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 متهٌد

 

 

 واأل٧س ا٣ؼىزي ٧ابدب دوتٌٝ ٓايب أ٪ّ  "احللازي ا٣تد٥ً" تكاةان يف اتزدياي أستذان

 ظٌحا٣سةٌ األطابب ٧٭ ٟا٪ اإلطال٧ٌح، ا٨٣ظذ٨ِاخ يف ا٠٬٨٣س ُ٭ وا٣هنٍ اب٨٣ِسوٖ

 وا٣٘الػسي، ٤٣ذظاز االٛذـادي ا٣٘اةم هنث ٤٨ٌُح احلا٨ٟح ا٣وتٜاخ ُذل ٤رسّ  ا٣يت

 ٛىي ود٨٬ٌح ؿانُاخ ئدل احلٖس ودوىًس ا٣ذـ٬ٌّ يف االطذش٨از ٗسؾ هإالء أٜٗد مما

 الهنايز ا٣سةٌظٌح ا٣ِىا٥٧ أػد ٥زيشّ  ا٣ٔايب هرا أ٪ّ  ا٣ٜى٢ ٣ان وزي٠٭ ،1اإل٫اتض

 ٓايب أ٪ّ  ٣ان ًٜى٢ ا٠٣س٩ً وا٣ٜسآ٪ ذ١٣ ٠ًى٪ ال ويكٙ ةراهتا، اإلطال٧ٌح احللازج

 ُا٧ال ِذربً   جمذ٨ّ أيّ  يف وا٣ذِتذي ا٬٣ٜد ٟؼسًح ا٠٬٨٣س ُ٭ وا٣هنٍ اب٨٣ِسوٖ األ٧س

ىا ﴿ ألهن٩ ئرساة٥ٌ ٣تًن وّٛ ٧ش٨٤ا احللازاخ، واهنايز األ٩٧ ٣ظٜىن أاسطاي ا٫   اَل  َٟ

َذاَنَهْى٪َ  ٭ ًَ ٠َ٬س   َُ ىٮ   ٧ُّ  ٤ َِ ىا ٧َا ٣َِتْتَع ، َٗ ا٫  ى٪َ  َٟ  ٤ َِ ْ٘  ا٣دزيٜساهٌح ٓايب ٠ً٭ أ٩٤ٗ ،2﴾ ًَ

 ا٣وى٥ً االطذ٨ساز ا٨٣ظذؼ٥ٌ ٧٭ أ٫ه و٫سي ا٣ؼٌىٌُح؟، األ٨ٌ٫ح طٜىن أطابب أػد

 ٧٭ ذ١٣ دتسّي  ٣ان وزي٠٭ احلسايخ، و٨ّٛ واإلٛـاء ا٣دتكادىزًح ُذل ا٨٣ت٬ٌح ٤٣دو٢

 ٣أل٨ٌ٫ح ا٣رسًّ وا٣ظٜىن ا٣ِا٩٣ يف ا٣دزيٜساهٌح ٤٣دو٢ ا٣وى٤ًح االطذ٨سازًح خال٢

 رشٚ يف ا٣ؼٌىٌُح واأل٨ٌ٫ح وئًوا٣اي أ٨٣ا٫اي ٧٭ ٥ٟ يف وا٣٘اػٌح ٟا٣انشًح ا٣ؼ٨ى٣ٌح

 أل٪ّ  طأب دو٣ح ٛىج ودِادل طتؼا٫ه اهلل ذرك األطابب ٣هرٮ أ٪ّ  ٣ان وًتدو. أوزواب

٩ ا٣ؼىزي ُذل ٧تًنّ  ٫ٌا٧ها ا٣َرْ  ﴿ ا٣ؼ٨ع ُابدهت٩ ٓز ا اَي  َٛ َ ْٗ  ا٨َ٣ْأَل   َأشيُّ ىيِن َأ  يِف  ذ 

ر   ٧َا َأ٧ِْسي ح   سك  َِ اِه ا َٛ و٪ِ  َػَّتى  َأ٧ْس  د  ﴾ َدْْشَ
3
. 

 

 ا٣ظ٨٤ٍ ٤٣ذداو٢ ٠ٌ٧ا٫ري٧اخ ا٫ِدا٦ ُ٭ ا٣انجت ا٣ظ٤وح ُذل ا٬ِ٣ٌٙ ا٣رصاَ ئ٪ّ 

 ألطاببا أػد ِذربً   ا٨٣ظذ٨ّ ٧٭ واطِح رشاحئ وئٛـاء احلسايخ وا٫ِدا٦ ٤ُصيا،
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٥ مما ٣ح،ا٣دو يف واأل٧ًن ا٣ِظ٠سي ٣إل٫٘اٚ ا٣سةٌظٌح ِٛس  زي٠٭ اٛذـادي ٗاةم ئجياد ً 

 اإل٫٘اٚ ةسي ٧ا ٤ٔ٧ٜح ػ٤ٜح يف ا٣دو٣ح ٗذدخ٥ ظح،ا٬٨٣ذِ  ا٣ٜواُاخ يف اطذش٨ازٮ

 ُظ٠ساي ئ٫٘اٛا ًظذدٍُ ةدوزٮ ا٣ري ٙوا٣ذخ٤ّ  ا٣ٜ٘س ئدل جيسّ  ا٣ري واأل٧ًن ا٣ِظ٠سي

 ألش٧اخ٣ اطذٔال٣ها طساء ٧٭ ا٨٣ذان٧ٌح ا٨٣ِازكح ٧٭ ا٬٣ٌا٦ حل٨اًح أٟرب وأ٬٧اي

 احل٤ٜح هرٮ ٧٭ اخلسوض ٠ًى٪ يكٙ :ا٣ظإا٢ هسغ ئدل ًدِٗان ٧ا هرا االطذ٨اٌُح،

  .وا٣دو٣ح ا٣ظ٤وح ئػ٠ا٣ٌح إبحلاغ ٤ٌُان وًوسغ ا٤ٔ٨٣ٜح؟
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 ا٣ساه٬ح ا٣دو٣ح ٩ٌ٫ ٫ٜد ―أوال

 

 

 اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ يف ا٣دو٣ح ٧ؼ٤٠ح ―2

 

 وًٌ٘ح يف د٨٠٭ ة٥ ال، أ٦ ا٧ ٨٣ظذ٨ّ رضوزًح هٍ ه٥ يف د٨٠٭ ال ا٣دو٣ح ئػ٠ا٣ٌح ئ٪ّ 

 ٗتح أو ػصب أو هتٜح أو رشحيح ٧ـا٣ؽ خد٧ح يف ا٣دو٣ح ٟا٫ر ٗا٪ ذاهتا، ا٣دو٣ح

 هرٮ حل٨اًح األ٧٭ ُذل كخ٨ح أ٧ىا٢ ئ٫٘اٚ ثًذو٤ّ  ذ١٣ ٗا٪ّ  ا٨٣ظذ٨ّ، ٧٭ ٬ح٧ٌِّ 

 ٧٭ ٤ًٜ٥ّ  ذ١٣ ٗا٪ّ  اطذشانء، أيّ  دو٪ ٤ٟه ا٨٣ظذ٨ّ خد٧ح يف ٟا٫ر ئذا اأ٧ّ . ا٨٣ـا٣ؽ

 االطذٜساز، ٌٗظىد وسٜاٗاي واطذ٨اُاي اٛذـاداي ا٨٣ظذ٨ّ ٥ٟ ٗريدهس ٜ٘اخ،ا٬٣ هرٮ

 ٥ٟ خد٧ح يف طهاش ئدل ا٣دو٣ح حتى٥ً يكٌ٘ح ئػ٠ا٣ٌح هسغ ئدل ًدِٗان ٧ا هرا

 ا٨٣تدأ ٫ٝوتّ  يكٙ أخسي وةِابزج ةر١٣؟ ا٤ٌ٘٠٣ح ا٠ٌ٨٣ا٫ري٧اخ هٍ و٧ا ا٨٣ظذ٨ّ؟

ٍْ  ﴿ ا٣ٜسآين ى٪َ  اَل  َٟ  ٠ و٣َح   ًَ ٬ِاَيءِ اأْلَ  َةسْيَ  د  ْٓ  ْ٩  ؟4﴾ ٠٬٧ِ 

 

 ا٨٣ظ٨٤سي ٚدوسّ  ُد٦ هى ا٣ٌى٦ اإلطال٧ٍ ا٠٘٣سي ا٣رتاز يف ا٣ابػص ًظذٔسةه و٧ا

٩ ا٣ظ٤وح إلػ٠ا٣ٌح األواة٥  اطذظ٩٤ ٠ٌٗٙ خوىزهتا، ُذل د٢ ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ أ٪ّ  ٓز

 ُذل االطذؼىاذ أط٥ ٧٭ ا٣دامئح و٤٣رصاُاخ ا٣ِلىق ١٤٨٤٣ األواة٥ ا٨٣ظ٨٤ى٪

 وأتيت دو٢ دظٜى ٠ٗا٫ر اجلدد، ا٣ظ٤وح ةسطا٢ خاؿح طدًدج ٣حدو وئٛا٧ح ا٣ظ٤وح

 ذهث وٛد ا٣ِىًـح، اإلػ٠ا٣ٌح ٣هرٮ ػ٥ ئجياد ٛى احياو٣ى و٩٣ ٠٧اهنا، أخسي دو٢

" ا٣دو٣ح" ٧ـو٤ؽ أ٪ ا٣ٜى٢ ػد ئدل ٣ر١٣ ٫ذٌظح األ٫ـازي طاةس حم٨د ا٣ِسيب ا٠٘٨٣س

 ا٣ذ٨ٌٌ٬ٍ واإلهاز ٣ظاييسا ا٠٣اي٪" أ٫ه يف ا٨٣ذ٨ش٥ احلٌٍٜٜ ٧٘هى٧ه ا٣ِسب ًِٖس ٩٣

 ٬٧ر ئال ٌٗه ا٣ظايدج و٧ىكّ االطذ٨اٌُح، حلايده وا٣ان٩ً ا٨٣ظذ٨ّ ٣ىػدج ا٣ىاطّ
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 وهى وًصو٢ شا٢ مبِىن أي" دا٢" ٧٭ ٧ؼذٜح ا٣ِسب ٬ُد ا٣دو٣ح أ٪ّ  وًسي. ٛسًث ش٧٭

