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في إٛبه الزقليل العلميي اليند ك ّّي زؤ ّسٍَّيخ ّسّ ي ح ثي ؽيلاك لللهاٍيبد اااثؾيبس االمزعلّي
ثمواععبد علميخ لمغم عخ ّن الكزت الزي ريفو ثهيب المكزجيخ العوثييخ االعبلمييخ اٍيزالمذ المسٍَيخ ي
الغمعييخ الم اف ي للزبٍييش ّيين رْييو ن الضييبلي/أكز ثو ّيين الَ ي خ ٍ ّ ) 2015ييمهب الضقييبفي ث هّييخ ؽ ي
أٛواؽييخ الييلكز ه ٍييعل الييل ن العضمييبلي اٌذٌٚةةح اٌّذٔ ةةح الةةم ا ة ي ِماعةةذ اٌمةةشيؼح ا ع ة ِ ح) امل ي
ثؾٚي ه الييلكز ه ٍييعل اثمَييبممخ عييلك ّيين ااٍييبرنح الجييبؽضين ّيين رقّٖٖييبد علميييخ ّقزلمييخ ثييااها
رؾليليخ-لقل خ لهنه ااٛواؽخ.
في ثلا خ كلمزؤ ر عؤ اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي ثبلْكو لمسٍَّخ ّسّ ح ث ؽلاك الزي أربؽذ
لؤ منه الموٕخ لي بقِ ّيش ّغم عيخ ّين ااٍيبرنح الجيبؽضين أٛواؽزيؤ الزيي ميي فيي اإي

ّْيوا

كزبة اأ ّكل ّ
أح ّب ٍيَمعؤ ّن رؾليي د االزقيبكاد ّين ٛيوم المزيل ّفلين ٍزَيبعله علي روي و أفكيبهه
ارغ لمب قج لْومب.
ثعل ملي

الولي ّين رؾل يل ّيب قٖيله ثبللاليخ المللييخ ثبعزجبهميب اللاليخ المغَّيلح ليةهاكح العب ّّيخ

لل بً ارؾزكم للق الين اليٌ ام اء الؾ ّكب ارَز ل لممبميم الم ا ٛخ االزعبقل االل مقواٛيخ ّجيّ ب ً ألّيؤ
ٍيُعبلظ منا الممه

ّن ف

المؾباه اآلريخ:

 ّلليخ المغب الللي د في اإلٍ . ّلليخ الممبهٍخ الَيبٍيخ في اإلٍ . ّقبٕل الْو عخ اكاهمب في ّلليخ اللالخ.افييي ّعبلغزييؤ لهيينه المؾييباه كافييش الييلكز ه العضمييبلي عيين أٛواؽزييؤ القبللييخ ثييبلزمييي ثييين الييل ي
االَيبٍي ّ ولقب ً ّن َّلّمخ أٍبٍيخ مي ألّهب ّغوك رغوثخ ربه قييخ قيل ّيوّد االزهيذ اأح ّمهي

اللاليخ

اإلٍ ّيخ الند ّب في العٖو الؾل ش اٍزعمبلؤ للزعجيو عين لمي مط الؾكيم الَيبٍيي اليند مزيوٗ أليؤ
ؾقّ المقٖ ك الْوعي ّغوك ّٖولؼ عل ل ال عج ّو عن «ؽقبل ك يخ أا ّوعيخ» ثليعجّو عن رٖ ّ ه
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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المَلمين ؽ

ّب ز ق ح إل أح ك ح عليؤ ااقعهم ام ّغب ل فز م االزع ُّلك ثيين المَيلمين ثؾَيت

العٖي ه اااقوييبه االٍييّمب ألّبلج يبء الَيبٍييي قييل ر يّيو ثْييك عيينهد اأٙيؾذ ٍيييبقبد المكييو الَيبٍييي
الزقليييلد الي ي

ُّزغييباىح .فمييش لْ ي ء اللالييخ ماد الؾييلاك الغ وافيييخ إٔييجؼ ّيين ال ٚيواهد رغييباى

«اللالخ الغبّعخ» في ّقزلف َّميبرهب االموبثقخ ا ّّخ العقيلح ّن أعي الزاٍييٌ لمكيوح اللاليخ ثممه ّهيب
المعبٕو.
ارجعيب ً ليينل

لييم رعييل فييي ليييو العضمييبلي «ع َيييخ المَييلم عقيلرييؤ»؛ ّ
اح ع َيييخ المييوك–َّييلمب ً أا

غيوه -كالزؤ الزي زمي إلي رواثهيب اّين غييو الممكين إعيبكح اٍيز جبد ال اقيش الَيبٍيي القيل م ّين عل يل
فبل ٙش العبلمي اٍزق ّو عل ق اعل عل لح.
امكنا وف٘ العضمبلي القل ٜثين الوبعخ الل يخ االوبعخ الَيبٍيخ؛ فبلوبعيخ الل ييخ ال ركي ح إال
هلل اهٍ لؤ ثنل اهكد اآل بد القوآليخ الٖو ؾخ اال رك ح اؽل ثعيلممب؛ فهميب ّٖيله الزْيو ش اليل ي
كاح ّ بى  .أ ّّب الوبعخ الَيبٍيخ فلهب ّ و ّ ب و فهيي ّجيّ يخ علي رعبقيل كي ح فيي المغزميش ثوٙي
أث بلؤ اافزيبهمم الؾوّ .االهلم ّ ؤ هعب خ ّٖبلؼ المغزمش اؽمظ اٍزقواهه اال رقزلف في ّيء عن
ّمه

«الوبعخ» للمسٍَبد الم زقجخ االمَسالين ع هب في المكو القبل لي المعبٕو .اؽلاك منه الوبعخ

اك لهييب ال رزعلّ ي ثعقيييلح المييوك اال ثبلزياّبرييؤ الل يييخ ُعييوم ال قييبُ لمَييؤ رقو ج يب ً فييي كزبثييبد المقهييبء
االم يّو ن المَلمين افي فقهبء القبل ح المعبٕو ن.
ّ
إح منا الزمييي ثين مبرين الوبعزين ال ع ي فٖ ً رب ّّب ً ثين الل ي االَيبٍي؛ ثي مي رميييي ثي هميب
غل ٍ له الْوعي ع ل العضمبلي في ّ
أح العلمبء ّض اثن ريميخ االعي ثن عجل الَ

االْبٛجي قَّيم ا

ّغبالد عم اإللَبح إل ّ :غب «عجبكد» أا رعجّلد اّغب عبكد الك ٍّ ّ وقؤ اّ هظ رعبّ المَيلم
ّعييؤ .افييي ميينا اإلٛييبه ق ي ّل ّغم عييخ ّيين ااكلّييخ عل ي ّ
أح ال ٖ ي ٓ الْييوعيخ ال رز ٚي ّمن فييي ااّ ي ه
المورجوييخ ثييبلؾكم االلالييخ ارييلثيو الْيياح العييب إال ّجييبكه عب ّّييخ اّ عّهييبد ولييت ّيين المَييلمين أح
غزهييلاا فييي إٛبهمييب اأح جييلع ا أاف ي الَييج لزؾقيقهييب اكيييف ّ
أح الزغييبهة الزبه قيييخ للمَييلمين ثعييل
الوٍ

ليَذ ّن ص ّم إال فهمب ً لزل المجبكه اروجيقب ً لهب اليَذ ّليّخ اعيب المَلمين ثعلمم.
لنل

ّ
إح اااف

في ليو العضميبلي االعزيوام ّ
ثياح ال ييب الَيبٍيي اليند ج ييؤ المَيلم ح مي

ث بء ثْود اعزهبكد جلع لؤ اف ظوافهم اؽبعبرهم امي ث يبء ّؾب يل فيي إٔيلؤ مكين أح زقبٍيم ه ّيش
غيو المَلمين ّن ال ٛن لمَؤ أا قزَم ا لم معؤ ّش ّغزمعبد أفوى.
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ثعل مل

ر با الكلمخ اليلكز ه المقزيبه الج عجيل الي اد أٍيزبم الملَيمخ فيي عبّعيخ الؾَين الضيبلي

د ّ هغيييخ
اليند ٍي ّغ ثعيي٘ االؽزييواىاد الم هغيييخ المزعلّقييخ ثمييب رووؽييؤ ّضي ميينه القييواءاد ّيين ٕييع ثب ٍ
اّعوفيخ فبّٕخ .غل الجبؽش الند غي القواءح لمَؤ أؽيبلب ً أّيب فييبه ن ويوػ كي ّ ّ هميب عيلكاً ّين
الٖع ثبد :إ ّّب أح قيم العمي الو قيب ً ّين ّوععيزيؤ الْقٖييّخ ام يب ٍي م ُميبهً لقيلاً ّوععييب ً ٍيه ً
اغيو ّ  ٙعي اإّيب أح َيبل ال هقيخ الو قيب ً ّين ّوععيبرهيب امينا ّيب غعليؤ فيي ؽبليخ رعيبهٗ ّيش
ّ ولقبرؤ.
الزمبكد من ن الم قمين افزبه ااٍزبم الج عجيل الي اد أح َيز ل إلي ثعي٘ االؽزيواىاد الم هغييخ
االمعوفيخ الزي رم ّك ؤ ّن رقوّي ث ح الموععيبد االزعبٛي ّش العم في إٛبه اؽزوا ؽقلؤ المعوفي ّش
رييو المَييبفخ الٚييواه خ ّعييؤ للقييواط ثق ٕييبد ّز اىلييخ اماد ٕييلقيخّ .يين ثييين ثعيي٘ أميي ّم ميينه
ال ٚاث:ٜ
 -ؽٖو الم ٙ

ٙمن ؽقلؤ المعوفي القبٓ اللالخ الملليخ).

 ال قييل الممييبميمي؛ أد الزمييييي ثييين الممييبميم الزييي غييود ثهييب العم ي فييي ّغييب الْييو عخ ارل يالمعزملح في ؽق ّغب العل


اإللَبليخ.

ارَييش الؾييل ش عيين لمي مط «اللالييخ الملليييخ» ثييين عييلك ّيين الجييبؽضين لكيين مي

ؾمي ميينا

الزٖ ّ ه المعبلي لمَهب ثبل َجخ إلي الغمييش ّ
إح م يب ؽبعيخ إلي ال ٙي ػ ال ييود اإلي رؾل يل المعيبلي
الزي لقٖلمب ثبل َجخ إل علك ّن الم  ٙعبد االممبميم.
 ربه قبليييخ الممييبميم االزٖي ّ هاد :ال ي ّلعي الجبؽييش ّأح كالييخ الملليييخ كبلييذ ّ عي كح فييي الزييبه ـ
العوثي ال ٍي ٜالك ّؤ ق

إلّيؤ لييٌ م يب فيي اإلٍي

رووػ رَبؤالد كجيوى ؽي

الع قيخ ّيش ّميبميم ّغيباهح أا ّزقبٛعيخ فيي ؽقي الَيبٍيخ الْيوعيخ ّضي

ّيب زعيبهٗ ّعهيب اّيش ملي

ّ
إح مينه اإلّكبلييخ

الق فيييخ ااإلّبّيييخ أا المغزميييش ّضييي اليييللي ح  )msiraluceSاالعلمبلييييخ  )élcicaLأا ؽزييي الييي ٔ
الكزبة االَ ّخ ااالعزهبك) فيمب قّٔ اٙعيخ الوٍ

الل يخ االقٚبليخ االَيبٍيخ.

المي ّخ ااٍبٍييخ لهينه االؽزيواىاد ؽَيت الجبؽيش ألّهيب رؾييل ث يب عين الزواّي اإل يل ل عي غييو
الج ّبء ار فّو إّكبليخ ٙج ٜاٍزعمبالد المٖولؼ في ّغيبلي العلي

الْيوعيخ االعلي

اإللَيبليخ كميب ألّهيب

رسٌٍّ لؾ اه مكن أح ؾقّ رواكمب ً اّواععخ للزٖ ّ هاد االم اقف المَجقخ.
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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اثعل منه االعزجبهاد الم هغيخ الزق ٕبؽت ال هقيخ إلي ثييبح ألّيلٍ .يعل اليل ن العضميبلي قيل ه ّكيي
عل َّالزين في عمليخ لؾذ رٖ ّ ه إٍ ّي لللالخ الملليخ ممب:
 الزمييي ثين اافعب الل يخ المَزلهمخ ّن ال ؽي امي المولقخ االزي رزَم ثبلعٖيمخ ااافعيبالَيبٍيخ القبلمخ عل ّعب يو المٖلؾخ االقبثلخ للمواععخ االزو و في اليّبح االمكبح.
 -اٍيييزلهب ّقبٕيييل الْيييو عخ االمقٖييي ك ثهيييب ؽميييظ اليييل ن االييي مٌ االعقييي

اال َييي

االميييب

ااعزجبهمب الموعش ااٍبٍي ل عزهبك االغل ل.
اللكز ه المقزبه-في االعزجبه ّ
أح المؾ في أفعب الوٍ

اإما أفللب -ق

مي القيوآح االؾيل ش

االَيوح األّهب رمض الموععيخ ااٍبٍيخ في اٍزلهب ّقبٕل الْو عخ لله ألّ ب أّب ّْوا راا لي زولّش
إل قواءح ال ٔ الو قب ً ّن ّقزوة عل ل لَيو فيؤ عل القوب لمَهب الزي ٍبه عليهب ال وة االزي رزمضّي
في الؾقيقزين اآلريزين:
 ّأح الق ى االعزمبعيخ االضقبفيخ االَيبٍيخ ماد الموععيخ الل يخ مي الزي ثبّود عمليخ اإلٕ ػ
في ال وة امل لَججين اص ين:


ألهب رزمزّش ثبلمعوفخ اثبلٖلقيخ المول ثزين لمجبّوح منه العملييخ فبللهاٍيبد العليم-إلَيبليخ

رزي افو علي المعوفييخ الٚييواه خ لممبهٍييخ ميينا ال قييل الك ّهييب ال رؾيىجييبالعزوام الٚييواهد ّيين ٛييوم
المزل ين ّب عع منا ااصو ؾٖو في الجعل ال يود كاح الزاصيو في الَل كبد االقيم الل يخ.


ألهييب ٕييبؽجخ ّٖييلؾيّخ فعليييخ فييي رؾقي ي ميينا الزغل ييل الييل ي لم ءّييخ ألمييب ٛالزييل ُّن ّييش

رٖ هارهب اثواّغهب الَيبٍيخ.
 -أح الزاا

م ااكاح ااٍبٍيخ للقيب ثعمليخ إعبكح القواءح فه ّن عهخ ؾبفظ عل الع قخ ّيش

ال ٔ لك ّؤ زغباىمب ّن عهخ صبليخ.
 س ّّو منا الز عؤ في ليو المزل ّف كالمب ً إل اهرمب هٕيل العق ليخ للى الميبعلين الَيبٍييينفه قزٚي ّين عهيخ أح عزيوم الزييبه الميل ح ثؾي إٔيؾبة الموععييخ الل ييخ ثبلمْيبهكخ فيي الؾييبح
الَيبٍيخ كمب قزٚي أح عزوم إٔؾبة الموععيخ الل ييخ ثؾي عمييش المك ليبد الَيبٍييخ فيي االعزقيبك
االزعجييو االممبهٍيخ امي ّيب رولّييت ؽي ّلاً أكلي ّين الؾلييم  )ecasullisالييٌ الزَيبّؼ) اليند َييمؼ
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ث ْ ء عيلك ّين القيواءاد الم اى يخ للي ِّٔ اليل ي االزيي رزمزّيش ثقيله ّين القجي
ٙوة ّن الزعب ِ ّش القواءح الوٍميخ المعزملح .كمب زولّت منا المَز ى ّن الممبهٍخ الَيبٍيخ ؽٖي

أا ؽزي الز بٙيي فيي

رو ّ ه في فلَمخ الل خ افي المسٍَيبد الَيبٍييخ ؽييش َيزويش الغمييش الي ط المغيب العمي ّي اإعيبكح
قواءح ال ٖ ٓ الل يخ ثؾو ّخ عجو إعبكح ر ييم الع قخ ثيين اللميظ االمع ي

اإعيبكح رورييت ٍييب الي ٔ

الل ي ّش الَيب الؾ ّي االمزغ ّلك.
ؽييظ الييلكز ه المقزييبه ألّييؤ رزورّييت عل ي الزعييبُ ّض ي ميينه القييواءاد آصييبه إ غبثيييخ عل ي

امكيينا

المغزمعبد العوثيخ االٍيّمب في اليوام الزي لعيْهب اّن ثين منه ال زبلظ:
 -كَو الو

القبل الند كوٍّزؤ القواءاد الزإيليخ الزيي رعزميل ّقبهثيخ ظبمو يخ أهص مكَييخ)
إل الزمبٕي اللقيقخ إل إفَبػ ّغيب أاٍيش للعقي

لل ٔ االقواط ثؤ ّن اظيمخ الزؾو م اّن اللف
اللمع اإللَبلي.

 فلقلخ الزمزوً الَ ّي الْيعي اهاء ف لقي الق فخ ااإلّبّخ اف المقزٚييبد الزواصييخ ااٙيشعبلت ااٍش ّن ّعيِ اإللَبح اّن ّٖيوه ثين ل ؤ.
 -ىعيعخ الوؤ خ الزقليل خ اإلف الييخ الزيي رقي

علي فكيوح الْيم ليخ؛ أد ّ
أح اإلٍي

لييٌ عقييلح

فؾَت الك ؤ ليو خ ٍيبٍيخ ااقزٖبك خ اأف قيخ ...اأح اللالخ هكن ّن أهكبح الل ن.
 إفَبػ المغب أّب كلي ح ٕ )esiraluceSبعلح ك ح فيهب الل ن ّلكب ً للمغزمش ا ؾٖيو كاهاللالخ في رلثيو الزع ُّلك الل ي ااؽزوا ؽو ّخ العقيلح االٚميو.
أفيواً رقي ّل الكلميخ اليلكز ه ؽَين ٛيبه
الؾَيين اا ّا

أٍيزبم العلي

الَيبٍييخ االقيبل ح االلٍيز ه فيي عبّعيخ

ث هقزييؤ ا مكيين إ غبىمييب فييي ثيييبح ّ
أح الييلكز ه ٍييعل الييل ن العضمييبلي قييل الولي

فييي ٍلَييلخ

ّقبالرؤ ّن الؾوٓ عل الزإي الْوعي لقبعلح الزمييي ال اٙؼ ثين أّو اليلليب اأّيو اليل ن صيم وركيي
ثم هغيخ الممبصلخ الم وقيخ عل الزمييي ثين الل ي االللي د كوافع ٍخ ّ بٍجخ لللفب عن الزميييي ثيين اليل ي
االَيبٍي اعزمبكاً عل اللهاط الَيبٍخ ٙيمن «عبك يبد» المغيب اليللي د االو قيب ً ّين رعو يف علميبء
اإلٍ

ألمَهم للَيبٍخ الْوعيخ اّن الزمييي ثين رٖوفبد الوٍ

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

7

الَيبٍيخ االزْو عيخ/الل يخ.

www.mominoun.com

اثعل الزاٍيٌ الم هغيي لزمضّي المغيب الَيبٍيي كمغيب ٍ للممبهٍيخ المللييخ اللمقبٕيل َيزعوٗ
الكبرت  -قٖل ٍعل الل ن العضمبليَّ -ز لاد اعزجبه اللالخ في اإلٍ كالخ ّلليخ الو قب ً ّن ك ح اللالخ
أعل َّز بد االعزمب الَيبٍي.
قييواءح ميينه ال ُٖ ي ٓ رس ّكييل القييوا ٛك .العضمييبلي فييي ٕييف الييلفب عيين فيييبه الزمييييي ثييين الييل ن
االَيبٍيخ كاٛواؽخ صبلض ٍخ رقف عل َّبفخ ّن أٛواؽيخ اإلٍي

ك يب ً اكاليخ اّين أٛواؽيخ المٖي ثيين

اللالخ االل ن ام ارغبهٌ َُيهم فيي الزاٍييٌ ليؤ هُفقيخ عل يلاح؛ كّ .ؾميل عميبهح ك ّ.ؾميل ٍيليم العي ا أ.
ّي ك .هفي عجل الَ ...

هاّل ال

ااما كبلذ منه المقبالد الزي ر زٖ ُو في لييو ؽَين ٛيبه

ّ هغييب ً للزإيي اإلٍي ّي لمكيوح

اللالخ الملليخ رجلا ثعيلح عن االٍزعمب الَيبٍ د االزكزيكي للقوبة ؽ

ّلليخ اللالخ ّن ٛوم ثع٘

الق ى «اإلٍ ّيخ» الند ٍبك في لؾييخ ّيب ثعيل المغيبهاد  ُّ ) 2011زِغيب ً فيي ؽيبالد كضييوح ّميبميم
مغي خ ؽ

الم ٙ

.

ف ي ح ّييب ُمكيين رَييغيلؤ م ييب ّ
أح ميينه ااٛواؽييخ الم زٖييوح لملليييخ اللالييخ رجق ي عييل ّزق ّلّييخ ّييش
الز عهييبد المكو ييخ الَييبللح ؽزي كافي العبللييخ اإل ل ل عيييخ للكبرييت العي ّ أثييوى ّضييب علي ملي ّ قييف
ااٍزبم أؽمل الو َ لي الند كبك وبث ثين اللالخ الملليخ االلالخ ال ك يخ.
االمس ّكييل فييي ليييو ؽَيين ٛييبه

ّ
أح َُّييبممخ ك .العضمييبلي علي ال ُمَييز ى المكييود اال يييود ال

الغ ّلح االٍيّمب ع لّب لَزؾٚو ّب ُكزت ؽ
رؾم كضيواً ّن ِ
لكن القُجّعخ الؾوكيخ للكبرت رم ؼ أٛواؽزؤ أفقب ً ااٍعب ً ٙمن ُّمك يبد رغل يل المكيو الَيبٍيي اإلٍي ّي ّين
«العلمبليخ الغيليخ» أا «اليل ن العلميبلي»

ىاا زي الجؾش عن ال ُمْزو اإلٍ ّي/العلمبلي ااالّزجب ّش أفكبه الؾلاصخ الَيبٍيخ.
ام ّب ووػ كضيواً ّن ااٍئلخ ؽَت اعزقبك اللكز ه ؽَن ٛبه

ؽ

اآلصبه الزي قل ٖي عهب

رلقّييي ميينه االعزهييبكاد ال ُمعزجييوح كافي الؾوكييخ اإلٍي ّيخ االٍييّمب فييي رمضّلهييب الع قييخ المعقييلح ثييين الييل ي
االَيبٍي كمب ألّ ب ال لَزويش أح لعوم ّب إما كبلذ منه الوؤ خ المج يّيخ علي الزميييي ال اٙيؼ ثيين اليل ي
االَيبٍي قل رسصّو في رٖي ّ ه قويب ااٍيش ّين اإلٍي ّيين الم بهثيخ لوو قيخ ريلثيو ال ييب الَيبٍيي لمَيؤ
للع قخ ثين الْوعيخ الل يخ االْوعيخ الَيبٍيخ االلٍز ه خ؟

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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الم تؼض االدرشاصاخ إٌّٙج ح:
رووػ ّض منه القواءاد ٕع ثبد ّ هغيخ اّعوفييخ فبّٕيخ ا غيل الجبؽيش اليند غيي القيواءح
لمَؤ غبلجب ً أّب فيبه ن ووػ ك ّ ّ همب علكاً ّن الٖيع ثبد؛ إ ّّيب أح قييم العمي الو قيب ً ّين ّوععيزيؤ
الْقٖيخ ام ب قل ك ح ّ َبقب ً إل ّمبهٍخ ٙوة ّن ال قل الموععي الَيه اغييو الم ؾيبى اإ ّّيب أح
َبل العم الو قب ً ّن ّوععيخ الكبرت ام ّب قل جلا ثلاهه ل عب ً ّن اكعبء اّز

الؾقيقخ.

لزمبكد من ن الموجين افزود أح أٍز ل إل ثعي٘ االؽزيواىاد الم هغييخ االمعوفييخ الزيي رم ّك يي
ّن رقوّي ث ح الموععيبد االزعيبٛي ّيش العمي فيي إٛيبه اؽزيوا ريب ٍّ لؾقليؤ المعوفيي ّيش أفين المَيبفخ
الٚواه خ ّعؤ للقواط ثق ٕبد ّز اىلخ اماد ٕلقيخ .الع ّ ّن ثين أمم منه ال ٚاث:ٜ
)1

ؽٖو الم ٙ

ٙمن ؽقلؤ المعوفي القبٓ ام « :اللالخ المللييخ» .1ويوػ ّ ٙي

اللالييخ الملليييخ ٕييع ثبد ّييز ثييلاهه؛ إلّييؤ ّٖييولؼ عل ييل فييي اٍييزعمبالرؤ فيمييب مكيين أح لٖييولؼ عليييؤ
ثبلمْيوا اإلٍي ّ د .لقيل كيبح ّْيوا الق فيخ إلي عهيل قو يت مي االفزييبه المجيللي االعقيلد الييند
زْجّش ثؤ اإلٍ ّ

ح ا واح ألّؤ غيت عن أٍئلخ الل ن االَيبٍخ في ال قذ لمَيؤ .قيل زَيبء الميوءإما

كبح الهلم ّن اٍزعبهح منا المٖولؼ ّن ٛوم ثع٘ الممكو ن اإلٍ ّ ين المعبٕو ن م الزمييي ثين
المغييبلين الييل ي االَيبٍييي فلمييبما ال غييود اٍييزعمب المٖييولؼ الييند ْيييو إلي ميينا الزمييب ي ثٖ ي هح
ّجبّوح؛ أد الللي ح )msiralucalaccl؟ اّيب ااٍيٌ الزيي ج يي عليهيب ميسالء ّعيب يو مينا الز إي
االلمٖب

ثين المغبلين؟
ّقز ٚالؾب ّ
أح ّمه

ثييبلمع

أا

اللالخ الملليخ َّزعبه ّن العل

الَيبٍيخ ال ٙعيخ األّؤ ُْيو إل اللالخ

الييند راٍَّييذ فيييؤ فييي ال ييوة الؾييل ش علي أٍييبً ليو ييخ العقييل االعزمييبعي ثعييل أح رغييباىد

 1ثبعزجبهمب رق

عل ّغم عخ ّن المعب يو الك ليخ األهب ّن صمبهالؾٚبهح اإللَبليخ المعبٕوح.

غيو إٛي
 2لم كن الَ ٛين العضمبلي ح غوؤاح عل رقيل م ألمَيهم ثٖيمزهم فلميبء هثميب ثَيجت قٚييخ اإي القوّيي) اليم
ِ

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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الم اه االعزمبعيخ االل يخ الَبلمخ اأقوّد كالخ القبل ح في إٛبه المَبااح ثين اافواك االغمبعيبد رؾيذ
ّيلّخ الم ا ٛخ.
)2

قزٚييي ّ ييب ميينا الزؾل ييل االٕييو ؽي ٙييج ٜالممييبميم المَييزعملخ افهمهييب فييي ٍيييبقهب

االعزمبعي االضقبفي الزبه قيّ .ن م ب ّ
إح الزإي لهيب ال كي ح ثيبلع كح إلي عيناه ّمزوٙيخ فيي الي ٔ
الل ي الكين ثيبلع كح إلي إٔي لهب فيي ليو يخ العقيل االعزميبعي ارميبكد أّيكب القلي ٜاالزلميي الزيي قيل
رزَيوّة ّيين ثعيي٘ الكزبثييبد الزييي ر زمييي إل ي ؽقي العل ي

الْييوعيخ المعبٕييوح االزييي رمييبهً قييلهاً ّيين

الزلليٌ ال اعي عجو القل ٜثين ّمبميم الل مقواٛيخ االْ هى االزعبقل االجيعخ اااغلجيخ الْعجيخ اإعمب
أالي ااّو ...إلـ ّب يس ّكد إلي رميييش المع ي

اإلي الز ظييف اإل يل ل عي غييو الم ٚيج ٜا ّيخ ّعيب يو

ّ هغيخ.
اللالييخ الملليييخ إلّمييب عجّييو فييي ؽقيقزييؤ عيين أىّييخ عيْييهب المكييو الَيبٍييي

ّ
إح اللغ ي ء إل ي ّمه ي

اإلٍ ّ د .لقل ثل ه منا المكو الو قب ً ّن ال ٖف الضبلي ّن القوح الزبٍش عْو ليو خ في اللالخ عوى
رقل مهب عل ألهب ماد ّٖله إلهي الق فخ) فيي ال قيذ اليند ليم ركين فييؤ ّإال اٍيزلعب ًء ليو ّيب ً ّين ثعي٘
ّمكود اٍيبٍيي الموؽلخ لزغبى ااقش أىّبد الؾكم المززبليخ في المغب العوثي ثعل افبح ال جي االزٖبك
الند لْا ثين المك ّ لبد الَيبٍيخ لللع ح االعبللخ صم ّش الهييبه الق فيخ العجبٍييخ اأفييواً فيي ظي ّ ااىّيخ
الزي عبّزهب اللالخ العضمبليخ في فزواد الهيبه الَلو خ.2
ميمن ّْوا الق فخ عل ااكثييبد اإلٍي ّ خ لمزيوح  ٛليخ اعيوى روي وه ثٖي هح ّؾكميخ
ّن ااف بلي إل ّؾمل عجله إل هّيل هٙب لكي افن ّع

ؽوكيب ً ّيش ؽَين الج يب .االؾقيقيخ ّ
أح الميو

ااٍبٍي ثين المْوا اإلف الي في الق فخ االمْوا الَلمي الؾوكي م ّ
أح المْوا اإلف الي هثٜ
روجي الْو عخ ثقيب كالخ الق فخ في ال قذ الند اعزجو فيؤ المْوا الَيلمي الؾوكيي الو قيب ً ّين ٍييل
قوت ّ
أح عل روجي الْيو عخ ااعزميبك قي الين اٙيعيخ َيق« ٜالغمبعيخ اإلٍي ّيخ» فيي كاليوح الكميو
ث ٘ ال يو عن قيب كالخ الق فخ أا علّهب.
لقل عبء ٛوػ ّمه

«اللالخ الملليخ» ه َّكاً عل فْ المْيوا اإلٍي ّ د فيي الق فيخ؛ فقيل اعيل

ٕع ثخ كجيوح في الز ؤ ّش ّمه

اللالخ ال  ٛيخ القبلمخ عل أٌٍ ع وافيخ االزي إٔجؾذ ااقعب ً قبلميب ً

ال مكن القمي ّن ف قؤ كمب رعبهٗ ّش الؾ في االفز م االز ّ

اّش ّجلأ الم ا ٛخ الند قي

غيو إٛي
 2لم كن الَ ٛين العضمبلي ح غوؤاح عل رقيل م ألمَيهم ثٖيمزهم فلميبء هثميب ثَيجت قٚييخ اإي القوّيي) اليم
ِ
الَلوبح ّإال ك عواء كفبعي عن اللالخ في عهل الَلوبح عجل الؾميل آفو ٍ ٛين اللالخ العضمبليخ.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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المَبااح ثين المي ا ٛين فيي الؾقي

اال اعجيبد اأفييواً ال زغيباة ّيش الم ي ّيخ أا المسٍَيبد الزيي

أقوّمب القبل ح اللالي.
أّب مينه ال ٙيعيخ إٔيجؾذ الغمبعيبد اإلٍي ّ خ أّيب أؽيل فييبه ن؛ أح رسٍيٌ ليبّيب ً ٍيبٍييب ً
فب ّ
ٕب ً ثهب عل لم ٜالق فخ ارغل لمَهب في ّ اعهخ ال قل الند رزعوّٗ لؤ االيمخ الْم ليخ أا أح رعيل
إلْييبء ليييب ٍيبٍييي عل ييل كزمييي ثبٍييزلهب القيييم الل يييخ كمييب مي الؾييب ثبل َييجخ إلي ااؽييياة الل يييخ فييي
ال وة .لقل ثيوىد عملييخ الزهغيين ثٖيمزهب المَيل اليند مكين أح يس ّكد إلي هفيش رؾمييبد ال يوة علي
إ لهب إل الَلوخ اهثّمب ّب غعلؤ يوى فيي ثعي٘ ّك لبرهيب ؽلميبء ّؾزمليين .مينه االعزجيبهاد ميي ّيب
ععلذ علكاً ّن منه الغمبعبد اإلٍي ّ خ الكجيوى رملي ؽي ظيب ً اافيوح فيي ال ٕي

إلي الَيلوخ افيي

الز بى عن ّْوا الق فخ افي رج ّي رٖ ّ هاد اثلال ّقزلمخ ...ام ّيب ٍي ّو مينا الزؾي ّ فيي الزْيبه
صقبفخ ؽق اإللَبح ارغ ُّنه القيم الك ليخ ثٖ هح إٔجؼ ّن الٖعت ّعهب القمي ّن ف قهب 3ثبإلٙبفخ إلي
اٍزق ٓ العجوح ّن المْ النه ش لمْبه ش فوٗ ال َقخ ااال ّن ال م مط اإلٍ ّ د.
ارم علك ّن الم يو ن اإلٍ ّ ين اعلك ّن الؾوكيبد علي ؽزمييخ المواععيخ اعلي الؾبعيخ
إل ي إعييبكح ّ ءّييخ ّْييواعهب الَيبٍييي ّييش ّ إييمبد العييبلم الغل ييل لكيين المقبهثييبد المقزوؽييخ رجب ييذ
ارلهّعذ ثمب مكن أح لول عليؤ ل عب ً ّن المقبهثخ االقزٖبك خ؛ أد ّب الؾل ااكلي ّين المواععيبد الزيي
مكن اإلقلا عليهب كاح المٌّ ثبلمق ّبد ااٍبٍيخ للعقيلح؟ كيف مكن رَ

هب؟ اّيب المسٍَيبد الغل يلح

الزي مكن أح ر ْا ع هب؟
ال رووػ منه المقبهثخ إّكبليخ ثبل َجخ إل َّزقج اللالخ فؾَت ث لمبٙيهب كنل ؛ إم كيف مكن
أح لم ي االهرجييب ٛالزييبه قي الييند رك يوًّ ثييين الييل ن االَيبٍييخ عل ي ّييلى قييواح4؟ ّ
إح م ييب ؽبعييخ إل ي
ال  ٙػ ال يود اإل ف ّ االهرجيب ٛالزيبه قي ثيين المميبميم اإعيبكح ث بلهيب كاللييب ً ارؾل يل المعيبلي الزيي
لقٖلمب ثبل َجخ إل علك ّن الم  ٙعبد االممبميم.
ال ي ّلعي الجبؽييش كٍ .ييعل الييل ن العضمييبلي ّ
أح اللالييخ الملليييخ كبلييذ ّ ع ي كح فييي الزييبه ـ العوثييي
ال ٍي ٜلك ّؤ ق  :إلؤ ليٌ م ب في اإلٍ
عل رعو ف كقي لممهي

ّب زعبهٗ ّعهب .قزٚي منا االفزواٗ أ ّاالً ألّيؤ زي افو

اللاليخ المللييخ األّيؤ علي اٍيزعلاك ل لقيوا ٛفيي ّْيوا ٙيقم ُضجيذ ّ
أح مينه

3المَبااح ثين الم ا ٛين ث ّ٘ ال يو عن أك بلهم المَبااح ثين ال َبء االوعب ...
ّ4ن ّبد اليٌ في ع قؤ ثيعخ ّبد ّيزخ عبمليخ.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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اللالخ الزي قبّذ عل ؽكم القجيلخ اعل الزمييي ثين ّ ا ٛيهب اعل رَقيو الل ن فيي فلّيخ اللاليخ ال
رزعبهٗ ّش اللالخ الملليخ.
ّش مل
س ّكد رج ّي ّمه

جق الَسا المؾ ه ّ
د ث ّ٘ ال يو عن منا االٍزلال الوععيي ثميزؼ اليواء) مي  :مي
اللالخ المللييخ فيي ؽقي الَيبٍيخ الْيوعيخ إلي الزقلّيي ثٖي هح لهبلييخ عين ّْيبه ش

الق فييخ أا اإلّبّييخ؟ ٍي م كي ح ميينا المَييبه ّييبقّب ً اّٚي يب ً ثَييجت ّقباّييخ «ؽييواً المعجييل» ّيين عهييخ
اكنل

ثَجت عل الز اف ؽ

ّع

ّ
لكين المكبٍيت الزيي ٍي م
ّؾلك لللاليخ المللييخ ّين عهيخ أفيوى

رزورّت عل منا الغهل ٍ م رك ح مبللخ في ال هب خ ليٌ عل َّز ى إكّبط المسٍَبد اإلٍ ّيخ ٙيمن
المعييب يو الزييي رٚييعهب ليو ييخ الع قييبد اللاليييخ اؽق ي

اإللَييبح اإلّمييب عل ي َّييز ى رمكي ي ااىّييبد

االز رواد الميّ خ ثين المَبه ن الَ ّي االْيعي في اللالخ االمغزمش.
آالاق ٚاػذج:
و ّكي كٍ .عل الل ن العضمبلي علي َّيالزين فيي عملييخ لؾيذ رٖي ّ هه لللاليخ المللييخ ارإييلؤ لهيب
ثٖمزهب ّز لمخ ّش ّ ولقبد الَيبٍخ الْوعيخ:
 )1الزمييي ثين اافعب الل يخ المَزلهمخ ّن ال ؽي امي المولقخ االزي رزَم ثبلعٖمخ ااافعب
الَيبٍيخ القبلمخ عل ّعب يو المٖلؾخ االقبثلخ للمواععخ االزو و في اليّبح االمكبح.
 )2اٍييزلهب ّقبٕييل الْييو عخ االمقٖيي ك ثهييب ؽمييظ الييل ن االيي مٌ االعقيي

اال َيي

االمييب

ااعزجبهمب الموعش ااٍبٍي ل عزهبك االغل ل.
اإما أفللب في االعزجبه أح المؾ في أفعب الوٍ

مي :القوآح االؾل ش االَيوح األّهب رمضّ

الموععيخ ااٍبٍيخ في اٍزلهب ّقبٕل الْو عخ ليله ألّ يب أّيب ّْيوا رياا لي زولّيش إلي قيواءح الي ٔ
الو قب ً ّن ّقزوة عل ل لَيو فيؤ عل القوب لمَهب الزي ٍيبه عليهيب ال يوة االزيي رزمضّي فيي الؾقيقزيين
اآلريزين:
 ّأح الق ي ى االعزمبعيييخ االضقبفيييخ االَيبٍيييخ ماد الموععيييخ الل يييخ مييي الزييي ثبّييود عمليييخ
اإلٕ ػ امل لَججين اص ين:

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

12

www.mominoun.com



ألهب رزمزّش ثبلمعوفخ اثبلٖلقيخ المول ثزين لمجبّوح منه العملييخ فبللهاٍيبد العليم-إلَيبليخ

رز افو عل ااكاح المعوفيخ ال ىّخ لممبهٍخ منا ال قل الك ّهب ال رزي افّو علي المْيواعيخ الٚيواه خ ّين
ٛوم المزل ين ّب غع أصومب ؾٖو في الجعل ال يود كاح الزاصيو في الَل كبد االقيم الل يخ.


ألهييب ٕييبؽجخ ّٖييلؾخ فعليييخ فييي رؾقي ي ميينا الزغل ييل الييل ي لم ءّييخ ألمييب ٛالزييل ن ّييش

رٖ ّ هارهب اثواّغهب الَيبٍيخ.
 ّأح الزاا  5م ااكاح ااٍبٍيخ للقيب ثعمليخ إعبكح القواءح.
 ُْيو منا الز عُّ ؤ إل اهرمب هٕيل العق ليخ للى المبعلين الَيبٍيين فه قزٚي ّن عهخ أحعزوم الزيبه المل ح  )msiralucasSثؾ ّ إٔيؾبة الموععييخ الل ييخ ثبلمْيبهكخ فيي الؾييبح الَيبٍييخ
كمب قزٚي أح عزوم إٔؾبة الموععيخ الل ييخ ثؾي ّ عمييش المك ّ ليبد الَيبٍييخ فيي االعزقيبك االزعجييو
االممبهٍخ .ام ّب زولّت ؽ ّلاً أكل ّن الؾلم  )ecasuslisاليٌ الزَيبّؼ) اليند َيمؼ ث ْي ء عيلك
ّن القواءاد الم اى خ لل ٔ الل ي الزي رزمزيش ثقيله ّين القجي

أا ؽزي الز بٙيي إلقيواه ٙيوة ّين

الزعب ِ ّش القواءح الوٍميخ المعزملح كمب زولّت منا المَز ى ّن الممبهٍخ الَيبٍيخ ؽٖي

روي ّ ه فيي

فلَييمخ الل ييخ افييي المسٍَييبد الَيبٍيييخ ؽيييش َييزويش الغميييش ال ي ط المغييب العم ي ّي اإعييبكح قييواءح
ال ٖ ٓ الل يخ ثؾو خ عجو إعبكح ر ييم الع قخ ثين اللمظ االمع

اإعيبكح رورييت ٍييب الي ٔ اليل ي

ّش الَيب ال اقعي الؾي االمزغ ّلك.
رزورّت عل الزعبُ ّض منه القواءاد آصبه إ غبثيخ ليٌ في المغب العمي ّي القيبٓ أا القويود
فؾَت ث عل المغزمعبد العوثيخ عم ّب ً في اليوام االٍزض بليخ الزيي لعيْيهب العي ّ أقي ّ مينه ال زيبلظ
المز قّعخ:
 -كَييو الوي

القييبل الييند كوٍّييزؤ القييواءاد الزإيييليخ راا ليييبد اإل مييبح) الزييي رعزمييل ّقبهثييخ

ظبمو ييخ للي ٔ االقييواط ثهييب ّيين كالييوح اظيمييخ الزؾييو م اّيين الييلف

إل ي الزمبٕييي اللقيقييخ لة مييبح

ارقلئ كالوح المغب العمي ّي إلي إفَيبػ ّغيب أاٍيش أّيب العقي االمعي اإللَيبلي االؾو ّيبد العب ّّيخ
االقبّٕخ...

5منا الزاا

ّو م لمَؤ في ال وة ّن ع ّلح ّواؽ ؛ ّن الزاا

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

اإل مبلي إل العقلي فبلواّبلَي االملَمي.

13

www.mominoun.com

 فلقلييخ الزمزييوً الَييي ّي الْيييعي اهاء ف ييلقي الق فيييخ ااإلّبّييخ االْيي هى أا ال ٕيييب خ...االزؾوّه ّن المقزٚيبد الزواصيخ الق فييخ ااٙيش عبليت ااٍيش ّين ّعييِ اإللَيبح اّين ّٖييوه ثيين
ل ؤ.
 -فلقلييخ الوؤ ييخ اإلف اليييخ الزقليل ييخ الزييي رقي

علي فكييوح الْييم ليخ؛ أد ّ
أح اإلٍ ي

ليييٌ عقيييلح

فؾَت ث ليو خ ٍيبٍيخ ااقزٖبك خ اأف قيخّ ...
اأح اللالخ هكن ّن أهكبح الل ن.
 إفَبػ المغب أّب كلي ح ٕ )esiralucalacclبعلح ك ح فيهب الل ن ّلكيب ً للمغزميش ا ؾٖيوفيهب كاه اللالخ في رلثيو الزع ُّلك الل ي ااؽزوا ؽو ّخ العقيلح االٚميو.
إح رؾقي منا االلزقب ال مكن أح ز ّم في ظ ّ ٙوة ّن الزهو ت المعغمي 6ث اف عمليخ إعبكح
ث بء لل ِّٔ ّن ااٍم

اف ّْوا راا لي ٙقم ؾزو رٖ ّ ه «اللالخ الملليخ» االؾق المعوفي الند

ألزغهب ام ّب مكن أح ز ّم ٙمن َّبه ن ّز اى ين:
 )1قواءح عميقخ للموركياد ال يو خ لزٖ ه اللالخ الملليخ؛ اللالخ المللييخ ليَيذ رٖي ّ هاً صبثزيب ً أا
ّزعبليبً؛ ث مي رٖ ّ ه رو ّ ه في ٍيب الزبه ـ ااغز
الممه

ثبلزغوثخ اإللَبليخ ام ّب قزٚي ّ ب رمكي منا

االع كح ثؤ إل عناهه اإلغو قيخ ارعجيوارؤ اال اه خ ال ؽقخ.
 )2اللالخ الملليخ في الَيبٍخ الْوعيخ الغل لح امي ثبلٚواهح ٍيبٍخ ّوعيخ قيبكهح علي لميي

لمَهب7؛ أد ث بء رٖ ه زاٌٍّ عل ّؾ ه يخ اإللَيبح اأال يخ العقي

اك لييخ القييم اإللَيبليخ االؾقي

اال اعجبد المزموعخ ع هب.
اٌّشذىضاخ إٌظشيح ٌّف َٛٙاٌذٌٚح اٌّذٔ ح:
أ) الم ا ٛخ :امي ّوععيخ زَباى أّبّهب الم ا ٛح في الؾق

اال اعجبد علي أٍيبً االلزميبء

إل ال ٛن اال رُلف في االعزجبه الزمبءمم العوقي أا الل ي أا المنمجي أا الغ َي.

«6ك مقواٛيخ اإلٍ » «اّزواكيخ اإلٍ » «ؽق
 7ثمع

اإللَبح في اإلٍ ».

