫غتُطا

ٖصٙ اؿكٝك١ أؾكشت عٔ ْؿػٗا يف نجرل َٔ َٛاقـ ايتأزٜب ٚايعٓـ 

ٗا )ايهطًَني( َٔ عسز َٔ ايبًسإ ا٫ؾذلان١ٝ يف ؾطم أٚضٚبا، قؿاييت ٚ

 بسع٣ٛ خطٚدٗا ع٢ً اـطٛط ا٭غاغ١ٝ )ي٬ٜسٜٛيٛد١ٝ ايؿٝٛع١ٝ(.

)غَٛٛيها(  يف ٚد٘ )أٚيدلخت( ٚ ؾًكس ٖع ايهطًَني يف ايػابل عكاٙ

.. ٚيف عٗس قطٜب ادتاست دٝٛؾ٘ ايعاق١ُ ٚ)اجملطٜني( ٚ)ايكٓٝٓٝني(

 (٦ٛا عٔ )زٜٔٛا  عكا ايطاع١ عًٝ٘ ٚقبٹٜعتدل أِْٗ ؾّكَٔ ايتؿٝه١ٝ يتأزٜب 

 َاضنؼ ٚيٝٓني؟.
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ٚإٕ أؾس َا ىؿاٙ )ايهطًَني( ٚىاؾ٘ إٔ ٜؿًت ايعَاّ َٔ ٜسٙ، ٚؽطز عٔ 

ت١ً ايؿٝٛع١ٝ زٍٚ ؾسٚي١ ٫ غُٝا ٚقس غبل إٔ أؾًتت َٔ قبهت٘ طاعت٘ زٍٚ ايه

 نٌ َٔ )ٜٛغػ٬ؾٝا ٚضَٚاْٝا(.

ٚايصٟ ُٜٗٓا ٖٓا ٚيف ٖصا املكاّ ٖٛ اٱؾاض٠ إىل إٔ ايعاٌَ ا٭غاغٞ ايهأَ 

ايبًسإ ا٫ؾذلان١ٝ ٖٛ إٔ  ٚاملٓاظعات املتكاعس٠ بنيٚضا٤ ا٭ظَات اؿاز٠ 

املباز٨ )ايٛنع١ٝ( خانع١ يًتؿػرلات )ايؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ( نػرلٖا َٔ 

ٚايتكٛضات ايؿدك١ٝ يععُا٤ اؿطن١ ايؿٝٛع١ٝ، ٖٚصا َا دعًٗا تسٚض خ٬ٍ 

٬ٜٚت اؾسي١ٝ املتٓاقه١، مما ْكـ قطٕ َٔ ايعَٔ يف زٚا١َ َؿطغ١ َٔ ايتأ

٣ إىل اْؿطاط ٚسس٠ اؿطن١ ايؿهط١ٜ ٚإىل ْؿ٤ٛ َساضؽ َتعسز٠ ايؿهط أز

ٚاملاٚتػ١ٝ...  ـ ٚايهاغذل١ٜٚ ـ ٚايذلٚتػه١ٝ ـ يػتاي١ٝٓٝٚا ـ ايؿٝٛع١ٝ )ناي١ًٝٓٓٝ

 اخل(.

إٕ بؿط١ٜ )ايؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ( دعًٗا تؿكس عٓكط زميَٛتٗا ٚبكا٥ٗا، 

تكطسّ ا ٚدعًٗا تؿكس ايكسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ َؿانٌ اؿٝا٠، نُا دعًٗ

 بهجرل َٔ املباز٨ ايؿطط١ٜ ٚؽطز عٔ اؿكا٥ل ايه١ْٝٛ ايجابت١..

جٛض٠ ايبًؿؿ١ٝ ايؿٝٛع١ٝ اؿُطا٤( يف ؼكٝل ايػا١ٜ َٔ ٚسني ؾؿًت )اي

قٝاَٗا، ٚغست )اؾ١ٓ املٛعٛز٠( غذّٓا ضٖٝبّا ٫ ٜطام، ٚسٝا٠ نٓها ًَ٪ٖا 

ايب٪ؽ ٚايؿكا٤.. ٚغسا )ايػ٬ّ ٚايعساي١( ؾعاضات محطا٤ ًَطد١ بايسَا٤، 

ا سكٝك١ َؾأْٗا ؾإٔ ايؿعاضات ايهاشب١ املعٜؿ١ اييت ٜطؾعٗا )ايػطب( ٱخؿا٤ 

تػطٝ٘ دطا٥ُ٘ ٚخساع ايطأٟ ايعاّ ايعاملٞ.. عٓس شيو بسا ايتؿكل يف )اؾػِ 

ايؿٝٛعٞ( ٚاْؿذطت يف أما٥٘ ايكطٚح ٚعُت أدعا٤ٙ اؾٝٛب ٚاؾطٚح.. ٖٚصٙ 

ٖٞ ايٓٗا١ٜ املٓتعط٠ ٚاملكرل احملتّٛ يهٌ ا٫ػاٖات املاز١ٜ ٚا٭ْع١ُ ايٛنع١ٝ 

 ٚايؿًػؿات ايبؿط١ٜ.
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١ إىل ٖس٣ اهلل ٚإىل ْػإ ٚقكٛضٙ ٚسادت٘ املًشٸإْ٘ تأنٝس ع٢ً عذع اٱ

ٗٳا ٜٳا: ؾطع اهلل  ٜټ ٓٻاؽٴ َأ ٌٷ نٴِطبٳ اي ُٹعٴٛا َٳجٳ ٘ٴ َؾاغٵتٳ ٕٻ َي ٔٳ ِإ ٕٳ ايَّصٹٜ ٔٵ تٳسٵعٴٛ ِٕ َٹ  اهللٹ زٴٚ

ٔٵ ًُُكٛا َي ِٛ شٴبٳابٶا ٜٳدٵ ُٳعٴٛا ٚٳَي ٘ٴ ادٵتٳ ٕٵ َي ِٴ ٚٳِإ ٗٴ ًُبٵ ٝٵ٦ٶا ايصټبٳابٴ ٜٳػٵ ٓٵ َيا ؾٳ ٙٴٜٳػٵتٳ ٘ٴ كٹصٴٚ ٓٵ  َٹ

ـٳ ًُٛبٴ ايطَّايٹبٴ نٳعٴ ٙٹ سٳلٻ اهلَل َقسٳضٴٚا َٳاٚٳامَلِط ٕٻ َقسٵِض ٌّ اهلَل ِإ ِٛ  َيَك

 .{74:73:اؿر}عٳِعٜعٷ

*** 

 مزاجع البحث

 .*أقٍٛ ايؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ

 .*املاز١ٜ ايسٜايٝهتٝه١ٝ

 .*ايبٝإ ايؿٝٛعٞ

 .بٍٛ ؾٛيهٝٝ٘ ـ *ٖصٙ ٖٞ ايسٜايٝهتٝه١ٝ

 .املاضتني زٚزز ـ*أعطف َصٖبو 

 .يط٬ٍ اؾطدؼ * َاضنؼ ٚاـًل ـ

 .إبطاِٖٝ سساز *ايؿٝٛع١ٝ ٚايسميكطاط١ٝ ـ

 .قُس َٓرل يطؿٞ *سكا٥ل عٔ ايؿٝٛع١ٝ ـ

 .ابجملُٛع١ َٔ ايهتٸ *سكٝك١ ايؿٝٛع١ٝ ـ

 .قُس خًٝؿ١ ايتْٛػٞ *اـطط ايٝٗٛزٟ ـ

 .غامن عبسٙ *ْكض ا٫ؾذلان١ٝ املاضنػ١ٝ ـ

 .ابٔ محسٕٚ ؿٝٛع١ٝ ٚايؿٝٛعٝني ـْعط اي *اٱغ٬ّ يف

 .َاغُٝٛ غًؿازٚضٟ *ْٗه١ ايؿٝٛع١ٝ اؿسٜج١ ـ

 .َانؼ اٜػتُإ *تأ٬َت يف ؾؿٌ اٱؾذلان١ٝ ـ

 غؼ اي١ًٝٓٝٓٝ ـ غتايني.*ُأ
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 الرأمسالية

 

 .*َع٢ٓ ايطأزلاي١ٝ

 .*قإْٛ ايبشح عٔ ايطبح

 .*قإْٛ املعامح١

 .*قإْٛ ايتُطنع ع٢ً اٱْتاز ٚسكطٙ

 .يػعط املدؿض*قإْٛ ا

 .*سهِ اٱغ٬ّ يف ايطأزلاي١ٝ
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٫ تعتدل ايطأزلاي١ٝ َصٖبّا تعتُسٙ اؿهَٛات بٌ ٖٞ ْعاّ اقتكازٟ ٜكّٛ 

 ..ع٢ً أغاؽ متًو ا٭ؾطاز ٚايؿطنات يهٌ ٚغا٥ٌ اٱْتاز

أْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ؾطاز ٟ( أسس ؾ٬غؿ١ ايؿهط ايطأزلايٞ "ٜط٣ )ؾطْٛا ٜهٓا

ٚا ٚؾل َكاؿِٗ اـاق١، ٚإٔ ٜػُح شلِ مبعاٚي١ أسطاضّا يف ايعٌُ، ٚإٔ ٜػرل

املٗٔ اييت ىتاضْٚٗا ٚإٔ تذلى شلِ سط١ٜ ا٫ْتكاٍ ٚسط١ٜ ادتٓا٤ ايجطٚات 

ٚسط١ٜ ايتكطف يف ممتًهاتِٗ نُا ٜطبٕٛ، ٫ٚ هٛظ أبسّا يًسٚي١ إٔ تتسخٌ يف 

 ْؿاطاتِٗ".

ٞ مبا ٚميهٓٓا إٔ ًْدل أبطظ ايعٛاٖط اييت ٜتُدض عٓٗا ايٓعاّ ايطأزلاي

:ًٜٞ 

 ٚيط٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ٚملٓابع ايجطٚات. أ٫ّٚ: متًو ا٭ؾطاز يٮضض

ثاّْٝا: تهايب ا٭ؾطاز يف اؿكٍٛ ع٢ً ا٭ضباح ٚابتهاض ؾت٢ املؿطٚعات 

ٚايططم اييت ت٪زٟ إىل شيو ٚٚغا٥ٌ ناْت َؿطٚعات ٚططقّا َؿطٚع١ أٚ غرل 

 َؿطٚع١.

َا وكك٘ شيو َٔ بػط ثايجّا: ايعٌُ ع٢ً ْؿط ايتذاض٠ يف أما٤ ايعامل ٚ

غًطإ ايٓؿٛش املايٞ ٚايػٝاغٞ ع٢ً امل٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٚاؿه١َٝٛ مبا 

 وكل َكاحل ايسٍٚ ٚامل٪غػات ايطأزلاي١ٝ.

 

 َا ٖٞ ايطأزلاي١ٝ؟

يف نتاب٘ )زضاغات يف ايعكا٥س( ؼت ٖصا  "أمحس ايؿبٝاْٞ"ٜكٍٛ ا٭غتاش 

يصٟ ابتسعت٘ ايػًب١ٝ يف أض٣ إٔ ايطأزلاي١ٝ ٖٞ املدطط ايهاٌَ ا)ايعٓٛإ 

ايعكٌ ايبؿطٟ يتٓعِٝ ٚإزاض٠ ٚتٛدٝ٘ ايػطٜع٠ ايبؿط١ٜ يف أسط أزٚاضٖا 
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ٞ اؿٝٛا١ْٝ اييت ٜٓعُٗا ايعكٌ، إش أْٗا اشلُذ١ٝ. يصيو اعتدل ايطأزلاي١ٝ ٖ

ٚاعّٝا ُّْٚٗا ٜكعّا ٜعطف أٖساؾ٘ ٜٚعطف ايٛغا٥ٌ اييت ٜػًهٗا متجٌ طُعّا 

١ خاْك١.، إْٗا يف كنٝ ٠ٚتٗتسٟ بٓٛض ايعكٌ، ٚأثطإيٝٗا، ٚؾطا١ٖ تتػص٣ بايٛاقع 

 .(اختكاض أضق٢ ايسضدات اييت ٚقٌ إيٝٗا "ايعكٌ اؿٝٛاْٞ" يف اٱْػإ

ؾؿٞ ظٌ ايٓعاّ ايطأزلايٞ تٓعسّ ست٢ ايؿها٥ٌ ايك١ًًٝ اييت عطؾٗا 

فتُع اٱقطاع ؾها٥ٌ ايٓد٠ٛ ٚايؿٗا١َ ٚايؿطٚغ١ٝ.. يصيو ٜبًؼ يف ايٓعاّ 

ٚايعكٌ اٱْػاْٞ" يف اٱْػإ " بني "ايعكٌ اؿٝٛاْٞ" ٚ ايٞ ايكطاعايطأزل

١ َعٗطٖا ٚدٖٛطٖا، ؾ٬ سٝا٠ إ٫ يٮق٣ٛ، ٫ٚ دص اجملتُع َٔ ايػابشضٚت٘. ٜٚتٸ

 ٚدٛز يًهعٝـ.

أَا أّ ايؿها٥ٌ َٚٓبعٗا يف ظٌ ايٓعاّ ايطأزلايٞ ؾٗٞ ايطبح ايطبح بأٟ 

 تتػص٣ َٔ زَا٤ ٚغ١ًٝ ٚغبب. ٚايطأزلاي١ٝ نُا غٓط٣ ؾُٝا ٜأتٞ َٔ عح ٫

 ايؿعب ؾشػب، بٌ إمنا ًٜتِٗ ايطأزلايٕٝٛ بعهِٗ بعهّا أٜهّا.

كٗا ع٢ً نٌ ْؿاطاتٗا. ٚيًطأزلاي١ٝ قٛاْني ضٖٝب١ تػرل مبٛدبٗا ٚتطبٸ

 ٖٚصٙ ايكٛاْني ايطٖٝب١ ٖٞ:

 قإْٛ ايبشح عٔ ايطبح.-5

 قإْٛ املعامح١ ٚاملٓاؾػ١.-2

 .قإْٛ ايتُطنع ٚايكسض٠ ع٢ً اٱْتاز ٚسكطٙ-3

 قإْٛ ايػعط املدؿض. -4

 ٚغٓتٓاٍٚ اٯٕ نٌ قإْٛ َٔ ٖصا ايكٛاْني ع٢ً سس٠.

 قإْٛ ايبشح عٔ ايطبح: -5

إٕ ٖصا ايكإْٛ ٜؿهٌ ايتعاضض اؾٖٛطٟ بني ايٓعاّ ا٫ؾذلانٞ ٚايٓعاّ 

ايطأزلايٞ.. ؾايٓعاّ ا٫ؾذلانٞ وكط غاٜات٘ ا٫قتكاز١ٜ يف غس استٝادات 
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ايطأزلايٞ ا٫قتكاز مٛ ؼكٝل ا٭ضباح ٚاختبا٥ٗا  ٘ ايٓعاّايبؿط، بُٝٓا ٜٛدٸ

 ٚتهسٜػٗا يف قٓازٜل أقشاب املؿطٚعات.

ايكٛاْني ع٢ً اجملتُع ايصٟ  طأزلاي١ٝ أٚ َا تبسأ يف تطبٝل ٖصٙٚتبسأ اي

ْٗا أ تٓؿأ ؾٝ٘ ٚتٓؿط. ٜٚهٕٛ أٍٚ نشاٜا ٖصا ايكإْٛ ايعُاٍ ٚاملػتًٗهٕٛ، إش

 سػاب ا٭دٛض.اسٗا ع٢ً ضبأتػع٢ أبسّا إىل ظٜاز٠ 

ٚمٔ إشا َا عسْا إىل املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ تطٛض ايطأزلاي١ٝ ؾاٖسْا َٔ 

س ايعُاٍ، إش نإ ٖسؾٗا ؿع ايصٟ ناْت ايطأزلاي١ٝ متاضغ٘ نا٫غتػ٬ٍ ايب

ا٭غاغٞ ٜذلنع أ٫ّٚ ٚأخرلّا ع٢ً ابتعاظ أندل قسض َٔ ايػاعات اٱْتاد١ٝ َٔ 

 ايعُاٍ يكا٤ أقٌ قسض ممهٔ َٔ ا٭دٛض..

ٚؾل ٖصا ايكإْٛ، قإْٛ ايبشح عٔ ايطبح، ٜكبح ايعاٌَ غًع١ خانع١ ٚ

يكإْٛ ايعطض ٚايطًب. ؾًٝؼ يٮدٛض سس أز٢ْ أٚ سس أع٢ً، ٚإمنا تكطض 

 َػتٛاٖا ساد١ ايػٛم ايكٓاع١ٝ أ٫ّٚ َٚكساض عسز ايعُاٍ ثاْٝا.

ح عٔ ايطبح بايطأزلايٝني ٚبايسٍٚ ايطأزلاي١ٝ إىل شٜٚسؾع قإْٛ ايب

طابح يف نٌ قطط ٚبًس َٔ أقطاض ايعامل. ٚنًٓا ٜصنط املآغٞ عٔ املايتؿتٝـ 

بٛاغط١ ْؿٛشٙ املايٞ ٚايتذاضٟ يف  ا٫غتعُاضاٱْػا١ْٝ اييت اقذلؾٗا ٜٚكذلؾٗا 

 .ؾت٢ أقطاض ا٭ضض.

 قإْٛ املعامح١: -2

قًت يف َطًع ايبشح: إٕ ايطأزلايٝني ٫ ٜعٝؿٕٛ ع٢ً زَا٤ ايطبك١ ايعا١ًَ 

إ املػتعُطات عػب، بٌ إِْٗ ًٜتُٕٗٛ بعهِٗ بعهّا ٜٚتػصٕٚ بًشّٛ غه

أٜهّا. ؾهٌ َؿطٚع قٓاعٞ هس يف َجًٝ٘ َٔ املؿطٚعات ايكٓاع١ٝ َٓاؾػّا ي٘ 

ض س يتكؿ١ٝ ٖصا املؿطٚع ٚا٫غت٦جامحّا، يصيو ٜػع٢ بهٌ َا أٚتٞ َٔ دَٗٚعا

 ّا بادتٓا٤ ا٭ضباح.بايعبا٥ٔ ٚا٭غٛام. ٚشيو نً٘ سب
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ٕ ْؿتـ عٔ أغباب مجٝع اؿطٚب َٓص إٔ عطف ٚمٔ إشا َا أٚضزْا أ

ايتٓعِٝ ايطأزلايٞ يًُذتُع ٚايسٚي١ ؾإْٓا ْطز أغباب نٌ سطب إىل ٖصا 

 ايكإْٛ: قإْٛ املٓاؾػ١ ٚاملعامح١.

 

 قإْٛ ايتُطنع ع٢ً اٱْتاز ٚسكطٙ: -3

إٕ قإْٛ املٓاؾػ١ ايصٟ ٜسؾع بايؿعٛب ٚا٭َِ إىل خٛض غُطات اؿطٚب 

طأزلايٝني، ٜسؾع أٜهّا بايؿطنات إىل ا٫قططاع ٚايكطاع َٔ ايطأزلاي١ٝ اي

بعهٗا نس بعض. إش ؼاٍٚ ايؿطنات ايهدل٣ تكؿ١ٝ ايؿطنات ايكػرل٠ أٚ 

املتٛغط١، ٚشيو إَا عٔ ططٜل ابت٬عٗا بؿطا٤ أنجط١ٜ أغُٗٗا، أٚ عٔ ططٜل 

َٓاؾػتٗا َٓاؾػ١ ؾسٜس٠ ت٪زٟ بايتايٞ ِإىل إؾ٬ؽ ايؿطنات ايكػرل٠ أٚ 

 َٚٔ ثِ اْٗٝاضٖا نًّٝا. املتٛغط١

ٚتًعب املكاضف زٚضّا نبرلّا يف ؼكٝل أغطاض ايؿطنات ايهدل٣ يتكؿ١ٝ 

إش إٕ املكاضف تعُس يف أٚقات ا٭ظَات إىل َٓع  ايؿطنات ايكػرل٠ أٚ املتٛغط١.