 ٣ٌـ٥ وا٣دوا٦، وا٣ـ٨ىد ا٣شابخ ٧ِانٮ ا٣ري ا٣ٔسب ٬ُد" State" ٧ـو٤ؽ ٠ُع

 زةٜح ٧٭ اخلسوض" ا٣ِسب ُىاةد ٧٭ ئ٪ّ  ٛا٢ ا٣ري خ٤دو٪ اة٭ ٧ّ ا٣ات٦ اد٘اٛه ئدل

 أ٪ و٥ّٛ  ا٣سائطح، يف ٧ذانٗظى٪ ٗه٩... ٤٣ظايطح اإل٫ٜايد وُد٦ احل٩٠ وُد٦ احل٩٠

 ركٮ وُذل األ٥ّٛ  يف ئال ُؼذيده بكذي أو وأخاٮ أابٮ ٟا٪ و٣ى ٣ٔذيٮ األ٧س ٧هن٩ أػد ٩ًظ٤ّ 

"احلايج أط٥ ٧٭
5
 ئدل دِىد ا٣دو٣ح إلػ٠ا٣ٌح األواة٥ ا٨٣ظ٨٤سي دانو٢ ُد٦ ٗه٥ ،

م – اجلاةسي ًٜى٢ ٨ٟا – أ٫٘هس٩ يف هتٌِح  دٌٔذيها ئدل ودذىٚ ٤٣دو٣ح ا٣دوا٦ دٗس

 أخوس أ٪ ئدل ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ ئاشزج ئدل ٬ًذهبىا ٩٣ األواة٥ ا٨٣ظ٨٤سي أ٪ّ  يكٙ ا٣داة٩؟

 أخربان ٧ا ئدل ٬ًذهبىا ٩٣ أهن٩ يكٙ ا١٤٨٣؟ أو ا٣ظ٤وح هى اإل٫اس٪ شيدد أ٪ زي٠٭ أ٧س

 ًظذوّ ٩٣ ٤ٌُه اهلل ٬ح٣ِ ئة٤ٌع أ٪ّ  وهى ا٠٣س٩ً، ا٣ٜسآ٪ يف ةه ودِادل طتؼا٫ه اهلل

 ةِد ئال اجل٬ح، ٧٭ خسوطه يف طتاب ٟا٫ر ا٣يت ا٣ذ٘اػح أب٥ٟ ا٣ظال٦ ٤ٌُه آد٦ ئٓىاء

 ٬٤ٗأت٥٧ ًتذل، ال ا٣ري وا١٤٨٣ اخل٤د ئدل ةه طذإدي ٟهرٮ ٤ِٗح أب٪ أوه٨ه أ٪

هِ  َىْطَىَض َٗ  ﴿ :ا٠٣سزيح اآلايخ ٌْ َوا٪   ِئ٣َ ٌْ ا٢َ  ا٣َؼ ١َُّ٣  َه٥ْ  آَد٦   اَي  َٛ ذَلى  َأد  ٤ْدِ  َػَظَسجِ  َُ  اخْل 

  ١٤ْ ْتذَلى  اَل  َو٧  اَل  ،ًَ َٟ َأ ا َٗ َتَدخْ  ٧ِهْنَ ٨َا َٗ ٨َا ٣َه  ا َطْىآهت   َٜ ِ٘ ا٪ِ  َوَه َ٘ ـِ ٨َا دَيْ ٤َصْيِ ِٚ  ٧ِ٭ َُ ٬َحِ  َوَز  ،اجْلَ

َصى  َُ َةه   آَد٦   َو َىيى  َز َٔ  أ٪ّ  ئدل واكؼح ئاشزج هٍ طىءاهت٨ا ئةداء ُ٭ احلدًص ٪ّ وئ ،6﴾ َٗ

 ُذل ا٣رصاَ أسانء ئال وا٣الأخالٌٛح وا٣د٧ىًح اإلطسا٧ٌح ػٌٜٜذه دٌهس ال اإل٫اس٪

 .األخسي د٤ى اجلسزيح ٠ثدٗذي وا١٤٨٣ ا٣ظ٤وح

 

 دل٨٭ و٧إطاسخ ٠ٌ٧ا٫ري٧اخ ا٫ِدا٦ اإلطال٧ٍ ا٣ٜ٘هٍ ا٣رتاز يف ا٣ابػص وًالػٍ

 ةِد٦ ىاأٗذَ  ا٣ٜ٘هاء أ٤ٓث أ٪ّ  جند ذ١٣ ٗتد٢ ا٣ظ٤وح، ػى٢ ا٤٣َرص  ا٣ظ٨٤ٍ احل٥

– ا٣شىزج أل٪ّ  ٗصي٩، ا٣ـالج ٩ًٌٜ دا٦ ٧ا ًا٨٣ا ٟا٪ و٣ى ػّت ا٣ظ٤وا٪ ُذل ا٣شىزج طـىاش

 وا٠٘٨٣سً٭ ا٣ٜ٘هاء هإالء إب٠٧ا٪ ٟا٪ وٛد ٟربي، ٗذ٬ح ئدل طذإدي – ٫ٌسه٩ يف

 ا٣ذداو٢ دل٨٭ هسًٜح ئجياد يف واالطهتاد اإلػ٠ا٣ٌح هرٮ ػ٥ يف ا٣ذ٠٘ذي وا٣٘الط٘ح

 ،ا٣ٌى٦ ا٣ٔسةٌح ا٣دزيٜساهٌح يف حيدز ٧ش٨٤ا ،اال٫ذخاب ةىاطوح ا٣ظ٤وح ُذل ا٣ظ٨٤ٍ
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 ُص٢ يف األ٧ح ػٝ ٧تدأي ةسي ٤٣ذانٛم األ٧ش٥ احل٥ – ٫ٌسان يف – ِذربً   وهى ٧ا

 ا٨٣ظذ٨ّ يف أخسي طهح ٧٭ ا٣د٧ىًح ا٣٘ذ٬ح ثجت٬ّ  ورضوزج طهح ٧٭ ا٣ظ٤وا٪

 .اإلطال٧ٍ

 

 ٧ابدب ئدل ًظذ٬د ػ٩٠ ٫ٌا٦ ئةداَ يف ٛى ٠ً٘سوا ٩٣ ا٨٣ظ٨٤سي ا٣ٜ٘هاء أ٪ّ  ٣ان ًتدوو 

 هرا وً٘رَس  وا٣ِد٢، ا٠٬٨٣س ُ٭ وا٣هنٍ اب٨٣ِسوٖ واأل٧س ٟا٣ؼىزي اإلطال٦ ٩وٌَٛ 

 ابطذشانء وا٣ظ٤وح ا٣دو٣ح ٧اسة٥ دانو٣ر ا٣يت وا٠٣ذث ا٣ظاييس ا٣ٜ٘ه ةٔايب

 ،7آ٫راٞ ٣الطذتداد ئًدًى٣ىطٍ دربًس ئال هى ا٧ ا٣ري ٨٤٣اوزدي" ا٣ظ٤وا٫ٌح األػ٠ا٦"

ا٣ظ٤وح ئػ٠ا٣ٌح دانو٢ أه٥٨ ٬٠٣ه ا٣رشٌُح ا٣ظايطح د٨ٌٌح اة٭ دانو٢ ٧ش٨٤ا
8
 أ٧ا ،

 دامئا تىند   ٟا٫ر ا٣يت ا٣دو٣ح طٜىن ٣ٌاهسج ئطذ٨اٍُ ةذؼ٥ٌ٤ اتك٘ى ٗا٫ه خ٤دو٪ اة٭

 ا٣ذ٠٘ذي ٬٧ه حماو٣ح دو٪ واحلرض ا٣تدو ةسي وا٣رصاَ ا٣ٜت٤ٌح ا٣ِـتٌح ُذل – ٫ٌسٮ يف –

ا٣ظ٤وح ػى٢ وا٣د٧ىي ا٬ِ٣ٌٙ ا٣رصاَ ذ١٣ ئػ٠ا٣ٌح ػ٥ يف
9
. 

 

 ٧تدأ أ٪ّ  ػٜا وآ٬٧ىا وا٣ظ٤وح ا٣دو٣ح ئػ٠ا٣ٌح يف ا٨٣ظ٨٤ى٪ س٠ّٗ  ٣ى أ٫ه و٫ِذٜد

ىا َوا٣َِرً٭َ  ﴿ ٤ُصي٩ سقٗ   ا٣ؼىزي ٩ْ  اْطَذَظاة  ِ ِّبه ىا ٣َِس ا٧  َٛ اَلجَ  َوَأ ـَ ٩ْ  ا٣ ه  ىَزيى  َوَأ٧ْس  هَن   ػ  ٌْ  ٩ْ َة

ا ٩ْ  َومِمَ اَنه  ْٛ ى٪َ  َزَش  ٜ ِ٘ ٬  ً ﴾
10
 أ٧س ٥ٟ يف ا٨٣ظ٩٤ اطذاشزج وػٝ ٗسق ٧ِانٮ هرا وأ٪ّ  ،

ـّ   .وا٣ِٜد احل٥ أه٥ اخذـاؾ ٧٭ ذ١٣ أ٪ّ  اب٣ٜى٢ اإلتك٘اء ةد٢ هدي

 

ـّ  ٛلٌح ٥ٟ يف ا٨٣ظ٩٤ أطذؼذي ٣ى أ٫ه و٫ِذٜد  دسٞ ةد٢ ٗصيا ةسأًه ا٣٘سد وأددل ه،خت

 اختاذ يف ًاسه٩ أب٫ه ا٣٘سد ئػِاز ئدل يألدّ  ٬ُه، ٭ةٌِدً وأٗساد ٬ُه ٨٨٣ش٤سي ذ١٣

 يف دًان٠ٌ٧ٌح ئدخا٢ ئدل ًإدي ٧ا وهى ةدو٣ذه، أٟرث ًسةوه مما ا٣تانء و٤٨ٌُح ا٣ٜسازاخ

 ٫ٌسج ٤ُصيا واحل٘اي ا٣ؼىزي ٧تدأ ئدل وٜٗهاؤان ٠٘٧سوان ٫ٌس و٣ى اإلطال٧ٍ، ا٨٣ظذ٨ّ

 هرا ُذل حتاٍٗ ا٣يت ٠ا٫ري٧اخوا٨٣ٌ ا٣ىاسة٥ ئجياد ئدل ٣ظِىا ووط٤ٌح، وٓاًح ٧ٜـد

ّٜ  زخدوىّ  ٧ه٨ا ا٨٣ٜـد  ً٘ىٚ طاييس ٫ٌا٦ ئةداَ ئدل يطٌإدّ  مما احلايج، دخودِ
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 ئ٪ّ " ٛى٣ه ٧ى٫ذٌظ٠ٌى ٫اشزٞ أ٫ان و٣ى ػّت ا٣ٔسب، يف ا٣دزيٜساهٍ ا٬٣ٌا٦ ة٠شذي