ألهب قبكهح عل االلزقب ّن المزعبلي إل ال اقعي اّن اإللهي إل اإللَبلي.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

14

www.mominoun.com

ة) العقييل االعزمييبعي :اللٍييز ه مي الموععيييخ العليييب فييي رعو يف الم ا ٛييخ افييي رؾل ييل الييوااثٜ
اااللزياّبد االعزمبعيخ االَيبٍيخ االضقبفيخ كميب ؾي ّلك اللٍيز ه أّيكب الع قيبد الممك يخ ثيين المغزميش
االلالخ اّغبالد رل ّف إ ؽيبد ااؽياة الَيبٍيخ االغمعيبد.
ض) اٌرذاٚي ػٍى اٌغٍطح اٌغ اع ح:
رزق

الَلوخ الَيبٍيخ عل ر بى ّسقذ عن عبلت ّن الؾقي

ااّن اٙمبح ؽق

الملكيخ القبّٕخ االعبّيخ االؾقي

الموك يخ االغمبعييخ ّقبثي ري فيو

ااٍبٍييخ ارافين الَيلوخ ّْيواعيزهب ّين إهاكح

الْيعت علي ٕي هح الزييلاة ّسقّيذ لمزييوح ّؾي ّلكح َييزعيل فيهييب الْيعت ؽقّييؤ فيي افزيييبه َّين مضلييؤ .ثهيينا
المع

ال مكن اؽزكبه الَلوخ ليّبح غيو ّؾ ّلك أا لٖبلؼ فبع ااؽيل ّ
اإال ف لّيؤ ُعي ُّل اٍيزجلاكاً ز يبق٘

اأٌٍ اّوركياد اللالخ الملليخ.
د) اٌذ اد اٌذيٕم ٌٍغٍطح اٌغ اع ح:
الَلوخ الَيبٍيخ الم زقجخ مي ٍلوخ كلي خ ثباٍبً ث ّ٘ ال يو عن ّعزقلارهب الل يخ اّين صي ّم
فهي ّوبلجخ ّ ن الزقبثهب ثاح رٚش ّوععيّبرهب الل يخ عبلجب ً اأح رزعبّ ثؾيبك ّش عميش المك ّ لبد الل يخ
االمنمجيخ.
ٖ) دمٛق األلٍّ اخ اٌغ اع ح:
ال رعوييي العهييلح الَيبٍيييخ للَييلوخ الم زقجييخ الؾ ي َّ فييي االٍييزمبكح ّيين ّ قعهييب الَيبٍييي إلٙييعبم
فٖ ي ّهب عل ي العكييٌ؛ عليهييب أح رٚييمن ؽ ٚي همم ارمضيليييزهم فييي المسٍَييبد الَيبٍيييخ؛ ليينل ر ي ُّٔ
اللٍبريو الؾل ضخ عل رمكين المعبهٙخ ّين ال ٍيبل الزيي رغعلهيب قبثليخ للزعجييو عين ّ اقمهيب ارٖيو مهب
اإعبكح ث بء الناد ثٖ هح رم ّك هب ّن الع كح إل الَلوخ.
 )ٚاٌذيّمشاط ح اٌرماسو ح:
امي اآلليخ الؾل ضخ الزي رؾ

كاح أح زؾ ّ االلزلاة اليند عوييؤ المي اٛن للَيلوخ الم زقجيخ

إل اٍزقبلخ للم اٛن؛ ْبه الم اٛن فيي ارقيبم القيواه ثٖي هح فبٕيخ فيي ريلثيو ّيسالؤ المؾلييخ عين
ٛو

ّب َُ ّم ٍيبٍخ الغ اه الزي رم ّك ؤ ّن المْبهكخ في القيواهاد الزيي رميٌُّ ؽيبريؤ الي ّييخ الزعلييم

االٖؾخ االجيئخ ...إلـ).
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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 )2اٌذٌٚح اٌّذٔ ح الم اٌغ اعح اٌمشػ ح:
ّ
ميناأح
ّن الجلم ّي أال ك ح م ب ّب سٌٍ لللالخ الملليخ في كزت الَيبٍخ الْيوعيخ ...اأكضيو ّين
الكزبثيبد المزيافوح ٍيبهد فيي االرغييبه المعيبكٌ لمٚيبّي هب ٍي اء رعلّي ااّيو ثكزبثيبد ااصيبل اإلفي اح
المَلمين أ الغمبعبد الَلميخ .لم ّل كٍ .عل الل ن العضمبلي ألّؤ مكن الزاٍيٌ لـ«اللالخ الملليخ» الو قب ً
ّن منه ااعمب الزواصيخ؛ ثي اقزٖيو علي اإلّيبهح إلي ألّيؤ لييٌ م يب ّيب زعيبهٗ ّعهيب فيي ال ٖي ٓ
المسٍَخ.
لؾن إماً أّب رؾ ّ كلّي في فهم ليو خ الل ن ااظيمزؤ في الؾيبح االعزمبعيخ االَيبٍييخ ...فلييٌ
في منه المقبهثخ ّكبح لمْوا روجي الْو عخ ...اال إلعبكح ث بء كالخ الق فخ ام المْيوا اليند فييّم
عل الؾوكبد اإلٍ ّ خ ااعّههب لمزوح  ٛلخ .إلّ ب ّلع اح فيي مينه الؾبليخ لييٌ إلي رَيلي ٜالٚي ء
عل «أعمب ال جي الللي خ» فؾَت ث

كنل

إل إعبكح راا ال ٖ ٓ الزي رلعم الزياا د المقبثليخ

ُّ
رؾش عل الؾكم ثمب ألي هللا ثبلوو قخ الزي رج ّبمب ٍيّل قوت ّض ً ارلي الزيي ُمهيم ّين
االٍيّمب رل الزي
ٍيبقهب الزمييي في الؾقي

اال اعجيبد ثيين ال َيبء االوعيب

اثيين المَيلمين اغييو المَيلمين ارلي الزيي

روف٘ الز ّ الل ي ااالفز م أا ر بم٘ ؽو خ المكو االٚميو أا رمزوٗ اٙيعيبد ال رَيزقيم علي
ّجلأ القبعلح القبل ليخ أا رعزمل عق ثبد رزعبهٗ االكواّخ اإللَبليخ.
لؾيين إماً أّييب ّغيوّك إعي ح ليّييخ إٛي

ّْييوا ٙييقم قييل مزي ُّل لعقي ك ّيين أعي إعييبكح رْييكي

القوبة الل ي اإلٍ ّي ثٖ هح رغعلؤ قبث ً لمَب وح الزؾ ّ الد الغبه خ اقبكهاً عل الز ؤ ّعهب.
الم ِف َٛٙاٌّشجؼ ح اٌىّ ٔٛح:
ّ
إح إؽلى أم ّم الٖع ثبد الزي رع

علكاً ّن المبعلين ارؾ

ثي هم اثين رج ّي الموععيخ الك ليخ

إح منا االعزقبك لبرظ عين االكعيبء االٍزْيواقي ّ
االعزقبك القبٛئ ثالّهب ّوععيخ غوثيخ فبلٖخّ .
ثياح الع قيخ
إح الق ّ :
اىّ .
إح «المغزمش الميللي» ظهيو فيي الي ليبح
ثين ؽٚبهري الْو اال وة مي ع قخ رقبث ار ٍ
القل مخ ال غت أح َقو ب في الزقبث الم وٗ اال الزبه قي ثين «المغزمش المللي اإلغو قي» ثبعزجبهه
ألم معب ً للموععيخ ال وثيخ في ّقبث االٍزجلاك الْوقي .لقل كبح المغزمش اإلغو قي لزيغخ ر قؼ ثين صقبفزي
الْو اال يوة اكبليذ ثلا بريؤ ّيوقيخ ثباٍيبً ّزؾيذ ّين أٍيبٛيو ثي ك ّيب ثيين ال هيو ن اّين علي
اله لٍييخ االمل ي االو بٙيييبد الْييوقيخ كمييب كبلييذ ع قبرييؤ الضقبفيييخ االزبه قيييخ رزغييؤ ثبٍييزمواه ٕ ي ة
الْو

ؽز ٍق ّ ٛغم الؾ ٗ المز ٍوي رؾذ الؾكم الواّبلي.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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إل عبلت مل

أ ّكد االللٌ كاهاً ؽبٍيمب ً فيي الزمهييل لل هٚيخ اااهثيّيخ ثٖي هح فبّٕيخ ثَيجت

الزقل و القبٓ الند ؽيي ثؤ العقي ااإللَيبح االزعجييواد ال اٙيؾخ لملَيمخ اؽيلح ال عي ك اكاه إعيبكح
رقل م الزواس الملَمي اإلغو قي في ؽلّخ عل لح.
إح رغوثخ الملليخ الزي ق ّلّهب كٍ .عل الل ن العضمبلي كيالم مط ميي رغوثيخ ّزميّييح ثبلمعي ؛ في ؾن
أّب لٍّٔ ّكز ة ؾ ّلك ؽق

اااعجبد الغمبعبد ا عزوم ثبلز ّ اليل ي ...اّيش ملي

أح ك ح الْبمل ال ؽيل؛ فؾٚبهح اإلغو

ّ
إح مينا ال غيت

مي ؽٚبهح ّيوقيخ ثقيله ّيب ميي غوثييخ كميب أح الؾٚيبهرين

العجبٍيخ ااالللَيخ ق ّلّزب الْيء الكضيو إلهٍبء الضقبفخ المللييخ افيي الزمهييل للقمييح الزيي عوفزهيب اإللَيبليخ
في عٖو الز و.
إح افزيبه ال م مط المللي قزٚيي ّ ّيب القيواط ّين ّقبهثيخ ر ج يي علي ّوكي يخ رغوثيخ المل يخ

8

االزوكيييي ّيين عهييخ عل ي الوييبثش الزييبه قي لللالييخ اّيين عهييخ صبليييخ عل ي ك ي ح القيييم الزييي رواكمهييب
المغزمعبد في عمليخ الج بء مبرؤ إهس إلَبلي ّْزو .
ّ
إح منا العم ثبرغبه ث بء اللالخ الملليخ م

في ال قذ لمَؤ رميل ن للممبهٍيخ الَيبٍييخ ثيبلمع

الند اٍزعملؤ المقيل المهلد ثن ثوكخ ع لّب قب « :لؾن لج ي الوو

االوو

رج ي ب» ملي ّ
أح االفزييبه

المييللي ثٖييمزؤ ليو ييخ اّمبهٍييخ ييس ّكد إل ي إقٖييبء المزوييوفين ّيين اليمييين االيَييبه اّيين الييللي ين
ااإلٍ ّ ين ا سٌٍ لكزلخ اٍويخ اّعزللخ رجزعل ثبلمغزمش عن ال ل االزووّم اك ّ أّكب اإلقٖبء
أا الع ف الزي مكن أح مٚي إليهب ارمزؼ الوو

أّب رلاا رؾ ّ فيؤ الجيواّظ الَيبٍييخ ّؾي ّ الزويبؽن

اإل ل ل عي.
ٙمن منه المقبهثيخ ركي ح اإلٍي ّ خ الم بهثييخ االٍييّمب فيي الم يوة اري لٌ ّزق ّلّيخ ليو يب ً
اّؾز خ اَّز عجخ للزواس اإلف الي اّزغباىح لؤ في ال قذ لمَيؤ ...امكينا ركي ح مينه الزغيبهة -اإح
اٍزلهمذ ثٖي هح ّسقزيخ اقٖييوح رغوثيخ اإلفي اح المَيلمين-قيل اٍيزوبعذ أح رزغباىميب ثَيوعخ اأح
رمزؼ اآلفب أّب ليجواليخ ّؾبفيخ لوبلمب كبلذ ثللال ب ثؾبعخ إليهب.
في المقبث

إح ف ٗ غمبه الزاا

رع ُّلك ّْبه ش اّْواعيبد الزاا

ع ي فيمب ع يؤ ٍق  ٛأامب اؽزكيبه الي ٔ االقجي

ثمجيلأ

ام ّب ٍ م ٚع ب ّش اع ك ريبه ٍلمي ّزيا ل الؾ ٚه أّب ق ّ ح

عبمثخ في ّ اعهخ الق ّ ح القبٛوح .لقل ثيّ ذ الزغوثخ المٖو خ الزي أفند ّلامب فيي الييّن ّ
أح المواععيبد
8اقل رغ ّت منا ثبلمع كٍ.عل الل ن العضمبلي.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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الزييي ثبّييورهب عمبعييخ اإلف ي اح ععلييذ الزيييبه الَييلمي زق ي ّ ى ّيين كاف ي الغمبعييخ لمَييهب ام ي ّييب غع ي
اإلّكبليخ ليَيذ إّيكبليخ راا ي فؾَيت؛ ثي كالهيب ّْيب ّ إيع ثبد رزغَّيل فيي االلْيقبقبد اااللغيناثبد
الممك خ لؾ اليمين الل ي ثم بٍجخ لْ ء ريبهاد ك يخ إٕ ؽيخ اّعزللخ.
اّييش ملي

ّ
إح ّييب عوييي ااّي

ثٖي هح أكجييو فييي الزغييوثزين الم وثيييخ االز لَيييخ ألهمييب روٍييقزب

ثٖ هح رله غيخ في المغب العم ّي افزؾزب اهّيبد للعمي
ع ّيى للى لقجهمب ّ و الج بء االمواععيخ االز افي

اااعهزيب ٕيع ثبد ارعقييلاد الزيلثيو ثميب

اهثّميب مينا ّيب كيبح ي قٔ الزغوثيخ الغيالو يخ الزيي

افّييود لقٖي ّهب ثعٚيب ً ّيين اليينهالش الزييي أفٚييذ إلي اعزضبصهييب االزغوثييخ المٖييو خ لييم رَييزوش أح رق ييش
قبعلرهب ثبللالخ الملليخ اال أح رغع ّن القوآح كٍز همب أا فيي المقبثي

أح رق يش اآلفيو ن ثغيلاى أا

ؽزميخ كالخ الق فخ ام ّب ععلهب رجلا لقٖ ّهب اكالّهب قل أ عذ اؽبح قوبفهب.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ّوكييد اٌذٌٚةح اٌّذٔ ةح الةم اة ًّ ِماعةذ
اح
في ٍِ ْل َِلَ ٍخ ّن المقبالد الم ْ هح ّسفواً رؾيذ ع ي ٍ
ٍ
اٌمشيؼح ا ع ِ ح) َزالف اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي ااّين العب الَّيبث للعلاليخ االز مييخ الم وثيي
الزمكيو االزّلَثو في قٚب ب الل ن االَيبٍخ ُّزوافعيب ً ّين أعي اليلفب

ّين كافي الموععييخ اإلٍي ّيخ عين

«ال ّلالخ الملليخ».
الوجيت ال ّمَبلي االقبلل الَيبٍي ُ إ

في ال اقيش االّيز ب علي ااٛواؽيخ الوليَيخ الزيي

رُهيمن علي ُّ غييه المكيود اأٍيئلزؤ الجؾضييخ فيي ّسلمبريؤ الَّيبثقخ االٍييّمب الةم المةٗ اٌةذيٓ ٚاٌغ اعةح)
ا ذص ّشالاخ اٌشعٛي تا ِاِح) ا اٌذيٓ ٚاٌغ اعح ذّ ض ال الصً).
في منه الَّلَيلخ
ّ ٙ

ولي ك .العضميبلي ّين الزّْيقئ اليند ُقيوُّ ة غمي ٗ ارَ َْي ُ الوؤ يخ ثٖيلك

ٛجيعخ ال ّلالخ كاف اإلٍ  .ص ّم فيمب ُْجؤ إع لب ً للزعبقيل ّيش قيوا ِء لُٖ ٕيؤ َٚي ُش ل مَيؤ اإلٛيبه

الم هغي لمَبممزؤ ك ُمؾبالخ في إعبكح ٕيبغخ المكو اإلٍ ّي المزعل ثم ٙ

ال ّلالخ.

منا اإلٛبه إما كبح ّن ّالؤ أح غع ٍقف الزيبهاد ال ُمزلقّي ّز اٙعب ً ف لّيؤ فيي المقبثي

وٍيم

ؽلاكاً ااٙؾخً لز با الكبرت لمَؤ اإلّكبالد الؾبهقخ للم . ٙ
في المؾ ه ااا

ول الكبرت ّن الؾوٓ عل الزإي الْوعي لقبعيلح الزميييي ال اٙيؼ ثيين

أّييو الييلليب اأّييو الييل ن ليَييزقوط ف ٕييبد أٍبٍييي ٍخ أاالمييب :رزعل ي ثك ي ح ااّييو ثوبعييخ الوٍ ي

كييبح

ّقٖي هاً علي الييل ن ال الييلليب االضبلييخ :رزعلّي ثييبلزمييي ثييين ّغييب العجيبكاد اّغييب العييبكاد .أّييب الضبلضييخ:
فزورج ٜثزجب ن ٛو المعوفخ في ك المغبلين الل ي ؽيش المعوفخ رزاٌٍ عل الْوعيخ الل يخ االمغب
الللي د ؽيش اإلثلا الجْود االؾكمخ اإللَبليخ.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ثعل مل في ّؾ ه صب ٍح وركي ك .العضمبلي -ثم هغييخ الممبصليخ الم وقييخ -علي الزميييي ثيين اليل ي
د رُيوعّؼ اليلهاط
االللي د كوافع ٍخ ّ بٍجخ لللفب عن الزمييي ثين الل ي االَيبٍيي اعزميبكاً علي َّيز لا ٍ
الَيبٍخ ٙمن «عبك بد» المغب الللي د االو قب ً ّن رعو ف علمبء اإلٍ
اّن الزمييي ثين رٖوفبد الوٍ

ألمَيهم للَيبٍيخ الْيوعيخ

الَيبٍيخ عن الزْو عيخ/الل يخ.

فييي المؾ ي ه الضبلييش اثعييل الزاٍيييٌ الم هغييي لزمضّي المغييب الَيبٍييي كمغييب ٍ للممبهٍييخ الملليييخ
اللمقبٕل َزعوٗ الكبرت َّز لاد اعزجبه اللالخ في اإلٍ كالخ ّلليخ الو قب ً ّن ك ح اللالخ أعلي
َّز بد االعزمب الَيبٍي.
أال منه المَز لاد ك ح الكزبة االَ ّخ لم ؾ ّلكا ّك ً لل يب الَيبٍي فيي اإلٍي
ٍييمبد اللالييخ الملليييخ ّز ي افوح فييي ليييوح اإلٍ ي

اصبليهيب كي ح

للَييلوخ اصبلضهييب زعل ي ثييبلزمييي ثييين أّييخ الييل ن ؽيييش

رُ ُ
هيمن هاثوخ ااف ح العقبلل خ اأّخ الَيبٍخ ؽيش رَ ك هاثوخ االلزمبء ال  ٛي.
أّب المَز ل الواثش ٙمن ااف الزؾليلي لمَؤ فيزعلّ ثبلزمييي ثين المجبكه الَيبٍييخ فيي اإلٍي
اثين أّكب روجيقبرهب عجو الزبه ـ.
فيمب ال ُمَز ل القبٌّ زعلّ ثك ح القوآح الكو م َع ّل ااّخ مي اإ في الزكليف الل ي للمسّ ين
ام ّب مَّو ؽَت المسلِّف عل اهاك اللالخ في الكزبة ال ُم ّي ال ّٖولؾب ً اال ّمه ّبً.
في منا الَيب

لم كن ّن ال ُممكن لل ُمسلف أح قزٖيل فيي َّيالخ ال قيبُ ؽي

الق فيخ اإلٍي ّيخ

الزي هأى ألهب ليَذ ليبّب ً ٍيبٍيب ً ّؾ ّلكاً اال ألم معب ً ّعيبه ب ً للقيبً؛ ث ّغ ّوك رغوثخ ربه قيخ اّمبهٍخ
ثْو خ اإلَبليخ.
اإ في مل

ثبل َجخ إل الكبرت م «ؽيبك خ ال يب الَيبٍي» الند ج يؤ المَلم ح ثبعزجيبهه

ث ييبء ثْييو ب ً اعزهبك يب ً مكيين رملّكييؤ ّيين ٛييوم ّي ا ٛين غيييو َّييلمين كمييب مكيين اقزَييبّؤ كييالم مط ّييش
ّغزمعبد أفوى ام ّب غع ّٖولؼ «اللالخ اإلٍ ّيخ» ّليئيب ً ثباللزجيبً اال مي ٗ االٍييّمب ع يلّب
ُمهم ّ ؤ ّ
أح هللا رعبل قل أّولب ث لْبء منه اللالخ رمبّب ً ّضلمب أّولب ثبلٖ ح االٖ .
جييلا فييي ميينه الَلَييلخ الزوافييش اع ي ّلليييخ اللالييخ اف ٚي ً عيين َّييز لارؤ الزبه قيييخ االعقليييخ
ز ٍّيي

كيينل

ؽغغييب ً ماد ٛجيعييخ إثَييزم ل عيخ أا ّعوفيييخ كمييب ميي الؾييب فييي َّييالخ الزمييييي ثييين

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ّضييبلي المييو ثييين ُّٖييولؾي الجيعييخ الل يييخ

المٖييولؾبد الْييوعيخ االمٖييولؾبد الزبه قيييخ ّيين ف ي

االجيعخ الللي خ أا المو ثين ُّٖولؾي الوبعخ الَيبٍيخ االوبعخ الل يخ.
كمب جلا في ٍيب ٍ آفو في أٌّ ؽبع ٍخ إلي اعزهيبكاد فقهييخ ؽل ضيخ كميب مي الؾيب ثبل َيجخ إلي
ٙييواهح القييواط ّيين فكييوح «اللالييخ الغبّعييخ» الموبثقييخ اّييخ العقيييلح االزاٍيييٌ لمكييوح اللالييخ ثممه ّهييب
المعبٕو.
فيي آفييو الَلَييلخ قييف المسليف ااٙييعب ً ف ٕييزؤ المسقزييخ أّيب القييبهه كبّييمب ً أح الَيبٍييخ ّغييب ٌ
ّم ٌٗ لةثلا الجْود اأح الْو اإلٍ ّي لم ؾ ّلك فيهب أّكبالً روجيقيخ الهبليخ.
لكن منا ال ع ي ألهب ّزؾوّهح ّن ك ّ قيل؛ ث مي ّ لهعخٌ في إٛبه رْكلؤ المقبٕل العبّخ للْو عخ
فيي المغيب الَيبٍيي ّقبٕييل ّ عهيخ لغليت ّ ييبفش كلي يخ لل يبً اكهء ّٚييبه كلي يخ عي هم ثبعزجبهمييب
ّقبٕل ره ُّم اا ّّخ كلّهب اقل ره ّم الجْو خ قبٛجخً.
قواءح لُٖ ٓ ك .العضمبلي رس ّكل القواٛؤ في ٕف اللفب عن ِفيبه الزمييي ثين اليل ن االَيبٍييخ
كاٛواؽييخ صبلضي ٍخ رقييف علي َّييبفخ ّيين أٛواؽييخ اإلٍ ي

ك يب ً اكالييخ اّيين أٛواؽييخ المٖ ي ثييين اللالييخ

االل ن ام ارغيبهٌ َُيهم فيي الزاٍييٌ ليؤ هُفقيخ عل يلاح :كّ .ؾميل عميبهح كّ .ؾميل ٍيليم العي ا أ .هاّيل
ال

ّي ك .هفي عجل الَ ...
اإما كييبح الَيييب م ي الييند ُؾ ي ّلك المع ي

ف ي ّح ٍيييب الييلع ح لملليييخ اللالييخ ّيين كاف ي االفزيييبه

اإلٍ ّي ورج ٜأٍبٍب ً ث اؽلح ّن اهرلاكاد المؾبهاد .) 2011
ؽيييش ربثع ييب كيييف أعييبكد الضي هاد العوثيييخ اكٍييبريومب ّ ٙييعخ ّمهي

«اللالييخ الملليييخ» ّييعبهاً

ّوؽلي يب ً َييمؼ ثز اف ي االرغبمييبد ااٍبٍيييخ كاف ي ك ي ّ ّيين اإلٍ ي ّيين االعلمييبليين .اال اقييش أح الوييبثش
الزكزيكي االَيبٍي لمٚم ح «اللالخ الملليخ» ٍييجوى قبثليزيؤ الكجييوح للزاا ي
رييبهاد اإلٍي

االٍييّمب ّين ٛيوم ثعي٘

الَيبٍييي الزييي كافعييذ ّييض ً عيين رٖي ّ ه الْيييـ القوٙييباد الييند رؾي ّلس عيين «اللالييخ

الملليخ ثبلموععيخ اإلٍ ّيخ».
ام ييب ّ
إح مْبّييخ المٚييم ح الَيبٍييي الييند ري ّم إعوييبؤه لهيينا الممهي

روعييش فييي ال قييذ لمَييؤ

الهرهبلؤ ثمعويبد الَيب الَيبٍي االٍيمب ّش ثعي٘ المي الد غييو الَيعيلح ل ؽيلح «ال ٚيب المييلالي»
ثين اإلٍ ّيين االعلمبليين في لؾيخ «الَبؽبد العم ّيخ».
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ام ّب غع ااٍئلخ العميقخ ؽ

ع قخ الل ن ثبلَيبٍخ االؾلاصيخ الَيبٍييخ ااإلٕي ػ اليل ي

االم ا ٛييخ رع ي ك لزيهييو ّيين عل ييل كبّييمخً الؾييلاك الزييي ؾملهييب المٚييم ح الييند ؽملييؤ ّمه ي

«اللالييخ

الملليخ» لمَؤ.
اإما كبح ّن المه ّم راكيل ّ
أح قبثليخ منا الممه

لزْكي أهٙيخ ر افقيخ ٍيبٍيخ/كٍز ه خ ّمك يخ ثيين

اإلٍ ّيين االعلمبليين ال غت أح رل ي -ثعيلاً عين ّ وي الزَي بد -الؾبعيخ المكو يخ لزغل يل ااٍيزمواه
الزوافش ّن أع العلمبليخ كاف ٍ ربه قي لمٖبلؾخ العوة ّش الؾلاصخ.
إح قواءح لٖ ٓ ك .العضمبلي الزي ر زٖ ُو ّ هغيب ً للزإي اإلٍ ّي لمكيوح اللاليخ المللييخ رجيلا
ثعييييلح عييين االٍيييزعمب الَيبٍييي د االزكزيكيييي للقويييبة ؽييي

ّللييييخ اللاليييخ ّييين ٛيييوم ثعييي٘ القييي ى

«اإلٍ ّيخ» الند ٍبك في لؾيخ ّيب ثعيل المغيبهاد  ُّ ) 2011زغيب ً فيي ؽيبالد كضييوح ّميبميم مغي يخ
ؽ

الم . ٙ
اّب ُمكن رَغيلؤ م ب ّ
أح منه ااٛواؽخ الم زٖوح لملليخ اللالخ رجق ع ّل ّزق ّلّخ ّيش الز عُّ هيبد

المكو خ الَبللح ؽز كاف العبلليخ اإل ل ل عييخ للكبريت العي ّ أثيوى ّضيب علي ملي ّ قيف ااٍيزبم أؽميل
الو َ لي الند كبك وبث ثين اللالخ الملليخ االلالخ ال ك يخ.
الغ ّلح االٍيّمب ع لّب
عل ال ُمَز ى المكود اال يود إح َُّبممخ ك .العضمبلي ال رؾم الكضيو ّن ِ
لَزؾٚييو ّييب ُكزييت ؽي

«العلمبليييخ الغيليييخ» أا «الييل ن العلمييبلي» لكيين القُجّعييخ الؾوكيييخ للكبرييت رم ي ؼ

أٛواؽزؤ أفقب ً ااٍيعب ً ٙيمن ُّمك يبد رغل يل المكيو الَيبٍيي اإلٍي ّي ّين ىاا زيي الجؾيش عين ال ُمْيزو
اإلٍ ّي/العلمبلي ااالّزجب ّش أفكبه الؾلاصخ الَيبٍيخ.
د ه ييبكحً ااٙييؾخً فييي ميينا الَيييب
اال اقييش أح ك .العضمييبلي هاكييم ّ يين ٍ ي ا ٍ
اٌفمةٗ اٌةذػِ .. ٛغةاّ٘ح الةم اٌريعة ً) أٍَّيذ لجلا يخ المواععيبد الكجيوى
الضمبلي يبد كزيجبً/اصيقخ ؽ
فقييل ٕييب
ؽي

في

اٌ ُّمةاسوح

الزي قبكد إل ر ييو الم قف اإلٍ ّي ّن قٚب ب اللالخ االْوعيخ صي ّم كزيت ثعيل ملي
اٌغ اع ح الم المٗ اتٓ ذ ّ ح) كفبعب ً عن فكوح ال ُمْبهكخ ليَُهم في ثلا خ االمييخ فيي ٕييبغخ اصيقيخ ؽي

يؼ ثييين الَيبٍييي اال ي ّلع د فييي العم ي
اٌؼذاٌةةح ٚاٌرّٕ ةةح ِةةٓ اٌٛٙيةةح تٌةةى اٌرةةذت ش) كفبعيب ً عيين رمييييي ااٙي ٍ
الؾوكييي اإلٍ ي ّي ام ي الي ي

ثهيينه الَلَييلخ الغل ييلح ّيين المقييبالد ٚييش الوِّ عْ ي ااال ي لةٍ ي ّيين

الم بهثخ في القبهح «الوّعيمخ» للعلمبليخ

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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اإما كبلييذ اإلٍييهبّبد الزّغل ل ييخ للكبرييت ف يي ٕيييبغخ المواععييبد الكجييوى للؾوكييخ اإلٍ ي ّيخ فييي
الع قييخ ّييش قٚييب ب اللالييخ الْييوعيخ االمْييبهكخ االزييلثيو؛ ّؾك ّيخً فييي لهب ييخ الموييبم ثيينكب ٍء عمييبعي
للزكيييف اإل ييل ل عي االؾوكييي ّييش ص اثييذ ارؾي ّ الد الؾقي الَيبٍييي الم وثييي امي ّييب ععي اعزهبكارييؤ
رزياّن ّش اعزهبكاد ُّغب ليؤ أّضب ّ :ؾمل زيم أث ى ل المقوه  ..ف لّؤ في منا الَّلَلخ اافييوح امي
زٖو لملليخ اللالخ ا ينمت ثعييلاً فيي الزميييي ثيين اليل ي االَيبٍيي جيلا ّزقي ّلّب ً قليي ً أا كضييواً عين
المياط العب الند سّٛو الزمكيو في منه القٚب ب كاف الؾوكخ اإلٍ ّيخ.
اّي ّوحً أفييوى ّ
إح الَيييب قييل كي ح ؽبٍييمب ً فييي إلٚييبط ميينه الزؾي ّ الد المكو ييخ المه ّمييخ؛ ام ييب إح
ت ّن القلهح الزمَيو خ لقل ّ ّك رلثيو الْياح العيب افزجيبهاً
فوٙيخ «أصو الزلثيو الؾك ّي» قل رؾزمظ ثغبل ٍ
ق ب ً لقلهح اإلٍ ّيين عل رمض الموى ال اٙؼ االٚواهد ثين ّغب الل ن اّغب الَيبٍخ اثين ّغيب
الييل ن اّغييبالد الَيبٍييبد العم ّيييخ امي ّييب َييمؼ ثزٖي ّ ه رمييو ن «الَييلوخ» االمْييبهكخ فييي الزييلثيو
يو إلعييبكح ث ييبء المْييوا الَيبٍييي فييي ع قييخ ثبلموععيييبد اإل ييل ل عيبد االمنمجيييخ افييي ؽبلييخ
ك ُمقزجي ٍ
«اإلٍ ّيين» كموٕ ٍخ للقٚ

لمَبه ّن «العلم خ الٖبّزخ».
ٍ

إلّ ييب ال لَييزويش ال يزّكهن ثبآلصييبه الزييي قييل ٖ ي عهب رلقييي ميينه االعزهييبكاد ال ُمعزجييوح كاف ي الؾوكييخ
اإلٍ ّيخ لكن المس ّكل ألّهب رووػ أٍئلخ عميقيخ علي الموععييخ المكو يخ لهينه الؾوكيخ االٍييمب فيي رمضلهيب
للع قخ المعقلح ثين الل ي االَيبٍي كمب ألّ ب ال لَيزويش أح لعيوم ّيب إما كبليذ مينه الوؤ يخ المج ييخ علي
الزمييي ثين الل ي االَيبٍي قل رسصّو في رٖ ّ ه قوب ااٍش ّن اإلٍ ّيين الم بهثخ لوو قخ ريلثيو ال ييب
الَيبٍي لمَؤ للع قخ ثين الْوعيخ الل يخ االْوعيخ الَيبٍيخ االلٍز ه خ؟
قل جلا ّن المه ّم الزَبؤ

في اافيو ؽ

اإلّكبلبد الزي قل َمؼ ثهب عل المَيز ى المكيود

اهركبى ّض منه المقبهثبد الز فيقيخ الزي رزق ّل ثؾنه فو ح ٕ يوح اّه ّميخ فيي ارغيبه «ال لكييخ» كاح
أح رٖ إل ؽلاك «الّلمو خ» عل الم غي المكود الؾل ش المج ي عل رغباى الٖلاّيخ ثيين االرغبميبد
العلمبليخ ااالرغبمبد الل ييخ ٙيمن اافي اليند رق ّلّيؤ أٛواؽيخ ّيب ثعيل العلمبلييخ أا أٛواؽيخ الليجوالييخ
الَيبٍيخ لواالي كزغباى للعلمبليخ الْبّلخ المَزإّلخ للل ن اللل بليخ الَبعيخ العضزبد العلمبليخ؟

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

23

www.mominoun.com

روا منه اللهاٍخ الجؾش في ّ  ٙعخ «اللالخ المللييخ» فيي رمبعي عيللي ّيش أٛواؽيخ كٍ .يعل
الل ن العضمبلي ؽ

«اللالخ المللييخ فيي ظي ِّ ّقبٕيل الْيو عخ» افيي ٍييب ٍيبٍيي ثيبد فييؤ الزمكييو فيي

«اللالخ الملليّخ» ّبملاً عل م ّيح اهرلاك خ ليليا الؾوا الْيعجي العوثيي فيي الي عي اإلكهاكيي للزييبهاد
الَيبٍيخ اإلٍ ّيخ اإح ثلَا اكالّؤ اكزْبم عل ل رؾ ّ فغياحً اّين كاح ّقي ّلّبد ليو يخ إلي إ يل ل عيب
ف ٕيخ عل لح كميلخ ثزؾو و «العق العوثي» عم ّب ً ا«العق اإلٍ ّ د» 9عل اعؤ القٖي ٓ ّين
إٍبه ص بليخ «اللالخ اإلٍ ّيخ» ا«اللالخ العلمبليخ».
لقل كبح الٖوا ؽ
الم كن همبح الز ي

اللالخ اٛجيعزهب فيي عيبلم العيوة إ يل ل عيب ً ٕيوفب ً فيي ّعييم ااؽي ا

ّوواؽب ً فيي ظي ِّ غييبة «اإلٍي

الَيبٍيي» عين ّواكيي ٕي ش القيواه فيي ّعييم

الجللاح العوثيخ غيو ّ
أح الم عخ ااال ّن «الوثيش العوثي» ؽملذ ّعهيب اإلٍي ّيين إلي ّ اقيش الَيلوخ
فإجؾ ا ٛوفب ً في هٍم ّعبلم َّزقج الم ي ّخ اللٍز ه خ االؾييبح الَيبٍييخ فيي عيلك ّين مينه الجليلاح
اكبح أح رج ّ أ الؾل ش عن لم ٜال يب اٛجيعخ اللالخ ّوكي الزغبمة ااالٍزقوبة االٖوا الَيبٍيي
في المغب الزلاالي العوثي ليموٗ ّ ٙ

«اللاليخ الملليّيخ» لمَيؤ ثقي ّ ح لييٌ ليلى «الزييبه العلميبلي»

فؾَت الند ثيبد ُّج َعيلاً ّين ؽَيبثبد أغلجييخ ال يبفجين فيي العيبلم العوثيي اإلّميب أ ٚيب ً ّين قجي «الزييبه
اإلٍ ّي» الند إٔجؼ كاح عبمي يخ فعليّيخ فيي ٍي ّلح الؾكيم اّ اقيش الزَيييو االزيلثيو فياكه أليؤ فيي
ّوؽلخ ّمٖليخ لن ع ك فيهب للْعبهاد الولّبلخ اال عي ك الق ٕييخ الزياصيو الَيؾود ماريؤ اليند اكزَيجزؤ
ىّن اهرلاء عجبءح الميل ّيخ؛ إم ٍوعبح ّب ٍيُ ي الوبثش الَؾود لزَزمي الْيع ة ّين ٍيكوح ال عي ك
اااّيييبلي ارؾبٍيييت الؾ ّكيييب الغييي ُلك علييي الجيييواّظ االَيبٍيييبد اَّيييز بد ااكاء ارؾقيييي الموبليييت
االزولّعبد اال ٍيّمب ّ
أح اإلٍ ّيين هفع ا ٍق م ال ع ك عبليب ً إ ّّب للاا ٍ الزقبثييخ اإّيب ل ييبة الزغوثيخ
الزي رغع ال ع ك االجواّظ االز قّعبد أقوة إل ال اقعيخ.

 9اٍزُعم ر ٕيف «العق اإلٍ ّ د» م ب لزميييه عن «العق اإلٍ ّي» الللاللخ عل لم ٜرمكيو ٍبلل في أاٍب ٛالؾوكيبد الَيبٍييخ اإلٍي ّيخ
أفوى رمنمجب ً إ ل ل عيب ً ثْاح ّ  ٙعخ اللالخ اغيومب.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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اليينل

كييبح ٛجيعييب ً أح رزقلّي ااؽييياة اإلٍي ّيخ عيين كغلغييخ المْييبعو ثييـ«اللالييخ المَييزؾيلخ»

اللالخ اإلٍ ّيخ) ارغ ؼ لؾ رج ّي فيبه «اللالخ الممك خ» ارَيع إلي الز يييو لهيب .فكيبح أح اعيلد
ثجواغمبريزهب المعه كح الزو يب فيي «اللاليخ المللييخ» ؽزي ثيلد اكالّهيب قيل عيبكد ثعيل الؾيوا الْيعجي
العوثي لزكزْف فٚبل منه اللالخ اّيا بمب ثعلّب كبلذ ٛيلخ عق ك ّن اليّن روّيهب ثاقين ال عي د
اأقلػ الز ٕيمبد ارٖمهب ثاّ ش االرهبّبد لييٌ أقلّهيب ألهيب كاليخ رَيلّويخ ُكمو يخ رجعيل االيميخ الؾبكميخ
االغمبعخ المَلمخ عن ال ّل ن ارقوعهمب ّن الملّخ.
ّن م ب رَزم ُّل ّ بقْخ أٛواؽخ اللالخ الملليخ في ظ ِّ ّقبٕل الْو عخ) أمميزهيب؛ أد ثيبل يو إلي
اليّن الَيبٍي الند أفوىمب اث ٕيمهب رزغيباى إؽيلى ااٍيبٛيو المسٍَّيخ للقويبة الؾوكيي اإلٍي ّي
اثبعزجيبه ألّهيب ليَيذ ؽٖييلخ كهاٍيبد ثبؽيش ّؾب يل أفٚيذ ثيؤ ثؾ صيؤ إلي ٕييبغخ ليو يخ لع قيخ اليل ي
ثبلَيبٍي في المغب اإلٍ ّي اإلّمب مي رٖ ّ هاد ٕبكهح عن فبع ٍيبٍي ّسصّو فيي أاٍيب« ٛاإلٍي
الؾيثي» اّن ّاح اعزهبكارؤ ارؾ ّ الرؤ المكو خ أح رك ح ماد راصيو ّه ّم عل منه اااٍب ٛفي ر عّهبرهب
الَيبٍيخ ارمضّ رهب إلّيكبليخ الي ّل ن اال ّلاليخ أا ٍيسا العقييلح االَّيبٍيخ افيي ٛو قيخ ريلثيومب ل فيز م
االق م في إٛبه اللعجخ الَيبٍيخ.
ميييي إماً ّقبثَيييخ اّ بقْيييخ افكيييبه أؽيييل «اإلٍييي ّيين» الق لييي

الييين ن ليييم ريييلفعهم االلْييي بالد

الَيبٍيخ االه ّم الز ييمي إل رولي لهبلي للمكو االضقبفخ؛ ث لعلّهيب أاؽيذ إلييهم ثٚيواهح رعميي ال ييو
في ر عّهبرهم ّن ف

َه ْكم االلْ ب الَيبٍي ثبالّز ب المكود .امنا ّب غعل ب لمزوٗ ّ
أح المقيبالد

ّييلاه ال قييبُ عييبءد لزييبط رغوثييخ عقي ك ّيين الزغييبمة االزمبعي ثييين العمي الميييلالي اّؾييباالد الز ييييو
المكود ثزؾ ّ الرهمب ار يّوارهمب االق ثبرهمب في ثع٘ ااؽييبح .فميب قيل لزٖي ّ هه اليي

ٛوؽيب ً ثيلميّب ً

كبح إل ىّن ليٌ ثجعيل ّن المَزؾي أح ووؽؤ كبرت ّؾَ ة عل الؾوكبد اإلٍ ّيخ اّب كبح لؤ أح
لا ثلميّب ً ل ال الؾوٓ عل ال قل الناري االمواععخ الناريخ ّن قلّخ قليلخ ٍيك هب مي ّم الز فيي ثيين اإي
االعٖو فزغ ّْمذ ع بء الق ٗ فيؤ إل أح اٍزؾب الؾل ش عن الز في االز اف ثين اإلٍ ا«اللاليخ
الملليخ» أّواً ّقج الً للى ّوالؼ ّعزجوح في أاٍب ٛالزيبهاد الَيبٍيخ اإلٍ ّيخ.
لؾي ْ
يذ ميينه ال هقييخ الم ٍي ّخ ثييـ اإلٍ ّي ح االلالييخ الملليييخ) إلي ّ بقْييخ أٛواؽييخ اللالييخ
لقييل َ
الملليخ في ظ ِّ ّقبٕل الْو عخ) ّن ف

الجؾش في ّ اقيف اإلٍي ّيين المزقلّجيخ ّين «اللاليخ» اّين ّيب

ُٖولؼ عليؤ «اللالخ الملليخ» لززَبء عن ٛجيعخ الع قيخ ثيين الم ي ّيخ اإلٍي ّيخ ا«اللاليخ المللييخ»
الزؾبا فزؼ أف الزمكيو في «ّب ثعيل اللاليخ المللييخ»؛ أد ّيب ثعيل ٍيسا الم اءّيخ ثيين اإلٍي
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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الملليّييخ؛ اليينل

رَيي ّغ ال هقييخ ّغم عييخ ّيين الم ؽيييبد رؾَييجهب ٙييواه خ لقييواءح ميينه ااٛواؽييخ

ارؾليلهب القلمب االج بء عليهب في هٍم ّعبلم َّزقج الع قخ ثين الل ي االَيبٍي في العبلم العوثي .اقيل
ر ّم العزجبهاد ّ هغيخ عوٗ منه الم ؽيبد ّن ف

أهثعخ ّلاف

ّن ّلخ ثقبرمخ اٍزْوافيخ:

ِ /1ذخً ذّ ٙذ  ،أ ٚتشاساخ ذّ ٙذيح:
ا شاسج األٌٚى :لَ ب ثٖلك قواءح في كزبة اإلّمب ميي قيواءح فيي ٍلَيلخ ّقيبالد اٍيمهب اليلكز ه
العضمبلي ثـ اٌذٌٚح اٌّذٔ ح الم ا ًّ ِماعةذ اٌمةشيؼح) ر يلهط فيي إٛيبه «فكيو المواععيبد» اليند عجّيود
ع ييؤ كزبثييبد ّعزجييوح فييي الٖي ّ
يف اإلٍي ّي ثْيياح ّ اقمهييب ّيين ّمييبميم ٛبلمييب ُعي ّلد أٍييلؾخ لل ييا المكييود
االمَـ الضقبفي فهي ّقبالد رزم ٙش في ٍيب رغباى الوؤ خ اإلٍ ّيخ الزقليل خ لمب َ ّم اللالخ الملليخ
االمقٖي ك ثبلوؤ ييخ اإلٍي ّيخ م ييب هؤ ييخ اإلٍي ّيين فييي رييبه ـ العييوة المعبٕييو فييي ٍيييب االٍييزغبثخ
للزؾيلد الك ل لييبلي االزمبعي ّيش ّيب ٍي ُمي ٕيلّخ الؾلاصييخ الزيي اىكاكد ؽي ّلحً ّيش ٍيق ّ ٛيب كبليذ رعي ّله
الناكوح الغمعيخ في عل ل ّن الم ب ٛالعوثيخ كالخ «الق فخ اإلٍ ّيخ» ااّو الند عع منه المقبالد
رمزؼ أفقب ً لؾ رغباى منه الوؤ خ الزقليل خ ّن ف

االلمزيبػ علي أٛواؽيخ «اللاليخ المللييخ» ّيش رَي

هب

ارقييلمب في اآلح مارؤ ثمقبٕل الْو عخ اإلٍ ّيخ.
ا شةةاسج اٌصأ ةةح :اعزمييل الكبرييت ث ييب ًء ّ هغي يب ً رجييوى لٖ ي ٓ الزييواس المقهييي فييي ّ يقّؤ الَيبٍييي
االيلهً اإي لي االمقبٕييلد كاعميلح هليَيخ فيييؤ؛ إم ظي ّ افييب ً الٍييزواريغيخ الزإيي الزيي كأة عليهييب
اإلٍ ّي ح لك ؤ رإيي فيي االرغيبه المعيبكٌ؛ أد فيي ارغيبه ّيوع خ االلمزيبػ الَ َّ ْعيؤ أا رؾو ميؤ كميب
عود العبكح في كضيو ّن كزبثيبد االٍي ّيين ؽي

ّيب إيولؼ علييؤ ثيـ«اللاليخ المللييخ» ال اىّهيب .امينا

القيبهه ثاليؤ الغي ّو الي ّ يلي الزمكييو
الزإي م ّب ٍمؼ للكبرت ثبّزويبء ٕيه ح الغيوأح كاح أح ُْي ِعو
َ
فبهط ّلاهاد المكو االٍ ّي اأٛو االعزهبك افقب ً لل ٚاث ٜالمزعبهم عليهب في المل ّالخ اإلٍ ّيخ.
ا شاسج اٌصاٌصح :لقل اعزهل ك .العضمبلي في عمش ال ٖ ٓ الزقليل خ االمعبٕوح اعوٙهب فياصوى
أٛواؽزؤ ثمٚبّي هب غيو أح ص ّمخ ّ ؽيخ ّ هغيخ رجلا ؽقيقيخ ثبلز يؤ اميي ُاهُاك المٖيبكه االمواعيش
كاح إؽبالد ٍ ى عل إٔؾبثهب اع با هب االؾيب أل يب أّيب روٍيبلخ فقهييخ اإٔي ليخ ث ّكبلهيب أح رقي ّل
الجل

للغيء ال ّ
ش ّن الزواس اإلٍي ّي اليند َزؾٚيوه كي ّ عيبلؼ لؾي الغمي ك االزؾغّيو االزي ّّيذ

االز وّييش االع ييف االزو يوّم فكبلييذ ٙييواه خً اإلؽبلييخ العلميييخ اللقيقييخ عل ي ميينه المٖييبكه االمواعييش
رعو مب ً ثهب ارمكي ب ً للمزلقّي ّن ؽ ِّ الوّع
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

إليهب للزا ّكل ّن ٕؾّخ اكقّخ ّب اقزُجٌ ّ هب.
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 /2اٌّذخً اٌّفا٘ ّم:
ام ّلف ٍيبٍي أ ٚب ً؛ الؤ ورج ٜثممبميم ج ي ّ بقْزهب في ٍيب ّ ي ّخ المكو الَيبٍي في
ّقيهب اإلٍ ّي اال وثي اال ٍيّمب ّ هب الممه

الموكيد في ااٛواؽخ ِف« َٛٙاٌذٌٚح اٌّذٔ ح» .فهنه

الَلَلخ رغعل ب ّن ع الهب إل آفو ّقبالرهب في ٍغب ّش ّمه

«اللالخ الملليخ» الزي عي ّلرهب هؤ يخ ك.

العضمييبلي «ال م ي مط اااف ي » ا«ااكضييو الَييغبّب ً ّييش المييواك الْييوعي فييي اإلٍي » ّييش «اعزجييبه فكييوح
الزمييييي ثييين الييل ي االييللي د اثييين الييل ي االَيبٍييي ؽغييو الياا ييخ فييي ميينه الوؤ ييخ» .10اإما كبلييذ
ااٛواؽخ قل اٙعذ «اللالخ الملليخ» في ّقبث «اللالخ العَكو خ» ص ّم في ّقبث «اللالخ الل ييخ» ّيش
رؾل يل ٍييمبرهب فييي رمضيي إهاكح المغزميش االَييهو علي روجيي القييبل ح اععليؤ في

الغميييش اث ييبء ليييب

ع قييبد قييبلم علي المَييبااح االزَييبّؼ االم ا ٛييخ االل مقواٛيييخ االزييلاا الَييلمي علي الَييلوخ في ح
يي ُّ علي الييوغم ّيين ملي

الممهي

ّ ملزيب ً ّيين عقييب الزؾل ييل الييلقي

الييند ّيين ّييالؤ أح ٚييش الغمبعييخ

الَيبٍيخ أّب ألم مط ااٙؼ لللالخ رج ي عل أٍبٍؤ ّ قمهب ّ ؤ اال ٍيّمب ألّؤ ال َعف في رجيّن الغ اة
اللقي عن الَسا اإلّكبلي في منه القٚيخ ام ّ :ن ؾ ّلك الموععيخ في مينه اللاليخ المللييخ «الْيو عخ»
أ الغمبعخ الَيبٍيخ؟ امنا أّو ٍيز ّم ر بالؤ ثجع٘ الزمٖي في ٍيب منه اللهاٍخ.
أ ّّب الممه

الضبلي فه ِفِ َٛٙماعذ اٌمشيؼح فمب المقٖ ك ثبلمقبٕل م ب؟ أمي ّقبٕل الْو عخ

فيييي إيييو ػ اإييي ليين؛ أد ال ب يييبد الزيييي اٙيييعذ الْيييو عخ لزؾقيقهيييب فيييي العبعييي ااآلعييي

ّييين

ٙواه بد اؽبعيبد ارؾَي بد أ مي ّقبٕل الْو في إّبهاد القوآح الكو م؟ ف ح قي  :إلّؤ ال فو
ثين منه ارل ؛ قل ب :إح الؾو ّخ ّقٖل أٍبً ّن ّقبٕيل اليل ن ثيللي ق ليؤ رعيبل ال إكيواه فيي اليل ن

11

يبً ؽي ّ اعز بقيؤ أا عيل اعز بقيؤ علي أح زؾ ّمي الْيقٔ َّيساليخ افزيبهاريؤ أّيب
اؽين عويي هللاُ ال َ
فبلقؤ ف لؤ ّين المسكيل ٍي م مي ؾهم ؽي ّ افزييبه لمي ٜالؾكيم اٛجيعيخ اللاليخ في

غيلاح ؽوعيب ً فيي

افزيبه «اللالخ الملليخ» أا غيومب ّب كا ااّو ّ ك الً إل الغمبعخ الَيبٍيخ .اعل اليوّغم ّين مينا ال
لغل لممه

الؾو خ رٖ يمب ً في ثبة المقبٕل؛ ث ال لعضو لؤ عل مكو في المل َّالبد المقهييخ الك ٍييكيخ ّإال

فييي ٍيييب الؾييل ش عيين عز ي الوقييبة أا ص بليييخ الغجييو ااالفزيييبه لييلى المزكلّمييين االمقهييبء االم ٍييمخ
المَلمين .ااّو الند س ّّو إل عل إ ء المل ّالبد اإلٍ ّيخ الزقليل خ االمعبٕوح اامميخ ال ىّيخ لقيميخ

 10المقبلخ ااال ّن ّقبالد ك.العضمبلي ّ ٙ

اللهاٍخ.

