حُظيحهَ ر ٖ٤حُ٘ؤٗ ٖ٤حُيٝ ٢٘٣حُٔ٤خٓ٢
ٝػ٘يٗخ ٝهخثغ ٖٓ حُظخٍ٣ن حإلٓالٓ ٢حُٝ ٢٤ٓٞحُٔظؤهَ طّٟٞق أرؼخى ٓٝلخ ْ٤ٛحُطَك ٖ٤حُٔظ٘خكٔ ٖ٤ػِ ٠حُيٖ٣
رخُيٍؿش حألٗٝ ،٠ُٝج ٕٞحُِٔطش رخُيٍؿش حُؼخٗ٤ش .كخإلَٓس ك ٢حُ٘ؤٕ حُؼخّ َُؿخالص حُِٔطش ٌُٖ ،حُلوٜخء ٓخ
ُزؼٞح إٔ طيهِٞح كؤّٔٞح "حُٔ٤خٓش" أ" ١طير َ٤حُ٘ؤٕ حُؼخّ رٔخ ِٜ٣ل "ٚاُ٤ٓ ٠خٓش َٗػ٤ش ٝأهَ ٟؿَ٤
َٗػ٤ش .كبًح ًخٕ "ٛخكذ حألَٓ" هي حٛط٘غ ه٠خء حُٔظخُْ ٝه٠خء حُلٔزش إل٣وخع ػوٞرخص ٖٓ ىٕٝ
حُؼٞىس ُِو٠خء ٓ٤خٓش (أ ٖٓ ١أؿَ ٤ٛزش حُيُٝش) ،كبٕ طِي حُؼوٞرخص ٘٣زـ ٢إٔ ال طظـخ ُٝكيٝى حَُ٘٣ؼش
ٝأكٌخٜٓخٝ ،اال ٛخٍص ١خؿٞطخ أ٤ٓ ٝخٓش ؿَٗ َ٤ػ٤ش.
ٝهي رِؾ ٖٓ حِٗػخؽ حُٔئٍم حُٔوَٛ845 ( ١ِ٣ـ) ٝ-هي ًخٕ كوٜ٤خ ك٘ل٤خ -إٔ حط ْٜحُِٔطخص حُِٔٔ٤ًٞش رخطزخع
"حُ٤خٓخ" حُٔـ٤ُٞش ْ٤ُٝ ،حَُ٘٣ؼش حإلٓالٓ٤شُٞٔ ،حى ٓٔخٍٓخص ك ٢أٓٝخ ْٜ١حػظزَٛخ حُلوٜخء "ؿَ٤
َٗػ٤ش".
ٝك ٢حُؼٜي حُؼؼٔخٗٝ ،٢رخُظلي٣ي أ٣خّ حُِٔطخٕ ِٓٔ٤خٕ حُوخٗ )ّ1566 - 1522 ( ٢ٗٞػٔي حُِٔطخٕ اُ٠
حالٗظَحع كٔٓ ٢خثَ ط٘ظ٤ٔ٤ش طظ٘خ ٍٝه٠خ٣خ ٓخُ٤ش ٝاىحٍ٣شُٜ ،خ أكٌخّ َٗػ٤ش أ ٝأٜٗخ ًخٗض ك ٢حألٖٓ َٛ
ٛالك٤خص حُو٠خس ٝكظخ ٟٝحُلوٜخء ،كٔ ّٔٞح ًُي "هٞحٗٓ - "ٖ٤غ إٔ حُِٔطخًٕٔ ،خ ٛخٍ ٓؼَٝكخ حٖٓ ٕ٥
هالٍ حُيٍحٓخص حُـي٣يسً ،خٕ ٔ٣ظ٘ َ٤كٜ٤خ ٗ٤ن حإلٓالّ أرخ حُٔؼٞى.
ُٝي٘٣خ ك ٢حُظـَرش حُظخٍ٣و٤ش أٓؼِش ػِ ٠أٟٝخع ػٌْ ًُي ،رٔؼ٘ ٠إٔ حُلوٜخء  ْٛحًٌُ ٖ٣خٗٞح َ٣كٕٞ٠
حُظيهَ ك ٢حُ٘ؤٕ حُٔ٤خٓ .٢كوي أٍَٓ حُِٔٔ ٢ًٞحُٔ ١َٜػِ ٢حٌُز َ٤هخثي ؿٓ ٚ٘٤لٔي أر ٞحٌُٛذ الكظالٍ
ىٓ٘ن ػخّ ٝ ّ1774حٗظِحػٜخ ٖٓ حُؼؼٔخٗ ٌُٖ .ٖ٤٤رؼي ٓ٘ش أ ٝأهَ طٞك ٢ػِ ٢حٌُز َ٤رخُوخَٛسٝ ،حٟطَ أرٞ
حٌُٛذ ُٔـخىٍس حُ٘خّ ،كؤٍحى ٖٓ حُؼِٔخء إٔ ٣ؼٞ٘٤ح أكيٝ ْٛحُ٤خ أ ٝكخًٔخ ُيٓ٘ن ُ٣زوٓ ٢ؼ ٚكخٓ٤شٌُْٜ٘ ،
أَٝٛح ػِ ٠إٔ ال ٗؤٕ ُ ْٜرخألَٓ حُٔ٤خٓ ٢حٌُٛ ٖٓ ٞٛ ١الك٤ش حُِٔطخٕ أٗ ٝخثزٝ .ٚحألَٓ ٗلٔ ٚكيع ٓغ
ٗخرِ ،ٕٞ٤حٌُ ١أٍحى اػطخء رؼ ٞحُِٔطخص ُِؼِٔخء ٝحُو٠خس طوِّٜخ ٖٓ حُٔٔخُ٤ي ٝحُؼؼٔخٗ ٖ٤٤ػِ ٠كي ٓٞحء.
كخػظَ ٝحُوخ ٢ٟحُؼَٗ ٢رؤٕ حُؼِٔخء هٔٓ ّٞخً٣ ٖ٤لظخؿُ ٕٞإلكٔخٕٝ ،ال ٔ٣ظط٤ؼ ٕٞإٔ ِٞ٣ح حُِٔطش.
ٝال َ٣ؿغ ًُئً ،خ هي ٣زيُِِٛٞ ٝش حأل ،٠ُٝاُ ٠إٔ ٛئالء ٓخ ًخٗٞح  َٕٝ٣إٔ ِٓطش أر ٞحٌُٛذ أٗ ٝخرِ،ٕٞ٤
ؿَٗ َ٤ػ٤ش؛ كوي ٍٟٞح إٔ ِٞ٣ح حُو٠خء ٜٓ٘ٔخًٔ ،خ ٍ ٢ٟرؼ ْٜ٠حُٔ٘خًٍش ك ٢اىحٍس حُ٘ج ٕٞحُٔخُ٤ش
ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُٔي٘٣ش حُوخَٛس أ٣خّ ٗخرِ.ٕٞ٤

ِب هى اٌحذ اٌفبطً ثُٓ اٌذَٓ واٌغُبعخ؟
ِب هى اٌحذ اٌفبطً ثُٓ اٌذَٓ واٌغُبعخ؟؟؟؟
عؤاي طبٌّب أ ّسلٍٕ ،وطبٌّب سحذ أثحش فٍ اٌىزت ،فٍ إٌض وِفغشَه وػبلٍُه  ،هً ِٓ اٌّؼمىي أْ ال
َىجذ حذ فبطً َفظً ثُٓ ِب هى دٍَٕ سثبٍٔ إٌهٍ الهىرٍ ِمذط وثُٓ ِب هى عُبعٍ دُٔىٌ ثشاغّبرٍ
طذلىٍٔ ضؼذ رٌه اٌغؤاي َغززجغ ػذّح اعئٍخ رجزبحٍٕ وّب اإلػظبس ،خظىطب ِضٍٍ ِٓ رؼ ّىد أْ ال
َّشس لضُخ ثذوْ أْ َفىش فُهب ٍُِىْ ِشح  ،ثً ٍُِبس ِشح ،حزً ارشوهب ثذوْ إجبثخ وؼبدرٍ ثبحضب ػٓ
أعئٍخ أخشي ،أعئٍخ رغزفض فٍ داخٍٍ رٌه اٌؼمً اٌشاغت فٍ اٌفهُ ،فٍ االلزٕبع  ،فٍ أْ َحزشَ ٔفغه
هً وً ِب هى دٍَٕ هى عُبعٍ؟ وهً وً ِب هى عُبعٍ هى دٍَٕ ،أال َمىٌىا أْ اإلعالَ ٔظبَ حُبح
ِزىبًِ ٌُ َغبدس وجُشح وال طغُشح إال أحظبهب ،إرا َجت أْ َىىْ ثحغت إٌظشَخ اإلعالُِخ هزا اٌذَٓ

عُبعُب ثبٌذسجخ األوًٌ وٌىٓ أٌُظ هٕبن فشق ثُٓ اٌذَٓ واٌزذَّٓ  ،هٕبن دَٓ إٌهٍ ال ٔؼشفه ػًٍ وجه
اٌحمُمخ ،ػًٍ وجه اٌُمُٓ ،حك اٌُمُٓ ،ػُٓ اٌُمُٓ  ،إٕٔب ٔذػٍ أٔهب دَٕٕب ،وٌىٓ ِب ٔحٓ فُه هى رذَّٕٕب
ٌذَٓ هللا ،وٌىٓ هً ٍّٔه طىبٍّٔ ،ه دٌُال ػًٍ أٔه دَٓ هللا ،ال أػزمذ أْ أحذا َغزطُغ أْ َجضَ ٌٍ ثأٔه
َّزٍه رٌه فئْ وبْ هزا اٌذَٓ غُش َمٍُٕ ٌٍحظخ ،فىُف ٔشَذ فشضه ؟ ٔحزبط إًٌ ِؼجضح ٌىٍ ٔمزٕغ
ثُمُُٕزه فئْ وبْ واٌحبي وهزا أْ هزا اٌذٍَٕ غُش َمٍُٕ ،فالثذ اْ رىىْ هٕبن ِغبحخ فبطٍخ ِ ،غبحخ
ثؼُذح ػٕه وػٓ اٌزحىُ ثىبًِ ِجشَبد اٌحُبح هزا َمىدٍٔ إًٌ أٌُظ ِٓ األفضً أْ رىىْ اٌغُبعخ ثؼُذح
ػٓ اٌذَٓ اٌّمذط ،اٌُظ ِٓ االفضً أْ َجمً هزا اٌّمذط ثؼُذا ػٓ اٌّذٔظ "اٌغُبعخ" حفبظب ػًٍ
لذعُزه ألىي هزا حفبظب ػًٍ اٌذَٓ ال ِحبسثخ ٌه ،وَغزش هللا ػٍٍ ،أٔب ال صٌذ أعئً وال َؼٍٕ ِب أٔب فُه
لٕبػخ َمُُٕخ ،فأٔب أغُش سأٍَ ِزً ِب صجذ ٌٍ ػىغه والزٕؼذ ثه الصٌذ أعئً ،وأثحش ػٓ جىاة

هَحءس كٓ ٢وُٞش :ال ٓ٤خٓش ك ٢حُي ٝ ٖ٣ال ى ٖ٣ك ٢حُٔ٤خٓش
ٍحؿض ك ٢حُلظَس حألهَ٤س ٓوُٞش "ال ٓ٤خٓش ك ٢حُيٝ ٖ٣ال ى ٖ٣ك ٢حُٔ٤خٓش"ٝ ،ىػخ رؼ ٞحُٔلٌَٖ٣
ٝحُٔ٤خٓ ٖ٤٤اُ ٠حػظٔخىٛخ أٓخٓخ ً ك ٢ك٤خط٘خ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ،كٔخ ٓزٍَحص حُيػٞس اُٜ٤خ؟  ٖٓٝأٖ٣
ؿخءط٘خ؟ ٓٝخ طو٘ٔ٣ٞخ ُٜخ ػِٟٞ ٠ء طؼخُ ْ٤ى٘٘٣خ حإلٓالٓ ٢حُل٘٤ق؟
٣طَف ىػخس ٓوُٞش "ال ٓ٤خٓش ك ٢حُيٝ ٖ٣ال ى ٖ٣ك ٢حُٔ٤خٓش" ػالػش ٓزٍَحص ُيػٞط ْٜطِي  :٢ٛأٝالً:
حُئ٣ ٖ٣ؼَ ٓخ ٓ ٞٛطِن ٝػخرض ،رٔ٘٤خ طٔؼَ حُٔ٤خٓش ٓخ ٔٗ ٞٛزٓٝ ٢ظـ .َّ٤ػخٗ٤خ ً :حُيٞ٣ ٖ٣كّي ك ٢كّ ٖ٤
إٔ
حُٔ٤خٓش طلَّم .ػخُؼخ ً :حُٔ٤خٓش طلًَٜخ حُٜٔخُق حُ٘و٤ٜش ٝحُلج٣ٞش ّ
ٝإٔ حُي٣ ٖ٣ـذ إٔ ٘٣ـ ِّ ٙػٖ ًُي.
أٓخ حُٔزٍَ حأل ٞٛٝ ٍٝهّ :ُْٜٞ
إ حُئ٣ ٖ٣ؼَ ٓخ ٓ ٞٛطِن ٝػخرض ،كٔ٤خ طٔؼَ حُٔ٤خٓش ٓخ ٔٗ ٞٛز٢
ٓٝظـ َّ٤كٌٜح حُوٛ ْ٤ُ ٍٞل٤لخ ً ػِ ٠ا١اله ،ٚرَ حُي ٖ٣ك ٚ٤ؿٞحٗذ طٔؼَّ ٓخ ٓ ٞٛطِن ٝػخرض ٝك ٚ٤ؿٞحٗذ
طٔؼَّ ٓخ ٔٗ ٞٛزٓٝ ٢ظـًٌُٝ ،َّ٤ي حُٔ٤خٓش كٜ٤خ ؿٞحٗذ طٔؼَّ ٓخ ٓ ٞٛطِن ٝػخرض ٝكٜ٤خ ؿٞحٗذ طٔؼَّ ٓخ ٞٛ
ٗٔزٓٝ ٢ظـ ٌٖٔ٣ٝ ،َّ٤إٔ ّٟٗٞق ًُي رؤٓؼِش ٖٓ حُٔـخُ :ٖ٤حُيٝ ٖ٣حُٔ٤خٓش٘ٛ .خى أٓ ٍٞػخرظش ك ٢حُي ٖ٣ال
طظـٓ ٖٓ َّ٤ؼَٛ :لخص هللا ? ٝأٓٔخثٝ ،ٚأكٌخّ حُِٝحؽ ٝحُطالمٝ ،حَُٔ٤حعٝ ،حُٜالسٝ ،حُ٤ٜخّ اُن ،. . .
٘ٛٝخى أٓٓ ٍٞظـَّ٤س ك ٢حُي ٖ٣ط٘٘ؤ رٔزذ حُظطٍٞحص ك ٢حُل٤خس حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُظَر٣ٞش ٝحُل٘٤ش
اُن ٝ ،. . .طلظخؽ اُ ٠أكٌخّ ؿي٣يس رخإلٓظ٘خى اُ ٠طِي حُؼخرظش ٘٣ٝظْ ًُي ػِْ أ ٍٞٛحُلوًٌُٝ .ٚي حُٔ٤خٓش
طؼخُؾ أٍٓٞحً ػخرظش ٓؼَ حُللخظ ػِ ٠حألٓش ٝحُظٞك٤ي ٝحألهالم ٝحألٓٞحٍ اُن ٝ ،. . .طؼخُؾ أٓٓ ٍٞظـَّ٤س
طوظِق كٜ٤خ ٝؿٜخص حُ٘ظَ ٝطوظِق حألكٌخّ ٖٓ ٝهض اُ ٠آهَ ٖٓ ٓؼٍَٞٛ :س حُؼالهخص حُي٤ُٝش ٓغ حُي،ٍٝ
ٝأ٣ُٞٝخص حُزَٗخٓؾ حالهظٜخىَٓٝ ،١حكَ ر٘خء حُٜٔ٘خؽ حُظَر٤ًٝ ،١ٞل٤ش طيػ ْ٤أهالم حُٔـظٔغ اُن . . .
إ حُيٞ٣ ٖ٣كّي ّ
أٓخ حُٔزٍَّ حُؼخٗ ٢ك ٢حُٔوُٞش حُٔخروش  ٞٛٝهّ :ُْٜٞ
ٝإ حُٔ٤خٓش طلَّم كٌٜح َٓ ٕٞٛر٘ٞع
حُٔ٤خٓش ،كخُٔ٤خٓش حُظ ٢طلَّم  ٢ٛحُٔ٤خٓش حُٔ٘لِٜش ػٖ حُٔزخىة ٝحُوٝ ْ٤حألهالم ٝحُٔؼَ ،أٓخ حُٔ٤خٓش
حَُٔطزطش رخُٔزخىة ٝحُوٝ ْ٤حألهالم ٝحُٔؼَ ٝحُظ ٢طؼظزَ حُي ٖ٣حإلٓالَٓٓ ٢ؿؼ٤ظٜخ ك ٢ٜطٞكّي ٝال طلَّم
ًٔؼَ حُيٞٓ ٖ٣حء رٔٞحء.
إ حُٔ٤خٓش طلًَّٜخ حُٜٔخُق حُ٘و٤ٜش ٝحُلج٣ٞش ّ
أٓخ حُٔزٍَ حُؼخُغ  ٞٛٝهّ :ُْٜٞ
ٝإٔ حُي٣ ٖ٣ـذ إٔ
٘٣ـ ِّ ٙػٖ ًُي ك ٜٞحٗؼٌخّ ُٔوُٞش ٓٔ٤ل٤ش طٔ ِّ٤ر ٖ٤حُ٘ـْ ٝحُٔو ّيّ ،كٌَ ٓخ  ٞٛىٗٗ ١ٞ٤ـْ ٓ ًَٝخ ٞٛ
ىٓ ٢٘٣و ّيّ ،ك ٢كّ ٖ٤
إٔ  ٌٙٛحُؤٔش ُٔ٤ض ٓطَٝكش ك ٢حُل٤خس حإلٓالٓ٤ش رَ ًَ ػَٔ ىٗ٣ ١ٞ٤ئى ٚ٣حُِْٔٔ
ً
ًخُطؼخّ ٝحَُ٘حد ٝحَُ٣خٟش ٝحُِ٘ٛش اُن ٣ ،. . .ؼظزَ ٙحَُ٘ع ػزخىس ٣ٝؤهٌ ػِ ٚ٤أؿَح اًح ًًَ هللا ك٢
ريح٣ظ ،ٚأ ٝاًح ٗ ٟٞك ٚ٤حُظو ّ ١ٞػِ١ ٠خػش هللا٣ٝ ،يٍ ػًُِ ٠ي حُلي٣غ حٌُ ١هخٍ ك ٚ٤حَُٓٓ ? ٍٞوخ١زخ ً

حُٜلخرش" :ك ٢رِ ْ٠غ أكيًْ ٛيهش" هخُٞح٣ :خ ٍٓ ٍٞهللا أ٣ؤط ٢أكيٗخ ٜٗٞط ُٚ ٌٕٞ٣ٝ ٚكٜ٤خ أؿَ؟ هخٍ:
"أٍأ٣ظْ ُٟٝ ٞؼٜخ ك ٢كَحّ أًخٕ ػِ ٚ٤كٜ٤خ ٍُٝ؟ كٌٌُي إ ٟٝؼٜخ ك ٢حُلالٍ ًخٕ ُ ٚكٜ٤خ أؿَ"ًٌُ .ي
ًخٗض حُٔ٤خٓخص حُٔخػ٤ش اُ ٠طلو٤ن  ٌٙٛحُٜٔخُق ٝحُٜ٘ٞحص َٓ٘ٝػش ٓٝوزُٞش كٗ ٢ظَ حَُ٘ع حإلٓالٓ.٢
ُوي ؿخءص طِي حُٔوُٞش ٖٓ حُل٠خٍس حُـَر٤ش حُظ ٢حٓظوَص ٗ٠ٜظٜخ ػِ ٠ك َٜحُي ٖ٣ػٖ حُيُٝش رؼي
إٔ كـَص حٌُ٘ٔ٤ش ػِ ٠حُلوخثن حُؼِٔ٤شٝ ،أٛيٍص أكٌخٓخ ً ؿخثَس ػِ ٠حُؼِٔخءّ ،
ٌُٖ ٌٛح ُْ ٣ليع ك٢
طخٍ٣و٘خ كِ٘ٛ ْ٤خى ٓئٓٔخص ًٜٞ٘ط٤ش ٘ٛ ْ٤ُٝخى ٍؿخٍ ى ،ٖ٣رَ هخٓض حُيُٝش ػِ ٠حُيٝ ،ٖ٣ػ٠ي حُيٖ٣
حُيُٝشٝ ،كغ حإلٓالّ حُِْٔٔ ػِ ٠حالٛظٔخّ رخُ٘ؤٕ حُؼخّ كوخٍ ?ٜ٣ ُْ ٖٓ" :ظْ رؤَٓ حُِٔٔٔ ٖ٤كِ،"ْٜ٘ٓ ْ٤
ط
 ٠ًّ ُٝحُوَإٓ حألٓش ألٜٗخ طؤَٓ رخُٔؼَٝف ٝط٘ ٠ٜػٖ حٌَُٔ٘ كوخٍ طؼخُ "٠وٕزُ َ
خُش أُ َِّ ٍخ أُ ْخ ِش َجذْ ٌٍٕب ِ
ػٓ اٌ ُّ ْٕ َىش " (آٍ ػَٔحٕٝ ،)110 ،أكي حُٔؼخٗ ٢حُٔزخَٗس ُألَٓ رخُٔؼَٝف
رأْ ُِشوَْ
ِ
ثبٌّؼشوف ورَ ْٕ َه ْىَْ ِ
ٝحُ٘ ٢ٜػٖ حٌَُٔ٘  ٞٛطٞؿ ٚ٤ؿخٗذ ٖٓ ٝػ ٢حُِْٔٔ ُِٞحهغ حُٔل ٢٤رٝ ٚحالؿظٜخى ك ٢ططٓٝ َٙ٤ٜؼخُـظٚ
ٝحالٍطوخء رٌُُ ،ٚي ؿخء ط َ٣ٜٞحَُٓ ? ٍٞحُِٔٔٔ ٖ٤رخُـٔي حُٞحكي حٌُ ١طظ َٜػِ ٚ٤أػَح ٝحَُٔ ٝك٢
كخُش اٛخرش ػ ،ٚ٘ٓ ٞ٠هخٍ ?ٓ" :ؼَ حُِٔٔٔ ٖ٤ك ٢طٞحىٝ ْٛطَحكًٔٔ ْٜؼَ حُـٔي حُٞحكي اًح حٗظٌٚ٘ٓ ٠
ػ ٞ٠طيحػٓ ُٚ ٠خثَ حألػ٠خء رخُلٔٝ ٠حُٔ ٌٙٛٝ ."َٜىػٞس ٝحٟلش ٣َٛٝلش ٖٓ حَُٓ ? ٍٞاُ٠
حُِْٔٔ ُُ ْ٤الٛظٔخّ ر٘ئ ٕٝاهٞحٗ ٚحُِٔٔٔ ٖ٤ح٥هَ ٖ٣كلٔذ رَ الطوخً حألٓخُ٤ذ حُظ ٢طئ ّى ١اُ ٠اُحُش
أٓزخد حٌُ٘ ٟٞػٖ اهٞحٗ ٚح٥هًَُ ٌٕٞ٣ َٛٝ ،ٖ٣ي اال رخُؼَٔ حُٔ٤خٓٝ ٢حُظؼخٓ ٢١غ حُٔ٤خٓش ٝحالهظزخٍ
ر ٖ٤حُٔ٤خٓخص ٝحُظَؿ٤ق ر ٖ٤حُٔ٤خٖٓ٤٤؟ ال أظٖ اال ًُي.
اإلعالَ اٌغُبعٍ" ..جذٌُخ اٌذَٓ واٌغُبعخ ِٓ َطىع ِٓ؟
حُزَ٘ ١ـ
حُظٔخ ٢ٛر ٖ٤حُيٝ ٢٘٣حُٔ٤خٓ« ْ٤ُ ٢كؼالً كي٣ؼخ» رويٍ ٓخ ٟ ٞٛخٍد ك ٢ػَٝم حُظخٍ٣ن
حإلٓالٓٝ ٢ؿ َ٤حإلٓالٓ ٢ـ حٌُٔظع رلٔٞالص «طٔ ْ٤٤حُي«ٝ» ٖ٣طي ٖ٤٣حُٔ٤خٓش» ،حألَٓ حٌُٜ٣ ١زق ٓؼٚ
حُزلغ ػٖ حُو ٢٤حُلخ َٛر« ٖ٤حُي«ٝ »٢٘٣حُي »١ٞ٘٣ـ رٔخ ٣ظِٗ ٖٓ ٚ٘ٔ٠ػخص ٓ٤خٓ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٞٓٝحٛخ
ـ ٖٓ أٝ ْٛأػوي حُٔزخكغ حُلٌَ٣ش ٝحُلِٔل٤ش ك ٢حُؼ َٜحُلي٣غ .
ٝحُظخٍ٣ن حإلٓالٌٓٓ ٢ظِ٘ ر٘ٔخًؽ ٛخثِش طٜذ كٌٛ ٢ح حالطـخً ٙخٗض ٗظخؽ ٌٛح حُظٔخ ٢ٛر« ٖ٤حُي»٢٘٣
«ٝحُٔ٤خٓٞٓ »٢حء ك ٢حُِٔطش أ ٝك ٢حُٔؼخٍٟشٓ ٞٛٝ .خ ؿؼَ ًَ كَ٣ن ٔ٣خٍّ ػِٔ٤ش ط٘ظَٗ َ٤ػ٢
ٝك٘ي ٗ٣ ٢ٜٛٞؼزض كٛ ٚ٤لش ٓٞهل ٚحُٔ٤خٓ«ٝ ٢ال َٗػ٤ش» ٓٞهق حُو .ْٜحألَٓ حٌُ ١أى ٟاُٞ٘ٗ ٠ء
ٌٓحٛذ ٝػوخثي ٝحطـخٛخص كٌَ٣ش ٝكِٔل٤ش ًخٕ حُيحكغ حُٔ٤خٍٓ ٢هٔخ ً ٜٓٔخ ً كٞ٘ٗ ٢ثٜخ ٝطٌٜٗٞخٓ ٞٛٝ .خ
ط٘خُٝظ ٚرخُزلغ ٝحُيٍحٓش ٓئُلخص كي٣ؼش ٓظؼيىس كخُٝض حُـ ٙٞك ٢طؤػ َ٤حُزؼي حُٔ٤خٓ ٢كٞ٘ٗ ٢ء ٝطٌ ّٕٞ
 ٌٙٛحٌُٔحٛذ ٝحالطـخٛخص ك ٢حُظخٍ٣ن حإلٓالًٓ ٢زؼ ٞاٗظخؿخص حُـخرَٝ ١ك ٢ٜٔؿيػخٕ ٘ٛٝخّ ؿؼ٢٤
ٞٓٝح.ْٛ
ً
حإلٓالّ حُٔ٤خٓ ،»٢كوي رخص حُ ّٞ٤أًؼَ ٍٝحؿخ ٖٓ إٔ ٣وظ َٜػِ ٠حٛظٔخّ حُيٝحثَ حُزلؼ٤ش
أٓخ حُلي٣غ ػٖ « ٍ
ٝحُؼوخك٤ش رٔزذ طِح٣ي أ٤ٔٛش ٌٛح حُٔزلغ الٍطزخ ٚ١حُٔزخَٗ رخُلؼَ حُٔ٤خٓ ٢حُِٔظٜن رل٤خس حُ٘خّٝ ،ىهُٚٞ
ٓ٤يحٕ حُظؤػ َ٤حُٔظِح٣ي ػِ ٠ىٝحثَ حُٔ٤خٓش حُي٤ُٝش .هٜٛٞخ ً رؼي أكيحع ٓزظٔزَ حُظ ٢ؿؼِض حُلي٣غ ػٖ
«حإلٍٛخد» َٓطزطخ ً كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حألك٤خٕ رخُلي٣غ ػٖ حإلٓالّ حُٔ٤خٓٔٓ .٢خ ُحى ٖٓ حُـَػش حُزلؼ٤ش ػٖ
ٌٛح حُٟٔٞٞع ٓٞحء ك ٢حُؼخُْ حُؼَر ٢أ ٝك ٢حَُٔحًِ حالٓظَ٘حه٤ش حُـَر٤ش ٝػِ٣ ٠ي رخكؼً ٖ٤زخٍ ًزَٗخٍى
.
ُٝ ْ٣ٞأُٝلٍٝ ٚ٤٤ح ٝؿ٤ً َ٤زَ ٝكَحٗٔٞح رٍٞؿخ ٞٓٝحْٛ
٣ٝظٔل ٍٞحُلي٣غ ك ٍٞإٔ كًَخص «حإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢ٛ »٢ك ٢كو٤وظٜخ كًَخص ٓ٤خٓ٤ش رَؿٔخط٤ش رخُيٍؿش
حألُٜ ٠ُٝخ ٍإحٛخ ٝكٔخرخطٜخ َٝ٘ٓٝػٜخ حُٔ٤خٍٓ. ٢رٔخ ٓخٔٛض حُزٞحػغ حُي٤٘٣ش ٝحُؼوي٣ش ك ٢طٌٜ٘٣ٞخ،
ٌُٜ٘ٝخ طٔٔ٤ض رؼي ىه ٍٞحُٔؼظَى حُٔ٤خٓٝ .٢أٛزق حُيٓ ٖ٣ـَى ؿطخء ُٔ٣ظويّ ُل٘ي حُـٔخٍٝ َ٤ٛىع
حُؤًٝ ّٜٞذ حَُأ ١حُؼخِّ٤ٓٝٝ ،ش ُِّؼذ ػِ ٠حُؼخ١لش حُي٤٘٣ش حُلطَ٣ش ُِـٔخًٔٝ َ٤ٛذ طؤ٤٣يٛخ ػٖ
٣َ١ن حُِ٘ػش حُ٘ؼخٍحط٤ش حُٔلِ٠ش ُ ٌٜٙحُلًَخصٝ ،حُظ ٢طُٔظويّ ك٤ٓ ًَ ٢خى ٖ٣حُؼَٔ حُٔ٤خًٓٔ ٢وٞالص

«حُوَإٓ ىٓظٍٗٞخ »«ٝحإلٓالّ  ٞٛحُلَ» ٍٝكغ حُٜٔلق طلض هزش حُزَُٔخٕ كٝ ٢ؿ ٙٞحُو ّٜٞحُٔ٤خٖٓ٤٤
ك ٢ا٣لخء ى ٢٘٣ال طول ٠ىالُظ ٚكظ ٠ػِ ٠حُزٔطخء.
٣ظ٠ق ًُي ؿِ٤خ ً ُٖٔ ٣ؼخ ٖ٣أ٣ ٝوظَد ٖٓ ًٞحُ ْ٤حُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢ىحهَ أٍٝهش حُلًَخص ٝحألكِحد
حإلٓالٓ٤ش كٌ٣ ٖ٤ظ٘ق إٔ حَُٜحع حُٔ٤خٓٝ ٢حُزلغ ػٖ حُل ٍٞ٠حُ٘وٝ ٢ٜحٌُٔخٓذ حٌُحط٤ش ٢ٛ
حُيٝحكغ حُطخؿ٤ش ػِ ٠حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُلوَ حُٔ٤خٓ ٢حإلٓالٓٝ .٢إٔ حُيٝحكغ حُي٤٘٣ش طزوٓ ٠ليٝىس ٝط٤٠غ
ُ ٢ٓٝكخّ حُٜٔخُق ٝحٌُٔخٓذ حُ٘و٤ٜشٝ .أهَد ٓؼخٍ ٌُُي ٓخ ك َٜك ٢حألٍىٕ ٓئهَحً ك٤غ هٍَص
ؿزٜش حُؼَٔ حإلٓالٓ ٢ـ حُـ٘خف حُٔ٤خُٓ ٢إلهٞحٕ حُِٔٔٔ ٖ٤ـ طـ َ٤٤رؼ ٞحُٞؿ ٙٞحُٔ٤خٓ٤ش «حُٔؼَٔس» ك٢
حُزَُٔخٕ رٞؿٗ ٙٞخرش ٝؿي٣يسٗٝ .ظؾ ػٖ ًُي ٍك ٞرؼ ٌٙٛ ٞحُ٘و٤ٜخص حُزَُٔخٗ٤ش حُٔؼَٔس ُلٌَس
حُظـٝ .َ٤٤هٍَص حالٗٔلخد ٖٓ حُـزٜش ٝحُظَٗق ُِزَُٔخٕ ً٘و٤ٜخص ٓٔظوِشٓٝ .خٍص ك٣َ١ ٢وٜخ ٗلٞ
حُزَُٔخٕ ُظطؤ طلض هيٜٓ٤خ ًَ ٓخٜ٤ٟخ حُ٘٠خُٗٝ ٢ؼخٍحطٜخ ك ٍٞحُٜق حإلٓالٓ ٢حُٔٞكي ٝحُظ٠ل٤ش ٖٓ
أؿَ حُيٝ ٖ٣حُيػٞس كِٛٝ ٖ٤ض  ٌٙٛحُ٘ؼخٍحص آَُ ٠كِش حُظطز٤ن ٝآُ ٠لي كو٤و٣ ٢ؼزض ٓيٛ ٟالرش
ٛٝيه٤ش  ٌٙٛحُيػٞحص حُظٍ ٢ىىٛٝخ ُؼَ٘حص حُٔ٘.ٖ٤
كًَخص «حإلٓالّ حُٔ٤خٓ »٢ط٠ل ٢هيٓ٤ش ػِ ٠حُوالف حُٔ٤خٓٝ ،٢طـؼَ حالهظالف ك ٢حَُإٟ
ٝحَُٔ٘ٝػخص حُٔ٤خٓ٤ش هالكخ ً ى٤٘٣خ ً ػوخثي٣خ ً ال ٌٓخٕ كُِ ٚ٤لٌَ حُٔـخٝ ،َ٣ال ٍأ ١ك ٚ٤اال ألُٝجي حُٔٞهؼٖ٤
ػٖ ٍد حُؼخُٔ ٌُٖٝ .ٖ٤حُزؼ َٟ٣ ٞإٔ كٌٛ ٢ح حُطَف ٜٓخىٍس ُلَ٣ش «حُٔٞهق حُٔ٤خُِٓ »٢لَى،
حٌُٔل ٍٞكٞٓ ٢حػ٤ن كوٞم حإلٗٔخًُٕٝ ،ي رٟٞغ حٗظَح١خص ٝهط ١ٞكَٔحء ػِ ٠كو ٍٞكٌَ٣ش ٝأٗٔخ ١ك٢
.
حُظلٌ َ٤حُٔ٤خٓ ٢ٛ ٢ك ٢كو٤وظٜخ حألًؼَ ٍٝحؿخ ً ٝحٗظ٘خٍحً ك ٢حُؼخُْ حُؼَرٝ ٢حإلٓالٓ ٢حُّٞ٤
ًٔخ إٔ ٌٛح حُطَف ٜ٣ذ ك ٢حطـخ ٙطٔ٣ٞؾ حُؤغ ٝحُٜٔخىٍس حُظ ٢طٔخٍّ ٟي حُلًَخص ٝحألكِحد
حُٔ٤خٓ٤ش حإلٓالٓ٤شٝ ،طزَ َ٣كَٓخٜٗخ ٖٓ حُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢حُؼِ٘ .٢أ ٝحُٔٔخف ُٜخ ٝ ٌُٖٝكن ٓوق ٓليٝى ك٢
حُؼَٔ ٝحُلًَش ٝحُٔ٘خًٍش ال ُٜ ٌٖٔ٣خ طـخًُٝ .ُٙٝي رلـش أٜٗخ أكِحد ى٤٘٣ش .ك ٢ك ٖ٤طؼَٔ حألكِحد
.
حُٔٔ٤ل٤ش ٝحُي٤٘٣ش ك ٢حُـَد «حُؼِٔخٗ »٢رلَ٣ش ٓطِوش ٝى ٕٝهٞ٤ى
اٟخكش اُ ٠إٔ  ٌٙٛحُلًَخص ٝحألكِحد حُٔ٤خٓ٤ش حإلٓالٓ٤ش  ٢ٛك ٢كو٤وظٜخ طـٔؼخص ىٔ٣وَح٤١ش طئٖٓ ـ
ٝرٌَ٘ ٛخٍّ ـ رخُظؼيى٣ش حُٔ٤خٓ٤ش ٝرلَ٣ش طٌ ّٝ ٕٞطٌَ٘ حُلٌَ  ٖٟٔحُل٠خء حُٔ٤خٓٝ ٢حُؼوخك ٢حُٔلظٞف.
ٝ.إٔ
ٝرخطض طؼِٖ ٛزخف ٓٔخء أٜٗخ ال طلظٌَ ك ْٜحإلٓالّٝ ،أٜٗخ ال طٔؼَ اال ٍإحٛخ ٝأكٌخٍٛخ حُٔ٤خٓ٤ش
ُِـٔ٤غ حُلن كٓ ٢وخُلظٜخ ٝكن أٍ٤ٟش ىٔ٣وَح٤١ش ُِؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢ال طٜخىٍ كن أكي ك ٢حُ ٍٞٛٞاُ٠
حُـٔخٓٝ َ٤ٛوخ١زظٜخ .
اُ ٠أ ١كي ٣ـي« ٝحإلٓالّ حُٔ٤خٓ »٢كَحًخ ً ٓ٤خٓ٤خ ً َٓ٘ٝػخ ً« َٛٝ ..حُي »ٖ٣أّ «حُٔ٤خٓش» رخطض حَُٝف
حُيحكؼش ُؼَٔ  ٌٙٛحُلًَخص؟
أِ١ن حإلٓالٓ ٕٞ٣ٞػِ ٠طٜخػي حُٔي حإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢هالٍ حُؼالػ ٖ٤ػخٓخ ً حُٔخ٤ٟش رخُٜلٞس حإلٓالٓ٤ش،
ًٝؤٕ حإلٓالّ حُيً ٢٘٣خٕ كٓ ٢زخص ػٔ٤ن ْٛٝ ،ؿخءٝح إل٣وخظ ٖٓ ٚؿلٞط ٚحُطِ٣ٞش١ .زؼخ ً حُٔوٜٞى
رخُٜلٞس ٘ٛخ ،حُٜلٞس حُٔ٤خٓ٤ش ُإلٓالّ  ْ٤ُٝحُٜلٞس حُي٤٘٣ش ،ألٕ حُِٔٔٔ ٖ٤هزَ طل٘ ٢حإلٓالّ حُٔ٤خٓ٢
ًخٗٞح أًؼَ طي٘٣خ ٝأهَد اٍُٝ ٠ف حإلٓالّ ًئٓ ٖ٣خ ٣ـَ ١ح ٕ٥ك ٢ظَ حإلٓالّ حُٔ٤خٓٓ ٖٓ ٢ظخَٛ
حُظي ٖ٣حُٔلظؼًٌَُ .ي ٗـي حالٍطزخ ١حُٞػ٤ن ر" ٌٙٛ ٖ٤حُٜلٞس" ٝحإلٍٛخد ٝهظَ حألرَ٣خء رخْٓ حإلٓالٌُُّ ،ي
أػخٍص حُٜلٞس ٍىٝى أكؼخٍ ػ٘٤لش ك ٢حُ٘ؼٞد حإلٓالٓ٤ش ٝؿ َ٤حإلٓالٓ٤شٟ ْ٤ُ ،ي حإلٓالّ حُٔ٤خٓ٢
كلٔذ ،رَ ٝكظٟ ٠ي حُيٗ ٖ٣لٔ .ٚكٜ٘خى حٓظطالػخص ٍأ ١طئًي ػِ ٠إٔ أػِٔٗ ٠زش ٗل ٖٓ ٍٞحإلٓالّ
ًي ٢ٛ ٖ٣ك ٢حُي ٍٝحُظ ٢حرظِ٤ض رلٌْ حإلٓالّ حُٔ٤خٓٓ ٢ؼَ اَ٣حٕ ٝحُٔؼٞى٣ش ٝحُٔٞىحٕ ٝأكـخٗٔظخٕ ك٢
ػٜي كٌْ ١خُزخٕ ٌٖٔ٣ٝ .حُظؤًي ٖٓ  ٌٙٛحُلو٤وش رٔوخٍٗش طي ٖ٣حُ٘ؼذ حإلَ٣حٗ ٢حُٔلٌ ّٞػِ ٚ٤رلٌْ حُٔالُ٢
رظي ٖ٣حُ٘ؼذ حُظًَ ٢حٌُ٣ ١لٌٔٗ ٚظخّ ػِٔخٗ ٢ىٔ٣وَح ،٢١ك٤غ أػزظض حالٓظطالػخص ٗلٓ ٍٞؼظْ
حإلَ٣حٗ ٖٓ ٖ٤٤حُيٝ ٖ٣اهزخٍ حألطَحى ػِٝ .ٚ٤رخُٔ٘خٓزش كبٕ حُلِد حُلخًْ حُلخُ ٢ك ٢طًَ٤خ ٍؿْ ؿٌٍٙٝ
حإلٓالٓ٤ش ،اال اٗ ٚطوِ ٠ػٖ كَٗ ٝظخّ آالٓٝ ٢حُظِّ رخُؼِٔخٗ٤ش ٝحكظَحّ حُئ٣وَح٤١ش .

ُٝؼَ ٖٓ ٔ٣ؤٍ :إً ُٔخًح طَٔ حُ٘ؼٞد حإلٓالٓ٤ش ر ٌٜٙحَُٔكِش حُؼ٤ٜزش ٝطلخ ٍٝطـَ٣ذ حإلٓالّ
حُٔ٤خٓ٢؟ أٓخ ًخٕ ٖٓ حألؿيٍ طـخ ٌٙٛ ُٝحَُٔكِش ُ٘ٞكَ ػِٗ ٠ؼٞر٘خ ًَ  ٌٙٛحُٜٔخثذ ٝحُؤخثَ ك٢
حألٍٝحف ٝحُٔٔظٌِخص ٝحُٞهض؟
حُـٞحد  ٞٛإٔ حُٔـظٔؼخص حُزَ٘٣شًٔٝ ،خ أًي حُلِٞٔ٤ف حُلَٗٔ ،٢أٝؿٔض ًٗٞضَٓ ،ص هالٍ ططٍٛٞخ
حُل٠خٍ ١رؼالع َٓحكََٓ :كِش حُالػوالٗ٤ش (حُوَحكش ٝحألٓخَٓٝ ،) َ٤١كِش حُؼوالٗ٤ش (كالٓلش حُ٘٠ٜش
ٝحُظ٘ٝ )َ٣ٞأهَ٤حً ،حَُٔكِش حُؼِٔ٤ش  ٌُٖٝ.حٌُِٔ٘ش إٔ حُ٘ؼٞد ال طَٔ ر ٌٜٙحَُٔحكَ كٝ ٢هض ٝحكي ٝرٌَ٘
ٓظٞحُ ،رَ ٘ٛخى َٓحكَ ُٓ٘٤ش ٓظلخٝطش كٔ٤خ رٜ٘٤خٝ .حُ٘ؼٞد حإلٓالٓ٤ش طؼ ٖ٤ح ٕ٥كَٓ ٢كِش حٗظوخُ٤ش ٖٓ
ٜٗخ٣ش حَُٔكِش حأل ٠ُٝاُ ٠ريح٣خص َٓكِش حُ٘٠ٜش ٝحُظٌُُ٘ٝ .َ٣ٞي كال ري ٖٓ إٔ طَٔ ر ٌٜٙحَُٔكِش
(حإلٓالٓ٣ٞش)  ٖٓٝحُٜؼٞرش كَم حَُٔحكَٝ .حَُٜحع حُيٓ ١ٞحُٔلظيّ ر ٖ٤حُو ٟٞحُظالٓ٤ش حَُؿؼ٤ش
حُِٔل٤ش ٝه ٟٞحُظ٘ َ٣ٞحُظويٓ٤ش ٓززَٓ ٚػش حُظط ٍٞحُ٘خطـش ػٖ حُؼٍٞس حُٔؼِٓٞخط٤ش ٝحُؼُٔٞش ٌُٜح حالٗظوخٍ ٖٓ
حُظوِق اُ ٠حُظويّ.
ًٔٝخ أًي حُلِٞٔ٤ف حألُٔخٗ٤ٛ ٢ـَ كً ٢ظخر( ٚكِٔلش حُظخٍ٣ن) ٓخ ٓؼ٘خ ،ٙإٔ طخٍ٣ن أٗ ١ؼذ ال طوٍَٙ
حُؼٞحَٓ حُيحهِ٤ش كلٔذ ،رَ ٝحُؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ش أ٠٣خ ً .أ ١إٔ ٓٗ ًَ َ٤ٜؼذ َٓطز ٢رٔ َ٤ٜحُؼخُْ ًِ.ٚ
 ٌٖٔ٣ٝحُو ٍٞإٔ حُظؤػ َ٤حُوخٍؿ ٢ػِ ٠حُٔٔخٍ حُظخٍ٣و ٢ألٗ ١ؼذ رِؾ حٌٍُٝس ك ٢ػَٜٗخ حُلخُ ،٢أ١
ػ َٜحُؼُٔٞش ،ك٤غ ط٘خري ٜٓخُق حُي ٍٝكٔ٤خ رٜ٘٤خٝ ،أ٣ش ٌِٓ٘ش ٓلِ٤ش طؼظزَ ٌِٓ٘ش ى٤ُٝش  ٖٓٝ.ىالثَ
ٌٛح حُظؤػ ٞٛ َ٤حُظيهَ حُوخٍؿ ٢حُٔزخَٗ رو٤خىس حُيُٝش حُؼظٔ ٠أٌَٓ٣خ ربٓوخ ١أَّٗ ٗظخٓٓ ٖ٤ظوِل ٖ٤ػٖ
حًَُذ حُل٠خٍ ١حُؼخُٔٔٛٝ ،٢خ كٌْ ١خُزخٕ ك ٢أكـخٗٔظخٕ ٝكٌْ حُزؼغ حُـخْٗ ك ٢حُؼَحم .
٣ؼظٔي حإلٓالٓ ٕٞ٤ك َ٘ٗ ٢أ٣يُٞٞ٣ؿ٤ظٝ ْٜحؿظٌحد حُ٘خّ اُ ْٜ٤ػِ ٠ػخٍِٓ ٖ٤ث: ٖ٤٤ٔ٤حأل ٍٝطل٘ ٢حُـَٜ
ٝحألٓ٤ش ُي ٟحُ٘ؼٞد حإلٓالٓ٤شٝ ،ػخٗ٤خً ،حُٜؼٞرخص حالهظٜخى٣ش ٝكٔخى حُلٌٓٞخص ٓٝلخٍرش  ٌٙٛحُلٌٓٞخص
ُِو ٟٞحُئ٣وَح٤١ش حُؼِٔخٗ٤شٓ ٌُٖٝ .غ حُِٖٓ ،أػزض ٛئالء ػـِٝ ْٛكِ٘ ْٜك ٢طلو٤ن ٗؼخٍ( ْٛحُلَ ك٢
حإلٓالّ)ًٌُ .ي ط٘خٓ ٢حُٞػ ٢حُٔ٤خٓٝ ٢حُلٌَُ ١ي ٟحُ٘ؼٞد حُٔوٍٜٞسٝ ،حكظ٠خف ًٌد ٣ُٝق حىػخءحص
حإلٓالٓٝ ،ٖ٤٣ٞرخُظخُ ٢حٌٗ٘خف ٓٞحهل ْٜحُٔؼخى٣ش ُِئ٣وَح٤١ش ٝكوٞم حإلٗٔخٕ ٝكوٞم حَُٔأسٝ ،حألهِ٤خص
حُي٤٘٣ش ٝحُٔٞح٘١ش...حُن.