"ٛى دىطد ٩٣ احلٌٌٜٜح ا٣دزيٜساهٌح
11
 االطهتاد اإل٫اس٪ ُذل ٠٣٭ أُذل، ٧ش٥ أل٫ه ،

 ا٣ٜسازاخ اختاذ يف ًاشزٞ ا٣ؼِث جت٥ِ هسًٜح أٗل٥ ئدل ٤٣ىؿى٢ ا٣ٌى٧ٍ وا٬٣لا٢

ـّ  ا٣يت  .هخت

 

 ٤ٌُه، احل٘اي ٧٭ ةد ال و٨ٟٜـد ا٨٣٘هى٦ ِّبرا ا٣ؼىزي ٧تدأ ئدل ا٨٣ظ٨٤ى٪ ٫ٌس و٣ى

 واإلدازًح وا٣ٜا٫ى٫ٌح وا٣ذ٬٠ى٣ىطٌح ا٨٤ِ٣ٌح ا٣ىاسة٥ دىٗذي ُذل ٤٨ُىا ٛد ٠٣ا٫ىا

 وا٣ٔاايخ ا٨٣ٜاؿد ٥ٟ ُذل ٬ًوتٝ وهرا ٨ٜـد،ا٣ هرا ُذل ٤٣ؼ٘اي وا٣ذ٨ٌٌ٬ٌح

 واسة٥ دوىًس سي٨٤ظ٣٨٤ أل٠٧٭ األ٧س، أو٢ يف ذ١٣ ٟا٪ و٣ى األخسي، اإلطال٧ٌح

 ٓذي و٧٭ .اآلرل اإلُال٦ اخرتُىا ا٣رً٭ األواة٥ ه٩ ٠٣ا٫ىاو ٣ر١٣، ا٣رضوزًح االدـا٢

 ا٠٣تذي ا٣ذوىز هرا ةظتث آخس ػ٠ال ا٨٣ظذٜت٥ يف ا٣دزيٜساهٌح أتخر أ٪ ا٨٣ظذِتد

ذه ا٣ري  يف ةسأًه اإلدالء إب٠٧ا٫ه ا٨٣ظذ٨ّ يف ٗسد ٥ٟ ٌٗـتؽ ا٣ٔسب، يف االدـاالخ ُٗس

ـّ  أ٧س أيّ   .هاة٤ح وةرسُح هدي

 

 ٟا٪ ػ٥٠، أبي اإلطال٧ٌح وا٣ٔاايخ ا٨٣ٜاؿد حتٌٜٝ رضوزج أاسض ُذل ا٥٨ِ٣ ئ٪

 وئةداَ َالخرتا وا٣ذ٬٠ى٣ىطٍ وا٨٤ِ٣ٍ ا٠٘٣سي االطهتاد ئدل دامئا ا٨٣ظ٩٤ ةدّٗ ػساي

 و٤٣ٌسوٖ ا٣ىاهٌح ٤٣ذربًساخ االطذظال٦ ةد٢ ا٨٣ٜاؿد د١٤ ٣ذؼٌٜٝ ا٣ىاسة٥ أٗل٥

٤ح  مما ٨٤٣ظ٨٤سي حتداي دؼ٥٠ أ٪ زي٠٭ ا٨٣ِٜدج ا٣ٌسوٖ هرٮ ة٥ ٣ر١٣، ا٨٣ِٛس

 ُذل حياٍٗ جت٤ِه ا٣يت ا٣ىاسة٥ وئةداَ ابخرتاَ ئجياةاي ٣ه طذظاةحاال  ٬٧ه ًذو٤ث

 .د٬ًه و٧ٜاؿد ٧ابدب

 

 ا٣ٔسب يف ا٣دزيٜساهٌح ذٜت٥و٧ظ دوىز ―2

 

 زي٠٭ ا٣ٔسب، يف ا٣ٌى٦ االدـا٢ ٣ىاسة٥ ا٣هاة٥ وا٣ذوىز اآلرل اإلُال٦ اخرتاَ أ٪ ٫ِذٜد
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 ا٤ِ٘٣ٌح ا٨٣اشزٟح يف حبٜها ا٣سأط٨ارل ا٨٣سزك يف خاؿح ا٣ؼِىب ٧وا٣ث دـؼته أ٪

 ممش٤سي اب٫ذخاب اتك٘اهئا ةد٢ ٣ر١٣ ا٣ذ٬٠ى٣ىطٍ ا٣ذوىز واطذٔال٢ ا٣ٜساز، ؿانُح يف

 ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜح ئدل ا٨٨٣ش٤ى٪ هإالء ٬ًذ٨ٍ ٧ا وٓا٣اب ا٨٣خذ٤٘ح، ا٨٣ظا٣ع يف ُهنا

 ا٣ٔسةٌح ا٣دزيٜساهٌح ٬ًذٜدو٪ ا٠٣شذي ط٥ِ مما ا٨٣ؼسو٧ح، اجل٨اهذي ٧ـا٣ؽ ُ٭ ا٣تٌِدج

 ا٣ظ٤وح ُذل ٧انٗظح جمسد ة٥ ا٣ؼِث، ػ٩٠ هٍ ٣ٌظر ا٣دزيٜساهٌح ئ٪" وًٜى٣ى٪

 ٤ٔ٧.12ٜح طايطٌح خنتح ك٨٭

 

 ا٣ٔسب يف ا٣دزيٜساهٌح أ٪ ػِيب وٍُ االدـا٢ ٣ىاسة٥ ا٠٣تذي ا٣ذوىز هرا زاٗٝ ذاٗا

 يف ة٥ ٤٣ؼِث، ط٤وح أًح ػٌٜٜهتا يف حتذىي ال وأبهنا ووه٩، أٟروةح ئال هٍ ٧ا

 ا٤٣ؼٌح هرٮ ٍٗ٘ ا٣ظ٤وح، يف ًاشزٞ أب٫ه ودىه٨ه ا٣ىاّٛ يف دٜـٌه ا٣ري ا٣ىٛر

 زدوىّ  جتاٮ ا٣سأط٨ارل ا٨٣سزك يف ٤٣ظ٤وح جا٨٣ؼذ٠س  ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜاخ ٧ىٛٙ طٌذٔذّي 

 يف ٠٣٭ ٧ـاحلها، خلد٧ح ا٣ىاسة٥ هرٮ ئدل حتاتض ا٣وتٜاخ هرٮ إل٪ّ  االدـا٢ واسة٥

 وئ٠٧ا٫ٌح خلد٧هتا ا٣ىاسة٥ هرٮ ةذظخذي ٣ثادو ا٣ؼِىب ٌٗه دـتؽ ٣ريا ا٣ىٛر

 أٟرب ئدل ٢ىّ دذؼ ا٣ربطىاشًح ٗا٪ّ  ا٣ٜساز، ؿانُح يف ا٤ِ٘٣ٌح ٨٣اشزٟهتا وط٤ٌح ئدل حتى٤ًها

٥ االدـا٢ واسة٥ ٣ذوىًس ُدوج  اطذٔال٢ إبهناء ئال ًذ٩ ٣٭ هرا ٠٣٭ منىها، ٗذِٛس

 ه٧دٜدّ  ٧ا ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜاخ هرٮ جتد ٗال ا٣اث٣ص، ا٣ِا٩٣ ٣ت٤دا٪ ا٣سأط٨ارل ا٨٣سزك

 ا٣هىج دلٌٌٝ إب٠٧ا٫ان ا٣يت ا٣ىط٤ٌح هى ا٣وسغ هرا ئ٪ّ  .ؿ٨هتا ٧ٜاة٥ ٤٣ربو٣ٌاتزاي

 ُرص هٍ طدًدج ٧سػ٤ح يف وأ٫ان خاؿح ا٣ٔسب، وةسي ة٬ٌان ِّبا وا٨٤ِ٣ٌح ا٣ذ٬٠ى٣ىطٌح

 ا٣يت ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜح ةسي ٬ٌُٙ رصاَ احلا٣ح هرٮ يف ٬ًؼث أ٪ وزي٠٭ االدـاالخ،

٤ح ئدل ٢دذؼىّ  ٤ح ٧ـ٤ؼهتا يف ٣ٌع ا٣يت ا٨٤ِ٣اء وهتٜح ا٨٤ِ٣ٍ ز٤٣ذوىّ  ٧ِٛس  هرا ُٛس

 .ا٨٬٣ى

 

 ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜح خد٧ح ِّبدٖ ٟا٪ ا٣ٔسب يف اهٌحا٣دزيٜس  ٫ؼىء أ٪ أػد ُذل دي٘ى ال

 ٥ٟ 29٦ ا٣ٜس٪ يف ا٣ظايطٌح ا٨٨٣ازطح ٧٭ أٛـٌر و٣هرا ا٬٣تالء، هتٜح وحتو٩ٌ
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 ِٜ  ئجن٤رتا يف ا٣ذـىًر حبٝ ٨ِ٤٣ا٢ ً ظ٨ؽ ٩٣ ٨ٗشال ا٣ربطىاشًح، ٧ـا٣ؽ هتدد ا٣يت ىيا٣

 ا٣ٜىي ٮهر دِهد وةِد ٨ُا٣ٌح ود٨ٌٌ٬اخ ٫ٜاابخ كٔىن حتر 2884 ُا٦ يف ئال

 واػرتا٦ ا٣اسةدج ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜاخ و٧ـا٣ؽ ا٣سأط٨ارل اب٬٣ٌا٦ ا٨٣اسض ةِد٦