ايكطٚض عٔ ايؿطنات ايكػرل٠ أٚ املتٛغط١، ٚتكّٛ مبطايب١ ٖصٙ ايؿطنات 

 سؾع إىل اٱؾ٬ؽ ٚا٫ْٗٝاض.تٴ بتػسٜس َا عًٝٗا َٔ زٜٕٛ، ٚبٗصا

 قإْٛ ايػعط املٓدؿض: -4

إمنا٥ٗا، ٚشيو عٔ ططٜل ٜكٍٛ ٖصا ايكإْٛ باحملاؾع١ ع٢ً ا٭ضباح َع 

ٜٓؿأ عٔ انؿاض  ا١ًَ. أَا  َاايتٛغع املٝهاْٝهٞ يف اٱْتاز ٚتكًٝل ايٝس ايع

عٔ يف تهايٝـ ايػًع١ عٔ ططٜل تكًٝل ا٭دٛض ايٓاؾ٧ عٔ ا٫غتعان١ باٯي١ 

ايعُاٍ، ؾٗٛ ٜ٪زٟ إىل ؽؿٝض غعط ايػًع١ ع٢ً َكازٜط ا٭ضباح، ٚبصيو 

واؾغ ايطأزلايٕٝٛ ع٢ً أضباسِٗ زٕٚ إٔ ٜ٪ثط ؽؿٝض غعط ايػًع١ ع٢ً 

َكازٜط ا٭ضباح اييت تسخٌ عًِٝٗ، ٖٚصا نً٘ بػبب إٔ املؿه١ً قس سًت عٔ 

ل ا٫غتػٓا٤ ططٜل تكًٝل ايٝس ايعا١ًَ، ٚبايتايٞ ا٫مساض بايتهايٝـ عٔ ططٜ

 عٔ زؾع ا٭دٛض يعُاٍ سًت اٯي١ قًِٗ.
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 سهِ اٱغ٬ّ يف ايطأزلاي١ٝ:

 إٕ ايٓعاّ ايطأزلايٞ ىايـ اٱغ٬ّ َٔ ٚدٛٙ عس٠ َٓٗا: 

إٕ اٱغ٬ّ ٜطؾض ايٓعاّ ايطأزلايٞ أغاغّا ع٢ً اعتباض أْ٘ ْعاّ  -5

ٚنعٞ نُا ٜطؾض بايتايٞ غا٥ط ا٭ْع١ُ ايٛنع١ٝ... ٜٚعتدل إٔ )بؿط١ٜ( 

ايٓعِ ايٛنع١ٝ غبب ؾؿًٗا ٚدطث١َٛ ؾٓا٥ٗا... نُا ٜعتدل إٔ نٌ ْعاّ 

ٚنعٞ إمنا ٖٛ تطاٍٚ ع٢ً سل اهلل يف ايتؿطٜع، ٚإٔ املٓٗر ايٛسٝس ايصٟ ختِ 

ب٘ ايطغا٫ت ٚا٭زٜإ مجٝعّا، ٚأضازٙ َٓٗر سٝا٠ يًبؿط١ٜ يف ناؾ١ ايعكٛض إمنا 

ٕٻ ٖٛ اٱغ٬ّ ٔٳ ِإ ٓٵسٳ ايسِّٜ ًَا اهللٹ عٹ ٔٵ،  {59:عُطإ آٍ}ّٴ..اِٱغٵ َٳ ٝٵطٳ ٜٳبٵتٳِؼ ٚٳ  َغ

ِّ ًَا ٓٶا اِٱغٵ ٔٵ زٹٜ ًَ ٌٳ َؾ ٘ٴ ٜٴِكبٳ ٓٵ ٛٳ َٹ ٖٴ ٔٳ اَٯخٹطٳ٠ٹ ؾٹٞ ٚٳ ٔٳ َٹ ـَاغٹِطٜ  .{85:عُطإ آٍ} ا

ٚايٓعاّ ايطأزلايٞ سني ٜكّٛ ع٢ً تهٜٛٔ طبك١ يف اجملتُع تػتأثط  -2

إمنا ٜهطؽ بصيو  بتساٍٚ املاٍ ٚاغتجُاضٙ، نُا تػتأثط بايٓؿٛش ٚايػًط١

ايطبك١ٝ ٚاملعامل ا٫دتُاع١ٝ. ٖٚصا ىايـ اٱغ٬ّ ايصٟ ٜ٪َٔ بهطٚض٠ 

تكٝٝس املًه١ٝ ايؿطز١ٜ ٚقاضب١ تهسٜؼ ايجطٚات، ٚايصٟ ٜهع َٔ ايتؿاضٜع َا 

٢ًَ اهلُل َأَؾا٤ٳ َٳاتؿتٝتٗا ٚتٛظٜعٗا ع٢ً أؾهٌ ٚد٘.  ٜهُٔ ٘ٹ عٳ ٔٵ ضٳغٴٛيٹ ٌِ َٹ ٖٵ  َأ

٘ٹ ايُكطٳ٣ ٍِٚٳيٹًطٻ َؾًً َٳ٢ ايُكطٵبٳ٢ ٚٳيٹصٹٟ غٴٛ ٝٳتٳا ِٔ ٚٳامَلػٳانٹنِي ٚٳاي ٌِ ٚٳابٵ ٞٵ ايػٻبٹٝ  َيا َن

ٕٳ ٔٳ زٴَٚي١ّ ٜٳُهٛ ٝٵ ٝٳا٤ٹ بٳ ٓٹ ِٵ اَ٭ِغ ٓٵُه َٳا َٹ ِٴ ٚٳ ٍٴ َآتٳاُن ٙٴ ايطٻغٴٛ َٳا َؾدٴصٴٚ ِٵ ٚٳ ٗٳاُن ٘ٴ ْٳ ٓٵ  عٳ

ٗٴٛا ْٵتٳ ٕٻ اهلَل ٚٳاتٻُكٛا َؾا ٔٳ ،{7:اؿؿط}ايعٹَكابٹ ؾٳسٹٜسٴ اهلَل ِإ ٚٳايَّصٹٜ ٕٳ ..  ٓٹعٴٚ ٖٳبٳ ٜٳِه  ايصٻ

ٗٳا ٚٳَيا ٚٳايؿٹهٻ١َ ْٳ ٓٵؿٹُكٛ ٌِ ؾٹٞ ٜٴ ِٵ اهللٹ غٳبٹٝ ٖٴ ٍِ بٹعٳصٳابٺ َؾبٳؿِّطٵ     .{34:ايتٛب١} َأيٹٝ

ٚايٓعاّ ايطأزلايٞ سني ٜكّٛ ع٢ً إط٬م اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ٚإباس١  -3

جملتُع. ٖٚصا ا٫ستهاض، إمنا ٜعٌُ ع٢ً إشنا٤ ضٚح ا٭ْا١ْٝ ايؿطز١ٜ يف ا

ٜكطسّ باٱغ٬ّ ايصٟ وطم أٍٚ َا وطم ع٢ً ؼكٝل َكًش١ اؾُاع١ 

 ٫ نطض ٫ٚ نطاض(.ملكاحل ايعا١َ ٚايكاعس٠ يف شيو )ٚوطّ اٱنطاض با
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ٚيصيو وطّ اٱغ٬ّ ا٫ستهاض ٚاغتكاب سكٛم اٯخطٜٔ ٚأنٌ أَٛاشلِ 

ايتٛاظٕ بني بايباطٌ. ٖٚٛ بايتايٞ ٜعطٞ اٱْػإ َٔ اؿط١ٜ َا وؿغ ب٘ 

 َكًش١ ايؿطز َٚكًش١ اؾُاع١.

ٚايٓعاّ ايطأزلايٞ سني ٜكّٛ ع٢ً إباس١ )ايطبا( ايصٟ ٖٛ يف ايٛاقع  -4

ع١ً ايعًٌ يف نٌ َا ٜؿهٛ َٓ٘ ايعامل َٔ انططاب َٚؿانٌ، ٚايصٟ ٜعتدل 

َٔ ايٓعاّ ايطأزلايٞ )عُٛزٙ ايؿكطٟ( ىايـ اٱغ٬ّ ايصٟ وطّ ايطبا 

ٔٳتعاىل: . قاٍ ؼطميّا قطعّٝا ٕٳ ايَّصٹٜ ٕٳ َيا ايطِّبٳا ٜٳِأُنًُٛ َٴٛ ُٳا ِإيَّا ٜٳُكٛ ّٴ َن  ٜٳُكٛ

٘ٴ ايَّصٹٟ ٕٴ ٜٳتٳدٳبٻُط ٝٵَطا ٔٳ ايؿٻ ِٵ شٳيٹَو امَلؼِّ َٹ ٗٴ ْٻ ُٳا َقاُيٛا بٹَأ ْٻ ٝٵعٴ ِإ ٌٴ ايبٳ ٌٻ ايطِّبٳا َٹجٵ  ٚٳَأسٳ

ٝٵعٳ اهلُل ّٳ ايبٳ ُٵشٳ، ٚقاٍ: {275:ايبكط٠}  ايطِّبٳا ٚٳسٳطٻ ٜٴطٵبٹٞ ايطِّبٳا اهلُل لٴٜٳ  ايكٻسٳَقاتٹ ٚٳ

ٗٳا ٜٳا، ٚقاٍ: {276:ايبكط٠} ٜټ ٔٳ َأ ٓٴٛا ايَّصٹٜ َٳ ٞٳ َٳا ٚٳشٳضٴٚا اهلَل اتٻُكٛا َآ ٔٳ بٳكٹ ٕٵ ايطِّبٳا َٹ  ِإ

ِٵ ٓٵتٴ ٓٹنيٳ ُن َٹ ٕٵَٴ٪ٵ ِٵ َؾِإ ًُٛا َي ْٴٛا تٳِؿعٳ ٔٳ بٹشٳطٵبٺ َؾِأشٳ ٘ٹ اهللٹ َٹ ٕٵ ٚٳضٳغٴٛيٹ ِٵ ٚٳِإ ًَ تٴبٵتٴ ِٵَؾ  ُه

ِٵ ضٴ٤ٴٚؽٴ ٛٳايٹُه َٵ ٕٳ َيا َأ ُٴٛ ًٹ ٕٳ ٚٳَيا تٳِع ُٴٛ ًَ    {279:278:ايبكط٠} تٴِع

ٚأخرلّا ؾإٕ ايٓعاّ ايطأزلايٞ سني ٜٓعط إىل اٱْػإ ع٢ً أْ٘ نا٥ٔ  -5

َازٟ فطز َٔ املٍٝٛ ايطٚس١ٝ ٚا٭ؾهاض ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػاٜات املع١ٜٛٓ، ٖٚٛ سني 

تُع َٔ ضؾع١ َع١ٜٛٓ ٚزلٛ ضٚسٞ ٫ ٜبايٞ ؾُٝا هب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ اجمل

 ٚأخ٬قٞ، إمنا ٜتػا٣ٚ َع غا٥ط املصاٖب املاز١ٜ ا٭خط٣ اييت ٜطؾهٗا اٱغ٬ّ.

 

*** 

 

 مزاجع البحث

 *اقتكازْا يًػٝس قُس باقط ايكسض.

 *أغؼ ا٫قتكاز بني اٱغ٬ّ ٚايٓعِ املعاقط٠ يًُٛزٚزٟ.
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 يًبٗٞ اـٛيٞ. ان١ٝ ـ*اٱغ٬ّ ٫ ضأزلاي١ٝ ٫ٚ اؾذل

 ؾطْػٛا برلٚ. *ٖصٙ ٖٞ ايطأزلاي١ٝ ـ

 يًؿٗٝس غٝس قطب. *َعطن١ اٱغ٬ّ ٚايطأزلاي١ٝ ـ

 ٭محس ايؿٝباْٞ. *زضاغ١ يف ايعكا٥س ـ

 يتكٞ ايسٜٔ ايٓبٗاْٞ. *ايٓعاّ ا٫قتكازٟ يف اٱغ٬ّ ـ

 حملُس ايبٗٞ. *اٱغ٬ّ ْٚعِ اؿهِ املعاقط٠ ـ
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 املاسونية

 

 *َا ٖٞ املاغ١ْٝٛ؟

 .*ْؿأ٠ املاغ١ْٝٛ

 * ع٬قتٗا باؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ.

 *َٛقؿٗا َٔ ايسٜٔ.

 * املاغ١ْٝٛ ٚاـًل.

 .*املاغ١ْٝٛ تػعٚ املًٛى ٚايط٩غا٤

 .*املاغ١ْٝٛ تػعٚ ا٭نًرلٚؽ

 *ايعدل١ٜ يف ايسضدات املاغ١ْٝٛ.

 *ايعدل١ٜ يف ايطَٛظ املاغ١ْٝٛ.
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 املاغ١ْٝٛ؟ َا ٖٞ

١ْ ا٭غطاض، مجع١ٝ املاغ١ْٝٛ أٚ املك١ْٝٛ نُا زلاٖا ايبعض ْػب١ يكٝا

غط١ٜ قسمي١ مل تعطؾٗا ب٬ز اٱغ٬ّ إ٫ يف ايعكٛض املتأخط٠، آخص٠ إٜاٖا عٔ 

 ايب٬ز ايػطب١ٝ َٔ إؾطْػ١ٝ ٚإْهًٝع١ٜ ٚإٜطاي١ٝ ٚأملا١ْٝ ٚغرلٖا...

إٕ ايتٛغٌ يف تاضٜذ املاغ١ْٝٛ ٜػتًعّ فًسات ند١ُ نًٗا َأخٛش٠ َٔ 

ٓكٝب يف نتب ايعطب ٚتٛاضىِٗ عٔ نتب ايػطبٝني. أَا إشا ؾا٤ ايباسح ايت

 ؾ٬ هس شلا شنطّا..

ثٕٛ ؾٗٓايو طا٥ؿ١ َٔ امل٪يؿات ٚايهتب أَا ؾُٝا نتب٘ امل٪ضخٕٛ احملسٸ

تعطنت يًُاغ١ْٝٛ َٔ دٛاْب كتًؿ١، َٓٗا امل٪ٜس َٚٓٗا املعاضض.. ٚأشنط 

 َٔ ٖصٙ ايهتب ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

اغ١ْٝٛ( يؿاٖني َهاضٜٛؽ )تاضٜذ املاغ١ْٝٛ ايعاّ( ؾطدٞ ظٜسإ )اٯزاب امل

)ؾٝع١ املاغ١ْٝٛ( يٰبا٤ ايٝػٛعٝني )ايبٓا١ٜ اؿط٠ ٚضٚح املاغ١ْٝٛ( ٭محس 

 ٛ ؾازٟ. ٚغرلٖا.بظنٞ أ

ػا٩ٍ ٚإَعإ ايؿهط ع٢ً ايسٚاّ إٔ تٚايصٟ ًٜؿت ايٓعط.. ٜٚسعٛ إىل اي

َكطًح املاغ١ْٝٛ ٚنًُاتٗا ٚإؾاضاتٗا ٚضَٛظٖا ٚتعابرلٖا نًٗا تكطٜبّا 

 ًػ١( مما ٜسٍ ع٢ً إٔ يًٝٗٛز ايٝس ايطٛىل يف تأغٝػٗا...)عدل١ٜ اي

 

 ْؿأ٠ املاغ١ْٝٛ:

اختًـ امل٪ضخٕٛ يف َٓؿأ ٖصٙ اؿطن١.. ؾُٔ قا٥ٌ عساثتٗا ٚإْٗا مل 

تسضى َا ضٚا٤ ايكطٕ ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ.. َِٚٓٗ َٔ قاٍ إْٗا اْبجكت َٔ 

ا إىل اؿطٚب َِٚٓٗ َٔ أٚقًٗ 5656مجع١ٝ ايكًٝب ايٛضزٟ اييت تأغػت عاّ 

 ايكًٝب١ٝ.
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ٚظعِ آخطٕٚ أْٗا َٔ أٜاّ ايْٝٛإ ايكسَا٤ يف اؾٌٝ ايجأَ بعس امل٬ٝز... 

َِٚٓٗ َٔ ظعِ أْٗا ْؿأت يف ٖٝهٌ غًُٝإ.. َِٚٓٗ َٔ أٚقًٗا إىل ايهٗا١ْ 

املكط١ٜ ٚاشلٓس١ٜ ٚغرلٖا.. َِٚٓٗ َٔ اؾتط ؾكاٍ: إٕ َ٪غػٗا غٝسْا آزّ.. 

ٕ اهلل أغػٗا يف د١ٓ عسٕ ٚإٔ اؾ١ٓ ناْت أٍٚ ٚا٭بًؼ َٔ شيو ظعِ بعهِٗ أ

قؿٌ َاغْٛٞ، ٚإٔ غٝسْا َٝها٥ٌ ض٥ٝؼ امل٥٬ه١ نإ أٍٚ أغتاش أععِ ؾٝ٘، 

 إىل غرل شيو َٔ اشلصض ٚاشلطا٤...

ٚاؿكٝك١ إٔ املاغ١ْٝٛ ناْت ابتهاضّا ٜٗٛزّٜا ٜٗسف إىل اغتكطاب ايك٣ٛ 

غعّٝا ٚضا٤ غاٜتِٗ املٓؿٛز٠ ٖٚٞ ا٫َهاْات ايٝٗٛز١ٜ املٛظع١ يف أما٤ املعُٛض٠ ٚ

 إعاز٠ تأغٝؼ ممًه١ إغطا٥ٌٝ ٚاغت٦ٓاف فس ٜٗٛشا ايعا٥ٌ..

ٚإشا ناْت احملاؾٌ ايؿطق١ٝ ػٌٗ ٖصٙ اؿكا٥ل أٚ تتذاًٖٗا ؾًكس أنست 

ايؿو ع٢ً ق١ً ٖصٙ اؿطن١ يف  ا٭سساخ ٚقاَت ا٭زي١ مبا ٫ وتٌُ

 ..ا٭غاؽ باؿطن١ ايٝٗٛز١ٜ

 

 ع٬قتٗا بايٝٗٛز١ٜ.

ٚايسيٌٝ ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايسسض، ع٢ً ق١ً ايٝٗٛز١ٜ باملاغ١ْٝٛ ٖصٙ ايؿكطات 

ٚإىل إٔ ٜأتٞ ايٛقت ايصٟ ْكٌ " اييت ْٓكًٗا َٔ بطٚتٛن٫ٛت سهُا٤ قٕٗٝٛ:

ؾٝ٘ إىل ايػًط١، غٓشاٍٚ إٔ ْٓؿ٧ ْٚهاعـ خ٬ٜا املاغْٛٝني ا٭سطاض يف 

طٚؾّا بأْ٘ شٚ ضٚح مجٝع أما٤ ايعامل، ٚغٓذصب إيٝٗا نٌ َٔ ٜكرل أٚ ٜهٕٛ َع

( ٖصٙ اـ٬ٜا غتهٕٛ ا٭َانٔ ايط٥ٝػ١ٝ اييت غٓشكٌ Public Spiritعاّ )

 نُا أْ٘ غتهٕٛ أؾهٌ َطانع يًسعا١ٜ. َٓٗا ع٢ً َا ْطٜس َٔ أخباض 

ؼت قٝاز٠ ٚاسس٠ َعطٚؾ١ يٓا ٚسسْا، ٚغتتأيـ  ٚغٛف ْطنع ٖصٙ اـ٬ٜا

ٖٛا اـكٛقٕٝٛ، نٞ اـ٬ٜا ممجً ٙ ايكٝاز٠ َٔ عًُا٥ٓا ٚغٝهٕٛ شلصٖٙص

مذب املهإ ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ قٝازتٓا اؿكٝك١ٝ، ٚغٝهٕٛ شلصٙ ايكٝاز٠ ٚسسٖا 

اؿل يف تعٝني َٔ ٜتهًِ ٚيف ضغِ ْعاّ ايّٝٛ، ٚيف ٖصٙ اـ٬ؾات غٓهع 
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اؿبا٥ٌ ٚاملكا٥س يهٌ اٱؾطانٝني ٚطبكات اجملتُع ايجٛض١ٜ. ٚإٕ َععِ 

 ؿهٌ.ٜٗا إىل تٓؿٝصٖا ساملا تٴاـطط ايػٝاغ١ٝ ايػط١ٜ َعطٚؾ١ يٓا ٚغٓٗس

( يف ايبٛيٝؼ ايسٚيٞ ايػطٟ تكطٜبّا غٝهْٕٛٛ Agenteٚنٌ ايٛن٤٬ )

 أعها٤ يف ٖصٙ اـ٬ٜا.

ات ايبٛيٝؼ أ١ُٖٝ عع١ُٝ يسٜٓا، ٭ِْٗ قازضٕٚ ع٢ً إٔ ًٜكٛا غتاضّا َٚـس

هذط ٚايػدط بني ٛي١ يًكع٢ً َؿطٚعاتٓا، ٚإٔ ٜػتٓبطٛا تؿػرلات َع

 قبٛا أٜهّا أٚي٦و ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ اـهٛع يٓا.ايطٛا٥ـ، ٚإٔ ٜعا

ٜسخًٕٛ يف اؾُعٝات َػاَطٕٚ ٜطغبٕٛ إٔ ٜؿكٛا َٚععِ ايٓاؽ ايصٟ 

 ططٜكِٗ يف اؿٝا٠ بأٟ نٝؿ١ٝ، ٚيٝػٛا َٝايني إىل اؾس ٚايعٓا٤..