 ٖٓٝػالٓخص حٗلٔخٍ حإلٓالّ حُٔ٤خٓٝ ٢ريح٣ش ٜٗخ٣ظ ٚك ٢حُزِيحٕ حإلٓالٓ٤ش ٓخ :٢ِ٣
ٓ ٖٓ% 11ـٔٞع
أوالً ،ك ٢حالٗظوخرخص حُزخًٔظخٗ٤ش حألهَ٤س ُْ طل َٜحألكِحد حإلٓالٓ٤ش أًؼَ ٖٓ
أٞٛحص حُ٘خهز ،ٖ٤رٔ٘٤خ ًخٗض ٘ٛخى ٓوخٝف ٖٓ ك ُْٛٞرخألؿِز٤ش حُٔخكوش رٔزذ ٓخ ًخٗٞح ٣ؼٖٓ َٕٝ٤
.
ٟـ٤ؾ ػخٍ ٣ؼط ٢حٗطزخػخ ً رؤٗ ْٜحألًؼَ٣ش
صبُٔبٔ٣ِٛ ،ش حإلهٞحٕ حُِٔٔٔٝ ٖ٤حُظ٤خٍحص حإلٓالٓ٤ش حألهَ ٟك ٢حألٍىٕ ،ك ٢حالٗظوخرخص حُ٘٤خر٤ش ػخّ
 ،2007ك٤غ طوِ ٚػيى ٓوخػي ْٛآُ ٠ظش ٓوخػي كوٓ ،٢وخٍٗش رـ ٓ 17وؼيحً ك ٢حُٔـِْ حُ٘٤خر ٢حُٔخرن ػخّ
.2003
صبٌضبًٔ٣ِٛ ،ش حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢ك ٢حالٗظوخرخص حُزَُٔخٗ٤ش ك ٢حٌُ٣ٞض ٓ 16 ّٞ٣خ/ٞ٣أ٣خٍ حُؼخّ حُلخُ ،٢ك٤غ
كخُص أٍرغ ٗٔخء ألَٓ ٍٝس ك ٢طخٍ٣ن حٌُ٣ٞضٓ ،غ طَحؿغ حإلٓالٓ' ٖ٤٤حُظلخُق حُِٔل ٢حإلٓالٓ '٢حٌُ ١كخُ
رٔوؼي ٖ٣كو ٢ك ٢حُزَُٔخٕ حُـي٣ي ٓوخٍٗش رؤٍرؼش ٓوخػي ك ٢حٗظوخرخص ٝ ،2008كخُص 'حُلًَش حُيٓظ٣ٍٞش
.
حإلٓالٓ٤ش' رٔوؼي ٝحكي كوٓ ٢وخٍٗش رؼالػش ٓوخػي ك ٢حُزَُٔخٕ حُٔخرن

ساثؼبً ،أػزظض حالٗظوخرخص حُِز٘خٗ٤ش حألهَ٤س حُظ ٢ؿَص كٔ٣ِٛ 2009/6/7 ٢ش حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢رو٤خىس كِد
هللاٝ ،ك ُٞطلخُق ه 14 ٟٞآًحٍ رـ ٓ 71وؼيح ٖٓ أ 128 َٛك ٠حُزَُٔخٕ ك ٠ك ٖ٤كِٜض حُٔؼخٍٟش ػِ٠
.
ٓ 57وؼيح
خبِغبً ،حٗلٔخٍ ػيى حُٜٔٞطُِ ٖ٤ظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢ك ٢ؿٔ٤غ حالٗظوخرخص ك ٢حُزالى حُؼَر٤ش طوَ٣زخًًٔ ،خ كَٜ
.
ك ٢حُـِحثَ ٝحُٔـَد ٝؿَٔٛ٤خ
عبدعبً ،أػزظض حٗظوخرخص ٓـخُْ حُٔلخكظخص حألهَ٤س ك ٢حُؼَحم طلٖٔ ِٓلٞظ َُٔٗل ٢حُظ٤خٍحص حُؼِٔخٗ٤ش
ٝحٗلٔخٍ ٝحٟق ُِظ٤خٍحص حإلٓالٓ٤ش ،رَ ٝحٟطَ حإلٓالٓ ٕٞ٤طَٗ٤ق أٗلٔ ْٜطلض أٓٔخء ػِٔخٗ٤ش ٝطـ٘ذ
.
أٓٔخء آالٓ٤شٌٛٝ .ح ىُٝ َ٤حٟق ػِ ٠ريء ٜٗخ٣ش حُظ٤خٍ حإلٓالٓ٢
ٝأٗخ ٝحػن أٗ ُٞ ٚطـَ ١حُ ّٞ٤حٗظوخرخص كَس ٝػخىُش طلض اَٗحف حألْٓ حُٔظليس ك ٖٓ ًَ ٢اَ٣حٕ
ٝحُٔؼٞى٣ش ٝحُٔٞىحٕٝ ،ؿِسُ ،لخُ َٓٗل ٞحُظ٤خٍحص حُؼِٔخٗ٤ش حُئ٣وَح٤١ش ٝحٗظٜض حُظ٤خٍحص حإلٓالٓ٤ش .
ٝحإلٓالٓ٣ ٕٞ٤ؼَك ٕٞهزَ ؿ ٌٙٛ ،َْٛ٤حُلو٤وشٌُُ ،ي ٣لخ ُٕٞٝكَ ٝاٍحىط ْٜػِ ٠حُ٘خّ رخإلٍٛخد .
خالطخ اٌمىي ،إ ُـٞء حإلٓالٓ ٖ٤٣ٞاُ ٠حُؼ٘ق ٝكَ ٝرَحٓـ ْٜرخُوٞس ٝحُظٜي٣ي ٝحالرظِحُٝ ،طو٣ٞق
حُزٔطخء رخُلظخ ٟٝحُوَه٤ٗٞشُ ،يُ َ٤ػِ٘ٛ ٠خٗش أكٌخٍٝ ْٛكَ٘ رَحٓـ٣ ْٛٝ ،ْٜلِٔ ٕٞرٌ ٍٝك٘خثٌُُٝ .ْٜي
كٜٔٔخ كخ ٍٝحإلٓالٓٓٝ ٖٓ ٕٞ٤خثَ ،كٜ٘خ٣ظ ْٜرخطض كظٔ٤ش.

ٝأكذ إٔ أإًي ٌٓ٘ ريح٣ش ٌٛح حُٔوخٍ ،إٔ حُلِوخص حُٔظَحرطش ر ٖ٤حُ٘ظخّ حُٔؼَكُ ٢إلٓالٓٝ ،ٖ٤٤طؼوي حُٞحهغ
حُٔ٤خُِٓ ٢يُٝش حُظِٔط٤ش حُلي٣ؼش ،طـؼَ حُلؼَ حُٔ٤خُٓ ٢إلٓالٓ ٖ٤٤ك ٢كخُش ٖٓ حُلٜخّ ر ٖ٤حًُ٘ٔٞؽ
.
حُٔؼخُٝ ،٢اٌٗخُ٤ش حٓظزيحى٣ش حُليحػش حُٔ٤خٓ٤ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس
 ٖٓٝحًٌُُٔ ْٜي إٔ ٗ٘ َ٤إٔ ط٘خ ٍٝحالٗظوخالص حُٞظ٤ل٤ش ُِظ٘ظٔ٤خص حإلٓالٓ٤ش ،طو٠غ ُوخٗ ٕٞحُظخَٛس
حالؿظٔخػ٤شٝ ،إٔ حُلخٍم ك ٢حُ٘ظخّ حُٔؼَك ٌُٜٙ ٢حُظ٘ظٔ٤خص ٓغ ؿَٛ٤خ ،ال ٣ؼ٘ ٢طِٔٛ٤خ كٍَٝ٤ٓ ٢س
.
حُ٘خٓ ّٞحالؿظٔخػٍ ٢ؿْ طٞحٍػ ٚحُظخٍ٣وُِ ٢يٝ ٖ٣حُظيٖ٣
إ حُظؼخَٓ حُزلؼُ ٢إلٓالٓٓ ٖ٤٤غ حُٞظ٤لش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش إل١خٍحط ْٜحُٔ٤خٓ٤ش٣ ،ـذ إٔ ٘٣يٍؽ ك ٢ىحثَس اىٍحى
حُوٝ ،ٍٜٞحُظلٌ َ٤رخُٔٔظوزَ كٔذ ٓ٘ظٝ ٍٞحٟق٘ٛ ٖٓٝ ،خ ٜ٣زق حُـخٗذ حُ٘ظَ ١حُؼٔٞى حُلوَُِ ١لؼَ
حُٞحهؼ ،٢رٔ٘٤خ ٜ٣زق حالٍطٜخٕ ُ٠ـ١ٞخص حُٞحهغٝ ،حُظٌ٤ق ٓؼٓ ٚلٔٓ ٞخٓٝخص كٌَ٣شٝ ،طؤؿُ َ٤ألُٓش.
طلظَ ٝحُيٍحٓش حُؼِٔ٤ش إٔ ؿ٤خد حُٜٔ٘ؾ ػ٘ي حُظطَم ُو٤٠ش ٓخ ٞٛ ،ك ٢كي ًحط ٚأُٓش كٜ٘ٓ ٢ؾ حُظلٌ،َ٤
ٝرخُظخُ ٢كٜ٘ٓ ٢ؾ حُٔٞحُٗش ٝحُظَؿ٤ق حٌُِ٣ ٖ٣و ّٞػِٜٔ٤خ حُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢حُؼخّٝ ،حٓظالى ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ٞ٣ػن
حُِٜش ٓغ ٜٓخىٍ حُظ٘ظ َ٤حإلٓالٓ ٢هَآٗخ ٘ٓٝشٝ ،رخُظَحع حُٔ٤خٓ ٢حُٔظ َٜرخُ٘ظخّ حُٔؼَك ٢حٌُٔز٢
ُألٓش.
حألَٝ١كش حُظو٘٤ش /حُظير٣َ٤شٝ ،طؼظٔي ػِ ٠اػخٍس حُٞظ٤لش ٖٓ حُـخٗذ حُؼِٔٝ ،٢ط ٖٜٔكِٔلش حُٞؿٞى ُٜخُق
كِٔلش حإلٗـخًُٔ ،خ ط٘٘ـَ رآُ٤خص حُؼَٔ ٝطـ٣ٞيٝ ،ٙىٍؿش حهظَحم حُٔئٓٔخص حُٔٔظوزِش ُِؼَٔ حُٔ٤خٓ٢
حُلِرً ٢خُـٔخػخص حُٔلِ٤شٝ ،حُزَُٔخًٕٔ ..خ طٔظل َ٠ح٥هَ ٍٝإ٣ظ ٚػٖ حُلِدٝ ،حُٜؼٞرخص حُ٘خؿٔش
ػٖ حػظزخٍ حُلِد آالٓ٤خٝ ،ط٘ظ ٢ٜاُ ٠طوَ َ٣إٔ طٓٞؼش حُلِد ٝكٌَط ٚحُٔ٤خٓ٤ش اٗٔخ طظلون ٝطَطز٢
ر٘ـخكخص حُلِد ٝ ،هيٍط ٚػِٔ٤خ ػِ ٠طير َ٤حُ٘ؤٕ حُؼخّ

.

حألَٝ١كش حُٔؼَك٤ش ،طظْٔ رخُ٘ظَ اُ٤ًِ ٠ش حألٓ ٍٞحُٔ٤خٓ٤ش هزَ أؿِحثٜخٝ ،ىكخػٜخ حُٔٔظٔ٤ض ػِ ٠أٓزو٤ش
حُزؼي حُ٘ظَ ١ػِ ٠حإلٗـخُ حُؼِٔ ٢ك ٢حُؼَٔ حُٔ٤خًٓٔ ،٢خ أٜٗخ ط٘ظَ ُِلِد ًٔئٓٔش ٖٓ ىحهَ حُٔئٓٔش
حٌُزَ( ٟرظؼز َ٤ػخُْ حُٔ٤خٓش ى٣لَؿٝ ،)٢رخُظخُ ٢ك٘ـخف حُلِد اٗٔخ ٣ظليى ىحهَ حُ٘ٔن حُٔ٤خُِٓ ٢يُٝش،
 ْ٤ُٝىحهَ ؿٔخػش ٓلِ٤ش ،أ ٝك ٢حإلٗـخُ حُزَُٔخٗ٢

.

أٝال :حألَٝ١كش حُظير٣َ٤ش حُظو٘٤ش
ٗٔـَ ريح٣ش إٔ أٓزخد ُِٜٗٝخ طٌٖٔ كٓ ٢لخُٝش أٛلخرٜخ حإلؿخرش ػٖ أٓزخد حَُٔٔ٤س حُٔظؼؼَس ُألكِحد
حإلٓالٓ٤ش ىحهِ٤خٝ ،حُظٌ٤ق ٓغ حُظلٞالص حُي٤ُٝش "حُ٠خؿطش  ٝحُطخٍثش" ،ك٤غ طَحؿؼض أٌَٓ٣خ ك ٢حُيكخع
ػٖ حُئ٣وَح٤١ش ك ٢حُؼخُْ حُؼَر .٢كوي ٝؿيص حَُإ٣ش حُظو٘٤ش ،إٔ ُهْ حُٔ٘خًٍش ُإلٓالٓٝ ٖ٤٤ىهُْٜٞ
ُِٔئٓٔخص حُظَ٘٣ؼ٤ش ٝحُظير٣َ٤ش٣ ،ظآًَ ػيى٣خ ك ٢حألٍىٕ ٝحُـِحثَ ٝحٌُ٣ٞض؛  ٖٜٔٓٝك ٢حُٔـَد
ًٔ ،َٜٓٝخ إٔ حُؼَٔ حُـٔخػٞ٣ ٢حؿ ٚرخُلٔخى حُٜـٝ ،َ٤حُٔظ٣ٝ ،٢ٓٞؤًَ ٖٓ ٓوٌُُ ،ٚي كبٕ حُؼيحُش
ٝحُظ٘ٔ٤ش حُٔـَر٣ ٢ـذ إٔ ٞ٣حؿ ٚحُلٔخى َ٤ٔ٣ٝ ،حُٜٔخُق حُؼخٓش رٌَ٘ ؿ٤ي َُكغ حُلٜخٍ ػٖ حَُٔ٘ٝع
حُٔ٤خُِٓ ٢لِد ػزَ حُؼوش حُـٔخ٣َ٤ٛش حُظٌ٤ٓ ٢ظٔزٜخ ؿَحء حإلٗـخُ حُٔ٤يحٗ٢

.

ٝحُـَ٣ذ إٔ  ٌٙٛحَُإ٣ش ال طٜظْ ًؼَ٤ح رٔئحٍ حُيُٝش حُلي٣ؼشٝ ،اكَحُحطٜخ حالٓظزيحى٣ش ك ٢حُؼخُْ حُؼَر٢؛
ٝطَ ٠ٟرخُؼَٔ ٖٓ ىحهَ ٗٔن ٓ ٖٔ٤ٜػِ ٠حُٞكيحص حُٜـَٓ ،ٟؼَ حألكِحد ٝحُٔئٓٔخص حُيٓظ٣ٍٞش
حٌُِ٘٤ش؛ ًٔخ إٔ  ٌٙٛحَُإ٣ش ط ٖٜٔحُـخٗذ حُوخٗ ٢ٗٞك ٢ػالهظ ٚرخُٔيرَ حُلَى أ ٝحُ٤ٜجش حُلِر٤شٝ ،طيػ٢
حُويٍس ػِ ٠طلو٤ن حإلٗـخُحص رظطز٤ن ٓ٤خٓش ػٔ٤ٓٞش ٓلَٟٝش ػِ ٠حُلِد ،أ ٝحُؼَٔ ٓلِ٤خ ػِ ٠أْٓ
هخٗ٤ٗٞش ٣ظلٌْ كٓ ٚ٤خ  ١ًَِٓ ٞٛك ٢حُالًَِٓٝ ،١ال ٣ظَى ُ ٚاال ٛخٓ٘خ ٓليىح ٓٝظلٌٔخ كٚ٤

.

ٝكظ ٠ال طظ ٌٙٛ َٜحَُإ٣ش ًؼخٍٟش ُويٍحطٜخ ُِؼَٔ ػ٘ي حُيُٝش ٗٝظخٜٓخ حُِٔط ،١ٞطَ٠د ٓؼخال رخًُ٘ٔٞؽ
حُظًَ ٢حُ٘خؿق ك ٢حُظيرٓٝ ،َ٤خ كوو ٖٓ ٚطـَى ك ٢حُِٔٞى حُٔ٤خٓٛ ٖٓ ٢خؿْ حُ٣ٜٞش حإلٓالٓ٤شٖٓٝ ،
"هيٍس كخثوش" ك ٢اىحٍس حَُٜحع حُيحهِٝ ،٢حُظٌ٤ق ٓغ حُظلٞالص حُي٤ُٝش حُ٠خؿطش٣ .لٌٛ ًَ َٜح ى ٕٝإٔ
طوزَٗخ حَُإ٣ش حُظو٘٤ش ػٖ ً٤ل٤ش ٤١ ٍٞٛٝذ أٍىٝؿخٕ ..اُ ٌٙٛ ٠حُ٘ظ٤ـش؟ ٤ًٝق َ٣طزٓ ٢غ هخػيطٚ
حُٔظي٘٣ش؟ ٓٝخ ١ز٤ؼش حُلِد حُيحهِ٤ش ك ٢ػالهظ ٚرخُوطخػخص حُٔٞحُ٣ش؟

 ١طلي٣ي ٟٓٞٞػُ ٢ويٍس حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش حُٔـَر ٢ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُز٘ٝ ،١ٞ٤ػالهش حُيُٝش رخألكِحد
إ ا َّ
طـؼَ حُٔوخٍٗش ر ٖ٤حُلِرٓ ٖ٤ـَى طٔ٘٤خص ال ػالهش ُٜخ رخُٞحهغ ٝال رخُٔٔظوزَ حُٔ٘ظٍٞ

.

٣زو ٠إٔ ٗ٘ َ٤إٔ  ٌٙٛحَُإ٣ش ُِو٤خىحص حإلٓالٓ٤ش حُٔـَر٤ش ٢ٛ ،طؼز َ٤ػٖ أُٓش حُٔ٘خًٍش حُٔ٤خٓ٤شٝ ،ػيّ
طٞحُٕ حُظٌِلش حُزخٛظش ٝحَُٔٝى٣ش حُٔليٝىسٝ ،رخُظخُ ٢طٔؼُِ ٠للخظ ػِ ٠حُلي حألىٗٝ ،٠طِػْ حٓظؼٔخٍ
حُٔ٘خًٍش ُِظوِ ٖٓ َ٤هٔغ حُيُٝش ُِلخػَ حإلٓالٓٝ ،٢حُظ ٍٜٞرٔظ َٜحُٔظٔٔي رخُظـ َ٤٤حُظيٍ٣ـ ٢حُِٔٔ،٢
ٍٓ ٢ٛٝخثَ ٓ٤خٓ٤ش ططٔ٤٘٤ش ُِ٘ظخّ حُٔ٤خٓٝ .٢كٗ ٢لْ حُٞهض كٞحٍ ىحهِ٣ ٢ؼ٤ي َ١ف ٓئحٍ حأل٣ُٞٝخص،
ٝحُٞظ٤لش حُٔ٤خٓ٤شٝ ،ػالهش ًَ ًحى رخَُٔؿؼ٤ش حإلٓالٓ٤ش ُِلِد

.

ػخٗ٤خ :حألَٝ١كش حُٔؼَك٤ش

ٗوٜي رخألَٝ١كش حُٔؼَك٤ش ،حُ٘ظَ حٌُِٝ ٢حُ٘خَٓ ُِلؼَ حُٔ٤خٓ ٖٓ ٢ك٤غ ٝؿٞد حُظؤٓ ْ٤ػِ ٠حُٔ٘طِن
حُ٘ظَ ١حُلخًُِٞٔ٘ ١ٝؽ ٝحُٔؼخٍٝ ،حُٔلٌ ّٞرو ْ٤ػِ٤خ ال طو٠غ ٗٞحطٜخ ُِظـٝ َ٤٤ال ُ٠ـ ١ٞحُلَحى
حُٔ٤خٌُٜٓٝ ،٢ح كبٕ حَُإ٣ش حُٔؼَك٤ش ط٘ظؾ ٍإ٣ش ُِؼخُْ طئً َ١خكش أٌٗخٍ حُلؼَ حالؿظٔخػٝ ،٢طٞؿ ٜٚه٤ٔ٤خ
ُويٓش حُٔ٘طِن حُؼوئٗٝ ١و ٚحٌَُّٔ ُإلٗٔخٕٞٓ ،حء ًخٕ ٗظَ٤ح ك ٢حُوِن أ ٝأهخ ك ٢حالػظوخىُٝ .ؼَ ٌٛح
حإلكٔخّ رؤ٤ش حُزؼي حُ٘ظَٓ ٞٛ ١خ ىكغ حُلو ٚهئ٣خ ُِزلغ ػٖ طؼَ٣ق ُِٔ٤خٓش ٣ظٔخٗٝ ٠حٌُٔٛز٤ش
حإلٓالٓ٤ش حُظ ٢طل ٞػِ ٠حُ٘ظَ هزَ حُؼَٔ؛ ًُ ٖٓٝي َ١كُٔ ٚل ّٜٞػخّ ُِٔ٤خٓشٝ ،حػظزَٛخ "أه ٌَ حُ٘خّ
اُ ٠حُٜالفٝ ،ارؼخى ْٛػٖ حُلٔخى" ،أ" ٢ٛ ٝؿِذُ حُِٜٔلش ٝىٍء حُٔلٔيس"؛ كظ ٠إ حرٖ ػو َ٤حُلوٚ٤
حُل٘خرِ٣ ٢و ُٞ" :ٍٞأٗي طوٜي أٗ ٚال ٓ٤خٓش اال ٓخ ٗطن ر ٚحَُ٘ع؛ كٌٜح ؿِٝ ٢طـُِِٜ ٢٤لخرش..حُٔ٤خٓش ٢ٛ
أ ١كؼَ  ٌٕٞ٣ك ٚ٤حُ٘خّ أهَد اُ ٠حُٜالف ٝأرؼي ػٖ حُلٔخى٣ ُْ ُٞٝ ،لؼِ ٚحََُٓ٣ ُْ ُٞٝ ،ٍٞى كٚٗ ٚ٤
هَآٗ".٢
ُٝؼَ ػٔ٤ٓٞش حُظؼَ٣ق ال طؼٟ٘ ٢زخر٤ش حُٔ٘طِن حُؼويٝ ١هٝ ،ٚٔ٤رخُظخُ ٢كخُلؼَ حُٔ٤خٓ ٢اٗٔخ ٣ظليى ٖٓ
هالٍ حالهظَحد ٖٓ حُو ْ٤حإلٓالٓ٤ش ْ٤ُٝ ،حالهظَحد ٖٓ حُظؼَ٣ق حُلو٤ُِٔ ٢ٜخٓشٝ .هِن ح٤ُ٥خص حُلي٣ؼش

ٓؼَ حألكِحد ٘٣يٍؽ  ٖٟٔحُؼٔ٤ٓٞش ال حُ٠زخر٤ش حُٔٔخٍٓش حُٔ٤خٓ٤شٝٝ ،ظ٤لش حُلِد حأل ٢ٛ ٠ُٝط٘٘٢٤
ٝط٤ٓٞغ ىحثَس حُو ْ٤رخالٗظـخٍ رخُٔ٤خٓش ٓئٓٔخط٤خ٘ٛ ٖٓٝ ،خ ك٘٣ ٜٞخٍى ٣ٝظلخُق ٓ٤خٓ٤خ ػِ ٠أٓخٜٓخ،
رٌِٔش كخُلِد ً ١حَُٔؿؼ٤ش حإلٓالٓ٤ش كِد طلؼُِ ٢ِ٤و ْ٤ىحهَ حُ٘ٔن حُٔ٤خٓ ْ٤ُٝ ٢كو ٢ىحهَ ٓئٓٔخص
حُيُٝش.
ٝألٕ حُلِد حُٔ٤خٓٔ٣ ٢ؼ ٠ىحثٔخ اُ ٠أكٖٔ ٤ٛـش إلىحٍس حُ٘ؤٕ حُؼخّ ،كبٕ ًُي ال  ٌٕٞ٣رَكغ ٗؼخٍ
حُظيرٝ َ٤ال ٗؼخٍ حُ٣ٜٞشٝ ،اٗٔخ رب٣ـخى ر٘خء ٗظَ ١حٓظوزخُُٔ ٢ؼط٤خص حُٞحهغ حُٔ٤خٓ ٖٓ ،٢هالٍ ػَٔ
حُلِد ػِٔٓ ٠ظ٣ٞخص ػيس طٓ ْٜزخَٗس ٓٔظوزَ حُٔ٤خٓشٝ ،حٍَُٝ٠حص حَُ٘٤١ش ُِؼَٔ حُؼخّ ىحهَ حُيُٝش
حُلي٣ؼش ٓٝ.ؼخٍ ًُي هٔ٤ش حُؼيٍ ٖٓٝ ،حُؼيٍ اػٔخٍ حُئ٣وَح٤١شٝ ،حُيكخع ػٜ٘خ ىحهِ٤خٝ ،ك ٢ػالهش حُلِد
رخُيُٝش ٓٝئٓٔخطٜخ

.

كؼ٘يٓخ ٗظليع ػٖ حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش حُٔـَرٝ ،٢ػٖ ٓل ّٜٞحُظير َ٤كٌُي ال ٣ؼ٘ ٢طوِ ْ٣حُظير َ٤ك ٢حُؼَٔ
حُظو٘ ٢ىحهَ حُزِي٣ش أ ٝحُزَُٔخٕ حُٔلخ ٖ٣َٛأٛال ٝ ،اٗٔخ ٝؿذ ٍرٝ ٢ظ٤لش حُلِد رخَُٔؿؼ٤ش حُؼِ٤خ –
حُؤ٤ش -حُٔظٔؼِش ك ٢حُؼيحُش؛ كل ٢ؿ ٞحالهظ٘خم حُٔ٤خٓ ٢حُٔـَر ٢حُلخُ ،٢كبٕ حُٔئحٍ حألٓخٓ ٢حٌُ٣ ١طَف
ٗلٔ ٚػِ ٠حُلِدٔ٣ َٛ ٞٛ ،خً ْٛظ٘ظ٤ٓ ْ٤خَٓٗ ٢ػ ٢ك ٢ىٓوَ١ش حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش؟  َٛٝطوَؽ ر٘٤ظٚ
حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ػٖ حُ٘ظخّ حُلِر ٢حُؼَر ٢حُوخثْ ػِ ٠حالُظلخف ك ٍٞحُِػْ٤؟ ٓٝخ ى ٍٙٝك ٢اٍؿخع حُو ْ٤اُ٠
حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش حُ٤٘١ٞش؟
كوي ػِٔض حُيُٝش ػِ ٠حٓظوطخد حُظير ٖ٣َ٤حُظو٘ٞهَحٍُٝٝ ،ٖ٤١ص ُٜخُل ْٜك ٢حالٗظوخرخص حُٔخروش ،أٝ
ٓ٘لض ٌُلخءحص ػِٔ٤ش ٜٓ٘٘ٓ ْٜذ حٍُٝ ،َ٣ُٞإٓخء حُٔئٓٔخص حُؼٔ٤ٓٞش ٌُٖٝ ،..ظِض أُٓش حُلٔخى
حُز٘ ١ٞ٤هخثٔش ٝطظؼخظْ ٌٓ٘ حالٓظوالٍ ،كال  ٌٖٔ٣حُـِّ إٔ حُٔيرَ حُٔٔظوطذ ال ٣ظوٖ حُؼَٔ حُظير ، ١َ٤كٔخًح
ٝهغ إًٔ؟ ُوي ظَ حُؼَٔ حُظير ١َ٤رؼ٤يحً ػٖ حُو ْ٤حُٔلووش ُِؼيحُش ٝحُئ٣وَح٤١شٝ ،ه٠ؼض ٓئٓٔخص حُيُٝش
حُٔٔظوزِش ُِلخػَ حُٔ٤خٓٝ ٢حُظو٘ٞهَح٘ٔ٤ُٜ ٢١ش ِٓط٣ٞش كٞه٤ش ٖٓ َ١ف حُيُٝشٔٓ ،ظـِش رٌُي طَٓخٗش
هخٗ٤ٗٞش ٟٓٞٞػش ػِ ٠حُٔوخّٝ .رخُظخُ ٢كبٕ حُلي٣غ ػٖ حُظير ٞٛ َ٤ك ٢حُٔوخّ حأل ٍٝكي٣غ ػٖ حُٔ٘ظٓٞش
حُوخٗ٤ٗٞشٝ ،طزؼخ ٌُُي حُلي٣غ ػٖ حُوخٗ ٕٞحألٓٔ ٠حٌُٔ٣ ١ؼِ ٚحُيٓظٞٛٝ ،ٍٞال اُ ٠حُوخٗ ٕٞحُؼخى١؛ ٓٝئحٍ

حُظير َ٤ك ٢كٞحٍ حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش ُْ ٣طَف اال ك ٢ظَ حإلكٔخّ رخألُٓش ،أُٓش ٓليٝى٣ش ٓوق ِٓطش
حُزَُٔخٕٝ ،حُٔـِْ حُزِئٓ ،١خ ٟٝغ ه٤خٍ حُٔ٘خًٍش حُٔ٤خٓ٤ش ك ٢حُ٘لن حُٔظِْ .كٌٜح حُو٤خٍ حٌُ ١أْٓ ُٚ
ٓؼَك٤خ ر٘ ٜٙٞحألَٓ رخُٔؼَٝف ٝحُ٘ ٢ٜػٖ حٌَُٔ٘٣ ،ظؼَ ٝحُ ٕ٥ظٌ٘٤ي ٖٓ هزَ هٞحػي حُلِد حٓظ٘خىح
ُ٘ظخثـ ٚحُِ٣ِٜش ،كِْ ٔ٣ظطغ كٔخ٣ش حُظيٝ ٖ٣حُٔظي ،ٖ٤٘٣رَ ٛيى حُلِد ٗلٔ ٚرخُلَ رؼي أكيحع

ٓ 16خ١

حإلٍٛخر٤ش ُْٝ ،طٓٞغ حُٔ٘خًٍش ٖٓ ىحثَس ٓٞحثٔش حُظَ٘٣ؼخص ٓغ حَُ٘٣ؼش حإلٓالٓ٤شًٔ ...خ إٔ حُظلٞالص
حالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش ُٔـَد حُٓ ّٞ٤خٍص رٌَ٘ ال  ٌٖٔ٣حُظؤػ َ٤ػِٜ٤خ ،كظ ُٞٝ ٠طِْٔ حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش
ٍثخٓش حُلٌٓٞش ،كِْ ٣ؼي هخك٤خ كظ ٠ػِ ٠حُطخُذ ك ٢حُٔ٘ش حأل ٠ُٝك ٢حُلوٞم إٔ ٗظخّ حُِٔطخص ك٢
حُيٓظ٤٠٣ ٍٞن حُو٘خم ػِ ٠حُظو٘ٞهَح ١كٌ٤ق رخُٔ٤خٓ٢؟
إ ط٤ٓٞغ ىحثَس حُلؼَ حُٔ٤خٓٝ ،٢حُللخظ ػِ ٠رَ٣ن حُٔ٘خًٍش حُٔ٤خٓ٤ش ال ٣ظلون ،ك ٢ؿ٤خد ٓزخىٍحص
ط٘ظ٣َ٤ش ٝػِٔ٤ش طليى حُو٤خٍحص رٌَ٘ ٝحٟق ٠ٗٝخُٝ ،٢طؼِٖ طلِ٤حطٜخ حُو٤ٔ٤ش٤ٓ ،خٓ٤خ ٝحؿظٔخػ٤خ ٝػوخك٤خ،
كظ ُٞٝ ٠طؼخًٍُ ٝي ٓغ حٓظلوخهخص حُيُٝش حُٔـَر٤ش حُظِٔط٤ش ٝهطخرٜخ حُي ٢٘٣حُٔلخكع

.

إ حإلكٔخّ حُٔٔظزطٖ رٔليٝى٣ش حُٔ٘خًٍش  ِِّ٣إٔ ٜ٣خكذ ،روطش ٓٔظؼـِش ُظوط ٢حألُٓش حُٔ٤خٓ٤ش
رخُٔـَدٍٝ ،رًُ ٢ي رٞظ٤لش حُلِد١ٝ ،ز٤ؼش طلخُلخطٝ ،ٚػالهش ًُي رٔوطط ٚػِ ٠حُٔي ٟحُٔظ٢ٓٞ
ٝحُزؼ٤ي حُٔي .ٟكبًح ًخٗض حُٔ٘خًٍش حُٔ٤خٓ٤ش ال طلؼَ حُئ٣وَح٤١ش ٝكوٞم حإلٗٔخٕ كبٕ حَُٔح٘ٛش ػِٜ٤خ ال
٣ـذ إٔ طٜ٘ذ ػِ ٠ؿخٗزٜخ حُظو٘ ،٢رَ ػِ ٠حُؼٞحَٓ حُٔظلٌٔش ك ٢حُٔئٓٔخص ٝك َٜحُِٔطخص ىٓظ٣ٍٞخ،
أٓخ حالٓظٌخٗش ُٔوط ٢هظَ حُٔ٤خٓش رخكظٌخٍ حُِٔطش ػزَ حُيٓظ ٍٞحُـ َ٤حُئ٣وَح ،٢١أَ١ ٝف حُٞظ٤لش
حُلِر٤ش ٖٓ ؿخٗزٜخ حُظير ١َ٤كِٖ ٣ئى ١اال اُ ٠اٟؼخف ى ٍٝحُٓٞط٤ش حإلٓالٓ٤ش ك ٢حُلؼَ حُٔ٤خٓ٢
ٓٔظوزال .
ٌٓ٘ حُوالكش حَُحٗيس أىٍى حُِٔٔٔ ٕٞإٔ حُِٔطش حُٔ٤خٓ٤ش ُِيُٝشٓ ،يٗ٤ش ٔ٤ُٝض ى٤٘٣شٌُُ ،ي ُْ
ٜ٘٣ذ أ ١هِ٤لش الػظزخٍحص ى٤٘٣ش ،رَ ًخٕ طيهَ ِٓطش حإلٍحىس حُؼخٓش ك ٢حالهظ٤خٍ ٞٛ ،حالػظزخٍ حُلخْٓ
ك ٢حُظ٤ُٞشًٝ .خٕ ٟؼق حُ٘٣ ٍٟٞئى ١كظٔخ اُ ٠ظ ٍٜٞحُؼ٘ق حُٔ٤خٓٝ ،٢ط٘خِٓٗ ٢ػش حُلخًْ حُلَى ،كظ٠

إٔ ً٤٘ٛش حُلو ٚ٤حٓظِٔٔض ُٔخ ٍٝى ك ٢حألػَ ٖٓ هللا ِ٣ع رخُِٔطخٕ ٓخ ال ِ٣ع رخُوَإٓ؛ ٝطَطذ ػٖ ًُي
ط ٖ٤ٜٔحألٓشٝ ،طـ٤ذ ر٘خء حُٔئٓٔخص حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُ َؼخُِٔ٤ش ،كخُظلن حُؼخُْ حُلَى رخُلخًْ حُلَىٝ ،طْ حُو٠خء
ِٓط٣ٞخ ػِ ٠أَٓ ر٘خء ٗظَ٣ش ٓ٤خٓ٤ش طو ٍٞإ هللا ِ٣ع رخألٓشٓ ،خ ال ِ٣ع رخُِٔطخٕ ٝحُوَإٓ.
ٓٝغ حُي٘٣خٓ٤ش حُظخٍ٣و٤ش ٝحالؿظٔخػ٤شٝ ،ؿيص حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ٗلٜٔخ أٓخّ أٓجِش حُِٔطشٝ ،ىٍٝ
حُي ٖ٣ك ٢حُيُٝش حُلي٣ؼش؛ ٓٝخ ٔ٣ظظزغ ًُي ٖٓ آٌخٗ٤ش حالٗلٌخى ٖٓ حُٔلخ ْ٤ٛحُلو٤ٜش ك ٢حُظيح ٍٝحُٔ٤خٓ٢؛
أٝػِ ٠حألهَ هَحءطٜخ رخالٓظلخىس ٖٓ حٗظخؿخص حُلٌَ حُٔ٤خٓٝ ،٢ػِْ حُٔ٤خٓش حُلي٣غ.
إ أٓ ٍٝخ ٞ٣حؿ ٚحُزخكغ ك ٌٙٛ ٢حإلٌٗخُ٤ش ٞٛ ،طلي٣ي ٓؼ٘ ٠حُيٓٝ ،ٖ٣خ ٔ٣ؼِ ٚك ٢حالؿظٔخع حإلٗٔخٗ.٢
٘ٛ ٖٓٝخ ٗوَ ريح٣ش ،إٔ حُي ٖ٣ك ٢حالرظيحء ٔ٣ؼَ "ٓـٔٞػش ٖٓ حًُ٘ "ٜٙٞحص حُٜٔيٍ حإلُ ،٢ٜأ ٝحُ٘ز،١ٞ
ٓٝخ ٣ـؼِ ٚك٤خ ػزَ حُظخٍ٣ن  ٞٛحُظطز٤ن حالؿظٔخػُِٔ ٢ئٓ٘ ٌٙٛٝ .ٖ٤حُٔٔخٍٓش حالؿظٔخػ٤ش طَٓن رؼيٖ٣
ًزُِ ٖ٣َ٤ي: ٖ٣
حُزؼي حألٔ٣ :ٍٝؼَ حُٔيًٍخص حإلٔ٣خٗ٤ش حإلػظوخى٣ش ،حُظ ٢طَر ٢حُلَى ٝحُـٔخػش رو ْ٤ػِ٤خ ٓطِوش،
ٝطـؼِ ٚال ٣ؼ ٖ٤حُِلظش حُِٓخٗ٤ش حُؼَٔ٣ش ،رَ ٣ئٖٓ رخُل٤خس ح٥هَس.
أٓخ حُزؼي حُؼخٗ : ٢ك٤ظؼِن رخٌُٔذ حُظِ٘ ،٢ِ٣ك ٜٞال ٔ٣ظٜيف حُزؼي حَُٝكً ٢خُؼ٘ َٜحأل ،ٍٝرَ ٠٣غ
حُٔئٖٓ أٓخّ ٓٔئ٤ُٝش ططز٤ن حُلَ ٝٝحُي٤٘٣ش ،حُٔظ٘ٔ٠ش ك ٢حَُ٘٣ؼشٝ ،حُٔظُٞيس ػٖ ك ْٜحُـٔخػش ُِ٘ٚ
حُٔويّ كُٓ ٢خٕ ٌٓٝخٕ ٓؼ.ٖ٤
ٖٓ ٘ٛخ حهظَٗخ إٔ ٗظ٘خ ٍٝرخُزلغ ُٞٝ ،رخهظٜخٍ٘ٓ ،ظ ٍٞحُٔوخٍرش حُُٔٞٞ٤ٓٞؿزش ُِيٝ ٖ٣طلخػِٓ ٚغ
حُٔ٤خٓ٤شٓ ،غ حُظؼَُ٘ ٝظَ٣ش حُلخًٔ٤ش ٝػالهظٜخ رٜٔيٍ حُِٔطش حُٔ٤خٓ٤ش ػ٘ي رؼ ٞحإلٓالٖٓ٤
حُٔظلخػِٓ ٖ٤غ حُليحػش حُٔ٤خٓ٤ش.

كٔخ ػالهش حُٔيًٍخص حإلٔ٣خٗ٤ش رؤكو٤ش حُ٘ؼذ ٝحألٓش ك ٢حُظَ٘٣غ ػزَ حُٔئٓٔخص حُيٓظ٣ٍٞش؟ َٛٝ
طٔؼَ حَُٔؿؼ٤ش حُي٤٘٣ش ٓولخ ُِلَحى حُٔ٤خٓ ،٢أّ إٔ كٜ٘ٔخ حُؼوخكٝ ٢حُـٔخػ ٞٛ ، ٢حُٔليى ُليٝى حَُٔؿؼ٤ش
حُي٤٘٣ش ك ٢حُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢حُؼخّ؟
أوال :اٌذَٓ ِمبسثخ عىعُىٌىجُخ
كً ٢ظخر" ٚحُ ٍٜٞحُزيحث٤ش ُِل٤خس حُي٤٘٣ش"٣ ،ؼَف ىًٍٜٝخ ْ٣حُي ٖ٣رخُو " :ٍٞحُيٗ ٞٛ ٖ٣ظخّ ٖٓ
حُؼوخثي ٝحألػٔخٍ حَُٔطزطش رخُٔويٓخص ،طٞكيص ك ٢حُٔـظٔغ حألهاله ٢حُٞحكي رخْٓ حٌُ٘ٔ٤ش ٣ٝظزؼٜخ
حُٔٞحُ."ٕٞ
ٌٛح حُظؼَ٣ق ،رطخرؼ ٚحُٟٞؼ٣ ،٢ؼظزَ حُي٘ٓ ٖ٣ـ ًِحٝ ،اريحػًخ رًَ٘٣خ .حُ٘٢ء حٌُ٣ ١و٢ٜ
حُٔخٍٝحث٤خصُ ،ظٜزق رٌُي حألكٌخٍ حُوخثِش رٔخ ٍٝحء حُطز٤ؼش ؿخثزش طٔخ ًٓخ ػٖ حُي .ٖ٣كخُي٘ٛ ٖ٣خ رخهظٜخٍ "
ٝحهؼش حؿظٔخػ٤ش " كٔذ حُِػْ حُؼِٔ ٢حٌُ ١هيٓ ٚػِْ حالؿظٔخع حُيٝ ٢٘٣حالٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ ٌٓ٘ أكٌخٍ
ىًٍٜٝخٌٛٝ ،ْ٣ح حُِػْ حٗطِن ٖٓ ك َٜحُي ٖ٣ػٖ ٓخ ٍٝحء حُطز٤ؼش٠٤ُ ،غ كٜال آهَ ،أ ٝطـِ٣جخ آهَ رٖ٤
حُل٤خس حُي٤٘٣ش ٝحُيٗ٣ٞ٤شَٓٓ ،وش رٌُي حُطخرغ حالُىٝحؿُِ ٢ظخٍ٣ن حُٔٔ٤ل ٢ك ٢حُ٘ظَ اُ ٠حٌُٝ ،ٕٞكٌٛ ٢ح
٣و ٍٞىًٍٜٝخ:ْ٣
" ال  ٌٖٔ٣إٔ طـظٔغ حُل٤خس حُي٤٘٣ش ٝحُل٤خس حُيٗ٣ٞ٤ش ".
ٌُٜٝح حالػظزخٍ حُـ ١َٛٞحهظخٍص حُٔٔ٤ل٤ش ،إٔ طظٔؤْٓٝ ،أٛزلض حٌُ٘ٔ٤ش  ٢ٛحُي ٖ٣ػٌَِٗ ٠
ؿٜخُ ٓٝئٓٔش طظـِ ٠كٓ ٢ـظٔغ حألطزخع .ر٤ٜـش أهَ ٟحُي "ٞٛ ٖ٣حُظؼز َ٤حًَُِٔ ػٖ حُل٤خس حُـٔخػ٤ش
رَٓظٜخ".
ٓ َٟ٣خًْ ك٤زًَٞ ،حكي ٖٓ أ ْٛػِٔخء حؿظٔخع حُي ،ٖ٣أٗ "ٚال ٜ٘ٔ٣خ ٓؼَكش ؿ َٛٞحُيٝ ،ٖ٣حُْٜٔ
ػ٘يٗخ  ٞٛىٍحٓش حُظَٝف ٝآػخٍ ٗٞع هخ ٖٓ ٙحُِٔٞى حالؿظٔخػٌٛ ."٢ح حُٔٞهق حُٔز٘ ٢ػِ ٠حُٜٔ٘ؾ
حُٞظ٤ل ًَِ٣ ،٢ػِ ٠حُٞظ٤لش حالؿظٔخػ٤ش ُِي ،ٖ٣ألٜٗخ حُِ٤ٓٞش حُٔؼُِٔ ٠ؼَكش ى ٍٝحُي ٖ٣ك ٢روخء ٝر٘خء

حُ٘ظخّ حالؿظٔخػٝٝ .٢كوخ ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ حٓظطخع ك٤زَ ،إٔ ٣ؼزض ٝؿٞى ػالهش ر ٖ٤أهالم حٌُخُل٤٘٤ش ٍٝٝف
حَُأٓٔخُ٤ش.
إ حُٔ٘ظ ٍٞحُل٤زَُِ ١ي ،ٖ٣ال ٣ـؼَ ٖٓ حُي ٖ٣هخػيس ٓظلٌٔش ك ٢حُِٔٞى حَُأٓٔخُ ،٢رخُويٍ حٌُ١
٣ئًي إٔ ػخَٓ حُيُ ٖ٣ؼذ ىًٍٝح ٜٓٔخ ك ٢اًًخء حٌُ٤٘ٛش حألٍٝر٤شٝ ،طِ٣ٝيٛخ ر٘ٔٓ ٢ؼ ٖٓ ٖ٤حُظلٌ.َ٤
ُوي ط٘زؤ ًَ ٖٓ ك٤زَ ٝىًٍٜٝخ ،ْ٣رخٗيػخٍ حُي ٖ٣حُظوِ٤يٝ ١حِٗٝحء ٝظ٤لظ ٚحالؿظٔخػ٤شٝ ،كويحُُٗٚٗٞ ٚ
حُٔ٤خٓٗٝ ،٢ظَّح ٓؼخ ُِؼِٔ٘ش ىحهَ حُُٔٞٞ٤ٓٞؿ٤خ حُـَر٤ش رٛٞلٜخ حٍَُٔٝ٤س حٌُ٤ٗٞش حُؼخرظش.
ك ٢كلٌُٜ ٜٚح حُظ٘زئ  َٟ٣ػخُْ حالؿظٔخع طٓٞخّ ًُٔٞخٕ كً ٢ظخر" ٚحُي ٖ٣ؿ َ٤حَُٔث ،"٢إٔ كَٜ
حُؼِٔ٘ش ػٖ أُٜٞٛخ حإل٣يُٞٞ٣ؿ٤ش أػ٘خء حُزلغ حالؿظٔخػ٣ ٢ل٤ي كو ،٢إٔ حُي٣ ٖ٣ظؼَ ٝاُٞٗ ٠ع ٖٓ
حُوٜوٜش ٝحُظٌٛٝ ،ٖ٤ٜٔح ال ٣ؼ٘ ٠كويحٗ ٚأل٤ٔٛظ ،ٚرَ كويحٕ حُيُٞ ٖ٣ظخثل ٚحُظوِ٤ي٣ش حُؼخٓش.
ٓغ ػٔخٗ٘٤خص حُوَٕ حُؼَ٘ ،ٖ٣طؼَٟض حَُإ ٟحُُٔٞٞ٤ٓٞؿ٤خ الهظزخٍ ػٔ ،َ٤طٔؼَ كٍ ٢ؿٞع حُيٖ٣
حُلَىٝ ١حكظالُُِ٘ ٚطخم حُؼخّٝ ،رخُظخُ ٢أٛزلض ٗظَ٣ش حُظٝ ٖ٤ٜٔحُوٜوٜش ؿٓ َ٤لَٔس ُِٞحهغ ٝحُٞهخثغ
حُٔؼخَٛسٝ .ألٕ حألَٓ ال ٣وظ َٜػِ ٠حُيحثَس حُزَٝطٔظخٗظ٤ش ٝحٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ،كبٕ ػخُْ حالؿظٔخع حُٔؼخَٛ
هً ٚ٤ٓٞخُحٗٞكخ َٟ٣ ،أٗٚ
"ال ٣زو ٟٞٓ ٠ه٤خٍ ٖ٣كو :٢كبٓخ أٛخٍ حُ٘ظَ٣ش ًِ٤خ ًٔخ طٞك ٢حُِ٘ػش حُلخُ٤ش ُيٓ ٟؼظْ ػِٔخء حؿظٔخع
حُي ٖ٣كخُٔخ طز ٖ٤أٜٗخ ٛٝق ؿ َ٤ػِٔ٤ٓٝ ٢ؼُٞٞؿُِ ٢ؼخُْ حُلي٣غٝ ،آخ َٓحؿؼش حُ٘ظَ٣ش رل٤غ طٔظط٤غ
حَُى ػِ٘ٓ ٠ظويٜ٣خ ٝػِ ٠حألٓجِش حُظ٣ ٢طَكٜخ حُٞحهغ ٗلٔــــٍ ( "ٚحؿغ ًظخر ٚحألى٣خٕ حُؼخٓش ك ٢حُؼخُْ
حُلي٣غ .)34 ٙ
ك ٢حُٞحهغ حإلٓالٓ ٢حُلخُ٣ ٢ؤهٌ حُي ٖ٣حإلٓالٓ ،٢ػ٘ي حإلٓالٓ ٖ٤٤حإلٛالك١ ٖ٤٤خرغ حُٔ٘ظٓٞش
حُظؤٓ٤ٔ٤ش حُؼِ٤خُ ،ؼخِٓ ٖ٤حػ٘ ،ٖ٤أٝالُٜٔ :يٍٛخ حإلُٝ .٢ٜػخٗ٤خُِ :وز ٍٞحُؼخّ ٌُِ٤٘ٛش حإلكظٔخػ٤ش رِٔٔٓ ٞطش
حُي ٖ٣حَُٝك٤ش ٝحُِٔ٤ًٞش .ك٤ٛ ٜٞـش ط٘ظ٤ٔ٤ش ٝطَ٘٣ؼ٤ش طَطز ٢رخُؼو٤يسٝ ،حُٔخٍٝث٤خص ،اال أٜٗخ كً ٢حص