 ا٠٤٨٣ٌح ػسًح ئال أ٫راٞ ا٣ٔسةٌح ا٣دزيٜساهٌح ٧٘هى٦ يف ًًِن ال وا٣ري احلسايخ،

 ٠٤٨ٌٟح آ٫راٞ احلسًح ئدل ٌس٫   وٛد ػدود، دو٪ االٛذـادي وا٬٣اشن واالطذٔال٢

 احلسًح أ٪ّ  ٛاال ٥ّ ٧ِ  طذىازخ طى٪ واألجن٤ريي ى٪،ط٘سط دى٧اض األ٧س٠ًٍ ئ٪ّ " خاؿح

 ٟا٫ر و٣ى ِّبا، ٨٤٣اسض حماو٣ح أًح كد ٤ُصيا احل٘اي ٧٭ ةد ال ذاهتا يف خاؿح ٠٤٧ٌح

 ةداًذه يف ٟا٪ اال٫ذخاب ػٝ ٗا٪ّ  و٣هرا... ا٣ؼِث أ٤ٓتٌح ٧٭ ٬٧ذختح ػ٠ى٧ح ٧٭

 ٧٭ ٧ظذىػاج با٣ٔس  يف ٤٣دزيٜساهٌح ا٠٘٣سًح األطع أ٪ّ  و٫ِذٜد ،13"ٜٗى ٞاّل ٨٤٣  

 أ٣ٙ 220 ٧ٜاة٥ ػسّ  ٧ىاه٭ أ٣ٙ 40 طٌوسج ئال" هٍ ٧ا ا٣يت ا٣ٜدزيح أسٌان دزيٜساهٌح

 ها٣اتٗ ٌٌٗهسو٪ ا٣ِا٦، ا٣سأي ًـ٬ِى٪ ا٣رً٭ ا٣ظىٗظواةٌى٪ وًاس٫ده٩ ٌد،تا٣ِ ٧٭

".وا٠٣ال٦ اخلواةح ٛىج ةىاطوح اتٗها وا٩ٌٌِ٣ ٨ٌٌُا
14
 

 

 ط٥ِ ا٣ري هى ا٣ٔسب يف االطذٔال٣ٌح ٨ا٣ٌحوا٣سأط ا٣دزيٜساهٌح ةسي ا٣ىسٌٝ االزدابن ئ٪

 ٨ٟا ا٣ربو٣ٌاتزاي، كد ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜح ًد يف طهاشا ا٣دو٣ح ًِذربو٪ سيا٨٣ازٟظٌ

 ٨ٟىط٠ا، طايطٌسي ٠٘٧سً٭ ُدج ٧٭ ا٫ذٜاداخ ا٣ربطىاشًح ا٣دزيٜساهٌح ٣ٌٜر

 ٥ًا٣تد ئُواء ػاو٣ىا ا٨٣ازٟظٌسي أ٪ّ  ئال وٓذيه٩،... وػ٨تٌرت و٧ٌاس٫ص، وابزًذى،

 احلصب هسًٝ ُ٭ ا٣ربو٣ٌاتزاي دتكادىزًح مبِىن ا٣ؼِتٌح ا٣دزيٜساهٌح يف ا٨٣ذ٨ش٥

 وا٣٘الػسي ا٨ِ٣ا٢ ٥متشّ  جما٣ع هٍ ا٣يت خوا٣ظىٗاي جيظدها، ا٣ري ا٣ؼٌىٍُ

 ا٨٣ازٟظٌح ٬٧ٌسو ئ٣صيا ٬ًذته ٩٣ وخ٨ٌح ٫اتجئ ئدل يأدّ  ا٣ىاػد احلصب ٫ٌا٦ ٠٣٭ واجل٬ىد،

 احلصب يف ٧انؿهبا اطذ٤ٔر ةذيوٛساهٌح اشًحةسطى ةٌهىز ط٨ؽ ػٌص ػٌهنا، يف

 احلسًح أل٪ّ  وا٠٘٣سي، وا٣ً٘ن ا٨٤ِ٣ٍ اإلةداَ ٗاهناز احلسايخ، ٨ِٛر ٧ش٨٤ا واإلدازج،

 .اإل٫اس٪ ٫اشهاخ ٥٠٣ ػٌىًح رضوزج
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  ا٨٣ِارص اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ يف ا٣دو٣ح ٫ٌا٦ و٧ظذٜت٥ زدوىّ  ―3

 

 ا٣دزيٜساهٌح دو٣ه ةِم تِرادّ  زاالطذ٨ِا ٧٭ اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ ة٤دا٪ فخت٤ّ  ٬ُد٧ا

 ا٣رتاز يف جتد ٩٣ ألهنا وٓذيها،... وطىزًح وا٣ِساٚ و٧رص ٟا٣ابٟظات٪ ا٣ربطىاشًح

 ا٣دو٢ ةِم تِرادّ  ٧ش٨٤ا ا٣دو٣ح، ٣ذ٩ٌٌ٬ ػدًشح أخسي هسًٜح اإلطال٧ٍ ا٠٘٣سي

 ئدل ٧ظذ٬دً٭ ،األ٧ذي أو ا٣ظ٤وا٪ أو ا١٤٨٣ يف دج٧ذظظّ  واكؼح دتكادىزًح األخسي

 وسٜاٗاي، واطذ٨اُاي وطايطاي اٛذـاداي األ٨ٌ٫ح هرٮ ئٗالض وةِد اب٣ٌح، ددٜا٣ٌ

 ا٣يت اجلدًدج األ٨ٌ٫ح هرووطّ  ُظ٠سًح، ٫ٜالابخاو سىزاخ اءطسّ  ٧٭ ٧هنا ا٠٣شذي طٜى

 و٧هنا ٛت٥، ٧٭ اسةدج ٟا٫ر ا٣يت احل٩٠ أل٨ٌ٫ح الذُا ٫ٜدا ةِد ٨ٌٗا احل٩٠ ئدل طاءخ

 ٨ٟرص ا٣٘اسد ٨ٛح يف ٟا٫ر ا٣يت األػصاب ؿحوخا ا٬٣ايةٌح، ا٣د٧ٌٜساهٌح األ٨ٌ٫ح

 ئػ٠ا٣ٌح حل٥ ٧شذل هسًٜح يف اجلدًدج األ٨ٌ٫ح هرٮ أ٤ٓث سد٠ّ٘  أ٪ ةد٢ ٠٣٭ ٧شال،

 ا٣ىاػد احلصب ٫ٌا٦ يف ٥ا٨٣ذ٨شّ  ا٣ظىٗاييت ا٨٬٣ىذض اطذذياد ئدل جلأخ ٗاهنا ا٣دو٣ح،

 .٬ٌ٬ٌحٌا٤٣-اب٨٣ازٟظٌح ذ١٣ يف ٧أتسسً٭

 

 ا٣ىه٭ ٢وػىّ  احلسايخ ٨ّٛ ا٣ري ا٬٣ٌا٦ هرا ئدابَ ُ٭ ا٣ٌى٦ ٫ذاسء٢ أ٪ ػٜان و٧٭

 اب٨٣ظذتد ٛا٣ىا ا٣رً٭ ئدل ابالطذاند ؿادٛح ٫ٌح ُ٭ ٟا٪ ه٥ بكذي، طظ٭ ئدل

 ٠٧ا٪ وأخر ا٣رثوج ئدل ٤٣ىؿى٢ ٟىط٤ٌح ٤٣ظ٤وح اطذٔالال ٟا٫ر أ٦ وا٣ِاد٢ ا٨٣ظذ٬ذي

ٛت٥؟ ٧٭ ا٣اسةدج ا٣وتٜاخ
15
 

  

 ذ١٣ وًِىد األودل، ط٬ىاهتا يف ابالطذٜساز دًدجاجل األ٨ٌ٫ح هرٮ ػ٩٠ ٗرتج خمترّي  ٜٗد

 وأبهنا ٧هنا، انةِح اجلدًدج احلا٨ٟح ا٣وتٜاخ هرٮ أ٪ّ  ا٣ؼِىب اُذٜاد ئدل ٫ٌسان يف

 د٠٭ ٩٣ أ٤ٓهبا يف اجلدًدج األ٨ٌ٫ح هرٮ أ٪ّ  د٩٤ِ د٠٭ و٩٣ ا٣ؼِث، ٧ـا٣ؽ خد٧ح يف

 ا٣سًّ ُذل ِذ٨دد ٟا٫ر ة٥ ا٣ؼِىب، أوه٨ر ٨ٟا وا٣ذ٨٬ٌح ا٣شىزج ئ٫اتض يف داسه٩

 ٧٭ ا٫والٛا هس٧ٍ ةؼ٥٠ ُهودىشّ  أطِازها، ازدِ٘ر ا٣يت األو٣ٌح وا٨٣ىاد ا٬٣٘وٍ
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 واهنايز ا٣ٔسب، يف االٛذـادًح األش٧ح ةظتث ا٣سًّ هرا وابخن٘اق ا٣ٜاُدج، ئدل حا٨ٜ٣ّ 

 أط٨ذه ٧ا ئدل اال٫ذٜا٢ ئدل األ٨ٌ٫ح هرٮ ٧٭ ا٠٣شذي اكوسخ ا٣ؼٌىٍُ، ا٨٣ِظ٠س

 وئُواء ا٣ظ٤وح، اػذ٠ازها أسانء هنٌهتا ا٣يت األ٧ىا٢ ٣ذتٌٌم ٤ٌحٟىط ا٣ظىٚ ابٛذـاد

 ٟا٫ر ا٣يت االطذ٨اٌُح ٤٣خد٧اخ بكد٥ً وا٣دزيٜساهٌح احلسايخ ٧٭ ٫ىُا ا٣ؼِىب

 ةِم يف ا٨٣ٜـىدج ا٣٘ىىض هاةّ احلسايخ هرٮ أخرخ وٛد ٛت٥، ٧٭ ٣ها دِوصيا

 األ٧٭ ٣ها ًل٨٭ يا٣ر ا٣ٜىي اب٣دتكادىز ٨٤٣وا٣تح ا٣ؼِىب ٣دّٗ ٟىط٤ٌح األػاي٪

 ودِوٍ ا٣ذ٨٬ٌح ئػ٠ا٣ٌح طذؼ٥ّ  ا٣دزيٜساهٌح هرٮ أ٪ّ  ػٜا ه٥ ٠٣٭ األ٥ٛ، ُذل

 ا٨٣ظذ٨ّ؟ ٧٭ ٬ح٧ٌِّ  هتٜح ٧حدخل وط٤ٌح هٍ أ٦ ا٤ِ٘٣ٌح؟ ا٣ظ٤وح ػٜا ٤٣ؼِث

 