جٌ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ غٝهٕٛ ٜػرلّا عًٝٓا إٔ ْتابع أغطانٓا ٚإٔ لعًِٗ ٚ مب

 ٜسؾعٕٛ دٗاظْا إىل اؿطن١.

سُٝٓا تبسأ امل٪اَطات خ٬ٍ ايعاّ ؾإٕ بس٤ٖا ٜعين إٔ ٚاسسّا َٔ أؾس ٚ

ٚن٥٬ٓا إخ٬قّا ٜكّٛ ع٢ً ضأؽ ٖصٙ امل٪اَطات. ٚيٝؼ إ٫ طبٝعّٝا أْٓا نٓا 

ايؿعب ايٛسٝس ايصٟ ٜٛد٘ املؿطٚعات املاغ١ْٝٛ. ٚمٔ ايؿعب ايٛسٝس ايصٟ 

٭َٝني )غرل ٜعطف إٔ ٜٛدٗٗا. ْٚعطف اشلسف ا٭خرل يهٌ عٌُ ع٢ً سني إٔ ا

ايٝٗٛز( داًٖٕٛ مبععِ ا٭ؾٝا٤ اـاق١ باملاغ١ْٝٛ، ٫ٚ ٜػتطٝعٕٛ ست٢ ض١ٜ٩ 

 ايٓتا٥ر ايعاد١ً ملا ِٖ ؾاعًٕٛ...

ٚا٭ممٕٝٛ ٜهجطٕٚ َٔ ايذلزز ع٢ً اـ٬ٜا املاغ١ْٝٛ عٔ ؾهٍٛ قض، أٚ 

ع٢ً أٌَ ٌْٝ ْكٝبِٗ َٔ ا٭ؾٝا٤ ايطٝب١ اييت ػطٟ ؾٗٝا، ٚبعهِٗ ٜػؿاٖا 

٘ قازض ع٢ً ايجطثط٠ بأؾهاضٙ اؿُكا٤ أَاّ احملاؾٌ. ا٭ممٕٝٛ )غرل أٜهّا ٭ْ

٬ت ا٫غتشػإ ٚمٔ ْٛظعٗا ايٝٗٛز( ٜبشجٕٛ عٔ عٛاطـ ايٓذاح ٚتًٗٝ

٘ ـس١َ دعاؾّا ب٬ ؼؿغ، ٚيصا ْذلنِٗ ٜعؿطٕٚ بٓذاسِٗ يهٞ ْٛدٸ

َكاؿٓا نٌ َٔ متتًهِٗ َؿاعط ايػطٚض َٚٔ ٜتؿطبٕٛ أؾهاضْا عٔ غؿ١ً 

كسم عكُتِٗ ايؿدك١ٝ. ٚأْتِ ٫ تتكٛضٕٚ نٝـ ٜػٌٗ زؾع أَٗط ٚاثكني ب
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غطٚضٙ ٚإعذاب٘  ا٭ممٝني إىل ساي١ َهشه١ َٔ ايػصاد١ ٚايػؿ١ً بإثاض٠

ٜٴ بؿدك٘، ٚنٝـ ٜػٌٗ ـ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ـ ٘ ٚععميت٘ بأٖٕٛ جبط ؾذاعتإٔ 

ببػاط١ عٔ تًٌٗٝ ا٫غتشػإ ي٘، ٚبصيو تسؾع٘ إىل  خٝب١ ٚيٛ بايػهٛت

 .(5) خهٛع شيٌٝ

يف نٌ إٕ احملاؾٌ املاغ١ْٝٛ املٓتؿط٠ أسس سهُا٤ قٕٝٛ: ) ٜٚكٍٛ "ٖطتعٍ

ٚإٕ ايٓكاض٣ املٓشطني  أما٤ ايعامل تعٌُ يف غؿ١ً ـ نكٓاع ٭غطانٓا ـ

يٝشككٛا يٓا  ـَٔ غرل ايٝٗٛز  ْٚٓا ع٢ً اغتك٬يٓا، ٚإٕ ٚن٤٬ْا ـيٝػاعس

 نجرلّا َٔ ايػعاز٠(.

 ا أٚي٦و اـٓاظٜط ـ املاغٕٛ غرل ايٝٗٛز ـٜٚكٍٛ أٜهّا: املاغ١ْٝٛ ٫ ٜؿُٗ

ض ايطَاز يف ٚيصيو ٫ ٜطتابٕٛ َٔ َكاقسٖا يكس أٚقعٓاِٖ يف قاؾًٓا نٞ ْصٸ

 عِْٝٛٗ(.

 

 ا٭ٖساف ايكطٜب١ يًُاغ١ْٝٛ:

املاغ١ْٝٛ ٖٞ اؾُع١ٝ اييت تعٌُ يف اـؿا٤ ي٬غت٤٬ٝ ع٢ً ايعامل عٔ -

ُٛع١ َٔ ايهتٌ ايبؿط١ٜ ططٜل بح أؾهاضٖا، ٚإٕ غاٜتٓا ٖٞ تطعِٝ أنجط ف

 .(2)بأؾهاضْا... ٚإٕ تكبٌ أؾهاضْا ٜهٕٛ َبعجّا ٫ضتٝاسٓا

 .(3)إٕ املاغ١ْٝٛ ٖٞ غٝس٠ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ ٫ خازَتٗا

بعس عؿط غٓٛات غٛف ػعٌ املاغ١ْٝٛ غرل ا٭َٛض سػب َؿ٦ٝتٗا زٕٚ -

 .(4)إٔ ت٬قٞ يف ططٜكٗا َكا١َٚ َٔ أسس

                                                           
1

 تغوذىكىالخ دكًاء صهٍىٌ. -
7

 .611-1176يؤذًغ انشغق األػظى انفغَسً سُح  -
6

- Le Republed Maconidue 3.d.4/1882.. 
1

 .311ص 1811َشغج انًشغق األػظى انفغَسٍح سُح  -
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نس اؾُعٝات املػتبس٠  ١ٍ ٖٞ ايٓهاإٕ ايػا١ٜ َٔ ٚدٛز املاغٜٛٓ-

املٓت١ُٝ إىل املانٞ، ٚ٭دٌ ٖصٙ ايػا١ٜ ٜكاتٌ املاغْٕٛٝٛ يف ايكؿٛف ا٭ٚىل، 

 .(5)٭ْٗا ٖٞ املٓع١ُ ايٛسٝس٠ اييت تٓاٖض ا٭زٜإ ٚايكَٛٝات ٚايتكايٝس

 

 ا٭ٖساف ايبعٝس٠ يًُاغ١ْٝٛ:

 .(2)١َٔ أغطاض اؼازْا ٖٛ تأغٝؼ مجٗٛض١ٜ زميكطاط١ٝ عامل١ٝ خؿٝ

إٕ  غا١ٜ املاغ١ْٝٛ نُا أٚنشتٗا قبٌ ْكـ قطٕ ٖٞ تأغٝؼ مجٗٛض١ٜ 

زميكطاط١ٝ عامل١ٝ ٖٚٞ بصيو تتدص )ايٛقٛي١ٝ ٚايٓؿع١ٝ( أغاغّا ي٬ؼاز 

 .(3)املاغْٛٞ

 

 املاغ١ْٝٛ ٚايسٜٔ:

از١ٜ ٬ٜسغ إٔ َٛقـ املاغ١ْٝٛ ٚايسٜٔ ٫ ىتًـ عٔ َٛقـ ا٫ػاٖات امل

اي٬ز١ٜٝٓ ٚتسعٛ إىل سطب ا٭زٜإ  ١ٝٓٝ"اي٬ت"َٓ٘... ؾٗٞ تعٌُ ع٢ً إؾاع١ 

 بكٛض٠ عا١َ.

ٜٚبسٚ ٖصا ٚانشّا دًّٝا َٔ نجرل َٔ نتب اؿطن١ املاغ١ْٝٛ ٚتكطوات 

 ٚخطب ظعُا٥ٗا.

اييت تعتدل  يف َس١ٜٓ "يٝٝر" 5865ْعكس يف غ١ٓ ؾؿٞ َ٪متط ايط٬ب ايصٟ ا

يف ايط٬ب  "Laf argeاغ١ْٝٛ، أعًٔ املاغْٛٞ املؿٗٛض "املطانع امل ٣إسس

هب إٔ ٜتػًب ضٚغٝا ٚإْهًذلا ٚؾطْػا قا٬ّ٥: )ايٛاؾسٜٔ َٔ أملاْٝا ٚإغباْٝا ٚ

ىطم ايػُاٚات ٚميعقٗا  اٱْػإ ع٢ً اٱي٘ ٚإٔ ٜعًٔ اؿطب عًٝ٘ ٚإٔ

 .نا٭ٚضام(

                                                           
1

 .733ص 1111يهذًح إكساٌا انًاسىٍَح اإلٌطانٍح، سُح  -
7

 .1211انثٍاٌ انًاسىًَ انًؤعر،  -
6

- Amlable-1889. 
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صٜٔ ٜٓانًْٛٞ يف عـ أٚي٦و ا٭بطاٍ ايٝٳ، ِٚي٠إٕ اٱؿاز َٔ عٓاٜٚٔ املؿاخط

 .(5)ِٖ َُٓٗهٕٛ يف إق٬ح ايسْٝاايكؿٛف ا٭ٚىل ٚ

ْكٟٛ سط١ٜ ايهُرل يف ا٭ؾطاز بهٌ َا أٚتٝٓا َٔ طاق١ ٚغٛف ْعًٓٗا  غٛف

سطبّا ؾعٛا٤ ع٢ً ايعسٚ اؿكٝكٞ يًبؿط١ٜ ايصٟ ٖٛ )ايسٜٔ( ٖٚهصا غٛف 

 تٓتكط ع٢ً ايعكا٥س ايباط١ً ٚع٢ً أْكاضٖا.

ا أ٫ ْأيٛ دٗسّا ٚعًٝٓ ٚهب أ٫ ْٓػ٢ بأْٓا مٔ املاغْٛٝني أعسا٤ يٮزٜإ،

 .(2)يف ايكها٤ ع٢ً َعاٖطٖا

: 5885أسس ؾٝٛر املاغ١ْٝٛ يف ْؿط٠ )ايعامل املاغْٛٞ( غ١ٓ  ٜكٍٛ: "ْٜٛػإ"

)إٕ ايٛادب عًٝٓا إٔ ْػشل ايكببٝح ايؿعٝع، ٖٚصا ايكبٝح إمنا ٖٛ اهلل، ٖٚصا 

 اهلل يٝؼ غ٣ٛ ايبؿط(.

إٕ اْتكاض اؾًًٝٞ : )5915غ١ٓ َكسّ ايؿطم ا٭ععِ ـ  أٚ نُا قاٍ "زيباؽ"

)ٜعين عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ( قس زاّ عؿطٜٔ غ١ٓ، ٖٚا ٖٛ شا قس غكط يف سبا٥ًٓا 

ٖصا اٱي٘ ايهاشب )نصا( ٚمٔ املاغٕٛ ٜػطْا إٔ ْؿاٖس: غكٛط ا٭ْبٝا٤ 

 ايهصب١ ؾإٕ املاغ١ْٝٛ قس أْؿ٦ت يتٓاقب ا٭زٜإ ايعسا٤(.

زل١ٝ: )إْٓا مٔ ظعِٝ املاغ١ْٝٛ ايؿطْػٞ ٜكٍٛ يف ايٓؿط٠ ايطٖصا ٖٛ 

املاغٕٛ ٫ ميهٓٓا إٔ ْهـ عٔ اؿطب بٝٓٓا ٚبني ا٭زٜإ ٭ْ٘ ٫ َٓام َٔ 

ظؿطٖا أٚ ظؿطْا، ٫ٚ بس َٔ َٛتٗا أٚ َٛتٓا، ؾاملاغٕٛ ٫ ميهٔ إٔ ٜصٚقٛا طعِ 

ايطاس١ إ٫ بعس إٔ ٜػًكٛا مجٝع املعابس، ٚوٛيٖٛا ٖٝانٌ ؿط١ٜ ايؿهط ٚٱي٘ 

 ايعكٌ.

طٜس٠ املاغٕٛ َا ًٜٞ: )هب ع٢ً املاغٕٛ إٔ ٜكُٝٛا قايت د 5866ٚيف عاّ 

 أْؿػِٗ ؾٛم نٌ اعتكاز باهلل أّٜا نإ(.

 

                                                           
1

 ..118-1177انًذفم انًاسىًَ األكثغ سُح  -
7

 .1171ًاسىًَ سُح يضاتط يؤذًغ تهغغاص ان -
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ًُل: ـُ  املاغ١ْٝٛ ٚا

ٚاؿطن١ املاغ١ْٝٛ ؾإٔ اؿطنات ا٭خط٣ ايٛنع١ٝ يٝؼ شلا نٛابط 

أخ٬ق١ٝ، بٌ ٖٞ تعٌُ ع٢ً ايعهؼ يف ٖصا متاَّا... ؾٗٞ تتٛغٌ باؾٓؼ 

ملاد١ٓ يٲٜكاع با٭ؾدام ٚادتصابِٗ إىل ٚايٓػا٤ ٚاـُط٠ ٚاؿؿ٬ت ا

 قؿٛؾٗا:

: )تأنسٚا متاَّا أْٓا يػٓإ َٓتكطٜٔ ع٢ً 5879املاغْٛٞ غ١ٓ  "بٛن١"

 ايسٜٔ إ٫ ّٜٛ تؿاضنٓا املطأ٠ ؾتُػٞ يف قؿٛؾٓا(.

: )هب عًٓٝا إٔ ْػهب املطأ٠، ؾأٟ 5899ٚقاٍ أقشاب َ٪متط بٛيْٛٝا غ١ٓ 

 كطٜٔ يًسٜٔ(.ْبسز دٝٛف املٓتٖا ْؿٛظ باملطاّ ّٜٚٛ متس إيٝٓا ٜس

يٝؼ ايعْا بإثِ يف ايؿطٜع١ ) ٍ: "زٚض ؾٛبٌ" أسس ؾٝٛر املاغٕٛ:ٚقا

ايطبٝع١ٝ، يٛ بكٞ ايبؿط ع٢ً غصاد١ طبٝعتِٗ يهاْت  ايٓػا٤ نًٗٔ 

 َؿذلنات(.

: 288ٚ 22يف نتاب٘ ضغّٛ إزخاٍ ايٓػا٤ يف املاغ١ْٝٛ م  ٚقاٍ "بطامنٕٛ"

 ْٛٝني ٚاملاغْٛٝات ٭ْٗا نس اػاٙ ايطبٝع١(.)ايعؿ١ املطًك١ َطشٚي١ عٔ املاغ

ٚدا٤ يف ْؿط٠ غط١ٜ: ) يٝؼ َٔ بأؽ بإٔ ْهشٞ بايؿتٝات يف غبٌٝ ايٛطٔ 

ايكَٛٞ َٚاشا عػ٢ إٔ ْؿعٌ َع قّٛ ٜ٪ثطٕٚ ايبٓات، ٜٚتٗاؾتٕٛ عًٝٗٔ 

 ٜٚٓكازٕٚ شلٔ؟(.

 

 املاغ١ْٝٛ تػعٚ املًٛى ٚايط٩غا٤:

املاغ١ْٝٛ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚيكس سطم ايٝٗٛز َٓص إٔ أْؿأٚا اؿطن١ 

يف ايتكطب إىل املًٛى ٚاؿهاّ ٚايععُا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ ٚايهتاب ي٬غتؿاز٠ َِٓٗ 

 ٚاغتػ٬شلِ ٚنُإ تػدرلِٖ يًُكًش١ ايٝٗٛز١ٜ.
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ٚنإ شلِ َا أضازٚا إش اغتذاب شلِ عسز ندِ َٔ املًٛى ٚسهاّ ايعامل.. 

ؿطن١ املاغ١ْٝٛ َع ٚست٢ ٜتبني ايكاض٨ َس٣ ايع٬قات اييت أقاَتٗا ا

إ ٜهؿٞ إٔ ٜعطف عسزّا َٔ ايباضظٜٔ َِٓٗ هاملؿاٖرل ٚايػٝاغ١ يف نٌ ظَإ َٚ

 يف ؾت٢ أما٤ املعُٛض٠.

( )اغهٓسض ايجايح ًَو 5935نإ َِٓٗ )أزٚاضز ًَو إْهًذلا عاّ 

 ّ.(5551أغهٛت٬ْسا عاّ 

 .(5955)ٖٓطٟ ايجاْٞ ًَو إْهًذلا عاّ 

 .ّ(5561)ضٜهاضزٚؽ قًب ا٭غس عاّ 

 (.5398)ٖٓطٟ ايطابع ًَو إْهًذلا عاّ 

 (.5453)ٖٓطٟ اـاَؼ ًَو إْهًذلا عاّ 

 .ّ(5519زٜٓاٍ ٚٚيؼ أغتاش أععِ عاّ )نط

 (.5629)ٜانٕٛ ايؿًٝػٛف اٱْهًٝعٟ 

 (5954)دٛضز ا٭ٍٚ ًَو إْهًذلا عاّ 

 (.5729)ق٥ٌُٛٝ ن٬يو ؾًٝػٛف إْهًٝعٟ عاّ 

 (. 5738)ؾطزٜطٜو ٚيِٝ ٚيٞ عٗس بطٚغٝا عاّ 

 (.5785)ٖطٜهٛت ض٥ٝؼ بطملإ باضٜؼ عاّ 

 (.5792)دػتاف ايجايح ًَو أغٛز عاّ 

 (.5799)دٛضز ٚاؾٓطٔ َ٪غؼ مجٗٛض١ٜ أَرلنا عاّ 

 (.5813)إغهٓسض أَدلاطٛض ضٚغٝا عاّ 

 (.5813)غإ َاضتني ؾًٝػٛف ؾطْػٞ عاّ 

 (.5851)ؾاضيؼ ًَو أغٛز عاّ 

 (.5835)ٖٝػٌ ايؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ املؿٗٛض عاّ 
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 )املًو دٛضز اـاَؼ ًَو إْهًذلا(

 )ؾاضٚم ا٭ٍٚ ًَو َكط ايػابل(.

 )بؿاض٠ اـٛضٟ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ايًبٓا١ْٝ ا٭غبل(

 )غاَٞ ايكًح ض٥ٝؼ ٚظضا٤ يبٓإ ا٭غبل(.

ٜٴ عتدلٕٚ َٔ ععاّ ٖٚٓاى عسز نبرل َٔ سهاّ ٚظعُا٤ ايعطب اؿايٝني 

 اؿطن١ املاغ١ْٝٛ.

 

 نًرلٚؽ.املاغ١ْٝٛ تتػًٌ إىل ا٭

املاغْٕٛٝٛ ٫غتػ٬ٍ ضداٍ ايػٝاغ١ ٘ ْٚتٝذ١ يًػعٞ املتٛاقٌ ايصٟ قاّ ب

ٚايسٜٔ ٚايعًِ يف ايعامل يف ايػاٜات ايبعٝس٠ اييت ٜعًُٕٛ بٗا... ؾكس متهٓٛا 

َٔ إؾطاى ا٭غاقؿ١ ٚضداٍ ا٭نًرلٚؽ َعِٗ، ٚقًسِٖٚ ض٥اغ١  5621عاّ 

احملؿٌ ن١ًُ )قذلّ( قاؾًِٗ... َٚٓص شيو اؿني أنٝـ إىل اغِ ض٥ٝؼ 

ا٭زٜط٠ ًَذّأ  تظاٍ َػتع٬ُّ ست٢ ايّٝٛ.. ٚنا٫ْ  أنًرلنٞ بٖٚٛ يك

أقِٝ ا٭ب )ٜٚطاٍ( َؿتؿّا عاَّا  681يًُاغْٛٝني يف اؿطٚب ٚايجٛضات.. ٚيف غ١ٓ 

 يًُاغٕٛ ا٭سطاض يف بطٜطاْٝا...

ط٥اغ١ )بططٜطى إظزاز إْتؿاض املاغ١ْٝٛ ٚناْت إش شاى ب 961ٚيف غ١ٓ 

اْتدب  5555بعس شيو ايكسٜؼ )زْػتإ( ٚيف عاّ  بطٟ( ايصٟ أقبحنٓذل

يًُشاؾٌ املاغ١ْٝٛ يف إْهًذلا.  ـ أغتاشّا أععِ ـاملاغٕٛ ضٜهاضزٚؽ قًب ا٭غس 

ٚنإ أغتاشّا أععِ ؾُاعات )اشلٝهًٝني( أٜهّا، ؾكبٌ ايسع٠ٛ ٚزاّ ض٥ٝػّا 

 يًشطنتني ست٢ تٛيف...