 ٍ 11هح الجقوح اآل خ.256 :

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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«الؾو خ» في آ بد الؾو خ الل يخ ال إكواه في الل ن

12

اّن ّبء فلييسّن اّين ّيبء فليكميو

13

ا يلع

إل اٍزضمبه المقبٕل اقلهرهب االٍزيعبثيخ فيي رغلييخ مينه المعيبلي االقييم الَيبّيخ اإعيبكح قيواءح اليلهً
اإ لي ارو وه في  ٙء الم غي اإللَبلي.
 /3اٌّذخً اٌراسيخم:
لَ ي ّغ

ثلا يخً أح ك .العضمييبلي اعزمييل قييواءح ااعيييخ لم اقييف ّعيييم اإلٍ ي ّيين ّيين ص بليييخ الييل ن

االلالخ افهمهب في ٍيبقهب الزبه قي امل ّب جلا عليب ً ّ ن الؾلقخ الضبليخ ّن ٍلَيلخ ّقبالريؤ الزيي رُعجّيو
عين إكهاكيؤ الي اعي لمَيجّجبد الم قيف المزْي ّظ اليند عجّيو ع يؤ الزييبه اإلٍي ّي ربه قييب ً ّين ّيب َُي ّم
«اللالخ الملليخ» في ٍيب ه ّك المع عل االٍزعمبه افووؤ اّواّيؤ الز ٍّعيخ.
لميبما أقي ّيب َُي ّم اللاليخ المللييخ؟ م يب أعي ك إلي ّيب ٍيج ال عيل ثيبلع كح إلييؤ اّييو إلي أح
ال قبُ ؽ «اللالخ الملليّخ» في المٚبء الزيلاالي العوثيي لين غيلد لمعيب ً قجي الزؾل يل اليلقي للممهي ؛
فبلٖوا عل «اللالخ الملليخ» ٕوا راا في أف ٚالؾبالد إوا إ ل ل عي في ّعيم الؾبالد؛
فبلزيييبه المَي ّم الزيييبه «الؾييلاصي» الييند ٛبلمييب ٛبلييت ثبللالييخ العلمبليييخ اٍييزعبٗ عيين ّولجييؤ ثبلموبلجييخ
ثبللالخ الملليخ ثعلّب ثلا عليّب ً ّ
أح ّعيم أفواك الغمبعخ الَيبٍيخ في العيبلم العوثيي زج ّي ح ّ قيف اليوف٘
اٛواؽخ فٖ الل ن عن المغب العب ؽزي غيلد العلمبلييخ ميي «الكلميخ الوعيميخ فيي القويبة العوثيي
المعبٕو» 14ثزعجيو ع هط ٛواثيْي .ااّو الند كفش ّم ّكواً ّن ٛي خ ّؾمل عبثيل الغيبثود إلي اليلع ح
إل ٍؾجهب ّن فٚبء الزيلاا فيي ال قيبُ المكيود االمكواليي ؽي

ّ قيش اليل ن فيي المغيب العيب  .اعيل و

ثبليينكو ّ
أح ميينا الم قييف الوفٚييي للعلمبليييخ فييي المغييب الزييلاالي العوثييي ثُ ييي عليي ّ اقييف «العلمبليييخ
المزووّفييخ» الَييبعيخ إل ي الييزقلّٔ ّيين الييل ن ارج ّييي الزيييبه العلمييبلي العوثييي ااغلجييي لئلم ي مط ال لكييي
المولَي؛ ام ألم مط أثعل ّب ك ح عن العلمبليخ في إٔ لهب ااال

فْزّبح ّب ثين ألَب علمبليخ رقٖي

اليي ّل ن عيين المغييب العييب اثييين كا علمبليييخ رعزييوم ثبليي ّل ن ارميي ّ ّسٍَّييبرؤ ارعزييوم ثييبالفز م
االزع ّلك خ ارقف عل المَبفخ لمَهب ثين ااك بح الزي عز قهب ّ ا ٛمب.
الم كن الزيبه العلمبلي المزووّم اؽيله المَيسا عين مينه الم اقيف الؾ ّل يخ اإلّميب أليميخ الؾكيم
العوثيخ «االّزواكيخ» الزي لبٕت علّهب الي ِّل نَ العيلا َء الٖيو ؼ فٚي ً عين الزييبه اإلٍي ّي اليند ؾيبكم
 12اآل خ لمَهب ّن ٍ هح الجقوح.
 ٍ 13هح الكهف اآل خ.29 :
ٛ 14واثيْي ع هط موٛقبد عن الل مقواٛيخ االعلمبليخ االؾلاصخ االممبلعخ العوثيخ كاه الَبقي ثيواد .19 ٓ 2006 1 ٛ

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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«العلمبليخ» ّن ف

ّؾبكمزؤ لئلم مط العلمبلي الزوكي الند أُقيم عل ألقبٗ ّب كيبح عي ُّل لييب ف فيخ

إٍ ّيخ فميوٗ قيبل ح «إقيواه الَيك ح» صيم ّيبهً علي ّيلى عقي ك ّيب ّبهٍيؤ ّين إقٖيبء فيي ؽي ّ
االق ثييبد علي اإلٍي ّيين ثييلءاً ّيين عييللبح ّبلييله ٌ الييند أُعييل فييي القي ة عَييكود ٍ ي خ
اإلٍي
 ) 1960االزهب ًء ث غم الل ن أهثكبح الند أُٛيؼ ثؤ في الق ة «علمبلي» عل «اإلٍي الَيبٍيي» فيي
عب  .) 1997مكنا رْ ّكلذ النم يخ الغمعييخ للؾوكيبد اإلٍي ّيخ فيي الم قيف ّين العلمبلييخ اليم رَيزوش
ييؼ لهييب اال ٛي
الزمييييي ثي هييب اثييين «ال ي َّل ْليَ َ ح» اال أري َ
إقٖبءه اال ٍيّمب في الجللاح الجوارَزبلزيخ

15

عل ي لمييبمط أفييوى لييم رقبٕييم ال ي ِّل ن اال ؽبالييذ

اإلّمب عل العكٌ ّن مل

ليم رزي احَ مينه ال ميبمط ال وثييخ

عن اٍزضمبه الممبميم ال م ريخ في الج بء ال يود لللالخ الؾل ضخ عل أح رُؾبفظ منه اللالخ عل ؽيبك زهيب
اٙمبلهب للزع ّلك خ الل يخ.
في منا الَيب إماً كبح الؾل ش عن «اللالخ الملليخ» َز مو الزيبهاد اإلٍي ّيخ ٙي ّلمب؛ الهيب ليم
رو فيهب ّإال رغَيلاً لللالخ العلمبليخ افقب ً لزمضّلهب المْبه إليؤ آلمبً .اّيئب ً فْيئب ً ثلأد «اإلؽيبلييخ اإلٍي ّيخ»
َ
رم ّكو في الزقلّي عن ؽلم «اللالخ اإلٍ ّيخ» الزي ال رعزيوم ثبلؾيلاك القوو يخ ارؾ ّ ليذ إلي العمي علي
االللّبط في اللعجخ الَيبٍخ في إٛبه «اللالخ ال  ٛييخ» ليَيزم ّو ال قيبُ ؽي

«اللاليخ المللييخ» الزقيوط

قيبكاد إٍ ّيخ رعلن أح ال اعزواٗ لهيب علي «اللاليخ المللييخ» ّيو وخ أح ركي ح ماد ّوععييخ إٍي ّيخ.
امييي م ييب رمزييوٗ ر مّم يب ً أح «اللالييخ الملليّييخ» ألم ي مط َّييز َهك رؾزييبط رجيئزُييؤ إل ي ؽق ِييؤ ثغوعييبد
القٖ ٕيخ ّن ف

اؽزكبّؤ إل الموععيخ اإلٍ ّيخ.

مكيينا ر ّ عييذ رؾ ي ّ الد الم قييف ّيين ّييب إييولؼ عليييؤ ثييـ«اللالييخ الملليّييخ»؛ إم الجييوى «اإلٍ ي
الؾيثي» إل ٍؾت اعزواٙبرؤ عليهب ار يييو ّ قميؤ ّين اليوف٘ لهيب إلي القجي

ثهيب ّيو وخ أح ركي ح

كالخ ّلليّخ ماد ّوععيخ إٍ ّيخ .غيو ّ
أح منا ال هيي المْيكلخ ّيب كا أح ّع ي مينه اللاليخ المللييخ ماد
ّمبهقخ لللاليخ العوثييخ الؾل ضيخ
الموععيخ اإلٍ ّيخ لم زم رؾل له؟ إم ّن الجلمي الزَبؤ عن الند غعلهب
ِ
الزي رُعلن في كٍيبريومب ألهيب كا إٍي ّيخ أا أح اإلٍي

مي اليل ن الوٍيمي لللاليخ؟ اإما كيبح مينا مي

الؾي ّل المولي ة أال عي ُّل ّييعبه الموععيييخ ّغيوّك اٍيزضمبه لقي ّ ح اإلٍي
اؽوٓ عل الزميّي ثبل ِّل ن في لعجخ الَيبٍخ اال ٍيّمب ّ
أح فٖ

الوّي ييخ فييي الميا ييلاد الَيبٍيييخ

اإلٍ ّيين الَيبٍيين ال َيز كم ح عين

 15مكن االٍزمبكح م ب ّن :فيجو ّيبكٌ ّقيبالد فيي ٍ ٍيي ل عيب اليل ن :الضقبفيخ الجوارَيزبلزيخ روعميخ ّ ييو الم يلهد الم يميخ العوثييخ للزوعميخ
ثيواد  . 2015 1 ٛاكنا ّن أعمب ك ٍّ ّن :كبه ّميش ارْبهلي رب ل ه ا هغن مبثوّبً اع هط أغبّجن ف ً ٚعن ّ ؽيبد ألكَييٌ
كد ر كمي ؽ الل مقواٛيخ في أّو كب...

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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اٍزضمبه هٕيل الؾلاصخ؟ أ ألّؤ ٕوا ّش اللالخ علي الَييووح علي الؾقي اليل ي ااالٍيزئضبه ثبلْيوعيخ
الل يخ؟ أ ألّؤ لم ٜآفو لللالخ؟ اإما كبح ااّو كنل

فمب عَبه ك ح؟

إح ال اٙؼ ّ
أح افزواٗ الزمبء «اللالخ الملليّخ» إل ؽق الَيبٍيخ ال وثيي ثُ يي علي غييو أٍيبً؛
فبللالخ الملليّخ ّٖولؼ عوثي ال لغل لؤ أصيواً فيي الملَيمخ الَيبٍييخ ال وثييخ أا فيي ريبه ـ المكيو الَيبٍيي
ال وثييي فه ي غيييو «المل ييخ -اللالييخ» أا «اللالييخ -المل ييخ» الزييي عوفزهييب الؾيييبح الَيبٍيييخ فييي الي لييبح
القل مخ الزي كبلذ رقٖي العجيل ا«الجواثوح» ّن ؽ االلزمبء .أ ّّب ّمه

اللالخ الملليّخ فلم زيو الم عخ

ااال ي ّيين «الوثيييش العوثييي» ليوم ي عل ي ٍييوؼ ال قييبُ الَيبٍييي ثقٖ ي ٓ َّييزقج اللالييخ فييي العييبلم
العوثي اإلّمب رو ّكك ّ ن عق ك كو ّك فع عل الق م ّن ؽك ّبد عَيكو خ ثعيل ّيب ٍي ّمي صي هح الٚيجبٛ
ااؽواه في ّٖو اّب ر مب ّن الق ثبد أرذ ثاليمخ الق ثيخ اكزَجذ ّعجيخ فيي ثعي٘ ااقويبه العوثييخ
ّع ّيىح ثـ«ّوعيخ كبه يّييخ» افقيب ً للز ٕييف الميجيود؛ إم ث يذ ّْيواعيزهب علي ال عيل ثبللؾيب ثوكيت
الؾٚبهح االز مييخ اهك الهي ّ ح ثيين «االيب» المزقلّميخ ا«اآلفيو» المزقي ّل فمْيلذ فْي ً مه عيب ً فيي ال فيبء
ث ع كمب الم ؾبلمهب «ال غبػ» ّإال في إقٖبء «كالخ القبل ح» ّن ال عي الغمعيي افيي اأك الل مقواٛييخ
الغ ي يخ الزي كبح ّن الممكن أح رُ لل ّش االكح «اللالخ العوثيخ الؾل ضخ» ص ّم عبك ّمه

اللالخ الملليخ إل

الجواى في أاافو عقل الَجعي يبد كو ّك فع علي ّيب ٍُي ّمي الضي هح اإلٍي ّيخ فيي إ يواح اّيب ؽملزيؤ ّين
ف م ّن اللالخ الضي قواٛيخ ثعل رٖ ُّله ال َم َ الي المْهل الَيبٍي اإل والي اهفش ّعبهاد رٖيل و الضي هح
إل الغ اه العوثي.
عل ألّؤ ّن الغل و ثبلنكو ّ
أح ّٖولؼ «الملليخ» كبح ؽبٙيواً فيي فويبة اإلٕي ؽيخ اإلٍي ّيخ
اهااك ال هٚخ العوثيخ ؽز إح الْيـ ّؾمل عجله أفوك لؤ كزبثب ً فبّٕيب ً ه ّكاً علي إهلَيذ ه يبح اثَيلَا فييؤ
كبح ٍجّبقب ً إل الملليّخ اأح أاهثب لم رور ِ ّلاهط الملليخ ارزقلّٔ ّن ٍو ح اللالخ

ّمبفواً ثِ َك ْ ح اإلٍ
الضي قواٛيخ ّإال ثم ٚاٍزلهبّهب لزغوثخ قوٛجخ ااالللٌ اإلٍ ّيخ.16

رعيوم كاليخ ثهينا ال ُمَي ّم ؛ إم ّ
إح الزوعميخ الؾوفييخ لللاليخ المللييخ رغعل يب أّيب
أ ّّب في ال وة فلم َ
ّع ي ال ع قييخ لييؤ ثبلؾيييبح الَيبٍيييخ مي ّمهي

الؾبلييخ الملليييخ  )l'état civilأا  )Civil stateأا

 (Civil statusال ٙش المللي) الند ؾي عل اٙعيخ الْقٔ العبلليخ االملليخ .أ ّّب الْك الؾيل ش
لللاليخ فهي كاليخ القيبل ح  )l'Etat de droitأا )The rule of law؛ أد ؽكيم القيبل ح أا ٍييبكح
القبل ح اقل ظهو الممه
 16اليو :عجله ّؾمل اإلٍ

في ألمبليب القوح الضبّن عْيو )Rechtsstaat؛ أد كاليخ القيبل ح اكيبح كيبلٜ

اال ٖواليخ ّش العلم االملليخ كاه الؾلاصخ ثيواد .174 -170 ٓ 1988 3 ٛ
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م أ ّا ّن لؾزؤ اليّو لؤ اؽز ّقبلزي ع ح ل
الض هح المغيلح لؾزب منا الم ؾ
الَيو هاثود فيلمو ؽ

في الؾكم المللي)

17

اللزين عبءرب في ٍيب ّب ٍ ّمي

فكيبح أح ثيلأد أاالمميب ثبلموافعيخ ٙيل أٛواؽيخ كاعييخ الَيلوخ المولقيخ

ااة الؾبكم  )Patriarchaأا اللالخ الجوو وكيخ ااث خ) .أ ّّب ّب ٍيبقؤ عيبح

عب هاٍ في اٌؼمذ االجرّاػم) عن «الؾبلخ الملليخ»

18

 )l'état civilفميلاهه علي االلزقيب ّين ؽبليخ

الوجيعخ  )l'état de natureإل ؽبلخ الملليّخ؛ أد ّن الهمغيخ إل الزؾّٚيو اّين الؾييبىح إلي ال ِملكييخ
اّن الؾو خ الوجيعيخ إل الؾو خ المللييخ؛ أد الؾو يخ ااف قييخ الزيي رغعي ٛبعيخ القيبل ح ؽ ّو يخ

19

كميب

رغع االلٚجب ٛفي كالخ القبل ح أمم صمواد العقل االعزمبعي .امنا ّن أمم ّب ج ي اٍزلهبّؤ ّن ال ُم غيي
اإللَبلي في َّبهاد ث بء اللالخ المل خ العوثيخ.
ّ
إح ّمهييي
اراٍيَيييب ً علييي ّيييب رقييي ّل

«اللاليييخ المللييييخ» اثييين ّيييوعي للجيئيييخ العوثييييخ اال ج يييي

االفيييز م علييييؤ أا ؽ ْ ليييؤ اإلّميييب أح َيييع الغمييييش إلييي ال ييييو فيييي كااليييو المْيييزو

الزيييي رغعليييؤ

قيييبكهاً علييي االّيييز ب فيييي المغيييب الَيبٍيييي العوثيييي اإلييي المٚيييبّين الزيييي ج يييي أح رُٖيييتّ فيييي
قبلجيييؤ لغييي ّو الَيييمي خ إلييي ثييي ّو ااّيييبح اٍييي ٜمييينا اليييلّبه اليييند كيييبك عييي ّم عييي ّ ااهعيييبء علييي اّزيييلاك
ٕييلى ل ييخ الٚييبك؛ ّييش اليي عي ثيياح «اللالييخ الملليييخ» ج ييي أح رع ييي كاح ّ اهثييخ اث ي لغيي ء إليي
الزم يييؤ أا إغيييوا فيييي الؾْييي ااإللْيييبء  )Verbiageافيييي ارَيييب ّيييش ليييج٘ الْيييبه اّوبلجيييؤ
المعجّيييو ع هيييب فيميييب إيييولؼ علييييؤ ثيييـ«الوثييييش اليييل مقواٛي»؛ أح الْيييعت مييي ّٖيييله الَيييلوبد اأح
«اللالييييخ الملليييييخ» رع ييييي كالييييخ القييييبل ح االمسٍَييييبد االعييييل

االل مقواٛيييييخ اأح الْييييوعيخ فيهييييب

رييييورج ٜثبلغمبعييييخ الَيبٍيييييخ اإهاكرهييييب اليييييٌ ثْييييعبهاد «الؾيييي ّ اإلٍيييي ّي» أا «العلمبليييييخ مييييي
الؾييي ّ » أا «روجيييي الْيييو عخ» أا «ال ك مقواٛييييخ كاح علمبلييييخ» .امييينا أّيييو علييي عكيييٌ ّيييب قيييل
زٖيييي ّ هه كضيييييواح زَّيييي ّييييش الزقليييييل اإلٍيييي ّي االك ٍيييييكيبد اإلٍيييي ّيخ فييييي ر ييومييييب اٍييييٌ
ّييييوعيخ االيمييييخ الَيبٍيييييخ اّْييييواعيزهب؛ مليييي أح «الق فييييخ» فييييي الزمضّيييي الَُّيييي ي للييييل ن ّيييياح
كلييي د رييلثيود ّٖييلؾي اليَييذ ّعزقييلاً ك يييب ً ّضيي «اإلّبّييخ» فييي الَييوك خ الْيييعيخ اإلّبّيييخ اميينا
ّب رزم ثْالؤ المل ّالبد المقهيخ االز ليف اإ ليخ ااالعزهبكاد المقبٕل خ.

Two Treatises of Government.

17
18

Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social ou Principes du droit politique, L. I, Adamant media corporation,
Boston, Ed 2006, Chapitre VIII: De l'état civil.
19

»la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui , car l'impulsion du seul appétit est esclavage,
et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté«. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social ou Principes du
droit politique, L. I, Ibid.
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 /4اٌّذخً اٌّماعذ :
ّبٗ ّغييل كبليذ
في رْو ؾؤ لع اّ رقلّف «الْو » وٕل ع ح ٍزي اهد ِّ الم اه ثين
ٍ
فيؤ ااّم الْوقيخ «أعيم أّم ااهٗ اأق اميب» 20اثيين ااقيش ّزقلّيف رواعيش فييؤ الْيو إلي م ي قبلميخ
الييلا االمغزمعييبد؛ فيييقلٔ إلي أح المييبه الغي مود زمضّي فييي غيييبة هاػ الؾو ّييخ اٍيييووح الزقبليييل
إح الؾي االعلاليخ ال ع ييبح ّييئب ً
االعبكاد الزي ٕبهد «في عمييش ااّي ه ميي الموعيش اافييو ؽزي ّ
ٍ ي ى االلزيييا ثبلعييبكاد» 21قيبٍ يب ً إل ي ّواؽ ي ّبٙيييخ كبلييذ فيهييب العييبكاد «رزقبٍييم الَييلوخ ّييش الؾو ّييخ
االزق ّل » .22امنا ع ي أح ص ّميخ ؽبعيخ ّبٍّيخ فيي عيبلم الْيو
ال هيي ٗ االزقيي ّل اإعييبكح االعزجييبه لييـ«الْقٖيييخ الموك ييخ»

إلي هاػ الؾو يخ االعمي ّين أعي رؾقيي
23

كاح أح ع ييي مل ي القوييش ّييش المبٙييي

امفييبلوه؛ إم ثقييله ّييب ؾجي الزييواس اإلٍ ي ّي ثَمبٍييف ااّ ي ه اأؽكييب رغباىرهييب الييلم ه ف لييؤ يفييو
ث مبلٌ قبكهح عل رقل م ّلاف ّ هغيخ لزغل ل المكو الل ي اليند ثيبد علييب ً أليؤ قيل رواعيش القهقيوى قيبٍيب ً
إل اعزهبكاد أع

كجبه اٙع ا ثٖمبرهم المسصوح االمضو خ في الزبه ـ الضقبفي اإلٍ ّي اال ٍيّمب ّ هم

أالئ الن ن لم ْ ّلاا إل قواءح ؽوفييخ لل ٖي ٓ اإلٍي ّيخ المسٍَِّيخ فواؽي ا جؾضي ح عين آفيب هؽجيخ
لمهمهب ار ي لهب ّن ف

رلثّو ّعبليهب ااٍزْوام ّقبٕيلمب ااهركييد فلَيمزهم فيي فهيم اليل ن علي

رؾقي المٖبلؼ الللي خ ّش اعزجبهمب ماد أثعبك أفوا يخ؛ أد العمي علي رؾقيي المٖيبلؼ افي ّقزٚي
الْبه الؾكيم ثمب ؾقّ الؾكم الْوعي االمٖلؾخ اإللَبليخ في العبع ااآلع
امكنا ثوىد المٖلؾخ ك ب خ أٍبٍيخ ّن غب بد الز ي

االمعبُ االمعبك.

اثوى العق ك ليخ هليَخ فيي فهيم الي ّل ن

ّو الض بليخ الممه ّييخ المزقبٕيمخ الزيي رييعم الز يبق٘
ارمضّ قيمؤ اإكها ّقبٕله كاح الَق  ٛفي َ
ثين «العق اال ق » أا ثين «الؾكمخ االْو عخ»؛ فقل كبح ااٙؾب ً لل هم ّ
أح «الق اٛش العقليخ ال رعبهٙيهب
الي امو ال قليخ» كمب ق

المقو الواىد .24النل

هك الْيـ ّؾمل عجله أح أم الملّيخ ارمقي ا « ّإال قليي ً

ّ ّمن ال يو إليؤ عل ألؤ إما رعبهٗ العق اال ق أُفن ثمب ك ّ عليؤ العق
الزَييليم ثٖييؾخ الم قي

ّ 20

اثقي في ال ق ٛو قبح؛ ٛو

ّييش االعزييوام ثييبلعغي عيين فهمييؤ ارمي ٘ ااّييو إلي هللا فييي علمييؤ االوو ي

ع ح ٍزي اهد أٌٍ الليجواليخ الَيبٍيخ روعمخ ّيْي ّبريبً اإّب عجل المزبػ إّب ّكزجخ ّلث لي القبموح .202 ٓ 1996 1 ٛ

 21الموعش لمَؤ الٖمؾخ لمَهب.
 22الموعش لمَؤ ٓ .203
 23الموعش لمَؤ الٖمؾخ لمَهب.
 24الواىد فقو الل ن المؾٖ

في علم اإ
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الضبليخ :راا

زم ّع به ّش ّيب أصجزيؤ العقي » .25أ ّّيب ثقٖي ٓ

ال ق ّش المؾبفيخ عل ق الين الل خ ؽز

اعز ييبلهم ثبلمٖييلؾخ فقييل ع ي ّلاا أح هعب زهييب «أقي ى أكلّييخ الْييو »26؛ مل ي أح ااكلييخ الْييوعيخ كمييب ق ي
الو في «رَعخ عْو ثبالٍزقواء  )...امنه ااكلخ الزَعخ عْو أق اميب الي ٔ ااإلعميب

صي ّم مميب :إ ّّيب أح

افقييب هعب ييخ المٖييلؾخ أا قبلمبمييب؛ ف ي ح اافقبمييب فَجِهييب الِ ْع َمي ْ
يذ  )...اإح فبلمبمييب اعييت رقييل م هعب ييخ
المٖلؾخ عليهمب ثوو

الزقٖئ االجيبح لهمب ال ثوو

االفزيبد عليهمب االزعوي لهمب».27

مكنا إماً رجلا المٖلؾخ هكييحً أٍبٍيخً ج ي عليهب الؾكم الْوعي ا جض ّ هب فز لا مي مارهب
كلي ً ّوعيب ً ّب كا ّلاه الْو عخ عل رؾقي ّٖبلؼ ال بً في ّعبّهم اّعبكمم .ؽز ّ
إح اإلعمب

اإح

كبح المٖله ااٍبً الضبلش ّن ؽيش اامميخ في روريت ّٖبكه الزْيو ش اإلٍي ّي المزمي عليهيب اّيش
أح ؽكمؤ كزَيت ٛيبثش الغيي االقويش االيقيين؛ في ّح المواععيخ االزغيباى ّمك يبح إح اقزٚيذ المٖيلؾخ
مل ؛ الؤ َز ل إل عق

رز يّو ّيلهكبرهب ثز ييو ال ّيّيبح االمكيبح ااافهيب اإلي ااقيش ٍِي َمزُؤ الوجيعييخ

الز يّو اّٖيوه المؾز

ف ح ر يّو ال اقيش ر يّيود المٖيلؾخ ّيب كاّيذ ريلاه ّعيؤ اعي كاً اعيلّب ً

الزج ّل

ااّو الند غع رغباى ؽكم اإلعمب ّعق الً اّْيواعبً .امينا أّيو ر جّيؤ إلييؤ اإلّيب الجييكاد أؽيل كجيبه
فقهييبء اإٔ ي ليي الميينمت الؾ مييي اليين ن عبّ ي ا ف ي

القييوح القييبٌّ ؽييين «مكييو فييي آفييو ثييبة ؽكييم

اإلعمب [ّن وراب األعٛي] أح لَـ اإلعمب ث عمب آفو عبلي»28؛ ث إح ّبهؽؤ ااكجو ع ء الل ن ثين
أؽمييل الجقييبهد اإي لي الؾ مييي الييند عييبُ فييي القييوح الَييبثش للهغييوح

قي عيين ثعيي٘ المعزيلييخ فييي

ومف األعشاس) اكنا عن ثع٘ ّْب قؤ ّن الؾ مييخ ّضي عيَي ثين أثيبح قي لهم ثقٖي ٓ عي اى أح
ك ح اإلعمب «لبٍقب ً للكزبة االَ ّخ ااإلعمب »

29

االواعؼ أح قٖلمم مي ّيب أّيبه إلييؤ الوي في فيي

ال ٔ الَبث  .ف ما الزقل ب إل ال ّْ ّ الَيبٍي اعللب الْيـ الوبمو ثن عبّ ه ع ُّل «أم ّم ّقٖل للْو عخ ّن
الزْو ش الزيب أّيو اا ّّيخ اعليت الٖيبلؼ إليهيب اكفيش الٚيو االمَيبك ع هيب» .30اقجي ملي ثقيواح كيبح
اإلّب القوافي قل ف ّ
ٖ الق

في الزٖوفبد ال ج خ فيي الْيساح الللي يخ اااّي ه اافوا يخ فبٍيز زظ ّ
أح

«ّب فعلؤ -عليؤ الَ  -ثوو

اإلّبّخ كقَمخ ال بلم ارمو

أّي ا ثييذ الميب علي المٖيبلؼ اإقبّيخ

الؾلاك اروريت الغي ُ اقزيب الج يبح ار ى يش اإلقوبعيبد فيي القيوى االمعيبكح الؾي ملي ؛ ال غي ى
 25عجله ّؾمل اإلٍ

اال ٖواليخ ّش العلم االملليخ كاه الؾلاصخ ثيواد .70 ٓ 1988 3 ٛ

 26الو في لغم الل ن كزبة الزعيين في ّوػ ااهثعين ّسٍَخ الو بح ثيواد .239 ٓ 1998 1 ٛ
 27الموعش لمَؤ ٓ .238 -237
 28الجقبهد ع ء الل ن كْف ااٍواه عن إٔ

فقو اإلٍ

الجيكاد كاه الكزبة العوثي ثيواد ك.د) ط .176 ٓ 3

 29الموعش لمَؤ ٓ .178
 30اثن عبّ ه ّؾمل الوبمو ّقبٕل الْو عخ كاه الكزبة اللج بلي ثيواد .244 ٓ 2011 1 ٛ
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اؽل اإلقلا عليؤ ّإال ث مح إّب ال قذ الؾبٙو؛ الؤ ٕ-ل هللا عليؤ اٍلّم -إلمب فعلؤ ثوو
اّب فعلؤ -عليؤ الٖ ح االَي  -ثوو ي الؾكيم  )...في

اإلّبّخ )...

غي ى اؽيل أح قيل علييؤ ّإال ثؾكيم الؾيبكم فيي

ال قذ الؾبٙو اقزلا ًء ثؤ ٕل هللا عليؤ اٍلم؛ الؤ -عليؤ الَ  -لم قوّه رل ااّي ه ّإال ثيبلؾكم فزكي ح
أ ّّزييؤ ثعييله ٕ-ييل هللا عليييؤ اٍييلم -كيينل
االزجليغ فنل ّو

 .)...اأ ّّييب رٖييوفؤ -عليييؤ الٖ ي ح االَ ي  -ثبلمزيييب االوٍييبلخ

زقوّه عل الق ل إلي

ي

اليل ن ليّ يب أح لزّجيش كي ّ ؽكيم ّ ّميب ثلّ يؤ إلي يب عين هثّيؤ

ثَججؤ ّن غيو اعزجبه ؽكم ؽيبكم اال إمح إّيب ؛ اليؤ ٕ-يل هللا علييؤ اٍيلّمّ -جلِّيغ ل يب اهرجيب َٛملي الؾكيم
ثنل الَجت افلّ ثين الق ل اثين هثّهم .31الم كن ّ ْئب ً لؾكم ّن قِجلؤ اال ّورّجب ً لؤ ثوأ ؤ عل ؽَيت
ّب اقزٚيزؤ المٖيلؾخ» .32اال زيغيخ المزورجيخ علي ملي
الع الل ّش ر يّو رل الع الل ف م اإلعمب

يله ُكهب
افقيب ً للقوافيي «أح إعيواء ااؽكيب الزيي ُّ َ

اعهبلخ في الل ن؛ ث ك ّب م فيي الْيو عخ َزجَيش الع اليل؛

ز يو الؾكم فيؤ ع ل ر يو العبكح إل ّب رقزٚييؤ العيبكح المزغيلكح الييٌ مينا رغل يلاً ل عزهيبك ّين المقلّيل ن
ؽز

ْزو ٛفيؤ أمليخ االعزهبك؛ ث منه قبعلح اعزهل فيهب العلميبء اأعمعي ا عليهيب في ؾن لزيجعهم فيهيب ّين
َ

غيييو اٍييزئ بم اعزهييبك )...؛ ثي ال ْييزو ٛر يييو العييبكح؛ ثي لي فوع ييب لؾيين ّيين ملي الجلييل إلي ثلييل آفييو
ع اللمم عل في م عيبكح الجليل اليند ك يب فييؤ أفزي يبمم ثعيبكح ثليلمم اليم لعزجيو عيبكح الجليل اليند ك يب فييؤ.
اكنل إما قل علي ب أؽل ّن ثلل عبكرُؤ ّٚبكح للجلل الند لؾن فيؤ لم لُ ْمزِؤ ّإال ثعبكح ثلله كاح عبكح ثلللب».33
مي إماً كع ح إل ركييف ال يو االعزهبكد المَزٖؾت للمقبٕيل ّيش المَيزغ ّلاد اقبعيلح ّه ّميخ
في فلَمخ اّز ب المقؤ ثبعزجبهه ّن أكااد إكها ال اقش اأال بريؤ اّوافقزيؤ ّين ال بؽييخ الْيوعيخ ثميب
كم رؾقي المقبٕل الْوعيخ االمٖبلؼ اإللَبليخ .امنا أّو لهكؤ فبّٕخ المَلمين اعب ّّزهم ثللي ألهيم
زل ح آ بد العجيل ااإلّبء في ص ب ب القوآح الكو م كاح أح غ
ؾي عل اٍزقمبم ثاؽكب الْو
اّع

ثقيبٛو أد ّي هم أح عيل روجيي أؽكبّهيب

أا ري ّو علي «الْيو عخ» أا إمميب لؾكيم هللا أا ّيوا ّين اليل ن.

منا :أح ال عي الغمعي له أح ر يّو ال اقش االزمبء المٖيلؾخ أفيوىا لمويب ً َّيزغ ّلاً ّين الزعبّي

ّش الزعبليم الل يخ فيمب اٍزغ ّل ثعل ىّن ال ج ّ ح غيو ّ
أح عٖ ه االلؾوب ٛأ ّكد إل ركلّيٌ كّيبء الزغل يل فيي
الييناد المَييلمخ «المم ّكييوح» فمييب لْييهله ّيين هك ي ك اعمي ك ليييٌ ّيهييواً ّيين ّيييبمو أىّييخ العقي الييل ي
فؾَييت اإلّمييب مي
اإ

كيينل

المعوّلخ ّن ف

أؽييل رغليييبد أىّييخ العقي المم ّكييو فييي الييل ن .اليينل

رجييوى الؾبعييخ إلي رْي ي

اإلكها ال اعي لغللييخ المقيؤ االمقبٕيل اال اقيش املي ث لزيبط فقيؤ ٍيبٍيي

 31القوافي ّهبة الل ن اإلؽكب في رمييي المزباى عن ااؽكب ارٖوفبد القبٙي ااإلّب كاه الجْبلو اإلٍ ّيخ ثيواد .108 ٓ 1995 ٛ
 32الموعش لمَؤ ٓ .109
 33الموعش لمَؤ ٓ .219
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عل ييل ُواعييي المٖييبلؼ العب ّّييخ ا زغييباى المٖييب ال كييل ثييين الزٖي ّ ه اليينم ي االز ي ي العلمييي؛ أد رمعيي
قبعلري «ّب ال يله كلّيؤ ال زيو كلّيؤ» ا«المعيوام
ال يو المقبٕلد في ال اقش الَيبٍي اهركبىاً عل
ْ
عوفب ً كبلمْواّ ٛوٛب ً» .افي ٍيب رمعي القبعلح ااعم ااامم« :أ مب اعلد المٖلؾخ فض ّم ّو هللا».
مكنا رَعف المقبٕيل «القويبة اإلٍي ّي» فيي المٖيبلؾخ ّيش العٖيو امينا رؾل يلاً ّيب جيوّه
لئٍزبم العضمبلي االٍز غبك ثع ّلح ّ هبعييخ ّه ّميخ ّين اليلهً المقبٕيلد لْيوع خ أٛواؽزيؤ؛ الّهيب ثقيله ّيب
ركم ثقبءه ّزمض ً لغ مو الل ن ثقله ّب رزيؼ لؤ االلمزبػ عل ع مو الؾلاصخ .اقل لغؼ إلي ؽي ٍّل ثعييل فيي
الموافعخ عن أٛواؽزؤ ثهلاء فكود اهٕبلخ علميخ غيو أح منا ال ع يي فل ّ ميب ّين اله يبد اال عميي
ّن عوٗ ثع٘ الم ؽيبد لعلّهب رميل في ّ ء ثع٘ المواغبد:
اٌّ دظح األٌٚىَ :زْهل ك .العضمبلي فيي المقبليخ الضبلييخ ثض صيخ أؽبك يش لج يخ رميّيي ث ٙي ػ
ثين «أّو الل ن اأّو اللليب» ارغع الكلمخ اّو اللليب ثيل ال بً .لزقلٔ الؾلقخ الضبلضخ إل راكيل «إٔيبلخ
الزمييي ثين الل ن االلليب في اإلٍ » .امنا أّو في غب خ اامميّخ غيو ألؤ ج ي الز يؤ كميب رْيهل علي
مل ال ٖ ٓ أع ه؛ إل ّ
أح ّب ووؽيؤ ااٍيزبم العضميبلي ثقٖي ٓ مينا الزميييي لييٌ عل يلاً فيي المقيؤ
الَيبٍييي ال َّي ّي الييند ٛبلمييب ّيّييي ثييين اظيمييخ ااّيييو ااظيمييخ المقيييؤ اإلّمييب مي عل ييل فييي الج يييخ المكو ييخ
للزيبهاد الَيبٍيخ اإلٍ ّيخ الزي عع ثعٚهب اظيمخ الغمبعيخ الَيبٍييخ لموّيل الغمبعيخ أا ّييقهب أا
أّيومب .اّن ص ّمخ اكزَجذ منه ااٛواؽخ علاهرهب ثاح رك ح ّؾ هاً لهنا ال قبُ العلمي.
اؽز
أع ر ي

ك ح ال قبُ ث ّب ًء اّضمواً ف ّح ص ّمخ إّكبالد رموٗ لمَهب ثق ّ ح ا ج ي اإلعبثيخ ع هيب ّين

منه ااؽبك ش في ٍيب «اللالخ الملليخ» ّين قجيي  :كييف يز ُّم ر ي لهيب؟ مي القٖيل مي اعزميبك

القبل ح ال ٙعي المز اف ّش «ق الين الْو عخ» أا ّيش ّجيبكه الْيو ؟ اّيبما إما رعبهٙيذ مينه القي الين
ّش «الْو عخ»؟ اّب ّمه
ام

الْو عخ إٔ ً في رٖي ّ ه ك .العضميبلي افيي رميض د «اإلٍي ّيين الغيلك»؟

ُع ُّل الؾية الَيبٍي إما كبح مهاعب ً ٍيبٍيب ً لؾوكخ كع خ ؽيثيب ً ٍيبٍييب ً «ّيلليب ً»؟ اكييف ج يي أح

رك ح ٛجيعخ الع قخ ثين الؾية االؾوكخ اللع خ أا ثيين الؾيية االغمبعيخ؟ اّيب ّقٖي ك مينا «الزميييي
ثين الَيبٍي االلع د» الند إٔجؼ ّ ٙخ إٍ ّيي ّب ثعل الوثييش العوثيي؟ أَم يب فيوا ع مو يخ ثيين
ّٖييولؾي «الزمييييي» ا«المٖ ي » أ ّ
أح ااّييو ال عييلا ك لييؤ ّغ يوّك مييواة ّيين ّ بقْييخ عييب ّكح اعو ئييخ
لمَالخ العلمبليخ اؽ ٚه الل ن في المغب العب االع قخ ثين الل ن االَيبٍخ؟
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اٌّ دظح اٌصأ ح :اعزملد ااٛواؽخ اعزهبكاد ثع٘ المقهبء ااإ ليين ااٍيز لد إلي آهالهيم
فييي راكيييل ّييب ممجييذ إليييؤ اميينا أّييو ّمهي
ل عزهبكاد المعبٕوح في منا المغب

فييي ٍيييب اٍييزواريغيخ الزإييي الواّيييخ إلي إكَييبة الْييوعيخ

غيو أح ص ّمخ لٖ ٕب ً رؾزبط إل ثع٘ الزا ُّّ

ّ هب لٔ اثن ريمييخ

ال اهك في المقبلخ الواثعخ االعْو ن االند ؾزبط إل اقمخ رزيؼ رقليجؤ اال يو فيؤ مل ألؤ لٔ ثقله ّيب
ؾي عل ؽ الغمبعخ الَيبٍيخ في اافن ثيّب أّومب في َّالخ العبكاد ف لّؤ مكين أح ظّيف للز يييو
للم  ٙثبلم و المقهيي ااإي لي االمقبٕيلد فيبثن ريمييخ يوى فيي مينا الي ٔ اليند َزْيهل ثيؤ
الكبرت أح اإلّبّخ ل كبلذ ّن َّبل الل ن المه ّمخ لكبح « غت ثيبلهب ّين ال جيي ٕ-يل هللا علييؤ اٍيلم-
ا ّّزؤ الجيبقين ّين ثعيله كميب ثييّن لهيم أّي ه الٖي ح االيكيبح االٖييب االؾيظ اعيين أّيو اإل ميبح ثيبهلل
اآلفو اّن المعل

ألّؤ ليٌ ثيبح َّالخ اإلّبّخ في الكزبة االَ ّخ كجيبح منه اإ ».

ام ب قل زَبء ّزَبل ؽ

هأد اثن ريميخ في َّالخ ارمي الميباهكد ااثين فليلاح علي ك لهيب

ار ؽيله االي

ّ  ٙعخ لؾواٍخ الل ن اٍيبٍخ اللليب؛ فكييف ال ركي ح ّه ّميخ؟ اال ٍييّمب ّ
أح اإلّبّيخ ّين ااّي ه المغميش
فقهيب ً عل اع ثهب ث ب ًء عل ؽل ش «ِٓ ِاخ  ٌٚظ الم ػٕمةٗ ت ؼةحِ ،ةاخ ِ رةح جاٍ٘ ةح»34؛ اح إقبّيخ
الٚواه بد القمٌ ّز قف عليهب؛ إم ال يب ّ )systèmeن كالهب ّقز ال ّؾبلخ في ؽميظ لليل ن اال
للعق

اال لل َ

اال لل مٌ اال للمب

كاح اللالخ اّسٍَّبرهب اّب ز قّف عليؤ الٚيواهد؛ فهي فيبك

للٚواهد افن ؽكمؤ ثبرمب علمبء اإ .
اٌّ دظح اٌصاٌصح :رَ ّغ ّ اقف اثن ريميخ اآهاؤه ؽ ٚهاً ق ب ً في ّقبالد الجبؽش اّين المعلي
الجلعخ .فكيف مكين الز فيي ثيين هأ يؤ ثقٖي ٓ أح اإي فيي العيبكاد

أح اثن ريميخ ز ٍّش في ّمه
اإلثبؽخ اثين ارَبعؤ في ّمه
فمعل

الجلعخ إلي كهعيخ رمَييو «المَيك د ع يؤ» ث يب ًء علي ؽيل ش الجلعيخ35؟

أح اثن ريميخ لثّو َّبؽخ «المَك د ع ؤ» ثبلز ٍّش في الزجل ش اكزبثؤ الرضاء اٌصشاط اٌّغرم ُ

ٌّخاٌف ِح أعذاب اٌجذ ُ)

ي عن الزمٖي في منا المقب فه ال قي٘ رمبّب ً للز قؼ الضقبفي االزعب ِ

الل ي االؾٚبهد؛ اح اثن ريميخ أّٛوه ثممه
ا«اللالخ الملليخ»

36

عل ٍجي المضب

الجلعخ كميب أح اافين ثميب عيبء فييؤ غعي «الل مقواٛييخ»

ّ لهعزين في إٛبه ارجيب «إٔيؾبة الغؾييم» ثزعجييو اثين ريمييخ

 34اليوٕ :ؾيؼ َّلم كزبة اإلّبهح .اَّ ل أؽمل.
 35الؾيل ش الييند اهك فييي الجقييبهد اَّيلمّ« :يين أؽييلس فييي أّوليب ميينا ّييب ليييٌ ّ ييؤ فهي هك» .اقييل عي ّله اثيين ؽغيو العَييق لي «ّيين إٔي
اق اعله» فزؼ الجبهد).
 36اللالخ الملليخ ثبلمع

اإلٍي

الند رؾي إليؤ في لقبّبد ّب ثعل الؾوا الْعجي العوثي.
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36

www.mominoun.com

ام الند ع ّل أح ال ّيء ّن أّ ه غيو المَلمين
مل ّب مُ ْم عليؤ ّن إرقبح أّ ه كليبمم؛ الينل
«أّو إ غبة أ أّو اٍزؾجبة»
اإح لم يهو لكضييو ّين القلي

38

37

مي

في ك هم اكليبمم ّإال ام فبٍل أا ليبقٔ ثميب فيي
هي عين «ّْيبثهزهم فيي الغمليخ» ٍي اء كيبح ااّيو

ا ج ي ّ قمؤ عل اعزقيبكه ثياح هللا «أّيو ثمقيبلمزهم فيي الهيلد الييبمو

فيي ملي ّمَيلح»

39

اّين ص ّميخ إح المقبلميخ فيي الهيلد الييبمو امي أّيو

ورج ٜثبلعبكاد «ر عت االلقوب عن ُّ ِعجبد ال ٚت اأٍجبة الٚ

اااللعويبم علي أمي الهيلى

االو ٙاح ارؾق ّب قوش هللا ّن الم االح ثين ع له المملؾين اأعلالؤ القبٍو ن»

40

افقيب ً لز ٕييف اثين

ريميخ ا«منا إما ليم كين ملي الهيلى الييبمو إال ّجبؽيب ً ّؾٚيب ً لي رغيوك عين ّْيبثهزهم فا ّّيب إح كيبح ّين
ّ عجبد كمومم كبح ّعجخ ّن ّعت الكمو» .41امنا أّو في غب خ القو هح غعي االٍزْيهبك ثي هاء اثين
ريميخ المزقلجخ ٍيمب ً ما ؽل ن فقل َزْهل ثؤ الموء عل إٔبلخ ر عُّ هؤ فيُمي ؼ اآلفيواح ّيوعيخ االٍزْيهبك
ثؤ عليؤ اعل أٛواؽزؤ.
اعل ي الييوغم ّيين ثعيي٘ االعزهييبكاد الزييي رؾَييت الثيين ريميييخ ّيين قجي ي رل ي ال ي اهكح فييي كهء
الزعبهٗ ثين ال ق االعق

لٖو ؼ المعق ؛ لعلّؤ كبح ّين اافٚي أح ٖيتّ

أا ّ افقخ ٕؾيؼ الم ق

الغهل الزإييلي لئٍيزبم العضميبلي علي رلي اإلؽيبالد الم هغييخ علي ااؽبك يش ال ج يخ الٖيؾيؾخ املي
الز با المقبٕلد اعزمبكاً عل اعزهبكاد القوافي إلق ب المزلقي ثبلزمييي ّب ثين اليل ي االيللي د اثيين
العييبكاد االعجييبكاد كاح الؾبعييخ إل ي اٍزؾٚييبه آهاء اثيين ريميييخ المزيياصّوح ثٖييواعبد ربه قيييخ ااٙييش
ٍيبٍي ااعزمبعي ّن الوجيعي أح عكٌ في ر عّهبريؤ ارٖي ّ هارؤ ارقلّجبريؤ اال ٍييّمب ّ
أح ّيب ك ّاليؤ فيي
منا الجبة عبء في ٍيب الوّك عل الْيعخ في ق لهم ّ
إح اإلّبّخ ّن َّبل االعزقبك.
اراٍيَييييب ً عليييييؤ إما كييييبح ّييييلاه عيييي ّ ميييينه المقييييبالد عليييي الزمييييييي ثييييين المغييييبلين الييييل ي
االييييللي د فيييي ح الجبؽييييش اٍييييزوب أح ؾقّيييي ال ب ييييخ االج يييييخ ّيييين فيييي

االعزمييييبك عليييي لٖيييي ٓ

الييي ؽي كاح الؾبعيييخ إلييي غيوميييب؛ فزإيييي الزميييييي ثيييين اليييل ي االيييللي د ّييين فييي
رٖييوفبد ال جييي الل يييخ ارٖييوفبرؤ الللي ييخ

42

الزميييييي ثيييين

أا ثييين ّييب كييبح ّيين قجييي العييبكاد اّييب كييبح ّيين قجييي

« 37الكمّبه» ثزعجيو اثن ريميخ.
 38اثين ريمييخ رقيي اليل ن أؽميل عجيل الؾلييم اقزٚيبء الٖيوا ٛالمَييزقيم لمقبلميخ إٔيؾبة الغؾييم رؾقيي لبٕيو عجيل الكيو م العقي
الوّل الو بٗ ك .د) ٓ .83

المغليل ّ 1كزجييخ

 39الموعش لمَؤ ٓ .80
 40الموعش لمَؤ ٓ .81
 41الموعش لمَؤ ٓ .82
 42اليو :المقبلخ الضبلضخ ّن ّقبالد ك .العضمبلي ّ ٙ

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

اللهاٍخ.