 دتسّي  ا٨٣ايض، ا٣ٜس٪ مثا٫ٌانخ ٬٧ر اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ يف ا٣دزيٜساهٌح ا٨٣أس٣ح دوىز ئ٪ّ 

 ٠٣٭ ا٣ٔسب، يف ا٣ربطىاشًح اب٣دزيٜساهٌح ػتصيح خنتح ساهٌحدزيٜ أهنا ةىكىغ ٣ان

 ٧ـا٣ؽ دهتدّ  أػصاب ةٜاي٦ دظ٨ؽ ٣٭ ٗهٍ و٣هرا. ا٨٠٣ربادوزًح خد٧ح يف دزيٜساهٌذان

 ا٣ظ٤وح ئدل ا٨٣ؼسو٧ى٪ ًـ٥ أ٪ زي٠٭ وا٣يت ا٣ِا٨٣ٌح، ٤٣سأط٨ا٣ٌح اخلاد٧ح ا٣وتٜح هرٮ

 ةظتث وا٣ذايزاخ األػصاب ٣تِم اإلٛـاء ذ١٣ ًّٜ ا٨٣ظا٢ هرا ويف خال٣ها، ٧٭

 ًظِى األػاي٪ ةِم ويف. واحلسًح ٤٣ِد٢ اٛحا٣ذىّ  ا٣ؼِتٌح ابجل٨اهذي ا٣ىسٌٝ ازدابهها

 ا٣ؼِث وه٨ىػاخ ٧وا٣ث ُ٭ وٗـ٤ها األػصاب ٛايداخ اػذىاء ئدل ا٨٠٣ربادوز

 خال٢ ٧٭ ٍالػَ ً   ٧ا وهرا ا٣ىاسة٥، ػّت ابطذ٨ِا٢ ٣ه ػ٤٘اء ئدل وحتى٤ًها ا٠٣ادغ

 ئدل حباطح ألهنا ا٨٠٣ربادوز اطذٜواب ئدل اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ يف ػصاباأل  ط٥ّ  طٍِ

 أػصاب ٧٭ األػصاب د١٤ ٢ٗذذؼىّ  اال٫ذخاةٌح، ومحالهتا ٫اشهاهتا ٣ذ٨ى٥ً كخ٨ح أ٧ىا٢

 ا٣ٜواُاخ يف وا٨٣ظذش٨سً٭ ا٠٣٘اءاخ ةد٢ ٤ُصيا ا٨٠٣ربادوز طٌوسج ئدل مجاهذيًح

 .ا٬٨٣ذظح

 

 ٧ش٨٤ا ٬٧ذع ٧ظذش٨س ئدل ا٨٠٣ربادوز ةذؼى٥ً ئال ًذ٩ّ  ٪أ زي٠٭ ال ا٣ذ٨٬ٌح ئػ٠ا٣ٌح ػ٥ّ  ئ٪ّ 

 احل٩٠ ٠ًى٪ ػٌٌٜٜح دزيٜساهٌح وإبٛا٧ح ،16احللازي ا٣تد٥ً تكاةان يف ذ١٣ ؼانوكّ 
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 خمذ٤ٙ خلد٧ح ا٣دو٣ح وأطهصج ا٣ٜىا٫سي دظخذي وًذ٩ ا٣ؼِث، ٥ٟ ًد يف ٗصيا ا٣ِ٘زل

 وا٣شٜاٌٗح ايطٌحوا٣ظ األًدًى٣ىطٌح وا٨٣ظذ٨ّ األ٧ح ٠٧ىانخ و٥ٟ ا٨٣ظذ٨ّ رشاحئ

 ٛايداخ بكِم اجلدد وػ٤٘اهئ٩ ا٨٠٣ربادوز هتٜح خد٧ح ةد٢ اطذشانء دو٪ وا٣وتٌٜح

ٍْ  ﴿ ا٣ٜسآين ا٨٣تدأ جنظد يكٙ أخسي، وةِابزج األػصاب، ى٪َ  اَل  َٟ  ٠ و٣َح   ًَ ٬ِاَيءِ  َةسْيَ  د  ْٓ  اأْلَ

 ْ٩  ٠٬٧ِ ﴾
17
 ؟

 

 ا٣ىػدج هتدد أ٪ زي٠٭ ة٥ ا٣ؼِث، خد٧ح يف ٣ٌظر ا٣ربطىاشًح ا٣دزيٜساهٌح ئ٪ّ 

 ودظ٨ؽ االٛذـادًح، ا٣ذ٨٬ٌح وئػ٠ا٣ٌح االطذ٨اٌُح ا٨٣أس٣ح حت٥ ٣٭ ألهنا ا٣ىه٬ٌح

 طٌإدي مما ٤٣ؼِىب وئٜٗازها و٨ٌٛها وسٜاٗهتا أبخالٛها ا٣ِا٨٣ٌح ا٣سأط٨ا٣ٌح ةذىطٌّ

 ا٨٣هددج اآلٗاخ ٧٭ ا٠٣شذي وةسوش االطذٜساز وا٫ِدا٦ ػادج اطذ٨اٌُح اكوساابخ ئدل

 ٨ا٤ّٟ  أل٫ه ا٣اب٣ٌح، ا٣ذٜا٣ٌد وةِم ٤٣هىًح وا٣ذِـث ٟاال٫ٔالٚ ا٣ىه٬ٌح ٤٣ىػدج

 اإلجيايب ١ا٣ذ٨ظّ  ةد٢ ط٤تاي ٠امتظّ  ؿاػهبا ِّبا ١متظّ  وا٣راخ ا٣هىًح دخدّ ه  

 ا٣سأط٨ارل ّا٣ذىطّ  اءطسّ  ٧٭ ٌٌٗهس ٦،وا٣ذٜدّ  زوا٣ذوىّ  احلداسح ُذل خال٣ها ٧٭ ؽا٨٣ذ٘ذّ 

ـّ   يف حيدز ٧ش٨٤ا أه٤ٌح ػسوب ئدل يًإدّ  اممّ  بكذي ةؼ٥٠ وا٣ٜتزل ا٣واةٍ٘ ثا٣ذِ

 اب٣سأط٨ا٣ٌح االزدابن ١ّٗ  ٧أس٣ح ٫وسغ جي٤ِان ٧ا هرا ا٣ظىداء، ئٗسًٜاي ة٤دا٪ ةِم

اةح ًظ٨ؽ ٣ر١٣ ٧الة٩ طاييس ٫ٌا٦ وئٛا٧ح ا٣ِا٨٣ٌح  ػِتٌح ومباشزٟح ػٌٌٜٜح ةٛس

 احلسايخ ٧أس٣ح يف ا٬٣ٌس ئُادج ئدل ٤ٟه هرا وًدِٗان ا٣ٜساز، ؿانُح يف واطِح

 ا٨٣دين وا٨٣ظذ٨ّ ا٣ِا٦ وا٣سأي( وا٣ٜلاةٌح وا٣ذرشًٌِح ا٣ذ٬ٌ٘رًح) ا٣ظ٤واخ ذ٤ٙوخم

 اإلطال٧ٌح، و٧ابدةان احللازًح ٨ٌٛان ئدل ذ١٣ يف ٧ظذ٬دً٭ اإل٫اس٪ ػٜىٚ و٧أس٣ح

 ًٌِؼه ا٣ري احلاد وا٣ذانٛم ا٣رصاَ هرا ةد٢ وا٨٣ظذ٨ّ ا٣دو٣ح ةسي دىاٜٗا ٬ٗخ٤ٝ

 أو ٧ِارصج ٧ظ٨٤ح ٣دو٣ح أاساس ٠ًى٪ أ٪ ٠٭زي ا٣ري ا٬٣ٌا٦ وهى اإلطال٧ٍ، ا٣ِا٩٣

 ". ٧ظ٨٤ح دزيٜساهٌح" دظ٨ٌح ٤ٌُه ٫و٤ٝ أ٪ زي٠٭
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 ا٣تد٥ً ا٣دو٣ح ٫ٌا٦ ―اث٫اي

 

 

 ٧ِارصج ٛساءج ٧٭ انةّ طهتادا دجمسّ  هى ا٣تد٥ً ا٬٣ٌا٦ هرا أ٪ ا٣تداًح ٬٧ر ٫ؼذي

٥٨ٟ، األوػد ا٣تد٥ً أ٫ه ٫ٍُدّ  وال ا٠٣س٩ً، ٤٣ٜسآ٪  أًدًى٣ىطٌح دلئ ٢طٌذؼىّ  وئال واأل

 ا٬٣ٌا٦ هرا ٬ًٌس ٠ٌٗٙ .ػى٣ه ا٬٣ٜاغ دىطٌّ ئدل حياتض طهتادا دجمسّ  ٗهى ٤ٔ٧ٜح،

 ا٨٣دين وا٨٣ظذ٨ّ ا٣ظ٤واخ ود٩ٌٌ٬ اإل٫اس٪ وػٜىٚ ا٣ِا٧ح احلسايخ ٨٣اسة٥

اةح ا٣ؼِيب ا٣ذ٨ش٥ٌ وٛلٌح  ا٣يت ا٨٣اسة٥ ٧٭ وٓذيها ا٣ِا٦ ا٣سأي وؿانُح وا٣ٛس

 ؟ا٨٣ِارص ا٣ظاييس ا٠٘٣س ًوسػها

 

 ا٣ِا٧ح احلسايخ ٧أس٣ح ―2

 

 سٜاٌٗح جم٨ىُاخ أو اإلًدًى٣ىطٌح أو ا٠٘٣سًح ا٣ذايزاخ ةِم ُ٭ احلسايخ ٬٧ّ ئ٪ّ 

 ةد٢ ا٣ذايزاخ هرٮ ُذل ا٨٣ساٛتح ٣٘سق األ٧٭ أطهصج ُذل هاة٤ح أ٧ىا٢ ئ٫٘اٚ ثًذو٤ّ 

 ٦حيسّ  ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ دا٦ و٧ا وسٜاٗاي، واٛذـاداي اطذ٨اُاي األ٧ىا٢ هرٮ اطذش٨از