 "ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ"َٔ َعا١ًَ َٚٔ أغدـ َا ٜػتٓتذ٘ )دطدٞ ظٜسإ( 

يف اؿطٚب ايكًٝب١ٝ ضغِ نْٛ٘ َٔ  "ضٜهاضزٚؽ قًب ا٭غسـ "ايطب١ٝ ايهطمي١ ي

أعسا٥٘، إٔ ق٬ح ايسٜٔ نإ َاغّْٛٝا ع٢ً سس ظعُ٘... ٚيكس دٌٗ )تًُٝص 
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املػتؿطقني( أٚ ػاٌٖ إٔ املػًُني يف ؾتٛساتِٗ ناْٛا أضسِ ايٓاؽ ٚأعسشلِ 

 اٱغ٬ّ ـٚقس نؿاٙ اهلل ب ـق٬ح ايسٜٔ مل ٜهٔ عاد١  . ٚإَٕع مجٝع ايؿعٛب

َع خكَٛ٘ ٚأعسا٥٘  إىل املاغ١ْٝٛ ٚأخ٬قٗا... ٚسػب٘ َٛقـ ضغٍٛ اهلل 

 ؾاٖسّا ع٢ً ايػُاس١ ٚايطمح١ ٚايعسٍ.

 

 ايسضدات املاغ١ْٝٛ ٚنًُاتٗا ايعدل١ٜ:

ٓٸ ؿت املاغ١ْٝٛ عهٜٛتٗا إىل ث٬ث١ ٚث٬ثني زضد١... دعًت يهٌ زضد١ ق

ٚطّا ٚأطًكت عًٝٗا ازلّا. ٚنتبت زضدات املاغ١ْٝٛ نًٗا بايًػ١ ايعدل١ٜ ؾط

 ٚإيٝو َا دا٤ ؾٝٗا:

 ايسضد١ ا٭ٚىل: ٚتػ٢ُ زضد١ ايتًُٝص ٚيف ايعدل١ٜ )بٛعع(.

 ايسضد١ ايجا١ْٝ: املعإٚ ٚيف ايعدل١ٜ )ٜاؾني(.

 ٚتٛباٍ قاٜني(.ـ  ايسضد١ ايجايج١: ا٭غتاش ٚيف ايعدل١ٜ )َٛابٕٝٛ

 طابع١: ا٭غتاش ايػطٟ ٚيف ايعدل١ٜ )زضابعٜٔ(.ايسضد١ اي

 ايسضد١ اـاَػ١:  ا٭غتاش ايهاٌَ ٚيف ايعدل١ٜ )ٜٗٛؾاٙ(.

 غ١: ا٭غتاش ايطؿًٝٞ ٚيف ايعدل١ٜ )ظضباٍ(.زايسضد١ ايػا

 سرلاّ(. ـ سعقٝاٍ ـ ايسضد١ ايػابع١: ايكانٞ ٚيف ايعدل١ٜ ) ْٝٓٛ

 ٛضِٜ(.ايسضد١ ايجا١َٓ: أغتاش إغطا٥ٌٝ ٚيف ايعدل١ٜ )س

بٝهٛشلاٍ ؾٍٛ )ايسضد١ ايتاغع١: ا٭غتاش املٓتدب َٔ تػع١ ٚيف ايعدل١ٜ 

 ْٝهاّ( َٚعٓاٖا اْتكاّ.

 ايسضد١ ايعاؾط٠: كتاض اـُػ١ عؿط ايؿٗرل ٚيف ايعدل١ٜ )أيٝهاّ(.

 ايسضد١ اؿاز١ٜ عؿط٠: ايؿاضؽ املدتاض ٚيف ايعدل١ٜ )اغتٛيهني(.

يعدل١ٜ )داَٛدٛض ـ داٖب ـ ا٤ ٚيف اايسضد١ ايجا١ْٝ عؿط٠: أغتاش ا٭ععِ ايبٓ

 دابٛيٕٛ( ٚبٗصٙ ايسضد١ ميجًٕٛ فًؼ املًو غًُٝإ. ٜٗٛؾاٙ ـ
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ـ ٜايعدل١ٜ )غًُٝإ  ايسضد١ ايطابع١ عؿط٠: ا٫غهٛت٬ْسٟ ا٭ععِ ٚيف

 سرلاّ(.

 ايسضد١ اـاَػ١ عؿط٠: ؾاضؽ ايؿطم ٚيف ايعدل١ٜ ) ععضٜا، ٜٗٛشا(.

ؾ٬ؽ  ـأزاض  أغطِٜ ـ)ٚيف ايعدل١ٜ  ايسضد١ ايػازغ١ عؿط٠: أَرل أٚضؾًِٝ

أغػطِٜ( ٚؾٝٗا شنط٣ تكسِٜ ايؿهط هلل ع٢ً ػسٜس بٓا٤ اشلٝهٌ، ٖٚصٙ 

 ايصنط٣ أقاَٗا ايٝٗٛز ّٜٛ شاى.

١ ايج٬ث١ اغ١ْٝٛ بايًػ١ ايعدل١ٜ ست٢ ايسضدٖٚهصا تتابع ايسضدات امل

ٚايج٬ثني اـاق١ باؿانِ املؿتـ ا٭ععِ ايعَُٛٞ مما ٜجبت ٖٜٛتٗا 

يٝٗٛز١ٜ(. ٚامل٬سغ إٔ ايسضدات مجٝعّا ٫ متجٌ إ٫ َا ٜطَٞ إىل ٖٝهٌ )ا

غًُٝإ، ٚإٜكاظ ا٭ؾهاض ٚتٛدٝ٘ املؿاعط ٱسٝا٥٘ ٚبايتايٞ إقا١َ املًُه١ 

 ايٝٗٛز١ٜ..

عؿِٗ ٚقًتِٗ يف ايبػٝط١ عُسٚا إىل ططٜك١ تػاعسِٖ هؾايٝٗٛز ْعطّا ي

بط ايٓاؽ بأقػاّ ٚأميإ ططٜل )ا٭خ٠ٛ املاغ١ْٝٛ( ٚضع٢ً ؼكٝل ضغباتِٗ عٔ 

غُٛؽ ع٢ً َػاعس٠ بعهِٗ ؼت غتاض ايتهاتـ ايبؿطٟ ٚايتعانس ا٭خٟٛ 

 املعٜـ.

ؾا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٖٚٞ تٛاد٘ يف سانطٖا َعطن١ َكرل َع إغطا٥ٌٝ 

ٚٚضا٥ٗا ايٝٗٛز١ٜ ايعامل١ٝ ٚا٫غتعُاض ٜٓبػٞ إٔ تطٗط فتُعاتٗا ٚقؿٛؾٗا َٔ 

١ ٚاملطب١ٝ ست٢ ٫ تهٕٛ ؾت١ٓ ٜٚهٕٛ نٌ ٖصٙ اؿطنات ٚا٫ػاٖات ايػطبٝ

 ايسٜٔ نً٘ هلل.
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 مزاجع البحث

 

 ؾٛضغتٝ٘( تطمج١ بٗٝر ؾعبإ. ض.*ٖصٙ املاغ١ْٝٛ )

 يًذٓطاٍ دٛاز ضؾعت أتًدإ. ـ *أغطاض املاغ١ْٝٛ

 *تاضٜذ املاغ١ْٝٛ ايعاّ ؾطدٞ ظٜسإ.

 *اٯزاب املاغ١ْٝٛ يؿاٖني َهاضٜٛؽ.

 ٝني.*ؾٝع١ املاغ١ْٝٛ يٰبا٤ ايٝػٛع

 ٭محس ظنٞ أبٛ ؾازٟ. ٠ ٚضٚح املاغ١ْٝٛ ـ*ايبٓا١ٜ اؿط
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 القومية السورية

 

 *ْؿأتٗا

 *َباز٥ٗا ا٭غاغ١ٝ ٚاٱق٬س١ٝ.

 *ْكض َؿَٗٛٗا ايكَٛٞ.

 *ْكض َؿَٗٛٗا ايسٜين.
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 ْؿأ٠ اؿعب ايكَٛٞ ايػٛضٟ:

ٛٵ َٞ ايػٛضٟ يف ايج٬ثٝٓٝات َٔ ٖصا ايكطٕ بسع٣ٛ قاضب١ ْؿأ اؿعب ايك

، ؾسعا إىل ؾهط٠ )ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ( ٚاعتباضٖا ا٫ْععاي١ٝؿ١ٝ ٚايٓعع١ ايطا٥

َػتك١ً عٔ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ، ٚاعتباض ايٛطٔ ايػٛضٟ ٖٛ ايب١٦ٝ اييت ْؿأت 

ؾٝٗا ا٭١َ ايػٛض١ٜ، ٚإٔ ايٓٗه١ ايػٛض١ٜ ايك١َٝٛ تػتُس ضٚسٗا َٔ َٛاٖب 

ض يف تاضٜذ غٛضٜا ا٭١َ ايػٛض١ٜ ٚتاضىٗا ايػٝاغٞ ٚايكَٛٞ، ٚإٔ أظ٢ٖ ايعكٛ

يف سني تعتدل ايؿتح اٱغ٬ّ ؾتشّا أدٓبّٝا، ٫ٚ تط٣ يف  ٖٛ ايعكط ايؿٝٓٝكٞ،

ّا خايكّا... ؾُعا١ٜٚ ٜٸضايتاضٜذ اٱغ٬َٞ يف غٛضٜا بعس ايؿتح إ٫ تاضىّا غٛ

أقبح غٛضّٜا ٱقاَت٘ يف زَؿل عؿطٜٔ عاَّا قبٌ اـ٬ؾ١. ٚأفاز ا٭َٜٛني 

عًٞ َٚعا١ٜٚ إمنا ٖٛ يف ْعط ايكَٛٝني ايػٛضٜني  أفاز غٛض١ٜ. ٚايٓعاع بني

 ْعاع بني ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ ٚايك١َٝٛ ايعطاق١ٝ.

 

 ٜكٍٛ غعاز٠ يف نتباٙ ْؿ٤ٛ ا٭َِ )ايهتاب ا٭ٍٚ(:

ٚيهٔ َعا١ٜٚ نإ قس أقبح ابٔ قٝط غرل احملٝط ايعطبٞ ؾإٕ ايعؿطٜٔ 

ّٖا دسٜسّا يف غ١ٓ اييت قهاٖا يف غٛض١ٜ )غطٜٓت٘( أٚ )غٛضت٘( ٚأعطت٘ اػا

اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ؾإٕ عًِ ايسٚي١ ٚؾٔ ايػٝاغ١ ٚعًِ اؿكٛم 

طت . ؾأثٸايسغتٛض١ٜ ٚاملس١ْٝ ٚايؿدك١ٝ ناْت قس بًػت يف غٛض١ٜ أضق٢ املطاتب

ش٘ ع٢ً ايب١٦ٝ اؾسٜس٠ نجرلّا ع٢ً َعا١ٜٚ ٚدٗعت٘ ببعس ْعط غٝاغٞ ضدٸ

 َٓاظع٘.

عجُإ أغؼ ايسٚي١ ا٭١َٜٛ اييت طٛضت  َٚٔ ٖصا ْسضى ايػط إٔ َعا١ٜٚ، ٫

 .(5)ايسٚي١ يف اٱغ٬ّ تطٜٛطّا خطرلّا

 

                                                           
1
 .161َشىء األيى، نسؼاصج ص - 
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 املباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًشطن١:

 ( َباز٨ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ ا٫دتُاع١ٝ بجُاْٞ ْكاط:(5)ًٜدل )غعاز٠

َٸٚايػٛضٜٕٛ غٛض١ٜ يًػٛضٜٕٛ  -5  ١ تا١َ.أ

قه١ٝ ايكه١ٝ ق١َٝٛ قا١ُ٥ بٓؿػٗا َػتك١ً نٌ ا٫غتك٬ٍ عٔ أ١ٜ  -2

 أخط٣.

 ايكه١ٝ ايػٛض١ٜ ٖٞ ا٭١َ ايػٛض١ٜ ٚايٛطٔ ايػٛضٟ.-3

ا٭١َ ايػٛض١ٜ ٖٞ ٚسس٠ ايؿعب ايػٛضٟ املتٛيس٠ َٔ تاضٜذ طٌٜٛ ٜطدع -4

 َا قبٌ ايعَٔ ايتاضىٞ اؾًٞ. إىل

ؾٝٗا ا٭١َ ايػٛض١ٜ ٖٚٞ شات  ايٛطٔ ايػٛضٟ ٖٛ ايب١٦ٝ اييت ْؿأت -5

َٔ دباٍ طٛضٚؽ يف ايؿُاٍ إىل قٓا٠  دػطاؾ١ٝ متٝعٖا عُا غٛاٖا، متتس سسٚز

٠ غٝٓا٤ ٚخًٝر ايعكب١، َٚٔ ايبشط ب٘ دعٜطيف اؾٓٛب، ؾا١ًَ ؾايػٜٛؼ 

 ايػٛضٟ يف ايػطب إىل ايكشطا٤ يف ايؿطم ست٢ ا٫يتكا٤ بسد١ً.

 ا٭١َ ايػٛض١ٜ ١٦ٖٝ ادتُاع١ٝ ٚاسس٠. -6

تػتُس ايٓٗه١ ايػٛض١ٜ ايك١َٝٛ ضٚسٗا َٔ َٛاٖب ا٭١َ ايػٛض١ٜ -7

 ضىٗا ايػٝاغٞ ٚايكَٛٞ.ٚتا

 َكًش١ غٛض١ٜ ؾٛم نٌ َكًش١. -8

ايػٛضٟ يف اـُؼ  َٞثِ وسز )غعاز٠( املباز٨ اٱق٬س١ٝ يًشعب ايكٛ

 ْكاط ايتاي١ٝ:

 ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١. -5

َٓع ضداٍ ايسٜٔ َٔ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ ٚايكها١ٝ٥  -2

 ايك١َٝٛ.

                                                           
1
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 ملصاٖب.إظاي١ اؿٛادع بني كتًـ ايطٛا٥ـ ٚا -3

إيػا٤ اٱقطاع ٚتٓعِٝ ا٫قتكاز ايكَٛٞ ع٢ً أغاؽ اٱْتاز، ٚإْكاف  -4

 ايعاٌَ ٚقٝا١ْ َكًش١ ا٭١َ ٚايسٚي١.

 إعساز دٝـ قٟٛ ٜهٕٛ شا ق١ُٝ ؾع١ًٝ يف تكطٜط َكرل ا٭١َ ٚايٛطٔ. -5

ايعطض املٛدع يٓؿأ٠ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ ٚملباز٥ٗا  إٔ ْٓاقـ بعس ٖصاٚيٓا 

١ٝ َس٣ ٚاقع١ٝ ٖصٙ ايسع٠ٛ بٓا٤ ع٢ً ايعٓاقط ايج٬ث١ ا٭غاغ١ٝ ٚاٱق٬س

)ايصات١ٝ  زع٠ٛ ست٢ تهٕٛ قاؿ١ يًبكا٤ ٖٚٞ اييت هب تٛاؾطٖا يف نٌ

 ٚايتكس١َٝ ٚايؿٍُٛ(.

 ؾُا ْكٝب ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ َٔ ٖصٙ ايعٓاقط ايج٬ث١؟

 

 ايصات١ٝ يف ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ:

  أغاغٝتني:تؿكس ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ عٓكط )ايصات١ٝ( يف ْاسٝتني

 يف ؾهطتٗا ايك١َٝٛ ٚيف ْعطتٗا إىل ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ. :ا٭ٚىل

 .(5)يف ْعطتٗا إىل ايسٜٔ َٚٛقؿٗا َٓ٘  ايجا١ْٝ:

ايػٛضٜني أ١َ تا١َ َتُٝع٠ عٔ أبٓا٤ ايب٬ز  اٖايكَٛٞ ٚاعتباضٴ ٗاأَا َؿَٗٛ

ّ ايعطب١ٝ نُا ٜتُٝع ايؿطْػٕٝٛ عٔ اٱْهًٝع ٚايطٚؽ عٔ ا٭ملإ،  ؾإْ٘ ٜكطس

بايؿعٛض )ايصاتٞ( بايٛاقع اٱغ٬َٞ أٚ ع٢ً ا٭قٌ ايعطبٞ ايصٟ عاؾت٘ ٖصٙ 

ايب٬ز أضبع١ عؿط قطّْا أٟ َٓص ايؿتح اٱغ٬َٞ ست٢ ايّٝٛ. ٚمٔ سني ْؿتـ 

يف ايؿعٛض ايعُٝل ٚيف اٱسػاؽ ايصٟ ٜطتبط باٯبا٤ ٚا٭دساز عدل ايتاضٜذ، ٫ 

عتع ب٘ ايكَٕٛٝٛ ايػٛضٜٕٛ، لس أٟ سٓني ٜٗعْا إىل املانٞ ايػشٝل ايصٟ ٜ

املانٞ ايصٟ ميجً٘ ايؿٝٓٝكٕٝٛ بٛثٓٝتِٗ ٚمخطِٖ ٚآشلتِٗ ٚعازاتِٗ 

ٚتكايٝسِٖ ٚيػتِٗ، ٚايصٟ أؾاض إيٝ٘ )غعاز٠( ٚعٓاٙ بكٛي٘: )ٚاؿكٝك١ إٔ َٔ 

                                                           
1
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أِٖ عٛاٌَ ؾكسإ ايٛدسإ ايػٛضٟ ايكَٛٞ، أٚ َٔ عٛاٌَ نعؿ٘، إُٖاٍ 

ط٠ يف إْتاز ضداشلا ايؿهطٟ ٚايعًُٞ، ٚيف ْؿػٝ٘ ا٭١َ ايػٛض١ٜ اؿكٝك١ٝ ايعاٖ

َآثطٖا ايجكاؾ١ٝ، ٚناخذلاع ا٭سطف اشلذا١ٝ٥ اييت ٖٞ أععِ ثط٠ٚ ؾهط١ٜ 

آثاض ايؿطا٥ع ايتُس١ْٝ ا٭ٚىل، ْاٖٝو عٔ ثكاؾ١ٝ سسثت يف ايعامل، ٚإْؿا٤ 

ٚايجكاؾ١ٝ ايػٛض١ٜ املاز١ٜ ايطٚس١ٝ ٚايطابع ايعُطاْٞ ايصٟ ْؿطت٘  .ا٫غتعُاض

خًسٙ غٛضٜٕٛ  ايبشط ايػٛضٟ املعطٚف يف اؾػطاؾ١ٝ باملتٛغط ٚمباغٛض١ٜ يف 

ـ ٚايعُطٟ ـ ٚزٜو ٚأؾطاّ  ـ ٜٚٛسٓا ؾِ ايصٖب ـٚبٝاض قًٝيب  ععاّ )نعٜٕٓٛ ـ

ٚطا٥ؿ١ نبرل٠ َٔ َؿاٖرل ا٭ع٬ّ  اؾٔ اؿُكٞ ـ ٚايهٛانيب ـ ٚددلإ ـ

 قسميّا ٚسسٜجّا(.

غطدٕٛ ايهبرل( إىل َٔ )أنـ إىل شيو قٛازٖا ٚقاضبٝٗا اـايسٜٔ 

)تك٬ط ؾ٬قط( ٚ)أؾٛض باْباٍ( ْٚكط(  ٚ)غٓشاضٜب( ٚ )ْبٛخص )أغطسسٕٚ(

إىل )دٕٓٛ ايهبرل( إىل )ٖاْٞ بعٌ( أععِ ْابػ١ سطبٞ يف نٌ ايعكٛض ٚنٌ 

 .(5)ا٭َِ إىل )ٜٛغـ ايعع١ُ( ايجاٟٚ يف َٝػًٕٛ

ضٜذ إٕ ايؿعٛض )ايصاتٞ( يس٣ ا٭١َ ٜ٪نس إٔ ٫ ؾ٤ٞ ٜؿسٖا إىل ٖصا ايتا

ٚإمنا لس يف  .ٚإىل ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ايصٟ ٜتشسخ عِٓٗ َ٪غؼ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ

ايٓؿٛؽ سّٓٝٓا ٜٗع ايهُا٥ط ٚايعٛاطـ مٛ )ايتاضٜذ ايعطبٞ( َٓص ايؿتح 

اٱغ٬َٞ شلصٙ ايب٬ز... ؾأفاز ا٭َٜٛني، ٚسهاض٠ ايعباغٝني، ٚأبطايٓا 

ِ ايصٜٔ تططب ْؿٛغٓا ايؿاؼٕٛ، ٚعباقطتٓا املتؿطعٕٛ، ٚآبا٩ْا اـايسٕٚ، ٖ

 يصنطٜاتِٗ ٚتاضىِٗ ٚاؿسٜح عِٓٗ.