حُٞهض ٓـخٍ ُإلريحع ػٖ ٣َ١ن اػٔخٍ حُؼوَ ك ٢حُٔزخىة ٝحُ٘ ٜٙٞحُي٤٘٣ش ،هٜي طلو٤ن أكٖٔ ٍٞٛس
ُِلٌْ حَُحٗيٌٛٝ ..ح حُٔ٘ظٞ٣ ٍٞكَ ٗظَ٣خ آٌخٗ٤ش كو٤وش ُؼوِ٘ش حإلٓالّ ًحط٤خ ،رخػظزخٍ ٌٛح حأله٣ َ٤ظليع
ػٖ ٓـٔٞع حُٔـخالص حُل٤خط٤ش ًخالهظٜخىٝ ،حُٔ٤خٓش ...ك ٢ا١خٍٛخ حُؼخّ٣ٝ ،يٍؿٜخ ك٤ٓ ٢خم حَُإ٣ش حُ٘ز٣ٞش
حُٔٞؿٜش " أٗظْ أػِْ رؤٓ ٍٞىٗ٤خًْ".
حُو٤٠ش حألٓخٓ٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُُٔٞٞ٤ٓٞؿ٤ش ىحثٔخ ،طظٔؼَ ك ٢هيٍس حُي ٖ٣ػِ ٠حُظ٘ظ ْ٤حالؿظٔخػ،٢
ٖٓ هالٍ حُو٤خّ رٜٔٔش كلع حُِْٔ حالؿظٔخػٝ ،٢ط٘ظ ْ٤هٞحػي ُِ٘ظخّ حُؼخّ حُٔٔظٔيس ٖٓ حُٞحهغ ٝحُٔؼخَ٤٣
حُي٤٘٣ش ،حُظ ٢طظلخػَ ٓغ حُٞحهغ حإلٗٔخٗ ،٢كٔ٤خ ٘٣ز ٚهٞس ػٔ٤وش طَحكنٝ ،طَحهذ ك ٢حُٞهض ٗلٔ ٚحالؿظٔخع
حإلٗٔخٗ .٢كخُي ٖٓ ٖ٣هالٍ ٗظَطُِ ٚؼخُْ٣ ،ؼٔي اُ ٠ط٣ُٞغ حُٞظخثق ٝحُٔٔئ٤ُٝخص ،ك٠٤غ حإلٗٔخٕ ٓٔئٝال
أٓخّ هللأٓٝ ،ئٝال ِٓ٤ًٞخ أٓخّ أه ٚ٤ك ٢حالؿظٔخع حُزَ٘ٝ ،١كوخ ُوٞحػي ِِٓٓش ُـٔ٤غ أكَحى حُٔـظٔغ،
ٓؼٔوخ رٌُي حُظٞحُٕ ٝكٌَس حُِٔطش حَُٔ٘كش ػِ ٠حُ٘ظخّ حُؼخّ.
حُٞحهغ حُظخٍ٣و٣ ٢ئًي إٔ حَُحرطش حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُؼخُْ حإلٓالٓٝ ٢ػ٤وش حُِٜش رخُيٌٛٝ ،ٖ٣ح حألهَ٤
ال ٣ظليى كًَٜح ك ٢حُـ٤ز٤خص حُؼوخثي٣شٝ ،حَُٝكخٗ٤خص ،رَ ٣وِن ُ٘لٔ ٚهًٔ ٤خ ُٜخ ٍإ٣ش ُِ٘ؤٕ حُوخٝ ،ٙحُؼخّ
ػِ ٠حُٔٞحء .كخُٔزذ حُٟٔٞٞػ ٢ك ٢ك ٍٞ٠حُي ٖ٣ك ٢حُ٘ؤٕ حُٔ٤خٓ٣ ،٢ؼٞى رخألٓخّ اُ ًٕٞ ٠حُيْ٤ُ ٖ٣
ٓـَى أ٣خٕ ٣و ّٞػِ ٠حالهظ٘خع ،رَ ًٌُي "ِٓطش" طٔظٞؿذ حُظ٘ظ. ْ٤
ٝحُي ٖ٣كٔذ حُوزَس حُظخٍ٣و٤ش ،ػخَٓ ٖٓ ػٞحَٓ حُؼٍٞس حالؿظٔخػ٤شًٔ ،خ هي ٔ٣ظظَ رٝ ،ٚرخٓٔٚ
ُظ٘٤٤ي ٗظخّ حٓظزيحى .١ك ٜٞػخَٓ كخْٓ ُوِذ حُٟٞغ حُٔ٤خٓٝ ،٢اكالٍ ِٓطش ٓ٤خٓ٤ش ٌٓخٕ أهََ٤٘ٗ( ٟ
٘ٛخ اُ ٠حًُ٘ٔٞؽ حإلَ٣حُٗ٘ٔ ٢ش ًٔ ،)ّ1979خ هي ٣ئ ّٝ ٍٝكن ِٜٓلش ٓ٤خٓ٤ش ،ط٘ظؾ حُظوِق ٝحالٓظزيحى رخْٓ
حُئً ٖ٣خ  ٞٛحُلخٍ ك( ٢حًُ٘ٔٞؽ حُٔؼٞى.)١
إ ٌِٓ٘ظ٘خ حُي٤٘٣ش كٔذ رَٛخٕ ؿًِ ،ٕٞ٤خٓ٘ش ك ٢طؼخ٘٤١خ حُٔ٤ٓٞ٤ٓٞخٓٓ ٢غ حإلٓالّٝ ،حُ َؼِٔخٗ٤ش،
"كخُؼِٔخٗ٤ش ٓؼال طظلٗ ٖٓ ٍٞطخم حُظٔ ِ٤٤ر ٖ٤حُٔؼَكش ٝحُِٔطش حُي٤٘٣ظٝ ٖ٤حُٔؼَكش ٝحُِٔطش حُؼوِ٤ظ،ٖ٤

ُظظلٞٓ ٍٞحء ػ٘ي حُؼِٔخٗ ٖ٤٤أٗلٔ ْٜأ ٝػ٘ي ه ْٜٜٓٞآُ ٠خ ٣وخٍد ِٗػش حُؼيحء ُِيٝ ٖ٣اُحُظٖٓ ٚ
حُٔـظٔغ" .إ  ٌٙٛحُِ٘ػش حُظ ٢طٔٞؽ  ٢ٓٝطـَرش حؿظٔخػ٤شُٜ ،خ ٗظٜٔخ حُؼوخكٝ ٢حُٔ٤خٓ ٢حُٔظ َٜرخُيٖ٣
ال طَحػ ٢كو٤وش ٝحهؼ٤ش " ،٢ٛإ حُٔـظٔغ حُؼَرٔ٣ ُٖ ٢ظط٤غ ،ػِ ٠حألهَ ك ٢حُٔي ٟحُٔ٘ظٝ ،ٍٞك٢
حػظوخىٝ ١حُالٓ٘ظ ،ٍٞإٔ ٘٣ـق ك ٢ر٘خء ٗلٔٝ ٚطلو٤ن حٓظوَحٍ ٙحُ٘لٔٝ ٢حُؼوخكٟ ٢ي حإلٓالّ ،أ ٝهخٍؽ
حإلٓالّ ،أ ٝكظ ٖٓ ٠ى ٕٝحإلٓالّ"٤ً .ق ٌ٘٘ٔ٣خ إً حُظٞك٤ن رٓ ٖ٤خ ٣ويٓ ٚحإلٓالّ ًؼو٤يس ٓٝزخىة أهاله٤ش،
ٓٝخ ٣ويٓ ٖٓ ٚىػٞس ٣َٛلش ُظلٌ ْ٤اٍحىس حألٓش حُـٔخػ٤ش ك ٢حُ٘ؤٕ حُؼخّ؟
صبُٔب :عّى حبوُّخ األِخ فٍ اٌّجبي اٌغُبعٍ.
٣ؼٓ َ٤ل ّٜٞحُلخًٔ٤ش ريٍ ، ٍٙٝؿْ ٓخ ٍحًٔ ٚحُلٌَ حُٔ٤خٓٓ ٖٓ ٢ؼخُْ ٓؼَك٤ش

ٝ ،ط٘ظ٤ٔ٤ش ىه٤وش ،

ٗوخٗخ كخىح ك ٍٞحَُ٘٣ؼشٗ ٌَٗٝ ،ظخّ حُلٌْ ػ٘ي ػٔ ّٞحإلٓالٓ٘ٓٝ .ٖ٤٤ظ٘خ٘ٛ ٍٝخ هالٛش رؼ ٞحألرلخع
حُٔ٘٘ـِش رو٤٠ش حُِٔطش ك ٢حُلٌَ حُٔ٤خٓ ٢حُٔؼخ .َٛكوي ؿخءص ٗظَ٣ش ٓ٤ي هطذ حُِحػٔش رؤٕ أ ١هٞ٠ع
ُوخٗ ٕٞؿ َ٤حَُ٘٣ؼش ىحهَ ك ٢ا١خٍ حَُ٘ىٝٝ ،ؿٝ ٖٓ ٚؿ ٙٞحُـخ٤ِٛش؛ ُظٌَّ اىؿخّ كخًٔ٤ش حألٓش ك٢
كخًٔ٤ش هللآٝ ،ظـخِٛش ً ٕٞحُز٘خءحص حُٔؼَك٤ش طَطز ٢رخُِلظخص حُظخٍ٣و٤شٝ ،اكَحُحطٜخ حالؿظٔخػ٤شٝ ،رخُظخُ٢
طو٠غ حُٔلخ١ ْ٤ٛزوخ ُؼِْ طخٍ٣ن حألكٌخٍ ٝ ،حُظخٍ٣ن حُٔوخٍٕ  ،اُ ٠حُظـ َ٤ك ٢حُيالُش رظـ َ٤أكٞحٍ حالؿظٔخع
حُٔ٤خٓ.٢
كخُيُٝش اٗظخؽ رَ٘٣ ٟيٍٓ ٚػِْ حُٔ٤خٓش حٍُ( ّٞ٤ؿْ ٓٞؿش حُؼُٔٞش) ك ٢ىحثَس كيٝى حُِٔطش
ٝحألٓشٝ ،حإل١خٍ حُــَحك٢؛ ١ ٝز٤ؼش ٌٛح حٌُ٤خٕ حٛط٘خػ٤ش ،رَ٘٣ش ٝ ،ى٘٣خٓ٤ٌ٤ش ،ال طظٞهق ػٖ حُظطٍٞ
ٝحُظًٌَ٘ٔ ،خ أٜٗخ طل َ٤ىحثٔخ اُ ٠ر٘٤ش حُٔـظٔغ حُظ ٢طٜٞؽ حُِٔطش ٖٓٝ ،ػْ هي ٣ئهٌ رخُي ٖ٣أ ٝحُؼَف ،أٝ
ؿَٔٛ٤خً ،ؤٓخّ ُالٗٔـخّ ٝحُظلخػَ حالؿظٔخػ ٢حُٔ٤خٓ.٢
َمذَ ػٍُ اٌغُبعخ اٌغٍطخ اٌغُبعُخ ٌٍذوٌخ ثبػزجبسهب اٌىجه األوي ٌٍمىح ،ك ٢ٜهٞس ًحص ١خرغ
ٗظخٓ َٔ٘٣ ،ٌَ٤ٜٓٝ ،٢ط٘ظٔ٤خص ًَِٓ٣ش ٝكَػ٤ش ،طٔظِي كن اٛيحٍ حُوَحٍحص ٝط٘لٌٛ٤خ ٝطٞه٤غ

حُـِحءحصٌٛٝ ،ح ٓ ٞٛخ ٣طِن ػِ ٚ٤حٛطالف حُِٔطش؛ٝ .ك٤غ إٔ حُِٔطش حُٔ٤خٓ٤ش طظٔظ َٜرؤٌٗخٍ ٓوظِلش،
ٝط٘ز٘ ٢ػِ ٢هخػيس أ٣يُٞٞ٣ؿ٤ش ،كبٕ طؤػَ٤حص  ٌٙٛحأل٣يُٞٞ٣ؿ٤ش ٟٝؼ٤ش ًخٗض أّ

"ٓٔخ٣ٝش" ،طظلَى ك٢

حُٞحهغ حالؿظٔخػ ٢رخٌَُ٘ حٌُُٜ ٖٔ٠٣ ١خ حُ٘لخً ٝحُظلٌْ .رؼزخٍس أهَ ،ٟإ ٓخ ٣يكغ حٌُٔٛز٤خص حُٔ٤خٓ٤ش،
ُ٤زَحُ٤ش ًخٗض ،أّ حٗظَحً٤ش أّ آالٓ٤ش ُ ..طَف ٝؿٜخص ٗظَٛخ ك ٍٞحُِٔطش حُٔ٤خٓ٤ش  ٢ٛحُوخػيس
حأل٣يُٞٞ٣ؿ٤ش حُٔلُٔٞش أٛال ٖٓ ًَ  ٌٙٛحٌُٔٛز٤خص.
فٍ دساعزه ٌٍحبوُّخ ٣وِ ٚحُزخكغ ك ٢حُؼِ ّٞحُٔ٤خٓ٤ش٘ٛ ،خّ أكٔي ؿؼلَ اُٝ ٠ؿٞى أىحطٖ٤
طَٔ٤حٕ كٓ ْٜؼ٘ ٠حُلخًٔ٤ش:
حأل٤ٓ ٠ُٝخٓ٤ش ٓ ٞٛٝ ،خ ٓٔخ ٙرخُلٌْ رخُٔؼ٘ ٠حُٔ٤خٓ٣ٝ ،٢ي ٍٝك ٍٞحألكؼخٍ رل٤غ  ٌٕٞ٣حُ٘خّ
رٜخ -أ ١حُلخًٔ٤ش -أهَد اُ ٠حُٜالف ٝأرؼي ػٖ حُلٔخى " ،ك ٌٜٙحألىحس طظؤْٓ ػِ ٠حُلخًٔ٤ش رٌٔٗٞخطٜخ
ٝطٜيف اُ ٠طلو٤ن ٜٓٗٞٔ٠خ رٔخ ٣ـٔي ك ٍٞ٠ػو٤يس حإلٓالّ ٣َٗٝؼظٝ ٚأهاله ٚكٝ ٢حهغ حُل٤خس ؿَ٤
طظؼِن رِٔطش حُو٠خء.
ٓؼِ ٍٝػٖ حُيٗ٤خ ،أٓخحُؼخٗ٤ش ف
رؼي حٗظوخىُ ٙزؼ ٞحٍ٥حء ك ٢حُلٌَ حإلٓالٓ ٢حُٔ٤خٓ ٢حُٔؼخ٣ ، َٛطَف ٓلٔي ػٔخٍس حُلخًٔ٤٤ش ٖٓ
ُح٣ٝظٜخ حُٔ٤خٓ٤ش ،حٗطالهخ ٖٓ حػظزخٍ "كن هللا" ٣ؼ٘ ٢ك ٢حُٔـخٍ حُٔ٤خٓ" ٢كن حُٔـظٔغ" " ٝكٌْ هللا
ِٓٝطخٗ٣ "ٚؼ٘ ٢ك ٢حُٔ٤خٓش " كٌْ حألٓش ِٓٝطخٜٗخ"ٝ ،رخُظخُ٘٣ ٢ظ ٢ٜاُ ٠هالٛش طو٘ٛ ْ٤ُ" :ٍٞخى
ط٘خه٘ٛ ٞخ ر ٖ٤إٔ  ٌٕٞ٣حُلٌْ هللٝ ،ر ٖ٤إٔ طٌ ٕٞحُِٔطش حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُلٌْ ك ٢حُٔـظٔغ حإلٓالُٓ ٢ـٔخَ٤ٛ
حُِٔٔٔ."ٖ٤
اًح أٍىٗخ إٔ ٗظليع رِـش حُلو ٚحُيٓظ ،١ٍٞكبٕ حُلخًٔ٤ش ٣وٓ ٍٞلٔي ِٓ ْ٤حُؼٞح:
" ٢ٛحُٔ٤خىس" ٌٙٛٝ ،حألهَ٤س هلل ٓزلخٗٝ ٚطؼخُ٘ٓ ٖٓ ٞٛٝ ،٠ق ُإلٗٔخٕ كن حُلخًٔ٤ش ػَِٙ٤ٜٓ ٠
حالؿظٔخػ ،٢حٗطالهخ ٖٓ حُلَ٣ش حُٔوٍَس ك ٢حُيٗ ٖ٣لٔ.ٚ

ُوي حطوٌ حُٔل ّٜٞحُوطزُِ ٢لخًٔ٤ش رؼيح ا١اله٤خ ،ؿ ِ٤ٔٓ َ٤ر ٖ٤حألكٌخّ حُؼزخى٣ش حُٔل٠شٝ ،ؿَٛ٤خ،
ٝرٌُي  ٌٕٞ٣هطذ هخٛش هي ٓٝغ ٖٓ ٓل ّٜٞحُلخًٔ٤ش ُٓ ًَ ْٔ٤ـخالص ك٤خس حُزَ٘

٣ٝ ،يػ ٢إٔ ًَ

حُظَ٘٣غ هللٝ ،إٔ ػو٤يس حإلٓالّ ٣َٗٝؼظٓ ًَ ٚظ٘خٓن كٗ ٢ئ ٕٝحُيٝ ٖ٣حُيٗ٤خٝ .حُٔالكع إٔ  ٌٙٛحُِٔٔٔخص
ٓوٍَس ػ٘ي حُِٔٔٔ ٌ٘ٓ ٖ٤حُـ َ٤حألُ ٍٝإلٓالّ ،ؿ َ٤إٔ ؿي٣ي ٓ٤ي هطذ طٔؼَ أٓخٓخ كٗ ٢ظخّ حُٔلخِٛش رٖ٤
ٖٓ ٣و ٍٞرخُلٌْ هللٝ ،رٓ ٖ٤خثَ حُزَ٘.
ك٘ٓ ٢خه٘ظ ٌُٜٙ ٚحإلٌٗخُ٤ش حػظزَ ػزي حُٛٞخد حألك٘ي ١حُٔ٤خىس/حُلخًٔ٤ش هلل ،رؤٕ حُظَؿٔش حُؼِٔ٤ش ٌُٜح
حُٔل" ٢ٛ ّٜٞحُٔ٤خىس َُِ٘ع أ ٝحُوخٗ."ٕٞ
أٓخ كٖٔ حُظَحر ،٢ك٤ويّ طٍٜٞح ٌٛ٣ذ اُ ٠طلٔ َ٤حُلخًٔ٤ش هلل ك ٢حُٔـخٍ حُٔ٤خٓ ،٢طلَٔ٤ح ؿي٣يح
َ٣طذ ١أٝال ربٍحىس حألٓشٝ ،ػخٗ٤خ رخُيُٝش ٌٖٔ٣ٝ ،طِوٍ ٚ٤أ ١حُظَحر ٢كٔ٤خ :٢ِ٣
 -1اٌذوٌخ وِّبسعزهب اٌغُبعُخ رحىي إًٌ ِششع أٌ إًٌ سافذ ِٓ سوافذ اٌششَؼخ /اٌمبٔىْ٣ٝ ،يٍ
ػًُِ ٠ي طخٍ٣و٤خ حػظزخٍ ػِٔخء حألٓش حُٔٔخٍٓش حُٔ٤خٓ٤ش ُيُٝش حُوالكش حَُحٗيس رٔؼخرش ٓٞحرن هخٗ٤ٗٞش.
 -2إ حإلؿٔخع حٌُ٣ ١ؼظزَ ٜٓيٍ ٖٓ ٜٓخىٍ حُظَ٘٣غ٣ ُْ ،ؼي ٓوزٞال إٔ  ٌٕٞ٣ك ٢حُٔـخٍ
حُٔ٤خٓ ٞٛ ٢اؿٔخع حُوِش  .كبؿٔخع ػِٔخء حُي ٖ٣حُٔظو ٖ٤ٜٜك ٢حُٔـخٍ حُي ٢٘٣حُٔل٣ ٞؼظزَ اؿٔخع  .أَ ا
اٌُىَ فئْ اإلجّبع فٍ اٌغُبعخ هى

 :اٌشأٌ اٌؼبَ  ،أٌ سأٌ جّهىس اٌّغٍُّٓ  ،ال سأٌ لٍخ ِٓ

اٌّزخظظُٓ ،إٌزُجخ إرْ أْ اٌشأٌ اٌؼبَ هى اٌحبوُ فٍ شؤوْ األِخ ،وِٕهب اٌمشاساد اٌزٍ رٍضَ اٌذوٌخ.
 -3إْ االخزُبساد اٌزٍ رخزبسهب األِخ رظجح جضءا ِٓ اٌششَؼخ ،وهزا َؼٍٕ أْ األِخ رششع
ٌّظبٌحهب ،اٌّزحىٌخ ػجش اٌضِبْ واٌّىبْ .كبًح ًخٗض حُوخػيس إٔ حُظَ٘٣غ إلٍحىس هللا " كبٕ ُألٓش  -رظؼزَ٤
ٍحٗي حُـ٘٘ٓ -٢ٗٞخًٍش كؼخُش كًُ ٢ي".

هىزا َّىٕٕب أْ ٔزجبوص اٌّفهىَ اٌجبِذ اٌزٌ َحظش اٌششَؼخ فٍ إٌظىص اٌذَُٕخ ،وَزذخً اٌؼمً
اٌجششٌ اٌجّؼٍ ٌزذثُش أِىس اٌحُبح اٌغُبعُخ...اٌزٍ رشوزهب اٌششَؼخ ٔفغهب ِٕطمخ ػفى وفشاؽ فٍ وضُش
ِٓ أِىسهبٌّ ،ب رزغُ ثه ِٓ دَٕبُِخ ِشرجطخ أعبعب ثبالجزّبع اٌغُبعٍ اٌجششٌ .وثبٌزبٌٍ َّىٓ اٌمىي
أْ ِب َششػه اٌّجزّغ ػجش ِؤعغبره اٌذعزىسَخ وبٌجشٌّبْ ..فٍ ِجبي اٌشأْ اٌؼبَ واٌحُبح اٌغُبعُخ،
هى ثّضبثخ ششَؼخ رغزىجت اٌزمذَظ ِٓ األِخِ ،ب ٌُ َشد فُه ٔض لطؼٍ اٌذالٌخ و اٌضجىد فٍ اٌششَؼخ
اإلعالُِخ.
”
ٌٓ٘ أِ١ن كٖٔ حُز٘خ ٗؼخٍ "حإلٓالّ ىٝ ٖ٣ىُٝش" طلٌٛ ٍٞح حُ٘ؼخٍ ٖٓ ً ٚٗٞهخٛخ رلًَش حإلهٞحٕ اُ٠
ٗؼخٍ ٓ٘ظَى ر ٖ٤حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش
”
اإلعالَ واٌغُبعخ
٣ؼخُؾ حُٔئُق أَٝ١كخص حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش حألٍرؼش حُظ ٢ػَٜٟخ ك ٢ريح٣ش حٌُظخد ػِ ٠أٓخّ أٜٗخ
ٓوخُلش ُِؼوَٝ ،ال أ٤ٔٛش رَأُٞ ٚ٣ؿٞى أ ٝػيّ ٝؿٞى حػظزخٍحص ؿ َ٤ػوِ٤ش ٓئ٣يس ُ ٌٜٙحألَٝ١كخص،
كخالػظزخٍحص حُؼوِ٤ش ٓزطِش أل ١حػظزخٍ ٓٞحٛخ ٓٞحء ًخٗض ٓٔظٔيس ٖٓ ٗ ٜٙٞى٤٘٣ش ٓؼ٘٤ش أ ٖٓ ٝأ١
ٜٓيٍ آهَ ،كبًح ًخٗض  ٌٙٛحألَٝ١كخص ٓوخُلش ُِؼوَ كِ ْ٤أٓخٓ٘خ ٍٓ ٟٞكٜ٠خ كظً ُٞ ٠خٗض رؼٞ
حُ٘ ٜٙٞطٞك ٢رـًُ َ٤ي.
 ٌ٘ٓٝأِ١ن كٖٔ حُز٘خ ٗؼخٍ "حإلٓالّ ىٝ ٖ٣ىُٝش" طلٌٛ ٍٞح حُ٘ؼخٍ ٖٓ ً ٚٗٞهخٛخ رلًَش حإلهٞحٕ اُ٠
ٗؼخٍ ٓ٘ظَى ر ٖ٤حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ،رَ إ حَُر ٢ر ٖ٤حإلٓالّ ٝحُٔ٤خٓش ٣و ٍٞر ٚأ٠٣خ ًظخد ال طَرطْٜ
رخُلًَش حإلٓالٓ٤ش ٍحرطش ٓؼَ أى ْ٤ٗٝك َٟ٣ ٜٞإٔ حُٔ٤خٓش ك ٢حإلٓالّ رؼي ؿ ٖٓ ١َٛٞأرؼخى حُي.ٖ٣
ٝحُٔلٌَ ٕٝحإلٓالٓٓ ٕٞ٤ؼَ كٖٔ حُز٘خ ٝحُظَحرٝ ٢حُـ٘ٝ ٢ٗٞحُوَٟخ٣ ١ٝؼظوي ٕٝإٔ حُؼالهش ر ٖ٤حإلٓالّ
ٖٓ ؿٜش ٝحُيُٝش ٝحُٔ٤خٓش ٝحالهظٜخى ٝحالؿظٔخع ٖٓ ؿٜش أهَ ٢ٛ ٟأًؼَ ٖٓ ػالهش طخٍ٣و٤ش ،رَ ٢ٛ
ػالهش ٓ٘طو٤ش ٓلٜٓٞش .
٣ٝزٌٍ حُٔئُق ؿٜيح ًزَ٤ح ك ٢ط٤ٟٞق إٔ حُؼالهش ر ٖ٤حإلٓالّ ٝحُٔ٤خٓش ال  ٌٖٔ٣إٔ طٌ ٕٞأًؼَ ٖٓ ػالهش
ٝحهؼ٤ش طخٍ٣و٤ش ٖٓٝ ،ؿ َ٤حُٔؼو ٍٞكِٔل٤خ ٘ٓٝطو٤خ إٔ طٌ ٌٙٛ ٕٞحُؼالهش أًؼَ ٖٓ ػالهش ؿخثِس .
كخَُ٘ ١ٝحُٟٔٞٞػ٤ش حُظخٍ٣و٤ش حُظ٘ٗ ٢ؤ كٜ٤خ حإلٓالّ حهظ٠ض اهخٓش ىُٝش ُظؤٓٝ ْ٤طَٓ٤ن ىػخثْ حإلٓالّ،
ُٞٝال  ٌٙٛحَُ٘ ١ٝحُٟٔٞٞػ٤ش حُظ ٢أكخ١ض ر٘٘ؤس حإلٓالّ ُٔخ حطـٝ ٚؿٜش ٓ٤خٓ٤ش ُٔٝخ ًخٕ ػٔش ٍَٟٝس
إلهخٓش ىُٝش آالٓ٤شٝ ،رٔخ إٔ  ٌٙٛحألؿَح ٝحٓظ٘ليص ٌٓ٘ كظَس ِ٣ٞ١ش كوي حٗظلض حُلخؿش إً اُ ٠اهخٓش
ىُٝش آالٓ٤ش.
”
حَُر ٢ر ٖ٤حإلٓالّ ٝحُٔ٤خٓش ٣و ٍٞر ٚأ٠٣خ ًظخد ال طَرط ْٜرخُلًَش حإلٓالٓ٤ش ٍحرطش ٓؼَ أى ْ٤ٗٝكٜٞ
 َٟ٣إٔ حُٔ٤خٓش ك ٢حإلٓالّ رؼي ؿ ٖٓ ١َٛٞأرؼخى حُيٖ٣

”
٣ٝؼظوي حإلٓالٓ ٕٞ٤إٔ حإلٗٔخٕ هخىٍ ػِٓ ٠ؼَكش هللا ػٖ ٣َ١ن حُؼوَ  ٌُٚ٘ٝؿ َ٤هخىٍ ٖٓ ى ٕٝطٞؿ ٚ٤اُ٢ٜ
ػِ ٠طيرَ ٗئ ٕٝىٗ٤خٓٝ ٙؼَكش ً٤ل٤ش ط٘ظ ْ٤ك٤خط ٚحُٔ٤خٓ٤ش َٟ٣ٝ ،حُٔئُق كًُ ٢ي ط٘خه٠خ ،كخهلل ك ٖ٤هِن
حُؼوَ حإلٗٔخٟٗٝ ٢غ ػِ ٠ػخطؤٓ ٚئ٤ُٝش حٌُ٘ق ػٖ حُٞهخثغ رٌحطٝ ٚطوَ َ٣هٝ ٚٔ٤ؿخ٣خطٓٝٝ ٚخثَ طلو٤وٜخ
رلَ٣ش ِٓٔ٤ح ُ ٚرٌُي ػٖ ًَ حُٔوِٞهخص ،كبًح ًخٕ حُٔزذ ٖٓ هِن حُؼوَ حإلٗٔخٗ ٞٛ ٢ؿؼَ حإلٗٔخٕ
ٛخكذ حُٔٔئ٤ُٝش حألهَ٤س ك ًَ ٢حُ٘ئ ٕٝحُظ ٢طو ٚطل َ٤ٜحُٔؼَكش حُ٘ظَ٣ش ٝحُؼِٔ٤ش كال ٖٓ ٌٖٔ٣
حُٔ٘ظ ٍٞحإلُٗ ٢ٜلٔ ٚإٔ ٞ٣ؿي الكوخ ٓزذ ٓزطَ ُِٔزذ حأله ،َ٤رٔؼ٘ ٠إٔ ٞٔ٣ؽ حُظَحؿغ ػٖ طَى ٌٙٛ
حُٔٔئ٤ُٝش ُإلٗٔخٕ ٝكيٓٝ ،ٙؼ٘ ٠إٔ ٗـؼَ حُ٘ٓ ٚؼال ٜٓيٍح أهَ٤ح ُظوَ َ٣ؿخ٣خط٘خ حُيٗ٣ٞ٤ش  ٞٛإٔ ٗؼطَ
ػَٔ حُؼوَ ٝإٔ ٗـَى حإلٗٔخٕ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُظ ٢أٗ٤طض رٌٛٝ ،ٚح ٣ظؼخٍٓ ٝغ حُٔزذ حٌُ ٖٓ ١أؿِ ٚهِن
حُؼوَ.
٣ٝظٔخءٍ حُٔئُقُ َٛ :ي ٟحإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢ؿٞحد ٓو٘غ ُٔئحٍ ٓؼَ ُٔخًح ٘٣خ ١رخُؼوَ حُؼَٔ ٝحُظلٌُ٘ َ٤لخء
أَٓحٔٓ ٝظؼ٤ٜش ًخَُٔ١خٕ ٝحإل٣يُ ٝحُٔ٤طَس ػِ ٠حٌُٞحٍعٝ ،اػٔخٍ حألٍحٝ ٢ٟحُٜلخٍٝ ١كَ
ٌٓ٘الص حُـٞع ٝحُـلخف ك٣ َٜؼـِ ٌٛح حُؼوَ ػٖ ٓؼَكش ً٤ق ٣ؼخهذ حُٔخٍم؟ ٌ٣ َٛٝق حُ٘وَ ػٖ
اٍٗخىٗخ اُ ٠حُٔؼَكش حُؼِٔ٤ش حُ٣ٍَٝ٠ش ُٔؼخُـش ه٠خ٣خ حُل٤خس ٘٣ٝـَ كو ٢رظؼِ٘ٔ٤خ ط٘ظ ْ٤ك٤خط٘خ حُٔ٤خٓ٤ش
ٝحُوخٗ٤ٗٞش.
”
ال ٣لؼَ حإلٓالٓ ٕٞ٤أًؼَ ٖٓ اك٤خء أكٌخٍ هئ٣ش ك ٍٞحالؿظٜخى طظِو ٚك ٢كٌَس ٝحكيس أٓخٓ٤ش أال  ٢ٛٝأٗٚ
ال حؿظٜخى كٍٞٓ ٢ى حُ٘ٚ
”

اإلعالَ اٌغُبعٍ واٌذَّمشاطُخ
ٜ٣ق ٍحٗي حُـ٘ ٢ٗٞحُيُٝش حإلٓالٓ٤ش رؤٜٗخ طللع كٜ٤خ حُلوٞم ٝحُلَ٣خص ٝكوٞم حألهِ٤خصٝ ،ال ٣ؼٌ٘ٛ ٢ح
إٔ حإلٓالٓ ٖٓ ٖ٤٤أٓؼخٍ ٍحٗي حُـ٘٣ ٢ٗٞظز٘ ٕٞحُئ٣وَح٤١ش ك ٢ؿٔ٤غ ٝؿٜٛٞخ ٔٓٝخطٜخ رَ ٣ؼ٘ ٢ػِ ٠حألهَ
أٗ٣ ْٜؼظويٍٝ- ٕٝرٔخ ٣ظظخ َٕٝٛرخالػظوخى -رؤٕ حُ٘ظخّ حإلٓالٓ ٢حُٔ٘ظظَ ٓ٤لظ ٖ٠كٌَس حُظٔؼ َ٤حُٔ٤خٓ٢
اٟخكش اُ ٠كلخظ ٚػِ ٠حُؼي٣ي ٖٓ حُلَ٣خص حُئ٣وَح٤١ش ،كؤٕ  ٌٕٞ٣حُ٘ظخّ ؿ َ٤ػِٔخٗ ٢ال ٘ٔ٣غ إٔ ٌٕٞ٣
ىٔ٣وَح٤١خ.
٣ٝؼظوي أ٠٣خ رؼ ٞحُٔلٌَ ٖٓ ٖ٣ؿ َ٤حإلٓالٓٓ ٖ٤٤ؼَ ٓلٔي ػخري حُـخرَ ١ربٌٓخٗ٤ش طؼخ ٖ٣حُئ٣وَح٤١ش ٓغ
ٗظخّ آالٓ ٢ؿ َ٤ػِٔخٗ٣ٝ ٢ؼظوي إٔ حُؼِٔخٗ٤ش ٌِٓ٘ش ٜٓط٘ؼش حهظِوض ٖٓ هزَ ٓلٌَ٤ٔٓ ٖ٣ل ٖ٤٤ك٢
حَُٔ٘م ظ٘خ ٓ٘ ْٜإٔ حُؼِٔخٗ٤ش  ٢ٛحُٔ٠خٕ ُلوٞم حألهِ٤خص أُ ٝلَ ٌِٓ٘ش حُلَ٣خص ٝحُلوٞم ػٔٓٞخ،
 ٌُْٜ٘ٝرٌُي ٣ل ُٕٞٞحألٗظخٍ ػٖ حُلَ حُلو٤وٝ ٢حُٞك٤ي ٌُِٔ٘ش حُلَ٣خص ٝحُلوٞم  ٞٛٝحُلَ
حُئ٣وَح. ٢١
 ٌُٖٝحُٔئُق  َٜ٣ػِ ٠إٔ حُؼِٔخٗ٤ش َُِٗ ١ٍَٟٝ ١ئ٣وَح٤١ش ٝإ ُْ ً ٌٖ٣خك٤خٝ ،ال ٣ؼً٘ٔ ٚ٤خ ٣وٍٞ
 ٞٛاًح ًخٕ حإلٓالّ حُي٣ ٢٘٣ظ ٖٔ٠أ ٝال ٣ظ ٖٔ٠أكٌخٍح أٓ ٝزخىة ٓٔخٗيس ُِئ٣وَح٤١ش كخُٔٔؤُش ال طظؼِن
رخإلٓالّ كً ٢حطٝ ٚرؼو٤يط ٚحُي٤٘٣ش ٓٝخ ٣ظَطذ ػِٜ٤خ ٖٓ ٗظخثؾ ٓ٤خٓ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش كخهظ٤خٍ حُ٘ظخّ حُئ٣وَح٢١
أٓخٓخ ال  ٌٖٔ٣إٔ ٔ٣ظٔي ٖٓ حإلٔ٣خٕ رخهلل رَ  ٞٛحهظ٤خٍ ٝحؿظٜخى ػوِ٣ ٢و٠غ َُِٔحؿؼش ٝحُظـٌٛٝ َ٤٤ح
٣ظؼخٍٓ ٝغ ػزخص حالػظوخى حُي. ٢٘٣

 ٌٖٔ٣ َٛإٔ طٌ ٕٞحُئ٣وَح٤١ش ٓٔش ُِ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢حُِٔٓغ اهخٓظ ٖٓ ٚهزَ حإلٓالٖٓ٤٤؟ حُـٞحد َ٣حٙ
حُٔئُق رخُ٘ل ٢كال ُ٘ ٌٖٔ٣ظخّ ٓ٤خٓ ٢ىٔ٣وَح ٢١إٔ ٣ـي طَرش ٛخُلش ُ ٚك ٢حُيُٝش حُي٤٘٣ش ؿ َ٤حُؼِٔخٗ٤ش
ٓٔ٤ل٤ش ًخٗض أّ آالٓ٤ش ،ألٕ حُيُٝش حُي٤٘٣ش طٔ َ٤رطز٤ؼظٜخ ألٕ طٌ٤ًِ ٕٞخٗ٤ش (طٞطخُ٤ظخٍ٣ش)  ٢ٛٝطٔخٓخ
ػٌْ حُئ٣وَح٤١شٝ ،رٔخ إٔ حُـَ ٝحألٓخُٓ ٢إلٓالّ حُٔ٤خٓ ٞٛ ٢اهخٓش ىُٝش آالٓ٤ش أ ١ىُٝش ى٤٘٣ش إً
كال أَٓ ك ٢إٔ طٌ ٕٞىٔ٣وَح٤١شٓٝ ،خ  ْٜ٣حُـ٘ٓ ٞٛ ٢ٗٞؼ٘ ٠حُئ٣وَح٤١ش حٌُخٖٓ كًٜٗٞ ٢خ ِ٤ٓٝش ُـؼَ
حإلٍحىس حُ٘ؼز٤ش كَس ٗٝخكٌس ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُٔ٤خٓٓ ْ٤ُٝ ،٢ؼ٘خٛخ رٛٞلٜخ هٔ٤خ طٔو٠ض ػٜ٘خ طـخٍد
حُـَر ،ٖ٤٤أ ١إٔ هزُٜٞخ َٓ٘ ١ٝرظـَ٣يٛخ ٖٓ ًَ ٓخ ال ٔ٘٣ـْ ٓغ أكٌخّ حإلٓالّ ٓٝغ هٓٝ ٚٔ٤زخىثٚ
ٓٝوخٛي.ٙ
كَ٘ حإلٓالّ حُٔ٤خٓ٢؟
ٌٓ٘ َٗ٘ حُزخكغ حُلَٗٔ ٢أ٤ُٝلٍٝ ٚ٤ح ًظخر ٚحُ٘" َ٤ٜكَ٘ حإلٓالّ حُٔ٤خٓ٘ٓ "٢ش  1993رخطض  ٌٙٛحُٔوُٞش
ٗخثؼش ػِٗ ٠طخم ٝحٓغ ٓٞحء كٓ ٢وظِق حُؼٞح ْٛحُـَر٤ش أ ٝك ٢حُؼخُْ حُؼَر ٢ػِ ٠حُٔٞحء .ك َٜكؼال
حٓظليص حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش أٛيحكٜخ ٝىهِض َٓكِش حُظَحؿغ ٝحُلَ٘؟ ٣ َٛٝؼٞى كَ٘ حإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢اُ٠
كَ٘ حُٞظ٤لش حُـخث٤ش ُِلًَخص حإلٓالٓ٤ش ٓٔؼِش ك ٢اهخٓش حُيُٝش حإلٓالٓ٤ش ًٔخ ٣و ٍٞحُزخكغ حُلَٗٔ ٢ك٢
ًظخر« ٚكَ٘ حإلٓالّ حُٔ٤خٓ »٢أّ إٔ حُلَ٘ َٓطز ٢ر٠ؼق هيٍس حإلٓالٓ ٖ٤٤ػِ ٠حُظل ٖٓ ٍٞكًَخص
ٓوخٓٝش اُ ٠أكِحد ٓ٤خٓ٤ش ٌٜ٘ٔ٣خ طٔٗ َ٤٤ئ ٕٝحُ٘خّ ٝطير َ٤أٓ ٍْٛٞحهظٜخى٣خ ٝحؿظٔخػ٤خ ػ٘يٓخ أط٤لض
ُٜخ حُلَٛش ػِ ٠أٓخّ حٓظلخُش حُـٔغ ر ٖ٤حُٔوخٓٝش ٝحُِٔطش كًَٓ ٢ذ ٝحكي ػِٓ ٠خ ٣وٍٝ ٍٞح؟ َٛٝ
ٛٝ ٌٖٔ٣ق ٓٔخٍٓخص رؼ ٞحُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ،حُٔؼظيُش رؤٜٗخ ٓـَى أٓخُ٤ذ طٌظ٤ٌ٤ش ُِظلخػَ ٓغ
طؼو٤يحص حُٔل ٢٤حٌُ ١ط٘ظـَ  ٟٚ٘ٔأّ أٜٗخ ىُ َ٤ػِ ٠كَ٘ طـخٍرٜخ حُٔ٤خٓ٤ش؟  َٛطٔؼَ طـَرش حُؼيحُش
ٝحُظ٘ٔ٤ش حُظًًَٞٔٗ ٢ؿخ ُِظط ٍٞحُطز٤ؼ ٢ىحهَ ٓٔخٍ حإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢أّ أٜٗخ ىُ َ٤ػِ ٠ىهَٓ ٍٞكِش "ٓخ
رؼي حإلٓالّ حُٔ٤خٓ"٢؟
هً "اإلعالَ اٌغُبعٍ" هى اٌزٌ فشً أَ خظىِه؟
 َٟ٣حُٔلٌَ حُظٍ ٢ٔٗٞحٗي حُـ٘ ٢ٗٞإٔ ٓٔظوزَ حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش َٓطز ٢رخإلٓالّ طويٓخ
ٝطَحؿؼخ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ طَحؿغ ظَك ٌُٜٙ ٢حُلًَش أ ٝطِي ال طِزغ إٔ طظالكخٙ
فشً اإلعالَ اٌغُبعٍ ..اٌزحذَبد اٌفىشَخ واٌغُبعُخ
٣لخ ٍٝحُزخكغ حُٔظو ٜٚك ٢حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ػزي حَُك٘ٓ ٢٘٤ُ٘ٔ ْ٤خه٘ش ٗظَ٣ش "حٗلٔخٍ حإلٓالّ
حُٔ٤خٓٝ "٢حُو ٍٞرُ ُٚٞٛٞطَ٣ن ٓٔيٝى ٟٓٞٞع ٝكن طلِ َ٤ؿخى ٓٝظؤٕ

ِمذِخ إٌذوح
ِظطفً اٌّشاثظ ٍٝ:ػض ٓـظٔؼخص ٓخ رؼي حالٓظؼٔخٍ أػطخرخ ،كخُض ى ٕٝحُظلٍَ حٌُخَٓ ٝحُل ٍٜٞػِ٠
حالٓظوالٍ حُ٘خَٓ حٌُ٣ ١طخٍ حٌُِٔخص ٝحألٗ٤خءٝ ،حُؼوٝ ٍٞحألؿٔخى.
ٝىهِض رٌُي  ٌٙٛحُٔـظٔؼخص َٓكِش ؿٔٓ َ٤زٞهش ٖٓ حُظ٘ ٙٞحُظخٍ٣و ،٢طظـخًرٜخ ػ٘خث٤خص هخطِشٝ ٌَُ ،حكيس
ٝؿٜظٜخ ،ك٤ظـخ ٍٝحُويٝ ْ٣حُلي٣غٝ ،حألٝ َ٤ٛحُٔؼخ.َٛ

 ُْٝطظٌٖٔ ِ٤١ش طـَرظٜخ حُظخٍ٣و٤ش حُٔؼخَٛس حالٗلٌخى ٖٓ أَٓ  ٌٙٛحُؼ٘خث٤خص أ ٝطزظٌَ
٤ٛـش أ٤ٛ ٝـخ طظـخ ُٝرٜخ ٖٓ ،ؿٜش ،ػويس حُ٘و( ٚحُ٘و ٚحطـخ ٙحُٔخٝ ٢ٟحُ٘و ٚحطـخ ٙحُلخٖٓٝ ،)َٟ
ؿٜش أهَ ،ٟطظـخ ُٝرٜخ ػوخكش حُٔلخًخس ٝحُظوِ٤ي (ٓلخًخس طـَرظٜخ حُظخٍ٣و٤ش ٓٝلخًخس حُظـَرش حُـَر٤ش ٗ) .ظؾ
ػٖ ٌٛح حُٞحهغ طٌَ٘ هٓ ٟٞظ٘خكَس ُِ ًَٓ ٌٍَُّ ،ؿخًر٤ظٜخ ،حٗ٘طَص ٓؼ ٌٙٛ ٚحُٔـظٔؼخص ػٔٞى٣خ اُ٠
هَٔٔٓ ٌَُ ،ٖ٤ؿؼ٤ظٝ ٚحٓظيحىحطٝٝ ٚؿٜظ ،ٚكٌ٤ق ٔ٣ظو ْ٤حُظلٌ َ٤كٓ ٢ؼَ ٌٛح حُٞحهغ حًَُٔذ ٝحُٔؼوي؟
ٌُُي ُ ٖٓ ْ٤حُٔ َٜحُظؼخٓ ٢١غ ٟٓٞٞع رلـْ ٓٔؤُش حُيٝ ٢٘٣حُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُٔ٤خم حُؼَر ٢حإلٓالٓ.٢
ٛل٤ق إٔ ٌٛح حإلٌٗخٍ ُْ ٣ؼي ٓطَٝكخ كو ٢ك ٢حُل٠خء حُؼَر ٢حإلٓالٓ ،٢اٗٔخ أٛزق ٗؤٗخ ػخُٔ٤خ،
ٌ٣ٝظٔٓٞ٣ ٢خ رؼي  ّٞ٣أ٤ٔٛش رخُـش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحإلٓظَحط٤ـ٤خص حُؼخُٔ٤ش ،اال إٔ ه٤ٜٛٞظ ٚك ٢حُٔ٤خم
حُؼَر ٢حإلٓالٓ ٢طٌٖٔ أٓخٓخ ك٘٣ ًٚٗٞ ٢يٍؽ كٝ ٢حهغ ٣ظْٔ رخالُىٝحؿ٤ش ٝحالٗ٘طخٍ ًٔخ ٓزن ٝإٔ أُٔل٘خ،
ك٤غ ٣ظيحهَ حُٔلِٝ ٢حُؼخُٔ ،٢حُؼٞحَٓ حُيحهِ٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ش ،حُٞؿيحٗٝ ٢حُؼوِ ،٢حالػظوخى١
ٝحُظخٍ٣و ،٢حُ٘ٝ ٚحُٞحهغ.
ُ
حُٔـظٔؼخص حُؼَر٤شُ حإلٓالٓ٤شُ ك٢ٗ ٍٞء ٓؼَ حٗؤخٜٓخ ػِٟٞٞٓ ٠ع حُؼالهش ر ٖ٤حُي٢٘٣
ُْ ط٘ؤْ
ْ
ٛخٍم ُظِي حالُىٝحؿ٤ش،
ٝحُٔ٤خٓٝ .٢حُؼ٘خثٌٛ ٢ح ٣وظٍِ ُٞكي ٙأرؼخى ٓؼِ٠ش  ٌٙٛحُٔـظٔؼخص ،ك ٜٞطَـًٍَّ
أ ١حالٗ٘طخٍ حُؼٔٞى ١حٌَُ٠٣ ١د ٓلخ ٌٙٛ َٛحُٔـظٔؼخص ،اٍٗ ٚأّ حُـزَ حُـِ٤ي.١
كؼِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُٞحهؼ ٢حٗزؼن ػٖ ٌٛح حالٗ٘طخٍ كَ٣وخٕٝ ٌَُ ،حكي ٍإ٣ظُ: ٚكٌَ ٣
ن ٌٌ َ٣كغ ٗؼخٍ "حُؼِٔخٗ٤ش
 ٢ٛحُلَ"ٝ ،كٌَ ٣
ن َ٣كغ ٗؼخٍ "حإلٓالّ  ٞٛحُلَ".
إ كخُش حالٓظوطخد حُٔـظٔؼ ٢كٌٛ ٍٞح حُؼ٘خث( ٢حُيٝ ٢٘٣حُٔ٤خٓ ،)٢هخٛش ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُلٌَ١
ٝحٓظوَحٍٛخ
ٝحُٔ٤خٓ ،٢هي رِـض ىٍؿش ٖٓ حُظٞطَ ٝحالكظوخٕ أٟلٜ٣ ٠يى طٔخٓيَ  ٌٙٛحُٔـظٔؼخص
َ
رخالٗلـخٍ.
كٔخ  ٢ٛأٓزخد ٌٛح حالكظوخٕ؟ ٤ًٝق ِٗ ٌٖٔ٣ع كظٓ َ٤وخ َ١حُظؤُّ ٌٛح؟ ٓٝخ ٓيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش ٓئحٍ حُؼالهش
ر ٖ٤حُيٝ ٢٘٣حُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُٔ٤خم حُؼَر ٢حإلٓالٓ٢؟  ٖٓ َٛآٌخٗ٤ش كَ ػخُغ ٣زلغ ك١ ٢ز٤ؼش ٌٛح حُؼالهش
رؼ٤يح ػٖ حُٔ٘ظخٍ حأل٣يُٞٞ٣ؿ٣ٝ ،٢ظؼخُ ٠ػٖ كخُش حالٓظوطخد؟
 ٌٙٛػ٘٤ش ٖٓ حألٓجِش ططٔق  ٌٙٛحُ٘يٝس ٓ٘خه٘ظٜخ ٖٓ هالٍ حُٔل ٖ٣ٍٞحُظخُ:ٖ٤٤