ا اَي  ﴿ ا٣انض ُذل عظظّ ا٣ذ َ ىا ا٣َِرً٭َ  َأشيُّ ىا آ٬٧َ  ا اْطَذ٬ِت  ذي  ٭َ  ََكِ ٭ه  ٧ه ٌَ َم  ِئ٪َ  ا٣ ِْ ٭ه  َة ٌَ  ا٣

ىا َواَل  ،ِئْس٩   َظظ  ﴾ جَتَ
18
 هتا٧ه٨ّ  فدذ٤خّ  كخ٨ح خماةساخ إب٫اشء أل٫٘ظان ٫ظ٨ؽ ٠ٌٗٙ ،

 فدذ٤خّ  خماةساخ ئ٫اشء ابإل٠٧ا٪ ٠ً٭ أ٩٣ ؟٤ُصي٩ عوا٣ذظظّ  ا٨٣ىاه٬سي ٧ساٛتح يف

 االٛذـادي ا٣ذظظع ئدل ابإلكاٗح ٤٣دو٣ح، اخلازطٍ األ٧٭ ك٨ا٪ يف ٜٗى هتا٧ه٨ّ 

 ا٨٣ظذ٨ّ ُذل اب٣٘اةدج ًِىد ا٣ري ا٣ِا٨٣ٍ، ا٨٣ظذىي ُذل وا٣ذ٬٠ى٣ىطٍ وا٨٤ِ٣ٍ

 ئهالٚ أ٪ّ  ا٣تِم وًسي ؟وا٣ذ٬٠ى٣ىطاي ا٤ِ٣ى٦ ا٣ٔسب ٌٗه اػذ٠س ًٖس يف ٤ٟه

 أ٪ّ  هإالء ًذانىس ٠٣٭ ا٣دو٣ح، ٧٭ أ٬٧ٌح ًٌٜح ثًذو٤ّ  رشون دو٪ ا٣ِا٧ح احلسايخ
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 وٛد ا٨٣ظذ٨ّ، يف هت٨ٌؽ أو ئٛـاء أيّ  وطىد ٦دوُ اب٣ِد٢ ٧سدتى ا٣دو٣ح أ٧٭

 ".ا١٤٨٣ أاسض ا٣ِد٢" أب٪ّ  ٛا٣ىا ا٣رً٭ ؿدٚ

 

 ابحلسًح ا٣ظ٨اغ ةِد٦ اإلطال٧ٌح ا٣ذايزاخ ابألخف و٧هنا ا٣ذايزاخ، ٧٭ ُدد وًِذٜد

 ٟا٣ؼٌىٌُسي اإلطال٧ٍ ٠٘٤٣س ا٨٣ِادًح ٠٘سًحوا٣ ا٣ظايطٌح ٤٣ذايزاخ وا٬٣اشهاخ

 ا٣ذايزاخ ٣هرٮ ا٣ٜىج ًِوٍ ا٣ري هى ا٨ٜ٣ّ أ٪ّ  هإالء ٩٤ًِ أال ٠٣٭. وٓذيه٩ ...٧شال

 ُذل ئٛا٧هتا ا٣ىاطث احلدود ةتِم َا٣ذرزّ  زي٠٭ أال س٩ ٛلاايه٩؟ هشداء وجي٤ِه٩

 ٥ٟ ُ٭ ٌسا٬٣ وةّٔم  ؟بكذي طظ٭ ئدل ا٣ىه٭ وحتى٥ً خما٣ٙ دايز ٥ٟ ٨ٜ٣ّ احلسايخ

 هى ا٨٣ظذ٨ّ يف واألًدًى٣ىطٌح ا٠٘٣سًح ا٣ذايزاخ خمذ٤ٙ ةىطىد ا٣ظ٨اغ أ٣ٌع هرا،

 اإلةداَ ٣ذ٨٬ٌح رضوزي رشن ذ١٣ أل٪ّ  كِٙ، ٬ُرص و٣ٌع ٤٣دو٣ح، ٛىج ٬ُرص

 ؟واألديب وا٣ً٘ن ا٠٘٣سي

 

 ِّبا ا٣ظ٨اغ أ٧ا اجل٨ىد، ئدل األخذي هرا ًدّٗ اإلطال٧ٍ ٠٘٤٣س ا٨٣ِادًح األ٠ٗاز ٬٧ّ ئ٪ّ 

 سكا ٗا٪ اب٣ذداّٗ، د٨٬ى واأل٠ٗاز احلايج أل٪ّ  ا٠٘٣س، هرا ٣ذ٨٬ٌح ايوحتدّ  داِٗا ٠ٌٗى٪

 زي٠٭ ال ٧ش٨٤ا ح،احلظّ  ٜـان٬د ٨ِٗانٮ اآلخسً٭، أ٠ٗاز ٧٭ و٠ٗسان ٌُٜددان ُذل خناٖ

 ةرشن ا٨٣ذانٛلح ا٠٘٣سًح ا٬٣ٜااشخ خال٢ ٧٭ ئال اإلطال٧ٍ ا٠٘٣س ٨ٌُح دربش أ٪

 أٟا٫ر طىاء د٠٭ ٧ه٨ا اسخا٨٣ٜدّ  مبخذ٤ٙ حوا٣ظخسً وا٣ٜرٖ ا٣ظثّ  ُد٦

ىا َواَل  ﴿ ا٣ٜسآين ٨٤٣تدأ دوتٌٝ وهرا ئطال٧ٌح، ٓذي أو ئطال٧ٌح تُّ ى٪َ  ا٣َِرً٭َ  َدظ   ُ ْد  ٧ِ٭ ًَ

و٪ِ  ىا ا٤َ٣ـهِ  د  تُّ ظ  ٌَ ا ا٤َ٣ـهَ  َٗ ْدو  ذْيِ  َُ َٔ ٩٤ْ   ِة  ا٣ٜسآين األ٧س هرا ٧٭ ا٨٣ٜـىد أ٪ّ  وًتدو ،19﴾ ُِ

 ض  ٧اس  أيّ  أل٪ّ  ،وُٜال٫اي   ٨٤ُاي   اةِد   ٠ٗسي ٫ٜاغ أيّ  ئُواء ئدل جدُى هى

 هرٮ أؿؼاب ُىاهٙ ـد٦ً ٧هنا، ا٣ظخسًح أو اآلخسً٭ و٧ِذٜداخ اسخمبٜدّ 

٥ اممّ  ُاه٘اي ٤ِٗه٩ زدّ  ٠ٌٗى٪ ا٨٣ِذٜداخ،  اممّ  وخماهتهتا، ُٜى٣ه٩ ئدل ا٣ىؿى٢ ًِٛس

ِّ  هتا٤ؼأط أػد اإلطال٧ٌح ا٣دُىج ٜ٘دً   ِِ  وهى ا٣حا٣٘  .٫ٌحوا٣ِٜال  ٨٤ٌحا٣
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 طتؼا٫ه واخلا٣ٝ اإل٫اس٪، ود٠٘ذي اُذٜاد ػسًح يف ٥ا٣ذدخّ  يف احلٝ ٣ه ٭٧َ  ،األخذي ويف

 ا٨٣خ٤ىٛاخ دو٪ ذ١٣ دتِاخ وحت٥٨ واإلزيا٪، ا٠٣٘س ةسي االخذايز ػسًح أُواٮ ودِادل

َسْكاَن  ِئاَن  ﴿ أ٧س ٥ٟ يف ودِادل طتؼا٫ه هلل ٤ٟها اخلاكِح األخسي ذَل  اأْل٧ََا٫َحَ  َُ َُ 

اَب٢ِ  َواأْلَْزِق  اَواِخ ا٣َظ٨َ  َأَةسْيَ  َواجْلِ ا َأ٪ َٗ ٤ْ٨ِهَنَ ٭َ  حَيْ ْٜ َ٘ ا َوَأْػ ٤ََها ٧ِهْنَ ٫اَس٪   َومَحَ ا٪َ  ِئ٫َه   ،اإْلِ َٟ 

ا ٤ ى٧  ىال   ًَ ﴾ َطه 
20
 ؟ 

 

 ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح ―2

 

٩ْ  ﴿ ٧تدأ دوتٌٝ ئ٪ّ  ه  ىَزيى  َوَأ٧ْس  ٩ْ  ػ  هَن  ٌْ ﴾ َة
21
 ةسأشي٩ األ٧س أؿؼاب دالءئ ٜٗى ًًِن ال 

 ا٨٣ظذىايخ، ٥ٟ يف األ٧س ىهن٩ًى٣ّ  ٧٭ اخذايز أًلا ػٜه٩ ٨ٗ٭ ه٩،ـّ خت   ٛلااي يف

 أو اٛذـادًح ٧إطظح ٨ِ٣ا٢ ٧ش٨٤ا وزةٌظه، ػ٠ى٧ذه اخذايز يف احلٝ ٣ه ٗا٣ؼِث

 ا٣ىاطث ا٣رشون هٍ ٧ا ٠٣٭. اإلدازج جم٤ع اخذايز يف احلٝ وٓذيها سٜاٌٗح أو دسةىًح

 اخذايزه٩؟ ًذ٩ ويكٙ ؟ هت٩هاُ ان٤ٌُ دىطث ا٣رً٭ األ٧س أورل يف دىٗسها

 

 ا٣ٔسةٌح، ا٣دزيٜساهٌح يف ا٣ٜادج اخذايز ٣وسًٜح ػادج ا٫ذٜاداخ هدىطّ  أ٪ ا٣ٌى٦ زي٠٭

 ا٥ِٜ٣ وخماهتح ا٣رصاػح ُذل ًِذ٨دو٪ ا٣رً٭ ٪ىؼا٨٣سػّ ٗ األٗل٥، د٘سش ال ألهنا

ى٪" ا٣رً٭ أ٧ا٦ دامئا ًهنص٧ى٪  واسة٥ وحيسٟى٪ ا٣ِىاهٙ ًظذ٤ٔى٪ يكٙ ًِٗس

 د٤ٌِٜاخ ٧٭ أخرخ اطذ٬اتطاخ" ٧٭ Leclerc ٤٠٤٣سٞ ًذتسّي  ٧ا هرا ،"٦اإلُال 

 يف واخلارسً٭ ا٣٘اةصً٭ ا٨٣سػؼسي ٣ٜىاة٩ ٨ٌُٜح دزاطح و٧٭ طايطٌسي، حم٤٤سي

"ا٣ٔسب يف ا٣اسةٜسي ا٣ِٜدً٭
22
 ًظذوٌّ ا٣ري ا٫ذخاب ا٣ٔسب يف ًذ٩ّ  ٧ا وَكذيا ،

 ا٣ِرشً٭، ا٣ٜس٪ ٧٭ ا٣ظذ٬ٌايخ ٬٧ر خاؿح ا٠٣ا٧ذياخ، أ٧ا٦ ػظ٭ ا٫وابَ دسٞ

 ،اال٫وابَ أاسض ُذل ًذ٩ّ  ٧ا ةٜدز واالٛذانَ ا٣رباجم أاسض ُذل ًذ٩ّ  ال ا٣ٌى٦ ٗاخذايز