َٚٔ ايعذٝب يس٣ ٖ٪٤٫ ايكَٛٝني إٔ يٮضض عٓسِٖ تأثرلّا بايػّا عٝح 

ػعٌ َٔ َعا١ٜٚ )غٛضّٜا( ٭ْ٘ أقاّ يف ب٬زْا بهع١ عؿط عاَّا، ٚعٝح ػعٌ 

هطٕٚ ثِ ٜٓ .ا٭ضَين ايصٟ ٜعٝـ يف ب٬زْا عؿط غٓٛات )غٛضّٜا( بطٚس٘ ٚقَٛٝت٘

 تأثط ايعكٝس٠ ٚايًػ١ ٚايتاضٜذ املؿذلى خ٬ٍ أضبع١ عؿط قطّْا.

                                                           
1
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ّا، ٚاملػًُٕٛ عاؾٛا يف ؾاملػٝشٕٝٛ عاؾٛا يف ظٌ ْكطاْٝتِٗ عؿطٜٔ قطْ

ٛث١ٝٓ اييت . ٚاٱغ٬ّ ٚايٓكطا١ْٝ سطب ع٢ً ايِٗ أضبع١ عؿط قطّْا..ظٌ إغ٬َ

عذلاف بٗصٙ نإ عًٝٗا )ايؿٝٓٝكٕٝٛ( َٚع شيو ٜطؾض ايكَٕٛٝٛ ايػٛضٜٕٛ ا٫

ع ايصٟ عؿٓا ؾٝ٘ ٖصٙ ايٛاقاؿكا٥ل ايساَػ١ ٜٚكطٕٚ ع٢ً ايتٓهط شلصا 

ا٭سكاب ايط١ًٜٛ َٔ ايتاضٜذ، يف ايٛقت ايصٟ هعًٕٛ يٮضض ٚايذلاب ٚاؾٛ 

ٛٸ ٍ اٱْػإ خ٬ٍ ؾذل٠ ٚدٝع٠ َٔ ق١َٝٛ إىل ق١َٝٛ َٚٔ تاضٜذ أثطّا غشطّٜا و

 إىل تاضٜذ؟

َٔ ايٛطٔ ايعطبٞ َٚٔ  ٜتذعأ٤ ايصٟ ٫ عؾأٟ َٓطل هٝع اْتعاع ٖصا اؾ

اضتباط آَاٍ ٚآ٫ّ، ٚ ٠ايعامل اٱغ٬َٞ ٚاملطتبط بُٗا اضتباط تاضٜذ ٚعكٝس

ٝٴ  َٝت ٫ تؿسْا طبط بٛاقع َاٍضٚاضتباط تاضٜذ ٚتطاخ، خ٬ٍ عؿطات ايكطٕٚ، ي

 ت َٓص أنجط َٔازايٝس ٚايعاٚايسٜٔ ٚايتك ٠٘ ق١ً َٔ ق٬ت ايًػ١ ٚايعكٝسٝإي

 ؟أيؿٞ غ١ٓ

ثِ َا ٖٛ اؿادع ايصٟ وذع بٝٓٓا مٔ ايًبٓاْٝني ٚايػٛضٜني ٚاملكطٜني 

ٚاؿذاظٜني ٚاملػاضب١؟ َٚا ٖٞ ٖصٙ اـكا٥ل ايٓؿػ١ٝ ٚايصات١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ 

 اييت ػعٌ ايػٛضٜني أ١َ ؽتًـ عٔ أبٓا٤ ايب٬ز ايعطب١ٝ ا٭خط٣؟.

 .ػٛض١ٜ.صات١ٝ( يف زع٠ٛ ايك١َٝٛ ايٚسػبٓا ٖصا زي٬ّٝ ع٢ً ؾكسإ )اي

 

 َٛقؿٗا َٔ ايسٜٔ:

ٚأَا َٛقـ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ َٔ ايسٜٔ ؾٗٛ زيٌٝ أق٣ٛ ع٢ً ؾكساْٗا عٓكط 

ايصات١ٝ.. ؾٓشٔ أ١َ َتس١ٜٓ تسٜٔ أغًب مجاٖرلْا باٱغ٬ّ. ٚاٱغ٬ّ ْعاّ 

ٚزٚي١، ٜٓعِ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ زقٝكٗا ٚدًًٝٗا، ٖٚٛ ٚانح اؿسٚز ٚاملعامل 

ا هعً٘ قازضّا ع٢ً اغتٝعاب َؿانٌ اؿٝا٠ ٚاملٓاٖر. زٜٔ ؾٝ٘ َٔ املط١ْٚ َ

املتذسز٠ يف نٌ سني.. ٚيهٔ زع٠ٛ ايكَٛٝني ايػٛضٜني ٫ تٓعط إىل اٱغ٬ّ 

 بٗصا املٓعاض.
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ؾٗٞ تعًٔ نُا دا٤ يف نتاب )ْؿ٤ٛ ا٭َِ( يػعاز٠ بإٔ ؾهط٠ ا٭ي١ٖٝٛ إمنا 

ٖٛ اخذلعٗا اٱْػإ ّٜٛ نإ ضاظسّا ؼت غًطإ اـٛف ٚايِٖٛ ٚاـطاؾ١، ٚ

بصيو ٜصٖب إىل َا شٖبت إيٝ٘ )ايؿًػؿ١ املاز١ٜ( اييت تٓهط ٚدٛز اهلل ٚعامل َا 

ٚضا٤ ايطبٝع١. ٜكٍٛ غعاز٠: )ناْت َػأي١ ْؿ٤ٛ ايٓٛع ايبؿطٟ َٔ املػا٥ٌ 

اييت ؾػًت عكٌ اٱْػإ َٓص ابتسا٤ اٱْػإ، ٜؿعط بٛدٛزٙ ٜٚعكٌ ْػبت٘ إىل 

ٜتهٗٔ قسٚضٙ عٔ عامل غرل ٖصٙ َعاٖط  ايهٕٛ ْٚػب١ ٖصٙ املعاٖط إيٝ٘. ؾأخص 

ايسْٝا ٜعٛز إشلٝا بعس ؾٓا٤ دػسٙ. ٚمل ٜهٔ ٖصا ايتهٗٔ ايطاقٞ يف ايتكٛض مما 

تٓب٘ ي٘ اٱْػإ نُا ٜتٓب٘ يًُٛدٛزات ايٛاقع١ٝ، بٌ نإ زضد١ باضظ٠ يف غًِ 

اضتكا٤ ايؿهط غبكتٗا زضدات َٔ ايتدطقات ايػطب١ٝ اييت يٝؼ ٖصا ايبشح 

بس َٔ اٱؾاض٠ إىل ٖصٙ ايسضد١ ٭ْٗا شات ق١ً َت١ٓٝ  كتكّا بٗا، ٚيهٔ ٫

 طت ؾٝٓا تأثرلّا ععُّٝا.بٓؿ٤ٛ ايسٜٔ ٚؾهط٠ اهلل ٚسها١ٜ ـًل املػتكٌ اييت أثٸ

ت ايٓؿؼ كَّٞ اشلٓس اؾتٴؿاعتباضات ايٓؿؼ ٚاؾػس، ؾ يف ٖصٙ ايسضد١ ْؿأت

َٔ ايٓؿؼ، ٚؾاعت يف أَانٔ نجرل٠ عكٝس٠ يؿغ ايٓؿؼ َٔ ايٓؿؼ... ست٢ 

خايل ايػُاٚات  ؾهط٠ اهلل ايكازض ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ شا بًؼ ايتطٛض ايسٜٓني إىلإ

ٚا٭ضض َٚا عًٝٗا، نإ َا ٜؿب٘ ايبسٜٗٞ إٔ ٜعًٌ اٱْػإ ْؿ٤ٛ ْٛع٘ غًل 

 َػتكٌ )ؾذبٌ اهلل تطابّا ْٚؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘ ْػ١ُ اؿٝا٠(.

ٍ عٝح واٚٚمل ٜهٔ ايعكٌ ايبؿطٟ عٓسٙ تًو ايسضد١ َٔ ايسق١ ٚايتُٝٝع 

ايسخٍٛ يف اؾذلاض ٚتكطٜط خًل َطنب َعكس يٲْػإ ٚغ٫٬ت٘، ؾًذأ إىل 

دعٌ اـًل بػٝطّا َٚعك٫ّٛ عٝح ٜٓطبل ع٢ً ا٭َط ايبػٝط، ؾدًل  اهلل 

ضد٬ّ ٚاسسّا ٖٛ )آزّ( ثِ خًل ي٘ اَطأ٠ ٚاسس٠ َٔ نًع٘ ٖٞ )سٛا٤( ٚغ١ٓ 

 .(5)ايتٛايس تهؿًت بتعًٌٝ تهاثط ايبؿط ٚاْتؿاضِٖ يف ا٭ضض
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ٜتأنس َٔ شيو إٔ ايٓعط١ٜ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ يف ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠ 

ْعط١ٜ َاز١ٜ تٓهط ٚدٛز اهلل ٚايبعح ٚايطغا٫ت ٚايّٝٛ اٯخط ٚتًتكٞ َع غرلٖا 

 َٔ ايٓعطٜات املاز١ٜ ا٭خط٣ َٔ سٝح ايؿًػؿ١ ايه١ْٝٛ.

١ٜ َٔ ٖصا املٓطًل )اٱؿازٟ( تٓطًل ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ يف َٛاقؿٗا ايعكا٥س

 َٔ ايؿهط٠ ايس١ٜٝٓ بؿهٌ عاّ َٚٔ اٱغ٬ّ بٛد٘ خام...

منا ايصٟ هعً٘ َتطٛضّا ِٖ )اـًؿا٤ إؾٗٞ تعًٔ إٔ اٱغ٬ّ زَ٘ داَس، ٚ

ٚايؿكٗا٤( نصا... ٜكٍٛ غعاز٠: )ؾطع ايسٚي١، ؾطع اهلل املٓعٍ ع٢ً ضغٛي٘، ؾٗٛ 

 ؾطع ٚانح داَس نهٌ ؾطع زٜين آخط. ٚيهٔ ا٫دتٗاز أْكص املٛقـ ٚنإ

ٜٚكٍٛ: )مل ٜذلى قُس زغتٛضّا يًسٚي١،  (5) َؿٝسّا يف تطٜٛط ايؿطع ٚاؿكٛم(

ٚٸاؾٗٛ قس أمت ايسٜٔ ٚيهٓ٘ تطى ايسٚي١ تٗتِ مبكرلٖا. ٚملا ناْت  ٍ ـ٬ؾ١ أ

ٚأق٣ٛ غًط١ يف اٱغ٬ّ خكٛقّا يف ايٛد٘ ايتٓؿٝص١ٜ ٚاٱزاض١ٜ، ؾكس أقبشت 

 .(2) قب١ً أْعاض ايطاقني إيٝٗا(

ٜتشسخ ظعِٝ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ عٔ اٱغ٬ّ نُا ْتشسخ مٔ  أَط غطٜب إٔ

عٔ قبا٥ٌ )املاَٚاٚ(. إٕ َطادع١ بػٝط١ َٓكؿ١ يًتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٚيًتؿطٜع 

اٱغ٬َٞ تعٗط ظ٤٬ بط٬ٕ ٖصٙ ايتدطقات اييت أطًكٗا )املػتؿطقٕٛ( 

 ..ٚإعتٓكٗا ايكَٕٛٝٛ ايػٛضٜٕٛ

ّ سني تكٍٛ )إْٓا مجٝعّا ٚايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ تعًٔ عٔ َؿّٗٛ دسٜس يٲغ٬

َػًُني ْٚكاض٣ َػًُٕٛ، َٚٓا َٔ أغًِ هلل باؿه١ُ...( ٚي٫ٛ اؿٝا٤ َٔ 

( !!ايؿعٛض املًتٗب نس ايك١ْٝٛٝٗ يعازٚا ع٢ً شيو )َٚٓا َٔ أغًِ هلل بايتٛضا٠

ٖٚهصا ميػدٕٛ اٱغ٬ّ ٜٚت٬عبٕٛ عكا٥ك٘ َٚؿاُٖٝ٘، ٚشيو أندل زيٌٝ 

 ..ِٗ ب٘ع٢ً َبًؼ اسذلاَِٗ ي٘ ٚإمياْ
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ٚيكس نؿؿت ايٛثا٥ل نصيو ؾُٝا نؿؿت عٔ اعتكازِٖ بإٔ ا٭ْبا٤ عا١َ 

أضغًٛا ٭ظَاِْٗ ؾكط، ٚإٔ ايععِٝ غعاز٠ ٖٛ ْيب ٖصا  خاق١، ٚقُس 

ٖٚصا نؿط با٭زٜإ اٱشل١ٝ قاطب١  ٚد٘ يًُكاض١ْ بٝٓ٘ ٚبني ا٭ْبا٤! ايعَٔ ؾ٬

١َ يف عكٝستٗا ٚزيٌٝ آخط ع٢ً ايبٕٛ ايؿاغع ايصٟ ٜؿكًِٗ عٔ ٖصٙ ا٭

 ٚزٜاْاتٗا...

 

 ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١:

َٚٔ بسٜٗٞ ايكٍٛ إٔ ْصنط ٖٓا َٓازاتِٗ بؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ ٖٚٞ 

 .طؾهٗا اٱغ٬ّ ابتس٤ٶايؿهط٠ )ايػطب١ٝ املكسض٠( اييت ٜ

ٜكٍٛ غعاز٠: )إٕ أععِ عكب١ يف غبٌٝ ؼكٝل ٚسستٓا ايك١َٝٛ ٚؾ٬سٓا 

١ٝ بايػًط١ ايع١َٝٓ، ٚتؿبح املطادع ايس١ٜٝٓ يسٜٓاايكَٛٞ ٖٞ تعًل امل٪غػات 

ايسٍٚ.. ٚقبهٗا ع٢ً ظَاّ غًطاتٗا أٚ بعض بٛدٛب نْٛٗا َطادع ايػٝاز٠ يف 

ض ايبؿطٟ ايهدل٣ ناْت تًو ايتشطٸ َعاضىغًطاتٗا ع٢ً ا٭قٌ ٚاؿكٝك١ إٔ 

ات ايس١ٜٝٓ املتؿبج١ مببسأ اؿل اييت قاَت بني َكاحل ا٭َِ َٚكاحل امل٪غػ

سهِ ايؿعٛب ٚايكها٤ ؾٝٗا... ٖٚٛ َبسأ خطط  يؿطع اٱشلٞ يفشلٞ ٚااٱ

اغتعبس ايؿعٛب يًُ٪غػات ايس١ٜٝٓ اغتعبازّا أضٖكٗا. ٖصٙ ٖٞ ايٛد١ٗ ايسْٝا 

َٔ ايسٜٔ... ٖٞ ايٛد١ٗ اييت نإ ايسٜٔ ٫ٚ ٜعاٍ ٜكًح شلا سني نإ 

ؾإْ٘ مل اٱْػإ ٫ ٜعاٍ يف طٛض بطبطٜت٘ أٚ قطٜبّا َٓٗا، أَا يف عكطْا ايجكايف 

 .(5)(ٜعس ٜكًح

ا ٜعٌُ ع٢ً إٔ ٚاؿكٝك١ إٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜؿطم بني ؾ٪ٕٚ ضٚس١ٝ غٝاغ١ٝ، ٚإمن

ؿان١ُٝ ّ ٚخانع١ ملٓٗر اٱغ٬ تهٕٛ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ـ نٌ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ـ

اهلل... ٚ٭ْ٘ يٝؼ يف اٱغ٬ّ َا ٜػ٢ُ بطدٌ زٜٔ ٚآخط بطدٌ غٝاغ١، ٚيٝؼ 

تاضٜذ اٱغ٬ّ َٓاظعات أْ٘ مل تكِ يف اٱنًرلٚؽ، نُا  ؾٝ٘ نصيو َا ٜػ٢ُ
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بني غًطات ز١ٜٝٓ ٚأخط٣ ظ١َٝٓ نُا سسخ يف أٚضٚبا. شيو إٔ اٱغ٬ّ يف 

شيو  ٕآكطا١ْٝ(، ٚقس ٚضز بٝقتٛاٙ ىتًـ اخت٬ؾّا نًّٝا عٔ قت٣ٛ )اي

 بتؿكٌٝ يف َٛنٛع آخط َٔ ٖصا ايهتاب.

 

 قاضب١ ؾهط٠ ايتذُع ع٢ً أغاؽ زٜين:

قط٠ ايس١ٜٝٓ ٚع٢ً نٌ ػُع ٜكّٛ يػٛضٜٕٛ ع٢ً ا٭ٜتشاٌَ ايكَٕٛٝٛ اٚ

ع٢ً أغاؽ َٔ ايسٜٔ ٜٚعتدلٕٚ شيو َٔ أخطط ايعكبات يف غبٌٝ ايتكسّ 

ِ عٓس سس قٛشلِ ايهٝإ ايػٛضٟ ًَٚيصيو ؾِٗ ٜعًُٕٛ ع٢ً قاضبتٗا ست٢ ٜػٵ

ٝسٜٔ تبع١ٝ ايكَٛٞ َٔ ايتٓاقهات، ٚست٢ تهٕٛ ايتبع١ٝ ؾٝ٘ ٚاي٤٫ٛ ايٛس

 ؼ إ٫..٤٫ٚٚ قَٛٝني يٝ

ٜكٍٛ غعاز٠: )إٕ ؾهط٠ اؾاَع١ ايس١ٜٝٓ ايػٝاغ١ٝ َٓاؾ١ٝ يًك١َٝٛ عَُّٛا 

ٚيًك١َٝٛ ايػٛض١ٜ خكٛقّا. ؾتُػو ايػٛضٜني املػٝشٝني باؾاَع١ ايس١ٜٝٓ 

شا َكًش١ َتهاضب١ َع َكاحل فاَٝع ز١ٜٝٓ أخط٣  عٌ َِٓٗ فُٛع١ه

ٜٔ تطبطِٗ بِٗ نُٔ ايٛطٔ، ٜٚعطض َكاؿ٘ يًصٚبإ يف َكاحل ا٭قٛاّ ايص

ضابط١ ايسٜٔ )نايؿطْػني ٚايطًٝإ ٚغرلِٖ...(... نصيو تؿبح ايػٛضٜني 

احملُسٜني باؾاَع١ ايس١ٜٝٓ ٜعطض َكاؿِٗ يًتهاضب َع أبٓا٤ ٚطِٓٗ 

 ايصٜٔ ِٖ َٔ غرل زِٜٓٗ، ٚيًت٬ؾٞ يف َكاحل اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ ايهدل٣..

ايسٜٔ. يصيو ْط٣ إٔ  ٫ ميهٔ إٔ تتأغؼ زٚي١ ق١َٝٛ باملع٢ٓ ايكشٝح ع٢ً

أندل داَعتني زٜٓٝتني يف ايعامل )املػٝش١ٝ ٚاحملُس١ٜ( مل تٓذشا بكؿ١ 

نُْٛٗا داَعتني َسْٝتني غٝاغٝتني، نُا لشتا بكؿ١ نُْٛٗا داَعتني 

ضٚسٝتني ثكاؾٝتني. إٕ اؾاَع١ ايس١ٜٝٓ ايطٚس١ٝ ٫ خطط َٓٗا ٫ٚ خٛف 

١ ؾتذًب خططّا نبرلّا ع٢ً ا٭َِ أَا اؾاَع١ ايس١ٜٝٓ املس١ْٝ ايػٝاغٝ عًٝٗا،

 .(5)ٚايكَٛٝات َٚكاحل ايؿعٛب
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ٚبٗصا تؿكس ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ أبطظ عٓاقط ايٛاقع١ٝ يف ايسعٛات سني ًْتُؼ 

 آثاضٖا يف ْؿٛغٓا ؾ٬ لس شلا إ٫ قسّا ٚإعطانّا ٚاغتٓهاضّا؟؟.