اٌّحىس األوي ٣ٝ:زلغ ك١ ٢ز٤ؼش حُؼالهش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔل٤ٜٓٞش :اٌٗخُ٤ش  ٌٙٛحُؼالهش ٝطـِ٤خطٜخ ك٢
حُظخٍ٣ن ٝك ٢حُلخ ،َٟر ٖ٤حالٓظوالٍ ٝحالٗيٓخؽ ٝحُظٔخٓٝ .ِ٣وخٍٗش ٗظَ٤حطٜخ ك٤ٓ ٢خهخص أهَ،ٟ
ٝالٓٔ٤خ حُـَر٤ش :أٝؿ ٚحُظوخ١غ ٝحالكظَحم
اٌّحىس اٌضبٍٔ ٘٣ٝ :خهٖ ٓوظِق حُٔوخٍرخص ُِٟٔٞٞع٣ٝ ،زلغ ١ز٤ؼش حالهظالف ٝأٓزخد حُظٞطَ.
إ ٓ٘خه٘ش ٌٛح حُٔلٓ ٍٞظظْ ٖٓ هالٍ اػخٍس ٓلَىحص طؼظزَ ٓئَ١س ُِٟٔٞٞع :حُؼِٔخٗ٤ش،
حُيٞٔ٣هَح٤١ش ،حُيُٝش ،حَُ٘٣ؼش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُٔلخ.ْ٤ٛ

ػْ ٗوظْ رخُزلغ ك ٢آكخم  ٌٙٛحُؼالهش ٖٓ َٛٝ ،آٌخٗ٤ش إلُحُش أٓزخد حُظٞطَ ٝحرظٌخٍ ٤ٛؾ ؿي٣يس ُؼالهش
ٛل٤ش ر٘خءس ،طـ٘ذ حُٔـظٔؼخص حُؼَر٤ش حإلٓالٓ٤ش ٓظخ َٛحالكظوخٕ ٝحالٗلـخٍ .
ػَكض ٓ٘طوش حُٔـَد حُؼَر ٢حٛظٔخٓخ ى٤ُٝخ ٝاػالٓ٤خ ٓظِح٣يح ك ٢حُٔ٘ٞحص حألهَ٤س ٝ.هي ال ٗزخُؾ اًح هِ٘خ إ
ٌٛح حالٛظٔخّ ٝحُٔظخرؼش ُ ٌٜٙحُٔ٘طوش ًخٕ ً ٝأرؼخى أٓ٘٤ش رخُيٍؿش حأل ٠ُٝرلؼَ ٗ٘خٓ ١خ ٣ؼَف رخُـٔخػخص
حإلٓالٓ٤ش حُِٔٔلشٝ ،حُظ ٌٖٔ٣ ٢حهظِحُٜخ أهَ٤ح كٓ ٢خ ٣ؼَف رـ"ط٘ظ ْ٤حُوخػيس ك ٢رالى حُٔـَد

حإلٓالٓ ،"٢حٌُ ١أػِٖ ػٖ ٗلٔ ٌ٘ٓ ٚكٞحُ ٢ػخٓٝ ،ٖ٤حٓظوطذ حألٟٞحء رٔزذ طٜخػي ٗ٘خ١خط ٚحُِٔٔلش،
حُظ ٢ؿطض ًَ حُٔ٘طوشٝ ،طِٔ٤ص ك ٢رؼ ٞحألك٤خٕ ريٓ٣ٞش ؿٔٓ َ٤زٞهش.
ك ٢هٌٛ ْ٠ح حُظًَ ِ٤حإلػالٓ ٢ػٌِٛ ٠ح حُزؼي ٖٓ حُٜٔ٘ي حُؼخّ ك ٢حُٔخكش حُٔـخٍر٤ش ،طٞحٍٝ ٟط٠خءٍ
ك ٍٞ٠حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش حَُث٤ٔ٤ش ك ٢حُٔ٘طوش ٓئهظخ ،ػِ ٠حألهَ طلض َٟرخص حالؿِٜس حألٓ٘٤ش
حُٔٞؿؼشٍ ،ؿْ أٜٗخ ًخٗض حُٔظ َٜحَُثُِٔ ٢ٔ٤خكش حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُؼوخك٤ش كٌٛ ٢ح حُٜٔ٘ي ،ال ٓٔ٤خ ٝأٜٗخ ٓؼِض
ُلظَس ال رؤّ رٜخ حُالػذ حألٓخٓ ٢اُ ٠ؿخٗذ حألٗظٔش ك ٢طٌ٘ٓ ٍْٓٝ َ٤ؼخُْ حُلَحى حُٔ٤خٓٝ ٢حُؼوخك٢
ٝكظ ٠حالؿظٔخػ٘ٛ ٢خى.
رشاجغ اٌزُبس اإلعالٍِ اٌشئُغٍ
إػبدح سعُ اٌؼاللخ ِغ إٌظبَ
طَحؿغ حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢حَُث٢ٔ٤
ٝهي ال ٗزخُؾ اًح هِ٘خ رؤٕ حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش حَُث٤ٔ٤ش ك ٢حُٔ٘طوش هي طَحؿؼض اُ ٠كي رؼ٤ي كًَِٓ ٢
حالٛظٔخّ حإلػالٓٝ ٢حُٔ٤خٓ ،٢ألٓزخد ًؼَ٤س ُؼِ٘خ ٗؼَ ٝاُٜ٤خ ك٤ٓ ٢خم طِٔ ٢٤حُٞ٠ء ػِ ٌٙٛ ٠حُلًَخص
ٝحُزلغ كٓ ٢خ طٞحؿ ٖٓ ٜٚطلي٣خص.
ٝهي ال ٗـخٗذ حُٜٞحد اًح هِ٘خ أٗٝ ٚهالٍ حُٜ٘ق حأل ٖٓ ٍٝطٔؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ٢ٟطؼَٟض ٓـَٔ
حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش حألٓخٓ٤ش ك ٢حُٔ٘طوش اُ ٠كٔالص أٓ٘٤ش ٖٓ هزَ أٗظٔش رِيحٜٗخ ،حٗظٜض رب٣يحع آالف ٖٓ
أػ٠خثٜخ حُٔـٖٝ ،طلـ ْ٤كؼِٜخ حُٔ٤خٓٝ ٢كٍٛٞ٠خ حإلػالٓ ٢أُٓ ٠ظ ٟٞؿٔٓ َ٤زٞم ،ؿؼَ حُزؼٞ
ٜٓ٘خ ك ٢كخُش ٗز ٚؿ٤خد ًخَٓ ػٖ حُٜٔ٘ي حُؼخّ ك ٢حُزالى.
رىٔظ
 ٖٓٝر ٖ٤طِي حُظلًَخص حُظ ٢طؼَٟض ُلِٔش أطض ػِ ٠حُوطخع حألٓٝغ ٖٓ ٓئٓٔخطٜخ ٝا١خٍحطٜخ طلٌٌ٤خ،
ٝػِ ٠ه٤خىحطٜخ ٝأػ٠خثٜخ حػظوخال  ٢ٛكًَش حُ٘٠ٜش حُظ٤ٔٗٞش ،كٖٔ ُْ ط َٜاُ ٚ٤أؿِٜس حألٖٓ ؿخىٍ حُزالى
كٛ ٢ـَس ؿٔخػ٤ش ،ك ٢أٟوْ ٛـَس ٓ٤خٓ٤ش ك ٢طخٍ٣ن حُزالى حُلي٣غٝ ،رٌٜح حٗظٜض حُ٘٠ٜش ً٤خٗخ ُٓٞػخ
ر ٖ٤حُٔؼظوالص ك ٢حُيحهَٝ ،حُٔ٘خك ٢ك ٢حُوخٍؽ.
اٌجضائش
ٝطِحٓ٘خ ٓغ ٌٛح حُٜٔ٘ي ػِ ٠حُٔخكش حُظ٤ٔٗٞش طوَ٣زخ حٗطِوض ك ٢حُـخٍس حُـَر٤ش ،حُـِحثَ ،ػِٔ٤ش حٗظوخرخص
كُٞح ٓخكوخ هخىٛخ اُ٠كووض كٜ٤خ حُـزٜش حإلٓالٓ٤ش ُإلٗوخً ً-زَ ٟحُظ٘ظٔ٤خص حإلٓالٓ٤ش ك ٢حُـِحثَ
حُلظَ حُوخٗ ٢ٗٞريال ٖٓ إٔ ٣وٞىٛخ اُ ٠حُِٔطشٝ ،طؼَٟض ريٍٛٝخ اُ ٠كِٔش حػظوخالص ٝحٓؼش ُو٤خىحطٜخ
ٝا١خٍحطٜخ ،ىَٓص ٤ٛجش أًٍخٕ حُـ ٖ٤حُـِحثَ ٖٓ ١هالُٜخ ر٘٤ظٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش كٓ ٢لخُٝش ُ٘طزٜخ طٔخٓخ ٖٓ
حُوخٍ١ش حُٔ٤خٓ٤ش ك ٢حُزالىٝ ،ىكؼض رخطـخ ٙطلو٤ن ٌٛح حُٜيف رخُؼِٔ٤خص حألٓ٘٤ش ٝحُؼٌَٔ٣ش اُ ٠كيٝىٛخ
حُو ٟٜٞأىص رخُزالى اُ ٠كَد ٗز ٚأ٤ِٛش ،طـخ ُٝػيى ٟلخ٣خٛخ ٖٓ حُوظِ ٠أًؼَ ٖٓ  200أُق ؿِحثَ،١
اٟخكش اُ ٠ػَ٘حص ح٥الف ٖٓ حُٔظ.ٖ٣ٍَ٠
ٍٝؿْ ٗـخف  ٌٙٛحُؼِٔ٤ش حُوخٓ٤ش كٗ ٢طذ حُـزٜش حإلٓالٓ٤ش ُإلٗوخً ٖٓ حُٜٔ٘ي حُٔ٤خٓٝ ٢حإلػالٓ ٢ك٢
حُزالى ،ػِ ٠حألهَ اُ ٠كي ح ،ٕ٥كٔخ ُحُض طظٔظغ رلٓ ٍٞ٠وظِٕ ك ٢أػٔخم حُٔـظٔغ حُـِحثَ.١
ٝحٓظؼ٘ض حُلِٔش حألٓ٘٤ش ٓزيث٤خ ط٘ظ ٖ٤ٔ٤آالٓ ٖ٤٤آهَ ،ٖ٣حهظخٍ أكئٛخ  ٞٛٝحُظ٘ظ ْ٤حإلهٞحٗ ٢حٌُ٢٘٘٣ ١
طلض حْٓ كًَش ٓـظٔغ حُِْٔ "كْٔ" حالُظلخم رٔخ ٣ؼَف رـزٜش حُيكخع ػٖ حُيُٝش ٓٝئٓٔخطٜخ كٝ ٢ؿٚ
"حٌٌُٔ٘ٝ ٖ٤حُٔظَٔى ،" ٖ٣ك ٢ك ٖ٤ك َ٠ح٥هَ  ٞٛٝط٘ظ ْ٤كًَش حُ٘٠ٜش حُزوخء هخٍؽ ُؼزش حُيٝحثَ

حَُٓٔ٤شُ ،ظ٘ـق أؿِٜس حُِٔطش ػِٓ ٠خ ٣زي ٝك ٢حهظَحه ٖٓٝ ،ٚػْ ٗن ٛلٞكَٓ ٚط ٖ٤ػِ ٠حُظٞحَُٓ ،٢س
رؼي أهَ.ٟ
اٌّغشة
أٓخ ك ٢حُٔخكش حُٔـَر٤ش كوي ًخٕ حُٜٔ٘ي حُٔ٤خٓ ٢أهَ كيس ك ٢حُٔوخٍرش حألٓ٘٤ش ك ٢حُظؼخٓ ٢١غ حإلٓالٓ،ٖ٤٤
اال إٔ ًُي ُْ ٘ٔ٣غ ٖٓ ٓلخُٝش طلـ ْ٤هٞطٝ ،ْٜكَ ٝحإلهخٓش حُـزَ٣ش ػُِ ٠ػ ْ٤ؿٔخػش حُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ
حُ٘٤ن ػزي حُٔالّ ٣خٓ ٖٗٝ ،ٖ٤كِٔش حػظوخالص ١خُض ٓجخص حٌُٞحىٍ ك ٢حُـٔخػش ،ال ٓٔ٤خ ك ٢حُظ٤خٍ
حُطالر ٢حًٌُ ١خٕ حأله ٟٞػِ ٠حُٔخكش حُـخٓؼ٤ش.
ٝطِحٖٓ ًُي ٓغ رَ ُٝحطـخُ ٙظ٘ـ٤غ ط٤خٍحص أهَ طلي٣خ ُِ٘ظخّ ٖٓ حُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ ،ػِ ٠ؿَحٍ حُلًَخص
حُٜٞك٤ش أ ٝطِي حُظ ٢طؼزَ ػٖ ٝالثٜخ ُِظخؽ ٝحُِٔي.
ٌُجُب
ُْ  َ٤ٜٓ ٌٖ٣ؿٔخػش حإلهٞحٕ حُِٔٔٔ ٖ٤ك٤ُ ٢ز٤خ ٓوظِلخ ػٖ ٗظَحثٜخ ٖٓ حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ك ٢حُٔـَد
حُؼَر ،٢كوي ؿَص كِٔش حػظوخالص ٝحٓؼش كٛ ٢لٞف حُـٔخػش ،أٜٗض رٌَ٘ ًخَٓ أ ١كٍُْٛٞٓ ٍٞ٠
ػِ ٠حُٔخكشٝ ،ىكؼض رٖٔ طزو ْٜ٘ٓ ٠اُ ٠حُظٞحٍ ١طلض حألٍ ،ٝأٓ ٝـخىٍس حُزالى رلؼخ ػٖ ٓالً آٖٓ ٖٓ
رطٖ كٔالص هخىطٜخ ٖٓ َ١ف ػ٘خ َٛحُِـخٕ حُؼ٣ٍٞش حألٓ٘٤ش.
ِىسَزبُٔب
اًح طـخُٗٝخ حُظـَ٤٤حص حألهَ٤س ك٣ٍٞٓ ٢ظخٗ٤خ ٝػيٗخ ٍُِٞحء هِ٤ال ،كوي ٗ٘ض هٞحص أٜٓ٘خ  ٢ٛحألهَ ٟك٢
 ٢ٓٝحُظٔؼ٘٤خص كِٔش أٓ٘٤ش ١خُض حُو٤خىحص حإلٓالٓ٤ش حُزخٍُس ك ٢حُزالىِٔٗ ،ض ٖٓٔ ِٗٔض حُيحػ٤ش
حُٔؼَٝف ُٝي حُيىٓٝ ،ٝلٔي ؿٔ ٍٜٞ٘ٓ َ٤حٌُ٣ ١ظِػْ كخُ٤خ "كِد حُظٞح َٛحُئ٣وَحٝ ،"٢١هي حطْٜٜٔ
ٗظخّ ُٝي حُطخ٣غ كٜ٘٤خ رظٌ ٖ٣ٞػٜخرش ٓلٔيٝ ٖ٣حُظوطُ ٢٤ظـ٤ٛ َ٤٤جش حُيُٝش ػزَ أػٔخٍ ِٓٔلش ٝطوَ٣ز٤ش،
ٓٝخ ُزؼض حُِٔطخص إٔ طَحؿؼض ػٜ٘خ الكوخُ ،ظطِن َٓحك ْٜرؼي طؼٜي ْٛرخُظٞرش ػٖ أكؼخٍ ،أًيٝح ٝأَٝٛح
ػِ ٠أَٗ٣ ُْ ْٜطٌزٛٞخ أٛال.
عُبعخ اٌزحجُُ
كزلٔذ ٓخ ٣ظٌٛ ٖٓ َٜح حُٜٔ٘ي إٔ حألٗظٔش حُٔـخٍر٤ش ػِ ٠حَُؿْ ٓٔخ ٣زي ٖٓ ٝحهظالكخص رٜ٘٤خ ،كبٜٗخ
حهظخٍص حُظؼخَٓ ٓغ حُلًَش حإلٓالٓ٤ش ك ٢ا١خٍ حَُٔرغ حألٓ٘ٝ ،٢ه٤خٍ حُظلـٝ ْ٤طوِ ْ٤حألظخكَ.
٤ٓ ٢ٛٝخٓش اًح ٓخ ٗظَ اُٜ٤خ ك ٢حُؼالهش رخُللخظ ػِ ٠حُٔؼخىالص حُوخثٔشٝ ،طلٜٓ ٖ٤ٜخُق حُ٘وذ
حُلخًٔش ،طزي٤ٓ ٝخٓش ٗخؿلش ك ٢حُظخٝ َٛكووض أٛيحكٜخ ٓئهظخ ػِ ٠حألهَ.
ك ٌٜٙحُلًَخص حُظ ٢طٔؼَ كٓ ٢ـِٜٔخ طلي٣خ ؿي٣خ ُألٗظٔش طْ طلـٜٔ٤خ ٓئهظخٝ ،رخطض ُِٓ٘ٞش ٘٘ٓٝـِش
رظ٤ٔ٠ي ؿَحكٜخ أٓخٓخٝ ،ؿ َ٤هخىٍس ػِ ٠حُلؼَ أ ٝحالٓظج٘خف حُطز٤ؼُ ٢يٍٛٝخ ُلي حٝ ،ٕ٥طَحكن ًُي ٓغ
َٟد  ٌٙٛحُلًَخص ،ػِٔ٤ش طلٌ٤ي ٌَُ ٓوٓٞخص حُٜٞٔى ٝحُيكخع ك ٢ؿيحٍ حُٔـظٔغ حُٔيٗٝ ٢حأل،٢ِٛ
ٝرٔطض حُِٔطش ػزَ آُ٤خص حُيُٝش حُلي٣ؼش ٓ٤طَطٜخ حٌُخِٓش ػِ ٠حُل٠خء حُؼخّ ،رَ ٝكظ ٠حُوخ.ٙ
اػخىس ٍْٓ حُؼالهش ٓغ حُ٘ظخّ
ٝػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى رؼ ٞحُٔلخٝالص حُٔظٞحٟؼش ك ٢اػخىس ٍْٓ ػالهش ٓوظِلش ٓغ حألٗظٔش حَُٓٔ٤ش،
اال أٜٗخ ظِض ٓلخٝالص ؿ َ٤ؿَ٣جش رٔخ ك ٚ٤حٌُلخ٣شٝ ،هٞرِض أ٠٣خ رٔٞهق ٍٓٔ ٖٓ ٢حُ٘وذ حُلخًٔش ٣طزؼٚ
حَُكٝ ٞحُظـخ١ٝ ،َٛـ ٠ػِ ٚ٤حُلٌٍ ٝحُظللع حُٔٔظَٔ.ٖ٣




آخ رٔزذ حُوٞف ٖٓ حٓظؼخىس  ٌٙٛحُلًَخص ُيٍٛٝخ حُ٘٘ ٢ك ٢طؤ َ٤١كجخص ٝهطخػخص ًزَ٤س ٖٓ
حُٔـظٔغٓ ٞٛٝ ،خ ٜ٣يى ٓؼخىالص حُِٔطشٜ٣ٝ ،يى ٜٓخُق طِي حُ٘وذ حُلخًٔش،
أ ٝرٔزذ ٝؿٞى طللع أ٣يُٞٞ٣ؿ ،٢ك ٢ظَ ٝؿٞى رؼ ٞحُ٘وذ حُٔ٤خٍ٣ش حُٔظطَكش كٓ ٢ئٓٔخص
حُيُٝش طلَ ٙىٓٝخ ػِ ٠هطغ حُطَ٣ن أٓخّ أ ١كَُِ ٙظٜخُق أ ٝحُٞكخم ر ٖ٤حُلٌْ ٝحُٔؼخٍٖ٤ٟ
حإلٓالٓ.ٖ٤٤

ٝهي طز٘ض حُِٔطش ريال ٖٓ ٓ٤خٓش حالكظٞحء ٌ٘ٓٝ ،كٞحُ ٢ػوي٤ٓ ٖ٣خٓش طو ّٞػِ ٠حَُك ٞحٌُخَٓ ُالػظَحف
رخإلٓالٓ ،ٖ٤٤أ ٝحُظؼخَٓ ٓؼ٘ٓ ،ْٜظٜـش ٓ٤خٓش "حُالطٔخٓق )ٓ" (Zero Tolerenceغ أٓ ١لخُٝش ْٜٓ٘
الٓظج٘خف ٗ٘خ١خط ،ْٜكظ ٠طِي حألٗ٘طش حُظ ٢طزي ٖٟٔ ٝحُؼَٔ حُو.١َ٤
خطبة إٌهضخ
كخُٔظخرغ ُوطخد كًَش حُ٘٠ٜش حُظ٤ٔٗٞش ك ٢حُٔ٘ٞحص حألهَ٤س ٣الكع أٜٗخ ػٔٓٞخ ،طزي ١كَٛخ ػِ٢١ ٠
ٛللش حُظٞطَ حُظ ٢ططزغ ػالهظٜخ رخُ٘ظخّٓ ،ئًيس ك ٢هطخرخٛخ حُٔ٤خٓ ٢ػِ ٠حُيػٞس ُِٜٔخُلش ٝحُلٞحٍ،
ر٤ي إٔ ًُي ُْ  ٌٖ٣ك ٢ػٔ٤ُ ٚٓٞـ ٖٓ َ٤حُٔؼخىُش حُٔ٤خٓ٤ش حُظ ٢طو ّٞػِٜ٤خ هخػيس حُلٌْ ك ٢طٝ ،ْٗٞحُظ٢
طلُٞض كٜ٤خ ٓوُٞش ٓٞحؿٜش "حأل٤ُٞٛش حُي٤٘٣ش" اُ ٠أٓخّ ٖٓ أْٓ حُلٌْ ،ك ٢ظَ حٓظ٘لخٍ ٗظخّ حرٖ ػِ٢
ٌَُ آٌخٗ٤خص حُيُٝش كٞٓ ٢حؿٜش حُ٘٠ٜش ٓٝخثَ حُو ٟٞحُٔ٤خٓ٤ش حُـخىس.
ٞٓ ٞٛٝهق  ًَّ ٌ٣ر ٚأهطخد حُِٔطش ك ٢ط ْٗٞرٖٔ كٍ ْٜ٤ث ْ٤حُزالى ك٘ٓ ًَ ٢خٓزش ٝهطخد ،ك٤غ
٣ؼظزَ ٕٝحالٗـالم حُٔ٤خٓ ٢حُيحهِٝ ٢حالٗلظخف ػِ ٠حُوخٍؽ ٓغ ُ٤زَحُ٤ش حهظٜخى٣ش ٝكَد ػِ" ٠حأل٤ُٞٛش"
 ٢ٛكِٔلظُِ ْٜلٌَْٝ٣ٝ ،ؽ ُٜخ ًً٘ٔٞؽ ٓطِٞد طز٘ ٚ٤ػَر٤خ.
ٝال ٗزخُؾ كٌٛ ٢ح حُٜيى اًح هِ٘خ إٔ ٌٛح "حألًٗٔٞؽ حُظ "٢ٔٗٞػِٓ ٠خ ك ٖٓ ٚ٤هَِ ٓٝخ ٍحكو ٖٓ ٚأُٓخص
ٓ٤خٓ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ِٓٓ٘ش ٓخُحُض طؼخٜٗ٘ٓ ٢خ ط ْٗٞاُ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح ،كوي أؿَ ٟرؼ ٞحُ٘وذ حُلخًٔش ك٢
ى ٍٝحُـٞحٍ ٝكخُ ػِ ٠اػـخرٜخ ،الٓٔ٤خ حُـِحثَ حُظ ٢ػزَ ٍثٜٔ٤خ ػزي حُؼِ ِ٣رٞطلِ٤وش ػٖ اػـخر ٚرٌٜح
"حألًٗٔٞؽ"ًٌُٝ ،ي حُ٘ظخّ حُِ٤ز ٢حُ٘ظخّ حُِ٤زٝ ٢ريٍؿش أهَ حُ٘ظخّ حُٔ٣ٍٞظخٗٔٓ ،٢ظِٜٔخ رؼٓ ٞالٓق ٌٛح
"حُٔؼخٍ" ُ ْ٤كو ٢ك ٢حُؼالهش رخُيحهَ ٝاٗٔخ أ٠٣خ ك ٢حُؼالهش رخُوخٍؽ.
خطبة إعالٍُِ اٌجضائش
رخُ٘ٔزش ُِـِحثٍَ ،ؿْ ٓ ٢٠كٞحُ ٢ػوي ٖ٣ػِ ٠حألُٓش حُٔ٤خٓ٤ش حُظ ٢ىهِض كٜ٤خ حُزالى رؼي اُـخء
حالٗظوخرخص حُؼخٓش حُظ ٢كخُص كٜ٤خ حُـزٜش حإلٓالٓ٤ش ُإلٗوخً ك ٢حُؼخّ  ،1991اال إٔ حُؼالهش رٗ ٖ٤وزش حُلٌْ
ٝحإلٓالٓ ٖ٤٤طٌخى طَحٝف ٌٓخٜٗخ ٢ٛٝ ،طو ّٞك ٢ؿَٛٛٞخ ػِ ٠حُ٘لٝ ٢حالٓظزؼخى حٌُخَٓ ٖٓ حُٔ٘ظظْ
حُٔ٤خٓ.٢
حّظ واٌزىُف ِغ اٌغٍطخ
كوي كظَص حُِٔطخص حُـزٜش حإلٓالٓ٤ش ُإلٗوخً ًزَ ٟحُظ٘ظٔ٤خص حإلٓالٓ٤ش رؤ ٖٓ ٌَٗ ١حألٌٗخٍ،
ٍٝك٠ض ػٞىطٜخ كظ ٠ك ٢ا١خٍ كِر٣ ٢وٞىُ ٙػٔخء طخٍ٣و ،ٕٞ٤ػِ ٠ؿَحٍ كِد حُٞكخء حٌٍُ ١ك٠ض
حُِٔطش طَهٝ ،ٚ٤ٜكلظض ِ١ز ٚك ٢حُيٍؽٗٝ .ـق حُلٌْ ك ٢حُـِحثَ أ٠٣خ ك ٢حكظٞحء ط٤خٍ حإلهٞحٕ ك٢
حُزالى ٝحُٔٔؼَ ك ٢كًَش ٓـظٔغ حُِْٔ "كْٔ".
ٌٛح حالكظٞحء كَٟظ ٖٓ ٚؿٜش ٓوظ٤٠خص حكظٞحء حإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢حُٔظٜخػي ك ٢حُـِحثَ رؼي ٗطذ حُـزٜش
حإلٓالٓ٤شِٜٓٝ ،ظ ٚحُٔٞحهق حُظ ٢حطوٌطٜخ "كْٔ" ٌٓ٘ كظَ "حُـزٜش" ،حٗل٤خُ "كْٔ" ُٔٞهق حُيُٝش
ٝحُؼٌَٔ ك ٢حإلؿَحءحص حُظ ٢حطوٌص ُطٛ ٢للش ؿزٜش حإلٗوخً ،أُ ٝلٔخٓظٜخ إلٟلخء َٗػ٤ش ػِ٠

حُٔئٓٔخص حُظ ٢أهخٜٓخ ػٌَٔ ٞ٣حُـِحثَ ٓٔؼِ ٖ٤ك٤ٛ ٢جش حألًٍخٕ حُظ ٢طلُٞض اُ ٠حُٔٔ َ٤حُلو٤وُ٘ ٢ئٕٝ
حُزالى.
ٝهي رٍَ ُػ ْ٤حُلًَش حَُحكَ حُ٘٤ن ٓللٞظ ٗل٘خف ٓ٤خٓش حُظٌ٤ق  ٌٙٛرٔوظ٤٠خص ٝاًَحٛخص حُٞحهغ،
ٍٝكغ ٞٛط ٚػخُ٤خ ك ٢ىػٞس حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢حُـِحثَ ١اُ ٠حُٞهٞف ٓغ حُيُٝش ٝىكَ ًَ ٖٓ ٣لخٍٝ
طلٌٌٜ٤خ ،كظً ُٞٝ ٠خٕ َ٣كغ ٍح٣خص حإلٓالّٝ .رؼي ٍك َ٤حُ٘٤ن ٗل٘خف طَى هِل ٚكًَش ٗـق رؼ ٞهخىطٜخ
ك ٢طوِي ُٝحٍحصٝ ،إ ًخٗض ٛخٓ٘٤ش ،اال أٜٗخ حػظزَص ٌٓٔزخ ٜٓٔخ كٗ ٢ظَ "كْٔ" ًٝخٗض رٔؼخرش ػٖٔ
ُٔٞحهق – ؿٗ َ٤ؼز٤شًِ -لض حُلًَش حٌُؼٔٓ ٖٓ َ٤ؼظٜخ ،ك ٢حُٔخكش حإلٓالٓ٤ش ىحهِ٤خ ٝهخٍؿ٤خ.
كخكظض "كْٔ" حُظ ٢طلظوَ حُ ّٞ٤رؤٜٗخ ٖٓ حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش حُوِِ٤ش ك ٢حُٔـَد حُؼَر ٢ػِ٤ٍٛ ٠يٛخ
حُظ٘ظٝ ٢ٔ٤كظ ٠حُ٘ؼز ٌُٖٝ ٢رٌَ٘ ٓليٝى ،طلُٞض ٓؼ ٚحُ ّٞ٤اُ ٠ؿِء ٖٓ ٓ٘ظٓٞش حُلٌْ ْ٤ُ ،كو٢
روَحٍحص ٝحهظ٤خٍحص ٖٓ اٍحىطٜخٝ ،اٗٔخ أ٠٣خ رٔخ  ٞٛؿِء ٖٓ ٓوظ٤٠خص كلع حٌُ٤خٕ ٝػيّ حالٓظٜيحف.
ك" ٌٜٙحُلًَش حإلهٞحٗ٤ش" ،حُظ٘٣ ٢ـَ ٍثٜٔ٤خ ٔٓٝئُٜٝخ حأل" ٍٝأر ٞؿَس ِٓطخُٗٝ "٢حٍس ري ٕٝكو٤زش ٌٓ٘
حُؼخّ  ،2005ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ كَٜٛخ ػِ ٠كٔخ٣ش َٓ٘ٝػٜخ ٝرَٗخٓـخ حُلِر ،٢اال إٔ طُ َ٣ُٞػٜٔ٤خ
كَٜٓخ ٖٓ أٞٓ" ١هغ" طظٔخ ِ٣ر ٚػٖ حُ٘ظخّ حَُٓٔ.٢
ٝهي ػزَ ِٓطخٗٗ ٢لٔ ٚك ٢أًؼَ ٖٓ َٓس ٝرٔزذ ٓوظ٤٠خص ٓٞهؼٟٝٝ ٚغ كًَظ ٚك ٢حُٜٔ٘ي حُٔ٤خٓ٢
رخُزالى ،رؤٗ٣ ُْ ٚؼي كٞٓ ٢هغ حُٔؼخٍٟش ألٗ٘ٛ ْ٤ُ ٚخى ٓخ ٣ؼخٍ ،ٟٚكٌٜح ٟٝغ ؿؼَ كًَش ٓـظٔغ حُِْٔ
ؿ َ٤هخىٍس حُ ّٞ٤ػِ ٠طلي٣ي ٓٞهؼٜخ ٖٓ حُٜٔ٘ي حُٔ٤خٓٓ ٞٛٝ ،٢خ ريأ ٣ؼ َ٤هِوخ ىحهِ٤خ ٓظٜخػيح هي ٣ؤط٢
ػِ٤ٍٛ ٠ي  ٌٙٛحُلًَش.
ِٓٝطخٗ ٖٓ ٢ؿٜظ٣ ٚو ٍٞىكخػخ ػٖ ٓٞهلٝ ٚطزي٣يح ُلَ٤س ًٞحىٍ ٝأٜٗخٍ كًَظ ،ٚإ "كْٔ" ٢ٛ
"ٓٞؿٞىس ك ٢حُلٌْ ٌُٜ٘ٝخ ُٔ٤ض ٓٞؿٞىس ك ٢حُِٔطش"ٌٛٝ ،ح ط٤ٟٞق هي ال ٣و٘غ حٌُؼ ٖٓ َ٤أٜٗخٍ ،ٙحٌُٖ٣
ُْ ٣ؼٞىٝح  ِٕٞٔٔ٣أ ١هطخد ٓؼخٍ ٝك ٢كًَظ ٌُْٜ٘ٝ ،ْٜكٗ ٢لْ حُٞهض ،ال ٣ـي ٕٝأٗلٔ ْٜك ٢حُلٌْ.
ٝهالٛش ٜٓ٘ي "كْٔ" أٜٗخ ريص حُٓ ّٞ٤و٤يس رٔـٔٞػش ٖٓ حُٔٞحهق ٝحُٔ٤خٓخص ،كَٟظٜخ ػِٜ٤خ
حهظ٤خٍحطٜخ ك ٢حُظٌ٤ق ٝحُظؼخٓ ٖ٣غ ٟٝغ ؿِحثَٓ ١ؼوي٘ٛ ،خع حُوَحٍ كٔٓ ٚ٤ؼِ ٖ٤أٓخٓخ ك٤ٛ" ٢جش
حألًٍخٕ"  ٌٕٞٔٔ٣ٝحألٟٝخع روز٠ش ٖٓ كي٣ي٣ٝ ،وظخٍٗ ٕٝوزش حُلٌْ ريهشٝ ،ال ٔٔ٣ل ٕٞرخُٔ٘خٍٝس
حُٔ٤خٓ٤ش أ ٝط٤ٓٞغ ٞٛحٖٓ حٌُٔذ حُٔ٤خٓ ُٖٔ ٢هزِٞح رِؼزظٝ ،ْٜهزِِٞح إٔ ٣وظخٍٝح حُٔالٓش ٣ٝظٌ٤لٞح ٓغ
حإل١خٍ حُٔ٤خٓ ٢حَُٔٓٝ ّٞحُٔليى ريهش َٛٝحٓش حُؼٌَٔ.
أشمبلبد وخطبة ِّضق
أٓخ حُلًَش "حإلهٞحٗ٤ش حُطخرغ" حُؼخٗ٤ش  ٢ٛٝكًَش حإلٛالف ٝحُ٘٠ٜش كوي حهظخٍص ٓز٤ال ٓوظِلخٌٖٔ٣ٝ ،
حُو ٍٞإ كًَش "كْٔ" ػْ "حإلٛالف ٝحُ٘٠ٜش" طِوٜخٕ طـَرش حُِػ ْ٤حإلٓالٓ ٢حُ٘٤ن ػزي هللا ؿخد
هللا حًٌُ ١خٕ هي حهظخٍ ٣َ١وخ ٓـخَ٣ح ُلًَش "ٓـظٔغ حُِْٔ" ٝحكظلع ُ٘لٔ ٚرٔٔخكش رؼ٤يس ػٖ ٗوزش حُلٌْ ك٢
حُزالى.
ٝهي ىكغ حُ٘٤ن ؿخد هللا ٣َٟزش ٌٛح حُٔٞهق َٓطَٓ ،ٖ٤س ػ٘يٓخ أه ٖٓ ٢ٜكًَش حُ٘٠ٜش حُظ ٢أٜٓٔخ
ٝهخىٛخ ػِٓ ٠ي ٟأػٞحَّٓٝ ،س أهَ ٟػ٘يٓخ أْٓ كًَش حإلٛالف حُ ٢٘١ٞحُظ ٢ىكؼض ٣َٟزش حٓظَٔحٍٛخ
ك ٢حُٔؼخٍٟش ُ٘وزش حُلٌْ .كزؼي إٔ كووض كًَش حُ٘٠ٜش ك ٢حالٗظوخرخص حُظَ٘٣ؼ٤ش ُؼخّ  2004حَُٔطزش
حُؼخٗ٤ش ،رؤًؼَ ٖٓ ٓ 40وؼي ،رخىٍص حُ٘وزش حُلخًٔش ك ٢حُزالى اُ ٠حُؼَٔ ػِ ٠طلـٜٔ٤خ ،كيكؼض رخطـخ ٙطلـَ٤

َٛحع ىحهِٜخ ٌٖٔ٣ ،حُو ٍٞأٗ ٚأٜٗخٛخ ٝأٗٓ ٠ٜؼٜخ طـَرش ط٤خٍ آالًٓ ٢خٕ ٣َ٣ي إٔ  ٌٕٞ٣الػزخ ٓٔظوال
ػٖ ىحثَس ٘ٛخع حُوَحٍ ك ٢حُزالى.
ٝكؼال كوي حٗظٜض كًَش حإلٛالف حُ ٢٘١ٞرو٤خىطٜخ حُـي٣يس حُظًُ ٢خٛخ  َ٣ُٝحُيحهِ٤ش ٝحَُؿَ حُو ١ٞك٢
حُلٌْ "٣ِ٣ي ٍُ "٢ٗٞٛرؼي إٔ أٛزلض هخٍؽ حُظَط٤ذ ك ٢حالٗظوخرخص حُظَ٘٣ؼ٤ش كٜٗ ٢خ٣ش  ،2007اػَ
كُٛٞخ رٔوؼي ٝحكي ٝك٤ي.
ٝػِن كٜ٘٤خ حُ٘٤ن ؿخد هللا ػِ ٖٓ ٠أ١خكٞح ر ٖٓ ٚىحهَ كِرٝ ٚطِٔٔٞح ه٤خىس حإلٛالف حُ ٢٘١ٞرخُو،ٍٞ
"ُوي ىك٘ظ ْٜحالٗظوخرخص"ٟٝ ٌٖ٣ ُْٝ .غ حُ٘٠ٜش رؤكٖٔ كخٍ ٖٓ ٟٝغ حإلٛالف ،كزؼي إٔ ظَ ػيى
رَُٔخٜٗ٤٤خ ال ٣ِ٣ي ػٖ أٛخرغ حُ٤ي حُٞحكيس ،كوي ُحى ٖٓ طٌزِٜ٤خ ٝحُظلٌْ رٜخ ا٣وخع هطخرٜخ كٗ ٢زخى ٜٓخىٗش
حُِٔطش ،ػزَ طؼ ٖ٤٤أٜٓ٘٤خ حُؼخّ حألٓزن كز٤ذ آىٓٓ ٢لَ٤ح ك ٢حُٔؼٞى٣شٝ ،طؼ ٖ٤٤ػزي حُٛٞخد ىٍرخٍ حٌُ١
٣ؼي أكي ه٤خىٜ٤٣خ أ٠٣خ ٓلَ٤ح ُِـخٓؼش حُؼَر٤ش ُي ٟحالطلخى حألٍٝٝر.٢
ٝكخُ ٍٝػٜٔ٤خ حُـي٣ي كخطق حَُر٤ؼ ٢طلؼ َ٤كًَظٝ ٚحُظؼز َ٤ػٖ ٓٞحهق ٗخهيس ُِٟٞغ حُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُزالى
ريح٣ش حُؼخّ  ،2008اال إٔ حَُٓ ُٞحُوئ٣ش ىحهَ كِر ًَّٙٝ ً ٚرـ"حٌُٔخٓذ" حُظ ٢كووظٜخ حُ٘٠ٜش ك٢
َٓٔ٤طٜخ ،الٓٔ٤خ ك ٢حُؼالهش رلٌٓٞخص حَُث ْ٤ػزي حُؼِ ِ٣رٞطلِ٤وش.
أخىاْ ٌُجُب وإػبدح اٌزىُف
أٓخ ر٘ؤٕ حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢ك٤ُ ٢ز٤خ ٓظٔؼال رـٔخػش حإلهٞحٕ حُِٔٔٔ ،ٖ٤كَؿْ هيّ ك ٌٙٛ ٍٞ٠حُـٔخػش ك٢
حُٔخكش حُٔ٤خٓ٤ش رخُزالى ،اال أٜٗخ ظِض ك ٢ؿخُذ َٓحكَ حُيُٝش حُلي٣ؼش حُِ٤ز٤ش ػِٛ ٠خٖٓ حُل٠خء حُٔ٤خٓ.٢
كخُ٘ظخّ حُِ٤ز ٢حُوخثْ ػِ ٠حأل٣يُٞٞ٣ؿ٤ش حُؼ٣ٍٞش "ٝحُ٘ظخّ حُـٔخ٘ٔ٣" ١َ٤ٛغ رخٌُخَٓ حألكِحد ٝحُظ٘ظٔ٤خص
حُٔ٤خٓ٤ش٣ٝ ،ؼظزَٛخ َٟرخ ٖٓ حُٔلخًخس ُِئ٣وَح٤١ش حُـَر٤شٓٝ ،ظ٘خه٠ش ٓغ ٓوٞالص حٌُظخد حأله َ٠حُظ٢
طو ٍٞرٍَٝ٠س حٜٜٗخٍ ًَ حُوٝ ٟٞحُطخهخص ك٘ٓ ٢ظٓٞش ٝحكيس ُظلو٤ن أٛيحف ٝه ْ٤حُؼٍٞس.
 ٢ٛٝك ٢حُلو٤وش ٗظَ٣ش طظوخ١غ كٜٗ ٢خ٣ش حألَٓ ٓغ ًَ حُ٘ظَ٣خص حُظٓ ٢خىص ك ٢كوزش حُٔظ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ
حُٔخ ٢ٟك ٢ىٓ ٍٝخ رؼي حالٓظوالٍٝ ،حُظ ٢حػظزَص كٜ٤خ ٗظَ٣ش "حُلِد حُٞحكي" حُطِ٤ؼ ٢أٓخٓخ ُٜ٘ٝٞ
٘ٓٝخػش حُزالى.
ُٝجٖ طز٘ض ُ٤ز٤خ حُ٘ظخّ حُـٔخ ،١َ٤ٛكبٕ ًَ ى ٍٝحُـٞحٍ ُْ طٌٖ ريػخ كوي طز٘ض  ٢ٛحألهَٓ ٟخ ٣ؼَف
رخُلِد حُٞحكي ،ػِ ٠ؿَحٍ حُلِد حالٗظَحً ٢حُيٓظ ١ٍٞك ٢طٝ ،ْٗٞكِد ؿزٜش حُظلَ َ٣حُ ٢٘١ٞك٢
حُـِحثَ.
ٝ ،1996ا١الم كِٔش
ٝرخُؼٞىس ُِ٤ز٤خ كزؼي كٔالص حالػظوخٍ ُو٤خىس ؿٔخػش حإلهٞحٕ ًٞٝحىٍٛخ ٌٓ٘ حُؼخّ
اػالٓ٤ش ُظٍ٘ٞٛ ٚ٣ٞس حُـٔخػش ٝحػظزخٍٛخ ٓوَرش ٓٝظآَٓس ػِ" ٠حُؼٍٞس" ٓٝزخىثٜخ ،هٍَ حُ٘ظخّ حُِ٤ز ٢ك٢
حُؼخّ  2006حإلكَحؽ ػٖ ؿٔ٤غ ٓؼظوِ ٢حُـٔخػش ٝاػخىط ْٜاُٝ ٠ظخثل ،ْٜرَ ٝكظ ٠طوخٍٝ ْٜ٤ٟحطز ْٜرؤػَ
ٍؿؼ.٢
ر٤ي إٔ ٌٛح حإلكَحؽ ًخٕ ٣لَٔ ك٤١ ٢خط ٚأ٠٣خ كَ ١َٝٗ ٝهخٓ٤ش ػِ ٠ه٤خىس حُـٔخػش ًٞٝحىٍٛخ حُٔلَؽ
ػ٘ ،ْٜرؤٕ ٣ظؼٜيٝح رؼيّ ِٓحُٝش أ٘ٗ ١خ ١كِرٝ ،٢إٔ ِ٣ظِٓٞح رخالٓظ٘خع ػٖ أٓ ١لخُٝش الٓظج٘خف ٗ٘خ١
حُـٔخػش ىحهَ حُزالىٓ ًَٝ .خ ٓٔق ُ ْٜر ٞٛ ٚحُؼَٔ ًؤكَحى ٓ ٖٟٔخ ٣ظ٤ل ٚحُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢حُوخثْ ٖٓ ػَٔ
ؿ َ٤كِرًٝ ،٢خٗض حَُ٘ٝ ١ٝحٟلش ك ٢إٔ حُ٘٘خ ١طلض ٣خكطش ؿٔخػش حإلهٞحٕ ه ٢أكَُْٜٔ ْ٤ُ ،
طـخ.ُٙٝ

ٝكؼال ٣زي ٝإٔ ه٤خىس حُـٔخػش ك ٢حُيحهَ حهظخٍص ٓزيث٤خ حُوزٝ ٍٞحُظٌ٤ق ٓغ ٓوظ٤٠خص حُلَ٣ش حُ٘و٤ٜش
ٝحُٔيٗ٤ش حُظٔٔ٣ ٢ق رٜخ حُ٘ظخّٝ ،حهظخٍص ؿٔ٤غ ه٤خىحص حُيحهَ حُٜٔض ،طخًٍش ُٔخ طزو ٖٓ ٠حُـٔخػش ك٢
حُوخٍؽ طوي َ٣كيٝى حُ٘٘خٝ ١حُلًَشٓ ٞٛٝ ،ـخٍ ٣زي٤ٟ ٝوخ ٘ٓٝلَٔح ك ٢ظَ حٗلظخف حُ٘ظخّ حُِ٤ز ٢ػِ٠
حُوخٍؽ ،هخٛش ٝإٔ حُي ٍٝحُٔظطِؼش ُِطخهش ٝحالٓظؼٔخٍ ك٤ُ ٢ز٤خ طوخف ٖٓ إٔ ط٠ل ٢رٜٔخُلٜخ إ ٢ٛ
حكظ٘٠ض ٗ٘خ١خص ٘ٛخ أ٘ٛ ٝخى ُزؼ ٞحُـٜخص حُِ٤ز٤ش حُٔؼخٍٟش.
٣ٝزي ٝإٔ حُـٔخػش ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ؿ٤خرٜخ حإلػالٓٝ ٢حُٔ٤خٓ ٢حهظخٍص حَُٔح٘ٛش ػِٓ ٠خ طظ٤لٚ
"حإلٛالكخص حُـَ٣جش" حُظ٣ ٢زَ٘ رٜخ ٗـَ حُِػ ْ٤حُِ٤ز٤ٓ ٢ق حإلٓالّ حُوٌحك.٢
اٌحشوخ فٍ ِىسَزبُٔب وٌُذ جذَذ
رخُ٘ٔزش ُٟٞغ حُلًَش حإلٓالٓ٤ش ك٣ٍٞٓ ٢ظخٗ٤خ كوي كِٜض ٓغ ٓـ٢ء حَُث٤ٓ ْ٤يٓ ١لٔي ُٝي حُ٘٤ن ػزي
هللا آُ ٠يس حُلٌْ ،ػِ ٠حُظَه ٚ٤طلض حْٓ "طٞح "َٛرو٤خىس حُِػ ْ٤حُ٘خد ٓلٔي ؿُٔٝ َ٤ي ٓ٘،ٍٜٞ
ٝحألهٗ َ٤خد ٗ٘ؤ ٝطَػَع ك" ٢حُٔيٍٓش حإلهٞحٗ٤ش"ًٔ ،خ اٗ ٖٓ ٚحُٔظؤػَ ٖ٣روٞس رخُِػ ْ٤حإلٓالٓ٢
حُٔٞىحٗ ٢حُيًظ ٍٞكٖٔ حُظَحرٝ ٢حُِػ ْ٤حإلٓالٓ ٢حُظ ٢ٔٗٞحُ٘٤ن ٍحٗي حُـ٘.٢ٗٞ
ٓٝغ حالٗوالد حأله َ٤ك٣ٍٞٓ ٢ظخٗ٤خ كبٕ ػالهش حإلٓالٓٓ ٖ٤٤غ حُلٌخّ حُـيى ٖٓ حُؼٌَٔ ٓ٤جش ؿيحًٔ ،خ إٔ
ٟٝؼ ْٜك ٢كو٤وش حألَٓ ال ِ٣حٍ ٘ٛخٝ .ال ٌٗٓ ٕٞزخُـ ٖ٤اًح ه٘خ إ أكي أرَُ حُٔ٘٤خٍٛٞ٣خص حُظ٘٣ ٢لظق
ػِٜ٤خ ٓ َ٤ٜحُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢حَُٔه ُٚ ٚكخُ٤خ ،ػِٔ٤ش كَ حُلِد ٝطلٌ٤ي حُظ٘ظ.ْ٤
ٝال ٣ؼ ُٞحُ٘ظخّ حُٔ٣ٍٞظخٗ ٢حُـي٣ي اىٍحى رؤٌٗ٣ ٚل ٚ٤كوًٍٞ ٢د ٓٞؿش حُلَد ػِ ٠حإلٍٛخد ٝحُظطَف،
ٓٝلخٍرش حأل٤ُٞٛش ،كظ٘٣ ٠خٍ حُيػْ حُوخٍؿ ،٢ألٜٗخ ًٍ٣ؼش ًخك٤ش ُِظوِ ٖٓ ٚحإلٓالٓٝ ٖ٤٤اهٜخثٖٓ ْٜ
حُٜٔ٘ي حُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُزالىٞٓ ٢ٛٝ .ؿش ًٍزظٜخ ٖٓ هزِ ْٜأٗظٔش حُـٞحٍ ًٝخٗض ٓؼَٔس.
ٝال ٣ول ٠إٔ حٍطلخع ٞٛص حإلٓالٓ ٖ٤٤ك ٢حُؼخٓ ٖ٤حأله ٖ٣َ٤ك ٢رالى ٗ٘و ،٢٤ك ٢ظَ طيحكغ أًؼَ ٖٓ ؿٜش
ُِٔ٤طَس ػِ ٠حُِٔطش ،هي ٌٓ٘ ٖٓ ْٜطلو٤ن رؼ ٞحٌُٔخٓذ ،ر٤ي إٔ كْٔ حُٔؼًَش ػِ ٠حُِٔطش هي ٌٕٞ٣
ريح٣ش ُظلي٣خص هي ال طٌ ٕٞرخُِٜٔش ػٌِٛ ٠ح حُظ٤خٍ حُ٤ُٞي ً ١حُـٌ ٍٝحُٔٔظيس ٣ٞ١الٝ ،إ ًخٕ ٓليٝىح
ط٘ظ٤ٔ٤خ ٗٝؼز٤خ ،ك ٢رِي ال طِحٍ كٓ ٚ٤ؼخىُش حُوزِ٤ش طِو ٢رظالُٜخ ٝطلـذ ٓخ ىٜٗٝخ ٖٓ ػٞحَٓ ٓٝلخػَ٤
ٓ٤خٓ٤ش أهَ.ٟ
"
إعالُِى اٌّغشة "اٌحبٌخ االعزضٕبء
أٓخ ك ٢حُٔـَد حأله ،٠ٜكَؿْ حٗيٍحؽ ٟٝغ حإلٓالٓ٘ٛ ٖ٤٤خى كٗ ٢لْ ٓ٤خم حُلخُش حُٔـخٍر٤ش ػخٓش ،كبٕ
ػٔش ٓخ  ٌٖٔ٣إٔ ٗطِن ػِ ٚ٤ػِٓ ٠ز َ٤حُظـخ" ُٝحُلخُش حالٓظؼ٘خث٤ش" ٢ٛٝ ،طظؼِن رلِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش.
ُٝؼِ ٖٓ ٚحُٔل٤ي إٔ ٗٔـَ ك ٢حُٔـَد ٝؿٞى ط٤خٍ ٖ٣آالٓ ٌٖٔ٣ ٖ٤٤اىٍحؿٜٔخ  ٖٟٔط٤خٍ حُلًَش
حإلٓالٓ٤ش حَُث ٢ٔ٤ك ٢حُٔـَد حُؼَر٣ٝ ،٢ظؼِن حألَٓ ٘ٛخ ،رـٔخػش حُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ حُظ٣ ٢وٞىٛخ حُِػْ٤
حُٜٞك ٢حُ٘٤ن ػزي حُٔالّ ٣خٓٝ ،ٖ٤كِد "حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش" حٌُ٣ ١وٞى ٙحُ ّٞ٤ػزي حإلُ ٚرٌَ٘٤حٕ ،حَُٔطز٢
رـ "كًَش حُظٞك٤ي ٝحإلٛالف".
اٌؼذي واإلحغبْ وخطبة عٍجٍ
"
٣ـٔغ حَُٔحهزٕٞ
ػِ ٠إٔ حُؼيٍ
ٝحإلكٔخٕ ٖٓ أًؼَ

طؼظزَ ؿٔخػش حُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ حُ ّٞ٤حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢حَُث ٢ٔ٤ك ٢حُٔـَد ػِ٠
حُٔٔظ ٟٞحُ٘ؼز ٢ٛٝ .٢ؿٔخػش ًحص هِل٤ش ػوخك٤ش ٝكٌَ٣ش كَ٣يس ك ٢حُٔ٘طوش ،رٔزذ
رؼيٛخ حُٜٞك ٢اُ ٠كي ًز ،َ٤ر٤ي أٜٗخ ؿٔخػش ط٘ظـَ رخُ ْٜحُٔ٤خًٓ ٢ؤ ١كِد
ٓـَر ٢آهَ ،هخٛش رٔخ ٣ظؼِن حألٟٝخع حُؼخٓش ك ٢حُزالى.
ُِٝؼيٍ ٝحإلكٔخٕ ٓٞحهق ٖٓ ٓـَٔ حُو٠خ٣خ ،ك ٢ٜطَك ٞحُٔ٘خًٍش ك ٢حُ٘ظخّ
حُٔ٤خٓ ٢حُٔـَرٝ ،٢ططؼٖ كٜٓ ٢يحه٤ظ ،ٚطؼظزَ حُٔ٘خًٍش ك ٢حُؼِٔ٤ش حُٔ٤خٓ٤ش
رٔؼخىالطٜخ ٜ١َٝٗٝخ حُوخثٔش ال ٣ـٝ ٖٓ َ٤حهغ حُزالى ٗ٤جخ ٢ٛٝ ،رخُظخُ ٢طَكٞ
حُظؼخٓ ٢١غ حُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢كٓ ٢ـِٔ.ٚ

حُظ٘ظٔ٤خص ٗؼز٤ش
ك ٢حُٔـَدٝ ،إ ُْ
طوظزَ ٗؼز٤ظٜخ رلٌْ
ٍكٜ٠خ حُٔ٘خًٍش
حُٔ٤خٓ٤شٌُٜ٘ٝ ،خ
طزو" ٠هٞس ِٓز٤ش "
ك ٢حُؼالهش رؼِٔ٤ش
حُظـ َ٤٤حُٔ٤خٓ ٢ك٢
حُٔـَد
"

ؿ َ٤إٔ ٌٛح حُٔٞهق ٖٓ حُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢ال ٣ؼ٘ ٢طز٘ ٢حُـٔخػش ُو٤خٍ حُٔٞحؿٜش أٝ
حُٜيحّ ٓغ حُيُٝش ،رَ ٔ٣ـَ ُِـٔخػش طـ٘زٜخ أل ١حكظٌخى ٍٝكٜ٠خ ألٓ ١لخٝالص الٓظيٍحؿٜخ ُِٜيحّ ٓغ
حُيُٝش ،رَ طَك ٞر٘يس حٓظؼٔخٍ حُؼ٘ق ٝحُوٞس ًٜٔ٘ؾ ُِظـٝ ،َ٤٤طؼظٔي ريال ٖٓ ًُي ٜٓ٘ؾ طَر٤ش حألكَحى.