37

www.mominoun.com

العجيييبكاد كميييب قيييب الْيييبٛجي اكميييب اهك فيييي اٍزْيييهبكاد ك .العضميييبلي

43

افٖيييييبلٔ المغيييييب اليييييللي د ر وجييييي علييييي العمييييي الَيبٍيييييي ثبّزييييييبى»

للز ُّٕ ييي إلييي أح «ٍيييمبد
44

ثيييييللي ّ
أح «رٖيييييوّفبد

ٕ-يييل هللا علييييؤ اٍيييلّم -الَيبٍييييخ ّزميييب يح عييين رٖيييوفبرؤ الزْيييو عيخ أا الل ييييخ)» ...45كييي ّ

الوٍييي

ميييينه االٍزْييييهبك اد ااالٍييييز زبعبد أّكيييين الز ُّٕ يييي إليهييييب ّيييين فيييي

ّيييي هظ االٍييييزملاك ّيييين اإيييي

المسٍَييييخ للضقبفييييخ اإلٍيييي ّيخ؛ أد ّيييين لٖيييي ٓ اليييي ؽي كاح االٙييييوواه إليييي اٍييييبٛخ ّييييب ألييييزظ
ربه قييييب ً علييي مبّْيييهب .اإما كيييبح ص ّميييخ ّييين ؽبعيييخ ّ هبعييييخ إلييي مييينه ال ٍيييبٛخ ل ٍيييزئ بً أا لزاكييييل
اعبميييخ االٍيييز زبعبد اّقبٕيييل خ الز عّهيييبد فقيييل كيييبح أاْ لييي أح يييز َّم االكزميييبء ثبٍزؾٚيييبه اعزهيييبكاد
عهبثيييينح المقهييييبء ااإيييي ليين اليييين ن ليّييييواا لةّبّييييخ اف ّ
ٖييييل ا القيييي

فيهييييب اميييينا أّييييو

ييييي عيييين

االٍزْييهبك ثييبثن ريميييخ فييي ميينا الجييبة اث هالييؤ اّ اقمييؤ المزقلّجييخ الزييي ع ي ؼ كضيييو ّ هييب لؾ ي الزْ ي ّلك
االز وّش.
ا جقيي ّيين الٚييواهد قجيي القييزم العيي كح إليي إّييوا ثييبة ال قييبُ ؽيي

المَييالخ اامييم فييي

ااٛواؽخ؛ َّالخ «الزمييي ثين الزٖوّفبد ال ج خ الل يخ االللي خ» ل يو ّب ز لّيل ع هيب ّين رَيبؤالد؛
مل أح رغَيل منا الزٖ ّ ه ؾزبط إل ر ي :
 )1في ّ ٙ

اإلّبّخ :م اإلّبّخ مي ّب ز بٍت ّش ٍلوخ الؾك ّخ أ مي أاٍيش ّين الَيلوخ

الز مين خ؟
 )2في ّب زعلّ ثزٖوفبرؤ ٕ-ل هللا عليؤ اٍلّم -ثبلمز ى :م المز ى رع ّ ٗ الَيلوخ الزْيو عيخ
أ

ج ييي رقٖييئ «ك رييب» لٚييمبح رمضيليييخ العلمييبء فييي الجولمييبح؟ أا ّييبما رؾل ييلاً؟ ّييبما قزييوػ الييلكز ه

العضمبلي ل ٍزمبكح الي

ّن منا الزقَيم؟

 )3في ّب زعلّ ثزٖوفبرؤ ٕ-ل هللا عليؤ اٍلّم -ثبلقٚبء :كيف رزؾقّ اٍزق ليخ الَلوخ القٚبليخ
في ظ ِّ ّ
أح اإلّبّخ مي اإ فيي كي ّ مينا اأح القبٙيي ال ؾكيم ّإال ليبثيخً عين اإلّيب فيي ّ ي ّيخ المقيؤ
اإلٍ ّي؟ م نمت ك .العضمبلي ثبلَلوخ القٚبليخ إل ؽ ّل أح رك ح َّزقلّخ ؽز عن ٍلوخ هليٌ اللالخ
ّضلمب رق

اللٍبريو الؾل ضخ أ ألؤ وى أح ص ّمخ ؽلاكاً ج ي ال ق م ع لمب؟

 43اليو :المقبلخ الواثعخ ّن ّقبالد ك .العضمبلي ّ ٙ

اللهاٍخ

 44اليو :المقبلخ الَبثعخ ّن ّقبالد ك .العضمبلي ّ ٙ

اللهاٍخ.

 45اليو :المقبلخ الزبٍعخ ّن ّقبالد ك .العضمبلي ّ ٙ

اللهاٍخ.
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ِ /5ا تؼذ اٌذٌٚح اٌّذٔ ح:
راٍيَب ً عل ّب رق ّل رجلا اللالخ الملليخ فوٕخً ممجيخً للقواط ّن كع كضييو ّين الميللهمبد اال
ٍييّمب ألّهييب ركَييو الؾي اعي ال مَيييخ ّييش ألمييب ٛاللالييخ المييو ّاط لهييب إ ييل ل عيب ً ّ يين عقي ك علي افييز م
الزيييبهاد ااإل ييل ل عيبد كمييب ألّهييب رز اف ي ّييش المقبٕييل الْييوعيخ االقيييم الك ليييخ ثبعزجييبه أح الم افقييخ
الْوعيخ رك ح عل ٙوثين:
أ ّٚالا :الم افقخ ثمع

الموبثقخ امنا في ّغب العجبكاد «عٍّٛا وّا سأيرّةٔٛم أعةٍّم»

ػٕم ِٕاعىىُ»47؛ أد ّب اهك ّوعب ً ّعل

46

«خةزٚا

الهيئخ االٖمخ االكيميخ االمقلاه ...اليكبح ثمقبك وميب الؾيظ

ثم بٍكؤ الٖ ح ثموالٚهب...
شأ ا ا :الم افقخ ثمع
العبكاد االمعبّ د؛ لينل

عل المقبلمخ؛ أد عل ّقبلمخ اإ

االمقبٕيل الكليّيخ .امينا وجي علي

يوى اإي لي ح ّ
أح «اإي فيي العجيبكاد االميبظ ااإي فيي المعيبّ د

رزجّييش المعييبلي» اميينا ز افي ّييش القييبل ح اللٍييز هد العييب ؛ إم ؽييين ر يييو ّؾكمييخ كٍييز ه خ ّييب فييي ّييلى
كٍييز ه خ قييبل ح ّعييواٗ علي أليبهمييب فهييي ر يييو فييي عييل ّقبلمزييؤ لللٍييز ه .افييي ميينا َييعم ب قي
الْبٛجي إح اإلّب ّبل اؽز ّظ ثإ

عب ّّخ ال لم وك في المَالخ لٔ عليهيب؛ ثمع ي الي ليم يل ّ علي

المَالخ لٔ ّعيّن .اإما لقل ب منا إل ّغب الَيبٍخ رَعم ب القبعلح المقهيخ الزيي رؾكيم المغيب العيب اميي
أح« :رٖيييوّفبد اإلّيييب ّ ٛيييخ ثوعب يييخ المٖيييلؾخ»؛ أد إح ّيييساح الؾكيييم رَُيييبً ثبلمٖيييلؾخ الموٍيييلخ
االمٖلؾخ الموٍلخ ال وعش الزقل و فيهب للمقهبء فؾَت اإلّمب للقجواء ّين عمييش الزقّٖٖيبد اال ٍييّمب
ّ
أح اإلٍ

لم ؾ ّلك لموب ً ّؾ ّلكاً للؾكم فك ّب ؾقّ ّجيبكه الي ؽي أا ال ز يبق٘ ّعيؤ مكين العمي ثيؤ.

ا مكن االٍزْهبك م ب ث هاء ااعزهبكاد كجبه المقهبء ااإ ليين ّن المنامت ااهثعيخ ّين الين ن أصجزي ا
أح رلثيو اللالخ فيي اإلٍي

ّيورج ٜثوعب يخ المٖيلؾخ اأح ق ّ رهيب همي يخ ث قبّيخ العيل

ام ّكيواا ثياح أّيو

ال ييبً ّ ي هى ثيي هم اليينكو ّي هم اثيين هٙي اح فييي اٌمةةٙة اٌ ِؼةةح الةةم اٌغ اعةةح إٌاالؼةةح) االمييواكد
الؾٚوّي في ا شاسج الم ذذت ش ا ِةاسج) اأثي علي الميواء فيي األدىةاَ اٌغةٍطأ ح) االميباهكد فيي
األدىةةاَ اٌغةةٍطأ ح) ا ٔص ة ذح اٌٍّةةٛن) اال يالييي فييي اٌرثةةش اٌّغةةثٛن) ااثيين ااعييوط فييي ذذشيةةش
اٌغٍٛن) االووّ ٛي في عشاض اٌٍّٛن) االملياىد في ٔظُ اٌغٍٛن) ااثين قزيجيخ فيي اٌغةٍطاْ)
ااثن عقي في اٌفٕ )ْٛااثن الؾلاك في اٌج٘ٛش إٌف ظ) االم يليي فيي ذةاض اٌةذيٓ الةم ِةا يجةة ػٍةى
 46أفوعؤ الجقبهد.
 47هااه َّلم اأؽمل اال َبلي.
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اٌٍّٛن ٚاٌغ ط ٓ) ااثن ااىه في تذائغ اٌغٍه الم طثائغ اٌٍّه) االغ ي في غ از األُِ) ااثين
عمبعخ في ذذشيش األدىةاَ) االقوافيي فيي ا دىةاَ) اغييومم كضييو ّ ّمين ال زَيش المغيب لينكومم اال
لعوٗ لٖ ٓ ّن كزبثبرهم في منا الجبة.
إماً الم افقييخ االموبثقييخ ّمييبميم للي ٔ اللٍييز هد ر اف ي ّييب اهك فييي المقبٕييل اعميييش ّييب ؾق ي
المقبٕل الكليخ ّول ة ّوعب ً اك ال يم القبل ليخ االَيبٍيخ الزي رل و ّساح ال يبً اريلثّو افز فيبرهم
مكن رٖ يمهب في المٖبلؼ الموٍلخ .االمٖلؾخ الموٍلخ غييو ّقييلح ثي ٔ ليم ُي ٔ علي اعزجبهميب اال
عل إل بلهب .ام ب غزهل المقهبء االمؾ ّلك ؽغظ ّعزجوح إما كبلذ فبكّيخ للمٖيبلؼ الكلييخ ارٖيجؼ ّل يبح
إما كبلذ مبكّخ للمٖبلؼ الكليخ .امنا ّب ج ي أح عيبلظ ّقبٕيل ب ً فيي لقيبُ «اللاليخ المللييخ» غييو أح
ص ّمييخ ّْييكلخ أفييوى روييوػ لمَييهب م ييب ملي ّ
أح ّغييب الؾكييم رؾكمييؤ المٖييلؾخ لكيين إلي ّيين وعييش رقييل و
المٖلؾخ؟ أرُواه ؽكواً عل العلمبء أ ألؤ ّمز ػ أّب القجواء ّن عميش االفزٖبٕبد؟ اكييف رقي ّله مينه
المٖلؾخ؟ ّب آليبد رقل ومب؟ اإما كبح ّعل ّب ً أح المٖلؾخ المول ثخ مي الزي ٍجيلهب القويش في ح اإلّيكب
ووػ ؽين ك ح ٍيجيلهب أغليت اليين فكييف مكين أح زؾقّي مينا عملييب ً ّيش افيز م ال يبً فيي رقيل و
المٖلؾخ؟ االمقهبء ااإ لي ح واح أحّ :ب غلت عل الين ألؤ ّٖلؾخ فه ّول ة ّوعب ً إ ّّب لغهيخ
ظن ّن؟ ّ
ال ع ة أا لغهخ ال لة .االَسا م بُّ :
ظن المقيؤ؟ ظن الَيبٍي؟ ظن المسٍَخ الزْيو عيخ؟ ظين
الَلوخ الز مين خ؟ ّ
ظن ٕ ّب القواه؟ ظن لقجخ المغزمش ّن عميش االفزٖبٕبد؟ ظن ال بً ّن في

ّيب

ركْف ع ؤ اٍزو عبد اآلهاء؟ ّبما رؾل لاً؟
منه مي ااٍئلخ الزي ج ي ٛوؽهب في ٍيب رجلا فيؤ اللالخ الملليخ أهٙييخ ّْيزوكخ ثيين الموقيبء
الَيبٍيين في ّوؽلخ ّب ثعل الم عخ ااال ّن الوثييش العوثيي؛ الينل

مك هيب أح رْي ّك الوو ي الضبليش

ثين اللالخ العلمبليخ االلالخ الل يخ ّو وخ أح رقٚش ل قبُ ّغزمعيي

جضي ع يؤ رعبقيل اعزميبعي غعي

منه اللالخ ماد ّؾزي ى اّع ي  .في في م علي أح «اللاليخ المللييخ» ميي كاليخ ٍييبكح القيبل ح غييو أح
اإلّكب

كمن في ّٖله خ منا القبل ح .اّهمب كن في ح ّيعبه «الْيعت و يل» اليند ٕيلػ ثيؤ الْيبه

العوثييي لييم ُوبلييت اللالييخ ث قبّييخ الييل ن أا ثزج ّييي العلمبليييخ اإلمييب ٛبلجهييب ث ٚيمبح العلالييخ االكواّييخ
االؾو ّخ االعيِ الكو م اكلّهب رعجيواد ر زمي إل الؾقي اليلاللي للؾكيم الٖيبلؼ ا عجّيو ع هيب ٍيبٍييب ً
ثبلل مقواٛيخ اليٌ ث ل ل عيب ّن المكواليبد الم زيمخ في ع قخ ري يف ال عي في العبلم العوثي.
ّ
إح ّوبلييت «الْييعت و ييل» رؾ ي ّلك ّ ّييؼ اإلعبث يبد ال بٙييغخ عيين ااٍييئلخ الؾبهقييخ ّيين ال بؽيييخ
الَيبٍيخ ّن قجي  :كيف ر ّي اللالخ الملليخ في رْو عبد اق الين؟ اكيف ُٚمن اقزوالهيب ثبلل مقواٛييخ
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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االعل

االؾو ّبد اؽق

اإللَبح اٍيبكح القبل ح؟ ام رق

ك مقواٛيخ كاح ؽ اّ اعزمبعييخ اكاح

ثوع اى خ ّ ا ٛخ؟ ام رَزقيم الل مقواٛيخ ّش رم ّْي ااّيخ؟
إلّهب إّكبالد ّٖيو خ عل الَيبٍييين االمضقميين إي ّب القيواه فيي العيبلم العوثيي ّ بقْيزهب
االؾَم فيهب .أ ّّب َّالخ ّلليخ اللالخ فنا أّيو ٕيبه ّؾَي ّب ً ثيين أكضيو زهم .لينل
ال هقخ ؽ
أح رق

كيبح ّيلاه فزيب مينه

«ّب ثعل اللالخ الملليخ»؛ أد الموؽلخ الزي ؾَم فيهب فيبه اللالخ الل مقواٛييخ الزيي ال مكين

علي أٍيٌ ٍيليمخ فيي االعزميب الَيبٍيي العوثيي ّإال إما ري ّم رؾو يو اليل ن ّين ال ك ين؛ أد ّ ّميب

رلجَّؤ ّن رمض د اّمبهٍبد ٕبهد للى الكضيو ن ك ب ً ثل الل ن اؽيبعياً ؽيبل ً كاح رمضُّي قييم اإلٍي
الؾقيقيخ امل ثبلز اىد ّش رؾو و الل ن ّن الَيبٍخ؛ إم إح رَييٌ الل ن غلَا عيءاً ّن ظبموح عب ّّيخ فيي
ىّن ال يج ثخ العوثيخ أم ّم ع با هب الغ ػ المَزمو لؾي رَيييٌ اليل ي االيللي د علي ٙي ء الزٚي ّقم
الموٙي في إقؾب الَيبٍخ في ك ّبهكح اااهكح ّش ّجؤ ّي اد للَيبٍيخ فيي اآلح ماريؤ؛ إم الَيبٍيخ فيي
َ
االعزمب العوثي ّغوّك ظبموح ك ّيخ ُزؾ ّلس فيهب كاح أح رز ّم ّمبهٍزهب ّإال في ؽيلاكمب اليلليب فززؾي ّ
إل عبل

ضق كبم المغبالد اافوى :العلم االزعليم االزوثيخ االو بٙخ ااإلعي

االمين االضقبفيخ

االل ن ...امكنا رؾز د الَيبٍخُ الل نَ فز زظ لموب ً قل ك ح ٙل ال ّل ن اإح ألزِظ ثبٍمؤ ارؾز د المعوفخَ
فز زِظ إ ل ل عيب ّزلجَّخ ثبلمعوفخ اإح كبلذ ال قي٘ الم  ٙعي لهب .اّع

مناّ :
أح ص ّميخ ٙيواهح ّلؾّيخ

للقييواط ّيين ٙييي االؽزييواة المكوالييي االمٖييبلؼ المئ ييخ إلي ٍييعخ العوييبء المكييود افلّييخ المٖييلؾخ
العب ّّخ االجغبً فغو العل

االكواّخ االؾو خ االل مقواٛيخ االزي اىح االزكبّي ثيين اللاليخ االقي ى

االعزمبعيخ .كمب أح اٍزؾبلخ «الوثيش العوثي» إلي فو يف عبٕيف؛ عٖيف ثيجع٘ الجليلاح العوثييخ ؽزي
ٕبهد في قبلمخ «اللا المبّلخ» اراصيو مل في رؾ ّ الْع ه الغمعيي العوثيي ّين القي م ّين اللاليخ
إل الق م عليهب ّن ّالؤ أح َُهم في إعبكح ث بء الي عي ثبللاليخ علي أٍيٌ ّزي يخ ال رَيمؼ ادٍّ كيبح
ثبالٍزق اء ثبللالخ أا االٍزق اء عليهب.
اثعيلاً عن ك ليعخ مي ليخ أا م ثي خ ّيّبلخ إل اٍزٖ ب اللالخ ف ّح ال عي الزبه قي ثبللؾيخ
الزبه قيخ الوام يخ ؾيزّم اإلكها الي اعي للميو الهبلي فيي االعزميب الَيبٍيي العوثيي ثيين «ك ين اللاليخ»
ا«كالخ الل ن» ااالثزعبك عن ك ّ بى اٍيزق اء الَيلوخ ثبللاليخ علي المغزميش أاالً اعلي اللاليخ مارهيب
صبلييب ً كمييب َييزلي االٍييز كبم عيين كي ّوييبّؼ االٍييزق اء علي اللالييخ فييي المغزمييش ّيين في

ّيييو زهب

اّؾباالد االلزٖبه عليهب :ثبلؾية االمنمت االوبلمخ االقجيلخ االعْييوح اّيز ألميب« ٛالعٖيجيخ»
إح عبى ل ب اٍزعبهح المقبهثخ القللاليخ؛ ّب غع الؾبعخ ّبٍّخ إل رعبقل اعزمبعي عل ل غع اللالخ كيبلب ً
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

41

www.mominoun.com

ٙبّ ب ً لئّن االَ

االعل

االوفبه ا غ ّلك ث بءمب عل أٌٍ الؾ

االقبل ح االم ا ٛخ االمَبااح.

فيييبل يو فيييي «اللاليييخ المللييييخ» لييييو فيييي الؾو يييخ اَّيييزليّبرهب فيييي العلاليييخ اإ ٛقيزهيييب فيييي الم ا ٛيييخ
اّييوالوهب افييي الل مقواٛيييخ اّق ّ ّبرهييب .أ ّّييب عييلا ملي

فغعغعييخ ّيين كاح ٛؾييين اىه لجييناه المغييبه

إٙبفيخ في االعزمب الَيبٍي العوثي ااٍز جبد لموارش فٖجخ ّسملخ ثم عخ صبليخ ّين «الوثييش العوثيي»
أكضو فو هحً اأّ ّل فزكب ً ارلّيواً.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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جئ منا الكزبة الند عبء في ّك ّغم عخ ّن المقبالد؛ ثي ؽلقيبد ثالّيؤ َّيبممخ فيي اقزيواػ
ّ ّؼ ليو ّخ إٍ ّيّخ في اللالخ .منا ّب ٖوّػ ثيؤ كبرجيؤ؛ إم قي « :لو يل فيي مينه الَلَيلخ أح لَيهم فيي
إعبكح ٕيبغخ المكو اإلٍي ّي) المزعلي ثبللاليخ اّيسالهب» ّ -1يب اللاليخ المللييخ؟ ٓ .)1اميي ليو ّيخ
ر غي ّن ّ ي ه ّوع ّي ّقبٕلد ّق ّلّزؤ ااٍبٍيّخ ّ
أح اللالخ في اإلٍ

كالخ ّلليّخ رزاٌٍّ علي رميييي

ثين الل ّي االَيبٍي أا الللي ّ
د االل ّي.
ا غمش الع اح الند روبعل ب ثؤ منه المقبالد ثين عجبهاد إّكبليخ ثمقزّ ٚب ثبرذ رؾي عليؤ
في المغب الزلاالي الند ؾ ّلك اعهخ راا لهب .ف

مي منا المغب الملل الد االٕو ؽيخ للعجيبهاد إلّميب

م عيّن ّلل الد ّميّيح ثين ّلل الد ّعغميّخ ّمك خ .إلّؤ ضجذ كاللخ العجيبهاد الزيي ركزَيجهب ّين الجيوكا م
الزبه قي الند ر عل فيؤ.
فؾين لق

اللاليخ لؾين ال لزؾي ّلس عين الممهي

القليلالي لللاليخ اليند عيبء فيي ّيالؤ ّ
أح اللاليخ

رع ييي الييلاهاح االز لّييت .لؾيين م ييب ثمقزٚي الجييوكا م الزييبه قي الييند لزؾي ّو فيييؤ إىاء اللالييخ ثممه ّهييب
الؾل ش؛ أد اللالخ المْزقّخ ّن عجبهح ٍزبر ً ل ري يخ الزيي رع يي اليلاا ااالٍيزمواه اميي اللاليخ الزيي
ليّو لهب ّبكيبفلي.
كنل

مهم ّع

الملليّخ ال ثمع

الزي أاكعهب في الكلمخ ع ح ل
اّع

ّقبث العَيكو ّخ؛ إلّ يب م يب ثبلٚيواهح إىاء الؾم ليخ اللالليّيخ

ّ ن أح كزت ّؾبالزؤ ؽي

الملليّخ ّبكا الز ييو للؾك ّخ الملليخ ع ل ل

الؾك ّيخ المللييخَ .يغم م يب ّع ي اللاليخ
عيء ّن ر ييوه لللالخ الؾل ضخ.

اّب لؾَت ّ
أح ٍعل الل ن العضمبلي قٖل كالخ أفوى أا ّلليخ أفوى فهي كَيبلو ّمضّليي اإلٍي
الَيبٍي اال ٍيّمب ألؤ ّن قيبك ي ؽية العلالخ االز ميخ في الم وة

قيو ٛفيي ّعبهٙيخ اللاليخ الملليّيخ

الؾل ضخ ثبلزللي عل اع ك ّقبث لهب في الزٖ ّ ه اإلٍ ّي للؾكم .ف ح لم مع ملي ثوو قيخ ااعييخ فهي
معلييؤ ثوو قييخ ال ااعيييخ؛ فهيينا الممه ي
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

عيييء ّيين المغييب الزييلاالي العييب ّ الييند مضّي ّك ّ ل يب ً ّيين ّك ّ لييبد
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ال عي أا الناد المم ّكوح في اللّؾيخ الوام خ .اال َزويش اإلٍ ّيّ ح ثٖ هح عب ّّخ اإلف د ّن القيي ك
الزك يّخ لك ّ ماد ثلا خً ّن عبّ اللّ يخ الزيي م ّكيواح ّين ف لهيب فزقزيوقهم ارعجّيو عين مينا االفزيوا
الند ؾلس لهم كمب ؾلس لغميش ال بً.
ام ي ّييضلهم رمبّ يب ً غمييش فييي روكيجييخ ااؽييلح ع بٕييو ّيين ٍيييبقبد صقبفيّييخ ّزجبعييلح .فعجييبهح اللالييخ
الملليّخ في ع قزهب ثعجبهح ّقبٕل الْو عخ اإلٍي ّيخ رجيلا ثبلز يبفو ماريؤ الغيبّش ثيين لٖيميهب فيي الز يبفو
الم عي ك فييي عجييبهح اللالييخ االٍي ّيخ .فبللالييخ االْييو عخ اإلٍي ّيخ عجبهرييبح رؾييي ح علي ٍيييبقي رمكيييو
ّقزلمين في رٖ ّ ه ال ع ك اّكبلخ اإللَبح فيؤ؛ رمضّ ااال ّعبه رؾي ّ صقيبف ّي ريبه قي ّيبّ
ؽ أ ّاليّخ اإللَبح ثي ميب رمضّي العجيبهح الضبلييخ ع ّيخ رعلّي مم يي عيب ثبٍيزجقبء لميّ ٜيزيبفيي قي فيي فهيم
رمؾي ه

ال ع ك ّوكيه الناد اإللهيّخ؛ الهنا ّ
إح منا الع اح َّزم ّي ثقيله رؾو كيؤ لوغجيخ ؽيتّ االٛي
قبكهاً عل إفواع ب ّن فيجخ ااّ

؛ مي ريواه

الزي ُّ ي ب ثهب ثعل أح الزه رؾليل ب للزوكيجخ الْجيهخ ثهب؛ روكيجخ اللاليخ

اإلٍ ّيخ الزي اعل ّن ف لهب ليواؤه ّن اإلٍ ّ ين أح ق ّلّ ا ل ب ؽي ّ ً لمْيكلخ الَيبٍيخ المللييخ فيي
اإلٍ

إل ك لهب روكيجخ مغي خ ؽبّلخ لز بقٚبد ّميزيخ .لم ّكيو فيي مينا اال ٍييّمب ّ
أح الجبؽيش قيل رٖي ّلى

للؽ٘ منه الزَميخ االو ِّك عليهب في المقبلخ " -20اللالخ اإلٍ ّيخ" أا كالخ المَلمين ٓ .)1ك ح منه
القجليبد رعوّ في ب ّؾبالخ الزقييم ال يود القبلٔ ف ّح الؾبعخ إل العلميّخ ر و ب ثؤ.
الهنا ٍ ؾبا

فيي مينه القيواءح أح ليوى مي

لللالخ زقوّ ع القؤ ال يو ّخ في ّمه

قي ّل مينا ال عيل ثمَيبممخ فيي الزٖي ّ ه اإلٍي ّي

اللالخ اإلٍ ّيّخ؛ ّيب عيل ثيؤ الو قيب ً ّين راٍييٌ مينا الزٖي ّ ه

عل فكوح الزمب ي ثين الل ن االلاليخ ثيل المٖي ثي هميب .مي رم ّكين فكيوح الزميب ي ثيين اليل ن االلاليخ ثيل
فكوح المٖ العضمبلي ّن ؽ ّ ّْكلخ اللالخ ّن ّ ي ه إٍ ّ ّي؟
لن زيَّو مل

في ليوليب إال ثمهيم كالالد مينه المكيوح فيي ع بٕيو ليو ّيخ اللاليخ الزيي مكين أح

قزوؽهييب العضمييبلي .اميينا ّييب فييوٗ علي ييب أح لُؾي ّلك ع بٕييو ميينه ال يو ّييخ فييي اللالييخ المجض صييخ فييي ّقزلييف
ّقبالد الكزبة؛ ل زجيّن ّن ف لهب كاللخ ّمه

الزمييي الَيبٍييّخ الزيي و يلمب العضميبلي .لهينا ارّجعيذ مينه

القواءح ّوؽلزين؛ ااال ر لّي ب فيهب الجؾش عن ع بٕو ليو ّخ اللالخ في ّقبالد العضمبلي االضبليخ ؽبال يب
فيهب أح لْوػ لزبلظ فكوح الزمب ي منه عل ع بٕو ليو ّيخ اللاليخ اعلي ليو ّيخ اللاليخ فيي فهيم العضميبلي
ثبالٍززجب .

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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افي إٛبه الموؽليخ ااالي

ّين مينه القيواءح اٍزؾٚيولب الزعو يف ال ييو ّ
د لللاليخ ليلى ثي هكا

االعواد اكافبهعيبد اليند عي ّلمب ّين لبؽييخ فكيوح ّْيوا ّغزمعيي رَيز ل إلي رٖي ّ ه ّيب لل عي ك
االؾيبح أا هؤ خ للك ح ارزغَّل في َّز ى الزمكيو الَيبٍ ّي في رٖ ّه الَيبٍخ االَيلوخ االؾي ّ كميب
فَّو مل عيبٗ ثن عبّ ه) اّن لبؽيخ أفوى عهبىاً م الٖيبغخ المسٍَّبريّخ ثبلقبل ح لنل المْيوا
المغزمع ّي في روكيجخ للَلوخ ر ّى فيهب الَلوخ ثين أعٚبء ارٚج ٕ ٜؽيّبرهم ؽَت لمّ ٜن الز ى ش
االٚجٚ ٜمن رؾقّ مل المْوا أا رلي المكيوح ثبلوؤ يخ الزيي رْي ّلمب للعيبلم كميب فَّيو ملي ّي ه ٌ
كافبهعبد) .اعل منا ااٍبً ثؾض ب في عملخ المقبالد الزي رك ّ ح ّزن منا الكزبة ع ّميب َيزغيت لهينه
المك ّ لبد اإح لم قش رقل مهب في ّيك لَيقي غعلهيب رمضّي عوٙيب ً لَيقيّب ً ل يو ّيخ فيي اللاليخ فزجقي
ق

كميب

كبرت الكزبة إٍهبّب ً في إعبكح «ٕيبغخ المكو اإلٍ ّ ّي المزعلّي ثبللاليخ اّيسالهب» ّيبمل ّكيوّه

ّ -1ب اللالخ الملليّخ ٓ .)1
اعليؤ قَّم ب منه المقبالد ّجلليّب ً ؽَت من ن المك ّ لين الكجيو ن لللالخ عل ال ؾ اآلري:
ػٕاعش اٌّمشٚع اٌّجرّؼ ّم:
 ّب قل كْف ّجبّوحً عن هؤ خ العبلم: اٌذيٓ 2 :ص بليخ الل ن االلليب في المكو اإلٍ ّي. 4رمب ي ّغبلي العجبكد االعبكد.
 5رجب ن ٛو المعوفخ في المغبلين الل ي االللي د.
 34الع قخ ثين المقبٕل االقيم.
 ا ٔغاْ 31 :الم ا ٛخ اأم الن ّّخ. ذص ّٛس اٌغٍطح:لم لعضو عل الزجبه لهنا الم ٙ

في ّقبلخ ّ مٖلخ.

 -ذص ّٛس اٌذك:

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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 6ؽق

ّ
هللا اؽق

ال بً.

 9رمييي رٖوّفبد ال ج ّي الَيبٍيّخ االزْو عيّخ.
 12رمييي الَيبٍخ عن المز ى.
 18الزمييي ثين فقؤ اللالخ اثين ّوععيّخ ال يب القبل لي.
 19الزمييي ثين الزْو ش القبل لي ثممه ّؤ المعبٕو.
 20الزمييي ثين الزْو ش القبل لي ثممه ّؤ المعبٕو
 26االم مط المقهي لللالخ االَيب الؾٚبهد.
 28ثين المٖولؾبد الْوعيّخ االمٖولؾبد الزبه قيّخ.
 ذص ّٛس اٌغ اعح:ّ 1ب اللالخ الملليّخ؟
 7الَيبٍخ اأّ ه اللليب.
ّ 8قٖل ّخ الَيبٍخ الْوعيّخ.
 13المغب الَيبٍي ّم ّ ٗ ل عزهبك الجْود.
 14الزمييي ثين الم الَيبٍي االم الل ّي.
 21الزمييي ثين المجبكه الَيبٍيّخ اأّكب روجيقهب عجو الزبه ـ.
ّ 32كبلخ المقبٕل في الَيبٍخ.
 33المقبٕل الَيبٍيّخ ّقبٕل عب ّّخ.
شأ ا ا :اٌجٙاص:
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ٛ 3 -بعخ الوٍ

في الل ن ال في اللليب.

  15الكزبة االَ ّخ لم ؾ ّلكا ّك ً لل يب الَيبٍ ّي. ٍ 16مبد اللالخ الملليّخ ّز افوح في ليوح اإلٍ . 22 -ؽ

رٖوّفبد القلمبء الوّاّل ن الَيبٍيّخ.

  25اللالخ اإلٍ ّيّخ أا كالخ المَلمين.  29الجيعخ ااالفزيبه الؾ ّو لئ ّّخ.  30ثين الوبعخ الل يّخ االوبعخ الَيبٍيّخ. 11 -رمييي الٖؾبثخ ثين رٖوّفبد الوٍ

الل يّخ ارٖوّفبرؤ الَيبٍيّخ.

مضّ منا الزج ت ال َقي عمليّخ ٕ هلخ افزياليّخ ثبلٚواهح ,لهلم ّن اهالهب إل هٍيم فوبٛيخ
ليو ّييخ لللالييخ فييي ليئّ العضمييبلي رم ّك ييب ّيين رق مهييب اٍييز بكاً إلي ّعيييبه ليييو ّ
د كقيي مي ليو ّييخ اللالييخ
عم ّبً.
ااٍز بكاً إل منا المقوّ ٜر قّع ب أح ك ح مينا الكزيبة فوي ح إلي ااّيب فيي المَيبه اإلٍي ّ د
لؾ ي الل مقواٛيّييخ .فبلهييلم الممزييوٗ ّ ييؤ م ي ث ييبء رٖ ي ّ ه للالييخ إٍ ي ّيّخ ِذٔ ّةةح ،رقزلييف عيين الزٖ ي ّ ه
اإلٍ ي ّ د الزقليييلد لللالييخ الملليّييخ ثمييب ألّهييب رؾييباه ّييب لمييو اإلٍ ي ّ ّ ح ّيين ّؾباهرييؤ ام ي ّمه ي
العلمبليّخ.
ث ي ب ّق ّلّبر ب ٍبلمخ النكو عل اعزجبه ّ
أح الكزبة ُعجّو ؽَت ع الؤ افيي ظي ّ الكزيبة اآلفيو
للكبرت لمَؤ الند ؽم ع اح :اٌذيٓ ٚاٌغ اعح ذّ ض ال الصً)48؛ عن ّع ه كبرجؤ ثبلماى اإلٍ ّ د
الز ييود لللالخ اإلٍ ّيّخ الملليّخ الند ّضّلؤ ثبل َجخ إل ٍبلو كعبح اإلٍ

الَيبٍي ّمه

الل ن االَيبٍخ في رجو و ع قيزهم ثبلل مقواٛيّيخ؛ الهينا مي زٖي ّلى لهينا الممهي
عل ل م ّمه

المٖ ثيين

ا ؾي ّ هه إلي ّمهي

الزمييي ثين الل ن االَيبٍخ؛ ا ؾبا الزللي عل ّ
أح اللالخ اإلٍ ّيّخ كالخ ّلليّخ؛ الّهيب ال

رمٖ ثين الل ن االَيبٍخ إلّمب مي رميّي ثي همب .اٍيمضّ االٍزلال
 48العضمبلي ٍعل الل ن الل ن ا الَيبٍخ رمييي ال فٖ

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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الهلم ااٍبٍي لهنا الكزبة الند قجش اهاءه ملم آفو م رقل م ليو ّخ في اللالخ اإلٍ ّيّخ الملليّخ رؾ ّ
ّْكلخ العلمبليّخ المزعبهٙخ ع ل اإلٍ ّ ين اع يل العضميبلي ّيش اإلٍي

ثميب ألّهيب رَيزعي٘ عين فكيوح

المٖ فيهب ثين الل ن االَيبٍخ ثمكوح الزمب ي.
ّ
إح فكوح الغبثود الزي عجّو ع هب في كزبثؤ اٌذيٓ ٚاٌذٌٚح ٚذطث ك اٌمشيؼح) عن غيبة الؾبعخ
العلمبليّخ ثمب ألّؤ ّ وج عل المَيؾيّخ كاح اإلٍ ؛ رجلا م ب هاٍيقخ فيي

ع للب لؾن المَلمين لممه

ممن العضمبلي رمب هٍ فهب في فكو اإلٍ ّ ّين الَبثقين عليؤ عوّاء ك لهب فكوح ّسٍَّخ لعم
اإلٍ

ؽوكيبد

الؾوكي في ّ بثعهب ااال الَلميّخ امي رع ّل المجيوّه ااٍبٍي ّي لقي لهم عميعيب ً ثزعيبهٗ اإلٍي

ّييش العلمبليّييخ .الهيينا ّ
إح مي ّم الكزييبة مي ؽي ّ ّْييكلخ علمبليّييخ اللالييخ اإلٍي ّيّخ الزييي ز قّييف عليهييب رج ّيهييب
للل مقواٛيّخ ثهنا الزؾ و الند غيه عجو اٍزجلا عجبهح المٖ ثعجبهح الزمب ي.
اع منا ااّو؛ أد اع االٍزلال عل ّ
أح اللالخ في اإلٍ

ّلليّخ الو قيب ً ّين راكييل رميييميب

ثين الل ن االَيبٍخ َ ّقو العضمبلي الوؤ خ المقبٕل ّخ لزم ّك ؤ ّن إ غيبك ّيلف ّمكين لهينه الملليّيخ القبلميخ
عل منه العلمبليّخ الزي رق
ارق

عل الزمييي ثين الل ن االَيبٍخ ال عل المٖ ثي همب.

الوؤ خ المقبٕل ّخ ثهنا ااّو عجو كاه ن بٛبح ثهب:

أ ّالهمييب :رؾو ييو الزغوثييخ الَيبٍ ييّخ اإلٍ ي ّيّخ ّيين ّعيبه ّييخ ك يّييخ ّزقيّلييخ لزغوثييخ ال ج ي ّي الَيبٍ ييّخ
إؾبثزؤ ثزاكيل ربه قيّزهب.
اصبليهمب :كاه ث بل ّي لللالخ المول ثخ ثمب ّ
أح الوؤ خ المقبٕل ّخ رمزؼ ّغب الزاا

لزم ّكن ّين فهيم

للل ن َمؼ ثبالٍزغبثخ لْوا ٛال اقش كمب م ّكو فيؤ العضمبل ّي.
االَسا

الند ٍعي ب إل اإلعبثخ ع ؤ م  :م ّ ّك ذ مينه الوؤ يخ المقبٕيل ّخ العضميبلي ّين إ غيبك

ّلف لهنه الملليّخ المول ثخ م ؼ فكوح الزمب ي ثل المٖ ّع

قل رٖ ّ هاً إٍ ّيّب ً ك مقواٛيّب ً لللالخ؟

ف ّكولب في منا ثبل يو إل المؾباالد الَيبثقخ الزيي ألغيميب ثعي٘ أعي
ٍع ا إل اٍز

الم يي ه المقبٕيلد لزمكيين ال يو ّيخ الَيبٍييّخ اإلٍي ّيّخ ّين القيلهح علي الز افي ّيش

ّز يّواد اليّن .فع مل
اٍزؾلاس إٔ

المكيو اإلٕي ؽي ؽيين

عل اعؤ القٖ ٓ ع ّ المبٍي اّؾ ّمل الوبمو ثن عبّ ه عجو ّؾباليخ

فقيؤ عل يلح ركي ح ااٍيبً المعبٕيو لم ي ّيخ رْيو عيّخ رؾقّي ال قليخ الموعي ّ ح ّين كاليخ

الق فخ إل كالخ الم ا ٛخ.
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ار قّع ب ّ
أح اإلعبثخ عن منا الَسا مكن أح لعضو عليهب ثزؾلي فقيواد الم ي ّيخ اللالزيّيخ الزيي قيل
ك ح ق ّلّهب العضمبلي كمب هٍم ب فوبٛزهب أع ه.
فزل القوبٛخ روٍم في عبلجهب المكيود أا ّقي ّلّبرهب ال يو ّيخ فٖيبلٔ هؤ يخ العيبلم الزيي رْي ّل
الج يبء الييلالزي ث ٕيمهب الزعجيييو عين المْييوا المغزمعيي امييي الوؤ يخ الزييي رزغلّي ّجبّييوح فيي رٖي ّ ه
الل ن ارٖ ّ ه اإللَبح رمبّب ً كمب رزغلّ

ثٖمخ غيو ّجبّوح في المؾباه الموكي ّخ لكي ّ رٖي ّ ه لل عي ك

الَيبٍي امي الزٖ ّ هاد الزي زج ّبمب الجْو ؽ

الَيبٍخ اؽ

الَلوخ اؽي

الؾي  .أ ّّيب فيي عبلجهيب

الغهبىد فهي روٍم ٛو قخ الج بء المسٍَّبري القبل لي للَلوخ.
الكن جلا ّ
أح العضميبلي ال عيي مينه الْيوا ٛرمبّيب ً كميب ال عيي الزيواث ٜالمس ّكيل اليند عجّيو ع يؤ
ع ح عيكب

ثين فكوح المْوا االمغزمعي االغهبى في ك ّ ث بء كالزي .فزمبّب ً كمب غبثذ في كزبثؤ المب ّكح

الزي مكن ث ٍبٛزهب راليف ع بٕو الم ي ّخ اللالزيّخ ف ّح امزمبّؤ راكيل أّو ااؽل فيي مينا الكزيبة امي
الزمب ي ثين الل ي االَيبٍي في الزٖ ّ ه اإلٍ ّ ّي لللاليخ كاح أح ْيوػ َّيز لارؤ ال يو ّيخ ّين ّ يي ه
ليو ّخ اللالخ أا ّن ّ ي ه ٕ هح اإللَبح إ ؽيّبرؤ في ال ع ك؛ جيّن ّ
أح م ّمؤ ال ؽيل م الزللي عل
ّ
أح اإلٍ

اعؤ العلمبليّخ «المزووّفخ» ثم قف ر َيجي للَلوخ م عي مو الملليّيخ اليند ٍيعذ العلمبليّيخ

ياح مييبعٌ الييو ّك م ييب ععلييؤ قييو ٛفييي ّ وي المعبهٙييخ كاح اعييي ثي ّ
ال وثيّييخ إلي إؽ لييؤ .فكي ّ
ياح ث ييبء
العلمبليّخ م ب

رجش ث يبء ٕي هح اإللَيبح .اثهينه الٖي هح كيبح العضميبلي ّزبثعيب ً افيّيب ً لم وي كعيبح اللاليخ

اإلٍ ّيّخ الن ن ٍع إل الو ّك عليهم؛ ث إلّؤ كبح في ر ييوه أق ّ ّ هم اٍزغبثخً ااعيب ً ثبلْوا ٛالممك خ
لهنه المعبهٙخ اقل رغلّذ في ع ّ كزبثبرهم ّيوؽب ً لممهي

الؾبكميّيخ إيل ا ّين ف ليؤ ثيين فكيورهم عين

ال عي ك كمييب فهم مييب ّيين الز ؽيييل اإلٍي ّ ّي ارٖي ّ همم لمٖييلهد الَييلوخ االؾي ّ الييند ٕييبغ ا علي
أٍبٍؤ فوبٛخ عهبى الَلوخ.49
لم لغل في كزبة العضمبلي ّيب ْييو ّين قو يت أا ّين ثعييل إلي رمكييو فيي ٕي هح اإللَيبح عيلا
ثع٘ اإلّبهاد إل رع ي ّ ي ّيخ الَيبٍيخ الْيوعيّخ علي الؾكميخ اإللَيبليّخ فيي اثزكيبه ٛو قيخ إكاهرهيب
للْاح الَيبٍي اف ّجلأد المٖلؾخ االم معخ في ٍيب ؽل ضؤ عن ّمه

الَيبٍيخ الْيوعيّخ فيي المقيبلزين

الَبثعخ االضبّ خ الَيبٍخ اأّ ه اللليب اّقٖيل ّخ الَيبٍيخ الْيوعيّخ) أا فيي ٍييب رمو قيؤ ثيين الم ا ٛيخ
اأم الن ّّخ في المقبلخ  :31الم ا ٛخ اأم الن ّّخ).
 49مكن العض ه ثيَو عل منه المعبهٙخ ال يو ّخ في أعمب المسٍَين اااال لةٍ الَيبٍي اال ٍيّمب فيي كزيبة ريلا ن اللٍيز ه اإلٍي ّي)
اثي ااعل الم كاكد اقل ّوؽ بمب ّن منا الم يي ه فيي ّقبل يب رؾيذ ع ي اح العقييلح االَيبٍييخ فيي فكيو كعيبح اإلٍي الَيبٍيي) الم ْي ه علي
ّ قش ّسّ ح ث ؽلاك.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ارمبّيب ً كمييب غييبة الؾييل ش المقييزّٔ عيين ّٖييله الَييلوخ ّإال فييي إّييبهاد عوٙييّخ لييم لغييل ّيين
رٖ ّ ه للَيبٍخ االؾ ّ ّإال ثعي٘ االمزميب اليند ليم كين عّيؤ لؾي ر ٙييؼ ّيلل

الزميب ي اليند و يل

اللفب ع ؤ في ليو ّخ ّلليّخ للؾكم اإلٍ ّ ّي؛ فبلَيبٍخ ع ل العضمبلي ّن العبك ّيبد فيي ؽكيم اليل ن اّين
ص ّم مي فبٙعخ ل عزهبك الجْو ّ
د فؾيضمب كبليذ المٖيلؾخ اكيبح العيل
ا )8االؾ ّ ليبثش ّين فلَيمخ الؾقي

فيي اإلٍي

ص ّميخ ٍيبٍيخ ّيوعيّخ المقبليخ7 :

امي قيبلم علي الزميييي ثيين ؽقي

ّ
هللا اؽقي

العجيبك؛

هللا ال اميؤ االضبليخ ّٖبلؼ اإللَيبح اال ؽيل ش عين ّٖيله الؾي ّ االٖيلخ ثيين ؽي ّ ّ
فباال أااّو ّ
هللا
اؽ ّ العجبك ّب مضّ المع ٚد الؾقيقيّخ في ك ّ ليو ّخ ٍيبٍيّخ اال ٍيّمب في ليو ّخ الَلوخ اإلٍ ّيّخ.
امنا ال يبة الكلّي لللالليخ الَيبٍييّخ لممهي

الزميب ي الموعي ُيله

أ ٚيب ً ّين عهيخ الغهيبى؛ في

ؽل ش م ب عن أعٚبء الَيلوخ إي ؽيّبرهم الَيبٍييّخ االزْيو عيّخ ّين ّ يي ه فكيوح الزميب ي ارقَييم
الَلوخ ثين أعٚبلهبّ .
إح أقٖ ّب لؾن ااعلاح م ب أ ٚب ً لمي العٖيمخ عين االعزهيبك الَيبٍيي لل جي ّي
عجو الزمييي ثين ٕ هريؤ ّجلّ ب ً لل ؽي اقبٙيب ً اّمزيب ً فهي فيي ااالي ّْي ّو عيب ّليي ثزْيو عبرؤ
ام

في الضبليخ ّْ ّو فبّٓ اّغزهل رَباد رٖوّفبرؤ ّن ؽيش ال َجيّخ ّب رٖلهه اللالخ فيي ىّبل يب

ّن رْو عبد ار ييمبد اقواهاد المقبلخ 9 :ا.)10
ث إلّ ب ااعلاح ّب ي ؽي ثبٍيزجقبء غييو اا

علي اليوغم ّين مينا الز ٖيئ علي رميب ي اليل ي

االَيبٍيي) للع الي ال يو ّييخ الكجييوى الزييي ّييب اٍييزوب ّ يّييوا اللالييخ اإلٍي ّيّخ رغباىمييب فييي راكيييلارهم
المَزموّح لملليّخ الؾكم في اإلٍ  .امي ّزمضّلخ أٍبٍب ً في ع ِّل الْو عخ الَيبط المسّٛو في ك ّ ااؽ ا
لك ّ ال يو ّخ الَيبٍيّخ اإلٍ ّيّخ.
ق

ّ
العضمبلي رعو مب ً للَيبٍخ الْوعيّخّ :
الكين المٖيلؾخ م يب ليَيذ
إح ّعيبهمب ّٖيبلؼ العجيبك

ّزواكييخ للم  ٙي

إلّمييب مييي ّْييلاكح لمجييبكه اقيييم .فا ّّييب ّٖييله ميينه المجييبكه فه ي الْييو عخ اإلٍ ي ّيّخ

اّقبٕلمب .امنه ؾ ّلكمب العضمبلي في «ّب ك ح ّش ال يبً أقيوة إلي الٖي ػ اأثعيل عين المَيبك» .فا ّّيب
كيمهب فه «ّب ااف الْو

اليٌ ّب لو ثؤ الْو » المقبلؤ الضبّ خّ :قٖل ّخ الَيبٍخ الْوعيّخ) .اّين

ص ّم إما كبح ّن ّقبٕل الْو عخ إقبّخ العل

فا ّ
د ٛو

إل العل م ّن ّقبٕل الْيو

المقبليخ لمَيهب).