 

 ا٫ْععاي١ٝ يف ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ:

٫قتكاز١ٜ َع كايؿتٓا شلا يف قس تهٕٛ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ يف َباز٥ٗا ا

سسٚز ايتكس١َٝ اييت تٓازٟ بٗا، ٚيهٓٗا يف ؼسٜسٖا يًٛطٔ ايػٛضٟ ٚتهٝٝكٗا 

َس٣ س١ٜٛٝ ا٭١َ ٚإَهاْٝاتٗا تػسٚ زع٠ٛ )اْععاي١ٝ( تعٛز بٓا ايكٗكط٣ إىل 

عكط اؾُٗٛضٜات ايْٝٛا١ْٝ سني ناْت نٌ َس١ٜٓ مجٗٛض١ٜ قا١ُ٥ بصاتٗا 

عاملٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٬ّ ايهبرل إىل  ٗٞ تطٜس إٔ متػذ.. ؾشلا ْعُٗا ٚقٛاْٝٓٗا

عامل قػرل قسٚز يف عكط ٜتُٝع بأْ٘ عكط ا٫ْط٬م ايٛاغع مٛ ايتعإٚ 

 ايؿهطٟ ٚايػٝاغٞ بأٚغع سسٚز.

ؾؿٞ عكط ايتهت٬ت ايعامل١ٝ ٚاملعػهطات ايسٚي١ٝ ٚايتذُعات ا٭مم١ٝ تكّٛ 

يهدل٣ اييت ميهٔ إٔ تكبح زع٠ٛ ايكَٛٝني ايػٛضٜني يتععيٓا عٔ فُٛعتٓا ا

ايك٠ٛ ايجايج١ يف ايعامل، يٓعٝـ يف سسٚز اقٌ ضؾع١ َٔ أقػط  ١ٜ٫ٚ يف أَرلنا 

 ..َج٬ّ

ٖٚهصا تعٛز بٓا ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ ايكٗكط٣ إىل سٝح اْهُاف ا٭َِ ايكػرل٠ 

زاخٌ سسٚز ١ُٖٝٚ، إٕ  ناْت يف املانٞ تسؾع عٓٗا ا٭ش٣، ؾٗٞ ايّٝٛ تكتًٓا 

 ايٓؿاط اٱْػاْٞ ٚايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ؟؟.يف نٌ فا٫ت 

 

 املٝهاؾ١ًٝٝ يف ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ:

ثِ إٕ عسّ اٖتُاّ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ باملباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ اييت تٓازٟ بٗا 

ؾطا٥ع اهلل ٚايٓعطٜات ا٭خ٬ق١ٝ ايعامل١ٝ هعًٗا زع٠ٛ )َٝهاؾ١ًٝٝ( ا٭غًٛب، 

نُا ْؿاٖس آثاض شيو يف  ،ق١َٝاز١ٜ ايٓعع١، َػتٗذل٠ بايكِٝ ايطٚس١ٝ ٚا٭خ٬

ايؿطم اييت ت٦ٝٗٗا ٱغطا٤ ايؿباب ٚايؿتٝات با٫ْهُاّ إيٝٗا يف سًكات 
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َاد١ٓ تًعب اـُط٠ ؾٝٗا بايط٩ٚؽ ٚتٓطًل ؾٝٗا ايػطا٥ع داق١ َػذلغ١ً ٫ 

 تكـ عٓس سسٚز ايؿطا٥ع ٚاٯزاب...

كتكط إق٬سٗا املععّٛ ع٢ً مجع ؾتات إٕ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ سني ٜ

ٗض ٜٓني ٚدعًِٗ أ١َ ق١ٜٛ زٕٚ إٔ تع٢ٓ باٱق٬ح  ا٭خ٬قٞ ايصٟ ٫ تايػٛض

أ١َ بسْٚ٘، ٫ٚ تػتكِٝ ْٗه١ إ٫ ع٢ً أغاؽ قٟٛ َٔ َباز٥٘، تهٕٛ قاقط٠ غرل 

 ؾا١ًَ، َٚٝهاؾ١ًٝٝ غرل أخ٬ق١ٝ.

 

 َٛاقؿٗا ايػٝاغ١ٝ:

، َٚٔ أَا املٛاقـ اييت ٚقؿتٗا ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ َٔ ايػطب ٚتأٜٝسٙ ٱغطا٥ٌٝ

يػطب ٚتأٜٝسٙ يذلنٝا يف إغهٓسض١ْٚ، َٚٔ ايػطب يف أؾطٜكٝا ٚآغٝا بٛد٘ عاّ، ا

تكطع بإٔ ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ تهع ٤٫ٖٚا  اْٗإؾ 5958َٚٔ ايجٛض٠ ايًبٓا١ْٝ عاّ 

يًػطب ٚيسٚي١ ؾٛم ٥٫ٚٗا يػٛضٜا ْؿػٗا. مما وٌُ ع٢ً ا٫عتكاز بإٔ ؾهط٠ 

غطب١ٝ( يٓعط١ٜ ايٛسس٠ )ايك١َٝٛ ايػٛض١ٜ( َٔ أغاغٗا يٝػت غ٣ٛ )ػطب١ 

 اؾػطاؾ١ٝ يف ايؿطم...

ٚبٗصا ايتشًٌٝ ايػطٜع يًك١َٝٛ ايػٛض١ٜ ٫ ْذلزز يف اؿهِ ع٢ً ٖصٙ 

ايسع٠ٛ بأْٗا زع٠ٛ عطدا٤ ٖٛدا٤، إٕ نتب شلا اؿٝا٠ َّٜٛا ؾؿٞ غؿ١ً 

اجملتُع، ٚانططاب ايسٚي١ ٚؾٛن٢ ايتٛد٘ ٚاْعساّ ايتٓعِٝ اؿطنٞ 

 ايػًِٝ...

*** 
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 بحثمزاجع ال

 

 غعاز٠. ـ ايهتاب ا٭ٍٚ ـ *ْؿ٤ٛ ا٭َِ

 عٔ ف١ً ايسْٝا ايسَؿك١ٝ. *غعاز٠ ٚاؿعب ايكَٛٞ ـ

 يعبس ايًطٝـ ؾطاض٠. *يف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ـ

 يػاطع اؿكطٟ. ـ*ايعطٚب١ بني زعاتٗا َٚعاضنٝٗا 

 يػعاز٠. انطات ايعؿط يف ايٓس٠ٚ ايجكاؾ١ٝ ـ*احمل

 يػعاز٠. ُس١ٜ ـّ يف ضغايتٝ٘ املػٝش١ٝ ٚاحمل*اٱغ٬

 .5955*َكا٫ت يًُطسّٛ َكطؿ٢ ايػباعٞ يف دطٜس٠ ايؿٗاب ايسَؿك١ٝ عاّ 

 يػعاز٠. ح يف ايعكٝس٠ ايك١َٝٛ ا٫دتُاع١ٝ ـ*تعايِٝ ٚؾطٚ
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 القومية العربية

 

 *تعطٜـ ايك١َٝٛ.

 *َٛقؿٗا َٔ ايسٜٔ.

 *خكا٥كٗا ) يف ايطٛض ا٭ٍٚ(.

 *ايًػ١.

 *ايتاضٜذ.

 *ا٭ضض.

 ن١.*املكًش١ املؿذل

 ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يف )طٛضٖا املاضنػٞ(.*

 *ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ٚاملع٢ٓ ايتعكيب.
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 تعطٜـ ايك١َٝٛ:

إٕ ؾهط٠ ايك١َٝٛ قسمي١ قسّ ا٫دتُاع ايبؿطٟ، ٚيهٓٗا ناْت تػ٢ُ قسميّا  

"ايعكب١ٝ" ؾايعكب١ٝ اييت ناْت ػُع أؾطاز ايكب١ًٝ ايٛاسس٠ ٖٞ اييت يف 

 ايٛاقع "ايك١َٝٛ".

ْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْكـ ع٢ً تعطٜـ ٚاسس ثابت بايٓػب١ يًك١َٝٛ ٚاؿكٝك١ أ

ايعطب١ٝ بني مجٗط٠ ايؿطم اييت ْازت بٗا، ٚقس ٫ ٜهٕٛ ٖصا بايػطٜب طاملا أْٗا 

 مل تهٔ غ٣ٛ عس٣ٚ اْتكًت إيٝٓا َٔ ب٬ز غطٜب١ عٓا. )أٟ ايك١َٝٛ(

يكس نإ انططاب ايتؿػرل ايكَٛٞ يس٣ ؾ٬غؿ١ أٚضٚبا ايػبب يف 

ف ايصٟ ٚقع ب٘ زعا٠ ايك١َٝٛ يف ب٬زْا، ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ْط٣ ؾٝ٘ ا٫خت٬

ملاْٝا ؾٛم اؾُٝع ايك١َٝٛ ا٭ملا١ْٝ تكّٛ ع٢ً أغاؽ "ايعطم اٯضٟ املُتاظ" ٚإٔ أ

يف ايٓاس١ٝ ا٭خط٣ ٜكٍٛ: "اؿل أْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ لس يف  ػس "َاتعٜين"

تعز بػ٫٬ت ؾعب١ٝ بكع١ ٚاسس٠ َٔ بكاع أٚضٚبا ؾعبّا ْكّٝا خايكّا مل مي

أخط٣" ٖٚصا َا ٜٓطبل ب٘ ٚاقع ايؿعب ايؿطْػٞ ايصٟ ٜتأيـ َٔ َعٜر َٔ 

 ا٭ملاْٞ ٚايػًٝٝٓٝني ٚايطَٚإ.

 5871يف أملاْٝا قبٌ عاّ َٚٔ ثِ يٛ تتبعٓا تاضٜذ ايك١َٝٛ ا٭ملا١ْٝ اييت ظٗطت 

 يٛدسْا أْٗا خطت بعض اـطٛات ا٭ٚي١ٝ يف غبٌٝ تسعِٝ ايٛسس٠ ا٭ملا١ْٝ،

ّٜٛ إٔ ناْت أملاْٝا َٓكػ١ُ إىل زٍٚ ٚز٬ٜٚت ٜعز عسزٖا ع٢ً ايج٬مثا١٥ ست٢ 

َطًع ايكطٕ ايجايح عؿط. ٚيهٔ َا إٔ تتعاقب بٓا ايػٕٓٛ ست٢ لس إٔ ٖصٙ 

ؿٗا يف ظٖٛ ٚخ٤٬ٝ َٔ ايٛسس٠ اييت بست َتُاغه١ ق١ٜٛ، ٚقس بسأت تؿُذ بأْ

باض ايعٓٝس ٜتساع٢ ٜٟٚٗٛ ٫ٚ ٚإشا بٗصا اؾ تأثرل مخط٠ ـ ايعطم اٯضٟ املُتاظ ـ

 ٜبك٢ َٓ٘ غ٣ٛ شنطٜات ٜتٓاقًٗا ايهتاب ٚامل٪ضخٕٛ.
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ؾايك١َٝٛ إشٕ يٝػت غ٣ٛ نٝإ ؾاضؽ وتاز إىل إ٤٬َ... ٚيٝػت إ٫ عاطؿ١ 

 دٝاؾ١ عاد١ إىل زعا٥ِ ؾهط١ٜ ق١ٜٛ ٚؾًػؿ١ َٓطك١ٝ َع١ٓٝ.

 

 :زعا٠ ايك١َٝٛ ٚايسٜٔ

 َتٓاقهني يف تعطٜـ ايك١َٝٛ ٚزعا٠ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ٚإٕ ناْٛا كتًؿني

ايعطب١ٝ، إ٫ أِْٗ َتؿكٕٛ متاّ ا٫تؿام يف َٛقؿِٗ َٔ ايسٜٔ بؿهٌ عاّ َٚٔ 

 )اٱغ٬ّ( بكٛض٠ خاق١...

ؾِٗ ٜٓازٕٚ بؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١... ٜٚعتدلٕٚ ايسع٠ٛ إيٝ٘ زع٠ٛ ضدع١ٝ.. 

َع  ٚوكطٕٚ ع٢ً ع١ًُٓ ايسٚي١ ٚع١ًُٓ قٛاْٝٓٗا نٌ شيو تكًٝسّا ٚاْػٝاقّا

 اـط ايصٟ غًهت٘ اؿطنات ايك١َٝٛ يف أٚضٚبا ٚغاق١ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ...

ٌ زعا٠ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ إٔ اؾُاٖرل ناْت قك١ يف خطٚدٗا ِٗؾٌٗ دٳ

يهٓٝػ١ َٚطايبتٗا بإقكا٤ ضداٍ ايسٜٔ عٔ املػطح ايػٝاغٞ بعس إٔ اع٢ً 

ٛغا٥ٌ اييت شاقت َٔ ٖ٪٤٫ ا٭َطٜٔ؟ إٕ ايعًِ ٚايكتٌ ٚايؿٓل ناْت َٔ اي

 ؾأت إيٝٗا ايهٓٝػ١ يتسعِٝ غًطاْٗا ايصٟ بسأ ٜتكسع ؼت َطاضم ايتشطٜط.

ناْت أٚضٚبا قبٌ زخٍٛ املػٝش١ٝ إيٝٗا َػطسّا يهطا٠ٚ ايبؿط ٚتُٓطِٖ 

ٚتؿًتِٗ َٔ اؿعرل٠ اٱْػا١ْٝ. مل تهٔ ٖٓاى قٛاْني تكٛض سط١ٜ ا٭ؾطاز بٌ 

ؿػ٘ بٓؿػ٘، ٚمل تهٔ ناْت ايك٠ٛ ٖٞ ايكإْٛ ايصٟ ٜػتطٝع إٔ ٜؿطض ْ

يهٔ اٱْػإ ٖٓايو َكاٜٝؼ أخ٬ق١ٝ ؼؿغ يٲْػإ طبٝعت٘ اٱْػا١ْٝ... ٚ

١ املبسع١ املذلؾع١ إىل سٝا٠ أؾب٘ عٝا٠ ايػاب خطز عٔ نْٛٝت٘ اـ٬ق

 ٚن١ْٝٛ أقطب إىل ن١ْٝٛ اؿٝٛإ.

يف َجٌ ٖصٙ ايعطٚف... زخًت املػٝش١ٝ أٚضٚبا تتكسَٗا تطاِْٝ احملب١ 

ػ٬ّ... ؾهإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ وكٌ ايكساّ ٚايؿكام. إش نٝـ ٚتطاتٌٝ اي

ا٭مئ ؾشٍٛ ي٘ ا٭ٜػط(   ىيتعايِٝ املػٝح ايكا١ً٥: )َٔ يطُو ع٢ً خس

)َٚٔ غدطى ٬َّٝ ؾاَـ َع٘ ًَٝني( )َٚٔ أضاز إٔ ىاقُو ٜٚأخص ثٛبو 
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ؾاخًع ي٘ ايطزا٤ أٜهّا( نٝـ شلصٙ ايتعايِٝ ايػُش١ ايطقٝك١ إٔ ػس شلا 

يف ْؿٛؽ طاٍ عًٝٗا ا٭َس ؾكػت ٚؼذطت. إٕ ٖصا با٭َط احملاٍ.  قب٫ّٛ

 ٚيصيو يعّ ضداٍ ايسٜٔ نٓٝػتِٗ ٜهطبٕٛ أمخاغّا بأغساؽ.

ٜكٍٛ غٝس قطب يف نتاب٘" ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ":  )ٚيهٔ ضداٍ ايسٜٔ َٔ 

ايكػاٚغ١ ٚايهطازي١ ٚايبابٛات ٫ ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜهُٓٛا َكاؿِٗ، ٫ٚ إٔ 

ؿٛشِٖ إشا بكٝت ايهٓٝػ١ يف ععي١ عٔ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ واؾعٛ ع٢ً ْ

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ. ؾ٬ بس إشٕ إٔ تهٕٛ يًهٓٝػ١ غًط١ تكابٌ غًط١ 

املًٛى ٚا٭َطا٤. ٫ٚ بس إٔ تؿػٌ غًطاْٗا ايطٚسٞ يف َٝسإ اؿٝا٠ ايعا١َ. 

ٚدا٤ت عكٛض ناْت يًهٓٝػ١ أ٬َى ٚدٝٛف ٚغًطإ ٫ تكٌ عٔ أ٬َى 

بني ايهٓٝػ١  ـ نُا ٫ بس إٔ ٜكع ـ دٝٛؾِٗ ٚغًطاِْٗ. ٚٚقع ايٓعاعاملًٛى ٚ

ط١، بني ايبابٛات ٚا٭باطط٠ ٚنإ ايسُٖا٤ يف ايػايب يف قـ ايهٓٝػ١. ًٚايػ

بني ٖاتني ايػًطتني، ٫يتكا٤  ـ نُا ٫ بس إٔ ٜكع ـثِ ٚقع ايٛؾام 

َكًشتُٝٗا يف تػدرل اؾُاٖرل ٚاغتػ٬ٍ ايسُٖا٤ َا زاَت َاز١ٜ 

 قتكاز١ٜ يف سكٝكتٗا َٚا زاّ ايٓعاع يف أقً٘ ع٢ً ايػًط١ ايع١َٝٓ(.ٚا

ٚيهٔ ٚعٞ ا٭سطاض ٚاغتٝكاظ اؾُاٖرل نإ أق٣ٛ َٔ إٔ تكـ يف غبًٝ٘ 

دٝٛف أٚ تجٓٝ٘ عٔ ععَ٘ غذٕٛ ٚقانِ تؿتٝـ. بٌ إٕ ٚغا٥ٌ ايعٓـ غايبّا 

يؿذل٠ املع١ًُ. ٬ّ يف تًو اعٛض٠ غًٝاّْا. ٖصا َا سسخ ؾتأدذّا ٚايج َا تعٜس ايٓاض 

ٜٴ سٍ ايػتاض ػٵَٚا يبجت بطانني ايجٛض٠ إٔ تؿذطت يف نٌ َهإ ْاق١ُ َطعس٠. ٚ

بعس دػِٝ املآغٞ عٔ اْٗعاّ ايسٜٔ )بطداٍ ايسٜٔ( ٚاْتكاض اؾُاٖرل 

ايؿعب١ٝ. ٜٚعٛز دباض ايهٓٝػ١ إىل قُكُ٘ بعس إٔ زنت قطٚح قٛت٘، ٚظيعيت 

ايتًٝس، بُٝٓا ٜتكسّ ايؿعب  أضنإ غطٛت٘، ٜعٛز يٝٓسب سع٘ ايها٥ع ٚفسٙ

 املتشطض َتُٓطّا َٔ مخط٠ ايٓكط.
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َٔ ٖٓا تهْٛت ؾهط٠ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١.. ٚإٔ َا يكٝكط يكٝكط َٚا هلل 

ع١ أقسا٤ ايكطاع ايبعٝس هلل. َٚٔ ٖٓا اْطًكت أقٛات ايؿباب عٓسْا َطدٸ

 ايصٟ ْؿب بني املػٝش١ٝ ٚبني ايٓٗه١ ايؿهط١ٜ يف ؾطْػا.

داٍ ضغ٬ّ ٫ ٜؿٗس قط أٟ قطاع سسخ بني ضداٍ ايسٜٔ ٚٚيهٔ تاضٜذ اٱ

ٚاٱغ٬ّ  ـ ضداٍ زٜٔ ـاؿهِ... إش مل ٜهٔ يف اٱغ٬ّ أق٬ّ ؾ١٦ ممٝع٠ تسع٢ 

ٜعتدل نٌ ؾطز َٔ أؾطازٙ ضدٌ زٜٔ إٕ ؼككت يف ْؿػ٘ ٚغًٛن٘ تعايِٝ 

ايسٜٔ. نُا إٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜؿطم يف ايٛقت ْؿػ٘ ايسٜٔ نعباز٠ ٚايسٚي١ 

ٌ هعًُٗا غببّا يع١ً ٚاسس٠ ٖٚٞ إظٗاض اؿل. ٚأْت تط٣ شيو نشهِ ب

الَِّذيَه ِإْن َمكَّىَّاُهْم ِفي اأَلْرِض ٚانشّا يف آٜات نجرل٠ َٔ ايكطإٓ قاٍ تعاىل: 

َأَقاُمىا الصََّلاَة َوَآَتُىا الزََّكاَة َوَأَمُزوا ِبالَمْعُزوِف َوَوَهْىا َعِه الُمْىَكِز َوهلِل َعاِقَبُت 

ؾًعّٚ ايتُهني يف ا٭ضض باؿهِ ٚايػًطإ ٚايسٚي١ غاٜت٘  {14}الحج: ىِراأُلُم

 إقا١َ أَط اهلل ٚايعهؼ بايعهؼ.