ٝػِ ٠حَُؿْ ٓخ ٣ؼَف ػٖ حُ٘زخد ٖٓ كٔخٓش ُِٔ٘خًٍش حُٔ٤خٓ٤ش ػ٘يٓخ طظخف ُ ٚحَُ٘ػ٤ش حُوخٗ٤ٗٞش ،اال إٔ
حٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٘زخد حُٔـَر٣ ٢ل" َ٠حُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ" ػِ ٠حألكِحد ٝحُظ٘ظٔ٤خص حُٔ٤خٓ٤ش حألهَ.ٟ
٣ٝـٔغ حَُٔحهز ٕٞػِ ٠إٔ حُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ ٖٓ أًؼَ حُظ٘ظٔ٤خص ٗؼز٤ش ك ٢حُٔـَدٝ ،إ ُْ طوظزَ ٗؼز٤ظٜخ
رلٌْ ٍكٜ٠خ حُٔ٘خًٍش حُٔ٤خٓ٤شٌُٜ٘ٝ ،خ طزو" ٠هٞس ِٓز٤ش" ك ٢حُؼالهش رؼِٔ٤ش حُظـ َ٤٤حُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُٔـَد
ٍؿْ ٗؼز٤ظٜخ ٍٝؿْ "حُط٣ٍٜٞش حُٔ٤خٓ٤ش" حُظ ٢طٔظخُ رٜخ رلٌْ ػيّ طِٞػٜخ رخُٞحهغ حُؼخّ ك ٢حُزالى.
ًٌُٝي طظَ  ٢ٛهٞس ٓؼَ٤س ٌُؼ" ٖٓ َ٤حُوِن حُيحهِ ،"٢ك ٢ظَ حٓظوَحٍ هٞحػي حُِؼزش حُٔ٤خٓ٤شٝ ،هزًَ ٍٞ
حألَ١حف حُٔ٤خٓ٤ش حألهَ ٟر ٌٜٙحُوٞحػيٜ٘٤ٔ٣ ،خ ٔ٣ٝخٍٛخ اال  ،٢ٛاً ط٠غ حُـٔخػش رٔٞهلٜخ "حُِحٛي" ك٢
حُؼِٔ٤ش حُٔ٤خٓ٤ش ،ح٥الف ٖٓ أٜٗخٍٛخ – ًوٞس ُِظـٝ َ٤٤حُلَحى حُٔ٤خٓ -٢كٟٝ ٢غ "ِٓز ،"٢كال  ْٛهٞس
كخػِش  ٖٟٔحُؼِٔ٤ش حُٔ٤خٓ٤ش ٝال  ْٛهخٍؿٜخ.
 ٖٓٝؿٜش أهَ ٟألٕ حُظلخم حُ٘زخد رخُظ٘ظٔ٤خص ٣و ّٞك ٢حُؼخىس ػِ ٠هِل٤ش حُظطِغ اُ ٠حُظـٝ َ٤٤اكيحع
حُظلٞالص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش حُظ ٢طَطو ٢رؤٟٝخع أُٝجي حُ٘زخد ،كبٕ ػيّ طٞكَ ٙك ٢كخُش حُـٔخػش،
كبٗ ٚهي ٣ـَ ١حٌُؼ ٖٓ َ٤أٜٗخٍٛخ رؤٕ ُّٞٞ٣ح ٝؿٗ ْٜٛٞطَ حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢حٌُ ١حهظخٍ حُٔ٘خًٍش ك٢
حُؼِٔ٤ش حُٔ٤خٓ٤ش ،أال " ٞٛٝكِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش".
كٌٌٜح رخَُؿْ ٖٓ ًَ ٓخ طلظ ٠ر" ٚحُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ" ٖٓ ٗؼز٤ش ٞٓٝحهق ٗخهيس روٞس ُِ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ،٢طظَ
هٞس ًخٓ٘ش ٓٝلخَٛسًٔ ،خ إٔ طلؼ َ٤حُيُٝش ألىٝحطٜخ ٝأؿِٜطٜخ حُلي٣ؼش ك ٢حُظلٌْ ٝحُٔ٤طَس هي كَّ ٣ٝلَّ
 ٌٙٛحُـٔخػش ٖٓ حٌُؼ ٖٓ َ٤حٌُٔخٓذ.
ًٔخ إٔ حٍط٤خد حُِٔطش ٖٓ ٓؼَ  ٌٙٛحُـٔخػشٓٝ ،خ ٔ٣ظظزؼًُ ٚي ٖٓ ٓالكوخص أٓ٘٤ش ٓٔظَٔسَٓٝ ،حهزش ىحثٔش
ٓ٤وطغ رخٍَُٝ٠س حُطَ٣ن ػِ ٠حُـٔخػش ٖٓ إٔ ط٘ٔ ٞرٌَ٘ ١ز٤ؼ٤ٓٝ ،٢لَٜٓخ ٣ٝوِ ٖٓ ٚهيٍطٜخ ػِ٠
حُظٔيى حألكوٝ ٢حُؼٔٞىًٔ ،١خ إٔ "آظَحطـ٤ش حُٔظخًٍش حألكخى٣ش" هي طلَّ حُـٔخػش ٖٓ كَ ٙحالكظٌخى
رخُٞحهغ ٝرخُظخُ ٢حَُٔحؿؼش ٝحُظط َ٣ٞحُٔٔظَٔ.ٖ٣
ٝكؼال طٞحؿ" ٚحُؼيٍ ٝحإلكٔخٕ" حُ ّٞ٤طلي٣خص ك ٢ػالهظٜخ ر٘لٜٔخ ط٘ظٔ٤خ ٝهطخرخ ٝك ٢ػالهظٜخ رخُوخٍؽ
طٞحٛال ٝحكظٌخًخٓ ،خ هي ٣و ٝٞحٌُؼٌٓ ٖٓ َ٤خٓزٜخ حُظ ٢طلووض ك ٢كوزخص طخٍ٣و٤ش ٓخ٤ٟش ًخٕ ٣ظل ْٜكٜ٤خ
ٓ٘طوٜخ حُظ٘ظٝ ،٢ٔ٤هطخرٜخ "حُٜٞك "٢حُٔطَ ػِ ٠حُٔ٤خٓش رخكظ٘خّ.

اٌؼذاٌخ واٌزُّٕخ وخطبة رشوٍ
أٓخ كِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش ،كٔ٤ـَ ٍُ ٚؿْ كيحػش طـَرظٓ ٚخ كوو ٖٓ ٚكٓ" ٍٞ٠يٍٓٝ ّٝلٔٞد
ٞٔٔٓٝف ر "ٚػِ ٠حُٔخكش حُٔـَر٤ش .كوي ٗـق ٌٛح حُلِد ك ٢إٔ ٣ـي ٌُٓ ٚخٗخ ك ٢حُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢حُٔـَر،٢
حًٌُ ١خٕ ٓلٔٞرخ طخٍ٣و٤خ ػِ" ٠حُٔوِٕ" ٝحُٔ٤خٍٝ ،طٌٖٔ حُلِد ٖٓ حٗظِحع ٓوخػي ك ٢حُزَُٔخٕ،
ٝأهَ ٟك ٢حُٔـخُْ حُٔلِ٤ش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُٔلخكظخص ٝحُزِي٣خص.
ٝطوزَ ٌٛح حُلِد روٞحػي حُِؼزش حُٔ٤خٓ٤ش ك ٢حُٔـَد رلٔخّٝ ،أًي طٌ٤ل ٚحٌُخَٓ ٓغ حُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢ك٢
حُزالىٝ ،حٌُ٣ ١ؼظزَ ك ٚ٤حُِٔي ٍأّ حُيُٝش ٛٝخكذ حُوَحٍ ٝحُِٔطش ٝكن ٓخ  ٚ٘٣ػِ ٚ٤ىٓظ ٍٞحُزالى.
ُٝؼَ ٝػ ٢حُلِد رليٝى حُٔـخٍ حُٔظخف ُ ٚحُظلَى ك ٚ٤ؿؼِ ٚكِرخ كٌٍح ؿٓ َ٤ـخَٓ ،ال ٣ويّ كظ ٠ػِ٠
حًظٔخف ٓخ ٞٔٔٓ ٞٛف ر ٚك ٢حُِؼزش حُٔ٤خٓ٤شٔ٣ٝ ،خٍّ "ٍهخرشً-حط٤ش)  ،" (Self-censuredالٓٔ٤خ ٞٛٝ
ٓلَ َٓحهزش ٖٓ هزَ ه ٜٚٓٞهٜٛٞخ حُ٘وزش حُٔ٤خٍ٣ش ،حُظ ٢طلظٔٗ ٢ٛ ٢لٜٔخ رٔزذ ٟؼلٜخ ٤ٗٝوٞهظٜخ
رـ"حُٔوِٕ" كٞٓ ٢حؿٜش ٓخ طٔٔ٤ش حُِكق حأل.٢ُٞٛ
ُٝؼَ طؤً٤ي كِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش ػِ ٠إٔ حُِٔي  ٞٛحُٔ٠خٗش حألٓخٓ٤ش ُِ٘ظخّ حُٔ٤خٓٝ ٢أٓخّ حَُ٘ػ٤ش
ك ،ٚ٤هي كٌٛ ٍٞح حُوطخد ٓغ حُٞهض اُ ٠ػخثن أٓخّ كَ ٙىػْ ٓٔخٍ حإلٛالف حُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُزالى.
ٝؿخء طويّ "حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش" ًـِء ٖٓ آظَحطـ٤ش حُ٘ظخّ حُٔـَرُ ٢ظؤٝ َ٤ٛاىٓخؽ حُظ٤خٍ حإلٓالُٓٔ -٢خ
ٔ٣ؼِ ٖٓ ٚطلي ؿئُِِ ١طش ٖٟٔ -حُل٠خء حُٔ٤خٓٝٝ ،٢ؿي حُ٘ظخّ ك ٢كِد "حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش" حُلٔخٓش
ُالٗيٍحؽ روٞس  ٌٙٛ ٖٟٔحُوطٞس رٞػٝ ٢ريٝ ٕٝػ ،٢ك ٢ك٣ ٖ٤ؼظوي "حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش" إٔ ٖٟٓٔ ٚ٤٠
 ٌٙٛحإلٓظَحطـ٤ش ٓ٤ـؼِٗ ٚزٜ٤خ ر٘ظ َٙ٤كِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش حُظًَ.٢
ٝهي أظ َٜحُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش حُٔـَر ٢حُلٔخٓش ُِظٔؼَ رظـَرش "كِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش
حُظًَٝ "٢كٌٛ ٢ح طـخ ٖٓ َٛحُلِد ُطز٤ؼش حُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢كً ٢ال حُزِي ٖ٣ك٤غ إٔ
حُ٘ظخّ حُٔـَر ٢طٌخى ال طًٌَ كِٓ ٚ٤طخص حُزَُٔخٕٝ ،ؿٔ٤غ حُِٔطخص ًَِٓس أٓخٓخ
ر٣ ٖ٤ي ١حُِٔي ،ك ٢ك٣ ٖ٤ظٞكَ حُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ ٢حُظًَ ٢ػِٓ ٠ويحٍ ًزٖٓ َ٤
حُئ٣وَح٤١ش ٗظ٤ـش ػوٞى ٖٓ حإلٛالكخص حُٔ٤خٓ٤ش ٌٓ٘ حُؼخّ .1947
ٝهي ٗـق "حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش" حُظًَ ٢ك ٢طـٔ٤ي اٛالكخط٤ٓٝ ٚخٓخط ٚػِ ٠أًؼَ ٖٓ
ٛؼ٤ي ،ك٘ ٜٞرخُويٓخص ك ٢حُزِي٣خص ٝحُٔلخكظخص حُظ ٢كخُ كٜ٤خ ك ٢حالٗظوخرخص،
 ٜٞٗٝرخهظٜخى حُزالى كوِ ٖٓ ٚػـِٛخ حُظـخٍ ١رؤًؼَ ٖٓ ٓخثش ك ٢حُٔخثشٝ ،هلٞ
ٖٓ حُظ٠وْ رؤًؼَ ٖٓ ٝ ،%400ه ٠٠ػًِ ٠ؼٓ ٖٓ َ٤ظخ َٛحُلٔخى ٝحُزَٝ٤هَح٤١ش،
اُ ٠ؿخٗذ اٛالكخص ىٓظ٣ٍٞش ٟؤش ك ٢حُؼالهش رخُ٘ظخّ حُٔ٤خٓٝ ٢كوٞم حإلٗٔخٕ.
ٝحٗؼٌْ ٗـخك ٚك ٢حُ٘ؼز٤ش حُظ ٢كظ ٢رٜخ كخٍطلؼض ٗٔزش حألٞٛحص حُظ ٢كَٜ
ػِٜ٤خ ٖٓ كٞحُ %30 ٢ػخّ  2002اُ ٠كٞحُ %45 ٢ػخّ .2007

"
حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش
ك ٢حُٔـَد حُؼَر٢
طٞحؿ ٚطلي٣خص
ًزَ٤س ك ٢حُؼالهش
رٌحطٜخ ٖٓ ك٤غ
طـي٣ي ٍإحٛخ
ٝهطخرخطٜخ ٝكظ٠
أٛيحكٜخ ،أ ٝك٢
ػالهخطٜخ رخألٗظٔش
ك ٢حُٔ٘طوشٝ ،حُظ٢
طيًِٜ ٍٝخ ك ٢ا١خٍ
ٓؼخىُش حُٜيحّ
حٌُخَٓ أ ٝحُظٌ٤ق
حُ٘خَٓ
"

أٓخ "حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش" حُٔـَر ،٢كوي ػـِ ػٖ اٗـخُ اٛالكخط ٚكظ ٠ػِ ٠حُٔٔظ٣ٞخص
حُٔلِ٤ش ك ٢حُزِي٣خص ٝحُٔلخكظخص ،ك٣ ٜٞظلَى ٗ ٖٟٔظخّ ٓ٤خٓٝ ٢حهظٜخى١
ٝحؿظٔخػ ٢ال ٣و ُٚٞكَ ٙحُلًَش رخطـخ ٙط٘ل ٌ٤رَحٓـ ٚحإلٛالك٤ش ،أ ٝحُ٘ ٜٝٞكظ ٠رخُوطخػخص حُويٓ٤ش،
ك ٜٞكٟٝ ٢غ ٣ـؼِ ٚؿِء ٖٓ حَُٓٔ٤ش حُلٌ٤ٓٞش ،ى ٕٝإٔ ٘ٔ٣ل ٚأِٓ ١طخص كو٤و٤ش ُِلؼَ ٝحإلٗـخُ.

ٌٌٛٝح كبٕ حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ك ٢حُٔـَد حُؼَر ٢طٞحؿ ٚطلي٣خص ًزَ٤س ك ٢حُؼالهش رٌحطٜخ ٖٓ ك٤غ طـي٣ي
ٍإحٛخ ٝهطخرخطٜخ ٝكظ ٠أٛيحكٜخ ،أ ٝك ٢ػالهخطٜخ رخألٗظٔش ك ٢حُٔ٘طوشٝ ،حُظ ٢طيًِٜ ٍٝخ ك ٢ا١خٍ ٓؼخىُش
حُٜيحّ حٌُخَٓ أ ٝحُظٌ٤ق حُ٘خَٓ.
ًٔخ طزي ٌٙٛ ٝحُلًَخص ػٍِ ٠ؿْ ٓخ ٣لٔذ ُٜخ ٖٓ ٗوخُٜ ١خُلٜخ ًُ ٖٓٝي ىكخػٜخ ػٖ ٣ٞٛش حُٔ٘طوش
ٝحٗظٔخثٜخ حُؼَر ٢حإلٓالٓ ،٢اال أٜٗخ ٓغ ًُي رو٤ض ٓؼُِٝش ػٖ رؼٜ٠خ حُزؼ ٞكٜ٘ٓ ٢ي ؿ١ َ٤ز٤ؼ ٢حُزظش
كٝ ٢هض ؿؼِض  ٌٙٛحُلًَخص ٖٓ "حُٞكيس حإلٓالٓ٤ش" أٗ ْٛؼخٍحطٜخ ،ك ٢ك ٖ٤أٜٗخ ك ٢حُٞحهغ طظَٜف ٝكن
ٓوظ٤٠خص حُيُٝش حُوطَ٣ش ٝحُ ّٜٞٔحُٔلِ٤شٌٛ ،ح كٝ ٢هض طظطِغ كٗ ٚ٤ؼٞد حُٔ٘طوش اُ ٠أٌٗخٍ ٖٓ حُٞكيس
حُٔـخٍر٤ش كِ٘ض ى ٍٝحُٔ٘طوش ك ٢طـٔ٤يٛخٍ ،ؿْ ٓخ كٜ٤خ ٖٓ آٌخٗ٤خص ٛخثِش ُِ٘ـخف.
كخُٔ٘طوش اًح ٓخ حػظزَص ٓ َٜؿِء ٜٓ٘خ٣ ،زِؾ ػيى ٌٓخٜٗخ كٞحُٔٔٗ ٕٞ٤ِٓ 170 ٢شٔٓٝ ،خكظٜخ حُــَحك٤ش
أًؼَ ٖٓ َٓ ًِْ ٕٞ٤ِٓ 7رغ ،ك ٢ؿـَحك٤ش ٓلظٞكش ػِ ٠هخٍحص ػالع ،اكَ٣و٤خ ٝآٓ٤خ ٝأٍٝٝرخٝ ،ػَٝحص
١ز٤ؼ٤ش ٝرَ٘٣ش ٓظٌخِٓش ٛٝخثِش .
اإلعالَ اٌغُبعٍ واٌّشجؼُخ اٌذعزىسَخ

حُٔ٤ي ٣خٖٓ٤
٣طِن ٓل ّٜٞحإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢ػِ ٠حُـٔخػخص حإلٓالٓ٤ش حُظ ٢طَ ٟأٗ ٚال ك َٜر ٖ٤حُيٝ ٖ٣حُٔ٤خٓش ،ػِ٠
أٓخّ إٔ حإلٓالّ ػو٤يس ٗخِٓش ط٘ظْ ًَ أٓ ٍٞحُل٤خس ٓ٤خٓ٤ش ًخٗض أّ حهظٜخى٣ش أّ ػوخك٤شُٝ .ؼَ  ٌٙٛحَُإ٣ش
 ٢ٛحُظً ٢خٗض ٍٝحء ٗؼخٍ "حإلٓالّ  ٞٛحُلَ" حٌُ ١طَكؼ ٚؿٔخػش "حإلهٞحٕ حُِٔٔٔ "ٖ٤كٝ ،َٜٓ ٢طؼظوي
أٜٗخ رٌُي أؿِوض رخد حالؿظٜخى حُٔ٤خٓ- ٢إ ٛق حُظؼز -َ٤أٓخّ رخه ٢حألكِحد حُٔ٤خٓ٤ش ،ألٕ ُيٜ٣خ حُلٍِٞ
.
ٌَُ حٌُٔ٘الص ،كٔ٤خ ططِن ػِ ٚ٤رـٔٗ ٝٞي٣ي "حإلٓالّ" ٌٌٛح ري ٕٝطلي٣ي ٝحٟقٝ ،ال ر٤خٕ ٓلََّٜ
"ٝحإلهٞحٕ حُِٔٔٔ "ٕٞك٣ٍٞٓ ٢خ ٓؼِٓ ْٜؼَ أهَحٗ ْٜك٘٣ ،َٜٓ ٢طِو ٕٞكَٝ٘ٓ ٢ػ ْٜحُٔ٤خٓ ٢حٌُ١
كخُ٘ٝخ إٔ ٗؼَ ٝهط ٚ١ٞحُؼَ٠٣ش ٗٝلِِٗ ٚوي٣خ ً كٓ ٢وخالط٘خ حُٔخ٤ٟش٣ ،ؼظزَ ٕٝحَُٔؿؼ٤ش ًُٔ- ْٜخ ٍٝى
ك ٢حُٞػ٤وش حَُٓٔ٤ش حُظ ٢أٛيٍٛٝخ" ٢ٛ -إٔ حَُ٘٣ؼش حإلٓالٓ٤ش كٜٓ ٢يٍٜ٣خ حُوخُيَ ٖ٣حٌُظخد ٝحُُّٔ٘ش ٢ٛ
ٜٓيٍ ٍإ٣ظ٘خ ُ٤ٜخؿش َٓ٘ٝع ك٠خٍ٣ ١ظٜيُ ٟظلي٣خص حُٞحهغٓٝ ،خ ك ٖٓ ٚ٤أٖٓ ًٍٞٝى أ ٝهٝ َٜرـ٢
ٝظِْ".
ٝحُٞحهغ إٔ  ٌٙٛحُ٤ٜخؿش طٌ٘ق ػٖ هٗ ٍٜٞي٣ي ك ٢ك ْٜحَُٔ٘ٝع حُل٠خٍ .١كؤَٝ٘ٓ ١ع ك٠خٍ١
ػ ١َٜال  ُٚ ٌٖٔ٣إٔ ٌ٣ظل ٢رخُو ٍٞاٗٔ٣ ٚظ٘ي اُ" ٠طؤٌُِ" َ٣ٝظخد ٝحُُّٔ٘ش ٌُ٣ ٢ظٜيُ ٟظلي٣خص حُٞحهغ.
ًُٝي ُٔزذ رٔٓ ٢٤ئىح ٙإٔ "طلي٣خص حُٞحهغ" حُظ َ٤٘٣ ٢اُٜ٤خ حَُٔ٘ٝع أػوي ًؼَ٤حً ٖٓ إٔ طٛٞق رؼزخٍحص
اٗ٘خث٤ش ؿٞكخء ٝال ٓؼُٜ٘ ٠خٓ ،ؼَ "حألٖٓ ٝحًَُٞى ٝحُوٝ َٜحُزـٝ ٢حُظِْ !"كلًُ ٢ي هِٗ ٢ي٣ي ر ٖ٤كْٜ
حُٞحهغ حُٔؼخٝ ،َٛحٌُ٣ ١لظخؽ اُٜ٘ٓ ٠ـ٤خص رلؼ٤ش ٓظويٓش الٓظٌ٘خف ٓؼخُْ حُوَ٣طش حُٔؼَك٤ش حُ ُٔؼوَّيس
ُِٔـظٔغ حُؼخُٔٝ ،٢ر ٖ٤حُ٘وي حُٔ٤خُِٓٔ ٢ـظٔغ حُٔ ١ٍٞأ ٝحُٔـظٔغ حُؼَر ٢رٌَ٘ ػخّٓٝ ،خ هي  ٌٕٞ٣كٚ٤
.
ٖٓ هٝ َٜرـٝ ٢ظِْ
"طلي٣خص حُٞحهغ" حُظ َ٤٘٣ ٢اُٜ٤خ حَُٔ٘ٝع حُٔ ١ٍٞأػوي ًؼَ٤حً ٖٓ إٔ طٛٞق رؼزخٍحص اٗ٘خث٤ش ؿٞكخء ٝال
!"
ٓؼُٜ٘ ٠خٓ ،ؼَ "حألٖٓ ٝحًَُٞى ٝحُوٝ َٜحُزـٝ ٢حُظِْ
 ٌٙٛٝحُوَ٣طش حُٔؼَك٤ش ُِٔـظٔغ حُؼخُٔ٣ ُٖ ٢ـي ١ك ٢ك ْٜط٠خٍٜٔ٣خ "طؤ٣٥" َ٣ٝخص حُوَإٓ حٌَُٝ ْ٣ال

حألكخى٣غ حُ٘ز٣ٞش حَُ٘٣لشًُ .ي أٜٗخ طظ ٖٔ٠أٓ ٍٝخ طظ ٖٔ٠ظخَٛس حالٗظوخٍ ٖٓ حُٔـظٔغ حُٜ٘خػ ٢اُ٠
ٓـظٔغ حُٔؼِٓٞخص حُؼخُٔ ،٢حٌُ٘٣ ١ظوَ -رز٢ء ٝإ ًخٕ رؼزخص -آُ ٠ـظٔغ حُٔؼَكشَٓ ،حكوخ ً كًُ ٢ي ٛؼٞى
حهظٜخى حُٔؼَكشٝ .طظْ  ٌٙٛحُظلٞالص حُل٠خٍ٣ش حٌُزَ ٟك ٢حُٔـظٔغ حإلٗٔخٗ ٢كٟٞ ٢ء ظخَٛس حُؼُٔٞش،
حُظ ٢ٛ ٢ػِٔ٤ش طخٍ٣و٤ش ًزَُٜ ٟخ طـِ٤خص ٓ٤خٓ٤ش ٝحهظٜخى٣ش ٝػوخك٤ش ٝحطٜخُ٤شٝ .اًح أٟل٘خ آُ ٠الٓق
حُوَ٣طش حُٔؼَك٤ش إٔ حُٔـظٔغ حإلٗٔخٗ٘٣ ٢ظوَ ٖٓ َٓكِش حألٖٓ حُ٘ٔز ٢آُ ٠خ ٓ ٠ٔٔ٣ـظٔغ حُٔوخَ١
 ،Risk Societyألىًٍ٘خ أٗ٘خ أٛزل٘خ ٗؼ ٖ٤كٝ ٢حهغ ٓؼوي ال طـ٘ ٢حأل َ١حُي٤٘٣ش حُظوِ٤ي٣ش ك ٢كٔٓٝ .ٜٚٔخ
٣ِ٣ي ٖٓ طؼو٤ي حُٞحهغ حالٗظوخٍ كِٔل٤خ ً ٖٓ ط٤خٍ حُليحػش حُـَر٤ش حٌُ ١هخٓض ػِ ٠أٓخٓ ٚحُ٘٠ٜش حألٍٝٝر٤ش،
.
اُ ٠ط٤خٍ ٓخ رؼي حُليحػش حٌُ٘٣ ١وي َ٣ٝحؿغ ػي٣يحً ٖٓ َُِّٓٔٔخص حُليحػش
ُٝؼَ ٓخ ٓزن ٖٓ ٓالكظخص ٌ٘٣ق ػٖ حُو ٍٜٞحُ٘ي٣ي كٍ" ٢إ٣ش حإلهٞحٕ حُِٔٔٔ" ٖ٤ك٣ٍٞٓ ٢خٓ ،غ أْٜٗ
ِ٣ػٔ ٕٞأٗ٣ ْٜويٍٓ" ٕٞإ٣ش ٓ٘لظلش"ٝ .هي  ٌٕٞٗٞ٣ػِٞٛ ٠حد ٗٔز ٢اًح ٓخ هٍٗٞض ٍإ٣ظ ْٜرخَُإ٣ش
حُٔ٘ـِوش ُإلهٞحٕ حُِٔٔٔ ٖ٤ك ،َٜٓ ٢حٌُ٣ ٖ٣يػ ٕٞك ٢رَٗخٓؾ كِر ْٜحُٔ٤خٓ ٢حُٔوظَف اُٝ" ٠ال٣ش حُلوٚ٤
ػِ ٠حُطَ٣وش حُُّٔ٘٤ش" رظٌ٘ٓ َ٤ـِْ أػِ ٖٓ ٠حُلوٜخءَ٣ ،حهذ هَحٍحص حُٔـخُْ حُ٘٤خر٤ش ٝهَحٍحص ٍثْ٤
حُـٔ٣ٍٜٞش حُظٜ٣ ٢يٍٛخ روخٗ ٕٞك ٢ؿ٤زش حٗؼوخى حُٔـخُْ حُ٘٤خر٤ش .ؿ َ٤أٗ ٌٖٔ٣ ٚحُو ٍٞإ ٖٓ ر ٖ٤ا٣ـخر٤خص
حَُٔ٘ٝع حُٔ٤خُٓ ٢إلهٞحٕ حُِٔٔٔ ٖ٤ك٣ٍٞٓ ٢خ طلي٣ئُٔ ْٛخص حُيُٝش حُلي٣ؼش حُظَٜٗٝ٣ ٢خَ٣ ُْٝ ،رطٛٞخ
رؤَٓ ١ؿؼ٤ش ى٤٘٣ش اال ك ٢حُٔٔش حألٔٓ ،٠ُٝخ ٣ـؼَ ٖٓ حُٔ ٍٞٔ٤ػِ ٠حالطـخٛخص حُٔ٤خٓ٤ش حُٔوظِلش إٔ
.
طظٞحكن رٜيىٛخٝ ،إٔ طيػ ٞاُ ٠طَٓ٤ن ٓزخىثٜخ
ًُٝي ألٗ ٌٖٔ٣ ٚحُو- ٍٞري ٕٝأىٗٓ ٠زخُـش -إ حُؼَد ُْ ٘٣ـلٞح كظ ٠ح ٕ٥ك ٢حهظزخٍ حُليحػش حُٔ٤خٓ٤ش!
ٝرؼزخٍس أهَ ،ٟكوي كِ٘٘خ ًؼَد ك ٢طؤٓ ْ٤حُيُٝش حُلي٣ؼش ،ألٗ٘خ ػـِٗخ ػٖ حُٞكخء رَٜ٘١ٝخ
ٝحٓظلوخهخطٜخ ٌٙٛٝ .حُيُٝش الري إٔ ط٘ ٜٞػِ ٠أٓخّ ىٓظ٣ ٍٞليى حُؼالهش ر ٖ٤حُلٌخّ ٝحُٔلٌ،ٖ٤ٓٞ
٣ٝلٌٜٔخ ٓزيأ طيح ٍٝحُِٔطش ك ٢ظَ ٍَٟٝس ط٘ظ ْ٤حٗظوخرخص ى٣ٍٝش ٓ٘ظظٔش ٍثخٓ٤ش (ك ٢حُيٍٝ
حُـٔ٣ٍٜٞش) ٤ٗٝخر٤ش ٓٝلِ٤شٝ .اًح أٟل٘خ اًُُ ٠ي ٟٔخٗخص هخٗ٤ٗٞش ُلَ٣ش حُظلٌٝ َ٤كَ٣ش حُظؼزٝ َ٤كَ٣ش
!
حُظ٘ظ ،ْ٤ألىًٍ٘خ إٔ  ٌٙٛحَُ٘ٓ ١ٝـظٔؼش طٌخى طـ٤ذ ك ٢أ ١ىُٝش ػَر٤ش ٓؼخَٛس
ٝأ٣خ ً ٓخ ًخٕ حألَٓ ،ىػٗٞخ ٗ٘ظَ ح ٕ٥آُ ٠الٓق حُيُٝش حُلي٣ؼش حُظ٣ ٢يػ ٞاُٜ٤خ َٓ٘ٝع حإلهٞحٕ حُِٖٔٔٔ٤
ك٣ٍٞٓ ٢خ٣ .وٍَ حَُٔ٘ٝع إٔ  ٌٙٛحُيُٝش حُلي٣ؼش حُظ٣ ٢يػ ٞاُٜ٤خ طو ّٞػِٓ ٠ـٔٞػش ٖٓ حَُٔطٌِحص :٢ٛ
ىُٝش ًحص َٓؿؼ٤شٝ ،ىُٝش طؼخهي٣شٝ ،ىُٝش ٓٞحَ٘١شٝ ،ىُٝش طٔؼ٤ِ٤شٝ ،ىُٝش طؼيى٣شٝ ،ىُٝش طيح٤ُٝشٝ ،ىُٝش
.
ٓئٓٔخط٤شٝ ،ىُٝش هخٗ٤ٗٞش
 ٌٖٔ٣ٝحُو ٍٞحرظيحء إ ًَ  ٌٙٛحُٔٔخص ٓخ ػيح ٓٔؤُش "حَُٔؿؼ٤ش"  ٌٖٔ٣إٔ طٌٓ ٕٞلَ طٞحكن رًَ ٖ٤
حالطـخٛخص ٝحألكِحد حُٔ٤خٓ٤ش ،ألٜٗخ طٔؼَ رخُلؼَ حُٔلَىحص حألٓخٓ٤ش ُز٘٤ش حُيُٝش حُئ٣وَح٤١ش٣ٝ .زي ٝإٔ
ٟٓٞٞع "َٓؿؼ٤ش حُيُٝش"  ٞٛأٓخّ حُوالف حُ٘ي٣ي ر ٖ٤ؿٔخػخص حإلهٞحٕ حُِٔٔٔ ٖ٤ك ٢حُؼخُْ حُؼَر٢
ٝر ٖ٤حُيُٝش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس ٖٓ ؿخٗذٝ ،رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤حطـخٛخص ٝأكِحد ٓ٤خٓ٤ش ػَر٤ش ٓظؼيىس ٖٓ ؿخٗذ
آهَ ٌٙٛٝ .حَُٔؿؼ٤ش ِ٣وٜٜخ حَُٔ٘ٝع حُٔ ١ٍٞك ٢ػزخٍس ٝحكيس ك٣ ٖ٤وٍَ "إٔ حُيُٝش حإلٓالٓ٤ش ىُٝش
".
ٓيٗ٤ش طظٔ ِ٤رَٔؿؼ٤ظٜخ حإلٓالٓ٤ش حُٔ٘لظلش
ٝرؼ٤يحً ػٖ ٛٝق حَُٔؿؼ٤ش رخُظلظق كٗ ٢ظَ أٛلخرٜخ أ ٝرخالٗـالم ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٗخ ك ٢رؼ ٞحُٔ٘خٍ٣غ
حإلٓالٓ٤ش ،كٖٔ حُٔ ْٜإٔ ٗؼَف ٓخ ٌٗٞٓ ٢ٛخطٜخ كٗ ٢ظَ حإلهٞحٕ حُٖٔ٤٣ٍٞ؟ ٣ظليع حَُٔ٘ٝع ػٖ
"حُو٤ٜٛٞش حإلٓالٓ٤ش" حُظ ٢ال ٣ـًٔ- ُٞخ ٣و ٖٓ -ٍٞحُ٘خك٤ش حُٜٔ٘ـ٤ش إٔ طلَ٘ٗخ ك ٢ا١خٍ حُيُٝش
.
"حُؼٞ٤هَح٤١ش"ٝ ،ال إٔ طوخرَ رخَُك ٞحُٔٔزن
ٝرخإلٟخكش اُ ٠حُو٤ٜٛٞش حإلٓالٓ٤ش حُظ٣ ُْ ٢لٜق حَُٔ٘ٝع رٟٞٞف ػٖ طؼَ٣لٜخ٘ٛ ،خى ٓخ ٚ٤ٔٔ٣

"حُوخٗ ٕٞحُلطَ٘ٓ" :ٞٛٝ "١ظٓٞش حُو ْ٤حٌُٔ٘ٗٞش ك ٢أػٔخم حُلطَس حإلٗٔخٗ٤ش :حُلن ٝحُزخٝ ،َ١حُوَ٤
ٝحَُ٘ٝ ،حُلٖٔ ٝحُوز٤ق"ِ٣ٝ .و ٚحَُٔ٘ٝع ٟٓٞٞع حَُٔؿؼ٤ش رٌٜٗٞخ طَطٌِ رٟٞٞف "اُ٣ٞٛ ٠ش أٓظ٘خ
".
حُؼَر٤ش حُِٔٔٔش ٝػٞحرظٜخ
ٌِ٘ٓٝش  ٌٙٛحَُٔؿؼ٤ش إٔ حُو٤ٜٛٞش حإلٓالٓ٤ش أ٣ٞٛ ٝش حألٓش ،ه٠ؼض الؿظٜخىحص ٗظ ٖٓ ٠هزَ ط٤خٍحص
آالٓ٤ش ٓظؼيىس ،طَحٝكض ر ٖ٤حُٓٞط٤ش ٝر ٖ٤حُـِٝ ٞحُظ٘يى حٌُ ١أى ٖٓ ٟرؼي اُ ٠حإلٍٛخدٌُُٝ .ي هي ٌٕٞ٣
ٖٓ حُٔ٘خٓذ ػيّ ًًَ  ٌٙٛحَُٔؿؼ٤ش أ٣خ ً ًخٗض حألٛٝخف حُظٓ ٢ظؼطُٜ ٠خ ،حًظلخء رخُيٓظ ٍٞحٌٌُٖٔ٣ ١
حُ٘ ٚك ٚ٤ػِٜٓ ٠خىٍ حُظَ٘٣غ ًٔخ كؼَ حُيٓظ ٍٞحُٔ ١َٜكٓ ٢خىط ٚحُؼخٗ٤ش ،ك ٖ٤هٍَ إٔ "ٓزخىة
حَُ٘٣ؼش حإلٓالٓ٤ش  ٢ٛحُٜٔيٍ حألٓخُِٓ ٢ظَ٘٣غ" ٝحُوطخد ٘ٛخ ٓٞؿَُِ٘ٔ ٚع أٓخٓخ ً
.
ٝاًح حٗظوِ٘خ اُ ٠رخهٓ ٢الٓق حُيُٝش حُلي٣ؼش حُظ٣ ٢يػ ٞاُٜ٤خ حَُٔ٘ٝع حُُٔٞ ١ٍٞؿيٗخ ًٌَ٣ ٙحُظؼخهي٣ش رٔؼ٘٠
إٔ حُيُٝش طو ّٞػِ ٠حالهظ٤خٍ حُلَُ حُٔؼزَ ػٖ اٍحىس حألٓشٝ ،أٜٗخ ىُٝش ٓٞحَ٘١ش ،طو ّٞػِ ٠أٓخّ حُلوٞم
حُٔظٔخ٣ٝش ُِـٔ٤غ رـ ٞحُ٘ظَ ػٖ حُي ٢ٛٝ ،ٖ٣ىُٝش طٔؼ٤ِ٤ش رٔؼ٘ ٠حٗظَحى حُ٘ؼذ ك ٢حهظ٤خٍ كٌخٓٚ
ٞٗٝحر ٢ٛٝ ،ٚىُٝش طوزَ رخُظؼيى٣شٝ .طئٖٓ رظيح ٍٝحُِٔطشٝ ،طو ّٞػِ ٠حُٔئٓٔخص ٢ٛٝ ،ىُٝش هخٗ٤ٗٞش
٣لٌٜٔخ ٓزيأ ٓ٤خىس حُوخٗٓٝ. ٕٞؼًُ٘ ٠ي إٔ ًَ حُٔٔخص حُظ ٢أٍٝىٛخ حَُٔ٘ٝع حُُِٔ ١ٍٞيُٝش حُلي٣ؼش ٌٖٔ٣
ٌَُ حألكِحد حُٔ٤خٓ٤ش حُؼَر٤ش إٔ طوزِٜخٓ ،خ ػيح ٟٓٞٞع "حَُٔؿؼ٤ش "حُ ُٔ٘ ٌَِٞٓ ،حء ًخٗض ٓـِوش أٝ
ٓ٘لظلش!
ُٔخًح ال ٗظوِ ٠ػٖ ٓل" ّٜٞحَُٔؿؼ٤ش حإلٓالٓ٤ش" ًٔ ًَِٗٝخ كؼَ حَُٔ٘ٝع حُٔ ١َٜػِ" ٠حَُٔؿؼ٤ش
حُيٓظ٣ٍٞش"؟ أال  ٌٖٔ٣حُو ٍٞإ ًَ حألكِحد حُٔ٤خٓ٤ش حُٔ٣َٜش ٝكوخ ً ُِيٓظ ٍٞحُٔ ١َٜكٓ ٢خىط ٚحُؼخٗ٤ش
َٓؿؼ٤ظٜخ حَُ٘٣ؼش حإلٓالٓ٤ش؟ كِ ٌٖ٤حُيٓظ ٍٞر٘ ٜٚٛٞحُوخ١ؼش  ٞٛحُلٝ َٜ٤حُل ٌَْ ،ريالً ٖٓ حُ٘ؼخٍحص
!
حُـخٓ٠ش ٝحُ٤ٜخؿخص حُٔؼَ٤س ُِـيٍ حُؼوْ٤
*ٗوال ػٖ ؿَ٣يس "حالطلخى" حإلٓخٍحط٤ش
ه ٍٞحٌُخطذ حُِ٤ز ٢كَؽ حُؼ٘ش حٕ ٓ٘خٍ٣غ حالٓالّ حُٔ٤خٓٓ ٢وطض رٔ٘٤خ طلٗ ٍٞظخّ حُلٌْ حالٓالٓ ٢ك٢
طًَ٤خ حالٕ حًُٞٔٗ ٠ؽ ُِ٘ـخف ٝحُظطٝ ٍٞحُ ٠كٌْ ػِٔخٗ٣ ٢و ّٞػٍِٝ ٠ك٤ش حالٓالّ.رؼي كي٣غ كخى ػٖ
حُـٔخػخص حالٓالٓ٤ش "حالٍٛخر٤ش "ٝػٖ حهلخهٜخ حُٔلظْ كٗ ٢ظَ ٙهخٍ ػٖ ؿٔخػخص حالٓالّ حُٔ٤خٓ٢
"حُٔؼظيٍ" حٜٗخ ُٖ طـي كال حٓخٜٓخ ٓخىحٓض ط َٜػِ ٠حٜٗخ طلظٌَ حُلَ ٌَُ ٌٓ٘الص حُٔـظٔغ.
ًالّ كَؽ حُؼ٘ش حٌُخطذ حُِ٤ز ٢حٌُ٣ ١ؼ ٖ٤الؿجخ ٓ٤خٓ٤خ ك ٢حُٔخٗ٤خ ٌٓ٘ ٓ٘ش  1996ؿخء كً ٢ظخرٜٗ" ٚخ٣ش
حال٤ُٞٛش ٔٓٝظوزَ حالٓالّ حُٔ٤خٓ "٢حٌُٛ ١يٍ ػٖ ىحٍ ٍ٣خ ٝحٌَُُِ ْ٣ظذ ٝحَُ٘٘ كٛ 219 ٢للش
ٓظٓٞطش حُوطغ.
حُؼ٘ش ك ٢حُؤْ حُؼخٗ ٖٓ ٢حٌُظخد حُٔئُق ٖٓ هٔٔ ٖ٤هخٍ ػٖ حُـٔخػخص حالٓالٓ٤ش حُِٔٔلش ٗٝؼخٍحطٜخ ك٢
ٓلخٍرش حالٓظزيحى ٝحُلٔخى "ٌٌٛٝح حٗظ ٠ٜحَُك ٞحالٓالٓ ١ٞحُِٔٔق ُِيُٝش حُٔٔظزيس حُلخٓيس حُٔٓ ٠خٍٓخص
حؿَحٓ٤ش ٓـخٗ٤ش ٣خثٔش".
حٟخف "حٓخ ؿٔخػخص حالٓالّ حُٔ٤خٓ ٢حُٔؼظيٍ حُظ ٢ططَف ٗلٜٔخ كٍٞٛ ٢س حكِحد ٓ٤خٓ٤ش طوَ كظ ٠ال
ٗو ٍٞطئٖٓ رخُظؼيى٣ش حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُِؼزش حُئ٣وَح٤١ش كال كَ ػ٘يٛخ ٓخ ىحٓض ط َٜػِ ٠حٜٗخ ٝكيٛخ ٛخكزش
حُلَ ٌَُ ٓ٘خًَ حُٔـظٔغ رَ ٝحُؼخُْ.