 طايطح" ا٣ٌى٦ أؿتؽ ا٣ظاييس ا٥٨ِ٣ أ٪ّ  ًٜى٢ ا٣ري ه٥٠ٌ ػظ٬سي حم٨د ػظث

 ٣ان وزي٠٭ ،23"ئٛانَ دى٣ٌد ٛت٥ ا٫وابَ خ٤ٝ هسًٝ ُ٭ طايطح أو... ابإلٟرتوانخ



ًٌس٣ى٫ زاحب أت٣ٌٙ | ودزيٜساهٌح ٧ِارصج ٧ظ٨٤ح ٣دو٣ح طدًدج و٠ٌ٧ا٫ري٧اخ أطع  22

  

 

 www. hoggar. org  |© 2011 Hoggar|  ازڤ٫رش ٧ِهد ا٣هى

 يف د٨٠٭ ة٥ و٧ظإو٣ٌه، ممش٤ٌه اخذايز يف ٤٣ؼِث ٣ٌظر ٌى٦ا٣ ا٣ظ٤وح أ٪ّ  ا٣ٜى٢

 ا٬٣٘ع ٨٤ُاء ئدل ٧ظذ٬دا أٗل٥ ةؼ٥٠ اطذخدا٧ها ًِٖس و٧٭ اإلُال٦ أطهصج

 دو٣ح زةٌع دـتؽ ٠٣ٍ" ةظخسًح ٤٠٣سٞ وًٜى٢ .ا٣ىاسة٥ ٧٭ وٓذيها... وا٣دُاًح

 وأ هتٌث يف دىٗسها ا٣ىاطث ا٣رشون ٧٭ ة٠شذي أدىن رشون ١ٌٗ دذىٗس أ٪ ٠ًٍ٘

"حماطث
24
 دىرّل  ٬ُد واألخالٌٛح ا٨٤ِ٣ٌح ا٣رشون ٧أس٣ح هسغ ئدل ًدِٗان ٧ا هرا .

 .ا٨٣ظإو٣ايخ

 

 ٬ُد ا٨٤ِ٣ٌح ا٠٣٘اءج اػرتان ٤ٌُان اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ يف ٤ٟه ذ١٣ ث٬ّ ظ٫ذ وٍٟ

 ا٨٤ِ٣ٌح ا٨٣ظاالخ يف أةدُىا ٤٣رً٭ ئال ةر١٣ ظ٨ؽً   ٗال ا٣ِا٧ح، ٨٤٣انؿث ا٣رتػؽ

. ٜٗى ا٬٨٣٘ر و٣ٌع ا٨٣تدَ ٤٣ذ٬٠ىٛسان أخسي وةِابزج ٫ٌح،اإل٫اس وا٤ِ٣ى٦ وا٠٘٣سًح

 َه٥ْ  ﴿ ا٣ِا٩٣ وٓذي ا٣ِا٩٣ ةسي ا٨٣اسواج ةِد٦ ًٜى٢ ٛسآين ٧تدأ ُذل ذ١٣ يف و٫ظذ٬د

ْظَذِىي ى٪َ  ا٣َِرً٭َ  ًَ  ٨٤َ ِْ ى٪َ  اَل  َوا٣َِرً٭َ  ًَ  ٨٤َ ِْ ًَ ﴾
25
 اب٣وتٌٜح وًِرتٖ ةر١٣ ًٜسّ  ٗاإلطال٦ ،

 ُذل ٧ت٬ٌح ة٥ وا٨٣ا٢، ا٠٤٨٣ٌح ُذل ٧ت٬ٌح ٣ٌظر هتٌٜح ا٠٣هن اإلطال٧ٍ، ا٨٣ظذ٨ّ يف

ح ا٩٤ِ٣  ٠٫ى٪ ا٣ىاّٛ أزق ُذل ا٨٣تدأ هرا ٣ذوتٌٝ ٠ٌ٧ا٫ري٧اخ وةىكّ .وا٨٣ِٗس

ح ا٩٤ِ٣ ُذل ا٨٣ظذ٨ّ ػ٘صان ٛد ةر١٣  ٤٣ـِىد ا٣ىػٌد ا٣ِا٥٧ هى أل٫ه وا٨٣ِٗس

 ٣وتٜح ئال حوا٣ظ٤و احل٩٠ ٠ًى٪ أب٪ ظ٨ؽً   ال ٗا٫ه ا٨٣ؼ٘صاخ هرٮ و٧٭ اإلطذ٨اٍُ،

ح وأؿؼاب ا٨٤ِ٣اء  طذذؼ٥٠ ا٣وتٜح هرٮ و٧٭ ا٨٣ظاالخ، ٥ٟ يف ا٨٤ِ٣ٌح ا٨٣ِٗس

ٌح ا٣ظايطٌح ا٬٣خث  .ا٨٣ظذ٨ّ دٜىد ا٣يت وا٨٣ِٗس

 

 ؼسي٨٤٣رتػّ  ئُواهئا ٧ظإو٣ٌح ا٨٣ظذ٤ٜح ا٣ٜلاةٌح ٤ٗألطهصج األخالٌٛح، ا٣رشون أ٧ا

" وا٣ذِد٥ً اجلسغ" ٧تدأ أو ٧هنع وابطذ٨ِا٢ حتٌٜٜاخ، أو ٣ه٩ ةسيا٨٣ٜسّ  ٧٭ ةْشاداخ

 اهلل زطى٢ أػادًص مجِه٩ ٬ُد احلدًص زواج هٖس ٧٭ ا٨٣ايض يف ٥٨ِاطذ   ا٣ري

 ا٣ِا٧ح ٨٤٣انؿث ؽا٣رتػّ  ٬ُد ًـ٤ؽ وط٤ِه ا٣ٌى٦، حتدًشه زي٠٭ ا٨٣هنع وهرا ،(ؾ)

 ٤٣ْشادج وٟر١٣ ا٣اتزديٌح ا٣سواًح ٧اسة٥ يف أًلا دوتٌٜه زي٠٭ ٨ٟا وا٨٣ظإو٣ايخ،
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 .ا٨٣ؼا٩ٟ يف

 

 ٧ِسّي  ػخف يف دخطِ و   ئذا دجحمدّ  ذ٨ٌ٧ح ؿ٘اخ هانٞ أ٪ّ  ئدل أًلا اإلاشزج ٤ٌانوُ

 هاُح ةِد٦ أت٧سان ا٣يت ا٣ٜسآ٫ٌح اآلايخ ةِم ئدل ذ١٣ يف و٫ظذ٬د ا٣رتػؽ، ٧٭ مت٬ِه

ّْ  َواَل  ﴿ ٧ش٥ هإالء ِو ٤ْاَن  ٧َ٭ْ  د  َ٘ ْٓ ٤َْته   َأ ٭ َٛ اَن  َُ َّ  ِذرْكِ ا٪َ  َهَىاٮ   َواَدَت َٟ ٮ   َو ه   َأ٧ْس  س  ﴾ اٗ 
26
، 

ّْ  َواَل  ﴿ دِادل ٛى٣ه وٟر١٣ ِو ٥َ  د   ٟ   ٖ َ   ،ِة٩ٌ٨ِ٬َ   ٧َاَشء   َه٨َاش   ،٧َِهسي   َػاَل ٤َْخذْيِ  ٧َاَن َذد   ٣ه ِْ  ٧ 

٥   ،َأِس٩ٌ   ذ  دَ  ُ  ِْ ١َ٣ِ  َة ا٪َ  َأ٪ ،َش٩ٌ٫ِ   َذى  ودِادل طتؼا٫ه اهلل دا٦ ٨ٗا ،27﴾ َوَة٬ِسيَ  ٧َا٢   َذا َٟ

 دو٣ح زةٌع ٟا٪ طىاء األ٧س أورل ةواُح أب٧سان ٣ىٛرا ٫٘ع ويف هاُهت٩، ةِد٦ أي٧سان

ا اَي  ﴿ ا٣٘سد ُذل ٧ابرشا ٧ظإوال أو ٧إطظح ٧ظإو٢ أو وشًسا أو َ ىا ا٣َِرً٭َ  َأشيُّ  آ٬٧َ 

ىا  ِ ىا ا٤َ٣ـهَ  َأِهٌ  ِ ى٢َ  َوَأِهٌ ورِل  ا٣َسط  ٩ْ  اأْل٧َْسِ  َوأ   أؿؼاب ٬ّزي   أ٪ ٧ِانٮ ٗهرا ،28﴾ ٠٬٧ِ 

 يف أٗساد جم٨ىُح أو ٗسد ُذل دىطث ا٣يت ا٨٣انؿث دىرّل  ٧٭ ا٣ر٨ٌ٧ح ا٣ـ٘اخ هرٮ

 ٣ى ٨ٗشال وا٨٣ظذ٨ّ، ا٣دو٣ح سدد٧ّ  ا٣ـ٘اخ هرٮ أل٪ّ  وهاُهت٩، ٣ه٩ اخللىَ ا٣دو٣ح

 ا٠٣شذي ددهىز يف ا٧ه٨   ادوز   ٤ًِتى٪ ة٩ٌ٨٬ ا٨٣اشةسي أب٪ّ  ٣ىطدان ٨٤ٌُح ةدزاطح ٨ٛان

 أزادوا ٛد ا٣تِم وأ٪ّ  خاؿح وا٣شٜاٌٗح، واالٛذـادًح ا٣ظايطٌح ا٨٣إطاسخ ٧٭

" ا٠٣ْى٣َظح" ؿ٘ح ٤ُصيا ٗأه٤ٜىا رشٌُح أو ػظ٬ح ؿتٔح ا٣ر٨ٌ٧ح ا٣ـ٘ح هرٮ ئُواء

 .٫ٌسه٩ يف ا٣ظايطح ممازطح ٬ٗى٪ ٧٭ ٟ٘٭ّ 

 