ٚقشابت٘ ايهطاّ.  ٚيكس ظٗطت ٖصٙ ايكٛض٠ ٚانش١ خ٬ٍ سٝا٠ ايطغٍٛ 

ٜٳ ٪َٕٛ ايٓاؽ يف َػادسِٖ ؾهاْٛا ضداٍ سطب ٚقطاب يف ٚقت ٚاسس 

عسّ ايٓعاع بني ضداٍ ايسٜٔ ٚبني ضداٍ ٜٚكٛزِْٚٗ يف سطبِٗ ْٚعاشلِ. ٚبصيو ٜٓ

 ًٛ ٚاقع٘ َٔ ١٦ٖٝ أنًرلٚؽ.هِ يف اٱغ٬ّ باْعساّ أغباب٘ ٚىاؿ

ٖٚصا ٫ ٜعين إٔ اؿهاّ ِٖ املتكطؾٕٛ بأَطِٖ يف اٱغ٬ّ ٚيٝؼ ٭سس َٔ 

غًطإ عًِٝٗ!. ؾتاضٜذ ايبؿط١ٜ مل ٜؿٗس َّٜٛا سط١ٜ أؾطاز يف ظٌ سهَٛات 

غ١َٝ٬ ؾهإ ا٭عطابٞ ايٓهط٠ ٜأتٞ إىل اـًٝؿ١ نُا ؾٗسٖا يف ظٌ ايسٚي١ اٱ

َٳ عُط بٔ اـطاب ٔ زإ ي٘ ًَو ؾاضؽ ٚايطّٚ، يٝكٍٛ ي٘ : )ٚاهلل يٛ ٚدسْا ، 

.. غ٬ّ تطى يًؿعب سل قاغب١ اؿهاّؾٝو اعٛدادّا يكَٛٓاٙ بػٝٛؾٓا( ؾاٱ

ٌ أؾه: ))بٌ ٚدعٌ قاغبتِٗ دٗازّا ٜجاب املط٤ عًٝ٘ بسيٌٝ قٍٛ ايطغٍٛ 

 .ٗاز ن١ًُ سل عٓس غًطإ دا٥ط((اؾ
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ٚع٢ً ٖصا ؾإٕ تاضٜذ اٱغ٬ّ ٚٚاقع٘ ىتًؿإ متاّ ا٫خت٬ف عٔ ٚاقع 

سهُٛا ع٢ً اٱغ٬ّ ظطّ اضىٗا. ٚيهٔ خطأ ايهجرلٜٔ ايصٟ املػٝش١ٝ ٚت

اضتهب٘ ضداٍ ايسٜٔ املػٝشٞ يف عٗٛز غابط٠ إمنا ٜعٛز إىل دٌٗ ٖ٪٤٫ باٱغ٬ّ 

 هُْٛٗا عٔ خكا٥ل املػش١ٝ َٚهُْٛٗا.نطغاي١ ؽتًـ غكا٥كٗا َٚ

 

 

 خكا٥ل ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يف طٛضٖا ا٭ٍٚ:

ُٗا َٔ ايبسٜٗٞ إٔ تعتُس ايسعٛات يف قٝاَٗا ع٢ً خكا٥ل ػػٸ

سٖا... ٚايسع٠ٛ اييت تعتُس ع٢ً خكا٥ل شات١ٝ ثابت١ ٚع٢ً أقٍٛ ٚػػٸ

ٜٴ ا فطز هتب شلا اؿٝا٠ بٌ ٫ ٜكح ست٢ اعتباضٖعكا٥س١ٜ ٚانش١ ٖٞ زع٠ٛ ئ 

 زع٠ٛ.

ٚاؿطن١ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ٫ؾتكاضٖا يف طٛضٖا ا٭ٍٚ إىل قت٣ٛ عكا٥سٟ 

ٚانح، ٫ٚعتُازٖا ع٢ً ايعاطؿ١ ايك١َٝٛ املؿٛب١ ناْت تا١ٗ٥ يف َتاٖات َكؿط٠ 

ػ١ َٜٔ ايتؿػرلات )اشلٝٛي١ٝ( ـكا٥كٗا َٚهُْٛٗا ايؿهطٜني، مما دعًٗا ؾط

 ي٬ػاٙ املاضنػٞ.

يت نإ ٜعتُسٖا ايكَٕٛٝٛ ايعطب نأغاؽ إٕ فُٛع اـكا٥ل اي

أٜسٜٛيٛدٞ يف ايسع٠ٛ إىل ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يٝػت يف اؿكٝك١ غ٣ٛ خكا٥ل 

نأغؼ  ٖابايتايٞ اعتُاز ثابت١ َٚؿذلن١ يهٌ ق١َٝٛ َٔ ايكَٛٝات ٫ٚ ٜكحٸ

 عكا٥س١ٜ أٚ أقٍٛ، ؾًػؿ١ٝ يف بٓا٤ سطنٞ عكا٥سٟ َعني.

تٓاٍٚ ٖصٙ اـكا٥ل ْٚكهٗا، يٝؼ بايطغِ َٔ شيو، ؾإْٓا ٫ لس بأغّا َٔ 

نكؿات ثابت١ َٔ قؿات ايك١َٝٛ، بٌ نأغؼ عكا٥س١ٜ ٚنُشت٣ٛ ؾهطٟ 

نإ ٜعتُسٙ ا٫ػاٙ ايعطٚبٞ إىل عٗس قطٜب، أٟ قبٌ استٝاد٘ َٔ قبٌ ايؿًػؿ١ 

 املاضنػ١ٝ ٚتبٓٝ٘ اـط ايٝػاضٟ.
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إٕ فُٛع اـكا٥ل اييت نإ ٜعتُسٖا ايكَٕٛٝٛ ايعطب نأغاؽ 

 ايسع٠ٛ إىل ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يٝػت يف اؿكٝك١ غ٣ٛ خكا٥ل أٜسٜٛيٛدٞ يف

ثابت١ َٚؿذلن١ يهٌ ق١َٝٛ َٔ ايكَٛٝات ٫ٚ ٜكح بايتايٞ اعتُازٖا نأغؼ 

 عكا٥س١ٜ أٚ أقٍٛ، ؾًػؿ١ٝ بٞ بٓا٤ سطنٞ عكا٥سٟ َعني.

بايطغِ َٔ شيو، ؾإْٓا ٫ لس بأغّا َٔ تٓاٍٚ ٖصٙ اـكا٥ل ْٚكهٗا، يٝؼ 

ت ايك١َٝٛ، بٌ نأغؼ عكا٥س١ٜ ٚنُشت٣ٛ ؾهطٟ نكؿات ثابت١ َٔ قؿا

نإ ٜعتُسٙ ا٫ػاٙ ايعطٚبٞ إىل عٗس قطٜب، أٟ قبٌ استٝاد٘ َٔ قبٌ ايؿًػؿ١ 

 املاضنػ١ٝ ٚتبٓٝ٘ اـط ايٝػاضٟ..

 ايًػ١:

ٜعتدل ؾطٜل َٔ ايكَٛٝني ايًػ١ أغاغّا َٔ أغؼ ايسع٠ٛ إىل ايك١َٝٛ 

 (5)٫ َبتسعٕٛ ؾـ"ؾٝدت٘" ايعطب١ٝ ٚعٓكطّا َٔ عٓاقطٖا ِٖٚ يف شيو َتبعٕٛ

ٜط٣ إٔ ايٓاؽ ٜتهْٕٛٛ بايًػ١ ٜٚط٣ إٔ ايًػ١ اؾطَا١ْٝ بهْٛٗا أقؿ٢ ايًػات 

ٚأقًٗا  تأثطّا بػرلٖا دعًت ا٭ملإ أضق٢ ايؿعٛب اييت ؼٟٛ أيػٓتٗا نجرلّا َٔ 

 ايعٓاقط ايسخ١ًٝ ا٭دٓب١ٝ عٓٗا.

 دٛٙ:ٚاؿكٝك١ أْٓا ٫ ْػتطٝع إْعاٍ ايًػ١ ٖصٙ املٓعي١ يعس٠ ٚ

يٛ نإ شلا ٖصا ايتأثرل ايكٟٛ يف قٗط ايٓاؽ ٚتهِٜٛٓٗ ٚػٓٝػِٗ  أ٫ّٚ:

١ ٚاسس٠ طاملا إٔ ايًػ١ َٝؿل ع٢ً ا٭َرلنإ ٚاٱْهًٝع إٔ ٜهْٛٛا أقشاب قٛ

اٱْهًٝع١ٜ ٖٞ يػ١ ايؿعبني، ٖصا باٱناؾ١ إىل إٔ ايؿعب ا٭َرلنٞ َعٜر َٔ 

نا َٚٔ مجًتٗا ايػ٬ي١ غ٫٬ت كتًؿ١ ْعست َٔ أٚضبا عكب انتؿاف أَرل

اٱْهًٝع١ٜ ؾٝ٘ تهٕٛ ٚسس٠ أَرلنا ٚاْهًذلا نطٚض٠ ق١َٝٛ يف ْعط ايكَٛٝني 

 عذ١ أُْٗا ٜتؿاضنإ يف اؾٓؼ ٚايًػ١؟

إٕ ايًػإ اٱْهًٝعٟ زخٌ أَرلنا بعس انتؿاؾٗا نُا زخٌ ايًػإ 

ايعطبٞ َكط ٚغا٥ط ايب٬ز اييت اؾتتشٗا املػًُٕٛ... ٚيهٔ ايػبب ايصٟ أز٣ 

                                                           
1
 فٍهسىف أنًاًَ. Fikhtehفٍشره  - 
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إىل قٗط َٔ تهًُٛا ايعطب١ٝ ٚدعًِٗ أ١َ ٚاسس٠، ٚإىل بكا٤ َٔ تهًُٛا 

إمنا ٜطدع إىل ايطغاي١ اٱْػا١ْٝ اييت محًٗا ايعطب  اٱْهًٝع١ٜ أمما َتؿطق١،

 ٫ إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ.

عايُٝ٘ إىل ْعِ يكس نإ يًػ١ ايعطب١ٝ ايؿهٌ يف ْكٌ َؿاِٖٝ اٱغ٬ّ ٚت

أؾب٘ باملطنب١ اييت تٓكٌ اٱْػإ َٔ  ـ ناؾ١ ؾعٛب ا٭ضض. ؾٗٞ ـ أٟ ايًػ١

َهإ إىل َهإ ابتػا٤ ايػطع١ ٚعسّ اغتٓؿاز اؾٗس باملػرل، ٚيهٔ ايػٝاض٠ 

تبك٢ ٚغ١ً يػا١ٜ ٖٚٞ ايٓكٌ نُا تبك٢ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚغ١ًٝ يٓكٌ ضغاي١ 

 اؿٝا٠ اؾسٜس٠ إىل نٌ قطط َٚكط.

ٍ ايصاتٝني ٚتتهًِ إٕ ٖٓاى ز٫ّٚ نجرل٠ تتُتع بايػٝاز٠ ٚا٫غتك٬ :ثاّْٝا

أنجط َٔ يػ١. ؾػٜٛػطا َج٬ّ تتهًِ ث٬خ يػات زٕٚ إٔ تتب٢ٓ ٚاسس٠ َٓٗا. 

 ٚيهٔ ٖصا مل ميٓع َٔ دٛزٖا نسٚي١ تعس َٔ أضق٢ زٍٚ ايعامل.

ٚاؽاشٖا خكٝك١ َٔ خكا٥ل ايك١َٝٛ ، ؾإْعاٍ ايًػ١ ٖصا املٓعٍ ايهٝل

َكعس ا٭ْا١ْٝ ايبػٝه١، غٓل املؿّٗٛ ايؿهطٟ ايٓاٖض املٓطًل ٜٚكعس باملباز٨ 

 ٜٚٓتشٞ بٗا ْاس١ٝ ا٫ْععاي١ٝ املُٝت١.

ثِ إْٓا يف عكط أقبح نٌ ؾعب ٜتهًِ يػات عسٜس٠ ؾًِ تعس ايًػ١ ضابط١ 

أغاغ١ٝ بني ايٓاؽ، بٌ أقبح َٔ ايهطٚضٟ ايتؿتٝـ عٔ ضابط١ إْػا١ْٝ أق٣ٛ 

ذطٚا بؿعٛبِٗ َٔ ٖصٙ ايطابط١ اييت مل متٓع بعض َتهًُٝٗا َٔ إٔ ٜتٸ

 كسَٖٛا يك١ُ غا٥ػ١ يًُػتعُطٜٔ.ٜٚ

 

 ايتاضٜذ

ايكَٕٛٝٛ بايتاضٜذ عٓكطّا َٔ عٓاقط ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ٚايتاضٜذ  ٜٚٗتـ

 ايصٟ ٜعتدلْٚ٘ عٓكطّا َٔ عٓاقط قَٛٝتِٗ ٜٓكػِ إىل سكبتني"

 سكب١ غبكت ظٗٛض اٱغ٬ّ )اؾا١ًٖٝ(. -أ
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 سكب١ غاضت َع اٱغ٬ّ ؾعطؾت ب٘ ٚعطف بٗا. -ب

سهاضات عع١ُٝ ظٗطت يف اؿكب١ ا٭ٚىل َٔ ايتاضٜذ  ٚمٔ ٫ ْٓهط إٔ

ايعطبٞ. ؾشهاضات ايسٍٚ ايؿُاي١ٝ َٚٓٗا زٚي١ تسَط، ٚسهاضات ايسٍٚ 

اؾٓٛب١ٝ َٚٓٗا زٚي١ غبأ ٚمحرل، غذًت يف ايتاضٜذ ايكسِٜ ْبٛغّا ٚتؿٛقّا يف 

نجرل َٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ. ؾايسٚي١ ايتسَط١ٜ شلا آثاض د١ًًٝ يف ايعُطإ 

ايعخطؾ١ ٚايبٓا٤ ٚايٓكٛف ٚايهتابات. ٚقس تهُٓت ٖصٙ ايٓكٛف  ٚخاق١ يف

عس٠ قٛاْني ؾطع١ٝ ٚػاض١ٜ. نُا ناْت زٚي١ غبأ ٚمحرل ع٢ً داْب نبرل 

 أٜهّا َٔ ايتكسّ ايكٓاعٞ ٚايعضاعٞ ٚايػٝاغٞ.

ٚأععِ َا عطف عٓٗا ٖٛ بٓا٤ ايػسٚز ي٬غتؿاز٠ َٔ َٝاٙ ا٭َطاض. نٌ ٖصا 

. ٚيهٓٓا ْٓهط ٚدٛز أٟ زاؾع ٜؿسْا إىل تًو مما ٫ هٛظ إْهاضٙ عاٍ..

اؿهاضات ايبا٥س٠ املٓعس١َ. ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ ْتدط٢ سهاض٠ اٱغ٬ّ اييت عطؾت 

بٗا أَتٓا طٍٛ أضبع١ عؿط قطّْا إىل سهاض٠ ٫ مؼ بساؾع ايًٗؿ١ مٖٛا ٫ٚ 

ْؿعط بٓٛاظع اؿٓني إيٝٗا؟ ٚمٔ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٫ لس أثطّا َٔ ق١ً تطبط 

 ذ اؾاًٖٞ بايتاضٜذ اٱغ٬َٞ.ايتاضٜ

إٕ ايتاضٜذ نعٓكط َٔ عٓاقط ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ هب إٔ ٜهٕٛ أسس 

تاضىني. إَا إٔ ٜهٕٛ تاضٜذ اؾا١ًٖٝ، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ تاضٜذ اٱغ٬ّ. ؾإشا نإ 

ا٭ٍٚ أقبشت زع٣ٛ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ٫ متت إىل ايٛاقع١ٝ بك١ً ٭ٕ ٖصا 

ٝاتٓا اؿانط٠ ٚيٝػت ي٘ أ١ٜ خكا٥ل ػعًٓا ايتاضٜذ املٓكطّ ٫ ع٬ق١ ي٘ ع

ضٟ إٔ ٜهٕٛ ْٚٓتػب إيٝ٘ أٚ ماؾغ عًٝ٘. ٚإشا نإ ايجاْٞ أقبح َٔ ايهط

نطغاي١ أٚدست ٖصا ايتاضٜذ ايعٓكط ا٭ٍٚ ٚا٭خرل ايصٟ هب إٔ اٱغ٬ّ 

 تعتُس عًٝ٘ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يف ْٗهتٗا اؿسٜج١.

ِٗ إغ٬َّٝا ؾٝهٕٛ بصيو عٓكط تاضى ٚاغتططازّا ملا تكسّ أقٍٛ: إَا إٔ ٜهٕٛ

ايتاضٜذ عٓسِٖ ٚاقعّٝا... ٚإَا إٔ ٜهٕٛ داًّٖٝا ؾتػسٚ زعٛاِٖ َػتٗذ١ٓ 
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خٝاي١ٝ ٫ َهإ شلا يف ٚطٔ ٜعٝـ أًٖ٘ بتاضٜذ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ اييت ناْت 

 خرل أ١َ أخطدت يًٓاؽ.

 

 ا٭ضض:

ٓا إشا قع أْٓاقط ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ. ٚايٛاعٜٚٓازٟ ؾطٜل با٭ضض عٓكطّا َٔ 

هٓٗا ايعطب َٓص ؾذط ايتاضٜذ ٭غكطٓا َٔ سػابٓا أضزْا ؼسٜس ا٭ضض اييت غ

عسزّا َٔ ايب٬ز اييت أقشبت عطب١ٝ بعس ايؿتح اٱغ٬َٞ ؾكط. ؾأضض ايعطب 

 يف ايٛاقع ع٢ً ْٛعني:

ْٛع عطبٞ: ٖٚٞ ا٭ضانٞ اييت غهٓٗا ايعطب َٓص ايكسّ ؾعطؾت بِٗ  -5

 عٜط٠ ايعطب١ٝ ٚقشطا٤ غٛضٜا.طؾٛا بٗا ٚتهِ. ؾب٘ اؾٚعٴ

ْٛع َػتعطب: ٖٚٛ ا٭ضانٞ اييت اؾتتشٗا املػًُٕٛ ٚغهبٛا ؾٝٗا -2

 تعايُِٝٗ ْٚؿطٚا ؾٝٗا يػتِٗ ٚنل َٓٗا َكط ٚسلايٞ أؾطٜكٝا.

أَا َكط ؾكس غهٓٗا ايؿطاع١ٓ َٔ عٗس َٛغ٢ ٚمل تتدص ٚدّٗا عطبّٝا ست٢ 

 سٗا ع٢ً ٜس عُطٚ بٔ ايعام ايكا٥س املػًِ.ااؾتت

أَا ايب٬ز اييت متتس ع٢ً ايػاسٌ اٱؾطٜكٞ ايؿُايٞ ٚتهِ يٝبٝا ٚاؾعا٥ط ٚ

َٚطانـ ٚتْٛؼ ؾهاْت َعطٚؾ١ قبٌ زخٍٛ اٱغ٬ّ بأْٗا ٚطٔ ايدلابط٠ غهإ 

 ايب٬ز ا٭قًٝني.

ؾأ١ٜ أضض ٜعتدلٖا ايكَٕٛٝٛ أضنّا عطب١ٝ عطٜك١ َٚٔ ثِ ٜعتدلْٚٗا عٓكطّا 

اؾعٜط٠ ٖٚصٙ ؾكط اييت تعطف َٔ عٓاقط قَٛٝتِٗ؟ إشا ناْت أضض ؾب٘ 

بأضَٚتٗا ايعطب١ٝ ؾكس غًدٛا عٔ قٝط زعٛتِٗ َكط ٚاملػطب ايعطبٞ بٌ 

مجٝع ايب٬ز ا٭خط٣ اييت تعطبت بعس اٱغ٬ّ. ٚأَا إشا ناْت أضض ايعطب بعس 

اٱغ٬ّ ٖٞ ايعٓكط ا٭ضنٞ ايصٟ ٜٓازٟ ب٘ ايكَٕٛٝٛ ؾإٕ ٖصٙ ا٭ضض مل تهٔ 

٘، ا تاضىٗعطب١ٝ بعسٙ. ٚبايتايٞ أقبح تاضىعطب١ٝ قبٌ اٱغ٬ّ ٚأقبشت 
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َٚعتكساتٗا َعتكسات٘، ٚضغايتٗا يف اؿٝا٠ ضغايت٘ ؾٗٞ أضض إغ١َٝ٬ عهِ 

 ايٛاقع.

ٚإشا اعتدلٚا ا٭ضنني َعّا أضض ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ؾٝعٛز ؾهٌ اٱغ٬ّ ٜجبت 

شلِ َٔ دسٜس بأْ٘ ٖٛ ايصٟ َعز ٖصٙ ايؿعٛب غكا٥ك٘ َٚباز٥٘ َٚؿاُٖٝ٘ 

نإ  ٜذ َٔ ؾهٌ يف قٗط ٖصٙ ايؿعٛب. ٚيٛنإ يٮضض أٚ ايًػ١ أٚ ايتاضَٚا 

شلا ٖصا ايتأثرل ٫غتطاعت إٔ تٛسس ٚيٛ غهإ ؾب٘ اؾعٜط٠ قبٌ اٱغ٬ّ، 

 ٫ٚغتطاعت إٔ ػعٌ َِٓٗ أ١َ يف اؾا١ًٖٝ.