" ٓٝخ ك ُٞكِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش حُظًَ ٢رخُِٔطش حال حػالٗخ ٓي٣ٝخ ػٖ ٜٗخ٣ش حالٓالّ حُٔ٤خْٓ٤ُٝ ٢
حٗظٜخٍح ٓخكوخ ًُٔ ٚخ ٍٝؽ حالٓالٓ ٕٞ٤حُؼَد طلي٣يح ...حٕ ٓخ كيع ك ٢طًَ٤خ ال ٗي ك ٢حُُِٗ ٚحٍ
ٓ٤خُُِٓ ...٢حٍ ٖٓ ٘ٛغ حٞٛحص ٗخهزٓ ٖ٤خهط ٖ٤ػِ ٠حُٟٞغ حُٔؼ ٢٘٤حُزخثْ ُـخُز٤ظٟٝٝ ْٜؼ٤ش
٣ٞٛظ ْٜحُؼوخك٤ش حُِٔٔهش...
" ُُِ ٞٛٝحٍ رٔؼ٘ ٠حٗوالد ٓ٤خٓ ٢حر ٞ٤ؿخء ػزَ ٘ٛخى٣ن حالهظَحع طؼزَ٤ح ػٖ ٓوٗ ٢ؼزٟ ٢ي ٘ٔ٤ٛش
حُٔئٓٔش حُؼِٔخٗ٤ش حُٔظطَكش رـ٘خكٜ٤خ حُؼٌَٔٝ ١حُٔيٗ ٢ػِ ٠حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش  ْ٤ُٝرخٍَُٝ٠س ٟي ١ز٤ؼش
حُيُٝش حُؼِٔخٗ٤ش ح ٝحُيٓظ ٍٞحُؼِٔخٗ ٢حٌُ ١طـٌٍ روٞس ك ٢ر٘٤ش حُيُٝش ٝحُٔـظٔغ".
ٝهخٍ "حٕ حالٓالّ حُٔ٤خٓ ٢حُظًَ ٢حٌُ ١هيّ ٗلٔ ٚك ٢ػٞد كِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش رو٤خىس ُػ ْ٤رَحؿٔخط٢ٌ٤
(ٍؿذ ٤١ذ حٍىٝؿخٕ) هي هخّ رخٗوالد ؿٌٍ ١ػِ ٠حال٣يُٞٞ٣ؿ٤ش حُظوِ٤ي٣ش ك ٢ػ٘خٜ٘٣ٝخ حُلِر٤ش حُٔخروش .حٗٚ
حٗوالد ؿٌٍ١ ١خٍ ٓٞحهق ؿ٣َٛٞش ًخٗض طؼي ٓويٓش ك ٢ط ٍٜٞػظخس حالٓالّ حُٔ٤خٓ ٢حُظوِ٤ي ١حٌُٖ٣
ٔ٣ؼِ٣ ٖٓ ْٜطِن ػِ " ْٜ٤ؿ٘خف حُِل٤ش ٝحُلـخد" ىحهَ حُلِد...
"  ٌِٕٞ٘٣ ْٛٝؿخُز٤ش حػ٠خث ٚحُٔ٘وَ ٌُْٜ٘ ٖ٤١حٜٗخػٞح ٓ٠طَ ٖ٣حٓ ٝظلٍَٝ٠ُ ٖ٤ٜٔس حُظوِٖٓ ٚ
حَُر ٢حٌُٔ٤خٗ ٢ٌ٤حُزِ٤ي ر ٖ٤حُٔ٤خٓٝ ٢حُي..."٢٘٣
ٝحٍىف حٕ حٍىٝؿخٕ "حطخطٍٞى حالٓالّ حُٔ٤خٓ "٢ػٔي حُ" ٠حُحكش ٍٓ ُٞحُظ٤خٍ حُظوِ٤ي ٖٓ ١حُٞحؿٜش ٝهيّ
ػِ ْٜ٤ه٤خىحص ؿي٣يس َٓٗش طـ٤ي حُِؼزش حُئ٣وَح٤١ش ٝكن َٗ ١ٝحُو ْٜحُؼِٔخٗ ٢ريٓظٓٝ ٍٙٞئٓٔخطٚ
ٝػٌَٔ ٙحُ ٠ىٍؿش حَٗ٣ ْٜك ٕٞ٠ػُِٔ ٠خٕ ػزي هللا ؿٗ( ٍٞخثذ حٍىٝؿخٕ ك ٢حُلِد) حػظزخٍ حٗلْٜٔ
حٓالٓ" ..ٖ٤٤ال طٔٔٗٞخ حٓالٓٗ. ٖ٤٤لٖ كِد حٍٝٝرٓ ٢لخكع كي٣غ ال ٗؼظَ ٝحًح ٛٝل٘خ رخٗ٘خ
ىٔ٣وَح ِٕٞٔٔٓ ٕٞ٤١ػِ ٠ؿَحٍ حُئ٣وَح ٖ٤٤١حُٔٔ٤ل ٖ٤٤ك ٢حالهطخٍ حالٍٝٝر٤ش حالهَ.ٟ
"حًٕ  ٞٛحٗوالد هط٤ؼش ح٣زٔظُٞٞٔ٤ؿ٤ش (ٓؼَك٤ش) هزَ حٕ طٌ٤ٓ ٕٞخٓ٤ش ٓغ ٓل ّٜٞحالٓالّ حُٔ٤خٓ ٢حُظوِ٤ي١
ٝطوي ْ٣حَٝ١كش ح٣يُٞٞ٣ؿ٤ش الٓالّ ٓ٤خٓ ٢كي٣غ ٟي حالٓالّ حُٔ٤خٓ ٢حٌُالٓ( ٢ٌ٤حالهٞحٗ)."٢
ٝكٍ ٢أ ١كَؽ حُؼ٘ش حٗٓ" ٚغ كِد حُؼيحُش ٝحُظ٘ٔ٤ش ال ٌٗخى ٗٔ٤ٗ ِ٤جخ ٓوخُلخ كُٜ ٚ٤لش حُلِد حُؼِٔخٗ.٢
كزَٗخٓـ ٚرَٗخٓؾ حٗظوخر٤ٓ ٢خَٓٛ ٢ف ال ٝؿٞى ُٛٞلخص ى٤٘٣ش ر٣ ٞٛٝ ٚؼِٖ حُظِحٓ ٚحٌُخَٓ رخُؼِٔخٗ٤ش
٣ٝل َٜحُي ٖ٣ػٖ حُٔ٤خٓش ًُٝي ال ٣ؼ٘ ٢ك َٜحُي ٖ٣ػٖ حُٔـظٔغ"...
"ٍؿِٜخ حَُ٘ه ٢حََُٔٗٓ "ٞ٣ق ٓلظَٔ ُؼ٣ٞ٠ش حالطلخى
ٝهخٍ حٕ حٍٝٝرخ طَحهذ رخٛظٔخّ كظًَ٤خ
حالٍٝٝرًٌُٝ "٢ي َ٣حهذ ٘ٛيٝم حُ٘وي حُيٓٝ ٢ُٝؼ ٚحُٔٔظؼَٔ٤ً ٕٝق ٓ٤ظَٜف كِد حُؼيحُش
ٝحُظ٘ٔ٤ش"...
حٟخف حٗ ٚطخرغ كٞٓ ٢حهغ حٌُظَ٤ٗٝش حٓالٓ٤ش ٓؼظيُش ًظخرخص ٝطؼِ٤وخص كٌٛ ٍٞح حُُِِحٍ حُٔ٤خٓٝ ٢ؿِٜخ
ٓـي حالٗظٜخٍ ٝكٔز ٚحٗظٜخٍح ُٜخ "ٝرَٛخٗخ ِٓٔٓٞخ ػِٓ ٠و ١ٞكٌَس ٜٗخ٣ش حالٓالّ حُٔ٤خٓ ٢ال ٓٔ٤خ رؼي
طلـَ٤حص حُلخى ١ػَ٘ ٖٓ ٓزظٔزَ ح "ٍِٞ٣ك ٢حُٞال٣خص حُٔظليس.
"ٌُ٘ ٚكٍ ٢أ ٢٣حرظٜخؽ ٜٓط٘غ ًَ٣ذ ٓٞؿش ٓخ ؿَ ٟك ٢رالى حُظَى ى ٕٝطلِٜ٘ٓ َ٤ـٟٞٞٓ ٢ػ٢
ُطزخثغ حالهظالف حُـ٣َٛٞش ر ٖ٤هطخد حٓالّ ٓ٤خٓ( ٢ػَر )٢طوِ٤ي ١ري ١ٝؿخٓق ٓلٌ ّٞرظًَ٤زظ ٚحَُٔ٣ش
ٝحكٌخٍ ٙحُٔل٘طش ُٝـظ ٚحُو٘ز٤ش ٍٝإ٣ظ ٚحُٔـِوش...

"ٌٌٛٝح ًٔخ ٓوطض كخًٔ٤ش حُوالكش حُزخُ٤ش ك ٢حالٓظخٗش (حُؼخّ  )1924طٔو ٢كٜ٤خ حُ ّٞ٤ح٣يُٞٞ٣ؿ٤ش "حالٓالّ
حُٔ٤خٓ... ٢ح٠٣خ ُ٤ظ َٜػِ ٠حٗوخٜٟخ حٓالّ ٓ٤خٓ ٢ػِٔخٗٔ٣ ٢ظِي ٍإ٣ش كيحػخٗ٤ش ٝحٟلش ُالٓالّ
ٝحُؼٝ َٜحُٔٔظوزَ"...
حٟخف ٣وٝ" ٍٞحُٔئحٍ ِِّ٣ ًْ ..حالٓالّ حُٔ٤خٓ ٢حُؼَر ٖٓ ٢طلٞالص ِٛٝحص ػوخك٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ُُِٝحٍ
ٓ٤خٓ ٢كظ٣( ٠ل) ْٜحٕ ػِ ٚ٤حٕ ٘٣وِذ ػِ ٠حكٌخٍٝ ٙطٍٜٞحطٓٝ ٚلخ ٚٔ٤ٛحُٔل٘طش ػٖ حُٔخٝ ٢ٟحُلخَٟ
ٝحُٔٔظوزَ"...
ٍ٣ٝظَُ

ُوي أهلن حألهٞحٕ حُِٔٔٔ ٕٞحُٔ٘ش ك ٢حُ ٍٞٛٞاُ ٠حُِٔطش كٝ َٜٓ ٢حُـِحثَ ٣ٍٞٓٝخ ألٗٔ٣ ُْ ْٜظوطزٞح
ًخكش كجخص حُ٘ؼذ ١ٝزوخطٝ ٚهخٛش حُطزوش حُٓٞط ٠اُ ٠ؿخٗذ ه٤٠ظ ْٜرٔ٘٤خ ٗـق كًُ ٢ي حَُٔ٘ٝع
حُٔ٤خٓ ٢حُظ٤خٍ حُي ٢٘٣حُ٘٤ؼ ٢رو٤خىس آ٣ش هللا حُؼظٔ ٠حإلٓخّ حُؤ ٢٘٤حٌُ ١ؿٔغ طلض ُٞحث ٚحُزَؿٞحُ٣ش
حُٜـَ٤س حُٔظي٘٣ش (ٝحُزخُحٍ ـ حُٔٞم حُظـخٍٝ) ١حُطزوش حُٓٞطٝ ٠حُلوَحء ٝحُلالكٝ ٖ٤حُؼٔخٍ ٝحُطالد
ٝحٌُٞحىٍ حُٔظؼِٔش (ٓٞظلٜ٘ٓ ٝ ٖ٤يٓٓٝ ٖ٤لخٓٝ ٖ٤ه٠خس ٝأ١زخء ٝطو٘ ٖ٤٤اُ ٠ؿخٗذ حُلجخص حُٔٔلٞهش ،
طلض ٗؼخٍ” حُؼؤٍ ُِٔٔظ٠ؼلٝ ٖ٤أهٌ كوٞهٝ ” ْٜططز٤ن أَٝ١كش ” ٝال٣ش حُلوٝ ” ٚ٤طؤٓ ْ٤ؿٔ٣ٍٜٞش
آالٓ٤ش ططزن حَُ٘٣ؼش ٝحُؼيٍ ٝحُٔٔخٝحس ر ٖ٤حُ٘خّ ،طلٔ ٢حٓظوالٍ اَ٣حٕ ٝط٘٤غ حُيٞٔ٣هَح٤١ش ٝحُظؼيى٣ش
ر ٖ٤أر٘خثٜخ ٝ.حٓظويّ هطخرخ ً طٞك٤ي٣خ ً ٣وِن طالكٔخ ً ؿٔخ٣َ٤ٛخ ً ٓ٘وطغ حُ٘ظ َ٤ر ٖ٤ؿٔ٤غ ١زوخص حُ٘ؼذ حُي٤٘٣ش
ٝحُؼِٔخٗ٤ش ،كٞٓ ٢حؿٜش ٗظخّ حُلٌْ حُظؼٔل ٢حًٌُ ١خٕ ٣لَٗ ٟٚخ ٙاَ٣حٕ ػِ ٠حُ٘ؼذ روٞس حُلي٣ي ٝحُ٘خٍ
ٝرظ٘ـ٤غ حُيٝحثَ حُـَر٤ش ٝحألٓ٤ًَ٤ش رٜلش هخٛش ًٝخٕ ُِؼٍٞس حإلٓالٓ٤ش ك ٢اَ٣حٕ طيحػ٤خص هطَ٤س ػِ٠
حُ٘خٍع حإلٓالٓٝ ٢حُؼَر ٢ك٤غ أٛزق حإلٓالّ ـ حُٔ٤خٓ ، ٢أ ٝحُظ٤خٍ حإلٓالٓ ١ٞهٞس ٛخثِش ك ٢حُٔـظٔؼخص
حإلٓالٓ٤ش ٝكلِّص حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ـ حُٔ٤خٓ٤ش حُيحػ٤ش ُظطز٤ن حإلٓالّ حُٔ٤خٓ ٢اُ ٠حُظلَى ر٘ظ٠
حُٓٞخثَ ٝحُطَم رٔخ كٜ٤خ حإلٍٛخد حُِٔٔق ٌُٜ٘خ ُْ ط٘ـق ك ٢أٌٓ ١خٕ آهَ ػيح اَ٣حٕ ٝك ٢ؿ٘ٞد ُز٘خٕ
ٗٔز٤خ ً ٓغ طـَرش كِد هللا حُلَ٣يس ٖٓ ٗٞػٜخ حُظ ٢طٌٔ٘ض ٖٓ َ١ى حُٔلظَ حُ..٢ٗٞ٤ٜٜ
إ ٌٛح حُٔٞهق حُـَر ٢ـ حألٓ ٢ًَ٤اُ ٠ؿخٗذ ” حُطـخس” ٝحُيًظخطٝ ٖ٤٣ٍٞحُؼٌَٔ ٖ٤٣حُٔٔظزي ٖ٣حٌُٖ٣
٣ظَرؼ ٕٞػٍِ ٠أّ حألٗظٔش حُٔٞحُ٤ش ُ ٞٛ ْٜحٌُ ١هِن ؿٌ ٍٝحٌَُٝ ٙحُلوي ػِ ٠حُـَد ٝػِ ٠أًَٓ٤خ
رٌَ٘ هخٝ ٙحٌُ ١طلخهْ أًؼَ كؤًؼَ رٔزذ حإلٗل٤خُ حألػٔ ٠اُ ٠ؿخٗذ آَحثٟ َ٤ي حُٜٔخُق حُؼَر٤ش
ٝحإلٓالٓ٤ش ٝػِٓ ٠يٞ٘ٓ ٟحص ِ٣ٞ١ش طٔظي ٌٓ٘ ٝػي رِلٜٞ٤ُِ ٍٞى ر ٖ١ٞه ٢ٓٞك ٢كِٔط٘ٓ ٖ٤ش  1917اُ٠
 ّٞ٣حُ٘خّ ٌٛح ك 1..2 ٢ك٤غ طو ّٞآَحث َ٤رظيٗ ْ٤حُٔويٓخص حإلٓالٓ٤ش ًٝرق حُلِٔط ٖ٤٤٘٤حُؼٍِ ٝحٓظٜخٕ
ًَحٓظٝ ْٜطـ٣ٞؼٝ ْٜطط٣ٞو ْٜرخُيرخرخص ٝحُلٞحؿِ حألٓ٘٤ش هخٛش رؼي اٗيالع حٗظلخٟش حُويّ حُؼخٗ٤ش ٝاٗ٤ٜخٍ
ٍَٓٝ٤س أ ِٞٓٝحُِٔٔ٤ش.
ٌٛح  ٞٛحُٞحهغ حُٔئُْ حٌُ ١ػخٗظ ٚحألؿ٤خٍ حإلٓالٓ٤ش حُ٘خرش ٖٓ حُٔل ٢٤اُ ٠حُوِ٤ؾ ك ٢حُؼخُْ حُؼَرٝ ٢ك٢
ٓؼظْ حُي ٍٝحإلٓالٓ٤ش ًٔخ ك ٢أكـخٗٔظخٕ ٝحُ٘٘٤خٕ ٝحٌُٞٓٞكٝ ٞحُز٘ٓٞش ٝحَُٜٓي ٝك ٢طًَ٤خ ٝحُـِحثَ
ك٤غ ٣ظؼَ ٝحإلٓالٓ ٕٞ٤اُ ٠حُؤغ ٝحُٔـٝ ٕٞحُٔالكوش ٝحُٔطخٍىس ٝحُوظَ ٓٔخ ىكؼٜخ اُ ٠حُؼٍٞس حُِٔٔلش
ٝحٓظويحّ أٓخُ٤ذ حٌُلخف حُِٔٔق ٝكَد ػٜخرخص حُٔيٕ ٝػِٔ٤خص حٌُخٌٓ٤خُ حالٗظلخٍ٣ش ٟي ه ٟٞحُظِْ
ٝحُطـ٤خٕ ٖٓ أطزخع حُ٘٤طخٕ ػِ ٠كي طؼز٘ٓ َ٤ظَّ ١حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش حَُحىٌ٣خُ٤ش .كخٓظيحٍ ” حُؼٞحٍ
حُٔـخٛي ” ٕٝرخألْٓ حُوَ٣ذ ٟي حُـِ ٝحُٔٞك٤ظٝ ٢حُٟ ّٞ٤ي حُ٘ٔ٤ٜش حُـَر٤ش ـ حألٓ٤ًَ٤ش ػِ ٠حُؼخُْ
ٝكُٞٞح ر٘خىه ْٜاُٛ ٠ي ٍٝكٌخٓ ْٜحُٔظٞح١ج ٖ٤ر٘ظَٓ ْٛغ حُؼي ٝحُـَر ٢حٌُ٣ ١لخٍد حإلٓالّ ٝحُوْ٤
حإلٓالٓ٤ش ًٔخ ٣لٜٜٗٞٔخ  (، ْٛحؿظ٤خٍ حُٔخىحص،طَٔى حُـٔخػخص حإلٓالٓ٤ش حُِٔٔلش ك ٢حُـِحثَ ٟي حُِٔطش
حُؼٌَٔ٣ش َ١ ،ى حُ٘خ ، ٙحُن) .

ًخٕ اٗظٜخٍ حإلٓخّ حُؤ ٢٘٤كَٜ١ ٢حٕ ػخّ  1979هي ؿٞٓ َ٤حُ ٖ٣حُو ٟٞك ٢حُؼخُْ حإلٓالٓ ٢حُٔؼخَٛ
حًٌُ ١خٕ  َ٤ٔ٣طلض ؿ٘خف حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش حُٟٔٞٞػش ريٍٛٝخ طلض ٓظِش حُلٔخ٣ش حُؼٌَٔ٣ش
حُـَر٤ش ـ حألٓ٤ًَ٤ش  ،هخٛش رؼي طؤٓ٘ٓ ْ٤ظٔش حُٔئطَٔ حإلٓالٓ ٢ػخّ ٝ 1969حٗظٜخٍ ” حُزظَ ٝـ آالّ
”ػخّ ًٔ 1973خ  ٚ٤ٔٔ٣ؿً َ٤ز َ٤كً ٢ظخر ٚحُٔخُق حًٌَُ ً .خٕ حُـٔ٤غ ٣ظٞهغ طلخػالً ٝحٗوالرخ ً ؿٔخ٣َ٤ٛخ ً
ٓٔخػالً ك ٢حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش آٌٗحى  .كوي َٛف أكي حُٔوَر ٖٓ ٖ٤حإلٓخّ حُؤ ٞٛٝ ٢٘٤ك٘ٓ ٢لخ ٙك٢
ٟخك٤ش ٗٞكَ ُٗ ٞخط ٞحُزخٍ٤ٔ٣ش ” اٛزَ ُظَٓ ٟخًح ٓ٤ليع ُِٔؼٞى ٖ٤٣رؼي ػٞىط٘خ ُطَٜحٕ رٔظش أٗ َٜال
حًؼَ ” ٝ .رخُلؼَ رؼي طٔؼش أٗ ٖٓ َٜحٗظٜخٍ حُؼٍٞس حإلَ٣حٗ٤ش ٝ ،ك ٢كـَ ٞٗ .2 ّٞ٣كٔزَ  /طَ٘ ٖ٣حُؼخٗ٢
ٓ٘ش  ٞٛٝ 1979حُ ّٞ٤حأل ٖٓ ٍٝحُوَٕ حُوخْٓ ػَ٘ ُِظو ْ٣ٞحُٜـَ ١طؼَ ٝحُلَّ حٌُٔ ٢حَُ٘٣ق
ُٜـِٔٓ ّٞق ٝاكظالٍ ٖٓ هزَ ر٠ؼش ٓجخص ٖٓ حُٔؼخٍ ٖ٤ٟحإلٓالٓ ٖ٤٣ٞحُٔظطَكً ٖ٤وطٞس أٗ ٠ُٝلٞ
حٗظلخٟش ٗؼز٤ش ًخٕ ٓويٍحً ُٜخ ا١خكش ػَٕ حٌُِٔٔش ٝطل ِٚ٣ٞاُ ٠ؿٔ٣ٍٜٞش آالٓ٤ش ػِ ٠ؿَحٍ حُـٔ٣ٍٜٞش
حإلٓالٓ٤ش حإلَ٣حٗ٤ش رطزؼظٜخ حُٔ٘٤ش ٝ (.حُظ ٢هيٍ ُٜخ إٔ طظلون رٔٔخػيس ٓؼٞى٣ش رؼي ػَ٘ ٕٝهٔٔش ػَ٘
ػخٓخ ً ٝرظَٝف ٓوظِلش طٔخٓخ ً ك ٢أكـخٗٔظخٕ ر ٍٞٛٞحُطخُزخٕ ُِِٔطش ٝططز٤ن حَُ٘٣ؼش حإلٓالٓ٤ش ك٢
ؿٔ٣ٍٜٞش آالٓ٤ش ٓ٘٤ش ـ ٛٝخر٤ش) ٝىحّ اكظالٍ حُلَّ حٌُٔ ٢آزٞػُِٜٔ ٌٖ٣ ُْٝ ٖ٤خؿٔ ٖ٤أ ١اطٜخٍ أٝ
ط٘ٔ٤ن ٓغ حُِٔطش حإلَ٣حٗ٤ش ًٝخٕ ًُي حُليع رٔؼخرش أهطَ طٜي٣ي ٣ظؼَ ُٚ ٝر٘٤خٕ حٌُِٔٔش ٝحَُٜف حٌُ١
ّٗ٤ي ٙآٍ ٓؼٞى ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ِ٣ٞ١ش ألٕ َٗػ٤ظ ْٜحإلٓالٓ٤ش طؼَٟض ُالٛظِحُ ٝحُوِوِش ٝحُطؼٖ رٍٜٞس
حٓظؼَح٤ٟش ِٓلظش ُألٗظخٍ ٝىحهَ أهيّ حألٍح ٢ٟحإلٓالٓ٤ش رخَُؿْ ٓٔخ هيٓظ ٚحُٔؼٞى٣ش ٖٓ طَٔ٣ٞ
ٔٓٝخػيحص ُـٔ٤غ حُلًَخص حإلٓالٓ٤ش حُٔ٘٤ش ك ٢حُؼخُْ رـ٤ش طل٤٤يٛخ ٝحكظٞحثٜخ ٝحُٔ٤طَس ػِٜ٤خ ٝطـَٛ٤٤خ
اُٛ ٠لٜخ ٖٓ هالٍ ٗ٘خٝ ١ػَٔ ٍحرطش حُؼخُْ حإلٓالٓ ٢حُيإٝد ٝ ،كٗ ٢لْ حُٞهض طط٣ٞن آػخٍ ٤ٛـش ”
حُؼٍٞس حإلٓالٓ٤ش ” حُٔيَٓس حُظ ٢طـٔي ًخكش أٗٞحع حألهطخٍ حُٔليهش رخٌُِٔٔش ألٕ اَ٣حٕ ًخٗض طلخٍٝ
٣ٞٛ ْٔ١ظٜخ حُ٘٤ؼ٤ش ُِظوَد  ٢ٛحألهَ ٖٓ ٟحُلًَخص حإلٓالٓ٤ش ـ حُٔ٤خٓ٤ش حُ٘٘طش ك ٢حُؼخُْ حإلٓالٓ٢
ٝحُٔ٘٤ش حٌُٔٛذ ػِ ٠ؿَحٍ  ٢ِٔٔٓ ٖٓ %.8حُؼخُْ حإلٓالٓٝ ، ٢رخُظخُ ٢هخٓض حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش
رظوي ْ٣حُؼٝ ٕٞحُٔٔخػيس ُؼي ٝاَ٣حٕ حُِيٝى ٛيحّ كٔ ٖ٤ك ٢كَر ٚحُؼيٝحٗ٤ش ػِ ٠اَ٣حٕ رـ٤ش اٟؼخف ٌٙٛ
حألهَ٤س ٝارؼخىٛخ ػٖ ٓخكش حُٔ٘خكٔش ٌُٖ  ٌٙٛحالٓظَحط٤ـ٤ش ُْ طؼط ٢ػٔخٍٛخ ٍٟٝن حُؤٜخٕ حُِٔٔٔخٕ
ُألَٓ حُٞحهغ ٝهزال رٔزيأ ططز٤غ حُؼالهخص حأله٣ٞش رٜٔ٘٤خ هخٛش رؼي ؿِ ٝحُؼَحم ٌُِ٣ٞض ٝحٗيالع كَد
حُوِ٤ؾ حُؼخٗ٤ش ٝ .هي ٗـلض حٌُِٔٔش رؼي ر٠ؼش أػٞحّ ك ٢ططز٤غ ػالهخطٜخ ٓغ هٜٜٔخ حُِيٝى اَ٣حٕ ٝحُظ٘ٔ٤ن
ٓؼٜخ ٝحُظؼخٓ ٕٝؼٜخ كً ٢خكش حُٔـخالص حإلٓالٓ٤ش حُٔ٘ظًَش  ٌُٖ.ؿٌٝس حُؼ٘ق ُْ ط٘طل٢ء رؼي ٓٝخُحُض
َٗحٍطٜخ ٓظؤؿـش هخٛش رؼي حُلَد حألٓ٤ًَ٤ش ٟي حكـخٗٔظخٕ حُظ ٢أطوٌص كٝ ٢ػ ٢حَُأ ١حُؼخّ حإلٓالٓ٢
ٌَٗ ٓلخٍرش حُـَد ُإلٓالّ ٝ ،طلخهْ حُؼـَكش حألٓ٤ًَ٤ش ٝطٜي٣يحطٜخ حُٔٔظَٔس رَ٠د ًَ ٖٓ طُٔٚ ٍٞ
ٗلٔ ٚطلي ١ؿزَٝطٜخ  ٢ٛٝحُظ ٢طوط ٢حَُ٠ُ ّٞ٤د ى ٍٝآالٓ٤ش أهَ ٟرلـش كِٔش ٌٓخكلش حإلٍٛخد
حُي.٢ُٝ
ٝرٜيى  ٌٙٛحُٔٞحؿٜش ر ٖ٤حإلٓالّ ٝحُـَد ٣و ٍٞكًٞخ٣خٓخ كٓ ٢وخٍ ُ ٚأٛيٍ ٙرؼي أكيحع ٓ 11زظٔزَ :
“هزَ ٞ٘ٓ .1حص ؿخىُض رؤٗ٘خ رِـ٘خ “ٜٗخ٣ش حُظخٍ٣ن ” ُْٝأػٖ رٌُي إٔ حألكيحع حُظخٍ٣و٤ش هي طظٞهق ٌُٖ ٓخ
ػ٘٤ظ ٞٛ ٚإٔ حُظخٍ٣ن حٌُ٣ ١ل ْٜػِ ٠أٗ ٚطط ٍٞحُٔـظٔؼخص حإلٗٔخٗ٤ش ٖٓ هالٍ أٌٗخٍ ٓوظِلش ٖٓ حُلٌٓٞخص
هي رِؾ ًٍٝط ٚك ٢حُئ٣وَح٤١ش حُِ٤زَحُ٤ش حُٔؼخَٛس ٍٝأٓٔخُ٤ش حهظٜخى حُٔٞم  .إ ٝؿٜش ٗظَ ٢ٛ ١إٔ ٌٙٛ
حُلَ٤ٟش ٓخ ُحُض ٛل٤لش ٍؿْ حألكيحع حُظ ٢طِض ٓ 11زظٔزَ كخُليحػش حُظ ٢طٔؼِٜخ حُٞال٣خص حُٔظليس
ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُئ٣وَح٤١ش حُٔظطٍٞس ٓظزو ٠حُوٞس حُٔٔ٤طَس ك ٢حُٔ٤خٓش حُي٤ُٝش ٝحُٔئٓٔخص حُظ ٢طـٔي
ٓ 11زظٔزَ
ٓزخىة حُـَد حألٓخٓ٤ش ك ٢حُلَ٣ش ٝحُٔٔخٝحس ٓظٔظَٔ ك ٢حالٗظ٘خٍ ػزَ حُؼخُْ .إ ٛـٔخص
طٔؼَ كًَش اٍطـخػ٤ش ػ٘٤لش ٣خثٔش ٟي حُؼخُْ حُلي٣غ حٌُ٣ ١زيًٝ ٝؤٗ ٚهطخٍ ٗلٖ َٓ٣غ ُٖٔ ال ٣َ٣ي
ًٍٞرٌُ٘٘.ٚخ رلخؿش ألٕ ٗ٘ظَ رـي٣ش اُ ٠حُظلي ١حٌُٞٗ ١حؿًُٝ . ٜٚي ألٕ ٝؿٞى كًَش طِٔي حُوٞس إلكيحع
هَحد ٛخثَ ك ٢حُؼخُْ حُلي٣غ كظٝ ٠إ ٓؼِض ػيىح هِ٤ال ٖٓ حُ٘خّ كلٔذ٣ ،طَف أٓجِش كو٤و٤ش ك ٍٞهيٍس
ك٠خٍط٘خ ػِ ٠حُزوخء ٝ .حألٓجِش حألٓخٓ٤ش حُظٞ٣ ٢حؿٜٜخ حألَِٓ٣ ْٛٝ ٕٞ٤ٌ٣كل ٕٞرخطـخ“ ٌٙٛ ٙحُلَد”
ػِ ٠حإلٍٛخد ٓ ٢ٛخ ٓي ٟػٔن ٌٛح حُظلي ١حألٓخٓٓٝ ٢خ ٗٞع حُلِلخء حٌُٔٗ ٖ٣ظط٤غ طـ٘٤يْٛ؟ ٓٝخ حٌُ١

“.
٘٣زـ ٢ػِ٘٤خ ػُِِٔ ٚظٜيُٚ ١
رٔ٘٤خ ٣ـخىٍ ٛخٓٞث٘ٛ َ٤ظ٘٤ـظ ٕٞػخُْ حُٔ٤خٓش حُزخٍُ كٓ ٢وخٍ ُ َ٘ٗ ٚرؼي حألكيحع حُيحٓ٤ش ك 11 ٢أ ٍِٞ٣ـ
ٓزظٔزَ  ” :رؤٕ حُٔٞحؿٜش حُلخُ٤ش هي طظل ٍٞاُٛ“ ٠يحّ ك٠خٍحص”  ٢ٛٝاكي ٟحُٔٞحؿٜخص حُظ ٢ط٘زؤ هزَ
ػيس ٓ٘ٞحص رؤٜٗخ ٓظَٛن ػخُْ ٓخ رؼي حُلَد حُزخٍىس ٝك ٢حُٞهض حٌُ ١طئًي ك ٚ٤اىحٍس ر ٕٞػٖ كن رؤٕ
حُ٘٠خٍ حُلخُٟ ٞٛ ٢ي حإلٍٛخد  ْ٤ُٝكَرخ ر ٖ٤حُـَد ٝحإلٓالّ كبٕ ٘ٛخى ٓٔخثَ ك٠خٍ٣ش ٝحٟلش
طِؼذ ىٍٝح ك“.ٚ٤
ٝرٔ٘٤خ طزو ٠حُلٞحٍم حُؼوخك٤ش ك ٢حُٔـظٔؼخص حُٔؼخَٛس كبٜٗخ طٔ َ٤ألٕ طٟٞغ ك٘ٛ ٢يٝم ٓ٘لِٜش ػٖ
حُٔ٤خٓش ٝط٘ٔذ اُ ٠ػخُْ حُل٤خس حُوخٛش ٝحُٔزذ كًُ ٢ي رٔ :٢٤اًح ًخٗض حُٔ٤خٓش طَطٌِ ػِ٢ٗ ٠ء
ًخُي ٖ٣كبٗ٘ٛ ٌٕٞ٣ ُٖ ٚخى ِْٓ حؿظٔخػ ٢ألٕ حُ٘خّ ال ٔ٣ظط٤ؼ ٕٞحالطلخم ػِ ٠حُو ْ٤حُي٤٘٣ش حألٓخٓ٤ش .إ
حُؼِٔخٗ٤ش  ٢ٛطط ٍٞكي٣غ ٗٔز٤خ ك ٢حُـَد كً ٖ٤خٕ حألَٓحء ٝحَُٛزخٕ ٝحُٔٔ٤ل٣ ٕٞ٤لَ ٕٟٞحُٔؼظويحص
حُي٤٘٣ش ػٍِ ٠ػخ٣خ٣ٝ ْٛالكو ٕٞحُٔؼخٍٝ ٖ٤ٟهي ٗ٘ؤص حُي ٍٝحُئ٣وَح٤١ش حُؼِٔخٗ٤ش حُـ٤يس ٗظ٤ـش حَُٜحع
حُي ٢٘٣حُيٓ ١ٞك ٢أٍٝٝرخ ك ٢حُوَٗ ٖ٤حُـ ٝ 16حٍ  17كً ٖ٤رلض حُٔـٔٞػخص حُٔٔ٤ل٤ش رؼٜ٠خ رؼ٠خ
ىٔٗٝخ ٍكٔش ٝهي أٛزق حُل َٜر ٖ٤حُيٝ ٖ٣حُيُٝش أكي ٌٓٗٞخص حُليحػش حُٔؼخَٛس رخُ٠ز ٢رٔزذ حُلخؿش
ُِِْٔ حالؿظٔخػ ٢ٛٝ ٢أَٝ١كش ٌِٓٛش ؿخىٍ رٜخ حُلالٓلش ٖٓ أٓؼخٍ ٞٛرِ ُٞٝى  ٖٟٔطوِ٤ي ػظَٛٝ ْ٤
ًٍٝط ٚك ٢اػالٕ حالٓظوالٍ ٝحُيٓظ ٍٞحألَٓ.٢ٌ٣
إ حإلٓالّ  ٞٛحُل٠خٍس حَُث٤ٔ٤ش حُٞك٤يس ك ٢حُؼخُْ حُظ ٌٖٔ٣ ٢حُـيحٍ رؤٕ ُيٜ٣خ رؼ ٞحُٔ٘خًَ حألٓخٓ٤ش
ٓغ حُليحػش ٓٝغ ًَ حُلٌ٘ش حُظ ٢طظٔظغ رٜخ حُٔـظٔؼخص حإلٓالٓ٤ش كبٜٗخ ال  ٌٖٔ٣إٔ طظزـق رٞؿٞى ىٔ٣وَح٤١ش
كو٤و٤ش ٝحكيس ػيح حٓظؼ٘خءحص هِِ٤ش ٣ظْٔ ظخَٛٛخ ريٞٔ٣هَح٤١ش ٌِٗ٤ش ٓؼَ (طًَ٤خ) حُظ ُْ ٢طٜ٘ي أ ١اٗـخُحص
حهظٜخى٣ش ٓظطٍٞس ٓؼَ ً٣ٍٞخ أ٘ٓ ٝـخكٍٞس ٓٝغ ًُي كبٗ ٖٓ ٚحُٔ ْٜإٔ ٌٗ ٕٞأًؼَ ىهش ك ٢طلي٣ي أ ٖ٣طٌٖٔ
حُٔ٘خًَ حألٓخٓ٤ش.
٣و ٍٞحُيًظ ٍٞكٖٔ ك٘ل ٢حُٔلٌَ حإلٓالٓ ٢حُٔ ١َٜحُٔؼَٝف  ”:إٔ حُـَد  ٞٛحٌُ٣ ١وِن حألػيحء ٖٓ
هالٍ ٗظَط ٚحإلٓظؼالث٤ش ٓٝؼخ َٙ٤٣حُِٔىٝؿ ٚحُظ ٢طُٞي حُـ٠ذ ٝحُؼ٘ق.
٣ٝو ٍٞرؤٕ حإلٓالّ ٝحُـَد  ،طوخرَ ٓلظؼَ ٣لَ حٌُِٔ٘ش هزَ ط٘وٜٜ٤خ ٣ٝ،ؼزظٜخ هزَ إٔ ٘٣لٜ٤خ  ٞٛٝ .طوخرَ
هخ١ت  ،ر ٖ٤ىٝ ٖ٣ك٠خٍس ٝػوخكش ٖٓ ٗخك٤ش  ٞٛٝحإلٓالّ ٘ٓٝ ،طوش ؿـَحك٤ش طلُٞض اٍُٞٛ ٠س أٍِٓ ٝ
.
أٓ ٝؼخٍ ٖٓ ٗخك٤ش أهَ ٞٛٝ ، ٟحُـَد
٣ٝو ٍٞأٗ ٚك ٢حُؼ ٍٜٞحُلي٣ؼش ك ٢حُـَد ريأ اػالٕ ػٖ ك٠خٍس حُؼوَ ٝحُؼِْ ٝكوٞم حإلٗٔخٕ ٝحُٔـظٔغ
حُٔيٗٝ ٢حُؼوي حالؿظٔخػ ٌ٘ٓ ٢حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ٝ .طلووض ك ٢حُؼٍٞس حُلَٗٔ٤ش ٓٝؼِٜخ ك ٢حُلَ٣ش ٝحإلهخء
ٝحُٔٔخٝحس ك ٢حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ُٔٝ .خ رِؾ حُؼ٘لٞحٕ حألٍٝر ٢حٌٍُٝس ك ٢حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٤ٓٝطَ ػِ٠
حُزَ ٝحُزلَ  ،رخٕ حُٔؼ٤خٍ حُِٔىٝؽ رٟٞٞف  ،حُز٘خء ك ٢ىحهَ حُـَد ٝ ،حُٜيٓوخٍؽ حُـَد  ،حُؼوَ ٝحُؼِْ
ٝحُلَ٣ش ٝحُئ٣وَح٤١ش ك ٢حُيحهَ ٝ ،حألٓطٍٞس ٝحُوَحكش ٝحُظِٔٝ ٢حُو َٜك ٢حُوخٍؽ  ،كظلطٔض حُوْ٤
حُـَر٤ش ػِ ٠كيٝى حُــَحك٤خ ٝ .أٛزلض أىٝحص ُِٔ٤طَس ٝحُظز٘ٝ َ٤حإلُٜخء ٝحُويحع ٗٝ ،ن حُٜق
حُٝ ، ٢٘١ٞهِن ١زوش ٓ٘زَٜس رخُـَد رخْٓ حُؼِٔخٗ٤ش ٝحُظ٘ٝ َ٣ٞحُليحػش ٝحُؼوالٗ٤ش ٝحُؼِْ ُظوق ٟي
حأل٤ُٞٛش ٝحُِٔل٤ش ٝحُظالٓ٤ش ٝحُظوِق ٝحُظؼٜذ ٝحُؼ٘ق ٝحإلٗـالم  .ك٘٘٤ؤ َٛحع ر ٖ٤حألهِ٤ش ك ٢حُلٌْ
ٝحألؿِز٤ش ك ٢حُٔؼخٍٟش ٣ٝ ،ظْ حالٓظزؼخى حُٔظزخىٍ ر ٖ٤حُطَك ، ٖ٤طٌل َ٤حألؿِز٤ش ُألهِ٤ش ٝ ،طو ٖ٣ٞحألهِ٤ش
ُألؿِز٤ش  .ػْ ٤٠٣ق حُيًظ ٍٞكٖٔ ك٘ل :“ ٢رؤٕ حُؼخُْ حإلٓالٓ ٞٛ ٢حُٞك٤ي حَُٔٗق ألٕ  ٌٕٞ٣هطزخ ػخٗ٤خ
كٞٓ ٢حؿٜش حُوطذ حألٝكي حٌُ ١طظَرغ أٌَٓ٣خ ػِ ٠ػَٗٝ ٚطٔظويّ حألكالف حُؼٌَٔ٣ش ٝحُٔ٘ظٔخص حُي٤ُٝش
ُظ٘ل ٌ٤أؿَحٓ ٟٚؼَ َٟد ٞ٣ؿٔالك٤خ  .ك ٜٞحُؼخُْ حُل ٢رظَحػ ٚحٌُِ٣ ١هَ رظٔخإالط ٚك ٍٞحُويٝ ْ٣حُـي٣ي ،
حُظَحع ٝحُليحػش  ،حألٛخُش ٝحُٔؼخَٛس ٣ ُْ .وطغ ٓغ حُٔخًٔ ٢ٟخ كؼَ حُـَد ك ٢ريح٣ش حُؼ ٍٜٞحُلي٣ؼش ٝ
ٔ٣ظي ك ٢حُظخٍ٣ن ٝ ،إ حإلٓالّ  ٞٛحٌُ ١هخى اُ ٠اريحع ك٠خٍس ٓخ ُحُض ك٤ش ك ٢حُوِٞد ٝ ،طؼ َ٤حإلػـخد
ٝحُلوَ ُٔخ هيٓظُِ ٚزَ٘٣ش ٖٓ ػِٝ ّٞك٘ٝ . ٕٞهخّ رلًَخص حُظلٍَ حُٝ ، ٢٘١ٞهخىٛخ ٝ ،كي آخٍٖٓ ٙ

حُـَد ٝ .أٗ٘ؤ حُي ٍٝحُلي٣ؼش ٝ ،أهخّ َٛكخ ٘ٛخػ٤خ كٓ ٢خُ٣ِ٤خ ٝاٗي٤ٔ٤ٗٝخ ٓٝ . َٜٓٝخ ُحٍ ٣و ّٞريٍٝ
حُٔؼخٍٟش ُِ٘ٔ٤ٜش حُـَر٤ش ك ٢حألْٓ حُٔظليس ٍحك٠خ حُيه ٍٞك ٢ر٤ض حُطخػش حألَٓ٘ٛٝ . ٢ٌ٣خ ٣زَُ حُظوخرَ
ر ٖ٤حإلٓالّ ٝحُـَد.
ٔ٣ٝظطَى حُيًظ ٍٞكٖٔ ك٘ل ٢هخثالً  ”:رؤٕ حأل٤ُٞٛش ٓٞؿٞىس ك ًَ ٢ك٠خٍس كٔ٤ُ ٢ٜض ٓوٍٜٞس ػِ٠
حُل٠خٍس حإلٓالٓ٤ش ٝكيٛخ  ،رَ  ٢ٛظخَٛس ١ز٤ؼ٤ش ك ًَ ٢ك٠خٍس ط َٜكٔٓ ٢خٍٛخ حُظخٍ٣و ٢اُ٠
َٓكِش حُظؤُّ.
حُيحػُِ ٕٞلٞحٍ ر ٖ٤حألى٣خٕ ٣و ٕٞٔ٤ػالهخص ؿ٤يس ػٔٓٞخ ً ٓغ حُِٔطخص حُلخًٔش ٝحُـٜخص حَُٓٔ٤ش ُٝوي
ُٞكع إٔ حألٟٝخع حُي٤ُٝش ًخٗض هي ١ـض ػِ ٠أػٔخٍ ٓئطَٔ حُلٞحٍ حإلٓالٓ ٢حُٔٔ٤ل ٢حٌُ ١ػوي ك٢
رَٓ ًَٔٝغ ريح٣ش حُؼخّ حُـي٣ي ٝحٌُٗ ١خٍى ك ٚ٤حألُٝ َٛػيى ٖٓ حٌُ٘خثْ  ٝحُلخطٌ٤خٕ ٗٝ .يى حُٔ٘خًٍٕٞ
ك ٢حُٔئطَٔ ػِ ٢أ٤ٔٛش طؼٔٓ ْ٤خ أٓٔ ٙٞػوخكش حُلٞحٍ ٝحُظؼخٍف حُٔظزخىٍ ٝحُؼ ٖ٤حُٔ٘ظَى ٓٝؼخُـش ؿٌٍٝ
حُظٞطَحص حُطخثل٤ش ٝكي حالُظزخّ ر ٖ٤حُظيٝ ٖ٣حُظطَف ًٔخ ٗيى حُ٘٤ن ٓلٔٞى ػخٗ َ٤ًٝ ٍٞحألُ َٛػِ٠
ٍَٟٝس طلؼ َ٤حُلٞحٍ ر ٖ٤حُل٠خٍحص ٝحُؼوخكخص ٖٓ أؿَ حُ ٍٞٛٞاُ ٠حُلي حألىٗ ٖٓ ٠حُظلخ ْٛحُالُّ،
َٓ٘٤حً اُ ٠أ٤ٔٛش حؿَحء ٌٛح حُلٞحٍ ر ٖ٤حُـٔ٤غ ُِٔ٘خًٍش رٟٞغ حُٔٔظوزَ ًُٝي رٍَٝ٠س حُظ َٛٞاُ٠
.
طلي٣ي حٓظَحط٤ـ٤ش ؿي٣يس ٝػِٔ٤ش ُِظلخ ْٛر ٖ٤حُؼوخكخص ٝحُل٠خٍحص
ٝهخٍ  َ٤ًٝحألُ َٛهالٍ كي٣ؼ ٚػٖ ٗ٠ٍٓ َٜخٕ ٝحُوَإٓ رِٔظو ٠حُلٌَ حالٓالٓ ٢حٌُٗ ١ظٔ ٚحألَُٛ
رخُظؼخٓ ٕٝغ حُٔـِْ حألػُِِ٘ ٠ئ ٕٝحالٓالٓ٤ش رٔخكش حالٓخّ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢رخُوخَٛس ٤ٓٞ٣خ ً ٞ١حٍ َٜٗ
ٍٓ٠خٕ حُٔ٘ َّٜإٔ حُظلخػَ حُل٠خٍٍَٟٝ ١س حٗٔخٗ٤ش ال ري ٜٓ٘خ ُو٤خّ حُل٠خٍحص ٝطويّ حُزَ٘٣ش ٝال ري
ٖٓ ح٣ـخى آُ٤ش ؿي٣يس ٝكؼخُش ُِلٞحٍ ر ٖ٤حألى٣خٕ.
ٝأٟخف إٔ ٗ٠ٍٓ َٜخٕ ٓ٘لش ٍرخٗ٤ش ٖٓ هللا َُِِٔٔٔ٤٘ٓ ،ٖ٤حً اُ ٠إٔ ٍٓ٠خٕ ُ ٚأ٤ٔٛظ ٚحٌُزَ ٟك ٢ك٤خس
حُِْٔٔ ٗٝلٔ٤ظ ًِٚٞٓٝ ٚك٣ ٜٞؼٞى حالٗٔخٕ ػِ ٠هٞس حالٍحىس ٝػيّ حُوٞ٠ع ُظلٌْ حُؼخىحصٗٝ .ز ٚحُ٘٤ن
ػخٗ ٍٞحُِٔٔٔ ٖ٤اُ ٠ىٍحٓش حُوَإٓ ٝحالهزخٍ ػِ ٠طؼِْ حُؼِْ حُ٘خكغٓ ،ئًيحً إٔ حُل٤خس ٓغ حُوَإٓ حٌَُٗ ْ٣ؼٔش
ال ٣ؼَكٜخ اال ٖٓ ًحهٜخ طَكغ حُؼَٔ ٝطزخٍى ٝطًِ.ٚ٤
ٝأًي حُ٘٤ن ػخٗ ٍٞإٔ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣أٗ٘ؤ ُِزَ٘٣ش طٍٜٞحً ؿي٣يحً ػٖ حُٞؿٞى ٝحُل٤خس ٝحُوٝ ْ٤حُ٘ظْ ًٔخ
كون ُٜخ ٝحهؼخ ً حؿظٔخػ٤خ ً كَ٣يحً ًخٕ ٣ؼِ ػِ ٠ه٤خُٜخ ط ٍٜٙٞهزَ إٔ ٘٘٣جُٜ ٚخ حُوَإٓٝ .أٟخف هخثالً حٕ ٖٓ
٠ٍٓ ّٜٞ٣خٕ ٣ٝظِ ٞحُوَإٓ ٍ ٞٛٝكٔش  ٍٞٗٝكال َ٘٣م هِز ٚر٘ ٍٞحَُكٔش ٝال طظؤُن ٗلٔ ٚر٤٠خء حٌَُّ
ٞ٣ ُْٝم ٗق ٗلٔ ٚكبٗٔخ ٣يٍ ٌٛح ػِ ٠إٔ ٓٝخثَ حُ٘ ُْ ٍٞطظـِـَ كٗ ٢لٔ ٚكظوٞى اُ ٠حُـٞى ٝحالكٔخٕ.
٘٣ٝيى  َ٤ًٝحألُ َٛػٍَِٟٝ ٠س ػيّ حُو ٝٞك ٢حُوَإٓ رخَُأ ١ؿَ٤حُٔل ٖٜرَ رخُلوٝ ٚحُؼِْ رؤٍٞٛ
حُٔ٘ش ٝػِ ّٞحُوَإٓ ٝحىٍحى حُِـش حُؼَر٤ش حىٍحًخ ً طخٓخ ً ٝك ْٜحُ٘ ٚحُوَآٗ٤ٓ ٖٓ ٢خم حُوطخد حُوَآٗ ٢حُؼخّ
ٝظَٝكٝ ٚهٞحػي طًِ٘ٔ .ِٚ٣خ ٗيى ػَِٓ ٠حػخس ح٥ىحد ٝحُظٞؿٜ٤خص حُ٘ز٣ٞش حُظ ٢طظؼِن رخُ٤ٜخّ ُظلو٤ن
حُٜيف حٌَُٗ ١ع ٖٓ أؿِ ٚحُ٤ٜخّٝ ،هخٍ حٕ حُ٤ٜخّ٣ ،ظؼِن رخٌُِ٤خص حُؤْ «كلع حُيٝ ٖ٣حُ٘لْ ٝحَُ٘ٔ
ٝحُٔخٍ ٝحُؼوَ» ٝرٔخ إٔ حُي ٖ٣أكيٛخ كخُي ُٚ ٖ٣أًٍخٕ هٔٔش ٜٓ٘خ حُ٤ٜخّ.
ٝىػخ حُ٘٤ن ػخٗ ٍٞحُِٔٔٔ ٖ٤حُ ٠إٔ ٔ٣ظل٤يٝح ٖٓ ٤ٛخٓ٣ٝ ْٜظًٌَٝح حُـخثغ ٝحُٔلظخؽ ٝحُلوٝ ،َ٤إٔ طٔوٞ
ٗل ْٜٓٞرخُزٌٍ ٝحُـٞى ٝحُؼطخءٝ .أٗخٍ اُ ٠حُظلي٣خص حُظ ٢طٞحؿ ٚحُِٔٔٔ٣ٝ ٖ٤لظخؿ ٕٞكٜ٤خ اُ ٠حُٞػ٢
حُيٝ ٢٘٣حُؼوخكش حالٓالٓ٤ش ٝطٜل٤ق حُٔلخ ْ٤ٛحُوخ١جش ٝحُظوِ ٢ػٖ حُؼخىحص حُٔ٤جشٝ .هخٍ ال ري إٔ ٗؼ٤ي حُ٘ظَ
ك٤ًِٞٓ ٢خط٘خ ٘ٓٝخٛؾ ك٤خط٘خ ٝإٔ ٗو٠غ ُالٓظوخٓش ٝحالػظيحٍ ك ًَ ٢حألٓ ٍٞحُل٤خط٤شٝ .هخٍ حُيًظ ٍٞػزي
حُٜزَُٝٓ ٍٞم ٗخثذ ٍث ْ٤حُٔـِْ حألػُِِ٘ ٠ئ ٕٝحالٓالٓ٤ش حٕ حُـَد ٣ظ ْٜحُِٔٔٔ ٖ٤رخالٍٛخد
ٝحُؼ٘قٝ ،حٕ حٌُ٣ ١لؼ ْٜػًُِ ٠ي  ٞٛحُوَإٓ حٌُ٣ ١ظِ ٚٗٞر ٖ٤أ٣يٓ ،ْٜ٣ئًيحً إٔ حُزَ٘٣ش ُْ طـي ٍحكظٜخ اال
رخألهٌ رظؼخُ ْ٤حُوَإٓٝ ،إٔ هللا ٓزلخٗٝ ٚطؼخُ ٠ؿؼَ أٓش حالٓالّ ه َ٤أٓش «ً٘ظْ ه َ٤أٓش أهَؿض ُِ٘خّ»
كخُو٣َ٤ش طظٔؼَ ك ٢حُي ٍٝحُل٠خٍُ ١الٓالّ حٌُ ١طٌَ٘ ٓزخىث ٚحُظلخٝ َٟحُظلَهش حُؼ٘٣َٜش ٝحُطزو٤ش