ثمض منا المهم أ ّكى الز ييو القللالي للَلوخ إل رجو و اللالخ الَلوبليّخ اال ٍيّمب في فزورهب العضمبليّخ ّن
قج اإلٕ ؽيّخ اإلٍ ّيّخ كمب ّوػ مل عجل ّ
هللا العواد اثمضلؤ أ ٚيب ً قيل يس ّكد رؾي و ّيلل

العيل

إل ك ّ إّكبليبد اللال يخ ّين أقٖي ر عّهبرهيب المَيبااريّخ الزيي ثؾيش ع هيب عي ح هااليٌ اكاهٍي ه إلي
أقٖي ر عّهبرهييب الزَييلّويّخ كمييب كْييف عيين ملي الزيياه ـ لمكيوح العلالييخ فييي كزييبة أؽمييل عجييل الَي
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح

50

اتةةٓ

www.mominoun.com

خٍةةذٚ ْٚاٌؼةةذي)

50

ع ييل أؽييل أثييوى ّم ي ّ لي ال يو ّييخ الَيبٍ ييّخ اإلٍ ي ّيّخ ّ يين اإلٕ ي ؽيّين إل ي هّ ي ى

الٖؾ ح اإلٍ ّيّخ ام اثن فللاح.
قل غ ى االؽزغبط عل غييبة الز ٙييؼ ال ييود لميلل

العلاليخ الموعي ّ ح ّين فكيوح الزميب ي ثيين

الل ن االلالخ ع ل العضمبلي ثالّهب ال رق ّل عل لاً قيبٍب ً إل ّن ٍع العضمبلي إلي رغيباىمم فيي الز ٙييؼ
اال ٍيييّمب أؽييل أثييوى هّيي ى المكييو اإلٍيي ّي الَيبٍييي الم وثييي عجييل الَيي

بٍييين فييي كزبثييؤ اٌؼةةذي:

ا ع ِ ّٚ ْٛاٌذىُ) .فمن منا الم ي ه غ ى الزَبؤ  :م ق ّل العضمبلي ّين في

فكوريؤ عين الزميب ي

ّب ْوػ ثؤ ع قخ الْو عخ ثبللالخ الزي كي ح فيي عيللهب ّ افقيخ لمقٖيل الْيو عخ اليند ليم ر وي ثيؤ مي
ّ ّك هب منا الممه

ّن ؽ ّ عقجزهب ااٍبٍييّخ الزيي عجّيو ع هيب عجيل الَي

بٍيين فيي ّوليش كزبثيؤ ثق ليؤ:

« جؾش منا الكزبة في ال ٍيلخ الكزَبة ع ل ّ
هللا ..القلهح االمهم إلقبّخ ؽكم إٍ ّ ّي قبعلرؤ العل

اعمبلؤ

ّ
الكن االؽزغبط ااكجو الغيبلي فيي ّيالؤ ّين ّ يي ه ليو ّيخ اللاليخ قيل زمضّي فيي غمي ٗ
اإلؽَبح».51
اإلعبثخ عن ٍسا أٍبٍي ّس ّكاه :أَرز لّ اللالخ في رٖ ّ ه العضمبلي اظيمخ ٕ بعخ الؾ ّ اّن ص ّم اظيميخ
الزْييو ش أ ألّهييب رجق ي

فييي ال هب ييخ ماد اظيمييخ ٍيبٍ ييّخ ّ مّيينح لم ي ّييخ الزْييو ش اإللهيّييخ القبهعييخ عيين

ٕ ؽيّبرهب؟
غيييت العضمييبلي عيين رَييبؤالر ب ميينه ثزاكيييله ّ
أح اا ّّييخ مييي ّٖييله الَييلوخ اّيين صي ّم مييي ّٖييله
الزْو ش أا ٕبؽجخ الَلوخ الزْو عيّخ ّن ف

ال اة الن ن مزوٗ فيهم أح عجّواا عن لييب القييم فيي

المغزمش المقبلخ  :18الزمييي ثين فقؤ اللالخ اثين ّوععيّخ ال يب القبل ل ّي)ّ .
إح اللالخ مي الٖبلعخ للقبل ح
ثهينا المهيم امي ّيب قيوّهه العضميبلي فعي ً المقبليخ  :17الزميييي ثيين الزْيو ش القيبل لي ثممه ّيؤ المعبٕييو
االزْو ش الل ّي) ا زّٚؼ ّن عهخ أفوى في ؽل ضؤ عن ك ح الزْو ش في الل ن ؽقّب ً فبلٖب ً ّهلل المقبلخ:
 .)17ام الق

الل ن ثين ّع به العب اليند ْيزم علي كي ّ أاعيؤ

الند ُمهم في إٛبه رمو قؤ في ّع

لْب ٛالمَلم ثمب في مل الَيبٍخ اّع به القبّٓ اليند زمضّي فيي عبلجيؤ الزعجّيل ّ
د المقبليخ الضبلييخ :ص بليّيخ
الل ن االلليب) .االمقٖ ك ّن ّع

الل ن في الزميييي ثيين اليل ن االَيبٍييخ فيي ّياح الزْيو ش مي ّع ي

الل ن القبّٓ المقبلخ الَبثعخ :الَيبٍخ اأّ ه اللليب)؛ ف رْو ش م يب ّإال هلل ثي ميب الزْيو ش فيي الَيبٍيخ
في ّع

إح اللاليخ فبلقيخ للؾي ّ
الل ن العب ّ امي ّن العبك ّبد فه ؽ ّ للجْو المقبليخ )17 :اّين صي ّم ّ

إبلعخ لؤ في ّاح العبك ّبد أا الْساح الؾيبريّخ ال الْساح الزعجّل ّخ .الكن ّب ّؾي ّ الؾيلاك اااؽكيب
 50عجل الَ
51

أؽمل اثن فللاح االعل

بٍين عجل الَ

اللاه الز لَيّخ . 1989 1 ٛ

العل  :اإلٍ ّيّ ح االؾكم .9 ٓ 2000 1 ٛ
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ّن منا الزْيو ش؟ لقيل ّضّليذ مينه المَيالخ الزيي كيبح القيوآح ٕيو ؾب ً فيهيب كجيوى المَيبل المومقيخ للمكيو
اإلٍ ّ ّي المزعلّ ثجيبح ّلليّخ اللالخ فيي اإلٍي ؛ الينل كبليذ ّؾي ّ روكييي ّين قجي لقّيبك مينا المكيو اال
ٍيّمب ّن قج المزقّٖٖين في القبل ح كمب في الكزبة المهم للٖبك ثلعيل اٌمشآْ ٚاٌرمشيغ) .52امبم ب
ال لغييل للعضمييبلي ع اثيب ً؛ فمييي ٍيييب ؽل ضييؤ عيين الٖي ؽيّخ الزْييو عيّخ لللالييخ كزمييي العضمييبلي ثبالٍييزلال
ثعق ثييبد الزعييبى و المقبلييخ  :17الزمييييي ثييين الزْييو ش القييبل لي ثممه ّييؤ المعبٕييو االزْييو ش الييل ّي)2
ا َكذ عن العق ثبد المقوّهح في ال ٔ في القوآح المَ ّمبح ؽلاكاً اأؽكبّب ً امي اليند مكوميب ث ٕيمهب
رعو مب ً للْو عخ المقبلخ  :17الزميييي ثيين الزْيو ش القيبل لي ثممه ّيؤ المعبٕيو االزْيو ش اليل ّي« )1فعين
قزبكح ثن كعبّخ اللاٍي د 118مـ) :االْو عخ :الموال٘ االؾلاك اااّو اال هي فبرّجعهب)» .أ ن رقيش
منه الؾلاك ّن الل ن؛ أَمي ّن الل ن ثممه ّؤ العب ّ فهي ّن الَيبٍخ أ ّن الل ن ثممه ّؤ القبّٓ فهيي
ّن العجبكح؟ ف ح رزجّع ب ّ ٙعهب ّن المقبلخ الزي اهكد فيهب فمع بمب ألّهب ّن اليل ن فبّٕيخً اّين صي ّم ميي
ّن رْو ش ّ
هللا الند الؾ فيؤ ّهلل اؽله.
ّن ّ ي ه ثؾض ب عن ّب ق ّلّؤ ّمه

الزميب ي ثيين اليل ن االَيبٍيخ ث ٕيمؤ ع يل العضميبلي ثيل ً

لمكوح المٖ العلمبليّخ ثي همب ّن عل ٍل لل يو ّخ اإلٍ ّيّخ فيي الؾكيم زغيباى ثيؤ القٖي ه ال ييو ّ
د ليلعبح
اللالييخ اإلٍ ي ّيّخ جييلا ل ييب ميينا الَييك د كعييت أّييي

الييند اهروييم ثييؤ العضمييبلي كمييب اهروييم ثييؤ ٍييبلو

اإلٍ ّ ّين ّين قجليؤّ .
إح اللالليخ العميقيخ لهينا الَيك د رٖي
الٖبكهح ّن العضمبلي لملليّخ اللالخ في اإلٍ

فيي ليوليب إلي ؽي ّل إفيوا كي ّ الزاكييلاد

عجو الزٖو ؼ ّ
ثاح اا ّّخ ّٖيله الَييبكح اكينل ّٖيله

القبل ح ثمب ألّهب ال رٖ ثمق لخ الزمييي ثيين اليل ن االَيبٍيخ إلي لهب يبد رزغيباى ّيب ٍيج لمهميي م يلد
ثين ّلكيّخ اا ّّخ للَيلوخ اّلكيّيخ ّ
هللا لؾي الزْيو ش ليم غيل فييؤ ر يبفواً ثيين القي

رقو وه ّن رمو
الَلوخ االق

ثملليّيخ

ثملكيّخ ّ
هللا للزْو ش.

ؽي ئ ٍن م

غ ى الق ّ :
إح العضمبلي ق ّل ثمكوريؤ عين الزميب ي ثيين اليل ن االَيبٍيخ ؽي ّ لل يو ّيخ

الَيبٍيّخ اإلٍ ّيّخ ّن كاف الم ي ه المقبٕلد الند رج ّبه؟
ليم جيل مينا الم يي ه المقبٕيلد ااٙيؾب ً فيي ّيك ليو ّيخ رغي ّلك إٔي

المقيؤ ليزم ّكن ّين أٍييبً

ٕلت لج بء الم ي ّخ الزْو عيّخ في الؾكم اإلٍ ّ ّي .الهنا لم زّٚؼ أصو فكوح الزمب ي مينه ّإال كعي ح إلي
ر َيييت الٖي هح الزبه قيّييخ للؾكييم اإلٍي ّي ثلا يخً ثز َيييت رغوثزهييب ال ج ّييخ كاح أح ٖي ملي إلي في ّ
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اإلّكبليّخ الغ مو ّخ المزمضّلخ في ّْكلخ الزْو ش؛ الهنا ال لوى ّلل الً لمق ليخ الزميييي المعزميلح فيي كزبثيؤ
ٍ ى ّ اعهخ لمب ثقي ّومقب ً للمكو الَيبٍي اإلٍ ّ ّي الوبّؼ إل راكيل ك مقواٛيّزؤ؛ أد ّمه

العلمبليّخ.

اثهنا المهم وى ث  ٙػ ّ
أح رقو و الغبثود القل م أح ال ؽبعخ إلي العلمبليّيخ ع يللب ثميب ألّيؤ ال
كه د فيي اإلٍي ؛ ّبىاليذ فكيوح رق يش العضميبلي ك ييوه ّين ٍيبلو اإلٍي ّ ّين ثالّهيب عي مو الزعو يف
للعلمبليّخ الهنا ؽبا العضمبلي كمب ؽبا غيوه ثمق لخ المٖ ثين اللع ح االَيبٍخ ّلااهح منا الممهي
أا رقوّيؤ الكن ّز عللب إل رعو مبد أعم لممه
الكجوى الزي جل هب رغبمهب اإلٍ ّ

العلمبليّخ كمب ٖمهب أملهب

53

ثيبح ل يب ّ
أح المقيبام

ح لبثعخ ّن ٍ ء فهم ّزاةٍّ عل المواععخ وثوهيب آليّيب ً ثبلعيلاء

ال وث ّي الؾل ش للل ن .فم ن أّل لم م ّ كبه ّميلد عن راكيل ّ
أح الممبميم ال وثيّخ الَيبٍيّخ ليَيذ ٍي ى
ّمبميم الم ريّخ ّلعم يخ ا مضّي ّع ي العلم يخ م يب ٙي ّل كعي ى العيلاء المزقيّليخ لليل ن رؾي
ّع

ً لموععيّيخ

الؾيبح عوى في أف ّؾ هح عل لح للمكوح الل يّخ أٛلقؤ ّبهرن ل صو ثلا خً في ّك ر َيت للَلوخ

الل يّخ ل ّمب أ ّكيل المع ي اإللَيبلي لليل ن ااكزمي ملي ثيبلز ييو العلميبلي اليند ليم ُميبهً ٍي ى عيين مينا
الز َيت للل ن؛ لهنا كبلذ العلمبليّخ كمب ْهل ثنل أثوى ّ يّو هب اٍزئ بفب ً لهنه العمليّيخ الز َييجيّخ للَيلوخ
اال ٍيّمب الَلوخ المزمبميخ ّش الل ن.
ؽي ئ ٍن أال ع ّل ٕوا المكو اإلٍ ّ د الوّامن ّش العلمبليّخ ٕواعب ً كالكيْ ريّب ً كبح ااعيله ثيؤ
أح ٖوم رعلّقؤ ثبلل مقواٛيّخ في ارّغبه ّواععخ المهيم اإلٍي ّ ّي لليل ن لؾي المؾي هح القل ميخ الزيي ثقيي
وفٚهب في المكو ال وثي ؽ

المع

اإللَبلي للل ن؟

 53في كزبثؤ ال ليكيّبد في العبلم) َزعوٗ ع ح ث ثيوا رعو ميبد ّقزلميخ للييبموح ال ليكيّيخ /العلمبليّيخ فيي أثيوى ر يّيوارهيب ع يل المولَيي فوكلبليل
ث َ ح االك ل ّخ ّيْلين ّيل افي اإلع ح العبلمي ؽ ال ّليكيّخ عب  2005ليَز زظ ّ هب عل الوغم ّن رع ّلك ىاا يب ليوميب روكييياً ّْيزوكب ً
عل ؽيبك اللالخ رغبه الل ن اعل ؽو ّخ المعزقل اعل الزعو ف االزوث لي عي للم ا ٛيخ .امي ّيب ع يي ع يله ّ
أح ال ّليكيّيخ ريهيو فيي كي ّ ّغزميش
َع إل إقبّخ الَغب اعزمبعي في ظ ّ رٖ ّ هاد ّقزلمخ ؽ الؾيبح؛ أف قيّخ أا ك يّخ أا فلَميّخ .هاعش:
Jean Baubérot, Les Laïcités dans le mondes, P.U.F , 2009, p-p 3- 6.
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اٌّشاجغ:
 -عجل الَ

أؽمل اثن فللاح االعل

اللاه الز لَيّخ . 1989 1 ٛ

 العضمبلي ٍعل الل ن الل ن االَيبٍخ رمييي ال فٖ ثلعيل الٖبك -بٍين عجل الَ

الموكي الضقبفي العوث ّي . 2009 1 ٛ

القوآح االزْو ش :قواءح عل لح في آ بد ااؽكب ّ ْ هاد الؾلجي الؾق قيّخ . 2004
العل  :اإلٍ ّيّ ح االؾكم . 2000 1 ٛ

Jean Baubérot, Les Laïcités dans le mondes, P.U.F , 2009 -

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ذمذيُ:
إما كييبح ٍييعل الييل ن العضمييبلي ّيين أكجييو هااك اهّ ي ى ؽوكييخ «الز ؽيييل ااإلٕ ي ػ» المسٍَييين
االمبعلين في المغب اللع د ف ليؤ فيي اآلح لمَيؤ ّين أكجيو ال بّيوين الَيبٍييين كافي ؽيية «العلاليخ
االز ميخ» ا ع ُّل إل عبليت أؽميل الو َي لي ّين أثيوى الم يّيو ن لمكيو الؾوكيخ ّ ين ثيلا برهب إلي اليي .
ؽيش ّ ّكلذ أفكيبهه لجواٍيب ً ٍيبه علي ٙي لؤ كي ّين الؾيية االؾوكيخ كميب عَّيل العل يل ّين الَيل كيبد
الَيبٍيخ للمسٍَزين روجيقب ً فعليب ً لهنا المكو العضمبلي.
اّن أمم ّب رميّي ثؤ ٍعل الل ن العضمبلي عوأرؤ في ٛوػ العل ل ّن القٚب ب الَيبٍيخ الزيي ّيكلذ
أؽل «ربث مبد» المبٙي في فكو الؾوكبد اإلٍ ّيخ عم ّب ً اّهّل ث يو برؤ ثْيك كجييو الليلّبط كي ٍّ
ّن الؾية االؾوكخ في كيبح «اللالخ الؾل ضخ» ّن ف

كعمؤ لمجبكه اأٌٍ مينه اافييوح ّضي كفبعيؤ

عيين ّلليييخ اللالييخ االعلمبليييخ «الزمب ي ييخ» االل مقواٛيييخ ...اإح ثييلا رؾميييؤ لَييجيب ً ّيين ثعيي٘ المجييبكه
اافوى؛ كوفٚؤ االرَب الزب ّ ّش قيم الؾلاصخ ال وثيخ الجنه للمٖ الزب ّ ثين الل ن االَيبٍخ.
غيو أح ااّو المضيو للغيل مي كع ريؤ إلي ّواعيبح ّجيبكه اللاليخ الؾل ضيخ للموععييخ الل ييخ ّين
ف

هفش ّعبه كالخ ّلليّخ فيي ظي ِّ ّقبٕيل الْيو عخ .ااّيو اليند يلفع ب إلي الزَيبؤ عين ّيلى إّكبلييخ

رؾقي منه المعبكلخ الٖعجخ االمزمضلخ في الم اىاح ثيين كاليخ ّللييخ ؽل ضيخ رُج ي علي الؾو يخ فيي القيواه
ااالفزيبه اف إهاكح الْعت القبلٖخ ثعيلاً عن أ ّخ قي ك أا ّوععيخ ك يخ اثين ّقبٕل الْيو عخ الزيي
رُج

عل أٍبً ك ي ٕوم؟
ٍ ؾبا

في منه اللهاٍخ هٕل ؽيضيبد منه المعبكليخ الٖيعجخ كميب ٍ وٕيل أمي ّم ّعيبلم االلمزيبػ

المكيييود الزيييي عجّيييو ع هيييب ٍيييعل اليييل ن العضميييبلي ّييين فييي

كزبثبريييؤ االزيييي ارغهيييذ ثؾوكيييخ «الز ؽييييل

ااإلٕ ػ» اؽيية «العلاليخ االز مييخ» لؾي االليلّبط الكليي فيي «اللاليخ الؾل ضيخ» الياد ثهميب ها يلاً
ها ييلاً عيين ؽلييم «اللالييخ اإلٍي ّيخ» اؽلييم عي كح ؽكييم «الق فييخ» الييند ّي ّك ّ ولي اعي كمم .اكيياح
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اإلٍ ّيين ثهنا الزؾ ّ

امنه المواععبد قل قبكاا صي هح ٙيل ماارهيم ليعييلاا رْيكي ألمَيهم ّين عل يل

اف إهاكح «اللالخ الؾل ضخ» اارَبقب ً ّش ّ وقهب.
« _1اٌذٌٚح ا ع ِ ح» ِصطٍخ غشية«ٚ ،اٌخ الح» دىُ ذجاٚصٖ اٌراسيخ
أ ّكييل ٍييعل الييل ن العضمييبلي ّ
أح ليييب «الق فييخ» ؽكييم قييل رغييباىه اليييّن ثؾكييم روي ّ ه العٖييو اال
ّ
مزلييي أ ّ
اأح ؽليييم «اللاليييخ اإلٍييي ّيخ» ال اعييي ك ليييؤ فيييي ّقييييب ؽوكيييخ «الز ؽييييل
د إلياّييييخ ّيييوعيخ
ااإلٕ ي ػ» اال ؽييية «العلالييخ االز ميييخ»؛ ث ي م ي ّضييبه لل قييل االغييل

فبرؾ يب ً الجييبة أّييب قج ي

الييلا

الؾل ضخ الزي رع ُّل إلغيبىاً ثْيو ب ً ؽيل ضب ً ال ثياً فيي االٍيزمبكح ّ يؤ .فكييف هٕيل العضميبلي فٖيبلٔ مين ن
الكيبلين اللن ن ؽم ثهمب فوبة الؾوكبد اإلٍ ّيخ ىّ ب ً ٛ

ً؟

 1-1دىُ «اٌخ الح» ِرجاٚص صِٕ ا ا ٚششػ ا ا:
وى ٍعل الل ن العضمبلي أح ليب الق فخ ال ع ُّل ليبّب ً ٍيبٍيب ً ّؾ ّلكاً؛ ث م ّغوك رغوثخ ٍيبٍيخ
ربه قيخ اليَذ ألم معب ً ُقبً علييؤ؛ اح ّٖيولؾبرؤ الَيبٍييخ ليَيذ عييءاً ّين الْيو
ااٍيعب ً أّيب اإلثيلا

ااالٍيزمبكح ّين الزغوثيخ الجْيو خ امي أّيو ليي ثيل ن اإلٍي

ّيب ميزؼ الجيبة

اليند مز يش عيين أح

موٗ لموب ً ااؽلاً عبّلاً لللالخ اللممبهٍخ الَيبٍيخ .54ام هأد ُعجّو عن المزيبػ علي ألميب ٛعل يلح ّين
مط ّعيّن ٍ اء رمض منا االم مط في الق فخ أ غيومب.
الؾكم كاح أح قٖو لمَؤ عل ألم ٍ
إح أّو الؾكم ؽَت العضمبلي فبٙش ل عزهيبك الجْيود؛ اح ألمي مط الق فيخ لمَيؤ ُعي ُّل ؽَيت
منا الزييبه اإلٍي ّي اثين ثيئزيؤ ّورجويب ً ثيبليوام الزبه قييخ الزيي لْيا فيهيب ّزياصواً ثبلزغيبهة الَيبٍييخ
المعبٕييوح لييؤ؛ إم لغييل أح ٍييعل الييل ن العضمييبلي ل ي

عل ي القوييبة اإلٍ ي ّي ريياصوه ثبلزغوثييخ الَيبٍيييخ

الزبه قيخ للمَلمين عل المَز ين ال يود االزوجيقي االمزمضلخ في «رغوثخ الق فخ» في ؽيين ّيهلد
الجْو خ رو ّ هاد مبللخ في ّ بمظ المعوفيخ اّقبهثبرهيب افيي أٛيو الؾييبح ار يييم المغزمعيبد ثميب غعي
ّغم اعزهبكاد المقؤ الَيبٍي الزقليلد ّزغيباىح اغييو ّز بٍيجخ ّيش ملي الزوي ّ ه افيي أؽيب ين كضييوح
رييسكد ثييبل اقش إلي عكييٌ المييواك الْييوعي .فقييل عوفييذ العلي

االعزمبعيييخ افييي ّقي ّلّزهب علي

الَيبٍييخ

رو هاً كجيواً ٍ اء ّن ؽييش القييم العب ّّيخ االم يبمظ المسٍَيخ أ ّين ؽييش الي يم ااآللييبد امي ّيب ال

 54العضميييييييبلي ٍيييييييعل اليييييييل ن اٌذٌٚةةةةةةةح اٌّذٔ ةةةةةةةح الةةةةةةةم اةةةةةةةً ِماعةةةةةةةذ اٌمةةةةةةةشيؼح الم قيييييييش الوٍيييييييمي لَيييييييعل اليييييييل ن العضميييييييبلي:
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مكن إغمبلؤ أا االلعيا ع ؤ .55فبلعضمبلي ُعجّو ّن ف

منا الم قف عن عيوأح كجييوح فيي لقيل الزيواس

المقهي الند ُع ُّل اثن ىّبلؤ ا لع ل لقوا ٛفي الم ي ّخ الَيبٍيخ الؾل ضخ الزي عوفذ رو ّ هاً مبل ً ال
مكن إلكبهه أا رغباىه.
لهنا

كو العضمبلي عل المكو اإلٍ ّي المعبٕو ؽلمؤ ثزكواه رغوثخ القلمبء الواّيل ن اٍيغن

لمَؤ في منا القيبه امي رغوثخ «لهب في ال مٌ ك ّ اإلع

االزقل و لكن مينا ال غعلهيب رغوثيخ رزغيباى

اليّبح االمكبح االم ثَبد الزي أّلزهب ّبكاّذ الممبهٍخ الَيبٍيخ ال ج خ لمَهب لَيجيخ فهيي أ ٚيب ً
رغوثخ لَجيخ رجوى أٍل ثب ً للزمبع ّش ال اقش اإلٍ ّي المز يّو اليَذ عيءاً ّن الل ن».56
كميب عي ّل ٍييعل اليل ن العضميبلي أح المقييؤ الَيبٍيي اليند أ ّ
ٕي لؾكيم الق فيخ لييم زغيباى المقي الد
االمقبهثبد الَبللح في عٖوه «االم  ٙعيخ رقزٚي ّقبهليخ ملي اإللزيبط ال ييود أا ّيب رمقي٘ ع يؤ
ّن رغبهة عمليخ في الزبه ـ اإلٍ ّي إل ّب م ٍبلل في عٖيومب فكيواً اروجيقيب ً ال ّؾبكمزهيب إلي ّيب
رؾقّ

في المكو الَيبٍي ثمع الزو ّ ه االزواكم» .57فبلج بء الَيبٍي ؽَت ٍعل الل ن العضمبلي قل

الي

ر يّو ثْك عنهد اااّو قزٚي اعزهبكاً َّب واً لزو ّ هاد العٖيو؛ إم أٙيؾذ ٍييبقبد المكيو الَيبٍيي
الزقليلد ّزغباىح ليواً لزو ّ ه ال اقش الَيبٍي اقل اّٙؼ العضمبلي ّييبمو مينا الزؾي ّ ّين في

ر ييو

أهثش ّؾ ّلكاد هٕلمب كبآلري:58
المؾي ّلك ااا  :مي أح االلزمييبء الَيبٍييي االييل ي كبلييب الزمييب ًء ااؽييلاً امي ّييب لغييله أ ٚيب ً علي
العمي

فييي الزغوثييخ اإلٍي ّيخ اث ييبء كيبلهييب الَيبٍييي؛ ليينل ٍييم المقهييبء الي ٛن الييند ٚي ُّم المَييلمين

ثـ«كاه اإلٍ » ام الممزوٗ أح َّ ٚم كي ّ المَيلمين اععلي ا الهيلم ااالمي مط مي ر ؽييل المَيلمين
الم زمين إل ك ن االٍ
أ ّّب الي

عل افز م ق ّيبرهم في كيبح ٍيبٍي ااؽل ام «الق فيخ» ليلى الكضييو ن.

ف ح الزْبه ك ن ّعيّن ال ع ي ثبلٚواهح رم ُّلك كيبلؤ الَيبٍي.
المؾ ّلك الضبلي :م ّ
أح المعيبه ااٍبً ل لزمبء إل الكيبح الَيبٍي لم كن قج الزبه ـ المعبٕيو

م المغب الغ وافي أا اإلقليمي الكن كبح مي االلزميبء العقبليلد االيل ي اأؽيبليب ً االلزميبء لعيو

أا

 55المٖله لمَؤ.
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ع َيخ ااؽلح .ام ّب أصّو في رغوثخ المَلمين عل العم
اليٌ إل كيبح ع وافي ّؾ ّلك .أ ّّب اليي

فكوٍّ ا ّمه

االلزميبء إلي «ااّيخ الل ييخ»

فقيل أٙيؾ االلزميبء الَيبٍيي غميش فيي ال بليت أث يبء ك بليبد

اق ّيبد ّقزلمخ ام ّب أعو ّمه ّب ً عل لاً ّؾ ّلكاً لمٖولؾبد ّض  :ال ٛن االغ َيخ اال الء.
المؾيي ّلك الضبليييش :ميي أح الؾيييلاك الغ وافيييخ للكيبليييبد الَيبٍييييخ كبلييذ غييييو ّعزجييوح؛ فكبليييذ كييي
إّجوا ٛه ييخ رزم ي ّلك ؽَييت ق ّ رهييب العَييكو خ .اكيينل

لييم كيين م ييب ّييب ميييل ك ي ح المَييلمين افييناح فييي

االعزجبه في فكومم الَيبٍي ظبموح الؾلاك أا ّب ْجههب في ٕي زهب الؾبليخ .االي

ر يّود أٌٍ ث بء

اللالييخ اأٙييؾ المغييب الغ وافييي المؾ ي ّلك ااؽييلاً ّ هييب اعقييلد االرمبقيييبد اللاليييخ الؾبّيييخ لييؤ ا ُع ي ّلد
«ااهٗ» ٙمن ؽلاك ااٙؾخ المغب

الند رُميبهً ٙيم ؤ اللاليخ الؾل ضيخ ٍييبكرهب اٍيلوزهب كميب رعي ُّل

إٛبهاً لؾمب خ اللالخ اّ ا ٛيهب ّن المقبٛو القبهعيخ.
المؾي ّلك الواثييش :م ي أح «اللالييخ» االغهييبى المق يوّه االم مّيين للَيبٍييبد كبلييب ّيييئب ً ااؽييلاً؛ ف ْييا فييي
الَيب الؾل ش الزميييي ثيين اللاليخ ّين عهيخ االَيبٍيخ االَيلوبد الز مين يخ ّين عهيخ أفيوى املي ث ييخ
إعوبء اللالخ القلهح عل الز ٍ ٜثين الز عهبد االجواّظ الَيبٍيخ المقزلمخ ّب َزلي اؽزمبظهب ثبٍزق
لَجي عن ق ى المغزمش المقزلمخ.
ميينه المؾ ي ّلكاد ااهثعييخ كفعييذ ٍييعل الييل ن العضمييبلي لزاكيييل ٙييواهح «القييواط ثبلمقييؤ الَيبٍييي
اإلٍ ّي ّن اللالخ الغبّعخ) ثمقزلف َّميبرهب االموبثقخ اّخ العقيلح لزاٍيٌ فكوح اللاليخ ثممه ّهيب
المعبٕو كاح أح ع ي مل عل العم علي القيواط ّين ؽبليخ الزغيليخ لكين ثمعيب يو ٍيبٍييخ ّٖيلؾيخ
ر افقيخ» .59اّب اللالخ الغبّعخ ّإال كالخ «الق فخ» الزيي اؽيلد المَيلمين علي أٍيبً االلزميبء العقبليلد
الن زم الزاٍيٌ لللالخ المعبٕوح ؽَت العضميبلي الزيي روركيي علي أٍيبً الَييبكح فيي إٛيبه ع وافيي
ّؾ ّلك إال ثبلقواط ّن فكوح «الق فخ» الزيي ٍيك ذ القويبة اإلٍي ّي ىّ يب ً ٛي

ً كاح أح ع يي ملي

اإلعهبى عل الوغجخ في ال ؽلح ثين ااقوبه العوثيخ اإلٍ ّيخ.
اثنل

ك ح فكو العضمبلي قل لؾب لؾ الزؾل ش ّلقييب ً ث مَيؤ ثكي ّ أه ؾييخ فيي أؽٚيبح «اللاليخ

الؾل ضخ» الزي رُع ُّل في هأ ؤ رو ّ هاً ٍيبٍيّب ً ال ّ بٓ ّن الز اف ّعؤ اقج لؤ كٚواهح ؽزمييخ ّين عهيخ
اكمعو ربه قي أصجذ علاهرؤ الَيبٍيخ ّن عهخ أفوى .هافٚب ً في اآلح لمَؤ االل ميبً فيي المبٙيي

 59المٖله لمَؤ.
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االوكي ح إلييؤ علي اعزجيبه أح ال ييب الَيبٍيي الييل عٖيوه اظوافيؤ الزبه قييخ الييٌ لَيقخ لم معيّييخ
رزكوّه في ك ّ ااىّ خ.
ا ُع ُّل مينا الم قيف صي هح علي اليناد اإلٍي ّيخ الزيي افزيليذ فيي أعمبقهيب ؽليم ركيواه ألمي مط
«الق فخ» اال ٍيّمب فيي ثيلا بد لْياح الؾوكيخ لمَيهب ّيش «الْيجيجخ اإلٍي ّيخ» ثقييبكح عجيل الكيو م ّوييش
ؽيش آّ ذ ثممبهٍخ الع ف ٙل اللالخ القوو خ الؾل ضيخ ثبعزجبهميب ألم معيب ً ّ
ّيبماً ااٙيعخ لٖيت أعي هيب
ثعل المواععيبد العميقيخ االغنه ّيخ ,إلي لقيل مينا الؾليم

اٍزوعب ألم مط «الق فخ» غيو أح ااّو رؾ ّ

ااٍز كبهه االزؾ ّ لؾ الز اف ّيش الْيك الؾيل ش لليلا المَيب و لزوي ّ ه اليّيبح امي ألمي مط اللاليخ
الؾل ضخ االزقلّي عن فكوح اٍزوعب ؽكم «الق فخ»؛ الّؤ ؽكم ّب ٙد مزقل أ ّخ إلياّيخ ك يخ.
ِ 2-1صطٍخ «اٌذٌٚح ا ع ِ ح» :ت ٓ اٌشالض ٚطشح اٌثذيً:
إما كبح فوبة اإلٍ ّيين قل ؽم

ً ثمْوا «اللالخ اإلٍ ّيخ» الند ع ُّل ؽلمب ً أق ّ

ىّ ب ً ٛ

ر اٙعب ً ّن ؽلم ركواه ألم مط «الق فخ» ف ح منا المْوا
ثا ّ
د ّك

ثبلزغوثخ الم وثيخ؛ ث

ثبل َجخ إل ٍعل الل ن العضمبلي ال يورجٜ

ورج« ٜثَيب ّْوقي عبل ّن ٕلّخ ٍق  ٛالق فخ اال ر وج عل

الؾبلخ الم وثيخ اٍيبقبرهب الزبه قيخ االَيبٍيخ ؽيش اللالخ الم وثيخ المَزموّح اليي

كبليذ عجيو الزيبه ـ.

فبلعم القبلم للى العلمبء االممكو ن الم بهثخ م إٕ ػ اللاليخ اإلٍي ّيخ) الم عي ك الييٌ إقبّيخ كاليخ
أفوى ّكبلهب».60
فبللالخ الم وثيخ الزي قبكمب إكه يٌ اا ّا
إل ي الي ي

ّ ين القيوح ااا الهغيود ميي لمَيهب الزيي اٍيزموّد

اال ؽييل ش عيين اٍييزوكاكمب؛ الهييب ال ىالييذ قبلمييخ .61اكيياح العضمييبلي وفييش عيين ؽوكزييؤ عييتء

ّْييوا صقي ي ال ىالييذ ر ي ء ثييؤ ؽوكييبد إٍ ي ّيخ أفييوى رْييبهكهب الموععيييخ لمَييهب؛ كؾوكييخ اإلف ي اح
المَلمين في المْو

ّو ّكياً عل ّق لخ االٍزض بء الم وثي االقٖ ٕييخ الم وثييخ علميب ً ّ
ثياح الؾوكيبد

اإلٍ ّيخ الزي ر بكد ث قبّخ «اللالخ اإلٍ ّيخ» ال رقٖل في ّغملهب ركيواه ألمي مط الق فيخ ثؾينافيوه
الك ّهب رَزم ُّل ألم مط «اللالخ الؾل ضخ» عل َّز ى الْك

ارُؾيبفظ علي هاػ «الق فيخ» علي َّيز ى

الغي مو االمجييبكه أا ثزعجيييو أؽيل اللاهٍييين رَييزم ُّل ٕي هح اللالييخ اظي ّ الق فيخ ا زييلاف فيهييب ّمهي

 60العضمبلي ٍعل الل ن اٌذيٓ ٚاٌغ اعح ذّ ض ال الصً ّوعش ٍبث
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«الق فيييخ» ّيييش ّمهييي «اللاليييخ الؾل ضيييخ» .62اّييين صييي ّم قيييل كييي ح ّْيييوا «اللاليييخ اإلٍييي ّيخ» ثهييينه
الم إمبد ّْواعب ً ّْزوكب ً ثين العضمبلي اغيوه ّن اإلٍ ّيين.
إٙييبفخً إليي لمييي ٍييعل الييل ن العضمييبلي عيين ؽوكزييؤ ؽميي ّْييوا «اللالييخ اإلٍيي ّيخ» ثبٍييم
القٖ ٕيّخ الم وثيخ فقل لم
ّٖولؾب ً عل ل االٍزعمب

أ ٚب ً عن ّٖولؼ «اللاليخ اإلٍي ّيخ» المْيواعيخ الل ييخ ّعزجيواً إ ّيبه

لم وك في ال ٖ ٓ الْوعيخ اال في كزبثيبد المقيؤ أا المكيو الَيبٍييين فيي

الؾٚبهح اإلٍ ّيخ .امينا ال ي

ّين المٖيولؾبد ال ُعجّيو عيبكحً عين «ؽقيبل ك ييخ أا ّيوعيخ» ّ
اإال

اهكد في لٖ ٓ قوآليخ أا ؽل ضييخ الكين رُعجّيو عين رٖي ّ ه المَيلمين ؽي

ّيب ز قي ح إلي أح كي ح

عليؤ ااقعهم.
كمييب أح الزوكيييي علي ّٖييولؼ «اللالييخ اإلٍ ي ّيخ» فييي القوييبة اإلٍي ّي إلّمييب ُعجّييو ؽَييت
العضمبلي عن الزاصُّو الْيل ل للمكيو اإلٍي ّي المعبٕيو ثيبلمكو الؾيل ش اليند ُعويي اللاليخ ّكبليخً ّوكي يخً
ااٍزض بليخً ام جزعل عين المي هظ القوآليي اليند ُو ّكيي علي اا ّّيخ ال علي «اللاليخ» اميي المكيوح الزيي
ييلعمهب أؽمييل الو َي لي فقيييؤ ؽوكييخ «الز ؽيييل ااإلٕي ػ» االزييي ألّييف فيهييب كزبثيب ً فب ّ
ٕيب ً ع لييؤ ثعجييبهح
األ ِّح ٘م األعً) ّب ُعجّو عن ر اف فكود ثين ّ يود الؾوكخ اراصيو ّزجبك ثين ه ّااكمب.
ث ب ًء عل ّب ٍج

ع َّل العضميبلي أح عجيبهح «كاليخ إٍي ّيخ» غييو كقيقيخ اّلزجَيخ كميب هأى ألّيؤ ال

ٙيو إما ع ي يب ثمٖيولؼ «اللاليخ اإلٍي ّيخ» اللاليخ ماد ااكضو يخ المَيلمخ امي
َ

فيي ملي

ز افي ّيش

ٛوػ عجل ال مبة ااف لد الند هأى أح ّٖولؼ «اللالخ اإلٍ ّيخ» الند اعزمله اإلٍ ّي ح كزعو يف
لللالخ الزي ؾلم ح ثزؾقّقهب االند ركيوّه كضييواً فيي فويبثهم اكا ىّ يب ً ٛي
الْبّلخ فؾَت؛ «ث

ً ال ؾزيبط إلي المواععيخ

ج ي لجنه رمبّب ً ّن ّموكاد القوبة الَيبٍيي ؽزي رعي ك العبفييخ االعق لييخ إلي

منا القوبة؛ االزعجيو الجل ااف ٚقل ك ح كالخ المَلمين أا الكيبح الَيبٍي اإلٍ ّي».63
االمع ي الم زقييل لييلى ٍييعل الييل ن العضمييبلي م ي إييف اللالييخ اإلٍ ي ّيخ ثييبالم مط الْييوعي
الممييواٗ ك ي يب ً كبليكييبح اغيومييب ّيين المييوال٘ ال اعجييخ؛ ّ
اح اللالييخ فييي اإلٍ ي
اّقبٕل اال رؾي عل ّك

رج ي عل ي ّجييبكه

أا ألم مط ّؾ ّلك لج بلهب .اإما كبح ّٖولؼ «اللالخ اإلٍي ّيخ» َيزلعي

رلقبليب ً أّكبالً ّعيّ خ للؾكيم فيي الزيبه ـ اإلٍي ّي فهي ال ُعجّيو ّإال عين لميبمط ربه قييخ رزغباىميب اا ّّيخ
 62الؾييبط عجييل الييوؽمن ٕي هح اٌذٌٚةةح ٚاة ًّ اٌخ الةةحِ :فٙةة َٛاٌذٌٚةةح اٌذذيصةةح ٚتشةةىاالذٙا الةةم اٌفىةةش ا عة ِم اٌغ اعةةم اٌّؼاعةةش ّغم عييخ ّيين
اللاهٍين ِيصق اٌذٌٚح ت ٓ ا ع ِ ٓ ٚاٌؼٍّأ ٓ ؽ ّوهه اق ّلّؤ ّعزي القويت عَ ه للزوعمخ اال ْو ثيواد الوجعخ .214 ٓ 2016 1
 63ااف لد عجل ال مبة ٌّٓ ذم َٛاٌذٌٚح ا ع ِ ح ،اامليخ .217 ٓ 2011 ٛ
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ثز يو ظوافهب اٍيبقبرهب؛ ّ
اح ٛجيعخ المغب الَيبٍي رموٗ القٚ

ل عزهبك الجْيود .64كميب أقي َّو ٍيعل

الييل ن العضمييبلي ثي ّ
ياح أغلييت ّيين َييزعمل ح عجييبهح «اللالييخ اإلٍ ي ّيخ» وثو لهييب ثغع ي الْييو عخ ّٖييله
الق الين في ؽين أح ث بء اللالخ م ث بء ٍيبٍي اليٌ ثبلٚواهح ّورجويب ً ثوجيعيخ ال ييب القيبل لي أا
ّوععيزؤ الزي ليَذ في الؾقيقخ قٚب ب ٍيبٍيخ؛ ث مي لزيغخ لممبهٍخ ّقزٚيبد ث بء اللالخ اّسٍَبرهب
في أّخ ّن ااّم؛ لهنا قزوػ ثل ً لعجبهح «كالخ إٍي ّيخ» ّع ي «كاليخ ّقج ليخ إٍي ّيب ً» .إلّيؤ المع ي
لمَؤ الند أعوبه العلمبء لمٖولؼ «الَيبٍخ الْوعيخ»؛ أد الَيبٍبد المقج لخ ّوعب ً الييٌ الم ٖي ٓ
عليهب .اقل ٙوة ّض ً لنل ثممبهٍي الزغبهح المَلمين الن ن لزيّ ح ثاؽكب الْو في ّعبّ رهم لك ّ ب
ال لزؾي ّلس عيين «رغييبهح إٍي ّيخ» اهعييب الٖي بعخ المَييلمين اليين ن لزيّي ح فييي عملهييم ثبلز عيهييبد
اإلٍ ي ّيخ ق بع يخً اّجييلأ لك ين ميينا ال ج يوّه ٕيييبغخ ّٖييولؼ «ٕ ي بعخ إٍ ي ّيخ» .امكيينا فييي ّقزلييف
المغبالد الزي وربكمب المَلم.65
ّب لَزْمّؤ ّن مينا ال ٕيف لللاليخ الجل ليخ عين ّٖيولؼ «اللاليخ اإلٍي ّيخ» ّ
أح المقٖي ك ع يل
العضمبلي م إلْيبء كاليخ رَزوّيل فيي رَيييومب ثبلز عيهيبد اإلٍي ّيخ .اااّيو جيلا ٍييبح؛ ّ
اح أغليت
الزيبهاد اإلٍ ّيخ الزي رؾلم ثزؾقي ألم مط «اللالخ اإلٍ ّيخ» رَزهلم إلْبء كالخ رَييو افي ّقبٕيل
الْو عخ أا اف أؽكبّهب .اّب ّواعبح الز عيهبد اإلٍ ّيخ فيي ؽقيقزهيب ّإال روجيي لْيو هللا؛ فبللاليخ
ع ل العضمبلي رافن ّك اللالخ الؾل ضخ ّين في
ّن ف

رج ّيي ّسٍَيبرهب اّؾي ّلكارهب ارَيزم ُّل هاػ «الق فيخ»

ّواعبح ّقبٕل الْو عخ ام لمَؤ ّْوا «اللالخ اإلٍ ّيخ» الند ّي ّك ميلم اإلٍي ّيين

اااّو قزٖو عل ر ييو ّكلي لئٍمبء فؾَت ّن ف

الق

ثـ«كالخ المَلمين» أا «كاليخ ااكضو يخ

المَلمخ» أا كالخ «ّقج لخ إٍ ّيب ً».
أ ّّب الز ييو في المٚم ح فيقزٖو عل ر ٍيش ّمه

الْو عخ اعل ؽٖومب فيي إقبّيخ الؾيلاك؛

فبلْييو عخ ع ييل العضمييبلي ّييبّلخ لك ي ّ أؽكييب الييل ن ّيين عقيييلح اعجييبكاد اّعييبّ د اأف ي

اغيييو

ّقزٖوح عل روجي الؾلاك الزي رع ُّل عيءاً ّ هب اليَذ الْو عخ كلّهب؛ لهنا وى ٍعل العضمبلي ألّؤ «قيل
ّ ّ ه لمظ الْو عخ للى كضيو ن ؽز أٙؾ ثُعجعب ً ّقيمبً .فقل اقيش أٍبٍيب ً افزييا اللميظ اليند ع يي فيي
اإ

ّغم

ٙييو ّين رق يين الْيو عخ ؽييش
الل ن إل ثع٘ العق ثبد الغ بلييخ» .66كميب هأى أح ال
َ

 64العضميييييييبلي ٍيييييييعل اليييييييل ن اٌذٌٚةةةةةةةح اٌّذٔ ةةةةةةةح الةةةةةةةم اةةةةةةةً ِماعةةةةةةةذ اٌمةةةةةةةشيؼح الم قيييييييش الوٍيييييييمي لَيييييييعل اليييييييل ن العضميييييييبلي:
//www.fassael.ma/index.php/2015

http:

 65المٖله لمَؤ.
 66العضمبلي ٍعل الل ن اٌذيٓ ٚاٌغ اعح :ذّ ض ال الصًّ ،وعش ٍبث
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مكن ٕيبغخ لٖي ٓ رْيو عيخ قبل لييخ ري يّم المغزميش الو قيب ً ّين أؽكيب الْيو عخ ا َيزل ُّ ٍيعل اليل ن
العضمبلي علي مينه اإلّكبلييخ ّ
ثياح «اليل مقواٛيبد ال وثييخ فيهيب أّضليخ علي اليلفب عين ثعي٘ القٚيب ب ّين
ٛييوم أؽييياة ٍيبٍيييخ ثقلميييخ ك يييخ لغعلهييب قبل لييب ً اعزمبعيييب ً ثبل ٍييبل الل مقواٛيييخ ّضيي ّعبهٙييخ
أح ّب أغملؤ العضمبلي ّ
الغمه ه ين إثبؽخ اإلعهبٗ في أّو كب»ّ .67إال ّ
أح منه ااؽياة ااّو كيخ لييٌ ّين
ؽقّهب أح رعبهٗ اإلعهبٗ ّزعلّلخً ثبليل ن؛ ثي ثقييم ؽقي

اإللَيبح؛ اح ّين ّجيبكه اللاليخ الؾل ضيخ إثعيبك

الل ن عن الَيبٍخ.
الْو عخ رجق ؽبٙوح في اللالخ الم ْ كح للى العضميبلي اميي لمَيهب اللاليخ الؾل ضيخ الزيي اؽزمي
ث غبثيبرهييب فييي فوبثييؤ الَيبٍييي اأهاك إؽييلاس ر افيي ثي هييب اثييين الؾكييم اإلٍيي ّي اممييب ّْييواعبح
ّز بقٚبح ؽَت اال ؽ

الفز م الج

اللٍز ه خ لك ّن اللاليخ الؾل ضيخ االؾكيم اإلٍي ّي امي

افز م كٍز هد ل عي؛ اح اللالخ الق ّيخ الؾل ضخ االؾكم اإلٍ ّي ميي ح إلي إلزيبط ّغيبلين ّقزلميين
ّن رك ن الناريخ.68
ِ _2ؼاٌُ االدرفاء تـ«اٌذٚي اٌذذيصح» ٚأعغٙا الم الىش عؼذ اٌذيٓ اٌؼصّأم:
إما كبح ٍعل الل ن العضمبلي قل الزقيل ثْي ّلح ّٖيولؼ «اللاليخ اإلٍي ّيخ» ثبعزجيبهه ال مزلي أ يخ
ّْواعيخ ربه قيخ أا ك يخ ارغباى اللع ح لؾكم «الق فخ» ثبعزجبهه مزقل اإللياّيخ الل يخ اال اكت
رو ّ ه العٖو فقل ّب إل اللالخ الؾل ضخ؛ لم افقزهب روي ّ ه الييّن اليند زولّيت المَيب وح االم اكجيخ كميب
اؽزمي ثاٍَييهب اأّييبك ثمبعليزهييب فييي هُقي ّي الْييع ة إال ّ
أح ميينا الزا يييل ٕييؾجؤ الكضيييو ّيين الييزؾمُّظ المييي
اٍز َييبؿ االمي مط الَيبٍييي الؾييل ش لمَييؤ؛ ثي ّييب أ ّكييله العضمييبلي مي الوغجييخ فييي االٍييزمبكح ّيين الزغوثييخ
مط عل يل ري فيقي واعيي ّقبٕيل الْيو عخ كميب اّيزو ٛعلي أٍيٌ اللاليخ الؾل ضيخ
ال وثيخ فيي إلزيبط ألمي ٍ
االلَغب ّش منه المقبٕل.
 1-2اٌذٌٚح اٌذذيصح ٚذذ ّذ اٌرٛاالك ت ٓ اٌٛضؼم ٚاٌمشػم:
ع ييلّب ُعييوّم العضمييبلي اللالييخ فهيي ال زقيين ألميي مط «الق فييخ» ّقيبٍييب ً اال ألميي مط «اللالييخ
اإلٍ ّيخ» ّعيبهاً؛ ث ألم معؤ اّعييبهه مي ّمهي
 67العضمبلي ٍعل الل ن اٌذيٓ ٚاٌغ اعح :ذّ ض ال الصً ّوعش ٍبث

اللاليخ ثمع بميب الؾيل ش ؽييش قي ّو أح هكيبلي اللاليخ
ٓ .38

 68ؽي ّ االي اٌذٌٚةةح اٌّغةةرذ ٍح روعمييخ عمييوا عضمييبح الموكييي العوثييي لئثؾييبس اكهاٍييخ الَيبٍييبد الوجعييخ ااالي
أكز ثو .25 -24 ٓ 2014
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الض صييخ رزمض ي فييي اع ي ك ّييعت اإقليييم اٍييلوخ رُمييبهً افزٖبٕييبرهب فييي ؽييلاك اإلقليييم األّهييب رزميييي
ثْقٖيزهب المع خ االقبل ليخ المَزقلّخ عن أّقبٓ الؾكب االمؾك ّين االم مٖلخ عن المغزمش ثعل أح
كبلذ كيبلب ً ثَيوب ً ال مزل االٍزق

فبٙعب ً اعوام ٍيبٍيخ رق

عل فكيوح اليعبّيخ ااّزيياط اللاليخ

ثْقٔ الؾبكم .فبلزمي يي ثي همب م الند أعو االلو قيخ لزاٍييٌ الَيلوخ ثمع بميب الؾيل ش اقييب اللاليخ
ٕبؽجخ الَلوخ الَيبٍيخ .كميب رورّيت علي ملي رمزّعهيب ثويبثش اليلاا ااالٍيزقواه ؽييش ال زياصّو اع كميب
ثز يّو الؾ ّكب أا ر يّو ليب الؾكم فيهب ام أّو ؽَت العضمبلي قلت المقؤ الَيبٍي الزقليلد هأٍب ً علي
عقييت ا مي ُّ االهرجييب ٛالييند كييبح ق يب ً ثييين ّقٖيييخ الؾييبكم اّقٖيييخ اللالييخ؛ لهيينا كييو الكضيييواح علي
«اإلّجوا ٛه بد» االكيبلبد الَيبٍيخ الزي ّوّد عجو الزبه ـ ٕمخ اللالخ ثَجت اهركبىمب عل قبعيلح
ال يب الموكد؛ إم اعزجو القبلل م ّٖله ٍلوزهب اٙبّ هب

69

افي ملي إّيبهح ٙيم يخ إلي أفٚيليخ لييب

اللالخ الؾل ضخ؛ إلقٖبلؤ الؾكم الموكد لٖبلؼ ّوعيخ القبل ح.
اعل ي الييوغم ّيين إقييواه ٍييعل الييل ن العضمييبلي ثي ّ
ياح «اللالييخ الؾل ضييخ» أّييو ااقييش فوٙييزؤ ع اّ ي
ربه قيخ فقل كعب إل ٙواهح الزكيُّف ّش ّعويبرهب الَيبٍيخ .ف ما كبلذ ّؾ ّلكاد اللاليخ الؾل ضيخ قيل لْياد
ثمع الزو ه ال يود للمكو الَيبٍي الؾل ش ارؾذ  ٜ ٙالزغوثخ ال اقعييخ فيي ال يوة ؽَيت العضميبلي
«ف ح عيءاً آفو ّن ّؾ ّلكاد اللالخ الؾل ضخ عي ُّل إهصيب ً للقي ى االٍيزعمبه خ الزيي ّبهٍيذ الزؾيل ش القَيود
المسّٛو ثمٖبلؾهب اآلليخ االمَزقجليخ .اعل الوغم ّن مل

إح رل المؾ ّلكاد أٙؾذ ااقعب ً ال مكن القمي

عليؤ اّعو عل لاً ال مكن ّإال العم عل ركييف ال يو يبد ااالعزهيبكاد المقهييخ لزيز ء ّعيؤ .ا َيبعل
عل مل أح ّمبميم عل لح ّض الَيبكح االْي هى االعلاليخ االمَيبااح قيل ّي ّكلذ أٍَيب ً ماد قيميخ علييب
في رٖ ه «اللالخ» للى المَلمين اّ ّكلذ إلغبىاد للمكو الَيبٍي اإللَبلي».70
ام ب يهو عليب ً أح قجي

اللاليخ الؾل ضيخ ليلى العضميبلي الج ي علي عيبّلين أٍبٍييين؛ عبّي

الٚييواهح القهو ييخ ثبعزجبهمييب كيبليب ً فوٙييؤ االٍييزعمبه ال وثييي ال ّ ييبٓ ّيين الزكيييف ّعييؤ امي عبّي
عكٌ هاؽب ً اٍزَ ّيخ لئّو ال اقش؛ االعبّ الضبلي كمن في أح ّجبكه اللالخ الؾل ضخ رز افي ّيش ّجيبكه
اإلٍ

ّمضلخً في العل

االمَبااح االْ هى ام عبّ عكٌ ٛبثعب ً رجو و ّب ً لقج

منه اللالخ.