٫ٚ ْهٕٛ َبايػني إشا قًٓا إٔ ؾهٌ اٱغ٬ّ ع٢ً )ايعطٚب١ ٚايعطب١ٝ( ٫ ميهٔ 

 ع٢ً َساض ايتاضٜذ غٛا٤ نإ شيو قبٌ ايبعج١ أٚ بعسٖا.. إٔ ٜساْٝ٘ ؾهٌ

 ٚيٓسخٌ يف َٓاقؿ١ املٛنٛع َٔ ا٭غاؽ...

ف بٗا َٔ املأيٛف إٔ ا٭َِ ٚايؿعٛب تتدص شلا أزلا٤ داَع١ تعطٸ أ٫ّٚ:

طًل عًٝٗا َٔ غرلٖا... ؾايطَٚإ َج٬ّ ِٖ ايصٜٔ أطًكٛا ع٢ً غهإ ْؿػٗا أٚ تٴ

 ... ٚايػايٕٝٛ ِٖ ايصٟ زلٛا )اؾطَإ( بازلِٗ.سلايٞ أؾطٜكٝا اغِ )ايدلبط(

ٜٴ  عطؾٕٛ ب٘ قبٌ اٱغ٬ّ.أَا ايعطب ؾًِ ٜهٔ شلِ اغِ داَع١ أٚ تعبرل قَٛٞ 

ط اؾاًٖٞ ٖٛ ايكاَٛؽ اؾاَع يًتعابرل املػتع١ًُ يف عٵٚإشا اعتدلْا إٔ ايؿٹ

١ َٔ أٜٛ ٷًِتاضٜذ ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ ؾإْٓا ْػتطٝع ايتأنٝس بإٔ ايكاَٛؽ خٹ

قٝػ١ اؾتكت َٔ ن١ًُ )عطب( غٛا٤ يف ْطام املؿّٗٛ ايكَٛٞ أٚ يف ْطام 

 املؿّٗٛ ايًػٟٛ...

نصيو ٜتأنس يٓا َٔ اغتعطاض ايتاضٜذ اؾاًٖٞ اْعساّ ايؿعٛض  ثاّْٝا:

س٠، ٚإٔ ايعطٚب١ ٖٞ قازلِٗ إ اؾعٜط٠ بأِْٗ أبٓا٤ ق١َٝٛ ٚاسيس٣ غه

 ن١.املؿذلى ع٢ً قعٝس اؾٓؼ ٚايًػ١ ٚاملكاحل املؿذل

ٖصا ايٛاقع ايتاضىٞ ايصٟ ٜ٪نس اْعساّ ايؿعٛض بايٛسس٠ ايك١َٝٛ عٓس 

ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ تجبت٘ نجرل َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ ايتاضى١ٝ ْٛضز َٓٗا 

ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٔ عٓذل٠ ايؿاعط اؾاًٖٞ مل هس يف قاَٛؽ ايتعبرل ايعطبٞ 
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ع١ يف َٛاد١ٗ ايؿطؽ ن١ًُ ميهٓ٘ بٗا إٔ ٜؿكح عٔ اٱسػاؽ ايكَٛٞ اؾاَ

 ٚقٜٛتِٗ ايس١ًُٜٝ، ؾًِ ٜهٔ َٓ٘ إ٫ إٔ قاٍ يف َعًكت٘:

 ؾطبت مبا٤ ايسسطنني ؾأقبشت

 ظٚضا٤ تٓؿط عٔ سٝاض ايسًِٜ.

ٔ عاقِ( ٚابٔ عُ٘ )عُط بٔ ا٭ٖتِ( ع٢ً نصيو ٜط٣ٚ أْ٘ َقسٹّ )قٝؼ ب

ُٸايطغٍٛ   ا قاضا عٓسٙ تػابٸا ٚتٗاتطا. ثِ قاٍ قٝؼ يًطغٍٛ َؿرلّا إىل. ؾً

عُطٚ ٚقَٛ٘: )ٚاهلل ٜا ضغٍٛ اهلل َا ِٖ َٓا ٚإِْٗ أٌٖ اؿرل٠(... ؾطز عًٝ٘ 

:  )بٌ ِٖ ٚاهلل ٜا ضغٍٛ اهلل َٔ ايطّٚ عُطٚ َٛدّٗا خطاب٘ إىل ضغٍٛ اهلل 

ٚيٝػٛا َٓا(. ؾٓٗاُٖا ايطغٍٛ عٔ ٖصا ايت٬سٞ ٚأؾُُٗٗا، إٔ اٱغ٬ّ قس أغطم 

 ايعكبٝات نًٗا.

ا غبل إٔ اٱغ٬ّ ٖٛ ايصٟ زل٢ ايعطب بازلِٗ ٜتهح يٓا َٔ نٌ َ ثايجّا:

ٛقـ ١ٝ نُٔ ْطام املداطب١ ٚايتهًٝـ ٚايٖصا.. ٚدا٤ت ٖصٙ ايتػُ

قع اَٚٔ ّٜٛ أعط٢ اٱغ٬ّ ايٛ ٚايتكٜٛط يف عسز َٔ اٯٜات ٚا٭سازٜح...

 ٚاغتدساّ نٌ املؿتكاتايعطبٞ املسي٫ٛت ٚايتعابرل اؾاَع١ دط٣ اغتعُاٍ 

 جملا٫ت ا٭زب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ...َٔ يؿع١ )عطب(يف ؾت٢ ا

ؾؿٞ ايعاّ ايجايح اشلذطٟ طايعٓا ايؿعطا٤ بُٓط دسٜس َٔ ايتعبرلات مل 

ٜػبل يؿعطا٤ اؾا١ًٖٝ إٔ اغتعًُٖٛا َٔ قبٌ...  ٜكٍٛ غعس بٔ َايو يف 

 : ٚقـ ايطغٍٛ 

 بسا يٓا ؾاتبعٓاٙ ْكسق٘             

 ٚنصبٛٙ ؾهٓا أغعس ايعطب.              

ٜٴِطٕ بٔ ثابت ّٜكٚقاٍ سػا ٌ شٹٸع بين )ٖصٌٜ( ملا اؾذلطٛا ع٢ً ايطغٍٛ إٔ 

 شلِ ايعْا يٝعتٓكٛا اٱغ٬ّ:

 غأيت ٖصٌٜ ضغٍٛ اهلل ؾاسؿ١         
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 نًت ٖصٌٜ مبا قايت ٚمل تكب            

 غأيٛا ضغٛشلِ َا يٝؼ َعطِٝٗ         

 ست٢ املُات ٚناْٛا غٳبٻ١َ ايعطب.           

غ٬ّ سني أعط٢ ايعطب ٖصٙ ايتعبرلات إمنا نإ ٜٗسف إىل إٕ اٱ ضابعّا:

قٝاغ١ َؿاِٖٝ ٖصٙ ا٭١َ اييت اقطؿاٖا ؿٌُ ضغاي١ اٱغ٬ّ... قٝاغ١ 

ن١ًٝ نا١ًَ َتها١ًَ ٜتشكل بٗا تهٜٛٓٗا ٚخًكٗا ع٢ً عني اٱغ٬ّ ٚيف إطاض 

َؿاُٖٝ٘ ٚتكٛضات٘.. ٚمل ٜهٔ ايككس َٔ شيو أبسّا إعطا٤ ايعطب َدلضات 

اف ع٢ً اـط ايصٟ دا٤ ب٘ اٱغِ ٚا٫ْؿكاٍ عٓ٘... ٚبايتايٞ ؼٌُٝ ا٫ْعط

ٖصٙ ايتعابرل ؾٛم َا ؼٌُ َٔ َعإ ق١َٝٛ ٫ ميهٔ شلا إ٫ إٔ تهٕٛ إطاضّا 

 حملت٣ٛ عكٝسٟ، ٫ٚ غ٢ٓ شلا بٓؿػٗا عٓٗا.

ٚيٝؼ أزٍ ع٢ً َا ْكٍٛ َٔ اؿطز ايصٟ أقاب ا٫ػاٖات ايك١َٝٛ عٓس 

ٝٛعٞ قبٌٝ َٓتكـ ٖصا ايكطٕ بكًٌٝ، سٝح تٗا٣ٚ َٛادٗتٗا يػعٚ ايؿهط ايؿ

 ايؿاضؽ أَاّ ٖذُات ايؿًػؿ١ املاز١ٜ ايػاظ١ٜ... ثِ َا نإ َٓ٘ َٞاملٓطل ايكٛ

ؼت تأثرل ايهػٛط املدتًؿ١ إ٫ إٔ أغطع إىل تبين  (أٟ ا٫ػاٙ ايكَٛٞ)

قت٣ٛ ؾًػؿٞ يٝكٞ ب٘ ْؿػ٘ غٛا٥ٌ ايهٝاع ٚايؿطٚز يف َٗاَ٘ َٚتاٖات 

 يٓعطٜات ٚايتؿػرلات ايك١َٝٛ ايؿت٢.َكؿط٠ َٔ ا

ايعطٚب١ ٚاٱغ٬ّ ٚبني بني  ـ نُا نإ َٔ أٍٚ ّٜٛ ـٚيٛ بكٞ ايت٬ظّ قا٥ُّا 

نٝإ  ايعطٚب١ ػس اٱغ٬ّ ضٚس٘، ٚإٔ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ع٢ً اعتباض إٔ

يٛ بكٞ ايت٬ظّ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ملا تٗسزت سكٕٛ ايعطٚب١ َٔ ، اٱغ٬ّ قتٛاٙ

ْت بػ٢ٓ عٔ أْت تػتذسٟ ايعكٌ ايبؿطٟ َٓتذات٘ املؿ١ٖٛ زاخًٗا ٚيها

املُػٛخ١ اييت ؾؿًت ٖٞ ا٭خط٣ يف محاٜتٗا، بٌ ٚغاعست ع٢ً إعطا٤ 

 ا٫ػاٖات املاز١ٜ ايػاظ١ٜ َدلضات ايتشسٟ شلا ٚايطُع بٗا ٚاٱغاض٠ عًٝٗا.

ٚبني عؿ١ٝ ٚنشاٖا أنشت ب٬زْا َطتعّا يص٥بإ، ايؿطم ٚايػطب، َٚػطسّا 

 املعػهطات ايسٚي١ٝ ٚا٫ػاٖات املاز١ٜ.يتٓاؾؼ 
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ٚبصيو ناعت َعامل ؾدكٝتٗا... ٚاْكطعت قًتٗا مبانٝٗا. ٚغست 

ٌٝ شيو َا٤ بؾطٜس٠ ططٜس٠ تتًُؼ قٛتٗا ع٢ً َآزب أعسا٥ٗا ٚتٗطم يف غ

 ٚدٗٗا ٚزَا٤ سٝاتٗا... 

نٌ شيو ٭ٕ )ايعطٚب١( ؾكس باْؿكاشلا عٔ اٱغ٬ّ عٓاقط بكا٥ٗا ٚعٛاٌَ 

٬ت ضٜازتٗا، ؾهإ إٔ أقابتٗا ٖصٙ ا٫ْتهاغ١ ا٭خرل٠ اييت أؾكستٗا قٛتٗا َٚ٪ٖ

 أغباب ايٓذاح يف زْٝاٖا ٚعٛاٌَ ايؿ٬ح يف أخطاٖا ٚشيو ٖٛ اـػطإ املبني؟

ٚأخرلّا ٫ آخطّا بكٞ ع٢ً زعا٠ ايعطٚب١ إٔ ٜسضنٛا إٔ ؾهٌ اٱغ٬ّ ع٢ً 

٫ اٱغ٬ّ ملا ايعطٚب١ ٚايعطب١ٝ ؾهٌ نبرل بٌ ٚأندل َٔ إٔ ٜػع٘ سكط. ؾًٛ

ٕ ٖٓايو نٝإ داَع يًعطب.. ؾاٱغ٬ّ ٖٛ اا نناْت ٖٓاى )عطٚب١( ٚمَل

ب تػع١ أعؿاض ايب٬ز املعطٚؾ١ ايّٝٛ بأْٗا عطب١ٝ... ٖٚٛ ايصٟ سؿغ ايصٟ عطٸ

 ع٢ً ايعطب يػاِْٗ ٚضؾشِٗ إىل ايسْٝا ضٚاز سهاض٠ ٚإْػا١ْٝ.

ٜٴ  ػُط ايؿهٌ ٚأًٖ٘؟ؾٌٗ بعس ٖصا 

 ايعطٚبٕٝٛ( يٲغ٬ّ؟ٌٖٚ بعس ٖصا ٜتٓهط )

 إٕ ٖصا شلٛ ايعكٛم ا٭ندل ٚايهؿطإ املبني؟

 

 املكًش١ املؿذلن١-4

ٚأَا قٛشلِ: إٕ ايعطب ػُعِٗ ٚسس٠ املكاحل ٚاٯَاٍ ٚاٯ٫ّ ٚإٕ ٖصا عٓكط 

َٔ عٓاقط ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ، ؾٗٛ قٍٛ قسِٜ َٚؿّٗٛ ضدعٞ مل ٜعس ي٘ َٔ ٖصا 

 ايعكط أز٢ْ ق١ُٝ؟؟

ٗس َٔ أقكاٙ إىل أقكاٙ أيٛاّْا ؾت٢ َٔ ا٫ؼازات إٕ ايعامل ايّٝٛ ٜؿ

منا إٚايتذُعات ٚايتهت٬ت ٚاملعػهطات بني زٍٚ ٫ ػُعٗا ٚسس٠ ق١َٝٛ، ٚ

 مجعتٗا املكاحل املؿذلن١ ٚٚسس٠ اٯ٫ّ ٚاٯَاٍ...
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إٕ أَرلنا ٚتطنٝا تؿذلنإ يف )َٝجام ا٭طًػٞ( َع تبآُٜٗا ايكَٛٞ. 

ٚاقعٞ ع٢ً إٔ املكاحل املؿذلن١ قس تعسز  ٚايػٛم ا٭ٚضٚب١ٝ املؿذلن١ زيٌٝ

 ْطام ايكَٛٝات ست٢ غست أٚ نازت تػسٚ نطٚض٠ عامل١ٝ.

ع يكاض٠ بأنًُٗا إٕ املكاحل املؿذلن١ ٚٚسس٠ اٯَاٍ ٚاٯ٫ّ غست عاٌَ مج

نايٛسس٠ ا٭ؾطٜك١ٝ َج٬ّ. ثِ إٕ َا ػُع٘ املكًش١ ايّٝٛ قس تؿطق٘ غسّا. 

ن١ قُٝتٗا نُطتهع أغاغٞ يًك١َٝٛ ٚبصيو تؿكس )خاق١( املكًش١ املؿذل

 ايعطب١ٝ.

 

 

 ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يف طٛضٖا )املاضنػٞ(:

ايعطب١ٝ يف طٛضٖا ايبسا٥ٞ ا٭ٍٚ، أٟ  ايك١َٝٛ ٔتهًُٓا يف ايؿكٌ ايػابل ع

 قبٌ ؼٛشلا إىل سطن١ ٜػاض١ٜ ٚتبٓٝٗا يًؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ نُٓٗر سٝا٠...

ػٝٓات ٚايػتٝٓات َٔ ٖصا إٕ ايؿهط٠ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ اْعطؿت يف اـُ

ايكطٕ اْعطاؾات خطرل٠ ٚدصض١ٜ بعس إٔ أسؼ زعاتٗا بهشاي١ َطتهعاتٗا 

ٚبعس إٔ أخصت ا٫ػاٖات )ايعكا٥س١ٜ( ايػاظ١ٜ تؿهٌ خططّا ع٢ً املس  ايؿهط١ٜ،

 ٚايؿهط ايكَٛٝني.

يكس نإ ايؿطاؽ ايصٟ عاؾت٘ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ َٔ سٝح ايؿهط ايؿًػؿٞ 

اح املاضنػٞ ايصٟ تعطنت ي٘، ٚايصٟ أز٣ إىل غًػ١ً ؾطق١ َٓاغب١ ي٬دتٝ

َٔ ا٫ْؿكاقات يف اؿطن١ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ إىل إٔ غست سطن١ ٜػاض١ٜ 

 ..ق١ُُٝ بٌ َٚتططؾ١

ِ ْكسٖا نشطن١ َاضنػ١ٝ َٔ خ٬ٍ َٓاقؿتٓا ايػابك١ ٖٚصا َا وتٸ

 يًؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ.
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 ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ٚاملع٢ٓ ايتعكيب:

كيب يًك١َٝٛ ؾإْ٘ َطؾٛض َٔ اٱغ٬ّ نُا ٖٛ َطؾٛض أَا املع٢ٓ ايتع

 َٔ نٌ )ؾهط إْػاْٞ(.

إٕ ايك١َٝٛ زل١ َٔ زلات اؾا١ًٖٝ )نايكب١ًٝ ٚايعٓكط١ٜ ٚايطا٥ؿ١ٝ( 

 ٚاٱغ٬ّ ٜأَط ايٓاؽ بإٔ ًٜتعَٛا )اؿل( فطزّا ٜٚسٚضٚا يف ضس٢ اؿل أبسّا.

بني أبٞ دٌٗ يكس ؾطم )اؿل اجملطز( بني قُس بٔ عبس اهلل )ايعطبٞ( ٚ

 ..)ايعطبٞ( نُا مجع بني ب٬ٍ )اؿبؿٞ( ٚأبٞ بهط )ايكطؾٞ(

إٕ َدلضات ايتؿانٌ بني ايٓاؽ يف اٱغ٬ّ يٝؼ ايعطم أٚ ايًٕٛ أٚ اؾٓؼ أٚ 

ٚإمنا ٖٞ ق١ُٝ اٱْػإ ٚسكٝكت٘ اٱْػا١ْٝ )٫ ؾهٌ يعطبٞ ع٢ً  ،ايًػ١

ز ع٢ً أبٝض عذُٞ، ٫ٚ يعذُٞ ع٢ً عطبٞ، ٫ٚ ٭بٝض ع٢ً أغٛز، ٫ٚ ٭غٛ

 إ٫ بايتك٣ٛ. نًهِ ٯزّ ٚآزّ َٔ تطاب(.

إٕ املٛادٗات ايعػهط١ٜ اييت قاَت يف قسض اٱغ٬ّ إمنا ناْت ابتسا٤ بني 

ايعطب أْؿػِٗ، خايؿت بِٝٓٗ املباز٨ ٚاملعتكسات ؾًِ تؿًح يف مجعِٗ عكب١ٝ 

 ..زّ أٚ ق١َٝٛ عطم أٚ ٚسس٠ يػ١

يتعكب١ٝ مجعا٤ ؾكاٍ َٔ أدٌ شيو سصض اٱغ٬ّ َٔ ن٬ٍ ايسعٛات ا

يٝؼ َٓا َٔ زعا إىل عكب١ٝ، ٚيٝؼ ، ٚقاٍ: "زعٖٛا ؾإْٗا َٓتٓ٘": "ايطغٍٛ 

 َٓا َٔ قاتٌ ع٢ً عكب١ٝ، ٚيٝؼ َٓا َٔ َات ع٢ً عكب١ٝ".

ٗٳا ٜٳا ٚقسم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ : ٜټ ٓٻاؽٴ َأ ْٻا اي ِٵ ِإ ٓٳاُن ًَِك ٔٵ خٳ ْٵجٳ٢ شٳَنٍط َٹ  ٚٳُأ

ِٵ ٓٳاُن ًِ ٌٳ ؾٴعٴٛبٶا ٚٳدٳعٳ ٕٻ يٹتٳعٳاضٳُؾٛا ٚٳَقبٳا٥ٹ ِٵ ِإ َٳُه ٓٵسٳ َأِنطٳ ِٵ اهللٹ عٹ ٕٻ َأتٵَكاُن ِٷ اهلَل ِإ ًٹٝ  عٳ

 .{53:اؿذطات} خٳبٹرلٷ

 

 

*** 
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 نتب يًُطايع١ سٍٛ ٖصا ايبشح:

 

 .*ايك١َٝٛ يف ْعط اٱغ٬ّ تأيٝـ قُس أمحس باسلٌٝ

 *ايعطب ٚاٱغ٬ّ تأيٝـ أبٞ اؿػٔ ع٢ً اؿػين ايٓسٟٚ.

 *قُس ٚايك١َٝٛ ايعطب١ٝ تأيٝـ ايسنتٛض عًٞ سػين خطبٛطًٞ.

 *ْكس ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ تأيٝـ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ.

 

 

 

 

 

 

 

 