ٝحُلٔ٤ش حُؼٜز٤ش ٝحُظزخػي ٝحُظ٘خُع ٝحالهظظخٍ ٝطيػ ٞاُ ٠حُظالهٝ ٢حُلٞحٍ ٣َ١وخ ً ٣ل ٢٠اُ ٠حُظلخْٛ
ٝحُظؼخٝ ٖ٣كٖٔ حُـٞحٍ ٖٓ أؿَ ط٤١ٞي أًٍخٕ ك٤خس حٗٔخٗ٤ش ٓؼ٤يس ػٌِٛ ٠ح حًٌُٞذٝ .أٗخٍ حُيًظٍٞ
َُٓٝم حُ ٠إٔ حالٓالّ طٔٝ ِ٤طلَى رؤًٗ ٚخٕ أٓ ٍٝؼِٖ ك ٢طخٍ٣ن حُزَ٘٣ش ُلوٞم حالٗٔخٕ حألٓخٓ٤ش ٝأٍٝ
ٓطزن ُٜخ ٌٓ٘ أٍرؼش ػَ٘ هَٗخً ،كٛ ٜٞخكذ أ« ٍٝحػالٕ ػخُُٔ ٢لوٞم حالٗٔخٕ »هزَ حػالٕ ٓ٤ؼخم حألْٓ
حُٔظليسٝ .هخٍ :حٕ حُوَإٓ طٌٛ ٖٔ٠ح حُٔ٤ؼخم ك ٢ه ُٚٞطؼخُ٣« ٠خ أٜ٣خ حُ٘خّ اٗخ هِو٘خًْ ٖٓ ًًَ ٝحٗؼ٠
ٝؿؼِ٘خًْ ٗؼٞرخ ً ٝهزخثَ ُظؼخٍكٞح حٕ أًٌَْٓ ػ٘ي هللا أطوخًْ» ٝحُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِ٣ ِْٓٝ ٚ٤وخ١ذ حُ٘خّ
ؿٔ٤ؼخ ً رَٜف حُ٘ظَ ػٖ أُٞحٗٝ ْٜحهظالف أُٔ٘ظٝ ْٜأؿ٘خٓ٣« ْٜخ أٜ٣خ حُ٘خّ اٗٔخ حُٔئٓ٘ ٕٞحهٞس حٕ ٍرٌْ
ٝحكي ٝإٔ أرخًْ ٝحكي ًٌِْ ٥ىّ ٝآىّ ٖٓ طَحد حٕ أًٌَْٓ ػ٘ي هللا أطوخًْ ُُ ْ٤ؼَر ٢ك َ٠ػِ ٠ػـٔ٢
ٝال ُؼـٔ ٢ػِ ٠ػَر ٢اال رخُظوٓٝ ،»ٟٞخ ٛيف  ٌٙٛحُيػٞس حُ٣َٜلش حُٔٞؿٜش اُ ٠حُ٘خّ ؿٔ٤ؼخ اال حهخٓش
ٓـظٔغ ػخُٔٓ ٢ظلٍَ هخثْ ػِ ٠أٓخّ ٖٓ حُظآهٝ .٢أٟخف حٗ٘خ الكظ٘خ ك ٢حٗٝ٥ش حألهَ٤س إٔ ػٔش آٍحء
ٓٝوٞالص ؿَ٣زش ٓوظِلش حُظٞؿٜخص ٝحُلِٔلخص ٝحُؼوخثي طظؼٔي حَُر ٢ر ٖ٤حالٓالّ ٝحالٍٛخد رٜلش هخٛش أٝ
ر ٖ٤حالٓالّ ٝحُؼ٘ق رٌَ٘ ػخّ  ٌُٖٝهٞحٗ ٖ٤حألهالم ٝحَُٓخالص حُٔٔخ٣ٝش رَ٣جش ٖٓ ٓؼَ ٌٛحٝ ،حالٓالّ
رٜلش هخٛش ٗيى ػٍِ ٠كٜ٠خ رَ أهَ كي حُلَحرش ُٔٞحؿٜش أػٔخٍ حُوَ٘ٛش ٝحالػظيحء ٝحُوظَ ُِٔلٔيٖ٣
ك ٢حألٍَ٣ٝ ،ٝك ٞحالٓالّ ٓزيأ ٌٓ٤خك ٢ِِ٤ك ٢حُـخ٣ش طزٍَ حُِ٤ٓٞش كَ٘ف حُِ٤ٓٞش ٖٓ َٗف حُـخ٣ش
ٓٝالٓظٜخ ٖٓ ٓالٓش حُٜيفٌٛ .ح رخُ٘ٔزش ُلَ٣ن حُٔئ٣يُ ٖ٣لٞحٍ حألى٣خٕ.
ك ٢كٞ٣ ٖ٤ؿي ُي ٟحُٔؼخٍُِ ٖ٤ٟلٞحٍ حُل٠خٍ ١ػٔٓٞخ ً ُِٝ ،لٞحٍ ر ٖ٤حألى٣خٕ هٜٛٞخ ً ٓزٍَحطْٜ
ٝٝؿٜخص ٗظَ ْٛحُظ٣ ٢ويٜٓٗٞخ ك ٢حُٔ٘ظي٣خص حُٔوظِلش ٓ٘يى ٖ٣ػِ٣ُ ٠ق ٓخ  ٚ٤ٔٔ٣حُـَر ٕٞ٤رؼوخكش حُلٞحٍ
ٝحُظؼخٍف حُٔظزخىٍ ٝحُؼ ٖ٤حُٔ٘ظَى ٓٝؼخُـش ؿٌ ٍٝحُظٞطَحص حُطخثل٤ش ٝكي حالُظزخّ ر ٖ٤حُظيٝ ٖ٣حُظطَف
 .كلٌَس كٞحٍ حألى٣خٕ حُظ٣ ٢ظْ حُظَ٣ٝؾ ُٜخ حُ ّٞ٤رَأٌٛ ١ح حُظ٤خٍ حإلٓالٓ ٢حَُحكُٜ ٞخ : ٢ٛكٌَس هز٤ؼش
ىهِ٤ش”  .كٖٔ ٝؿٜش ٗظَ حُٔؼخٌٍُٜ ٖ٤ٟح حُلٞحٍ  ٢ٛكٌَس ال حُٜ َٛخ ك ٢حإلٓالّ  ،ألٜٗخ طيػ ٞاُ٠
.
ا٣ـخى ى ٖ٣ؿي٣ي ِٓلن ٣ ،ؼظ٘و ٚحُِٔٔٔ ٕٞريال ٖٓ حإلٓالّ ػِ ٠كي هُْٜٞ
٣ٝئًي ػيى ٖٓ حُٔ٘ظٔزُِٔ ٖ٤ئٓٔخص حُي٤٘٣ش ٝحُـٜخص حُيػ٣ٞش حُٔؼخٍٟش ُِلٞحٍ حٕ حُـَر ٖ٤٤رؼي حٕ كِ٘ٞح
ك ٢أرؼخى حُِٔٔٔ ٖ٤ػٖ ػو٤يط ْٜػٖ ٣َ١ن حُٔزَ٘ٝ ٖ٣حُٔٔظَ٘هٝ ٖ٤حُٔئُلخص حُؼوخك٤ش ٝحُظ َ٤ِ٠حُلٌَ١
ٝحُٔ٤خٓ ٢حإلػالُٓ ، ٢ـؤٝح اُ ٠حُـٜخص حَُٓٔ٤ش ك ٢ىٝ ُْٜٝك ٢ى ٍٝأهَ ٟـ هي ٣زخُؾ حُٔظ٘يىٖٓ ٕٝ
حُٔؼخٍُ ٖ٤ٟلٌَس ٓؼَ ٌٛح حُلٞحٍ ك ٢طِي حُٔئٓٔخص اُ ٠كي ٛٝلٜخ رـ “حُي ٍٝحُؼِٔ٤ش” ُِـَد ـ
َٗٝػٞح ك ٢ػوي حُٔئطَٔحص ٝحُ٘يٝحص  ٌِٕٞ٘٣ٝ ،كَم حُؼَٔ حُٔ٘ظًَش ٣ٝ ،ئَٓٔٓ ٕٞحًِ حُيٍحٓخص ك٢
رالىٝ ْٛرالى حُِٔٔٔ ًًَِٔ ، ٖ٤حًٔلٍٞى ُِيٍحٓخص حإلٓالٓ٤ش  ًَِٓٝ ،ىٍحٓخص حَُ٘م حأل ٢ٓٝك٢
ؿخٓؼش ىٍّ حُزَ٣طخٗ٤ش ٤ًِٝ ،ش حُ٤ِٜذ حُٔويّ حألَٓ٤ٌ٣ش ٣ٝؼظوي حُٔؼخٍ ٕٟٞإٔ حُيػخس آُ ٠ؼَ ٌٛح
حُلٞحٍ ػخىس ٓخ ٔ٣ظؼِٔ ٕٞأُلخظخ ػخٓش ٜٓٝطِلخص رَحهش  ،طيٍ ػِٓ ٠ؼخٗ ٢ـ رلٔذ ٍأ ْٜ٣ـ ؿٓ َ٤ليىس
 ٖٓ ،حؿَ حُظٝ َ٤ِ٠حُويحع ٓؼَ … حُظـي٣ي  ،حالٗلظخف ػِ ٠حُؼخُْ  ،حُل٠خٍس حإلٗٔخٗ٤ش  ،حُٔؼخٍف
حُؼخُٔ٤ش ٍَٟٝ ،س حُظؼخ ٖ٣حُِٔٔٗ ، ٢زٌ حُظؼٜذ ٝحُظطَف  ،حُؼُٔٞش ٝؿَٛ٤خ َ٤٘٣ٝ .حُٔؼخٍٕٟٞ
ُلٞحٍ حالى٣خٕ حُ ٠حٕ حُـَرُ ٖ٤٤ـؤٝح ُِوِ ٢رٓ ٖ٤ل ٢ٜٓٞحُؼِْ ٝحُؼوخكش ٝحُل٠خٍس ٝحُٔيٗ٤ش ٤ُ ،ظوٌٝح ٖٓ
ٌٛح حُوِٞٔٓ ٢ؿخ ُٜٔخؿٔش حٌُ٣ ٖ٣ظٌٔٔ ٕٞرٞؿٜش ٗظَ ْٛك ٢حُل٤خس  ،رؤٟٗ ْٜي حُؼِْ ٟٝي حُٔيٗ٤ش حُ٘خٗجش
ػ٘ ْٜٔٛٝٝ ، ٚرخَُؿؼ٤ش ٝحُظوِق ٓ ،غ إٔ حألَٓ ك ٢حإلٓالّ ؿٓ َ٤خ ٣يػ ، ٕٞك٣ ٜٞلظق أرٞحرُِ ٚؼِْ
ُِٔٝيٗ٤ش حُ٘خٗجش ػٖ حُؼِْ ٣ٝ ،ـِن أرٞحر ٚكٝ ٢ؿ ٚأ ١ك٠خٍس أ ٝػوخكش ؿ َ٤حإلٓالّ ٝػوخكظٌُٜٔٗٞ ، ٚخ
أكٌخٍح ٓٝلخٓ ْ٤ٛظؼِوش رِٔٞى حإلٗٔخٕ حٌُ٣ ١ـذ إٔ ٠٘٣ز ٢رخُٔلخ ْ٤ٛحإلٓالٓ٤ش ػٖ حُل٤خس ًٔ .خ َٟ٣
حُٔؼخٍ ٕٟٞأ٠٣خ إٔ أ َٛحُـَد ُٞ٘٣ح رؼ ٞحألكٌخٍ حَُأٓٔخُ٤ش ُِِٔٔٔٞٓٝ ، ٖ٤هٛٞخ ُ ْٜػِ ٠أٜٗخ ال
طوخُق حإلٓالّ  ،كظ ٠حػظزَٛخ رؼ ٞحُِٔٔٔ ٖ٤أٜٗخ ٖٓ حإلٓالّ ً ،خُئ٣وَح٤١ش ٝحُلَ٣ش ٝحُظؼيى٣ش حُلِر٤ش
( حُظ ٢ال طلَٔ أكٌخٍح آالٓ٤ش ) ٝ ،حالٗظَحً٤ش ٝؿَٛ٤خ  .رٔ٘٤خ ٗ٘ؼٞح ػِ ٠رؼ ٞحألكٌخٍ حإلٓالٓ٤ش ،
ٗٝؼظٛٞخ رؤٜٗخ ؿ َ٤ك٠خٍ٣ش ٝال طِٜق ٌُٜح حُؼً ، َٜخُـٜخى ٝحُليٝى ٝطؼيى حُِٝؿخص ٝؿَٛ٤خ ٖٓ
حألكٌخّ حَُ٘ػ٤ش  َٟ٣ٝ .ػيى ٖٓ حَُٔحهزٝ ٖ٤حُٔلِِ ٖ٤حٕ حُـَد ٓٝئٓٔخط ٚحه٠ؼٞح ىٍحٓش حُٜ٘ٙٞ
حإلٓالٓ٤ش ُطَ٣وش حُظلٌ َ٤حَُأٓٔخُ٤ش ُ٘ٔٝخٛـ ْٜحُظَر٣ٞش حُظ ٢طـؼَ حُٞحهغ ٜٓيٍح ُِلٌْ ٟٞٓ ْ٤ُٝغ

حُلٌْ ًٔخ ؿؼِٞح حُٔو٤خّ ك ٢حهٌ حُلٌْ أ ٝطًَ ٞٛ ٚحُ٘لؼ٤ش  ْ٤ُٝحُلالٍ ٝحُلَحّ ٔٓ ،خ ىكغ رؼٞ
حُِٔٔٔ ٖ٤اُ ٠حٓظليحع رؼ ٞحُوٞحػي حُظ ٢ال طٔظ٘ي اَُٗ ٜٙٞٗ ٠ػ٤ش ُل ْٜحإلٓالّ ٓؼَ  ..كو ٚحُٞحهغ ،
كو ٚحُٔٞحُٗخص ٝ ،ا١الم هخػيس  ..حٍَُٝ٠حص طز٤ق حُٔلظٍٞحص ٝ ،ؿَٛ٤خ ٔٓ .خ ٗظؾ ػ٘ ٚطٔ٤٤غ رؼٞ
أكٌخّ حإلٓالّ ٝ ،ػيّ حُظٔ ِ٤٤ر ٖ٤حُيهٝ َ٤حألٝ َ٤ٛرٓ ٖ٤خ ً ٞٛلَ ٓٝخ  ٞٛآالّ  ،كٜخٍ حَُرخ ٓزخكخ
ٝحالٓظٜ٘خى حٗظلخٍح ٛ َ٤٘٣ٝئالء حَُٔحهز ٕٞالٓٔ٤خ حُٜٔظٔ ْٜ٘ٓ ٖ٤رخُ٘ؤٕ حالٓالٓ ٢حُ ٠حٕ حُـَرٖ٤٤
حُٔ٘خًٍ ٖ٤ك ٠حُلٞحٍ ٓغ رؼٔٓ ٞؼِ ٠حُي ٖ٣حالٓالٓ٣ ٠ظطِؼ ٕٞاُ ٠طؼٔٝ ْ٤ط٤ٓٞغ حُلٞحٍ  ،كال ٣ظَ
ٓلٍٜٞح ر ٖ٤حُوخٛش ك ٢حُٔئطَٔحص ٝحُ٘يٝحص ٝ ،اٗٔخ  َٔ٘٣ؿٔ٤غ َٗحثق حُٔـظٔغ ٖٓ ٗٔخء ٍٝؿخٍ ،
ٓٝؼولٝ ٖ٤ػٔخٍ  ،ػٖ ٣َ١ن حُٔيحٍّ ٝحُـخٓؼخص ٓٝ ،ؼخٛي حُيٍحٓخص ٝحألكِحد ٝحُ٘وخرخص ٝ ،حُٔطخُزش
ربُلخم حُِٔٔٔٝ ٖ٤اىٓخؿ ْٜك ٠حُ٘ٔن حُل٠خٍ ١حُٔخثي ك ٠حُـَد ريءح ٖٓ حالهظٜخى ٝحالؿظٔخع ٝحٗظٜخءحً
رخُٔ٤خٓش ٝحُظؼِٝ ْ٤ؿَٛ٤خ  .كخَُأٓٔخُ٤ش -ػِ ٠كي ُػْ حُـَر ٢ٛ - ٖ٤٤حإلٗٔخٗ٤ش ٝحُؼوالٗ٤ش ٝحُلَ٣ش
ٝحُئ٣وَح٤١ش  ٢ٛٝ ،حُل٠خٍس حُلي٣ؼش حُ٘خؿلش ٝ.أٓخ حإلٓالّ  ،ك ٜٞحُظوِ٤ي ٝحالٓظزيحى ٝحُظَحع ٞٛٝ ،
ٓ٤خىس حُيٝ ٖ٣حَُم ٝطؼيى حُِٝؿخص  ،ك ٜٞى ٖ٣ؿ َ٤ك٠خٍ ٖٓٝ . ١أٓخُ٤ذ حُظؼٔ٤ش ػِ ٠حُِٔٔٔ ٖ٤ك٢
ٓئطَٔحص حُلٞحٍ ٝ -كوخ َُأ ٟحُ٘ٞ٤م ٝحُٔئٓٔخص حإلٓالٓ٤ش حُٔؼخٌٍُٜ ٖ٤ٟح حُٜ٘ؾ  ٞٛ -اَٗحى حُٔ٘ظٖٔ٤
اُ ٠رؼ ٞحُؼوخثي ًخُٜ٘ي٤ٓٝش ٝحُز٣ًٞش ٝحُٔ٤ن ٝؿٓ ، َْٛ٤غ حُِٔٔٔٝ ٖ٤حُٜ٘خٍٝ ٟحُٜٞ٤ى ًٔ ،خ ك َٜك٢
حُٔئطَٔ حُؼخُُِٔ ٢يٝ ٖ٣حُٔالّ ك ٢حُ٤خرخٕ كظ ٠ال ٣ظٖ حُِٔٔٔ ٕٞحٗٝ ْٜكي ْٛحُٔٔظٜيك ٕٞرخُلٞحٍ
٣ٝظٔخءٍ ٛئالء حُٔؼخٍ٤ً : ٕٟٞق ٣وزَ ٖٓ  ٕٞٔٔ٣رؼِٔخء حُِٔٔٔ ٖ٤إٔ ٔ٣خ ٟٝر ٖ٤حإلٓالّ ٝحُز٣ًٞش
ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حألى٣خٕ  َٟ٣ٝ .حُِٔٔٔ ٕٞحَُحكُِ ٕٞ٠لٞحٍ إٔ حُٜيف حألٓخٓ ٢حٌُٔ٣ ١ؼ ٠حَُأٓٔخُٕٞ٤
حُـَرُ ٕٞ٤ظلو٤و ٞٛ ٚحُلُِٞ٤ش ى ٕٝػٞىس حإلٓالّ اُ ٠حُل٤خس ً٘ظخّ ،ألٜٗ٣ ٚيى روخء ٓزيثٝ ْٜك٠خٍط،ْٜ
٣ٝو ٢٠ػِٜٓ ٠خُلٗٝ ْٜل. ًْٛٞأٓخ حألٛيحف حألهَ ٟحُلَػ٤ش  ،حُظ ٢طويّ حُٜيف حألٓخٓ ٢رلٔذ ٓخ
٣و ُٚٞحُٔؼخٍ ٕٟٞـ كٔظؼيىس كٜ٣ ْٜيك ٕٞاُٛ ٠زؾ حُؼخُْ رٜزـش حُل٠خٍس حَُأٓٔخُ٤ش ٝ ،ال ٓٔ٤خ حُٔ٘خ١ن
حُظ٣ ٢ؼ ٖ٤كٜ٤خ حُِٔٔٔ ، ٕٞإلكالُٜخ ٓلَ حُل٠خٍس حإلٓالٓ٤ش ٤ُ ،ظٔ٘ٓ ُْٜ ٠ل ٞحُؼوخكش حإلٓالٓ٤ش ٖٓ
حألًٛخٕ ًُٝ ،ي رِػِػش ػوش حُِٔٔٔ ٖ٤رٜخ ٝرٜٔخىٍٛخ ٝرؤٓخٜٓخ ُ ،ظل٤٤ي حإلٓالّ كٓ ٢ؼًَش حَُٜحع
حُل٠خٍٜ٣ ْٛٝ ١يك ٕٞاُ٤ٛ ٠خؿش ٗو٤ٜش حُِْٔٔ ٤ٛخؿش ؿي٣يس  ،رل٤غ ال ٣ـي ؿ٠خٟش ك ٢طَى
حُٞحؿذ ٝكؼَ حُلَحّ  ،ػْ اكٔخى حٌُٝم حإلٓالُٓ ٢يٝ ، ٚ٣هظَ حُلٔ٤ش ُإلٓالّ كٗ ٢لٔ ، ٚكال ٣زـ ٞحٌُلَ
ٝحٌُخكَٝ ، ٖ٣ال ٣ؤَٓ رٔؼَٝف أ ٠ٜ٘٣ ٝػٖ ٌَٓ٘ ٝ ،ال ٣ـي ؿ٠خٟش ٖٓ كَٔ أكٌخٍ ٓٝزخىة حَُأٓٔخُ٤ش
ٝ.رٌُي ـ ًٔخ ٟٞ٣ق حُٔؼخٍ ٕٟٞـ  ِٕٞ٣ِ٣حُٔ٘خػش حُؼوخك٤ش ك ٢حألٓش حإلٓالٓ٤ش حُظ ٢طوخ ّٝرٜخ أ ١ىه، َ٤
 ِٕٞ٣ِ٣ٝحُلٞحؿِ حُلٌَ٣ش ٝحُ٘لٔ٤ش حُظ ٢طٜيى حُٞؿٞى حُل٠خٍ ١حَُأٓٔخُ ٢ك ٢رالى حُِٔٔٔ ، ٖ٤كظٜزق
حُٔلخكظش ػِٗ ٠لٜٓٝ ًْٛٞخُلِٜٓ ْٜش  ٕٞ٘ٔ٠٣ٝ ،روخءٝ ْٛحٓظَٔحٍٝ . ْٛط٘يى ؿزٜش حُ٘ٞ٤م
حُٔؼخٍٟش ُِظلخ ٍٝػِ ٠إ حُلٞحٍ حٌَُ٣ ١ػخ ٙحُـَد  ٝحُِٔطخص حُٔلِ٤ش ك ٢رؼ ٞرالى حُِٔٔٔٓٝ ٖ٤ؼْٜ
ػيى ٖٓ حُؼِٔخء ٝحُٔلٌَ ، ٖ٣حُٔوٜٞى ٓ٘ش ا٣ـخى ى ٖ٣ؿي٣ي ُِِٔٔٔٓ ، ٖ٤ز٘ ٢ػِ ٠ػو٤يس ك َٜحُي ٖ٣ػٖ
حُل٤خس  ،ك ٚ٤حُظَ٘٣غ ُِزَ٘ ريٍ إٔ  ٌٕٞ٣هلل طؼخُ ، ٠هخُن حُزَ٘ ٔ٣ٝ.ظيٍ ٛئالء ػًُِ ٠ي رو ٍٞهللا طؼخُ٠
(ٝال ِ٣حُ٣ ٕٞوخطِ ٌْٗٞكظَ٣ ٠ى ًْٝػٖ ى ٌْ٘٣إ حٓظطخػٞح )  ٝه ُٚٞطؼخُ ُٖٝ ( ٠طَ ٠ٟػ٘ي حُٜٞ٤ى ٝال
حُٜ٘خٍ ٟكظ ٠طظزغ ِٓظٝ .) ْٜرٔخ إٔ حُل٠خٍس حإلٓالٓ٤ش أٓخٜٓخ حُؼو٤يس حإلٓالٓ٤ش ٝ ،حُل٠خٍس حَُأٓٔخُ٤ش
أٓخٜٓخ حُؼو٤يس حَُأٓٔخُ٤ش ٝحُـٔغ رٜٔ٘٤خ ؿ ، ٌٖٔٓ َ٤ك ٌٕٞ٤حُوٜي ٖٓ حُلٞحٍ حٌُ٣ ١ظِػٔ ٚحُـَد ٞٛ
حُؼَٔ ُظوِ ٢حُِٔٔٔ ٖ٤ػٖ حُٔلخ ْ٤ٛحإلٓالٓ٤ش ُلٔخد حُٔلخ ْ٤ٛحَُأٓٔخُ٤ش  ،ألٗ٣ ْٜيًٍ ٕٞإٔ حُـٔغ رٖ٤
ٓظ٘خه ٖ٤٠ؿٝ . ٌٖٔٓ َ٤ك ٠حُٜ٘خ٣ش ٣ئًي حُِٔٔٔ ٕٞحُٔؼخٍُِ ٕٟٞلٞحٍ ر ٖ٤حألى٣خٕ إٔ  ٌٙٛحُوطٞس
َٟد ٖٓ حُو٤خٍ ٝحٕ حَُٜحع حُلٌَ ١ر ٖ٤حألى٣خٕ ٝحُل٠خٍحص أَٓ ال ٓلَ ُٓ٘ ٚظٔ ِ٤٤حُلن ٖٓ حُزخ، َ١
ٝحُط٤ذ ٖٓ حُوز٤غ.
ٝهي أٛيٍص ٍحرطش حُؼخُْ حإلٓالٓ ٢ر٤خٗخ كٌٍص ك ٖٓ ٚ٤هطٍٞس حُزَحٓؾ ٝحألػٔخٍ حُظ٘٣ ٢لٌٛخ ٓـِْ
حُظ٘ٔ٤ن ر ٖ٤حألى٣خٕ حٌُ ١أٗ٘ؤطٓ ٚـٔٞػش ٖٓ حُلخهخٓخص حُٜٞ٤ى ٟٞٓ ،لش إٔ ًُي حُلٞحٍ هي٣ؼش ًزَٟ
ُِ٘ؼٞد حإلٓالٓ٤ش ٣ٝ ،ئًي حُيًظ ٍٞػزي حُٞىٝى ِٗز ٢حألٓ ٖ٤حُؼخّ حُٔخرن ُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُِيػٞس حإلٓالٓ٤ش ”
إ حُلٞحٍ ر ٖ٤حألى٣خٕ أِٓٞد ؿي٣ي ٖٓ أٓخُ٤ذ حُظ٘ٝ َ٤ٜحُظز٘ٝ َ٤حُـِ ٝحُلٌَ ١ك٤غ إٔ حُلٞحٍ ظخَٙٛ

حَُكٔش ٝرخ ٚ٘١حُؼٌحد ُٝألٓق ٝهغ حألُٝ َٛرؼ ٞحُٔئٓٔخص حإلٓالٓ٤ش رخُي ٍٝحُؼَر٤ش كٓ ٢طذ
حُلٞحٍ رلٖٔ ٗ٤ش  ..كؤٗ٘ؤ حألُُ َٛـ٘ش ط٘ٔ٤ن ٓغ حُلخطٌ٤خٕ أِ١ن ػِٜ٤خ ُـ٘ش حُلٞحٍٝ ،حُٔـِْ حإلٓالٓ٢
حُؼخُُِٔ ٢يػٞس ٝحإلؿخػش  ٞٛح٥هَ أٗ٘ؤ ٗلْ حُِـ٘شٝ ،رؼ ٞحُ٤ٜجخص ك ٢حُي ٍٝحإلٓالٓ٤ش ط ٍَٜٝاٌُٛ ٠ح
حُلٞحٍٝ .هخٍ حُيًظٓ ٍٞلٔي ػزي حُٔ٘ؼْ حُزَ ١حألٓظخً رٌِ٤ش حُيػٞس رخألُ َٛحَُ٘٣ق ” إ حُظوخٍد
حإلٓالٓ ٢حُٔٔ٤لٝ ٢حُلٞحٍ ر ٖ٤حُـَد ٝحَُ٘م ٝكٞحٍ حُل٠خٍحص ٝؿًُ َ٤ي ًِٜخ أٓخُ٤ذ حَُٔحى ٜٓ٘خ
ٓ 11زظٔزَ
إٔ ط٘خٍ ٖٓ حُؼَد ٝحُِٔٔٔ ْ٤ُ ٖ٤اال٣ظ َٜإٔ حُٔ٤خٓش حُؼخُٔ٤ش هي ريُض كًَظ ْٜكـؤس رؼي
ٝهالٍ ػ َٜحُيٝص ً( ّٞحٌُ٣ ١زي ٝحٓ ًِٖٓ ٕ٥خكَ ؿخرَ ) ًخٗض أٌَٓ٣خ ط٘يكغ اُ ٠حألٓخّ ًٝخٗض
حُ٘ٞ٤ػ٤ش حُٔ٘خكْ حٌُز َ٤حألهُِ َ٤ئ٣وَح٤١ش حُِ٤زَحُ٤ش ،هي حٜٗخٍص طٔخٓخ ًخُلخٗ٤ش ٝحٌُِٔ٤ش هزِٜخ ًٝخٕ
حالهظٜخى حألَٓ ٢ٌ٣ك ٢ػِ ٛؼٞىٝ ٙريص حُٔئٓٔخص حُئ٣وَح٤١ش ًٝؤٜٗخ طظويّ ك ٢أٗلخء حُؼخُْ ًِٝ ٚهَ٤
إٔ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ طوَد حُوَ٣ش حُؼخُٔ٤ش أًؼَ اُ ٠رؼٜ٠خ رؼ٠خ رطَم هِِض ٖٓ أ٤ٔٛش حُي ٍٝحُو٤ٓٞش حُظوِ٤ي٣ش .
حُ ّٞ٤حهظِق ًَ ٗ٢ء  .كخُٞال٣خص حُٔظليس ىهِض حُلَد ٟي ١خُزخٕ ٝحُوخػيس ك ٢أكـخٗٔظخٕ رؼي إٔ ػخٗض
ٛـٔش ٗخؿلش ؿٔٓ َ٤زٞهش ػِ ٠أٍحٜ٤ٟخ ٝطٔظ٘لَ ح ٕ٥أػيحى ًزَ٤س ٖٓ حُُِٔٔٔٔ ٖ٤ؼخٍٟش حُٞال٣خص
حُٔظليس٣ٝ ،طِذ ٖٓ رِيحٕ ك ٍٞحُؼخُْ إٔ طوظخٍ أكي َ١ك ٢حَُٜحع ٝأ٤ٛذ حالهظٜخى رخًَُٞى ك٢
حُٞال٣خص حُٔظليس ٝحُوخٍؽ ك ٢حُٞهض حٌُ ١طَٓ ٢ك ٚ٤حالػظزخٍحص حألٓ٘٤ش حََُٓ ك ٢كًَش حالهظٜخى حُؼخُٔ٢
حُٔؼخَٛ
فصل الدِّين عن السياسة
أوؿ ما رتبو العلمانيوف على نظريتهم في العبلقة بين السياسة والدِّين :أنهم فصلوا السياسة عن الدِّين ،والدِّين عن السياسة فصبل تاما،

وأشاعوا المقولة الشهيرة :ال دين في السياسة وال سياسة في الدِّين! وىي مقولة ال تثبت على ِّ
محك النقد والمناقشة.

بل ىناؾ من ينادي بفصل الدين عن الحياة كلها ،وال ينبغي لو أف يكوف لو دور إال في ضمير الفرد ،فإف سمح لو بشيء أكثر ففي داخل

المعبد (الكنيسة أو المسجد) وىو ما سماه د .عبد الوىاب المسيري (:العلمانية الشاملة).
مناقشة مقولة :ال دين في السياسة:

فما معنى :ال دين في السياسة :أتعني :أف السياسة ال دين لها ،فبل تلتزـ ِ
بالقيَم والقواعد الدِّينية ،وإنما ىي (براجماتية) تتبع المنفعة

حيث كانت ،والمنفعة المادية ،والمنفعة الحزبية أو القومية ،والمنفعة اآلنية ،وترى أف المصلحة المادية العاجلة فوؽ الدِّين ومبادئو ،وأف (اهلل)
وأمره ونهيو وحسابو ،ال مكاف لو في دنيا السياسة.
يبرر
تبرر الوسيلة) ،وىي النظرية التي ِّ
وىي في الحقيقة تتبع نظرية مكيا فللي ] ،[1التي تفصل السياسة عن األخبلؽ ،وترى أف (الغاية ِّ

بها الطغاة والمستبدوف مطالبهم وجرائمهم ضد شعوبهم ،وخصوصا المعارضين لهم ،فبل يبالوف بضرب األعناؽ ،وقطع األرزاؽ ،وتضييق

المبررات المعروفة.
الخناؽ ،بدعوى الحفاظ على أمن الدولة ،واستقرار األوضاع  ...إلى آخر ِّ
ولكن ىل ىذه ىي السياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح بها البشر؟

إف البشر ال يصلح لهم إال سياسة تضبطها قِيَم الدِّين وقواعد األخبلؽ ،وتلتزـ بمعايير الخير والشر ،وموازين الحق والباطل.
إف السياسة حين ترتبط بالدِّين ،تعني :العدؿ في الرعية ،والقسمة بالسوية ،واالنتصار للمظلوـ على الظالم ،وأخذ الضعيف حقو من

القوي ،وإتاحة فرص متكافئة للناس ،ورعاية الفئات المسحوقة من المجتمع :كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل ،ورعاية الحقوؽ األساسية
لئلنساف بصفة عامة.
إف دخوؿ الدِّين في السياسة ليس -كما يصوره الماديوف والعلمانيوف -شرا على السياسة ،وشرا على الدِّين نفسو.
وجو للخير ،الهادي إلى الرشد ،المبين للحق ،العاصم من الضبلؿ والغي.
الم ِّ
إف الدِّين الحق إذا دخل في السياسة :دخل دخوؿ ُ

فهو ال يرضى عن ظلم ،وىو ال يتغاضى عن زيف ،وال يسكت عن غي ،وال يقر تسلط األقوياء على الضعفاء ،وال يقبل أف يعاقب
السارؽ الصغير ،ويكرـ السارؽ الكبير!!
والدِّين إذا دخل في السياسة :ىداىا إلى الغايات العليا للحياة ولئلنساف :توحيد اهلل ،وتزكية النفس ،وسمو الروح ،واستقامة ال ُخلق.

وتحقيق مقاصد اهلل من خلق اإلنساف :عبادة اهلل ،وخبلفتو في األرض ،وعمارتها بالحق والعدؿ ،باإلضافة إلى ترابط األسرة ،وتكافل المجتمع،
وتماسك األمة ،وعدالة الدولة ،وتعارؼ البشرية.
ومع الهداية إلى أشرؼ الغايات ،وأسمى األىداؼ :يهديها كذلك إلى أقوـ المناىج ،لتحقيق ىذه الغايات ،وجعلها واقعا في األرض

يعيشو الناس ،وليست مجرد أفكار نظرية ،أو مثاليات تجريدية.

والدِّين يمنح في الوقت نفسو رجاؿ السياسة :الحوافز التي تدفعهم إلى الخير ،وتقفهم عند الحق ،وتشجعهم على نصرة الفضيلة،
وإغاثة الملهوؼ ،وتقوية الضعيف ،واألخذ بيد المظلوـ ،والوقوؼ في وجو الظالم حتى يرتدع عن ظلمو ،كما جاء في الحديث الصحيح:

"انصر أخاؾ ظالما أو مظلوما" .قالوا :يارسوؿ اهلل ،ننصره مظلوما ،فكيف ننصره ظالما؟ قاؿ" :تمنعو من الظلم ،فذلك نصر لو"].[2

والدِّين يمنح السياسي الضمير الحي أو (النفس اللوامة) التي تزجره أف يأكل الحراـ من الماؿ ،أو يستحل الحراـ من المجد ،أو يأكل

الماؿ العاـ بالباطل ،أو يأخذ الرشوة باسم الهدية أو العمولة .وىو الذي يجعل الحاكم يُ َح ّرض الناس على نصحو وتقويمو( ،إف أسأت

في اعوجاجا فليقومني)].[4
فقوموني)]( ،[3من رأى منكم َّ

يجرئ الجماىير المؤمنة أف تقوؿ كلمة الحق ،وتنصح للحاكم وتحاسبو ،وتقومو إذا اعوج .ال تخاؼ في اهلل لومة الئم ،حتى ال
والدِّين ِّ
ِ
لموا َّ
العقاب} [األنفاؿ ،]25 :وفيما حذر
أف اهللَ َشدي ُد
لموا م ْن ُكم َّ
خاصة وا ْع ُ
الذين ظَ ُ
يدخلوا فيما حذر منو القرآف{ :واتّػ ُقوا ف ْتنةً ال تُصيبَ َّن َ

ِّع منهم" ] ،[5أي ال خير فيهم حينئذ ويستوي وجودىم
منو الرسوؿ الكريم أمتو" :إذا رأيت أمتي تهاب أف تقوؿ للظالم :يا ظالم ،فقد تُػ ُود َ

وعدمهم.

والسياسي حين يعتصم بالدِّين ،فإنما يعتصم بالعروة الوثقى ،ويحميو الدِّين من مساوئ األخبلؽ ،ورذائل النفاؽ ،فإذا حدث لم يكذب،

وإذا وعد لم يخلف ،وإذا اؤتمن لم يخن ،وإذا عاىد لم يغدر ،وإذا خاصم لم يفجر ،إنو مقيد بالمثل العليا ومكارـ األخبلؽ.

كما جاء عن محمد صلى اهلل عليو وسلم الذي رفض معاونة من عرض عليو العوف على المشركين ،ولو معهم عهد ،فقاؿ

" :نفي لهم

ونستعين اهلل عليهم"] ،[6وأنكر قتل امرأة في إحدى الغزوات ،قائبل" :ما كانت ىذه لتقاتل"] .[7ونهى عن قتل النساء والصبياف].[8

أما تسمية الخداع والكذب والغدر والنفاؽ (سياسة) ،فهذا مصطلح ال نوافق عليو ،فهذه ىي سياسة األشرار والفجار ،التي يجب على

كل أىل الخير أف يطاردوىا ويرفضوىا.

إف تجريد السياسة من الدِّين يعني تجريدىا من بواعث الخير ،وروادع الشر .تجريدىا من عوامل البر والتقوى ،وتركها لدواعي اإلثم

والعدواف.

وربط السياسة بالدِّين يعطي الدولة قدرة على تجنيد (الطاقة اإليمانية) أو (الطاقة الروحية) في خدمة المجتمع ،وتوجيو سياستو الداخلية

إلى الرشد ال الغي ،وإلى االستقامة ال االنحراؼ ،وإلى الطهارة ال التلوث بالحراـ.

وكذلك تجنيد ىذه الطاقة في السياسة الخارجية للدفاع عن الوطن ،ومواجهة أعدائو والمتربصين بو ،واالستماتة في سبيل تحريره إذا

احتلت أرضو ،أو اغتصبت حقوقو ،أو ديست كرامتو.

ولقد رأينا المسلمين في عصورىم الذىبية حين ارتبطت سياستهم بالدِّين ،فتحوا الفتوح ،وانتصروا على اإلمبراطوريات الكبرى ،وأقاموا
دولة العدؿ واإلحساف ،ثم شادوا حضارة العلم واإليماف ،مستظلين براية القرآف.
وىا نحن نرى اليوـ :الدولة الصهيونية المغتصبة (إسرائيل) كيف وظفت الدِّين اليهودي في إقامة دولتها ،وتجميع اليهود في العالم على

نصرتها ،حتى العلمانيوف من ساسة الصهيونية ،كانوا يؤمنوف بضرورة االستفادة من الدِّين ،وىم ال يؤمنوف بو مرجعا موجها للحياة.

ونرى كذلك الرئيس األمريكي الحالي (بوش) االبن وجماعتو من أتباع اليمين المسيحي المتطرؼ ،كيف يستخدموف الدِّين في تأييد
سياستهم الطغيانية المستكبرة في األرض بغير الحق ،حتى رأينا (بوش) يتحدث وكأنو نبي يوحى إليو :أمرني ربي أف أحارب في العراؽ ،أمرني

ربي أف أحارب في أفغانستاف  ...إلى آخر ما أعلنو من صدور أوامر إلهية إليو!!

تتقوى بالدين ،فتنسب نفسها إليو ،أي إلى المسيحية ،فرأينا أحزابا مسيحية :ديمقراطية
ورأينا أحزابا علمانية الفكر في أوربا تحاوؿ أف َّ

واشتراكية تقوـ في عدد من دوؿ أوربا ،وتحصل على أكثرية أصوات الناخبين ،وتتولى الحكم عدة مرات.

فلماذا يُراد للمسلمين وحدىم أف يَػ ْفصلوا السياسة عن الدِّين ،أو يزيحوا الدين عن السياسة؟ لتمضي األمة وحدىا معزولة عن سر قوتها،

مهيضة الجناح ،منزوعة السبلح ،ال حوؿ لها وال طوؿ؟!

الحكم أو الدولة بالدين ال يثمر إال الخير والقوة للدولة.
وقد أجمع كل الحكماء من المسلمين على أف ارتباط الملك أو ُ

الملك إذا استند إلى جانب من جوانب ِملَّة (أي دين) فقد
يقوؿ العبلَّمة البيروني في كتابة الشهير (تحقيق ما للهند من مقولة)( :إف ُ

توافى فيو التوأماف ،وكمل فيو األمر باجتماع الملك والدين).

وابن خلدوف في (مقدمتو) الشهيرة يفرؽ بين نوعين من المجتمعات :مجتمع دنيوي محض ،ومجتمع دنيوي ديني ،وىو أزكى وأفضل

من المجتمع األوؿ ،فهو يقر بأثر الدين في الحياة االجتماعية ،الذي ال يقل أىمية عن أثر العصبية ،ومن ثَ َّم كانت الصورة المثلى للدولة
عنده ،ىي التي يتآخى فيها الدين والدولة].[9
مناقشة مقولة :ال سياسة في الدِّين:
وما معنى (ال سياسة في الدِّين) :إف كاف معناىا :أف الدِّين ال يعنى بسياسة الناس ألبتَّة ،وال يشغل نفسو بمشكبلت حياتهم العامة،

وتدبير أمورىم المعيشية ،وعبلقة بعضهم ببعض ،فهذا ليس بصحيح .فكل األدياف لها توجيهات في ىذا الجانب ،تَػ ْقصر في دين ،وتَطُوؿ في

آخر .واإلسبلـ ىو أطوؿ األدياف باعا في ىذا المجاؿ ،ولو في ذلك نصوص كثيرة من القرآف والسنة ،ولو تراث حافل من فقو الشريعة،
وشروح مذاىبها ،واختبلؼ مشاربها.

ولقد ذكر الشيخ علي عبد الرازؽ في كتابو (اإلسبلـ وأصوؿ الحكم) :أف الدنيا أىوف عند اهلل من أف ينزؿ في تدبير شؤونها نصوصا من
وحيو]!![10
ونسي الشيخ أو تناسى أف اهلل أنزؿ أطوؿ آية في كتابو (القرآف) في شأف من شؤوف الدنيا ،وىو كتابة الدَّين وتوثيقو .وذلك في اآلية

( )282من سورة البقرة ،المعروفة بآية المداينة .وأف (آيات األحكاـ) التي عني بها المفسروف والفقهاء تعد بالمئات.