 69العضميييييييبلي ٍيييييييعل اليييييييل ن اٌذٌٚةةةةةةةح اٌّذٔ ةةةةةةةح الةةةةةةةم اةةةةةةةً ِماعةةةةةةةذ اٌمةةةةةةةشيؼح الم قيييييييش الوٍيييييييمي لَيييييييعل اليييييييل ن العضميييييييبلي:
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اثين عبّ الٚواهح اعبّ الزجو و

يت االقز ب الكبّي ثبللاليخ الؾل ضيخ ككييبح ٍيبٍيي غيت

رج ّيؤ االعم ثمق ّبرؤ كبّلخً ّهمب ثلا اليلفب ق يب ً أا اإلعغيبة ااٙيؾبً .ارس ّكيل مينه الوؤ يخ أح العضميبلي
لع إل االٍزمبكح ّن اللالخ الؾل ضخ ال ركواه االم مط لمَؤ فباّو قزٚي الز في ثين عبلجين؛ اللالخ
«إثيلا اعزهيبكاد رزياّٛو ثمجيبكه اّقبٕيل الْيو عخ ارَيزميل فيي ال قيذ ماريؤ ّين

االْو عخ ّن في

المكو الَيبٍي الؾل ش».71
اثييينل

كييي ح االمييي مط المولييي ة كاليييخ ؽل ضيييخ ّيييسّٛوح ثبلْيييو عخ ال كاليييخ ؽل ضيييخ ّيييسّٛوح

ثبلَييييبكح االقيييبل ح اقييييم الؾلاصيييخ؛ اميييي لمَيييهب «اللاليييخ اإلٍييي ّيخ» الزيييي ؽمييي ّيييعبهمب اإلفييي اح
المَيييلم ح اغييييومم ّييين الؾوكيييبد اإلٍييي ّيخ االزيييي ر ّكيييو لهيييب العضميييبلي اؽوكزيييؤ اإلٍييي ّيخ؛ إم
قييييوُّ العضمييييبلي ألييييؤ ال ٙيييييو ّيييين االٍييييزعبلخ فييييي ّغييييب ث ييييبء ألميييي مط اللالييييخ الم ْيييي كح ثبلزغييييبهة
الَيبٍييييخ اإللَيييبليخ الزيييي «أعويييذ الكضييييو الٍيييزقواه ّيييع ثهب اعقل يييخ إٍيييهبّهب فيييي رَيييييو ّيييسالهب.
اأح القييييواءح المزمؾّٖييييخ االمزمهّمييييخ للزغوثييييخ الَيبٍيييييخ ال وثيييييخ رم ّك ييييب ّيييين إثييييلا ألميييي مط ؾقّيييي
االلَييييغب ثييييين الْييييوعي اال ٙييييعي ا َييييزغيت لؾبعيبر ييييب القب ّ
ٕييييخ ا م ّكيييين ّيييين إلغييييبى الز افقييييبد
ؽ لهيييب»

72

افيييي مييينه اللاليييخ الز فيقييييخ الم ْييي كح كمييين ر يييبق٘ كجييييو؛ ال يييب ال مكييين أح لقيّيييل كيبليييب ً

ٍيبٍيييييب ً قييييب ٙييييل ٍيييييووح الموععيييييبد الل يييييخ ثمقبٕييييل الْييييو عخ .اال ٍيييييّمب ألييييؤ قيييي

عليييي ّجييييلأ

الؾو ييييخ اٍيييييبكح الْييييعت ثمقزلييييف فئبرييييؤ االزمبءارييييؤ الل يييييخ كمييييب ال مكيييين ثييييا ّ
د ؽييييب

ّوبلجييييخ

اللاليييخ ثمواعيييبح مييينه المقبٕيييل فيييي ع قبرهيييب القبهعييييخ الزيييي رقيّيييل اللاليييخ الؾل ضيييخ ارليّهيييب ثبرمبقييييبد
كاليخ اروثوهب ثم ي ّبد صقبفيخ ااقزٖبك خ ز عّت ّواعبرهب.
اقيييل ثيييلا ااٙيييؾب ً فيييي ّمبهٍيييخ ؽيييية «العلاليييخ الز مييييخ» للؾكيييم عغييييه عييين ال فيييبء ثهييينا
الْييي ّييين ّواعيييبح ّقبٕيييل الْيييو عخ كافلييييب ً افبهعييييب ً ااٍزَييي ّؤ الكبّييي لمزولّجيييبد اللاليييخ الؾل ضيييخ
الزيييي ْيييزو فيييي ؽكمهيييب ّيييش رييييبهاد ٍيبٍييييخ َيييبه خ رقبلميييؤ الز عُّ يييؤ اااميييلام كميييب اعيييل لمَيييؤ
ّقيّيييلاً ثبلزياّيييبد اارمبقييييبد كالييييخ ععلزيييؤ عيييبعياً عييين االلَيييغب ّيييش ّجبكليييؤ الزيييي ٍيييوومب ّ يّيييواه
فييييي أكثيييييبرهم افوييييبثهم الَيبٍييييي اال ٍيييييّمب فيمييييب زعلّيييي ثْيييي الز افيييي ّييييش الْييييو عخ؛ ّ
اح اللالييييخ
الؾل ضخ ال رسّن إال ثبإللغبىاد المبك خ ارؾقي أقٖ ؽ ّل ّن المٖبلؼ للم ا ٛين.

 71العضميييييييبلي ٍيييييييعل اليييييييل ن اٌذٌٚةةةةةةةح اٌّذٔ ةةةةةةةح الةةةةةةةم اةةةةةةةً ِماعةةةةةةةذ اٌمةةةةةةةشيؼح الم قيييييييش الوٍيييييييمي لَيييييييعل اليييييييل ن العضميييييييبلي:
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 2-2أعظ اٌذٌٚح اٌذذيصح ٚذذ ّذ اٌرٛاالك ِغ ِماعذ اٌمشيؼح:
كافييش ٍييعل الييل ن العضمييبلي عيين أٍييٌ اللالييخ الؾل ضييخ اأّ ي ّلمب ثبلمْييواعيخ الل يييخ ّيين ف ي
االٍزلال عل ّ افقخ اإلٍ

لهب اأٍق ٜمنه ااٌٍ عل اللالخ الم ْ كح المز افقخ ّش ّقبٕل الْيو عخ.

اّن أمم المجبكه الؾلاصيخ الزي رج ّبمب االزي رُع ُّل إؽلى هكبلي اللالخ الؾل ضخ ّللييخ اللاليخ ؽييش أٙيم
عليهييب المْييواعيخ الل يييخ ّيين فيي

أح ٍييمبد الزٖييوفبد ال ج ييخ ثبإلّبّييخ رجيييّن ّ
إقييواهه ّ
أح «اللالييخ

اإلٍي ّيخ كالييخ ّللييخ اليَييذ كاليخ ك يّييخ ثييبلمع

المزعيبهم عليييؤ فيي المكييو الَيبٍيي ال وثييي؛ فوجيعييخ

الزٖوّفبد ال ج خ ثبإلّبّخ اٍمبرهب ر ٙيؼ كييف أح اإلٍي

يي كي ّ عٖيمخ اقلاٍيخ عين ّمبهٍيبد

الؾ ّكييب اقييواهارهم كمييب يعهييب عيين ال ٍييبل الزييي رز ٍّ ي ثهييب اللالييخ إلكاهح ّييساح اا ّّييخ .فبللالييخ فييي
اإلٍ

إماً كالخ كلي خ قواهارهب ثْو خ ااعجهب رج ّي أقٖي كهعيبد الم ٙي عيخ اال اقعييخ فيي رَيييو

ّساح المغزمش» .73االؾبكم في اإلٍ

ّغوّك اكي عن اا ّّخ اّم ّ ٗ ّن ٛوفهب ّين ؽقّهيب أح رواقجيؤ

ارؾبٍجؤ كمب أق ّو العضمبلي أح المعب يو كلّهب الزي رغع اللاليخ ّلليّيخ ّزي افوح فيي اإلٍي

افيي ليوريؤ

إل اللالخ ام ّب رقوّه الز عهبد العب ّّخ للمقؤ اإلٍ ّي عجو القواح اقل ل ّقٔ ٍعل الل ن العضمبلي مينه
الَمبد القمٌ لللالخ الملليخ في ك لهب:74
 -1رمض تسادج اٌّجرّغ ار جش ّن ر اف أعٚبلؤ.
 -2مي دٌٚح لأ ْٛرَهو فيؤ الَلوخ عل روجيقؤ اعلي ؽميظ ؽقي

ااٛيوام كلّهيب ارمي عهم

ّن أح وجّق ا أّكب العقبة ثالمَهم.
 -3ر ول ّن ٔظاَ ِذٔم ِٓ اٌؼ لاخ ،ق
الؾق

عل الَ

االزَبّؼ اقج

اآلفو االمَبااح في

اال اعجبد.
 -4رقي

علي اٌّٛاطٕةةح؛ فزعو يف الميوك الييند عييِ علي أهٗ ميينه اللاليخ ال كي ح ثمه زييؤ أا

ثل ؤ أا ثل لؤ أا ثعوقؤ أا ثَلوزؤ ,اإلمب ُعوّم رعو مب ً قبل ليب ً اعزمبعيب ً ثالّؤ ّ اٛن.
 -5اٌذيّمشاط ح ٚاٌرذاٚي اٌغٍّم ٌٍغٍطح ام ّب م ش ّن أح رسفن اللالخ غٖيجب ً ّين قجي فيوك
أا ّغم عخ أا ٛبلمخ.
 73العضمبلي ٍعل الل ن اٌذيٓ ٚاٌغ اعح :ذّ ض ال الصً ّوعش ٍبث
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اعل الوغم ّ ّمب يهو ّن ر اف ّش أٌٍ اللالخ الملليخ الؾل ضخ ف ّح ااّيو ال ل يي الز افي ّيش
ّقبٕل الْو عخ؛ فبللالخ ع ل العضمبلي رَيزم ُّل ّْيواعيزهب ّين االٍيزغبثخ لؾبعيبد اا ّّيخ؛ « ع يي قيبّهيب
همين ثقلهرهب علي ؽمب يخ اليل ن اإعيياى أ ّّيخ اإلٍي

اثمع ي آفيو إلّهيب كاليخ ّلليّيخ ماد ّْيواعيخ

ّعجيّخ ّكلّمخ ثؾمب خ ك ن ااّخ» .75فمْواعيخ اللالخ رَُزم ُّل ّن ؽمب خ الل ن اإعيياى أ ّّيخ اإلٍي

علي

الوغم ّن ألّهب كالخ ّلليّخ ّإال ألهب ّكلّمخ ثؾمب خ ك ن اا ّّخ .افيي ااّيو ر يبق٘ كجييو؛ ّ
اح الملليّيخ رميوٗ
الؾكم القبلٔ للْعت ثعيلاً عن أ ّخ قي ك ك يخ.
اّ ّمب كافش ع ؤ العضمبلي ّمه

ّل ل االهرجب ٛثبللالخ الملليخ الؾل ضخ ام ّمه

أٙم عليؤ المْواعيخ الل يخ ّعزجواً ّ
أح الوٍ

الم ا ٛيخ اليند

ٕ-ل هللا عليؤ اٍلم -قل عجّو عن ؽيت «الي ٛن» فيي

ّ بٍجبد علح؛ ّ هب ؽل ش اثن عجبً ألّؤ ٕ-ل هللا عليؤ اٍلّم -قيب فيي ؽي ِّ ّ ّكيخ ع يل مغوريؤ ّ هيبّ« :يب
أٛيج ّن ثللح اأؽجّ إلي ال ال أح ق ّ أفوع لي ّب ٍك ذ غيو » .اال ٛن ال ع يي ع يل العلميبء
ّ
َّزلالً ثق
اٛن العقيلح ؽَت العضمبلي؛ ث اٛن ال ْاح اااللزمبء المبكد

ثله الل ن العي يي «اثزلي هللا

ٍجؾبلؤ ارعبل  -لجيّيؤ ثميوا الي ٛن» .76اأ ّا كٍيز ه للم ا ٛيخ ؽَيت ٍيعل اليل ن العضميبلي مي اصيقيخالٖؾيمخ «هثّمب رك ح ااال ّن ل عهب فيي الزيبه ـ رٚيش أٍَيب ً ّزق ّلّيخ ل عزميب الَيبٍيي علي أٍيبً
الزعلك خ اؽو خ المعزقل ارغع المقيمين في كالخ المل خ الم ي هح عميعيب ً ّهميب افزليف ك ي هم ّي ا ٛين
فيهييب؛ «أ ّّ يخٌ ثزعجيييو الٖييؾيمخ لهييم ّيين الؾق ي

ّض ي ّييب للمَييلمين اعليييهم ّيين ال اعجييبد ّض ي ّييب عل ي

المَلمين» .اقيل اافقيؤ فيي مينا الز عُّ يؤ اٍيجقؤ إلييؤ ّم ّكيواح إٍي ّي ح ّين أّضيب
اهاّل ال

ٍيف القوٙيباد

ّي...

إٙييبفخً إل ي كفييب ال

ّييي عيين الم ا ٛييخ اّلليييخ اللالييخ فييي ظ ي ّ ّقبٕييل الْييو عخ كافييش عيين

الل مقواٛيخ المزكيّمخ ّش فٖ ٕيخ الل ن اإلٍ ّي فقل أ ّكل عل رعبهٙهب ّش اإلٍ ؛ الهب «رع ي ؽكيم
الْعت ل مَؤ ثوو قخ ّجبّوح أا غيو ّجبّوح ٛبلمب أح اإلٍ

لم ٚش ّك ً ّؾ ّلكاً للؾكم اال لمْبهكخ

الم ا ٛين فيؤ؛ ث رو مل لةثلا الجْود ارو ّ هه ثؾَت ّب رمليؤ َّييوح اإللَيبح الؾٚيبه خ ااح
الل مقواٛيخ ّك

قوة ّن ال م مط الماّ

فمن ال اعت االٍيزمبكح ّ يؤ ك يب ً اكلييب» .77افيي ملي إقيواه

ثبلزو ّ ه الؾٚبهد اٙواهح َّب وح الزق ّل اإللَبلي االمزبػ عل ّقزليف الضقبفيبد اراكييل علي رمي ّ
 75العضمبلي ٍعل الل ن اٌذيٓ ٚاٌغ اعح :ذّ ض ال الصًّ ،وعش ٍبث
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 76العضميييييييبلي ٍيييييييعل اليييييييل ن اٌذٌٚةةةةةةةح اٌّذٔ ّةةةةةةةح الةةةةةةةم اةةةةةةة ًّ ِماعةةةةةةةذ اٌمةةةةةةةشيؼح الم قيييييييش الوٍيييييييمي لَيييييييعل اليييييييل ن العضميييييييبلي:
//www.fassael.ma/index.php/2015
 77العضمبلي ٍعل الل ن اٌذيٓ ٚاٌغ اعح :ذّ ض ال الصً ّوعش ٍبث
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الؾكم الل مقواٛي عل اعزجبه ّ
أح «المَلمين ّ مزؾ ح ثبٍزمواه لزو و لم مط الؾكم عل ؽَيت ّيب
رجلعؤ الجْو خ ّن آلييبد الييم قيبكه ن علي رمضي ال مي مط اليل مقواٛي فيي أعلي ٕي هه؛ ثي اإغ بليؤ
ثمجبكه اقيم رعويؤ العم االعزمبعي االجعل اإللَبلي ال اٍش».78
اّواّيؤ اركييمهب ّش ٛجيعخ منا

افي مل إّبهح ق ّخ إل روّيل الل مقواٛيخ اف أملام اإلٍ

الل ن؛ إم مكن للا العبلم اإلٍ ّي ؽَت العضمبلي «ّ ءّخ الل مقواٛيخ ّش ّجبكلهب الل ييخ األمبٛهيب
الؾٚبه خ ا ج ي منا ااّو عل أٍبً أح ث بء الل مقواٛيخ عمليخ ّز إلخ رزكيّف ّش ىّبلهيب اّكبلهيب
اليَذ إمخ عبميح ز ُّم اٍزيواكمب ّش ثقبء ااٍبً ام روجي إهاكح الْعت» .79امي أّيو س ّكيل ّين
عل ييل ّ
أح أٍييٌ اللالييخ الؾل ضييخ ّقج لييخ كاّييكب ٍيبٍيييخ اآليييبد مكيين أٍييلمزهب ار عيههييب افي ّقبٕييل
الْو عخ ّالهب ّاح اللالخ الؾل ضخ لمَهب كاح أح كلّف العضمبلي لمَؤ رمٖي ارؾل ل كيميخ منا الز عيؤ
االزكييف االزوّيل.
اّيين ااٍييٌ الؾلاصيييخ الزييي رٖييبلؼ ّعهييب ٍييعل الييل ن العضمييبلي اأغييو فييي رمٖيييلهب اّييوؽهب
العلمبليييخ الزييي ال رزقيين المع ي ال وثييي لمَييؤ المبٕي ثييين الييل ن االَيبٍييخ؛ ثي رزَييم ث ي

ّيين رقميييف

االهرجييب ٛثي همييب االزييي مكيين أح لٖييمهب ثبلعلمبليييخ الزمب ي ييخ الزييي رميّييي الزقّٖٖييبد الَيبٍيييخ عيين
الزقّٖٖبد الل يخ .اقل ٍج العضمبلي في اليلفب عين أٛواؽيخ الزميييي كي ّين ّؾميل عميبهح افهميي
م لد اغيومم .اأمم ّب اٍز ل عليؤ العضمبلي في كفبعؤ عن منا ال
اٍييوب ً ثييين المٖ ي اال ٕ ي

المقمّيف ّين العلمبلييخ الزيي رقيف

إل ي الزغوثييخ ال ج ييخ لمَييهب الزييي رُع ي ُّل المٖييله الضييبلي ااٍييبً للزْييو ش

ٕ في كهاٍزؤ إل لزيغيخ ّمبكميب ّ
اإلٍ ّي ؽيش ر ّ
أح «رٖيوّفبد الوٍي

ثبإلّبّيخ ليَيذ ّليّيخ اد

عهخ رْو عيخ أا ماد ٍلوخ اال غ ى الغم ك عليهب ثؾغّخ ألهب الَي ّخ) .االرجيب
ؾقّ المٖبلؼ المْواعخ»

80

كي ح فيي المي هظ اليند

ّب قزٚي ثبلٚواهح إىالخ القلاٍيخ عين الغ اليت المزعلقيخ ثبلَيبٍيخ ّين

الل ن إما اٍزض ي ب المجبكه العب ّّخ االمقبٕل الكجوى االجبقي ثْود كلي د ّض ثْو خ اكلي خ الزٖوّفبد
ال ج خ ثبإلّبّخ .81اّن صّم الع قخ اااف ثين اليل ن االَيبٍيخ فيي اإلٍي

لييٌ المٖي

كميب ينمت إلي

مل ثعٚهم اليٌ م ال ٕ االزميبمي كميب زٖي ّ ه آفيواح؛ ثي الزميييي .فبليل ن ؽبٙيو فيي الَيبٍيخ
كمجبكه ّ عّهخ اهاػ كافقيخ كافعيخ اقي ّ ح لئ ّّيخ عبّعيخ لكين الممبهٍيخ الَيبٍييخ َّيزقلّخ عين أ ّ
د ٍيلوخ
 78الموعش لمَؤ ٓ .37
 79الموعش لمَؤ الٖمؾخ لمَهب.
 80الموعش لمَؤ ٓ .28
 81الموعش لمَؤ ٓ .31
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د ٍلوخ ك يخ .82اّ ّمب قوّه العضمبلي في منا اإلٛيبه ّ
ثبٍم الل ن أا أ ّ
أح ال يوة لمَيؤ ال عيوم علمبلييخ
ٙييو
ّزمبصلخ في عميش اللا ؛ ث ارقن روجي العلمبليخ أّكبالً ّقزلميخ ر ّ عيذ ثيين ّزووّفيخ اّعزلليخ اال
َ
ّن االٍزمبكح ّن رغبهة ال وة في منا المغب .
اثييينل

كييي ح العضميييبلي قيييل رقييي ّل ثقوييي اد ّزلهّعيييخ لؾييي العلمبلييييخ ؽييييش ثيييلأ ثيييبلزمييي علييي

المَييييز ى ال يييييود ليغييييل ؽيثييييؤ قييييل ٛجّيييي المٖيييي عليييي َّييييز ى ال اقييييش ثْييييك اٙييييوواهد؛ اح
اللالييييخ الؾل ضييييخ ال رقجيييي الييييوث ٜثييييين الييييل ي االَيبٍييييي ثييييا ّ
د ّييييك

اّييييب كييييبح للؾييييية أح َييييمؼ

ثبلمْييييبهكخ الَيبٍيييييخ ااالكزَييييبػ االلزقييييبثي ّإال ثعييييل إعييييواء ميييينا المٖيييي الْييييكلي ثييييين الييييلع د
االَيبٍيييي االيييند ٛجّقزيييؤ ؽوكيييخ «الز ؽييييل ااإلٕييي ػ» ّييين فييي

قٖيييو رقّٖٖيييهب علييي الغبليييت

الييييلع د اامزمييييب ؽييييية «العلالييييخ االز ميييييخ» ثبلمغييييب الَيبٍييييي ثعيييييلاً عيييين ٍيييييووح الموععيييييخ
الل ييييخ امييي ااّيييو اليييند أقيييوّه ٍيييعل اليييل ن العضميييبلي ع يييلّب لمييي عييين ؽيثيييؤ ٕيييمخ اليييل ي أا ك ليييؤ
ؽيثيييب ً ّج يّيييب ً علييي أٍيييبً ك يييي؛ ثييي أ ّكيييل ألّيييؤ «ؽيييية ٍيبٍيييي ا ٛيييي ما ّوععييييخ إٍييي ّيخ اااللزميييبء
إلييييؤ يييز ُّم علييي أٍيييبً الم ا ٛيييخ الييييٌ علييي أٍيييبً اليييل ن أا العيييو  ...ثولبّغيييؤ ّيييللي عمييي علييي
روجيقؤ اف الق اعل الل مقواٛيخ ا غيت عن ااٍئلخ الموواؽخ ٍيبٍيب ً ال ك يب ً».83
كمييييب زغلّيييي ميييينا المٖيييي فييييي رج ّييييي الؾييييية ؽَييييت ٍييييعل الييييل ن العضمييييبلي «فوبثييييب ً ّييييلليب ً
َيييييزلعي أٍبٍيييييب ً المٖيييييولؾبد الؾل ضيييييخ ا َيييييزعملهب ثيييييلالالرهب المعبٕيييييوح ّضييييي الل مقواٛييييييخ
االزع ّلك يييييخ اؽقييييي

اإللَيييييبح االلاليييييخ المللييييييخ اكاليييييخ الؾييييي ِّ االقيييييبل ح االم ا ٛيييييخ االزيييييلاا

الَييلمي للَييلوخ» .84ام ي ّييب س ّكييل اعييي ميينا الزيييبه ثقٖ ٕيييخ عملييؤ كاف ي كالييخ قوو ييخ ؽل ضييخ ال
رقييوُّ ّإال ث ثعييبك ك ي ّ ّييب م ي ك ي ّي عيين العم ي الَيبٍييي؛ ّ
اح الييند ييزؾ ّكم فييي رَييييومب ّسٍَييبد ّؾ ي ّلكح
رعم عل رؾقي ر اىلبد كافليخ افبهعيخ.
عل الوغم ّن عوأح العضمبلي في كفبعؤ عن أٌٍ اللالخ الؾل ضخ لم قجلهب في كلّيزهب اليم ز افي
ّش ع مومب الؾلاصي؛ ث أفوعهب ّن ّ ي ّزهب المكو خ المسٍَّخ عل الؾو خ ااّزو ٛرقيّلمب ثبلموععيخ
اإلٍييي ّيخ أا ّيييب ٖيييمؤ ثبالٍيييزي

ثمقبٕيييل الْيييو عخ؛ فبللاليييخ الملليّيييخ َّيييزيلّخ ثمقبٕيييل الْيييو عخ

 82الموعش لمَؤ الٖمؾخ لمَهب.
 83الموعش لمَؤ ٓ .44 -43
 84الموعش لمَؤ ٓ .118
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االل مقواٛيخ ّزكيّميخ ّيش اليل ن االعلمبلييخ ّميّييح ال فبٕيلخ افيي ملي إفيواط لهينه ااٍيٌ ّين ٛجيعزهيب
الؾلاصيخ اٍلمزهب كاح رمٖي لكيميخ رؾقي مل

اكاح رَبؤ عن إّكبليخ رؾقّقؤ.

ا ول ٍيعل اليل ن العضميبلي فيي كفبعيؤ عين الز افي ّيش ّقبٕيل الْيو عخ ّين إ مبليؤ ثٚيواهح
اؽزوا الموععيخ اإلٍ ّيخ للْع ة اّ هب الْعت الم وثي؛ إم قيوُّ ثاليؤ «ّيب كاّيذ ّيع ث ب َّيلمخً في ّح
أد إٕ ػ غت أح ؾزو منه الؾقيقيخ َيزلي ملي االهرجيب ٛثقٖ ٕييّز ب الؾٚيبه خ االزاٍييٌ علي
أهٙيخ ر افقيخ ارْبهكيخ ثين ّقزلف فئبد المغزميش امي أكميا الَيج ل ٍيزضمبه االميش لوبقيبد الْيع ة
ااا ّّخ».85
اممت العضمبلي إل ّ
أح االلَغب ّيش الموععييخ اإلٍي ّيخ للْيعت الم وثيي ؽي ّ ال غيت العيلااح
عليؤ؛ الّؤ «ؽ ّن ؽق

الْعت ااؽزوا له ّزؤ اعقيلرؤ اصقبفزؤ» ّ .86ولقب ً في كفبعؤ عن الْو عخ

اّقبٕلمب ّن ٙواهح ّواعبح القٖ ٕيخ الزي رْي ّك ٍي ؽب ً اعزميله مينا الؾيية اإلٍي ّي اؽوكزيؤ
لم اعهخ قيم الؾلاصخ ال وثيخ ال افلح َّزللّين في مل

ثاح ع َّ اللهاٍبد اآلح آفنح فيي راكييل ٙيواهح

أفن القٖ ٕييبد الضقبفييخ ااالعزمبعييخ للْيع ة فيي االعزجيبه؛ الّيؤ ال مكين أثيلاً الزؾيل ش فيي ّغزميش
ّن ماريخ منا المغزمش اأفن القٖ ٕيبد اااللوي

ّعيّن كاح االلو

ّ هيب؛ ّ
اح «الزؾيل ش ال ع يي

ٍييؾ الؾٚييبهاد اافييوى االضقبفييبد المزموّعييخ .إماً فبلييل ن لييؤ ّكييبح عل ي ااق ي ّ ؛ اح فٖ ٕيييزؤ ّيين
فٖ ٕيخ ّغزمع ب» .87فبلل ن م المقٖ ك ثبلقٖ ٕيخ ام الند غت ّواعبرؤ فيي َّيالخ الزؾيل ش
اأص يبء اافيين ثقيييم الؾلاصييخ .اقييل هأى ٍييعل اليل ن العضمييبلي ّ
أح أد ّْييوا ال ولي ّيين ميينه القٖ ٕيييخ
ّٖيييوه المْي

اّيين صي ّم َييزقي ّمهي

الؾلاصييخ ع ييله ّع ي ّقزلميب ً؛ فهي أقييوة إلي ّمهي

اَّييب وح رويي ّ هاد العٖييو .اال ع ييي الممهيي

المزييلاا

العٖييولخ

الييند ُقٖييل ّ ييؤ الضيي هح عليي القيييم القل مييخ

المزغباىح الزي رقف عبلقب ً أّب الزق ّل فيي لييو ثعي٘ الؾيلاصيين؛ ألّهيب ؽلاصيخ ّقزلميخ روّيي إلي الؾميبظ
عل الل ن ثبعزجبهه فبهعب ً عن ّمه

الزواس إبلؾب ً لك ِّ ىّبح اّكبح.

خاذّح:
رميّيد هؤ خ ٍعل الل ن العضمبلي لللاليخ ثباللمزيبػ ااالليلفب ال َيجي لؾي الزؾيل ش ؽييش هفي٘
االل مبً في المبٙي اّب ثمكوه إل أؽلس أّكب الؾكم ّمضّ ً في ّك اللالخ الؾل ضخ ّإال ألّيؤ رؾمّيظ
 85الموعش لمَؤ ٓ .40
 86الموعش لمَؤ ٓ .42
 87العضمبلي ٍعل الل ن في فقؤ الل ن االَيبٍخ ّوكي ٕ بعخ المكو لللهاٍبد االزله ت الوجعخ .108 ٓ 2011 1
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ثْك كجيو عل قج

قيم الؾلاصخ في ّغملهب؛ ث كعب إل ّواعبح القٖ ٕيخ فيي الزعبّي ّيش ّق ّ ّبرهيب.

أح رٖ ّ هه لهنه اللالخ لم كين عميقيب ً
اّن أمم ّب لبكى ثؤ ٍعل الل ن العضمبلي إقبّخ كالخ ّلليخ ؽل ضخ ّإال ّ
لم َز عت ثْك كجيو عم اللالخ الؾل ضخ.
إح كالخ العضمبلي الم ْ كح ال رزّقن ّك االم مط ال وثي؛ الّهب كاليخ ال رزعيبهٗ ّيش اليل ن اال
رقبلف ّقبٕل الْو عخ الكن ّمه ّهب كبح أقوة إل «اللالخ اإلٍ ّيخ» الزي الزقيلمب اللاليخ الزيي رزقين
روجي الْو عخ ّ هغب ً الكن ثْك ّقمّف لَجيب ً ؽيش رُواعي ّقبٕل اإلٍ
الييل ن اؽييلاكه .اثيينل

ال الزوجي الؾوفي لمجبكه

ركيي ح اللالييخ الم ْيي كح لييلى العضمييبلي اٍييوب ً ثييين اللالييخ الؾل ضييخ ا«اللاليييخ

اإلٍي ّيخ» الزييي رمضلهييب اإلٍي ّي ح عم ّيب ً؛ كالييخ رافيين ّيين االمي مط ال وثييي ّييكلؤ اآليبرييؤ العٖييو خ
ارافن ّن اللالخ اإلٍ ّيخ ّٚم لهب اإلٍ ّي اليند زي ّف اإلثقيبء علي الؾي ّل ااكلي ّين قييم اإلٍي
ال في ّك ر عيؤ اروّيل ام أّو ز بف ّش ٛجيعخ اللالخ الؾل ضخ الزي قبّذ ٙل الموععيبد الل يخ
كلّهب االزي رموٗ ّ وقهب ال معي المب ّكد الللي د عل اافواك االغمبعبد.
اقل اّز ّل منا الم قف ال ٍ ٜثين اللالخ اإلٍ ّيخ االلالخ الؾل ضخ إل ّجبكه اأٌٍ منه اافيوح
ؽيش لغل أح ّلليخ اللالخ رُؾم ثيي ّ الْيو عخ االل مقواٛييخ رُوّيل ثبليل ن االعلمبلييخ ركزميي ثيبلزمييي ال
المٖ

ام ّب عكٌ اىكااعيخ في القوبة ارو ّككاً فيي الم اقيف ثيين القجي

الكلّيي ثبللاليخ الؾل ضيخ أا

الوف٘ الكلّي لمْوا اللالخ اإلٍ ّيخ.
أح ال ُم ؽييييظ ّ
ّإال ّ
أح المَييييبفخ المكو ييييخ فييييي ارغييييبه «اللالييييخ الؾل ضييييخ» لييييلى العضمييييبلي كبلييييذ
أكضيييو قوثيييب ً ّ هيييب فيييي ارغيييبه ّْيييوا «اللاليييخ اإلٍييي ّيخ» الزيييي هٍيييمزهب أكثييييبد اإلفييي اح المَيييلمين.
اقييييل اىكاكد َّييييبفخ االقزييييواة ّيييين اللالييييخ الؾل ضييييخ أكضييييو ثعييييل رغوثييييخ المْييييبهكخ الَيبٍيييييخ لؾييييية
«العلاليييخ االز مييييخ» اليييند رْيييوّة فكيييو العضميييبلي اغييييوه ّييين الم ييييو ن لهييينا الزيّيييبه اإلٍييي ّي .فقيييل
ُاٙيييش مييينا المكيييو المسٍّيييٌ للؾوكيييخ االؾيييية فيييي ّؾييي الزغوثيييخ؛ رغوثيييخ اٙيييوود الؾيييية إلييي
رقييييل م العل ييييل ّيييين الز ييييبىالد اإلْييييبء العل ييييل ّيييين المواععييييبد للزكيّييييف ّييييش ّ ويييي اللالييييخ الزييييي
َُيييييومب ثيييي هاكح ّييييعجيخ ثعييييل فيييي ىه ثباللزقبثييييبد؛ ر ييييبىالد فوٙييييهب ٙيييي  ٜاللالييييخ الؾل ضييييخ الزييييي
ه ّاٙييييذ الزيييييبهاد اإلٍيييي ّيخ الم قوٛييييخ فييييي المْييييبهكخ الَيبٍيييييخ اععلزهييييب ر َييييغم ّييييش ّجبكلهييييب
ارَزَيييلم عييين  ٛاعييييخ لةّييي ءاد اللافلييييخ االٚييي  ٛالقبهعييييخ ؽزييي أٙيييؾ الؾيييية عبك ّيييب ً
ّييالؤ ّيياح الزيييبهاد الؾيثيييخ اافييوى اثييلأ الزقلّييي عيين ميينه المقبٕييل اإلٍيي ّيخ ها ييلاً ها ييلاً؛ ّ
اح
اللالييييخ الؾل ضييييخ ال رزقيييييل ثيييياد ك يييين أا ّوععيييييخ ٍيييي ى المٖييييبلؼ االز اىلييييبد .ااّييييو الييييند غعيييي
لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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أفكيييبه ارميييض د ٍيييعل اليييل ن العضميييبلي ؽييي
القيب

اللاليييخ المللييييخ فيييي ظييي ّ ّقبٕيييل الْيييو عخ رجقييي ٍيييغي خ

اال ّكبح لزوجيقهب في ااقش اللالخ الؾل ضخ.
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لْوذ في اآلالخ اافيوح ّؾباالد الزكيّيف ّيش ّميوكاد المكيو الَيبٍيي المعبٕيو اّي ّ عيلك
غيو قلي ّن الممكو ن اإلٍ ّيينٛ 88و قؤ في َّبه الزإي لعلك ّن المميبميم الَيبٍييخ ال وثييخ اّ هيب
الل مقواٛيييخ

89

افٖ ي الَييلوبد

90

االزييلاا الَييلمي للَييلوخ

اغيومب .االجوى آفواح لز با الم ٙ
ظ ِّ اللالخ اإلٍ ّيخ

94

ثقله ّن الْم

91

االؾو ّييبد الَيبٍيييخ

ّن ف

92

االم ا ٛييخ

93

ٛيوػ قٚييخ الؾو ّيبد العب ّّيخ فيي

اّؾبالخ رقل م إعبثبد إيغ لمقزليف اإلّيكبالد الزيي ووؽهيب المكيو الَيبٍيي

المعبٕو عل منا الكيبح الَيبٍي الم ٍ

ثَمخ «اإلٍ ّيخ» .اكبليذ مينه اإلعبثيبد فيي أغلجهيب ريوا

ّ ؾ رغميش االعزهبكاد المكو خ المعبٕوح الزي ق ّلّهب الممكواح اإلٍ ّي ح أا رقل م اعزهيبكاد أفيوى
ّقزلمخ ع ّمب ثنلؤ الَبثق ح.
اقل ارقند أغليت مينه الغهي ك «اإلٍي ّيخ» المزكيّميخ ّيش ّميوكاد المكيو الَيبٍيي ال وثيي َّيل
رجيئخ منه الممبميم ّش االؽزمبظ ث قل اىّزهيب الملَيميخ العلمبلييخ؛ إم ؽٚيو مينا الهيبعٌ ثْيك قي د فيي
عمليخ الزكيّف منه اؽوٕذ الغه ك الَبثقخ عل إثلاء الزمب ي ثيين ال َيقين اإلٍي ّي االعلميبلي فكبليذ
ّقوعييبد الممكييو ن اإلٍ ي ّيين أّييجؤ ّييب رك ي ح ثعمليييخ ر ي ٛين للممييبميم الَيبٍيييخ ال وثيييخ ٙييمن لَ ي
الموععيخ اإلٍ ّيخ.

 ّ 88هم الْيـ هاّل ال

ّي اؽَن الزواثي هؽمؤ هللا افهمي م لد اٛؤ عبثو العل الي هؽمؤ هللا اغيومم.

 89م لد فهمي اإلٍ االل مقواٛيخ ّوكي ااموا القبموح الوجعخ ااال  . 1993الييو أ ٚيب ً :الْيباد ر فيي الْي هى ااالٍزْيبهح كاه
أ ٚيب ً إلي ّقيب  :لؾي رإيي للل مقواٛييخ فيي ثيئز يب لليلكز ه ٍيعل العضميبلي
ال فبء الم ٖ هحّٖ /و الوجعخ الضبلييخ  . 1992ا مكين الوعي
لْوه في ّغلخ الموقبح العلك  ٍ 37خ . 1996
اليند ٕيلهد فييؤ ّْيبهكزؤ ٙيمن ٍلَيلخ ؽي اهاد لقيوح عل يل ّيش اليلكز ه ثوميبح غليي ح كاه
 90الع ّا ّؾمل ٍليم ال يب الَيبٍيي فيي اإلٍي
المكو كّْ  2004اأ ٚب ً :كزبثؤ :في ال يب الَيبٍي لللالخ اإلٍ ّيخ كاه الْوا ٛجعخ . 2007
 91لبقِ ال

ّي منه القٚيخ ثزمٖي في كزبثؤ :الؾو بد العبّخ في اللالخ اإلٍ ّيخ.

 92الم غود أؽمل ّ قي الؾو خ الَيبٍيخ في اإلٍ
 93م لد فهمي ّ ا ٛح ال مّيّ ح كاه الْوا
 94ال

كاه ااّين القبموح الوجعخ ااال

. 1998

الوجعخ الضبلضخ . 1999

ّي هاّل الؾو بد العبّخ في اللالخ اإلٍ ّيخ ّوكي كهاٍبد ال ؽلح العوثيخ ٛجعخ . 1995

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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غيو أح ثع٘ الجبؽضين اإلٍ ّيين المعبٕو ن

95

اأ ٚب ً ثعي٘ الميبعلين الَيبٍييين اإلٍي ّيين

اليين ن عوف ي ا ثمؾبالييخ اإلٍ ي بك المعوفييي لقيييبهارهم الَيبٍيييخ

96

ٙييبق ا عل ي ّييب جييلا ثمَييل الزجيئييخ

اااللزيب اؽبال ا أح ْق ا ٛو قب ً آفو في الزعبٛي ّش المكو الَيبٍيي اإلٍي ّي املي

إ ّّيب ّين في

قواءح ربه ـ المكو الَيبٍي اإلٍ ّي في  ٙء فكوح إٔبلخ اللالخ المللييخ االعق لييخ الَيبٍييخ فييؤ اثعيل
ال ٔ عن رْكي قٚب به كمب م الْاح في أٛواؽخ اللكز ه اّؾمل عجواح

97

ّاٍَخ فكوح

أا ّن ف

الزمييي ثين الل ي االَيبٍي ّن كافي ال َي اإي لي اإلٍي ّي كميب مي الْياح فيي أٛواؽيخ اليلكز ه
ٍعل الل ن العضمبلي.
اٍي ؾبا

فيي ميينه اللهاٍيخ أح لز ييبا أٛواؽيخ اليلكز ه ٍييعل اليل ن العضمييبلي

98

ثيلءاً ثَيييبقهب

الزك ي ي ص ي ّم لؾييبا ثَييَّ ٜييز لارهب اإ ي ليخ االمعوفيييخ ال ييبقِ ٛييو اٍييزلاللهب ّيين كاف ي ال َ ي
اإ ي لي اإلٍ ي ّي الجؾييش فييي اافيييو فييي ثعيي٘ أعوبثهييب الم هغيييخ اٍ ي ؾبا

فييي ميينا الَيييب

العزجبه ّ هغي ارعبقلد أح لعزمل عل كزبثؤ اافيو (اٌذٌٚح اٌّذٔ ح الةم ضةٛء ِماعةذ اٌمةشيؼح) ،اليند
لُْود ؽلقبرؤ في ّهو هّٚبح قج الَ خ المبٙيخ في عو لح الزغل ل الم وثيخ.
اٌّذٛس األ ّٚي :أطشٚدح اٌذورٛس عؼذ اٌؼصّأم الم ع اق ذىٛيٕم
رع ك إهمبٕبد أٛواؽخ اللكز ه ٍعل الل ن العضميبلي إلي كزبثبريؤ ااالي
ّغلخ الموقبح الم وثيخ
ِغاّ٘ح الم اٌرياع ً)

99

100

الزيي كيبح ْيومب فيي

االزي ر ّم لْيو الغبليت اإي لي االم هغيي ّ هيب فيي كزبثيؤ الةم اٌفمةٗ اٌةذػٛ
االزي لجّؤ فيهب عل ص س قٚب ب أٍبٍيخ:

 -1لض ح ذيط ش إٌص ٌٍذٛادز اأح ال ٔ الْوعي أّٛو ثعٚهب ثبل ٔ القوعي اأّٛيو ثعٚيهب
اآلفو ثبل ٔ الي ّي ارو ثعٚهب اآلفو للزقل و المٖلؾي المواعي لمقبٕل الْو عخ اكلّيبرهيب؛ إم ه ّكيي
 ّ 95هم اللكز ه اّؾمل عجواح.
 96ألم مط اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي ّن ؽية العلالخ االز ميخ.
 97في كزبثؤّ :مه

اللالخ اإلٍ ّيخ :أىّخ ااٌٍ اؽزميخ الؾلاصخ اكزبثؤ :لْاح المكو الَيبٍي اإلٍ ّي ارو ّ هه.