وكل أصحاب األدياف كاف لهم مشاركات في توجيو الحياة السياسية ،حتى الكنيسة المسيحية التي قرأت قوؿ اإلنجيل( :دع ما لقيصر
لقيصر وما هلل هلل)  ،لم تأخذه بحرفيتو ،وحاولت أف تتدخل في شأف قيصر وأف توجهو ،وربما نزعت السلطة منو.
ضبللة فصل الدِّين عن السياسة:
وقد اختار شيخنا العبلمة محمد الخضر حسين -شيخ األزىر في زمانو -أف يعبر عن فصل الدِّين عن السياسة -الذي دعا إليو أحد

ال ُكتَّاب -بعبارة (ضبللة) وىو تعبير شرعي صحيح ،ألنو أمر ُم ْحدث ومبتدع في األمة ،وكل بدعة ضبللة ،كما في الحديث الصحيح.
وقد كتب في ذلك مقالة طويلة نشرىا في مجلة (نور اإلسبلـ)] ،[11ثم وضعها في كتابو (رسائل اإلصبلح).
ومما قالو الشيخ في ىذه المقالة العلمية الرصينة:
(نعرؼ أف الذين يدعوف إلى فصل الدِّين عن السياسة فريقاف:

 .1فريق يعترفوف بأف للدين أحكاما وأصوال تتصل بالقضاء والسياسة ،ولكنهم يُػ ْنكروف أف تكوف ىذه األحكاـ واألصوؿ

كافلة بالمصالح ،آخذة بالسياسة إلى أحسن العواقب .ولم يباؿ ىؤالء أف يجهروا بالطعن في أحكاـ الدِّين وأصولو ،وقبلوا أف
يسميهم المسلموف مبلحدة؛ ألنهم ُم ِق ُّروف بأنهم ال يؤمنوف بالقرآف وال بمن نزؿ عليو القرآف.
 .2ورأى فريق أف االعتراؼ بأف في الدِّين أصوال قضائية وأخرى سياسية ،ثم الطعن في صبلحها ،إيذاف باالنفصاؿ عن

الدِّين ،وإذا دعا المنفصل عن الدِّين إلى فصل الدِّين عن السياسة ،كاف قصده مفضوحا ،وسعيو خائبا ،فاخترع ىؤالء طريقا حسبوه

أقرب إلى نجاحهم ،وىو أف يَدَّعوا أف اإلسبلـ توحيد وعبادات ،ويجحدوا أف يكوف في حقائقو ما لو مدخل في القضاء والسياسة،
وجمعوا على ىذا ما استطاعوا من ُّ
الشبو ،لعلهم يجدوف في الناس جهالة أو غباوة فيتم لهم ما بيتوا.
ىذاف مسلكاف لمن ينادي بفصل الدِّين عن السياسة ،وكبلىما يبغي من أصحاب السلطاف :أف يضعوا لؤلمة اإلسبلمية قوانين تناقض
شريعتها ،ويسلكوا بها مذاىب ال توافق ما ارتضاه اهلل في إصبلحها .وكبل المسلكين وليد االفتتاف بسياسة الشهوات ،وقصور النظر عما
لشريعة اإلسبلـ من ِح َكم بالغات.
أما َّ
أف اإلسبلـ قد جاء بأحكاـ وأصوؿ قضائية ،ووضع في فم السياسة لجاما من الحكمة ،فإنما ينكره من تجاىل القرآف والسنة ،ولم

يحفل بسيرة الخلفاء الراشدين ،إذ كانوا يزنوف الحوادث بقسطاس الشريعة ،ويرجعوف عند االختبلؼ إلى كتاب اهلل أو سنة رسولو.

وبين الشيخ أف في القرآف شواىد كثيرة على أف دعوتو تدخل في المعامبلت المدنية ،وتتولى إرشاد السلطة السياسية ،قاؿ تعالى:
{أَفَحكْم ال ِ ِ ِ
س ُن ِم َن اللَّ ِو ُحكْماً لِ َق ْوٍـ يُوقِنُو َف} [المائدة ،]50 :وكل حكم يخالف شرع اهلل ،فهو من فصيلة أحكاـ
ْجاىليَّة يَػ ْبػغُو َف َوَم ْن أ ْ
ُ َ َ
َح َ
ٍ
ِ
ِ
الجاىلية ،وفي قولو تعالى { :ل َق ْوـ يُوقنُو َف}  ،إيماء إلى أف غير الموقنين قد ينازعوف في ُح ْسن أحكاـ رب البرية ،وتهوى أنفسهم تبدُّلها بمثل
{وأَفِ
أحكاـ الجاىلية ،ذلك ألنهم في غطاء من تقليد قوـ كبروا في أعينهم ،ولم يستطيعوا أف يميزوا سيئاتهم من حسناتهم ،وقاؿ تعالى:
َ
ِ
ِ
وؾ َع ْن بَػ ْع ِ
ك} [المائدة ،]49:فرض في ىذه اآلية أف يكوف
اح َذ ْرُى ْم أَ ْف يَػ ْفتِنُ َ
ض َما أَنْػ َز َؿ اللَّوُ إِل َْي َ
اء ُى ْم َو ْ
ْ
اح ُك ْم بَػ ْيػنَػ ُه ْم ب َما أَنْػ َز َؿ اللَّوُ َوال تَػتَّب ْع أَ ْى َو َ
فصل القضايا على مقتضى كتاب اهلل ،ونبو على أف َمن لم يدخل اإليماف في قلوبهم يبتغوف من الحاكم أف يخلق أحكامو من طينة ما يوافق

أىواءىم ،وأردؼ ىذا بتحذير الحاكم من أف يفتنو أسرى الشهوات عن بعض ما أنزؿ اهلل ،وفتنتهم لو في أف يسمع لقولهم ،ويضع مكاف حكم
ِ
َم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْػ َز َؿ
َم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْػ َز َؿ اللَّوُ فَأُولَئِ َ
ك ُى ُم الظَّال ُمو َف} [المائدة ،]45:وفي آيةَ { :وَم ْن ل ْ
اهلل حكما يبلئم بغيتهم ،قاؿ تعالىَ { :وَم ْن ل ْ
ِ
ِ
ك ُى ُم الْ َكاف ُرو َف} [المائدة.]44:
َم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْػ َز َؿ اللَّوُ فَأُولَئِ َ
اللَّوُ فَأُولَئِ َ
ك ُى ُم الْ َفاس ُقو َف} [المائدة ،]47:وفي آية ثالثةَ { :وَم ْن ل ْ
وفي القرآف أحكاـ كثيرة ليست من التوحيد وال من العبادات ،كأحكاـ البيع والربا والرىن واإلشهاد ،وأحكاـ النكاح والطبلؽ واللعاف

والوالء والظهار والحجر على األيتاـ والوصايا والمواريث ،وأحكاـ القصاص والدية وقطع يد السارؽ وجلد الزاني وقاذؼ المحصنات ،وجزاء
الساعي في األرض فسادا).
وذكر الشيخ آيات تتعلَّق بالحرب والسلم والمعاىدات والعبلقات الدولية.
ثم قاؿ( :وفي السنة الصحيحة أحكاـ مفصلة في أبواب من المعامبلت والجنايات إلى نحو ىذا مما يدلك على أف َمن يدعو إلى فصل

الدِّين عن السياسة إنما تصور دينا آخر غير اإلسبلـ.

وفي سيرة أصحاب رسوؿ اهلل -وىم أعلم الناس بمقاصد الشريعة -ما يدؿ داللة قاطعة على أف للدين سلطانا في السياسة ،فإنهم كانوا

يأخذوف على الخليفة عند مبايعتو شرط العمل بكتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل.

ولوال علمهم بأف السياسة ال تنفصل عن الدِّين لبايعوه على أف يسوسهم بما يراه أو يراه مجلس شوراه مصلحة ،وفي صحيح البخاري:
" كانت األئمة بعد النبي صلى اهلل عليو وسلم يستشيروف األمناء من أىل العلم في األمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ،فإذا وضح الكتاب أو
السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى اهلل عليو وسلم"].[12

ومن شواىد ىذا :محاورة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قتاؿ مانعي الزكاة ،فإنها كانت تدور على التفقو في حديث" :أمرت

أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل" ] .[13فعمر بن الخطاب يستدؿ على عدـ قتالهم بقولو في الحديث" :فإذا قالوىا عصموا مني

دماءىم وأموالهم"  .وأبو بكر يحتج بقولو في الحديث" :إال بحقها" ويقوؿ :الزكاة من حق األمواؿ ،ولو لم يكونوا على يقين أف السياسة ال
يسوغ لها أف تخطو خطوة إال أف يأذف لها الدِّين بأف تخطوىا ،ما أورد عمر ابن الخطاب ىذا الحديث ،أو لوجد أبو بكر عندما احتج عمر
بالحديث فسحة في أف يقوؿ لو :ذلك حديث رسوؿ اهلل ،وقتاؿ مانعي الزكاة من شؤوف السياسة!

ومن شواىد أف ربط السياسة بالدِّين أمر عرفو خاصة الصحابة وعامتهم :قصة عمر بن الخطاب ،إذ بدا لو أف يضع لمهور النساء حدا،
اى َّن قِ ْنطَاراً فَبل تَأْ ُخ ُذوا ِم ْنوُ َش ْيئاً} [النساء ،]20 :فما زاد على أف قاؿ :رجل أخطأ ،وامرأة
فتَػلَت عليو امرأة قولو تعالىَ { :وآتَػ ْيتُ ْم إِ ْح َد ُ
أصابت] .[14ونبذ رأيو وراء ظهره ،ولم يقل لها :ذلك دين وىذه سياسة!

وكتب السنة واآلثار مملوءة بأمثاؿ ىذه الشواىد ،ولم يوجد -حتى في األمراء المعروفين بالفجور -من حاوؿ أف يمس اتصاؿ السياسة
بالدِّين من ال ِوجهة العملية ،وإف جروا في كثير من تصرفاتهم على غير ما أذف اهلل بو ،جهالة منهم أو طغيانا.
أراد الحجاج أف يأخذ رجبل بجريمة بعض أقاربوَّ ،
فذكره الرجل بقولو تعالىَ { :وال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى} [األنعاـ ،]164 :فتركو ]،[15
ولم يخطر على بالو -وىو ذلك الطاغية -أف يقوؿ لو :ما تلوتو دين ،وما سأفعلو سياسة!).
ثم قاؿ الشيخ رحمو اهلل:
(فصل الدِّين عن السياسة ىدـ لمعظم حقائق الدِّين ،وال يقدـ عليو المسلموف إال بعد أف يكونوا غير مسلمين ،وليست ىذه الجناية
بأقل مما يعتدي بو األجنبي على الدِّين إذا جاس خبلؿ الديار ،وقد رأينا الذين فصلوا الدِّين عن السياسة علنا كيف صاروا أشد الناس عداوة
ممن أصيبوا بسلطانهم ،ونحن على ثقة من أف
لهداية القرآف ،ورأينا كيف كاف بعض المبتلين باالستعمار األجنبي أقرب إلى الحرية في الدِّين َّ
الفئة التي ترتاح لمثل مقاؿ الكاتب لو ملكت قوة أللغت محاكم يقضى فيها بأصوؿ اإلسبلـ ،وقلبت معاىد تدرس فيها علوـ شريعتو الغراء

إلى معاىد لهو ومجوف ،بل لم يجدوا في أنفسهم ما يتباطأ بهم عن التصرؼ في مساجد يذكر فيها اسم اهلل تصرؼ من ال يرجو هلل
وقارا)].[16
الدِّين ليس دائما مقصورا على الروحانية:

وإذا نظرنا نظرة أخرى في مقولة( :ال سياسة في الدِّين وال دين في السياسة) نرى أنها ال تصدؽ على كل دين .ومن التبسيط المخل -
وربما من الكذب المكشوؼ -اعتبار األدياف كلها بعيدة عن السياسة ،والسياسات كلها بعيدة عن الدِّين.
فليست األدياف كلها مقصورة على الجانب الروحاني أو البلىوتي ،وال صلة لها بشؤوف الحياة ،فهذا يصدؽ في بعض األدياف وال يصدؽ

في البعض اآلخر.

ويشرع لها ،كما في ديانة موسى عليو السبلـ (اليهودية) ،كما يبدو ذلك من األحكاـ التي جاءت في
فمن األدياف ما يتصل بالحياة ِّ

التوراة ،التي تسمى (الناموس) .وىو ما أعلن المسيح عليو السبلـ أنو ما جاء لينقض الناموس ،فقاؿ( :ما جئت ألنقض الناموس ،بل

ألتمم)].[17

ففي التوراة تشريعات مختلفة ،بعضها يتعلَّق باألسرة ،وبعضها يتعلَّق بالمجتمع ،وبعضها يتعلَّق بالعقوبات( :السن بالسن ،والعين بالعين،
 ،[18])...وبعضها يتعلَّق بالعبلقات الدولية.
وعني
ودين اإلسبلـ جاء بوصايا أخبلقية ،وتشريعات قانونية تتعلَّق بأمر الدنيا والحياة ،مبثوثة في آيات القرآف ،وأحاديث الرسوؿُ ،

وفصلها فقهاء المذاىب في كتبهم ،التي شملت أمور
بتفسيرىا وشرحها علماء األمة فيما عرؼ بػ(آيات األحكاـ) و(أحاديث األحكاـ)َّ .
اإلنساف فردا وأسرة ومجتمعا ودولة ،من أدب االستنجاء ،وأدب المائدة ،إلى بناء الدولة ،وعبلقاتها مع األمم والدوؿ األخرى.
فكيف يقاؿ ىنا :ال سياسة في الدِّين!

إف أحد أركاف اإلسبلـ ىو الزكاة ،وىو ركن مالي اجتماعي سياسي ،ألف األصل فيها أنها تنظيم تشرؼ عليو الدولة ،تأخذىا من األغنياء
وتردىا على الفقراء ،فالدولة أو السلطة ىي التي تجمعها ،وىي التي تصرفها في مصارفها الشرعية بواسطة جهاز إداري ومالي ،سماه القرآف

(العاملين عليها).

ومن مصارؼ الزكاة (المؤلفة قلوبهم) وىو مصرؼ سياسي في أصلو ،يتصرؼ فيو اإلماـ (أي الدولة) ليشتري والء بعض القبائل والقوى
االجتماعية أو السياسية ،أو يحبب إليهم اإلسبلـ ،أو يكف شرىم عن المسلمين ،أو ليقطع الطريق على أعداء اإلسبلـ أف يستميلوىم إليهم.

كل ذلك عن طريق ما يعطى لهم الستمالة قلوبهم .وىذا في معظمو غرض سياسي محض.

ثم إف المسلم يستطيع أف يدخل في السياسة ،وىو في قلب صبلتو التي يتعبد لربو بها ،بأف يقرأ آيات في صميم السياسة من القرآف،

أو يدعو على المستعمرين والحكاـ الطغاة بدعاء القنوت ،وىو ما يعرؼ عند الفقهاء بػ(قنوت النوازؿ) .ويعنوف بالنوازؿ :المحن والشدائد التي
تنزؿ باألمة ،مثل :احتبلؿ الغزاة ألرضها ،ووقوع الكوارث والزالزؿ ونحوىا.
وأذكر أف اإلماـ الشهيد حسن البنا في سنة  1946أو  1947ـ ،كتب في حديثو األسبوعي في صحيفة جماعتو اليومية (اإلخواف

المسلموف) :حديث الجمعة عن (قنوت النوازؿ) ،وطلب من األئمة والخطباء ،أف يقنتوا بهذا القنوت ،ويدعوا على االنجليز المستعمرين،
ووضع لهم صيغة لم يلزمهم بالدعاء بها ،ولكن قاؿ :بمثل ىذه الصيغة فادعوا على أعدائكم.
وأذكر من ىذه الصيغة:
اللهم رب العالمين ،وأماف الخائفين ،ومذؿ المتكبرين ،وقاصم الجبارين ،تقبَّل دعاءنا ،وأجب نداءنا ...

فرد
اللهم إنك تعلم أف ىؤالء الغاصبين من البريطانيين ،قد احتلوا أرضنا ،وغصبوا حقنا ،وطغوا في الببلد ،فأكثروا فيها الفساد .اللهم َّ

وفل حدَّىم  ...وأدؿ دولتهم ،واذىب عن أرضك سلطانهم ،وال تدع لهم سبيبل على أحد من عباد المؤمنين .آمين].[19
عنا كيدىمَّ ،

وقد التزـ الكثيروف من المتدينين بأف يدعوا على االنجليز المحتلين المستكبرين في صلواتهم ،وخصوصا الجهرية منها ،بهذا الدعاء

وأمثالو .وكاف ذلك لونا من التعبئة الفكرية والشعورية والعملية ضد االحتبلؿ المدؿ بقوتو العسكرية ،وقوتو االقتصادية.
نذكر ىنا نماذج من ىذه التعريفات:
قوؿ ىانس مورغنتاو( :السياسة :صراع من أجل القوة والسيطرة].)![1
قوؿ ىارولد السويل( :السياسة ىي :السلطة أو النفوذ ،الذي يحدِّدَ :من يحصل على ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟)].[2

السلطة في المجتمع ،وعلى دراسة أُسسها ،وعملية ممارستها وأىدافها
وقوؿ وليم روبسوف( :إف علم السياسة يقوـ على دراسة ُ

ونتائجها)].[3

صحيح أنو يتكلم عن (علم السياسة) ال عن السياسة ،ولكن نفهم من موضوع العلم مفهوـ السياسة التي يعالجها.
فكل ىذه التعريفات تدور حوؿ (السلطة) والقوة والسيطرة.
ويسأؿ جاف باري دانكاف في الفصل الثاني من كتابو (علم السياسة) سؤاال أساسيا :ما ىي السياسة؟
ويجيب الكاتب عن السؤاؿ بتفصيل وتحليل وتعميق ،استغرؽ (  )32صفحة ،وكاف مما قالو( :إف ىناؾ استعماالت نوعية لكلمة
السياسة ،واستعماالت غير نوعية).
ويعني بغير النوعية :تلك التي من السهل أف تستبدؿ فيو كلمة سياسة بمرادفاتها ،ويذكر ىنا ثبلثة استعماالت:
(األوؿ :أف كلمة (سياسة) تعادؿ تقريبا كلمة (اإلدارة) ،وخصوصا األمور الجزئية ،مثل سياسة النقل ،وسياسة الطاقة ،وسياسة صناعة
السيارات ،ونحوىا.
االستعماؿ الثاني :كلمة السياسة تُعادؿ كلمة (االستراتيجية) مثل :سياسة الحزب ،أو سياسة النقابة ،أو سياسة الحكومة  ...إلخ.

تتضمن كلمة السياسة قِيمة تحقيرية بشكل واضح ،حيث تفكر بفكرة العمل المكيافللي ،المراوغ والضاؿ.
واالستعماؿ الثالثَّ :
فهنا ينظر إلى (السياسة) باعتبارىا عالما مثيرا لبلشمئزاز .والكلمة تستعمل بشكل شائع من أجل الحط من قيمة من تطلق عليو .فعبارة:

(ىذا من فعل السياسة) ىي عبارة تحقيريَّة ،وليست تعري ًفا)].[4

أقوؿ :وىذا المعنى معروؼ أيضا في العرؼ الغربي؛ أف ينسب العمل إلى دىاليز السياسة وأالعيبها .وىو ما يُحكى عند اإلماـ محمد

عبده أنو قاؿ :أعوذ باهلل من السياسة ،ومن ساس ويسوس ،وساس ومسوس .وال أدري مدى صحة ىذا عنو.

وفي االستعماؿ النوعي لكلمة السياسة يذكر دانكاف :أنو يجب التفريق جي ًدا بين السياسة وبين أمور أخرى تتداخل معها وتختلط بها،

ولكنها متميزة عنها ،مثل التكنوقراط ،ومثل السياسة واالقتصاد ،أو السياسي واالقتصادي ،ومثل السياسة واألخبلؽ .وقد تحدث المؤلف

مميزا بين ىذه المفاىيم بعضها وبعض ،فليرجع إليو].[5
بتفصيل ً

وعلى كل حاؿ ،تدور السياسة في الغرب حوؿ محورين أو ىدفين أساسيين:
أحدىما :القوة والسيطرة.
وثانيهما :المصلحة والمنفعة.
وال مانع في نظر الشرع اإلسبلمي من طلب القوة والحصوؿ عليها ،ولكن لتكوف أداة في خدمة الحق ،ال غاية تُنشد لذاتها ،واألمة

خطرا يُهدِّد الضعفاء ،ويبطش بكل َمن ال
المسلمة يجب أف تكوف أب ًدا مع قوة الحق ال مع حق القوة .والقوة إذا انفصلت عن الحق أصبحت ً
ِ
َم يَػ َرْوا أ َّ
استَ ْكبَػ ُروا فِي ْاأل َْر ِ
ظفر لو وال ناب ،كما حدثنا القرآف عن عاد قوـ ىود
َف اللَّوَ
فَأ ََّما َعا ٌد فَ ْ
ض بِغَْي ِر ال َ
ْح ِّق َوقَالُوا َم ْن أَ َش ُّد منَّا قُػ َّو ًة أ ََول ْ
الَّ ِذي َخلَ َق ُه ْم ُى َو أَ َش ُّد ِمنْػ ُه ْم قُػ َّوةً َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَ ْج َح ُدو َف [فصلت.]15:
وكاف الغرور بالقوة ىو الذي صدَّىم عن اتباع نبيهم الذي بعثو اهلل إليهم ،ليُخرجهم من الوثنية إلى التوحيد ،ومن طغياف القوة إلى االلتزاـ

بالحق ،ولما لم يُجد فيهم النصح ،ولم يصغوا إلى إنذار رسولهم :أخذىم اهلل بعذابو ،فأرسل عليهم الريح العقيم ،ما تذر من شيء أتت عليو
إال جعلتو كالرميم.

وأما المصلحة ،فهي ُمعتبرة في الشريعة اإلسبلمية ،بل ما شرع اهلل األحكاـ إال لمصلحة العباد في المعاش والمعاد ،وكل مسألة خرجت

من المصلحة إلى المفسدة ،فليست من الشريعة في شيء وإف أدخلت فيها بالتأويل ،كما قاؿ المحققوف.

والمصلحة المرسلة ،أي التي لم يَ ِرد في الشرع دليل باعتبارىا وال بإلغائها :تُ ُّ
عد دليبلً من أدلة الشرع ،كما صرح بذلك اإلماـ مالك،

وكما ىو الحاؿ في المذاىب األخرى ،كما بيَّن ذلك اإلماـ شهاب الدين القرافي في كتابو (تنقيح الفصوؿ).

ولكن المصلحة التي ترتبط بها السياسة في نظر اإلسبلـ ،والتي يتحدث عنها الغربيوف وغيرىم ،ليست ىي كل ما يُ ِّ
حقق اللذة لئلنساف،
أو يجمع بها لنفسو أكبر قدر من حظوظ الدنيا ،ولو كاف ذلك على حساب غيره ،أو على حساب ِ
القيَم واألخبلؽ.
بل إف الشارع بيَّن المصالح المنشودة ،وربطها بمقاصد تحققها في الدين والنفس والنسل والعقل والماؿ .وسنذكر ذلك في حديثنا عن

(النص والمصلحة).

إف المسيحية التي يقوؿ إنجيلها( :دع ما لقيصر لقيصر ،وما هلل هلل)] [7حين وجدت الفرصة والقوة ،لم يسعها أف تدع شيئا لقيصر ،ولم

تستطع إال أف تسود ،وتوجو الحياة كلها الوجهة التي تؤمن بها ،مثل كل األيديولوجيات الدِّينية والعلمانية قديما وحديثا.

فإذا كاف ىذا شأف المسيحية ،فكيف باإلسبلـ الذي يأبى أف يقسم اإلنساف بين مادة وروح منفصلتين ،أو يقسم الحياة بين اهلل وقيصر،
وإنما يجعل قيصر وما لقيصر هلل الواحد األحد؟!
ِ
ِ
ِ ِ
اب ُم َف َّ
صبلً
أَفَػغَْيػ َر اللَّو أَبْػتَغي َح َكماً َو ُى َو الَّذي أَنْػ َز َؿ إِل َْي ُك ُم الْكتَ َ

أَفَحكْم ال ِ ِ ِ
س ُن ِم َن اللَّ ِو ُحكْماً لِ َق ْوٍـ يُوقِنُو َف
ْجاىليَّة يَػ ْبػغُو َف َوَم ْن أ ْ
ُ َ َ
َح َ

[األنعاـ.]114:
[المائدة.[8]]50:

و يقوؿ أستاذنا الدكتور محمد البهي ُمعقبا على قوؿ علي عبد الرازؽ في كتابو (اإلسبلـ وأصوؿ الحكم):
(والية الرسوؿ على قومو :والية روحية ،منشؤىا إيماف القلب ،وخضوعو خضوعا صادقا تاما يتبعو خضوع الجسم.
ووالية الحاكم :والية مادية ،تعتمد إخضاع الجسم من غير أف يكوف لها بالقلب اتصاؿ.
تلك والية ىداية إلى اهلل وإرشاد إليو ،وىذه والية تدبير لمصالح الحياة وعمارة األرض ،تلك للدين وىذه للدنيا ،تلك هلل وىذه للناس،
تلك زعامة دينية ،وىذه زعامة سياسية  ...وما أبعد ما بين السياسة والدِّين)]!![9
وىذا المعنى الذي يجيب بو الكتاب على سؤالو السابق ،يقوـ على أساس من (مثنوية) تفكير القروف الوسطى فيما يتصل باإلنساف ...

وىو التفكير الذي ساد الغربيين عند فصلهم بين (الكنيسة) و(الدولة).

و(مثنوية) اإلنساف معناىا :أف ىناؾ (انفصاال) بين جسمو وروحو ،وأنو ليس أحدىما تابعا لآلخر ،فضبل عن أف يكونا (وحدة) واحدة!!
وتفكير القروف الوسطى في المشاكل الفلسفية :اإللهية واإلنسانية ،يستوي في التعبير عنو ما يوجد عند فبلسفة المسلمين أو فبلسفة

وورثوه للمسلمين والمسيحيين على السواء!
المسيحيين من اآلباء والمدرسين  ...ألف قوامو ىنا وىناؾ ما خلفو اإلغريقَّ ،

و (مثنوية) اإلنساف يعدىا العلم الحديث ،وىو البحث النفسي التجريبي ،تصورا نظريا ال يركن إليو الرأي السليم في قيادة اإلنساف

وتوجيهو .واإلنساف اآلف -في نظر البحث العلمي -وحدة واحدة :ال انفصاؿ بين جسمو ونفسو ،ولذا يستحيل أف يوزع بين اختصاصين
متقابلين وسلطتين مختلفتين  ...واألضمن إذف في سبلمة توجيهو أف تكوف قيادتو واحدة.
وتجربة توزيع السلطة في الغرب بين (الكنيسة) و(الدولة) -وىو ما يعرؼ بالفصل بين (الدِّين) و(الدولة) -لم تثمر االحتكاؾ بين

السلطتين فقط ،بل كاف من ثمراتها إخضاع إحدى السلطتين لؤلخرى في النهاية ،وفي واقع األمر كاف ىو إخضاع (الدولة) للكنيسة! فػ

(الدولة) الغربية الحديثة في أوربا وأمريكا تعتمد على النظاـ الديمقراطي ،وىو نظاـ التصويت الشعبي  ...وفي معركة التصويت الشعبي يتفوؽ
الحزب السياسي الذي يبذؿ -لتنفيذ اتجاه الكنيسة -من الوعود والعهود أكثرىا ،إذا ما وصل إلى كرسي الحكم!!
ومع أف (مثنوية) اإلنساف التي قاـ عليها الفصل بين الدِّين والدولة تعتبر فكرة غير سليمة من الوجهة العلمية ،وغير عملية من الوجهة

التطبيقية ،فإف دعاة -أو أدعياء( -التجديد) في الفكر اإلسبلمي الحديث :لم يزالوا يروف (الوحدة) في اإلنساف وفي القيادة تخلفا ،ألنها من
أصوؿ اإلسبلـ]!![10
السياسة بين الجمود والتطور
ومما أثاروه من الشبهات التي رتَّبوىا على صلة الدِّين بالسياسة :أف اللجوء إلى الدِّين في شؤوف السياسة والحكم وإدارة الدولة ،يصيب
الحياة بالجمود والعفن ،ويجعلها كماء البِ َرؾ اآلسن ،ال تتطور وال تتحسن وال تتجدد ،ألف طبيعة الدِّين (الثبات) وطبيعة الحياة (التغير) .بل
نػرى نصوص ِّ
الديػن تعتبػر كػل تغيير أو إحداث أو تجديد :بدعة في الدِّين ،وكل بدعة ضبللة ،وكل ضبللة في النار .ولهذا يجب على أىل

الدِّين أف يقاوموىا ،وال يسكتوا عليها.

وىذا الكبلـ يشتمل على كثير من الخلط والتلبيس .وال يتفق مع حقائق اإلسبلـ الناصعة ،وأحكامو القاطعة ،وتعاليمو المحكمة .كما ال

يتفق مع حقائق الحياة أيضا.

فرضية االجتهاد والتجديد للدين:
فاإلسبلـ يدعو إلى االجتهاد والتجديد في الدِّين ،والعلماء يعتبروف االجتهاد في الدِّين من (فرائض الكفاية) التي تجب على األمة

متضامنة ،بحيث إذا توافر لها عدد من المجتهدين يلبوف الحاجة ،ويسدوف الثغرة ،ويؤدوف الواجب ،فيما يعتري األمة من مشكبلت مستجدة،
تتطلب الحل ،وواقعات لم يسبق لعلمائنا الماضين أف عرفوىا ،فهنا تكوف األمة قد أدت ما عليها وبرئت من اإلثم .وإال أثمت األمة عامة،

وأولو األمر والشأف فيها خاصة.

ويجب على األمة أف تتخذ من الوسائل واألسباب واآلليات العلمية والتربوية والعملية واإلدارية :ما يكفل ظهور ىؤالء المجتهدين الذين

يعرفوف شريعتهم ،ويعرفوف عصرىم ،فما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
وقد قرأنا الحديث النبوي الذي يقوؿ" :إف اهلل يبعث على رأس كل مائة عاـ لهذه األمة :من يجدد لها دينها"].[1
نبي اإلسبلـ ىو الذي شرع التجديد للدين ودعا إليوَّ ،
وبشرنا بأف اهلل يهيئ في كل قرف من يقوـ بتجديد ىذا الدِّين.
وإذا كاف التجديد في أمر الدِّين مطلوبا ومحمودا ،فكيف يُرفض التجديد في أمر الدنيا وشؤوف الحياة؟
أِب ِب جبء ِٓ رَ (اإلحذاس) فّمظىد ثه اإلحذاس فٍ اٌذَِّٓ ،وِب َزؼٍَّك ثبٌؼجبداد اٌّحضخ ،وهٍ اٌزٍ جبءد فُهب
ش َش َوب ُء ش ََشػُىا ٌَ ُه ُْ َِِٓ اٌذَِّ ِٓ َِب ٌَ ُْ ََأْ َرْْ ثِ ِه َّ
[اٌشىسي،]21:
إٌظىص اٌّبٔؼخ واٌزا َِّخِ ،ضً لىٌه رؼبًٌ :أَ َْ ٌَ ُه ُْ ُ
هللاُ
 ِٓ" :أحذس فٍ أِشٔب -أٌ دَٕٕبِ -ب ٌُظ فُه فهى سد" ] ،[2و "ِٓ ػًّ ػّال ٌُظ ػٍُه أِشٔب" ] ،[3أٌ
ولىٌه
ِشدود ػٍُه ،ال َمجً ِٕه.
وقولو

 " :إف أصدؽ الحديث كتاب اهلل ،وخير الهدي ىدي محمد صلى اهلل عليو وسلم وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة،

وكل بدعة ضبللة ،وكل ضبللة في النار"].[4
الم ْحدثة ىنا :ما أحدث في أمر الدِّين والعبادات المحضة من الزيادة على الدِّين والتغيير فيو ،بما لم يجئ بو نص
بالم ْحدث أو ُ
والمراد ُ

من كتاب وال سنة ،ولم يسنو الراشدوف المهديوف رضي اهلل عنهم .وىذا أمر مهم ،بل ضروري لحفظ الدِّين .بخبلؼ أمر الدنيا.
االتباع في الدين واالبتداع في الدنيا:

ومن ىنا جعلنا من ركائز (الفقو الحضاري) -في كتابنا (السنة مصدرا للمعرفة والحضارة) -ىذا المبدأ أو ىذه القاعدة الهامة ،التي

قلت في شرحها وإيضاحها:
يجب أف يعيها أبناء أمتنا ،وىي :االتِّباع في الدِّين ،واالبتداع في الدنيا! وقد ُ

(من مفاىيم ىذا الفقو الحضاري :أف األصل في أمور الدِّين ىو االتِّباع ،وفي شؤوف الدنيا ىو االبتداع .فالدِّين قد أكملو اهلل تعالى،
ت َعلَ ْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
ِ
وأتمم بو النعمة ،فبل يقبل الزيادة ،كما ال يقبل النقصاف:
بلـ ِديناً
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
الْيَػ ْوَـ أَ ْك َمل ُ
يت لَ ُك ُم ْاأل ْس َ
ْ َ ََ
[المائدة.]3:
والتعبد هلل يقوـ على أصلين كبيرين:
األوؿ :أال يعبد إال اهلل تعالى ،وكل ما عبده الناس من نجم في السماء أو صنم في األرض ،أو نبات أو حيواف أو إنساف فهو باطل،
وؿ إَِّال نُ ِ
ِ ِ
وحي إِل َْي ِو أَنَّوُ ال إِلَوَ إَِّال أَنَا فَا ْعب ُد ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
وف [األنبياء.]25:
ُ
وىذا ما جاء بو كل رسل اهللَ :وَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَػ ْبل َ َ
أمرا لم يجئ بو قرآف وال سنة ،فهو
والثاني :أال يعبد اهلل تعالى إال بما شرعو في كتابو وعلى لساف رسولو ،وكل َمن أحدث في دين اهلل ً

مردود على صاحبو ،كما في الحديث الصحيح" :من أحدث في أمرنا ما ليس فيو فهو رد"]" ،[5من عمل عمبل ليس عليو أمرنا"].[6
وفي الحديث اآلخر" :إياكم ومحدثات األمور ،فإف كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضبللة"].[7

فحرفتها ،وأضافت إليها ما
وبهذا حمى النبي صلى اهلل عليو وسلم الدِّين من المحدثات والمبتدعات التي دخلت على األدياف السابقة َّ
حرمو.
وحرمت ما أحلَّو ،وأحلَّت ما َّ
يسره اهللَّ ،
وعسرت منها ما َّ
ليس منهاَّ ،
فحرموا الزواج ،وزينة
وحسبنا مثبل على ذلك :ما ابتدعو النصارى من الرىبانية العاتية ،التي صادروا بها فطرة اهلل التي فطر الناس عليهاَّ ،

اهلل التي أخرج لعباده ،والطيبات من الرزؽ .وغبل بعضهم حتى حرـ على نفسو من الماء والنظافة ،واعتبروا البقاء على القذارة أقرب إلى اهلل،

متحسرا :لقد كاف من قبلنا يعيش أحدىم طوؿ عمره ال يبل أطرافو
والنظافة أدنى إلى الشيطاف .حتى قاؿ أحد رىباف العصور الوسطى في أوربا
ً
بالماء ،ولكننا -واأسفاه -أصبحنا في زمن يدخل فيو الناس الحمامات]![8

ويبدو أف دخوؿ الحمامات تلك عدوى انتقلت إليهم من المسلمين في األندلس! فقد ذكروا أنو كاف يوجد في قرطبة ستمائة حماـ]![9
وىذا التشديد على النفس ،ىو ما َّ
حذرت منو السنة .فعن أنس بن مالك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوؿ" :ال تشددوا على

أنفسكم ،فيشدد اهلل عليكم ،فإف قوما شددوا على أنفسهم ،فشدد اهلل عليهم ،فتلك بقاياىم في الصوامع والديار
اىا َعلَْي ِه ْم
َكتَ ْبػنَ َ

[الحديد.[10]"]27:

وىا َما
َوَر ْىبَانِيَّةً ابْػتَ َد ُع َ

وفي مقابل ىذا التشديد في أمر الدِّين ،وإيجاب االتِّباع فيو ،كاف التسهيل في أمر الدنيا ،وفتح باب اإلبداع واالبتكار في كل ما يتعلَّق
بها.
وال غرو أف َّ
حث الرسوؿ الكريم على ابتكار مناىج الخير ،واختراع ما تجود بو القرائح المبدعة من صور العمراف ،واإلصبلح والتجديد،

سن في اإلسبلـ ُسنة حسنة فلو أجرىا ،وأجر من عمل بها من بعده ،من غير
في العلم والعمل والفن .وفي ىذا جاء الحديث الصحيح" :من َّ
أف ينقص من أجورىم شيء"].[11

وىذا ما مضى عليو الصحابة والمسلموف في القروف األولى :نجد الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم اقتضاىا

تطور الحياة في زمنهم ،ووجدوا فيها الخير والمصلحة لؤلمة ،ولم يتقدـ بها أمر وال نظير ،مثل كتابة المصاحف ،وجعل الخبلفة شورى ]،[12

وضرب النقود ،واتخاذ السجن ،وغير ذلك ،مما استدؿ بو األصوليوف على حجية المصلحة المرسلة].[13

ِ
ومصر األمصار ،واتخذ التاريخ  ...إلخ ما
دوف الدواوينَّ ،
المعلَّى في االبتكارات .ولذا قيل :ىو أوؿ من َّ
وعمر لو في خبلفتو الق ْدح ُ

عرؼ من َّأولياتو رضي اهلل عنو .وعلى ىذا المنهج :مضى خير قروف األمة.

الم ْح َدثات في العقيدة ،والمبتدعات في العبادة ،وحافظوا على جوىر الدِّين من الشوائب والطفيليات الغريبة .وفي الوقت نفسو
قاوموا ُ

ابتكروا علوما جديدة لخدمة الدِّين ،مثل :علوـ النحو والصرؼ والببلغة ،ووضعوا معاجم اللغة ،وطوروا علوـ الفقو والتفسير والحديث

ورد فروعها إلى أصولها .فكاف علم أصوؿ الفقو ،وأصوؿ الحديث ،وأصوؿ التفسير،
ودونوىا ،وابتكروا علوما خادمة لها ،لضبط قواعدىاِّ ،
َّ

وعلوـ القرآف.

وترجموا علوـ األمم األخرى ،فاقتبسوا منها ،وعدَّلوا فيها ،وأضافوا إليها ،ونبغ منهم أعداد ال تُحصى في علوـ الطب والفلك والفيزياء

والكيمياء والبصريات والرياضيات وتقويم البلداف ،وغيرىا من أنواع المعارؼ والعلوـ .وابتكروا علوما أخرى لم تعرفها األمم السابقة كاليوناف
وغيرىم ،مثل (علم الجبر) الذي اخترعو العبلمة ال ُخوارِزمي ،وىو يؤلف رسالة في علم المواريث والوصايا.
ولما تخلف المسلموف :انعكست اآلية عندىم ،فابتدعوا في أمور الدِّين ،وجمدوا في أمور الدنيا!!)].[14

إننا ندعو المسلمين ،ونلح في الدعوة عليهم ،أف يحددوا األىداؼ بوضوح ،ويضعوا المناىج بدقة  ،للتجديد في أمر الدين ،والتطوير
في أمر الدنيا ،بحيث يكوف يومهم أفضل من أمسهم ،وغدىم أحسن من يومهم ،فالمسلم الحق ىو الذي ينشد(األحسن) دائماً ،وليس مجرد
اد الَّ ِذين يست ِمعو َف الْ َقو َؿ فَػيتَّبِعو َف أَحسنَوُ أُولَئِ َ َّ ِ
الحسن ،كما قاؿ تعالى في القرآف الكريم  :فَػبشِّر ِعب ِ
ك ُى ْم أُولُو
اى ُم اللَّوُ َوأُولَئِ َ
ين َى َد ُ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
ك ا لذ َ
ْ َ ُ َْ
ْاألَلْبَ ِ
اب (الزمر.)17،18 :
ومن المهم جدا في ىذا المقاـ :أف يميز بين ما يجدد وما ال يجدد من الدين

] ،[15وما معنى التجديد وجوانبو ،ومن ىو المجدد

الحق ،وكذلك بين ما يطور وما ال يطور من المجتمع والحياة ،بحيث تحترـ الثوابت ،ويبقى المجاؿ مفتوحا وواسعا في المتغيرات ،وما

أكثرىا].[16

دعوى ثبات الدِّين وتغير الحياة:
وقد ناقشنا في كتابنا (اإلسبلـ والعلمانية) دعوى ثبات الدِّين وتغير الحياة ،بأنها دعوى غير مسلمة ،فليس كل الدِّين ثابتا ،وال كل

الحياة متغيرة.

بل الثابت في الدِّين :العقائد والشعائر العبادية والقيم والفضائل واألحكاـ القطعية ،التي عليها تجتمع األمة ،وتتجسد فيها وحدتها

الع َق ِديَّة والفكرية والشعورية والعملية .وىي تمثل (ثوابت األمة) التي ال يجوز اختراقها وال تجاوزىا .وربما كانت ىي قليلة جدا ،ولكنها مهمة
َ

جدا.

أما معظم أحكاـ الشريعة فهي ظنية ،وىي قابلة لبلجتهاد والتجديد واختبلؼ اآلراء ،وفيها يتغير االجتهاد ،وتتغير الفتوى بتغير الزماف
والمكاف والعرؼ والحاؿ .ففي ىذا المجاؿ الرحب يعمل العقل اإلسبلمي ،ويصوؿ ويجوؿ مهتديا بما أنزؿ اهلل من الكتاب والميزاف.
وال غرو أف اختلفت المذاىب والمشارب ،واختلف أىل المذىب الواحد فيما بينهم في مسائل شتَّى ،واختلف قوؿ اإلماـ الواحد في

المسألة الواحدة ما بين فترة وأخرى ،وكاف ذلك موضع قبوؿ وترحيب من علماء األمة الذين أعلنوا بكل وضوح :أف اختبلؼ العلماء رحمة
واسعة ،كما أف اتفاقهم حجة قاطعة].[17
ولهذا دخلت الشريعة ببلد الحضارات المختلفة في فارس والعراؽ والشاـ ومصر والهند وغيرىا ،فما عجزت عن عبلج مشكلة ،وال

ضاؽ صدرىا بجديد يعرض عليها ،بل وجدت في َس َعة نصوصها ،وشموؿ قواعدىا ،وعموـ مقاصدىا :ما يفي بكل مطلب ،وما يجيب على

كل تساؤؿ.

بمحكمات نصوصو ،وكليات قواعده -أف نفرؽ بين المقاصد والوسائل ،وبين األصوؿ والفروع ،وبين الكليات
لقد علمنا اإلسبلـ ُ -

والجزئيات ،فنحرص على الثبات في المقاصد والغايات ،وعلى المرونة في الوسائل واآلليات ،على الثبات في األصوؿ والكليات ،وعلى

المرونة في الفروع والجزئيات .وبهذا ال نقف في وجو التطور واإلبداع ،إال إذا كاف مسخا لهوية األمة وذاتيتها باسم التطور.

ىذه نظرتنا إلى الدِّين ،فيو ثبات وفيو تغير ،فإذا نظرنا إلى الحياة لم نجد الحياة كلها متغيرة كما زعم الزاعموف .بل جوىر الحياة ثابت،
وجوىر اإلنساف ثابت ،وجوىر الكوف ثابت .واألعراض ىي التي تتغير.
إف السماء ىي السماء ،واألرض ىي األرض ،والبحار ىي البحار ،والشمس والقمر والنجوـ ال تزاؿ تسير في أفبلكها مسخرة بأمر ربها،
َّت اللَّ ِو تَػ ْب ِديبلً ولَن تَ ِج َد لِسن ِ
تحكمها سسن ثابتة ال تتغير وال تتحوؿ :فَػلَن تَ ِج َد لِسن ِ
َّت اللَّ ِو تَ ْح ِويبلً [فاطر.]43:
َ ْ
ْ
ُ
ُ
وعر ِ
ضيا ،كأف ينجح اإلنساف في تخضير الصحراء ،وقد يغلب التصحر اإلنساف فيأكل األرض
قد تتغير بعض األشياء تغيرا جزئيا َ َ

الخضراء ،وقد يطغى البحر على اليابسة فيأخذ منها ،وقد يردـ اإلنساف جزءا من البحر ،فيضمو إلى اليابسة ،وقد يحوؿ اإلنساف ماء البحر
الملح األجاج إلى عذب فرات سائغ شرابو … إلى غير ذلك من التغيرات المحدودة ،التي ال تناؿ من ثبات جوىر الكوف والحياة.
واإلنساف قد تغيرت قدراتو وإمكاناتو ،وتغيرت معارفو ومعلوماتو ،فأمسى يحلق في الهواء كالطير ،ويغوص في البحار كالحوت ،ويختصر

المسافات ،ويضاعف القدرات ،ويهتدي إلى الثورات العلمية الهائلة :اإللكترونية والتكنولوجية والبيولوجية والنووية والفضائية ،وثورة
االتصاالت ،وثورة المعلومات.

ومع ىذا كلو ،ظل اإلنساف ىو اإلنساف في جوىره وحقيقتو ،بعقلو وعاطفتو وضميره ،وجسمو وروحو ،باستعداده للخير والشر ،وللفجور

والتقوى.

الخيِّر الطيب الذي تمثل في ابن آدـ األوؿ الذي ُسمي (ىابيل) ،وبقي كذلك اإلنساف الشرير الخبيث الذي تمثل في ابن
بقي اإلنساف َ

آدـ الثاني الذي ُسمي (قابيل).

نعم ،تطورت أدوات القتل وأساليبو عما كانت من قبل ،وأصبح في استطاعة اإلنساف أف يخفي جثة القتيل بإذابتها بواسطة محاليل
كيميائية معينة ،ولكن جوىر الخير والشر ظبلَّ كما ىما في إنساف عصرنا كما كانا في العصر األوؿ.
ومن ىنا سقطت دعوى أف الدِّين كلو ثابت ،وأف الحياة كلها متغيرة.
وأود أف أنبو ىنا إلى :أف اإلسبلـ ال يمنع تطور الحياة ،وانتقالها من السيئ إلى الحسن ،ومن الحسن إلى األحسن .بل نرى اإلسبلـ أبدا

يشوؽ المسلم إلى (التي ىي أحسن) في كثير من األمور ،فهو يحاور بالتي ىي أحسن ،ويدفع إساءة المسيء بالتي ىي أحسن ،ويقرب ماؿ
اليتيم بالتي ىي أحسن.

س َن َما أُنْ ِز َؿ إِلَيْ ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم
و يتطلع دائما إلى (األحسن) في كل شيء ،كيف ال وقد علمو القرآف ذلك حين قاؿ:
َواتَّبِ ُعوا أ ْ
َح َ
ِ ِ َّ ِ
سنَوُ [الزمر.]17،18:
ين يَ ْستَ ِم ُعو َف الْ َق ْو َؿ فَػيَتَّبِ ُعو َف أ ْ
[الزمر ،]55:وقاؿ تعالى :فَػبَش ِّْر عبَاد * الذ َ
َح َ

ولقد رأينا الرسوؿ الكريم يعني بأمر (اإلحصاء) قبل أف يهتم بو البشر ،فطلب من أصحابو أف يحصوا لو عدد َم ْن يلفظ باإلسبلـ

فأحصوا لو ،فكانوا ألفا وخمسمائة رجل].[18

وفي بعض الروايات" :اكتبوا لي … "] ،[19فهو إحصاء يُراد تدوينو وكتابتو.
وىو عليو الصبلة والسبلـ ،يقدر التجربة في شؤوف الدنيا ،ويبني عليها نتائجها ،فحين رأى في بعض أمور الزراعة أمرا ،وأظهرت النتائج
خبلفو ،قاؿ لهم بكل وضوح" :أنتم أعلم بأمر دنياكم"] .[20فأنتم المرجع المعتبر في األمور الفنية والدنيوية التي تحسنونها ،دوف حاجة إلى
الرجوع إلى الوحي].[21

فَانْػتَ ِش ُروا فِي ْاأل َْر ِ
ض ِل اللَّ ِو
ض َوابْػتَػغُوا ِم ْن فَ ْ

وىو لم ِ
يكتف بدعوتهم إلى العمل لدنياىم:
ِ ِِ
ِِ
الملك.]15:
َمنَاكب َها َوُكلُوا م ْن ِرْزقو [ ُ

[الجمعة،]10 :

بل حثَّهم على أف يحسنوا العمل ،ويَػ ْبػلُغُوا بو درجة اإلتقاف واإلحكاـ ،وجعل ذلك فريضة دينية مكتوبة عليهم ،فقاؿ

اإلحساف على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"].[22

شوا فِي
فَ ْام ُ
" :إف اهلل كتب

واإلحساف ىو :االتقاف الذي يحبو اهلل ،فهو تعالى يحب المحسنين ،ويحب من أحدنا إذا عمل عمبل أف يتقنو.
ومن توجيهات القرآف االقتصادية الرائعة:

ِ
اؿ الْيَتِ ِ
س ُن
َوال تَػ ْق َربُوا َم َ
يم إَِّال بِالَّتِي ى َي أ ْ
َح َ

[األنعاـ ،152:اإلسراء.]34:

ولي اليتيم عن أمثل الطُُّرؽ للمحافظة على ماؿ اليتيم من جهة ،وعلى تثميره وتنميتو من جهة أخرى ،بحيث يبقى
على معنى أف يبحث ّ

أصلو سليما ،وتتابع ثمراتو باستمرار .وفي ىذا يتنافس أىل المعرفة بالماؿ ،والخبرة باالقتصاد ،والعارفوف بطُُرؽ التشغيل واالستثمار .فلو

وجدت طريقة أو أكثر لتنمية ماؿ اليتيم ،طريقة حسنة ،وطريقة أحسن منها ،فالقرآف ينهى أف يُػ ْقتَػ َرب من ىذا الماؿ إال بالطريقة األحسن

واألفضل.

مهتموف بتثمير أموالهم الخاصة ،وقد يهملوف أمر ماؿ اليتيم ،فنُبِّهوا
وإنما َّ
وصى بماؿ اليتيم خاصة ،ألف الناس -بطبيعتهم وفطرتهمُّ -
عليو ،حتى ال يغفلوا عنو.
وتوجيو القرآف العناية إلى حسن استثمار أمواؿ اليتامى ،فيو إشارة واضحة إلى العناية بحسن استثمار أمواؿ األمة كلها ،وأف يكوف

بالطريقة التي ىي أحسن وأفضل ،في حفظ األصوؿ ،وتنمية الفروع ،فالماؿ ىو قواـ المعيشة ،وعصب الحياة ،ونعم الماؿ الصالح للفرد

الصالح ،وللجماعة الصالحة أيضا.
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