 98مكن الزمبً أٛواؽخ اللكز ه ٍعل اليل ن العضميبلي ّين في عيلك ّين الكزيت الزيي لْيومب ّيسفواً االزيي ركي ّوهد فيهيب اافكيبه لمَيهب اأؽيبليب ً
المجبؽش لمَهب اّ هب كزبثؤ :رٖوفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلم ثبعزجبه اإلّبّخ اكزبة :الل ن االَيبٍيخ رميييي ال فٖي اكزيبة :إٔي المقيؤ فيي
فلّخ اللع ح اكزبثؤ :عه ك المبلكيخ في رٖ يف الزٖوّفبد ال ج خ اكزبثؤ :الم هظ ال ٍ ٜفي الزعبّ ّش الَ خ ال ج خ اغيومب.
 99لنكو عل اعؤ القٖي ٓ ّقبالريؤ ؽي الَيبٍيخ الْيوعيخ فيي العيلك  14فيي ليَيبح /أثو ي  1988ا 15اٍ 16ي خ  1988اكينل صي س
ؽلقبد ّن ّقب  :الَ خ االمقؤ المقبٕلد المغليخ لمَيهب العيلك  17فيي كيبل ح ااا  /ك َيمجو  1988االعيلك  18فيي ٍي خ  1989االعيلك  19فيي
ٍ خ . 1989
 100العضميبلي ٍيعل اليل ن المقيؤ اليلع د َّيبممخ فيي الزإيي
 1988الغيء ااا .
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ثهنا القٖ ٓ عل اع ك ّ وقيخ فيوا رْيو عيّ 101زواكيخ لئكلّيخ الْيوعيخ الزيي ر ج يي علي إعميب
العق االزقل و المٖلؾي.
 -2لض ح اٌرّ ض تة ٓ اٌذالٌةح اٌمةشػ ح ٚاٌذالٌةح اٌغ اعة ح الةم اٌرؼةاطم ِةغ اٌّفةا٘ ُ اٌغ اعة ح،
ّض قٚيخ ال الء االجواء اقٚيخ الوك ح إل الين ن ظلمي ا اقيل كيبح القٖيل ّين مينا الزميييي الزإيي
للمْبهكخ الَيبٍيخ اّمبهٍخ الَغب المعوفي ّش كعبح المقبٛعخ الين ن َيز كواح أد ّؾباليخ ل ليلّبط
فييي العمليييخ الَيبٍيييخ ا قلوي ح فييي ملي

ثييين الممييبميم الْييوعيخ االممييبميم الَيبٍيييخ؛ إم عي ّلاح ّغيوّك

المْبهكخ في االلزقبثبد هك لب ً إل اليلمخ اّ االحً لهم اّوع خً لؾكم الوبغ د.
 -3لض ح اٌّشٔٚح ٚاٌغؼح الم االجرٙاد ا عة ِم :إم رورّيت علي القٚييخ ااالي الق بعيخ ث عي ك
ّ ب ٛااٍعخ لم ْملهب ال ٔ الْوعي ثبلز با ٍ اء كبح قويعب ً أ ظ يب ًّ كمب رورّت عل القٚيخ الضبليخ
إثعبك اللالالد الْوعيخ ماد اإلؽبلخ العقل خ عن ّغيب الَيبٍييبد لييقلٔ العضميبلي إلي القٚييخ الضبلضيخ
الزي رع ي ع له ٙواهح االلزيا ثقله ااٍش ّن الموالخ االَعخ في االعزهبك اإلٍي ّي فيميب لييٌ فييؤ
لّٔ اال ٍيّمب في قٚب ب الَيبٍخ الْيوعيخ الزيي ريلاه –كميب لئّ علي ملي العلميبءّ -يش المٖيلؾخ اال
رع ي منه الموالخ االَعخ ع له ٍ ى إعوبء َّبؽخ أكجيو للعقي االزقيل و المٖيلؾي ل ٍيزق

ثيبلزمكيو

في قٚب ب الَيبٍخ.
اّش أح منا اللكز ه ٍعل العضمبلي اعل ثزز ّمخ منا الكزبة
ّٚذ عل راليمؤ غيّود كضيواً ّن القٚب ب الزيي كبليذ رْي
هثّمب ّب ععلؤ ٖوم عن إرمب منا المْوا

ا ْ

102

ّإال أح المَبفخ اليّ يخ الو لخ الزيي

ّوكيي رمكييو اإلٍي ّيين الم بهثيخ امينا

ثمْوا آفيو معي أكضيو ثبلقٚيب ب الغل يلح الزيي

اؽز ّ ّعهب المع الَيبٍي اإلٍ ّي؛ إم ثعل َّيبه ّين االليلّبط الَيبٍيي ليم عيل ّيب يسّٛو ّوكيي رمكييو
اإلٍ ّيين الزإي لهنا االللّبط ثقله ّب صبه للى المبعي الَيبٍيي اإلٍي ّي «الَيبٍيي» اّ قعيؤ فيي
ال َ اإ لي اإلٍ ّي اع قزؤ ثيـ«اليل ي»؛ إم الْي

العضميبلي ثهينا الم ٙي

ليجيوّه الؾبعيخ إلي

إعوبء قله ااٍش ّن االٍزق

ّ
ااح ّضي مينه المه ّميخ رقزٚيي ّيوّح
للمغيب الَيبٍيي عين ٍيلوخ الي ٔ.

صبليخ ف ٗ ّعوكخ الزإي

اّن كاف الموععيخ اإي ليخ اإلٍي ّيخ فقيل عضيو العضميبلي فيي لقبّيبد

 101العضمبلي في المقؤ اللع د ّٖله ٍبث

ٓ .53

 102الكزبة كمب ٛجش ْيو إل ألؤ ّغوّك الغيء ااا ّ ؤ.
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اإ ليين عل ّبكح ّه ّمخ ؽبا االّز ب عليهب اععلهب ّلف ً راٍيَيب ً لزجو و منه الؾبعخ امي قٚيخ
رٖوّفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلّم ثبعزجبه اإلّبّخ.103
ٚذٍخص ٘زٖ اٌّذاٌٚح اٌصأ ح الم ِغاس اٌريع ً الم األالىاس اآلذ ح:
 -أح رٖوفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلّم ٛجقب ً لعلمبء اإ

ألمَهم ليَذ علي لَي ااؽيل

األّهب لم روك كلّهب ّ هك الزْو ش؛ ث ّ هب الجْود الند ٕله ع ؤ ٕل هللا علييؤ اٍيلم ثبعزجيبهه ثْيواً
اّ هييب ّييب فييوط ّقييوط القٚييبء ؾكييم فيييؤ ال جييي ٕ-ييل هللا عليييؤ اٍييلم -ثمقز ٚي الييلالل

االجيّ ييبد

اااّبهاد االْهبكاد الزي رك ح ثين ل ؤ اّ هب ّب ٕله ع ؤ ثبعزجبهه قبللاً ٍيبٍييب ً زٖيوّم ثمؾي٘
المٖلؾخ ا زْيباه ّيش إٔيؾبثؤ فيي رقيل ومب اّ هيب الزْيو عي اليند ٖيله ع يؤ ٕيل هللا علييؤ اٍيلّم
ثبعزجبهه لجيّب ً ّجلّ بً.
 -أح المغييب الَيبٍييي ّ  ٙي

ال قييبُ ثؾكييم ألييؤ ييلهط ٙييمن رٖ يوّفبد اإلّبّييخ ّؾك ي

ثم و الزقل و المٖلؾي اليٌ ثَلوخ ال جي أا ثزل ّف ال ٔ الْوعي فيؤ.
ّن الزٖوّفبد الند ٖله عين ال جيي ٕيل هللا علييؤ اٍيلّم ّيورج ٜثبلمٖيلؾخ

 -أح منا ال

المقي ّلهح ىّ ييب ً األهييب كبلييذ رغيييت عيين ظوفيييخ ٍيبٍيييخ ّعيّ ييخ األهييب ثهيينا االعزجييبه ال مكيين أح رٖيييو
رْو عب ً الى االرّجب

الي

ثؾكم ر يو اليوام االم ثَبد في ااقع ب المعبٕو.

 أح كضيواً ّن رٖوّفبد القلمبء الواّل ن كبليذ ااعييخ ثهينا ااّيو األهيب الج يذ علي المٖيبلؼالمَزغلح افبلمذ في ثع٘ ااؽيبح ال ٖ ٓ الْوعيخ ااعزهبكاد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلم.
اقل أف ٚاّز ب العضمبلي عل مينه القبعيلح اإي ليخ إلي إعويبء المغيب الَيبٍيي فٖ ٕييخ
كجيوح رجعله عن ّغب الزْو ش ارم ؾؤ اٙيعيخ اٍيزق

ريب ّ عين ر عييؤ أا ريلف الي ٔ الْيوعي .اقيل

ؽييبا أح يينمت ّييلى أثعييل فييي الزإييي لهيينه القبعييلح ّيين في

الجؾييش فييي رييواس المبلكيييخ فييي رٖي يف

الزٖوفبد ال ج خ االزوكيي ّ هب عل الوبثش اإلهّبكد في رٖوّفؤ علييؤ الٖي ح االَي

ّو ّكيياً ثهينا

القٖ ٓ عل القبٙي عيبٗ االقوافي ّين المزقيلّين؛ االويبمو اثين عبّي ه اعي

المبٍيي ّين

المعبٕو ن.104
 103العضمبلي رٖوفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلم ثبإلّبّخ ّ ْ هاد اليّن الكزبة هقم . 2002 37
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ً فييي عمييو العضمييبلي المكييود الييم ٚييف علي ميينه

اقييل اّزي ّل االّييز ب علي ميينه المؾبالييخ ٛي

المَبممخ ّيئب ً كضيواً اعل الوغم ّن ألؤ أفوط كزبثين ّزقبهثين ىّ يب

ً105

أعو ّٚيم لهمب ااّيزوا

ثع٘ ّجبؽضهمب اإعبكح لْو كزبة المقؤ اللع د اثع٘ ّقبالرؤ الزي رع ك إل ٍ زي  1988ا) 1989
في ّغلّخ الموقبح ٙمن ااؽل ّ همب؛ أعو االلوجب ثاح أٛواؽيخ العضميبلي الزإييليخ قيل اكزمليذ؛ إم ليم
يك في من ن الكزبثين ٍ ى أفكبه قليلخ مي أقوة إلي المقي ّلّبد اإلعوالييخ الزيي َيزعين ثهيب الجبؽيش فيي
االٍزلال االزمهيل لئٛواؽبد لنكو ّ هب:
 -اٌرّ ض الم اٌذيٓ ت ٓ اٌّؼٕى اٌؼةاَ ٚاٌّؼٕةى اٌخةا

 :إم ؽيبا العضميبلي فيي مينا الَييب

أح

ُميّي ثيين المع ي العيب لليل ن اليند يلهط كي الزٖيوفبد فيي ّْيم لؤ ثبعزجبهميب قوثيخ ّين القوثيبد أا
ٕلقخ ّن الٖلقبد أا ّب سعو عل فعليؤ إح ٕي اثب ً ااثز يبء ّوٙيبح هللا االمع ي القيبٓ اليند ع يي
الزعجّييل .اقييل كييبح القٖييل ّيين اللغي ء إلي ميينا االقزٚييبء الم هغييي فييي الزمييييي ثييين كالالد الييل ن القب ّ
ٕييخ
االعب ّّخ لقل فكوح ّم

ال ٔ الْو كمب اٍزقوّد ع ل الؾوكبد اإلٍ ّيخ اريلقي ال ييو فيي كالالرهيب؛

إم كبلذ منه المكوح ر ول ّن المع

العب ّ للل ن لز زهي إل روٍيـ ق بعبد ثياح الي ٔ اليل ي غوّي كي ّ

المغييبالد اّ هييب المغييب الَيبٍييي ثبلزْييو ش اأح ّه ّمييخ ااّييخ االمغزهييل ن مييي االعزهييبك فييي كالالد
ال ٖ ٓ ّن أع ّ ء الموا الؾبٕ في منه المغبالد.
 -اٌرّ ةةض ت ة ٓ اٌةةذيٓ ٚاٌةةذٔ ا :اقييل الول ي

ثهيينا القٖ ي ٓ ّيين اعزهييبكاد اإ ي ليين اليين ن

ّيّياا في قٚب ب الزْو ش ثين ّب لهط ٙمن الزعجّل المؾك
العبك بد أا اللليب المؾك

ثم و الزعلي

قل م اليٌ ؽبكصب ً األّيؤ ّعمي

ثم و الز قُّف اارّجب ال ٔ اثين ّغب

اال يو إل المٖلؾخ ليقلٔ العضمبلي إل ّ
أح َّل الزمييي

ثيؤ ع يل اإي ليين الين ن هٍّيق ا ثَيل كهم مينا فكيوح اٍيزق

قٚيب ب

اللليب اّ هب قٚب ب الَيبٍخ ث عمب المٖلؾخ االزقل و العقلي.
 الىةةشج اٌرّ ةةض ت ة ٓ اٌةةذيٓ ٚاٌغ اعةةح ال اٌفصةةً :اّس ّكامييب ع ييل الييلكز ه العضمييبلي ّأح ّغييب
الَيبٍخ – اإح اٍزق ّ عن ّغب الل ن ث عميب العقي االزقيل و المٖيلؾي -جقي ّورجويب ً ثبليل ن ّين عهيخ
الم ي ّخ القيميخ االمعيبه خ الم عهخ لئملام العليب الزي و ل أح رَ ك الؾيبح ار عّؤ َّيوح الؾٚيبهح
ّض العل

االؾو خ االمَبااح االْمبفيخ االْ هى اركو م اإللَبح اغيومب.

 105لقٖل كزبثيؤ :الل ن االَيبٍيخ رمييي ال فٖ
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اٌّذٛس اٌصأم :أطشٚدح اٌؼصّأم اٌريعة ٍ ح ِةٓ خة ي وراتةٗ (اٌذٌٚةح اٌّذٔ ةح الةم ضةٛء ِماعةذ
اٌمشيؼح)
ال ر موك أٛواؽخ منا الكزبة عن ااٛواؽيخ الَيبثقخ فيي ّييء فهيي اٍيزمواه لهيب اإعيبكح راكييل
َّز لارهب اؽغغهب اركواه لئّضلخ لمَهب ّش رؾ و الم ٙ

ّن ٙج ٜالع قخ ثين الل ن االَيبٍخ إل

رإي فكوح اللالخ الملليخ في اإلٍ .
ر ولي ميينه ااٛواؽييخ ّيين رؾل ييل ّمهي

اللالييخ الملليييخ اأمييم ّق ّبرهييب اّؾبالييخ قييواءح المكييو

الَيبٍي اإلٍ ّي في  ٙء ّقبٕل الْو عخ الفزجبه ّلى رؾقّ منه المق ّ ّيبد فيي أعياليؤ اّْيم الرؤ؛
النل

ؽوٓ اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي في أا ؽلقخ ّين ؽلقيبد ّقبالريؤ

الزغل ل أح ٛئ للم ٙ
ف

ثزؾل ل ّمه

اللاليخ الملليّيخ لي زقي

ثعيل ملي

106

الزيي لْيود فيي عو يلح

إلي رمٖيي أٛواؽزيؤ ّين

ٙج ٜالع قخ ثين ص س ص بليبد:
 -1الل ي االللي د.
 -2الل ي االَيبٍي.
 -3الل ن االلالخ.
اقل كبح قٖله ّن إعبكح ٙج ٜالع قخ ثين منه الض بليبد االلزهبء إل ف ٕخ رزعلّي ثم قيش اللاليخ

الملليخ ٙمن المكو الَيبٍي اإلٍ ّي ام مي ّ َيغمخ ّيش الميواك الْيوعي فيي اإلٍي ؟ امي رَيع
ّقبٕل الْو عخ اإلٍ ّيخ إل رؾقي ّق ّبد اللالخ الملليخ كمب هٍمهب في ر ٛئزؤ ااال ؟
أ -الةةم ذذذيةةذ ِفٙةة َٛاٌذٌٚةةح اٌّذٔ ةةح :ال َييزعين الييلكز ه ٍييعل الييل ن العضمييبلي فييي ميينا الٖييلك
ثممبميم المكو الَيبٍي المعبٕو اال َزعين ثا ّ
د ّمه
اإلّمب زغؤ إل رؾل ل الممه

اٍزق ّو اروٍّـ في أكثيبد علمبلؤ اّزقٖٖيؤ

الل د االَيبٍي للملليخ ّن ف

اإلؽبلخ عل ّٚبكارؤ اّقبث رؤ الض صخ:

الملليخ في ّقبث الجلااح االملليخ في ّقبث الل يخ االملليخ فيي ّقبثي االٍيزجلاك االلكزبر ه يخ .ا يوى ّ
أح
اللالخ الملليخ مي ّقبث اللالخ الل يخ الزيي عجيو فيهيب الؾيبكم ح فيي قيواهارهم عين إهاكح إلهييخ ّقلٍيخ
ا واح ألمَهم ثهنا االعزجبه ّعٖ ّين ال قٚع ح للمؾبٍجخ االمواععخ؛ اح ّوعيزهم رَز ل إل ؽ ّ
 106العضمبلي ٍعل الل ن ّب اللالخ الملليخ الؾلقخ ااال
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ك ييي ّقي ّلً ال إلي االفزيييبه الوي عي الؾي ّو للم ي ا ٛين االزييي أ ٚيب ً ال رٚييمن ؽقي
الل بلبد ّن ّعجهب اال رَباد ثي هم في الؾق

ّقزلييف أرجييب

 .كمب َعي ّل اللاليخ الملليّيخ كاليخً ّ بفييخ لللاليخ الل كزبر ه يخ

المَزج ّلح الزي ال ٚجوهب قبل ح ارؾكم ثمغوّك ق ح الَ ػ اااّن االغيِ .ا ؾ ّلك اللكز ه ٍيعل اليل ن
العضمبلي ّق ّ ّبد اللالخ الملليخ في فمَخ مي :رمضي إهاكح المغزمش األهب كالخ قبل ح ار ولي ّين لييب
عل الم ا ٛخ ارعزمل الل مقواٛيخ االزلاا الَلمي للَلوخ.

ّللي ّن الع قبد ارق

ة -الم ضثظ اٌؼ لح ت ٓ اٌذيٕم ٚاٌذٔ ٚ ، ٛاٌذيٕم ٚاٌغ اعةمٚ ،اٌةذيٓ ٚاٌذٌٚةح :عييل اليلكز ه
ٍعل الل ن العضمبلي رقو جب ً اافكبه لمَهب الزي ٍج لؤ أح اٍزعوٙهب في كزجؤ الَبثقخ – كمب هأ يب -اثزيلاء
ّن الزمييي ثين الممه

العب االقيبٓ لليل ن اّيب روريت علييؤ ّين ث يبء ّ لي  ٛلممهي

ّيم ليخ اإلٍي

ؽيش رزجّش ّٖولؼ الل ن في القوآح الكو م ااٍزعوٗ عبلجب ً ّن رميييي العلميبء ااإي ليين ثيين الزعجيلد
ّ
اأح ااا ّؾك
االعبكد في الْو عخ

ثم و االرجب االز قف االضبلي ّؾك

المٖييلؾخ فيييؤ اؽٖييو اعي ة الوبعييخ للوٍي

ثم و ال ييو إلي اعيؤ

فييي ّييب لييؤ ٕييلخ ثبلييل ن ارقو ييو الييلهاط الَيبٍييخ ٙييمن

قٚب ب اللليب الييٌ قٚيب ب اليل ن ثؾكيم ألهيب ّين العبك يبد الييٌ ّين أّي ه اليل ن الزعجل يخ ليي يل ااّيو
رإي ً ث كهاط ّمه

الَيبٍخ الْوعيخ ع ل العلمبء اك لهب ّ ٛخ ثبلمٖلؾخ ارؾقي العل .

اٙمن اإلٛبه لمَؤ؛ أد إعبكح راكيل اافكبه الزي ٍج لللكز ه أح أصبهمب في كزبثبد ٍبثقخ عبك
فييي ميينه الؾلقييبد ليوييوػ قٚيييخ رٖييوفبد ال جييي ٕييل هللا عليييؤ اٍييلم ثبعزجييبه اإلّبّييخ ارميييمييب عيين
رٖوفبرؤ الزْو عيخ فبٍزل ّ ثجع٘ اللالل اال قبلش الزي رس ّكل ّ
أح رٖوفبد ال جي ٕ-ل هللا علييؤ اٍيلم-
لم ركن ك يخ اإلمب كبلذ ٍيبٍييخ ّؾك ّيخ ثم وي الزقيل و المٖيلؾي الييٌ ال ييو فيي ااكليخ الْيوعيخ
فيينكو العضمييبلي ّ
أح «الوٍ ي

ٕ-ييل هللا عليييؤ اٍييلم -قييل أ ٍّييٌ فييي المل ييخ ثعييل الهغييوح ليبّ يب ً ٍيبٍيييب ً

اّبهً عمليب ً المَساليخ الَيبٍيخ اارقن القواهاد في ّقزلف المغبالد الزي رقزٚيهب رل المَيساليخ...
اّبهً علكاً ّن االفزٖبٕبد الو قب ً ّن ٍلوخ الز مين الزيي ملكهيب فكزيت كٍيز هاً لز يييم الع قيخ ثيين
المَلمين ألمَهم اثي هم اثين اليه ك في إٛيبه «كاليخ» المل يخ اعقيل المعبميلاد اهاٍي ؽكيب اّلي
العبلم اعين ال الح أا المَسالين ّوكي ب ً اّؾلييب ً المّين العق ثيبد الٖيبكهح قٚيبليب ً اعييّن قيبكح الغيي ُ
االَيييوا ب اقيييج٘ ااّييي ا ىكيييبح اغيوميييب اأعيييبك ر ى عهيييب علييي المَيييزؾقين افٖييي ال ياعيييبد ثيييين
ال بً» .107األؤ في مل كلّؤ لم كن مبهً منه المَيساليبد «ث ٕيمؤ ّجل يب ً عين هللا لئؽكيب الْيوعيخ
االل يييخ الكيين ث ٕييمؤ الي يب ً لئّييو) اَّييساالً ٍيبٍيييب ً زقيين القييواهاد ثييبل يو إل ي المٖييلؾخ المييواك
 107العضمبلي ٍعل الل ن رمييي رٖوفبد الوٍ
 10رم ى /لي . 2014
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رؾقيقهب» .108ا َزعين العضمبلي ّوح أفوى ثْيهبة اليل ن القوافيي فيي رمييييه رٖيوفبد ال جيي ٕيل هللا
عليؤ اٍلم ثبعزجبه الزجليغ االمزيب اثبعزجبه اإلّبّخ االقٚبء ليقلٔ إلي ّ
أح الزٖيوفبد ثبعزجيبه ٕيلزهب
ثبلزْييو ش ل عييبح :رْييو عيخ امييي رٖييوفبرؤ ثبعزجييبه الزجليييغ االمزيييب امييي فبٕييخ ثيياّ ه الييل ن اغيييو
رْو عيخ امي رٖوفبرؤ ثبعزجبه القٚبء ااإلّبّخ امي فبٕخ ثياّ ه اليلليب ثؾكيم ّ
أح مينا ال ي

ؾيزكم

في القٚبء إل ااكلخ اااّبهاد االجي بد االْيه ك ا ؾيزكم فيي اإلّيبهح إلي إعميب المٖيبلؼ العبّيخ.
ا لزمٌ العضمبلي فقؤ الٖؾبثخ اّ هغهم في الزعبّ ّش رٖوّفبرؤ -عليؤ الَ  -كلي ً آفو عل ؽغييخ مينا
الزٖ يف ا هك ثع٘ ال مبمط ؽل ش الؾجبة اثين الم ينه ثْياح الم يي المقزيبه لم بىليخ المْيوكين فيي
غياح ثله اّٖبلؾخ قجيلخ غومبح عل صلش صمبه المل يخ اااقعيخ المغبعيخ فيي غيياح رجي

ااٍيزلها

عمو عل أّو ال جي ٕ-ل هللا عليؤ اٍلم -اّواععزؤ لؤ اّواععخ عمو ثن القوبة أّو ال جي ٕ-ل هللا
عليؤ اٍلم -ثكَو القلاه اإموا ّب فيهب فيي غيياح فيجيو) .اقيل هريت العضميبلي علي قبعيلح الزميييي ثيين
رٖوفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلم االٍيمب الزٖوفبد ماد الوجيعخ الل يخ الزجليغ االمزيب) االزٖوفبد
ماد الوجيعخ الللي خ اإلّبّخ االقٚبء) خ عر ٓ أعاع ر ٓ :ااال

رمييي الَيبٍيخ عين المزي ى اّين

صَ َّم رمييي الوأد ااإلعواء االقواه مد الوجيعخ الَيبٍيخ الملليخ عن المزي ى الْيوعيخ ماد الوجيعيخ الل ييخ
االضبليخ كف

الَيبٍخ في ّ وقخ االعزهبك الجْود المؾك

ث لييخ الزقيل و المٖيلؾي ال ثيبل يو فيي ااكليخ

الْوعيخ.
غيو ألؤ في ؽلقبرؤ منه ؽبا أح ٚيف ثع٘ الي بكاد إلعوبء عم أكجو اٛواؽزيؤ اّيلمب
ثاٍجبة إٙبفيخ ّن الزإي

اّن مل

مكن أح لَ

اافكبه اآلريخ:

 اٌرّ ض ت ٓ دمٛق هللا ٚدمٛق اٌؼثاد :109اٍزعبه اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي رمييي العلمبء ثينؽقي

هللا اؽقي

العجييبك ّيين اعزهييبكاد العلمييبء االٍيييمب ٍييلوبح العلمييبء العييي ثيين عجييل الَي

القوافي َّز لاً عل منا الزمييي لزغلييخ الزميب ي ثيين اليل ي االيللي د االزإيي لمكيوح اٍيزق

ااإلّييب
اليللي د

ثبل يو في المٖبلؼ العبّخ.
 ذّ ض األِح اٌغ اع ح ػٓ األِح اٌذيٕ ح :110اقل اٍز ل اللكز ه ٍعل الل ن العضميبلي علي اصيقيخالٖؾيمخ؛ لزجو و منا الزمييي فاّخ الل ن ثؾَت قيواءح العضميبلي لهينه ال صيقيخ رغميش ثيين أفواكميب هاثويخ
 108الموعش لمَؤ.
 109العضمبلي ٍعل الل ن ؽق

هللا اؽق

العجبك عو لح الزغل ل الم وثيخ الؾلقخ الَبكٍخ العلك  7 7 ٓ 3434رم ى /لي . 2014

 110العضمبلي ٍعل الل ن رمييي ااّخ الَيبٍيخ عن ااّخ الل يخ عو لح الزغل ل الم وثيخ الؾلقخ  17العلك  22 7ٓ 3445رم ى /لي . 2014
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ٌ
اٛن ٍيبٍ ّي ااؽل ال كبل ا
ااف ح العقل خ ااإل مبليخ في ؽين رزك ّ ح أّخ الَيبٍخ ّن أّقبٓ غمعهم
ماد عقبلل االزمبءاد ّقزلميخ فييوى ّ
أح ال جيي ٕ-يل هللا علييؤ اٍيلم -أقيو فيي اصيقيخ الٖيؾيمخ ثزعلك يخ
االعزمب «كاف اللالخ» األؤ قب ثزمييي «ااّخ الَيبٍيخ» عن «ااّخ الل يخ» ّن في
في ّْم

إكفيب اليهي ك

ّش افز فهم الل ي ّش المَلمين ّب ع ي ّ
أح ال جي ٕ-ل هللا عليؤ اٍلم -قٖيل ّمهي

ااّيخ

الَيبٍيخ الم قٖل ااّخ الل يخ.
 اٌرّ ض ت ٓ المٗ اٌذٌٚح ٚت ٓ ِشجؼ ح إٌظاَ اٌمةأٔٛم :111اقيل ؽيبا العضميبلي ثهينا الزمييييأح ؾَم الغل في الع قخ ثين الْو عخ االقبل ح ّجي ب ً ثهنا الٖلك أح الْيو عخ ميي أؽكيب ّليّيخ ك ييب ً
ثبل َييجخ للمييوك .أ ّّييب القييبل ح فه ي اٙييش ثْييود ّلييي كلي يبً .الكييي ييلفش اإلّييكب المييورج ٜثبلموععيييخ
اإلٍ ّيخ فيي ع قزهيب ثبالفزييبهاد الَيبٍييخ الزيي يز ُّم رج ّيهيب افزيبه العضميبلي أح ٖي الوجيعيخ ّوععييخ
ال يب القبل لي ثبلم ي ّخ القيميخ لئّخ؛ فباّخ ؽَت العضميبلي ميي ّٖيله الَيلوخ فيي اللاليخ المللييخ
امييي ٕييبؽجخ الَييلوخ «الزْييو عيخ» أا الزق ي يييخ ّيين في

ّمضليهييب غيييو ألييؤ ٚ -يييف العضمييبليّ« -يين

الممواٗ أح ُعجّو مسالء الممضل ح عن ليب القيم في المغزمش اعن ر عهبد أغلجيخ أفواكه رلقبليبً .الو قب ً
ّن مل

مكن الؾل ش عن َّالخ ّوععيخ الق الين في ّغزمش َّلم فممضل اا ّّخ مم ٙمبلخ االلزيا ثقييم

الل ن اص اثزؤ .اك ح الق الين رَز ل إل الموععيخ اإلٍ ّيخ ال م ش ّن رؾ لهب ثمع اآللييخ الل مقواٛييخ
إل ق الين ّلليّخ».112
 اٌرّ ةض تة ٓ اٌرمةةشيغ اٌمةأٔٛم تّفِٛٙةةٗ اٌّؼاعةش ٚاٌرمةةشيغ اٌةذيٕم :ييوى العضميبلي ّأح لمييظ
الزْو ش ٖوم إل ّع يين؛ ااا ك ي قّٔ ال يو في ال ٖي ٓ الٍيز جب ٛااؽكيب الْيوعيخ ّ هيب
االضبلي كلي د زعل ثبلزق ين أا اٙش الق الين ثمب مي ّغم عخ ّين الق اعيل العب ّّيخ المغيوّكح المليّيخ
الزي رٚج ٜالع قبد في المغزمش .ا نمت العضمبلي إل أح القل ٜثين الممه ّين ثَجت الزْيبثؤ فيي االٍيم
الزْو ش) رورّت عليؤ رج ّي ّمه

«الْبه م هللا رعبل » القبّٕخ ثبلْاح الل ي اّؾبالخ رعميمهب عل

الْاح الللي د المي ؽ المغزميش فيي رق يين ؽيبريؤ اّين صي ّم لميي ؽي اللاليخ فيي إٕيلاه رْيو عبد ماد
ٛبثش كلي د أا «ق اعل قبل ليخ» .113ا هك العضمبلي علكاً ّن ااؽبك يش فيي االٍيزلال لهينا الزميب ي ثيين

 111العضمبلي ٍعل الل ن الزمييي ثين فقؤ اللالخ اثين ّوععيخ ال يب القبل لي عو لح الزغل ل الم وثيخ الؾلقيخ  18العيلك  23 7 ٓ 3446رمي ى/
لي . 2014
 112الموعش الَبث .
 113العضمبلي ٍعل الل ن الزمييي ثين الزْو ش القبل لي ثممه ّؤ المعبٕو االزْيو ش اليل ي عو يلح الزغل يل الم وثييخ الؾلقيخ  20العيلك ٓ 3448
 27-25 7رم ى /لي . 2014
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الل ي االللي د ا قلٔ إل ّلاه الزْو ش اليل ي علي الزؾليي االزؾيو م ارْيو ش ّيب ُعجيل هللا ثيؤ فيي
ؽين ع ُّل الزْو ش القبل لي الللي د ّن ٕ ؽيخ الغهبد المزقّٖٖخ في المغزمش.
 اٌرّ ض ت ٓ اٌّثادئ اٌغ اع ح الم ا ع َ ٚأشىاي ذطث ماذٙةا ػثةش اٌرةاسيخ :114يوى العضميبليأح القوآح االَ ّخ لم ُؾ ّلكا ّك ال يب الَيبٍي اإلٍ ّي اأح ال ٖ ٓ الْيوعيخ أقيوّد ّجيبكه ّ عّهيخ
لممبهٍخ الَلوخ اأح ّقزلف الزغبهة الزيي فبٙيهب الٖيؾبثخ اّين عيبء ثعيلمم فيي ريلثيو الؾكيم ميي
ّغوّك ّؾبالخ لزوعمخ منه المجبكه عل أهٗ ال اقش ّن اؽي الزغوثخ الجْو خ الزبه قيخ اأح القل ٜثين
ّجبكه اإلٍ

ار عيهبرؤ العب ّّخ اثين منه ااّكب الزبه قيخ لزظ ع يؤ إلييا المَيلمين ث ميبمط ربه قييخ

َزؾي روجيقهب في اليوم الوامن.
 الم ٔمذ ِف َٛٙاٌخ الح ِٚف َٛٙاٌذٌٚح ا عة ِ ح :اّين مينه ااّيكب الزبه قييخ الزيي ليم رعيلقبكهح علي الزؾقُّي

لمي مط «الق فيخ»؛ فبلق فيخ ؽَيت العضميبلي ليَيذ ليبّيب ً ٍيبٍييب ً ّيوعيب ً الك هيب

ّييك ر ييمييي رييبه قي اثزكييوه العقيي المَييلم فييي ظييوام ؽٚييبه خ فبّٕييخ األييؤ ّيين اليلييم لةٍيي
االمَييلمين ؽَييت العضمييبلي ع ي ّلمب ال م ي مط اإلٍ ي ّي أا المولييت الْييوعي الييل ي ال اعييت إلغييبىه فييي
ال اقش؛ اح الغم ك عل مينا الْيك

ٍييم ش المَيلمين ّين اهرييبك آفيب ااٍيعخ ّين في

الزغبهة الؾل ضيخ فيي ث يبء اللاليخ اإكاهح الؾكيم امميت إلي أح القييبه ااافي

االٍيزمبكح ّين

اليند ج يي أح زغيؤ إلييؤ

المَلم ح أح واا أح «ال يب الَيبٍي م ث بء ثْود اعزهيبكد جلع ليؤ افي ظيوافهم اؽيبعزهم امي
ث بء ّؾب يل فيي إٔيلؤ مكين أح زقبٍيم ه ّيش غييو المَيلمين ّين الي ٛن لمَيؤ أ ٚيمرغةّٛا لم معيؤ ّيش
ّغزمعييبد أفييوى» .115ا ق يوّه العضمييبلي لزيغ يخً ثهيينا القٖ ي ٓ ييوى فيهييب أح المقييؤ الَيبٍييي ثمقزلييف
أل اعؤ اَّز برؤ الند ثيوى فيي الزيبه ـ اإلٍي ّي غ يي اإثيلاعي لك ّيؤ ال مكين أح زغيباى المقي الد
االمقبهثبد الَبللح في عٖوه .االم  ٙعيخ رقزٚي ّقبهلخ مل اإللزبط ال يود أا ّب رم ّق٘ ع يؤ ّين
رغبهة عملييخ فيي الزيبه ـ اإلٍي ّي إلي ّيب مي ٍيبلل فيي عٖيومب فكيواَ اروجيقيب َ ال ّؾبكمزهيب إلي ّيب
رؾق

الي

في المكو الَيبٍي ثمع الزو ّ ه االزواكم».

ثعل منا الغهل ال يود فيي رضجييذ ااٛواؽيخ اإغ بلهيب عي ك العضميبلي ّين ؽييش اثزيلأ؛ أد رؾل يل
ّعبلم اّق ّ ّبد اللالخ الملليخ ليقوّه في لهب خ ؽلقبرؤ أح منه المعب يو أا المق ّ ّبد القمَخ مي رمضيلهب
 114العضمبلي ٍعل الل ن الزمييي ثين المجبكه الَيبٍيخ في اإلٍ اأّكب روجيقبرهب عجو الزبه ـ عو لح الزغل ل الم وثيخ الؾلقخ  21العيلك 3449
ٓ  7لْو ثزبه ـ اإلص ين -القميٌ  31 -28رم ى /لي . 2014
 115العضمبلي ٍعل الل ن اللالخ اإلٍ ّيخ أا كالخ المَلمين عو لح الزغل ل الم وثيخ الؾلقخ  23العلك  6 ٓ 3454لْيو ثزيبه ـ القمييٌ  7آة/
أغَوٌ .2014
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81

www.mominoun.com

إهاكح المغزمش اك لهب كالخ قبل ح االو قهب ّن ليب ّللي ّين الع قيبد قي
اقج

اآلفو االمَبااح في الؾق

علي الَي

االزَيبّؼ

اال اعجبد اقيبّهب عل الم ا ٛخ ث ي٘ ال ييو عين ك ين الميوك أا

عوقؤ أا ٍلوزؤّ ,ش َّبااح عميش الم ا ٛين فيهب اأفييواً الل مقواٛييخ االزيلاا الَيلمي علي الَيلوخ)
ّز افوح في ليوح اإلٍ
اإلٍ

للَيلوخ ّيو ٛاٍيزجعبك رياصيواد ااثعيبك الزبه قييخ االضقبفييخ فيي ركييميبد علميبء

للز عيهبد المنك هح.116
اٌّذٛس اٌصاٌس :الم ٔمذ اٌّغرٕذاخ اٌّؼشال ح:
اػرّذ اٌذورٛس عؼذ اٌؼصّةأم ،الةم ذمشيةش أطشٚدرةٗ ،ػٍةى ش شةح ِغةاٌه أعة ٌٛح ِٕٙٚج ةح ٔمةذّس

أٔٙا تذاجح تٌى ِٕالمح ػّ مح:
ِ -1غٍه االعرؼأح تاٌّفا٘ ُ :القٖل ثؤ ّؾبالخ ث بء أٛواؽخ ّب أا الزاٍيٌ لمكوح ّب ثبعزميبك
ّمييبميم ليييٌ ثبعزجبهمييب فؾَييت ّقزٚيييبد ّ هغيييخ إعواليييخ الكيين ثبعزجبهمييب افزيييبهاد ّسٍَّييخ اقييل
اعزمل منا المَل في االٍزلال ااالٍز زبط ّعب ً:
أ -الفم االعرذالي اعزمل ّمه

اللليب اّمه

الل ن اّمه

ؽق

هللا اؽق

العجبك كميلاف

راٍيَيخ لمكوح الزمب ي ثين الل ي االَيبٍي أا ثين الل ي االللي د أا ثين الل ن االلالخ .اال ُم ؽظ في
عمليخ الزاٍيٌ الممبميمي منه أح اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي لم لزي ّ هغب ً ثعي ؤ في منا المَل ؛ فموّح
عزمل كاللخ اللمظ كميب اهكد فيي القيوآح ّضي لميظ اليل ن اّي ّوحً عزميل كالليخ اللميظ ع يل العلميبء االٍييمب
اإ ليين ّ هم) ّض ّب فع ّش لمظ اللليب اّ ّوحً قزٖو علي رعيبه ف ّؾيلاكح ليجع٘ االٕيو ؽبد
ّض ّب ٕ ش ّش لمظ الَيبٍخ الْوعيخ افي ثع٘ ااؽيبح غمش فيبهاد ّزع ّلكح ا عزملمب كفعيخً ااؽيلحً
ّيين غيييو رمٖييي

كم يب م ي ٕ ي يعؤ ّييش ّٖييولؼ الْييو عخ؛ إم رع يوّٗ لييؤ فييي لَييبح العييوة) االقييوآح

اعوٗ اق ا الممَ ّو ن.
اّش أح االعزمبك عل الممبميم في ث بء ااٛواؽبد المكو خ ع ُّل ّن الٚيواهاد الم هغييخ ّإال ّ
أح
االفزيبهاد الم هغيخ رزولّت قلهاً ّن االٛواك الند مي ٕمخ االلزقبء أا االٍزجعبك ٍ اء كبح مل كافي
االفزيييبه ال اؽييل أ ثييين االفزيييبهاد المزع ي ّلكح؛ إم وييوػ الم ي هظ ّْييك د ؽقيقيييخ فييي ؽبلييخ ّييب إما كييبح
االفزيبه م ثؾش لمظ اللليب في القوآح اأظهو الَل
 116العضمبلي ٍعل الل ن ٍمبد اللالخ المللييخ ّزي فّوح فيي لييوح اإلٍي
ثزبه ـ :اإلص ين  21رم ى /لي . 2014
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ووػ ّْك د أكجو في ؽبلخ إما ّب كبح االفزييبه مي االٍيز بك إلي إيو ؽبد ثعي٘ العلميبء ا يهيو
الَل

الجؾضي اٍزجعبك ثع٘ االٕو ؽبد الزي ال رزَبا ّش أٛواؽخ الجبؽش .منا فٚي ً ع ّميب ووؽيؤ
كااعي رع ّلك القيبهاد اعل ر ؽّلمب ااٛواكمب ع ل الزعبّ ّش ك االٕو ؽبد.

الم هظ ّن أٍئلخ ؽ

اؽزي ليهييو أصييو ميينه اإلّيكبالد لقزييبه إييو ؽين اعزمييل العضمييبلي علي ّمه ّهمييب للزإييي
اٛواؽزؤ اممب الْو عخ االَيبٍخ الْوعيخ .ل ؾبا افزجبه ٍل كؤ الجؾضي اأصو االلزقيبء أا االٍيزجعبك
اللاللي عل ااٛواؽخ المسٍَّخ.
فممهي

الْييو عخ الييند الزهي إليييؤ الييلكز ه ٍييعل الييل ن العضمييبلي ثبلمَييل الييند اعزمييله االييند

ؾٖو في الزْو ش اليل ي117؛ أد ّيب يورج ٜثبلغبليت الزعجيلد ل يي عيلكاً ّين اليلالالد اإي ليخ الزيي
أٙمبمب علمبء اإ

االمقبٕل عل ّمه

الْو عخ االزْو ش؛ فبإلّب ال يالي -هؽمؤ هللا -ع ل رعو ميؤ

لمقبٕييل الْييو عخ ا ٍّييش ّمه ّهييب اععلهييب رْييزم عل ي ق ٚيب ب فييبهط اإلٛييبه الييل ي الزعجييلد ق ي :
«ّقٖ ك الْو ّن القل فمَخ :ام أح ؾمظ عليهم ك هم المَهم اعقلهم الَلهم اّبلهم .فك ّن
زٚييمن ؽمييظ ميينه اإ ي

القمَييخ فه ي ّٖييلؾخ .اك ي ّييب م ي د ميينه اإ ي

ّٖلؾخ .ارؾو م رم ذ مينه اإي

فه ي ّمَييلح اكفعهييب

القمَيخ االيعيو ع هيب َيزؾي أال رْيزم عليهيب ّلّيخ ّين الملي

اّيو عخ ّيين الْيوالش الزييي أه ييل ثهيب إٕي ػ القلي » .118فاكفي ال يالييي ّٖييبلؼ ؽميظ الي مٌ االعقي
اال َ
ّمه

االمب

ٙمن ّْيم الد الْيو عخ ف فيب َ لميب مميت إلييؤ العضميبلي .ااإلّيب الْيبٛجي لمَيؤ اٍّيش

الْو عخ اعع ّقبٕلمب رمز ُّل لمٖبلؼ العجبك في اللاه ن ّعب َ اع ّل مل ّين المَيلّمبد الزيي عليهيب

أكلّخ ال رؾٖ اال رؾٖو .119فعوّم الٚواه بد ثالهيب الزيي «الثي ّل ّ هيب فيي قييب ّٖيبلؼ اليل ن االيلليب
رغو ّٖبلؼ اللليب عل اٍزقبّخ؛ ث عل فَبك ارهبهط اف د ؽيبح افي اآلفوح ف د
ؽيش إما فقلد لم ِ
ال غبح اال عيم االوع ثبلقَواح المجين» .120اع ّل أح ااؽكب الزيي رؾقّي مينه الٚيواه بد عبه يخ فيي
يظ الي ِّل ِن
اع َعيخٌ إِلَي ِؽ ْم ِ
العجبكاد االعبك بد االمعبّ د االغ ب بد فقب الْبٛجي« :فَإُُي ُ ْال ِعجَيبكَا ِ
د َه ِ
ِّ ْن عبلت ال ع ك كبإل مبح َاال ُّ ْ
وي ِ ثِبل َّْيهَب َكرَي ِْن َاالَّٖي َ ِح َاال َّي َكيب ِح َاالِّٖ ييَب ِ َا ْال َؾيظِّ َا َّيب أَ ّْيجَؤَ َملِي َ
 117ق العضمبلي ّ ٙؾب ً ّمه ّؤ للزْو ش الند ؾٖوه فيي قٚيب ب العجيبكاد« :فبلزْيو ش م يب ّع يبه الزْيو ش اليل ي اليند زميش ثيؤ فيي اآلفيوح
ا زعلّ ثـ"العجبكاد" ثي مب الزْو ش ثبلمع المعبٕو رْو ش كليي د فيي ّ وقيخ "العيبكاد" الزيي ٍيمي بمب ّين قجي ّ وقيخ ّم ٙيخ إلثيلا اإللَيبح
ااعزهبكه» .رواعش الؾلقخ  17ثع اح :الزمييي ثين الزْو ش القبل لي ثممه ّؤ المعبٕو االزْو ش الل ي) ّوعش ٍبث .
 118ال يالي أثي ؽبّيل المَزٖيم ّين عليم اإي
1417مـ 1997 /ط .379 ٓ 1
 119الْبٛجي أث اٍؾب

الم افقبد في إٔ

كهاٍيخ ارؾقيي ّؾميل ثين ٍيليمبح ااّيقو ّسٍَيخ الوٍيبلخ ثييواد /لج يبح الوجعيخ ااالي

المقؤ رؾقي عجل هللا كهاى كاه المعوفخ – ثيواد ط .5 ٓ 2

 120الموعش لمَؤ ط .8 ٓ 2
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َا ْال َعييبك ُ
د
د َا ْال َم ْْ يوُاثَب ِ
ت ْال ُ ُع ي ِك أَ ْ ٚيب ً َكزَ َييب ُا ِ ْال َميياْ ُك َال ِ
ٌ َا ْال َع ْق ي ِ ِّي ْين َعبلِ ي ِ
اع َع يخٌ إِلَ ي ِؽ ْمي ِ
َاد َه ِ
يظ ال ي َّ ْم ِ
د َا َّب أَ ّْجَؤَ َملِ َ َا ْال ُم َعب َّ َ ُ
ت ْال ُ عُي ِك
اع َعخٌ إِلَ ِؽ ْم ِظ ال َّ َْ ِ َا ْال َمب ِ ِّ ْين َعبلِي ِ
د َا ْال َم َْ ُك لَب ِ
َا ْال َم ْلجُ ٍَب ِ
د َه ِ
يبدَ -ا َغْ َمعُيؤَ ْااَ ّْي ُو ثِ ْ
د َا ْال ِغ َب َ ُ
ُام َاال َّهْي ُي عين
يبل َم ْعو ِ
اٍوَ ِخ ْال َعبكَا ِ
ٌ َا ْال َع ْق ِ أَ ْٚب ً لَ ِك ْن ثِ َ ِ
َاإِلَ ِؽ ْم ِظ ال َّ ْم ِ
الم كو» .121افع الْبٛجي ااّو لمَؤ ثبل َجخ إل الؾبعيبد فعوّفهب ثك لهب «الممزقو إليهب لز ٍعخ اهفيش
الٚييي االؾييوط كاح أح جلييغ فقييلالهب ّجلييغ المَييبك العييب االٚييوه المييبكػ» .اع ي ّل ااؽكييب المؾققييخ لهيينه
المقبٕل الؾبعيخ عبه خ في العجبكاد االعبكاد االمعبّ د االغ ب بد فنكو ّ هب في العجبكاد الوفٔ
المقمّمخ للمْقخ المزورّجخ عل الَمو االموٗ امكو في العجبكاد إثبؽيخ الٖييل االزمزُّيش ثبلويِّجيبد ّميب مي
ؽ

ّاك ً اّْوثب ً اّلجَب ً اّوكجب ً اّب إليؤ امكو في المعبّ د رْو ش القَبّخ اٙوة ال ِّل َخ عل

العبقلخ ارٚمين الُّٖ ي َّب  .اال و يت أح اليلكز ه العضميبلي امي ؾٖيو الزْيو ش فيي القٚيب ب الل ييخ ليم
ال يب الند اٍزعملؤ الْبٛجي االند ععلؤ ّ ب ٛقيب الؾيبح ااٍزقبّزهب اععي ااؽكيب

لزمذ إل ّمه

الزييي رواعيييي إقبّيييخ ال ييييب اؽمب زييؤ االمؾبفييييخ علييييؤ رزغيييباى قٚييب ب الزعجُّيييل إلييي قٚيييب ب العبك يييبد
االمعبّ د االزْو ش الغ بلي كمب ٍجقذ اإلّبهح.
االممبهقخ أح اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي أغم

رمبّب ً ّمهي

الزْيو ش اليند رج ّيبه ّييـ المقبٕيل

ُ
أٛلقيذ لميظ
الوبمو اثن عبّ ه االند ٍبه علي في ٜلقيي٘ ّين افزييبهه فقيب الْييـّٖ« :يولؾي إما
الزْو ش ألي أه ُل ثؤ ّب م قيبل ٌح لئ ّّيخ اال أه يل ثيؤ ّولي الْييء المْيوا  .فبلم يلاة االمكيواه ليَيب
ثِ ُمواك ِْن ليي كميب أهى أح أؽكيب العجيبكاد عيل وحٌ ثياح رَُي ّم ثبلل بليخ الهيب أٍيوا ٌه أفيوى رزعلي ثَيبٍيخ
ال مٌ اإٕ ػ الموك الند لزئم ّ ؤ المغزمش».122
أ ّّب إو ػ الَيبٍخ الْوعيخ فقل اٍزجعل العضمبلي علكاً ّن الزعو مبد االٕو ؽيخ الزيي رْييو
ث  ٙػ إل ري ى اليل ي االَيبٍيي فيي لييو العلميبء ااّزيلاك ال ييو الْيوعي لمغيب الَيبٍيخ اريلثيو
ّساح العبّخ اّن مل رعو ف اثن فللاح الند ّيّي فيؤ الق فخ عن المل الوجيعي فقب « :فقل رجيّن ل
ّن مل ّع

الق فخ اأح المل الوجيعي م ؽم الكبفّخ عل ّقز ٚال ييو العقليي فيي عليت المٖيبلؼ

الللي خ اكفش المٚبه االق فخ مي ؽم الكبفّخ علي ّقزٚي ال ييو الْيوعي فيي ّٖيبلؾهم اافوا يخ
االللي خ الواععخ إليهب؛ إم أؽ ا اللليب روعش كلّهب ع ل الْبه إلي اعزجبهميب ثمٖيبلؼ اآلفيوح فهيي فيي

 121الْبٛجي أث اٍؾب

الم افقبد في إٔ

المقؤ رؾقي عجل هللا كهاى كاه المعوفخ ثيواد ط .8 ٓ 2

 122اثن عبّ ه ّؾمل الويبمو ّقبٕيل الْيو عخ اإلٍي ّيخ رؾقيي ّؾميل الويبمو الميَيباد كاه ال ميبلٌ ع ّميبح  1421 2 ٛميـ ٓ 2001 /
.175
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الؾقيقخ ف فخ عن ٕبؽت الْو في ؽواٍخ الل ن اٍيبٍخ اللليب» .123اااٙؼ ّن منا الزعو يف أح اثين
فللاح ال وث ٜالَيبٍخ الْوعيخ ثمؾ٘ المٖلؾخ الكن ثبلمٖيلؾخ المؾٖيلخ ّين ال ييو الْيوعي ّ ّميب
ميل عل اٍزق

المٖبلؼ ث مَهب اكف

ال يو الْوعي ّ اهك رقل ومب ااعزجبهمب كمب ألؤ مييي رميييياً

ااٙؾب ً ثين المل الوجيعي االق فخ ا غع المبٕ ثي همب م ّ
أح اا ّا

ٚج ٜآلليخ ال يو العقليي اأح

الق فخ ر ٚج ٜآلليخ ال يو الْوعي في رقل و المٖبلؼ.
اال ُم ؽييظ فييي الزعو مييبد الزييي ٍييبقهب العضمييبلي ألّهييب ال ر مييي كف ي
الَيبٍخ؛ ث

عل العكٌ ّن مل

رَع ُّل مل م اإي

ال يييو الْييوعي فييي ّغييب

اأح المواليخ االَيعخ فيي الَيبٍيخ الْيوعيخ ألّهيب

رؾكم ال يو المٖلؾي في المي اهك الزيي ال ياري فيهيب لئ رمٖييلي فزعو يف اثين عقيي الؾ جليي للَيبٍيخ
الْوعيخ ثالَّهبّ« :ب كبح ّن اافعب
ْـوعؤ الوٍ

ثؾيش ك ح ال بً ّعؤ أقوة إل الٖ ػ اأثعل عن المَبك اإح لم

ٕيل هللا علييؤ اٍيلم اال ليي ثيؤ اؽيي» .ارعو يف اثين لغييم الؾ ميي لهيب ثالَّهيب «فعي

ّيييء ّيين الؾييبكم؛ لمٖييلؾخ وامييب اإح لييم ييوك ثيينل المع ي كلي ي عيلييي» ال ع ييي عييل كف ي
الْوعي لم اهك الَيبٍخ الْوعيخ الك ّؤ ع ي اٍزق

ال يييو

الزقل و المٖلؾي ثبل يو في الَيبٍخ الْوعيخ فيي

ؽبلخ عل اع ك ال ٔ.
ة -أ ِّةةا الةةم االعةةرٕراض ،فقييل اعزمييل العضمييبلي اللاللييخ الممبميميييخ لييجع٘ االٕييو ؽبد كمق ّلّييخ
ّ وقيخ ععلهب ّعيبهاً لل ييو فيميب إما كبليذ الْيو عخ اإلٍي ّيخ ر يلهط ٙيمن َّي ّمبمب اّين ملي رعو ميؤ
لللالييخ الملليييخ اأ  ٚيب ً رميييييه ثييين الوبعييخ الل يييخ االوبعييخ الَيبٍيييخ؛ فمييي الممه ي

اا ّا

لييم كْييف

العضمبلي ثبلزؾل ل عن المٖبكه الزي اٍزق ّ هب رعو ف اللالخ الملليخ اال علمبء الَيبٍخ أا االعزميب
الَيبٍييي ال وثييي اليين ن أ ّ
ٕييل ا لهيينا الممه ي ؛ إم اكزم ي ثمقبثلييخ ّمه ي

الملليييخ ثييض س ّقييبث د الجييلااح

الل يييخ الل كزبر ه ييخ) القيي ّٚييم ح ّقييب اؽييل الكزّييبة 124فييي ّييجكخ اإللزولييذ كاح أح ُْيييو إليييؤ
ااٍييزقلٔ ّق ّييبد اللالييخ الملليييخ ّيين ميينا المقييب ؽوفي يب ً اععلهييب ّعيييبهاً الفزجييبه الزٖ ي ّ ه اإلٍ ي ّي
الَيبٍي اّلى رؾقُّ منه المق ّ ّبد فيؤ مينا أفيناً ثبالعزجيبه ّ
أح ّمهي

 123اثن فللاح المق ّلّخ الغيء اا ّا

اللاليخ المللييخ لييٌ ليؤ ّ قيش فيي

ٓ .255

َُ 124ز وة ٍل اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي فيي لقليؤ عيلكاً ّين المقيواد االمقيبٛش ّين ّقيبالد ّجض صيخ فيي اإللزوليذ كاح ر صيقهيب أا اإلؽبليخ إلي
ّٖلهمب اّن مل لقلؤ علكاً ّن فقواد ّقيب الكبريت أؽميل ىا يل ّيبما رع يي اللاليخ المللييخ؟ الم ْي ه ثزيبه ـ ّ 26يجب /ٛفجوا يو  2011فيي ّ قيش
الْوا عل الواث:ٜ
//www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26022011&id=15dd657f-8a45-4145-bf41-

http:
92576fb787eb

االزقل و أح  ٜ ٙالكزبثخ الي ّيخ في ٕؾيمخ ثبإلٙبفخ إل االلْ بالد الكجيوح للكبرت ععلؤ َق ٜمنه اإلؽبالد هثّمب ٍه اً.
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ّموكاد المكو الَيبٍي ال وثي اأح مينه الزيواس اإللَيبلي سّٕي لللاليخ الؾل ضيخ الييٌ اللاليخ المللييخ
األييؤ كييبح االي ي -إح كييبح القٖييل الزإييي االزكيّييف -افزيييبه االٕييو ػ المزييلاا ؛ أد اللالييخ الؾل ضييخ
االجؾش فيي عيناه ّمه ّيؤ فيي اإلهس الَيبٍيي اإللَيبلي ثيل همين الجؾيش كيبّ ً ثزعو يف «ٕيؾمي»
لممه

ّلليخ اللالخ ال َز ل إل أد عم ليود ّعوفي.
اااّو لمَؤ ُقب ثبل َجخ إل ٍل

العضمبلي في رميييه لممه

إم عمييل ميينه الم يوّح إلي ّقبلييخ أفييوى فييي اإللزولييذ لزؾل ييل ّمهي
عليهب ارج ّ ّمه

الوبعخ الل يخ االوبعخ الَيبٍييخ؛
الوبعييخ الَيبٍيييخ

ع ح هالي للوبعخ الَيبٍيخ الند لقلؤ َّزجعلاً ثع٘ ل اىّؤ

126

125

كاح أح ؾي ي

ليورّت علييؤ رميييي

الع قخ ثين الوبعخ ثبللاللخ الل يخ االوبعخ ثبللاللخ الَيبٍيخ.
االممبهقييخ أح الييلكز ه ٍييعل الييل ن العضمييبلي اميي سّٕيي لزمييب ي الوبعييخ الل يييخ عيين الوبعييخ
الَيبٍيخ افزبه أح زؾلس ٙيمن قٚيب ب الل بليخ عين المزييب فؾَيت كاح الزجلييغ ثؾكيم أح ر اٛيس العلميبء
عل ّ
أح المز ى غيو ّليّخ الم ز با قٚب ب الزجليغ الزيي ال في م ثيين العلميبء علي أح ٛبعيخ المكلّيف
فيهي ب ااعجييخ االىّيخ .اااٙييؼ أح َّيع العضمييبلي فييي الزميييي كييبح يوا إصجييبد أح الوبعيخ ركي ح لقٚييب ب
الَيبٍخ كاح قٚيب ب اليل ن؛ الهينا الَيجت اٍيزجعل قٚيب ب الزجلييغ الم عجيخ للوبعيخ اأصجيذ فؾَيت قٚيب ب
المزيب الزي زقيّو ال بً في االلزيا ثهب أا افزيبه فز ى أفوى.
الَذ أكهد ّب الؾبعخ الزي كعذ العضمبلي إل اٍزعبهح ّمه

هالي لقٚييخ الوبعيخ الَيبٍييخ؛ إم

كييبح ّيين الممكيين أح ؾمييو فييي الزييواس الَيبٍييي اإلٍ ي ّي اقييل ثيينلذ عه ي ك أكبك ميييخ فييي الم  ٙي
افوعذ ثق ٕبد ّه ّمخ

127

كبح ّن الممكن اٍيزضمبهمب أفٚي ّين الزعَُّيف اليند لغيا إلييؤ فيي اٍيزعبهح

ّمبميم هالي.
 125لت عل الين أح اللكز ه ٍعل الل ن العضميبلي اٍيزعبح ثمقيب ٛ :بعيخ اليوليٌ االقيواط علي الَيلوخ فيي ال ييب اليل مقواٛي اليند لُْيو علي
ّ قش ٕيل الم الل لكبرجؤ إثواميم ثن عمو الَكواح ثزبه ـ ّ 10عجبح 1435مـ عل الواث:ٜ
http: //www.saaid.net/Doat/alsakran/74.htm
ارعلي منا الين أح االقزجبٍبد الزي اقزومهب العضمبلي ّن أق ا هالي كلهب ّضجزخ ؽوفيب ً في المقب .
 126لقٖل ثبلل اى  :الْوا ٛالزي اٙعهب هالي لزجو و اع ة الوبعخ الَيبٍيخ للقي الين غييو العبكليخ؛ إم قيب ؽوفييب ً لقي ً عين المقيب « :ؽيين زج ّي
ااٛوام "ّجلأ ااغلجيخ" ف لّهم افق ح عل رؾ ُّم ق الين غيو عبكلخ ؽَت ّواّ ٛؾلكح» اقب أ ٚب ً« :ؽين رك ح الج يخ ااٍبٍيخ للمغزميش عبكليخ
ف ح علي ب أح لَيلّم ث لياّييخ قي الين غييو عبكليخ ثْيو ٛأح ال رزغيباى َّيز بد ّؾي ّلكح ّين ال علاليخ» .ااّيزو ٛلوبعيخ القي الين غييو
ثْك ّعق
العبكلخ ّوٛين ممب :أح ك ح القبل ح غيو العبك ٕله ّن ّسٍَخ ك مقواٛيخ؛ االضبلي أح كي ح ظلميؤ فميميب ً ليم ٖي لمَيز بد اليليم الْي يش اال
للهد رؾل لاً لمبما افزبه العضمبلي اٍزجعبك من ن الْوٛين.
 127ألغييي الجبؽييش مييبلي عجييبكد ّؾمييل ٍيييف الم لييٌ فييي عبّعييخ أٍييي  ٛفييي ّٖييو هٍييبلخ المبعَييزيو ؽ ي الوبعييخ الَيبٍيييخ؛ -كهاٍييخ لزو ي و
اإّكبليبد الممه في المكو الَيبٍي اإلٍ ّي ٍ خ  2010الزهذ في ف ٕبرهب إل ٙواهح هفش القل ٜثين الوبعيخ ثممه ّهيب اليل ي االوبعيخ
ثممه ّهب الَيبٍي امل ثبالهركبى عل كهاٍخ اقواءح رواس المكو الَيبٍي اإلٍ ّي.

لغُ اٌذيٓ ٚلضايا اٌّجرّغ اٌشإ٘ح
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ِ -2غٍه اٌّذاخً األع ٌٛح :اعزمل اللكز ه ٍعل العضمبلي أٍبٍب ً علي ّيلف رٖيوّفبد ال جيي -
ٕل هللا عليؤ اٍيلّم -للزإيي لمكيوح رميب ي اليل ي عين الَيبٍيي ااٍيزق

الَيبٍيي ثيبل يو المٖيلؾي.

ّلقٔ منا الملف -كمب ٍجقذ اإلّبهح -م إصجبد رعلك رٖوفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلّم األّهب ال روك
عميعهب عل ّ هك الزْو ش ااالٍزلال عل مل ثبّز ب علك ّن اإ ليين 128عل إصجبد الموا ثيين
منه الزٖوفبد ارَلي ٜال ٚء عل ّمه

رٖوفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍيلّم افٖ ٕييزهب اك لهيب

رٖوفبد ٍيبٍيخ اغيو ك يخ اأح ّلاهمب عل االعزهبك الجْود االزقل و المٖلؾي ال ال يو الْوعي.
ثي َل أح المْكلخ الم هغيخ الزي رووػ عل َّل اللكز ه العضميبلي فيي مينا الٖيلك ألّيؤ ليم يبقِ
الزلاف الممزوٗ ثين الزٖوفبد ام مكن لل ٔ الْيوعي الزٖيوفبد الزجلي ييخ) أح رزيلف فيي ّغيب
الَيبٍخ أا أح ّغب الَيبٍخ كلّؤ ّؾك

ثزٖوّفبد ال جي ٕ-ل هللا عليؤ اٍلم ثبعزجبه اإلّبّخ؟

ال فّو الميلف اإي لي اليند افزيبهه اليلكز ه ٍيعل اليل ن العضميبلي اإلّكبلييخ للقي

ثبٍيزجعبك

ال ٔ الْوعي ّن ّغيب الَيبٍيخ فكي ّ ّيب قيوّهه ّين ق اعيل افيوا فيي مينا الجيبة مي أح ضجيذ اعي ك
رٖييوفبد ثبعزجييبه الزجليييغ اأفييوى ثبعزجييبه اإلّبّييخ اأفييوى ثبعزجييبه المزيييب اأفييوى ثبعزجييبه القٚييبء
اأفييوى ثبعزجييبه الغجلييخ اأح رؾل ييل المييوا ثييين ميينه الزٖ يوّفبد جق ي ّؾزبع يب ً لزوٍيييم ال ٚي اث .ٜاإل ي
الَبعخ لم ق أؽل ّن علمبء اإ

ث ع ك ٙبث ٜالمغب

أد ّغب الَيبٍخ) لزمييي ّب م رجلي ي ع ّمب

م رٖوم ثبعزجبه اإلّبّخ اإلّمب رؾ ّلص ا ثزمٖي كاف ّغب الَيبٍخ عن الزمييي ثيين ّيب مي ّياّ ه ثيؤ
ّوعب ً اّب م اعزهبكد ّزيوا لل ييو المٖيلؾي اكليي ملي ألّيؤ فيي كي ااؽبك يش الزيي أاهكد علي
ٍجي رمييي ّغب الَيبٍخ عن ّغب الل ن كبح الٖؾبثخ -ه ٙاح هللا عليهم -زؾ ّواح في رٖوم ال جي
ام م ارجب

أا ّؾ٘ هأد ف ح رجيّن لهم ألؤ هأد ثبكهاا لمواععزؤ كميب ٍي وى ثزمٖيي

االٍز جب ٛالمقهي .ق

فيي َّيل

اإلّب القوافي ّ ٙؾب ً االعزواٗ اإ لي الند أاهكليبه علي ّيلف العضميبلي:

« قَب َ َّبلِ ٌ َ -ه ِؽ َمؤُ َّ
ت َكبحَ لِ ْلقَبرِ ِ َّإال َ ْ َ ُؽ َي ٍْن َامُ َ َّ ْ ُك ٌ إلَ اعْ زِهَب ِك
هللاُ -فِي ْال ُم َل َّالَ ِخ :لَ ْم َ ْجلُ ْ ِي أَ َّح ال ََّلَ َ
د ْااَلِ َّم ِخ فَ َ ُؾْ زَيب ُط
ٖ َ ال ََّلَتُ ِّ ْن ثَب ٍ
ة آفَ َو َغي ِْو ر َ
يغ َا ْالمُ ْزيَب فَقَ ْل َؽ َ
َٖوُّ فَب ِ
اإل َّب ِ  .فَ ِ ْح قُ ْل َب إلَّؤُ ِّ ْن ثَب ِ
ِْ
ة الزَّ ْجلِ ِ
َ ٙي َّ
ة َّب ِ ل َْي ُعؤُ ِّ َّم ْن ُا ِع َل فِي َؽي ْ ِى ِه ثَِْيوْ ِِ ٛؤ؛ ِاَ َّح ْالقَ ْزي َ
هللاُ َع ْؤُ -فَلَي َ
إلَ ْالمَوْ ِ َك َمب قَبلَؤُ ال َّْبفِ ِع ُّي َ -ه ِ
ٌْ لِ ْ ِ
د
ةر َ
َٖيوُّ فَب ِ
ة َّب ِ أَ ْح َاْ ُف َن َّيب مُي َ َُّْيز َِؾ ثِ ََيجَجِ ِؤ َاإِ ْح قُ ْل َيب إلَّيؤُ ِّ ْين ثَيب ِ
ِؽي َئِ ٍن ٍَجَتُ ِاال ٍْزِؾْ قَب ِ فَ َ َ ُغ ُى لِ ْ ِ
ْااَلِ َّم ِخ َك َمب قَبلَؤُ َّبلِ ٌ َه ِؽ َمؤُ َّ
َٖوُّ ُ
اإل َّب ِ َالَ ْم ُ َع ْل
ت ا ٍْزِؾْ قَبقِ ِؤ ر َ
ة َّب ِ ل َْي ُعؤُ ِّ َّم ْن ُا ِع َل َّ َعؤُ؛ ِاَ َّح ٍَجَ َ
م ِْ
هللاُ فَلِ ْ ِ

 128اعل اعؤ القٖ ٓ اإلّب القوافي في الموا
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فَجَقِ َي ِّ ْن ْال َ ِي َم ِخ» .129فيوى القبهه ألؤ في قٚيخ ااؽلح الَلت) اقش االفز م ثيين العلميبء علي رؾل يل
ل

الزٖوم الند أليزظ ثمقزٚيبه الؾكيم امي مي رجلي يي أا قٚيبلي أا إّيبّي؟ ّيب ع يي ؽَيت مينا

الملف اإ لي أح اٍزق

ك قٚب ب الَيبٍخ ثبل يو المٖلؾي غيو َّلم اأح لل ٔ الْوعي ّلف

فييي ميينه القٚييب ب اأح غب ييخ ّييب َييمؼ ثييؤ ميينا المييلف ّيين رإييي  :إصجييبد اٍييزق

القٚييب ب الزييي ري ّم فيهييب

الزٖوّم ثمقز ٚاإلّبّخ ثبل يو المٖيلؾي امي ّيب ٖيعت ٙيجوؤ اؽٖيوه ّإال ثبعزهيبك كجييو ْيز
عل رقو ظ  ٙاث ٜالزمييي 130ثين الزٖوفبد اّؾبالخ قواءح رٖوّفبد ال جي ٕ-ل هللا عليؤ اٍلمّ -ين
اؽيهب.
ِ -3غةةٍه االعةةرٕثاط اٌفمٙةةم :القٖييل ثييؤ المَييل الييند اعزمييله الييلكز ه ٍييعل الييل ن العضمييبلي فييي
ر عيؤ ثع٘ ااؽبك يش الزيي اعزميلمب للزإيي لمكيوح رميب ي اليل ي عين اليللي د االيل ي عين الَيبٍيي
اٍ ي ؾبا أح لقزٖييو عل ي ؽييل ضين اعزمييل عليهمييب العضمييبلي ثْييك هليييٌ اكوّهممييب أكضييو ّيين ّ يوّح فييي
رإيلؤ القزجو الزمبٍ الم هغي لهنا المَل .
أ -دذيس ذيت ش إٌخً :الند اهك ثواا بد ّزقبهثخ المع
هاا خ َّلم عين هافيش ثين فيل ظ هٙيي هللا ع يؤ قيب « :قيل هٍي
اثواح ال ق

ّش افز م فيي ثعي٘ العجيبهاد؛ فميي
هللا ٕيل هللا علييؤ اٍيلم المل يخ اميم

فقب عليؤ الَ ّ" :ب رٖ ع ح؟" فقبل اّ :يئب ً ك ّب لٖ عؤ في الغبمليخ فقب " :لعلكيم لي ليم

رٖ ع ه لكبح فيواً" فزوك ه ف مٚذ ال ق

فنكو لؤ مل

فقب " :تّٔا أٔا تمش ،ترا أخثةشذىُ تمةمء ِةٓ

أِش ديٕىُ الخزٚا تٗٚ ،ترا أخثشذىُ تممء ِٓ سأيم الإّّٔا أٔا تمش"» .131افي هاا خ عن عبلْخ هٙيي هللا
ع هب« :ترا أخثشذىُ تممء ِٓ أِش ديٕىُ ،الإّٔا ٘ ٛتٛدمٚ ،ترا أخثشذىُ تممء ِٓ أِش دٔ اوُ ،الإّٔةا أٔةا
تمشٚ ،أٔرُ أػٍُ تيِٛس دٔ اوُ» .132ااهك في هاا خ ّ ٍ ثن ٛلؾخ عين أثييؤ ّوف عيب ً ثهينا الي ٔ« :تْ
واْ رٌه يٕفؼ ُٙالٍ صٕؼ ،ٖٛالإّٔا إٕد إّا ا ال ذااخزٔٚم تةاٌظّٓ ٌٚ ،ىةٓ ترا دةذشرىُ ػةٓ هللا شة فا ذ الخةزٚا
تٗ ،الإٔم ال أوزب ػٍى هللا» .133اّل ّقٔ اٍزلال العضمبلي أح الؾيل ش ّيّيي ثْيك ااٙيؼ ثيين رٖيوّم
ال جي ٕ-ل هللا عليؤ اٍلم -ثبعزجبه الزجليغ الم عت للوبعخ ارٖوفبرؤ ثبعزجبه القجوح الجْو خ الند قجي

 129القوافي ّهبة الل ن أث العجبً أل اه الجوا في أل اء الموا

عبلم الكزت كاح ٛجعخ اال ربه ـ) لْو ط .3 ٓ 8

 130ليّمذ كاه الؾل ش الؾَ يخ للاح كاليخ ثزبه ـ 17 -16 :رْو ن الضيبلي /لي فمجو  2009فّٖٖيذ ّ ٙي عهب لزميييي رٖيوفبد ال جيي ٕيل هللا
عليؤ اٍلّم اععلذ ملفهب اهأً أال برهب االّز ب عل ال ٚاث ٜالزي اٍزقوأمب العلمبء للزمييي ثين رٖوفبد ال جي ٕل هللا عليؤ اٍلم.
 131هااه َّلم في ٕؾيؾؤ في كزبة المٚبل

ثبة اع ة اّزضب ّب قبلؤ ّوعب ً كاح ّب مكوه ّن ّعب ِ اللليب عل ٍجي الوأد.

 132الموعش الَبث لمَؤ.
 133الموعش الَبث لمَؤ.
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القوييا االٖي اة اأح أّي ه الييلليب كمييب ليئ الؾييل ش ّقٖ ٕييخ ثهيينا ال ي

اافيييو ّيين الزٖييوُّ م ال

ثزٖوفبد الزجليغ الم عجخ للوبعخ الل يخ.
ااإل واك ااالعزيواٗ علي مينا االٍيزلال

ياري ّين اٍيزجعبك كالالد الؾيل ش الزيي رزغيؤ ثقي م

ف ٕبد اللكز ه العضمبلي؛ فبلؾل ش كمب ر ٔ عل مل عجبهارؤ ٕو ؼ في ك ح ال جي ٕ-ل هللا عليؤ
اٍلم -اثزلا ًء اٍزعم ألمبظب ً رل ُّ عل ألؤ غيو ّاّ ه ّوعب ً ثباّو الند فهمؤ الٖؾبثخ ّ يؤ فقيل اٍيزعم
ؽَت الواا خ ااال

لمظ «لعلكم ل ليم رٖي ع ه لكيبح فييواً» ااٍيزعم

ؽَيت هاا يخ صبلييخ «ّيب أظين

ُ ي مل ّيئب ً» افي هاا بد أفيوى اهك هأ يؤ عين ٛو ي االٍيزمهب َ « :ا ُ ْ ِيي مَي َنا َّي ْيئًب؟» اميي كلّهيب
عجييبهاد رييل ّ علي اٍييزعمبلؤ ٕ-ييل هللا عليييؤ اٍييلم -هأ ييؤ فييي َّييبل الييلليب فقييل ثي ّ ة ال ي اد علي ملي
الؾل ش ثق لؤ« :ثبة اع ة اّزضب ّب قبلؤ ّوعب ً كاح ّب مكوه ٕ-ل هللا علييؤ اٍيلمّ -ين ّعيب ِ اليلليب
عل ٍجي اليوأد» .فمييي ال ي اد ٙيمن َّيبل اليلليب ثيين ّيب قبليؤ -علييؤ الٖي ح االَي  -علي ٍيجي
الزجليغ اّب قبلؤ علي ٍيجي اليوأد رمبّيب ً كميب ممج يب إلي ملي فيي لقيل َّيل الميلف اإي لي ّين كي ح
َّييبل الييلليب مييي ّ وقييخ رييلاف الزجلي ييي ااإلّييبّي االقٚييبلي االمزيييب اأح ااّييو ؾزييبط إل ي رؾل ييل
 ٙاث ٜالزمييي ثين منه الزٖوفبد ال اٍزق

الللي د ثزٖيوفبد اإلّبّيخ االقٚيبء كميب مميت إلي ملي

اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي .اقل لبقِ الْيـ ّؾمل ّبكو ّ بقْخً علميخً إٔ ليخً فقهيخً إٔيلخً مينا الؾيل ش
اّقزٚيبرؤ اه ّك ااٛواؽخ القل مخ قج أح زج ّبميب العضميبلي .ليوى أح لي هك ّ بقْيزؤ ثبفزٖيبه لزمبٍيكهب
الم هغي:
 فجيّن -هؽمؤ هللا -أح ااّ ه الزي ُقب فيهب« :ألزم أعلم ثاّ ه كليبكم» ميي رلي ااّي ه الزيي ليم
رز بالهييب ااكلّييخ الْييوعيخ ر ييباالً عب ّّ يب ً أا ر ييباالً فب ّ
ٕ يب ً أا ااّ ي ه الزييي ر بالزهييب الَ ي ّخ ال عل ي ٍييجي
الزْو ش اإلمب عل ٍجي الوأد فؾَت.
 اأكل أح اإ في ك ّب ر بالزؤ ال ٖ ٓ الْوعيخ -ال كبح ّزعلقيب ً ثياّو اليلليب أا المعيبُ
أا غيوه -أح ك ح عل ٍجي الزْو ش ّإال أح ل ّ الللي

أا القو خ عل ف م مل .

اأ ّل من ن اإلين ثلليلين اص ين:
أ -رٖوم الٖؾبثخ في القٖخ المنك هح ؽيش اّز ع ا ّن راثيو ال قي -علي اليوغم ّين فجيورهم
الَبثقخ عن أمميخ مل الزلقيؼ ع احً عل ألّؤ أّو ّن أّ ه المعب ِ الللي خ -امل ل ّمب لم يهو لهم كليي
أا قو خ رجيّن لهم أح الوٍ

ٕ-ل هللا عليؤ اٍلّم -قب ّب قب عل غيو ٍجي الزْو ش امنا ع ي ألّهم -
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هٙي هللا ع هم -زعبّل ح ّش أق الؤ ٕل هللا عليؤ اٍلم -الي كبليذ فيي أّي ه المعيب ِ -علي ألّهيب علي
ٍجي الزْو ش ؽز

اري ّن الللي الْوعي ّب جيّن ألّهب عل غيو ٍجي الزْو ش.

ةٛ -و قخ ٕيبغخ العلمبء للعجبهاد الَبثقخ ف لهب ااٙؾخ ال  ٙػ كلّؤ في أح اإي فيي كي
ّب عبء في ال ٖ ٓ الْوعيخ إلّمب زم الزعبّ ّعؤ عل ألؤ عبء عل ٍجي الزْو ش؛ النل اؽزيبط ميسالء
العلمبء أح قيّلاا ااّ ه الزي ال غت عل المَيلمين اّزضبلهيب ّين ّعيب ِ اليلليب ثالهيب الزيي عيبءد «علي
ٍجي الوأد» أا «ال عل ٍجي الزْو ش» .امينا ع يي أح ال ٖي ٓ الزيي عيبءد فيي ّعيب ِ اليلليب أا
غيومب الم ريهو قو خ أا كلي

جيّن ألّهب عيبءد علي ٍيجي اليوأد أا ال علي ٍيجي الزْيو ش ف لّيؤ يزم

الزعبّ ّعهب عل ألّهب لٖ ٓ رْو عيخ غت اّزضبلهب.
اىاك ّبكو في اٍيزلاللؤ ّ
أح الوٍي

ٕ-يل هللا علييؤ اٍيلم -كميب فيي الؾيل ش ليم ياّومم أّيواً

ّولقب ً أا لم ههم لهيب ً ّولقيب ً اأح ّيب ٕيله ع يؤ ثي ٔ الؾيل ش يل علي ملي
الم ٙ

اإح كيبح ّين ٍيمش مينا

ّن الٖؾبثخ -هٙي هللا ع هم -قل غلج ا عبليت الزْيو ش .فبلؾيل ش جييّن ّ
أح الوٍي

ٕ-يل هللا

عليؤ اٍلم -زؾلس عن ظن أا فجيوح كلي يخ ال ع قيخ لهيب ثبلزْيو ش الينل لميب غلَّيت ثعي٘ الٖيؾبثخ -
هٙي هللا ع هم -عبلت الزْو ش في ملي

ثييّن لهيم الوٍي

ٕ-يل هللا علييؤ اٍيلّم -أليؤ ليم ُيوك ملي

اأح

ك ّؤ الَبث ال ل ُّ عليؤ؛ النل قب لهم ّعقّجب ً عل رٖوفهم إىاء ّقبلزؤ الَبثقخ« :الإٔم تّّٔةا إٕةد إّةا ا،
ال ة ذااخةةزٔٚم تةةاٌظٓ» .اقييب « :ترا أِةةشذىُ تمةةمء ِةةٓ سأ الإّٔةةا أٔةةا تمةةش» اقييب « :أٔةةرُ أػٍةةُ تةةيِش
ٕ-ل هللا عليؤ اٍيلّم-

دٔ اوُ» .فبلواا بد كلّهب في ّجزلامب اّ زهبمب ّزٚبفوح عل أح ّب مكوه الوٍ

للٖؾبثخ كبح ّن قجي الوأد المزعلّ ثاّ ه المعبُ القبلم عل القجوح الجْو خ الم كن ك ّب ً علي ٍيجي
الزْو ش.134
ة -دذيس اٌذثاب تٓ إٌّزس :الّٖؤ ّب اهك في ٍيوح اثن اٍؾب « :فؾُيلصذ ع ْ
َين ِه َعيب ٍ ِّ ْين ثَ ِيي
الغم ػ قَب َ َ :ب َه ٍُ َ َّ
يي ًال أليلَكيؤ
ٍَلمخ أَلَّهُ ْم َم َكوُاا :أَ َّح الؾُجبة ْثنَ ْال ُم ْ ِن ِه ث ِْن َ
يي َ أَ َّ ْ ِ
هللاِ؟ أهأ ذَ مَ َنا ْال َم ْ ِ
َّ
ب
ٌْ لَ َييب أَ ْح لَزَقَ َّل َّيؤُ َا َال لَزَييا َ َّف َو َع ْيؤُ أَ ْ مُي َ الييوأ ُ
د االؾييوةُ َا ْال َم ِكيي َلحُ؟ قَييب َ « :تَة ًْ ُ٘ة َة ٛاٌة وش ْأ ُ َٚا ٌْ َذة ْةش ُ
هللاُ لَيي َ
َٚا ٌْ َّ ِى َذجُ» .فَقَب َ َ :ب َه ٍُ َ َّ
ً َؽزَّ لَاْرِ َي أَ ْكلَ َّب ٍء ِّ ْن ْالقَي ْ ِ فَ َ ْ ِيلَيؤُ
هللاِ فَ ِ َّح مَ َنا لَي َ
ٌْ ثِ َم ْ ِي ِ فَب ْلهَْ٘ ثِبل َّب ِ
يوثُ حَ فَقَيب َ
يوةُ َا َال َ ْْ َ
صُ َّم لُ َ ِّ ه َّب َا َها َءهُ ِّ ْن القُلُت صُ َّم لَ ْج ِي َعلَ ْي ِؤ َؽ ْ ًٙب ف ْملسه َّب ًء صُ َّم لُقَبرِي ُ ْالقَي ْ َ فَ َ ْْ َ
ٕلَّ َّ
َه ٍُ ُ َّ
٘ هٍي
هللاُ َعلَ ْي ِؤ َا ٍَلَّ َمٌَ« :مَ ْذ أششخَ تِةاٌ وش ْأ ِ » .فَي َهَ َ
هللاِ َ

هللا ٕيل هللا علييؤ اٍيلم اّين َّ َعيؤُ

 134الْو ف ّؾمل ّبكو رؾويم الٖ م العلمبلي ع لخ عل لح في ّعوكخ ال يب الَيبٍي كاه الجيبه
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به َؽزَّ إ َما أَرَ أَ ْكلَ َّب ٍء ِّ ْن ْالقَ ْ ِ لَيَ َ َعلَ ْي ِؤ صُ َّم أّو ثبلقُلُت ف ُ ِّ هد اث
بً فَ ََ َ
ِّ ْن ال َّ ِ
الَّ ِند لَيَ َ َعلَ ْي ِؤ فَ ُملِ َئ َّب ًء صُ َّم قَ َنفُ ا فيؤ اآلليخ».135

َؽ ْ ٙب ً عل القُلُت

اعل لَقؤ لمَؤ في االٍزلال في الؾل ش الَبث اٍزل ّ العضمبلي ثمواععخ الٖؾبثخ لل جي ٕ-ل
هللا عليؤ اٍلم -لم اقمؤ ارٖوفبرؤ اإلّبّيخ؛ إلصجبد اٍزق

ّغب الَيبٍخ ثبل يو المٖلؾي اعل كف

ال ٔ الْوعي إل ّ اهك منا المغب  .اث ٘ ال يو ع ّميب قيي فيي ٕيؾخ مينا القجيو 136في ّح االعزيواٗ
الند مكولبه عل ر عيؤ الؾل ش الَبث

ٖل ّن ثبة أالي علي مينا الؾيل ش؛ إم ااٙيؼ ّين لّٖيؤ أح

الٖيؾبثخ لييم ك لي ا واععي ح ال جيي ٕييل هللا علييؤ اٍييلّم فيي رٖييوفؤ ؽزي
الم عييت للوبعييخ «أهأ ييذَ ميينا الم ييي

َييال ا إح كيبح ّيين الزجليييغ

أّ يييالً أليلكييؤ هللا ليييٌ ل ييب أح لزق ّلّييؤ اال لزييافو ع ييؤ» أ ّيين

الزٖوفبد اإلّبّيخ القبٙعخ المؾك ّخ ثم وي الزقيل و المٖيلؾي «أ مي اليوأد االؾيوة االمكييلح؟»
ام ّب س ّكل ّب ٍج أح قوّهه الْيـ ّؾمل ّبكو الْو ف ّن ك ح اإ في الزٖوّم مي الزجلييغ ّإال أح
روك قو خ رل ّ عل أح منا الزٖوّم كبح ثمقز ٚاإلّبّخ أا القٚبء اإال ال ّع
عن ل

ّن اٍزمَبه الٖؾبثخ

الزٖوم؟
اااّو لمَؤ مكن أح ُقب عن ؽل ش ّٖبلؾخ غومبح عل صلش صمبه الملليخ؛ إم لم ميي ٍعل ثن

ّعبم اٍعل ثن عجبكح اعؤ رٖيوم ال جيي ٕ-يل هللا علييؤ اٍيلم -امي ٕيوم إّيبّي ّؾي٘) ثيين أح
ك ح القواه الزياّب ً اّو إلهي أا هأ ب ً ارقل واً ّٖلؾيبً« .فقبال لؤ :ب هٍي

هللا أّيواً لؾجّيؤ ف ٖي عؤ أ

ّيئب ً أّو هللا ثؤ ال ث ّل ل ب ّن العم ثؤ أ ّيئب ً رٖ عؤ ل ب؟» فكبح ع اة الوٍي

ٕيل هللا علييؤ اٍيلم:

«تً شمء أعٕؼٗ ٌىُٚ ،هللا ِا أعٕغ رٌه ّتال ألٕٔم سأيد اٌؼشب لذ سِرىُ ػٓ لٛط ٚادذجٚ ،واٌثٛوُ ِٓ
وً جأة ،اليسدخ أْ أوغش ػٕىُ ِٓ شٛور ُٙتٌى أِش ِا» .فؾٖلذ ّواععخ ال جي ٕ-ل هللا عليؤ اٍلّم-
ّ همب ثعل أح رجيّ ب أح الزٖوّم اإلّبّي ليٌ اؽيبً.
ا زؾ ّ
ٖ ّن االعزواٗ اليند قيلّ به فيي مينا المَيل

أح اٍيزلال العضميبلي ثهينه ااؽبك يش ال

ري ه٘ كلييي ً علي اٍييزجعبك الي ٔ الْييوعي ّيين ّغييب الَيبٍييخ اأح أقٖي ّييب رمعلييؤ أح رضجييذ أح ّغييب
الَيبٍخ ّزوا للزقل و المٖلؾي في ؽبلخ عل اع ك ال ٔ ّش القي م فيي الي ٔ مي المقٖي ك الؾكيم
المَزمبك ّ ؤ أا العل

االؾكم االمقبٕل الزي عبء لزؾقيقهب.

 135اثن مْب الَيوح ال ج خ المؾقّ ٛؤ عجل الوؤام ٍعل ّوكخ الوجبعخ الم يخ المزؾلح ط .192 ٓ 2
ٙ 136عف العلمبء منا القجو ّ هم اثن ؽغو العَق لي ااإلّب النمجي هؽمهمب هللا.
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اٌّذٛس اٌشاتغ :الم ٔمذ اٌّفاسلاخ اٌرٛال م ح:
اّ ّمب ُ ؽظ عل اللكز ه ٍعل الل ن العضمبلي ألّؤ ام نمت ثبلزإي إل ّيلاه إلصجيبد اٍيزق
الللي د االَيبٍي ثبل يو المٖلؾي جقي عل ثع٘ ل اى الويوػ المقيبلف اليند ال ييا

عزقيل ثيلاه

ال ٔ الْوعي في المغبلين ّش االفز م في ّك منا الؾ ٚه ثبللمظ أا ثبلمقٖل االؾكم االعلي ).
اٍ ؾبا

في مينا المؾي ه أح لَيلّ ٜالٚي ء علي ثعي٘ اافكيبه الز فيقييخ الزيي أثقبميب العضميبلي فيبهط

ال َ الند اعزمله امل ثنكومب االزعلي المقزٖو عليهب:
 ترا وأد لضايا اٌغ اعةح ِ ّّةا ذغةرمً تةإٌظش اٌّصةٍذم الٍّةارا اعةرصٕاء اٌذةذٚد ٚاٌمصةاق

العضمبلي « :اّن أّضلخ ال

:

الضبلي ّيب عيوم فيي المقيؤ اإلٍي ّي ثعق ثيبد الزعيبى و اميي عق ثيبد

ّزواكخ االي ااّيو فيي المغزميش المَيلم ٙيمن الغيوالم الزيي ال ؽي ّل فيهيب اال كمّيبهح اال قٖيبٓ».137
اّعل

أح الؾلاك االقٖبٓ ر لهط ٙمن الزْو ش الغ بلي غيو الل ي ثبٕيو ػ العضميبلي ّضلهيب ّضي

ؼ جيّن عل اٍزق
الزعبى و ف للهد اعؤ اٍزض بلهب أالهب اهكد ث ٍّٔ ٕو ٍ
المٖلؾي أ أح للؾلاك اٙعب ً اٍزض بليب ً لم رق ّل أٛواؽخ العضمبلي ع اثب ً ثْالؤ؟

المغيب الَيبٍيي ثيبل يو

 ترا واْ ٌ ظ ِٓ اٌضشٚس  ،الم اٌّجاي اٌغ اعم ،اٌثذس ػٓ عٕذ ششػم ِٓ إٌصٛتجشاء جذيذ ،الٍّارا اعرصٕاء إٌصٛ

اٌّأؼح (اٌّذشِح) ق

أل

العضمبلي« :الهنا فليٌ ّن الٚواهد

في المغب الَيبٍي أح لجؾش عن ٍ ل ّوعي ّن ال ٖ ٓ اد إعيواء عل يل؛ ثي اليند علييؤ أح جؾيش
عين اليللي الْييوعي مي الييند م يش ّين اإلعييواء؛ اح اإي فييي المعيبّ د اإلثبؽيخ ؽزي
االم ش ّن الْو » .138فهنا الكي

يوك الؾيييو

يبق٘ ّولقيب ً أٛواؽيخ العضميبلي؛ إم ّٚيم لؤ ّ
أح للي ٔ -فيي ؽبليخ

اع كهٍ -لوخ ر قيف اإلعيواء اليند يلهط ٙيمن ّغيب الَيبٍيخ إما كيبح فؾي اه الم يش االؾييو ثي ميب
أٛواؽخ العضمبلي رس ّكل أح المغب الَيبٍي َزق ثبل يو المٖلؾي كاح رل ّف لل ٔ الْوعي ٍ اء فيي
ؽب اإلثبؽخ أ الؾيو.
 اٌرّ ض ت ٓ اٌرص ّشف اٌذيٕم ٚاٌرص ّشف اٌغ اعم :اقل أاهك العضمبلي في ملعمو ثن القوبة ّن قٚيخ الو

ّ قف القليميخ

الض س اقٚيخ اليااط ثبلواّيبد ّميياً في مل ثين الزْو ش الل ي

االزْو ش الَيبٍي ّعزجواً أح رل ّف القليمخ ثبلم ش م إعواء ٍيبٍيي ّعلّي ثمٖيلؾخ اللاليخ االمغزميش
 137العضمبلي ٍعل الل ن الزمييي ثين الزْو ش القبل لي ثممه ّؤ المعبٕو االزْو ش الل ي الؾلقخ  20الغيء الضبلي ّوعش ٍبث .
 138العضمييبلي ٍييعل الييل ن المغييب الَيبٍييي ّم ي ٗ ل عزهييبك الجْييود عو ييلح الزغل ييل الم وثيييخ الؾلقييخ  13العييلك  7 ٓ 3441لُْييو ثزييبه ـ
ااهثعبء 16 :رم ى /لي . 2014
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ام أّو ال غجبه عليؤ لكن اعؤ المْكلخ أح العضمبلي ثعل أح فلٔ إل أٛواؽخ الزميييي عيوٗ ليوأد
العلمبء في ركييف منه ال بىلخ األّهب ر لهط في الم ي ّخ اإ ليخ الْوعيخ ٙمن رقييل المجبػ139؛ أد ألؤ
العوييف إلي لي اى ال يييو الْييوعي؛ إم المجييبػ ؽكييم ّييوعي ارقييييله ييلهط ٙييمن ال يييو الْييوعي اال
قوط ع ؤ.
 الم ِف َٛٙاٌغؼم ٌ ٔغةجاَ تة ٓ اٌرمةشيؼ ٓ اٌةذيٕم ٚاٌةذٔ  : ٛثعيل أح قيوّه العضميبلي الزمييييال اٙؼ ثين الزْيو ش اليل ي القيبلم علي الزؾليي االزؾيو م ارْيو ش ّيب عجيل هللا ثيؤ االزْيو ش القيبل لي
الللي د الند ع ُّل ّن ٕ ؽيخ الغهبد المزقّٖٖخ قيب « :اال ّي أح المَيلم َيع إلي االلَيغب ثيين
الزْييو عين لكيين مل ي

غييت أح ز ٍّ ي ثييبلؾ اه ااإلق ييب

اال ٍييبل الل مقواٛيييخ إل ي أح ك ي ح مل ي

االلَغب في أعل كهعبرؤ» .140ف ما كبح الزْو ش الل ي َّزق ّ ً ثم ٙي عؤ اّغبليؤ اآلييبد الؾكيم فييؤ
اكبح الزْو ش القبل لي َّزق ً ثبلزقل و المٖلؾي اّ ك الً ال يو فييؤ للغهيبد المقزّٖيخ الجولميبح) في
للهد عل اعؤ القٖ ٓ ّيب الؾبعيخ الزيي رجيوّه االلَيغب ثيين الزْيو عين؛ فيباا

ؽَيت العضميبلي

يّم ع قخ اإللَبح ثوثّؤ االضبلي يّم ّساح ال بً الللي خ االَيبٍيخ فمب الند جوّه الؾ اه ااإلق ب
االلغ ء إل اآلليبد الل مقواٛيخ إلؽلاس االلَغب ثين الزْو عين؟
 ٚو ْٛاٌمٛأ ٓ ذغرٕذ تٌى اٌّشجؼ ح ا ع ِ ح ،ال يّٕغ ِٓ ذذ ٌّٙٛا ،تفؼً اآلٌ ح اٌذيّمشاط ح،تٌةةى لةةٛأ ٓ ِذٔ ةةح141؛ إم ركْييف ميينه الق ٕييخ الزييي الزه ي إليهييب العضمييبلي اٍييزمواه االىكااعيييخ فييي
رٖ ّ هه؛ إم لمب كبح الللي د االَيبٍي َّزق ً ثبل يو المٖلؾي لم عل لل ٔ الْوعي ّلف فيؤ فلمبما
ووػ قٚيخ الق الين الزي رَز ل إل الْو عخ اإلٍ ّيخ أا لم ق ْ ثاح الْو عخ فبّٕيخ ثبلقٚيب ب الل ييخ
اليٌ الَيبٍيخ؟
خ عح :لي ُّك أفييواً أح لقي  :إح مينا الغهيل فيي قيواءح أٛواؽيخ العضميبلي ارزجعهيب فيي ٍييبقهب
الزك ي اثَ ٜفو ٛهب العو ٚخ اَّز لارهب اإ ليخ االمعوفيخ اأ ٚب ً فيي لقيل ّيلافلهب اَّيبلكهب
الم هغيييخ فييي االٍييزلال

ال رَييزهلم لَييف ااٛواؽييخ اال إثوبلهييب ثقييله ّييب رؾييبا َّييبءلخ ّ وقهييب

اللافلي ارؾمّي عل ّ ء كضيو ّن المواغبد الم هغيخ فيهب ف علا في القيمخ اإ ليخ لميلف الزميييي
ثين رٖوفبد ال جي ٕ-ل هللا عليؤ اٍلّم -في رؾو و العق المَلم لل يو في أّ ه الَيبٍخ لكن ص ّميخ فوقيب ً
 139العضمبلي ٍعل الل ن عو لح الزغل ل الم وثيخ الؾلقخ  20الغيء الضبلي العلك  7 ٓ 3448ثزبه ـ 27-25 :رم ى /لي .2014
 140الموعش الَبث .
 141العضمبلي ٍعل الل ن الزمييي ثين فقؤ اللالخ اثين ّوععيخ ال يب القبل لي الؾلقخ ّ 18وعش ٍبث .
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ثين أح َل الزإي َّل االلزيب في الج بء اإ لي الند زولّت ال فبء ثمْيزوٛبرؤ اثيين أح َيل
َّييل االلزقييبء ّ ييؤ ّيين غيييو اٍزؾٚييبه ٕييواّخ الزمبٍي الج ييبلي فيييؤ؛ اليينل لقي ّله أح ميينه الم ؽيييبد
الم هغيخ ٍزك ح ّميلح لزعمي ااٛواؽخ ارلقي ّموكارهب اّ ّلمب ثاٍجبة أعم ّن الزإي

اااللزييب

في الج بء اإ لي اإلٍ ّي.
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