ّٗ  ا٣ىاطث ا٣رشون ةِم هٍ هرٮ ٟا٫ر ئذا  يف ا٣ِا٧ح ٨٤٣انؿث ؼسيا٨٣سػّ  يف سهادى

 دو٣ح زةٌع ا٫ذخاب ٤٨ٌُح ػىزي ٣ٌظر ئهنا اخذايزه٩؟ هسًٜح دذ٩ ٠ٌٗٙ ا٣دو٣ح،

 ٤٣سةٌع ٬ٗرتٞ يشء، ٥ٟ يف األ٧س ٣ه٩ ٫٘ىق س٩ ا٣رب٨٣ا٪ يف ٤٣ؼِث ممش٤سي أو

 ٤٨ٌُح هٍ ٟهرٮ ٤٨ٌُح أل٪ و٧اسُدًه، وشزاةه اخذايز يف ا٠٣ا٥٧ ػٜه ا٬٨٣ذخث

 ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح ها٩ٛ ٥ٟ ا٫ذخاب هى األٗل٥ احل٥ أ٪ ٣ان وًتدو دتكادىز، ا٫ذخاب

 أو طاييس ػصب ٥ٟ ِٗذل و٣هرا ا٨٣ؼزل، أو ٨٣سزكيا ا٨٣ظذىي ُذل ٟا٪ طىاء

 ابأل٤ٓتٌح ا٣ؼِث ٬ًذخهبا خمذ٤٘ح ػ٠ى٧ٌح ٛىاة٩ دٜد٩ً ٧ىاه٬سي أو أػصاب حتا٣ٙ
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 ًظذّي  ا٣ري احل٠ى٧ٍ ا٣وا٩ٛ ٥ٟ اخاتز ٛد ا٣ؼِث ٠ًى٪ واب٣اترل دوزً٭، يف ا٨٣و٤ٜح

 ا٣ظ٤وح حماطتح ودذ٩ حمددج، أهداٖ ٣ه ٧ِسّي  وةربانجم ٬ح٧ٌِّ  ٨٣دج ا٣ِا٧ح احلايج

 أطهصج هٖس ٧٭ ا٣ِهدج هناًح يف أهداٗها وحتٌٜٝ ةسانجمها دوتٌٝ ٧دي ُ٭ ا٣ذ٬ٌ٘رًح

ىا ﴿ اإلطال٧ٍ ٨٤٣تدأ دوتٌٜا خاؿح  ٗ ْهدِ  َوَأْو َِ ْهدَ  ِئ٪َ  ،اِب٣ْ َِ ا٪َ  ا٣ْ  ،29﴾ وال  إ  ٧َظْ  َٟ

ا اَي  ﴿ دِادل ٛى٣ه وٟر١٣ َ ىا ا٣َِرً٭َ  َأشيُّ ىا آ٬٧َ   ٗ ىدِ  َأْو  ٜ  ِ ﴾ اِب٣ْ
30
 ٤٨ٌُح اال٫ذخاب ٪ّ أل  ،

 ؿاز٧ح ٣ِٜىةح وػصةه ا٬٨٣ذخث ا٣وا٩ٛ قدِسّ  وئال وا٬٨٣ذخث، ا٣انخث ةسي ُٜد

 أطاباب   ٦ٛدّ  ئذا ئال ا٣ِهد، ٫ٜم أل٫ه ا٣ظاييس ا٥٨ِ٣ ممازطح ٧٭ هناةاي ئٛـاةه ٧ش٥

 و٨٤ٌُح واٌِٛح ا٣ظايطٌح ا٣رباجم طذ٠ى٪ وِّبرا وُىدٮ، حتٌٜٝ يف ٣ِظصٮ ٧ىكىٌُح

 .ا٣ظ٤وح ئدل ٤٣ىؿى٢ ٟىاسة٥ وا٠ٌ٨٣اي٤ٌٌٗح وا٠٣رب ٌحا٣دزيآىط ةد٢

 

ّٗ  ا٣ٌى٦ ا٣ـِث ٧٭ دا٦ و٧ا  ةالدان يف ا٣ظايطٌح ٤٣وتٜح ا٨٤ِ٣ٌح ا٣ـ٘اخ ٥ٟ سدى

 مبسازك ا٣ظايطٌح األػصاب وخمذ٤ٙ ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح اطذِا٫ح ٗابإل٠٧ا٪ اإلطال٧ٌح،

ـّ  وئطرتادٌظٌح ٨٤ٌُح  ا٣ذؼ٥ٌ٤ ٌحانػ ٧٭ ا٣دامئح خد٧هتا يف د٠ى٪ ـح٧ذخ

 .ا٨٣ظذٜت٤ٌح وا٣دزااسخ وا٤ِ٨٣ى٧اخ

 

 ةِم ٧ـا٣ؽ أو خاؿح ٧ـا٣ؽ خد٧ح يف ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح د٠ى٪ أ٪ زي٠٭ أال ٠٣٭

اةح ٧أس٣ح ٤ٌُان ًوسغ مما ؟ا٣٘ائخ  ا٣ظ٤وح وممازاسخ أل٨ُا٢ ا٣ؼِتٌح ا٣ٛس

 .ا٣ذ٬ٌ٘رًح

 

 ا٣ذ٬ٌ٘رًح ٤٣ظ٤وح ا٣ؼِث ٧ساٛتح أو ا٣رب٨٣ا٪ ―3

 

 ٨ٟا ا٣ظايطٌح، ا٬٣ٜااشخ ُ٭ ددزجياي دتذِد ةدأخ ا٣ٔسب يف ا٣ؼِىب أ٪ّ  ًتدو

 هرٮ أيض ئدل ٫ٌسان يف ذ١٣ وًِىد ا٣ِا٧ح، اال٫ذخاابخ يف ا٨٣اشزٟح ٫ظث كِ٘ر

 خمذ٤ٙ ةه دٜى٦ ٧ا ةسي ٗسٚ ال أل٫ه اال٫ذخاابخ، هسًٝ ُ٭ ا٣ذٌٔذي ٧٭ ا٣ؼِىب



 25 ٣ى٫ًٌس زاحب أت٣ٌٙ | ودزيٜساهٌح ٧ِارصج ٧ظ٨٤ح ٣دو٣ح طدًدج و٠ٌ٧ا٫ري٧اخ أطع

 

 

 www. hoggar. org  |© 2011 Hoggar|  ازڤ٫رش ٧ِهد ا٣هى

 ةسطىاشًح هتٜح خ٥دا طايطاي   دانٗاس   أؿتؽ األ٧سو ا٣ظ٤وح، ئدل دـ٥ ا٣يت األػصاب

 ٗا٪ّ  ةس٨٣ا٫اي، أ٦ زائطاي أٟا٪ طىاء ا٬٣ٌا٦ أ٪ّ  ئدل ابإلكاٗح ا٣ؼِث، أ٤ٓتٌح ؼره٨ّ 

 ئدل ًىؿ٥ ا٣ري ا٨٣ا٢ مت١٤ ا٣يت ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜح هرٮ ًد يف هى ا٣ِ٘زل احل٩٠

 ا٣ٔسةٌح، ا٣دزيٜساهٌح يف واإلُال٦ اال٫ذخاةٌح احل٨الخ ُـث هى ا٨٣ا٢ دا٦ ٧ا ا٣ظ٤وح،

اةح أًح ٤٣رب٨٣ا٪ دىطد ال ٧ش٨٤ا  ا٣رب٨٣ا٫ٌح، األ٨ٌ٫ح يف ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح ُذل ٤ٌِٗح ٛز

 ػ٠ى٧ح ةس٨٣ا٪ ًساٛث ٠ٌٗٙ ا٣رب٨٣ا٪، أ٤ٓتٌح ٧٭ د٬تشٝ ا٣ظ٤وح هرٮ دا٧ر ٧ا

 أ٤ٓتٌذه؟ ٧٭ ٬٧تشٜح

 

 ا٣رب٨٣ا٪، يف األ٤ٓتٌح زيذ١٤ ا٣سةٌع ٟا٪ ئذا دٜسًاب األ٧س ٬ٗ٘ع ا٣سائيس ا٬٣ٌا٦ يف اأ٧ّ 

 مما ٧ِه، ٧ذانٗظح ػ٠ى٧ح ٧ّ ا٣ذِاًؽ أو ا٣رب٨٣ا٪ ػ٥ ئ٧ا ٤ٌِٗه زيذ٠٤ها ال ا٪ٟ وئذا

 يكٙ: ئػ٠ا٣ٌح هسغ ئدل ًدِٗان ٧ا هرا ا٣دًان٠ٌ٧ٌح، وا٫ِدا٦ مجىد يف ا٣دو٣ح ًىّٛ

 خد٧ح يف ا٣ىٛر ٫٘ع يف وئةٜاهئا ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح ِٗا٣ٌح ُذل احل٘اي ةسي ٫ىٗٝ

 ٬ح٧ٌِّ  رشحيح أو ٗتح أو هتٜح خد٧حيف  ال ءاطذشان دو٪ ا٨٣ظذ٨ّ رشاحئ ٥ٟ ٧ـا٣ؽ

 ا٣يت ا٣ىاهٌح وا٣رزاةّ احلظع ٧٭ وٓذيها ا٣دو٣ح و٧ـ٤ؼح ٬٧وٝ أو ا٣ٜا٫ى٪ ٓواء حتر

 ا٣ٜسآين ا٨٣تدأ ٫ٝوتّ  يكٙ أخسي وةِابزج ؟وا٣ظٌوسج االطذٔال٢ إلةٜاء ظذ٥٨ِد  

﴿  ٍْ ى٪َ  اَل  َٟ  ٠ و٣َح   ًَ ٬ِاَيءِ  َةسْيَ  د  ْٓ ٩ْ  اأْلَ  ٠٬٧ِ ﴾
31
 ؟

 

 ٧ابرشج ٬ذخثد   أُلاهئا ة٠ا٥٧ ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح أو احل٠ى٧ح أ٪ّ  ٤ٛان ٛد ٧اند و٧ا

 ها٨ٛه اخذايز ٬ُد ا٬٨٣ذخث ا٣سةٌع ُذل كٔىهاخ أًح زي٬ّ مما ا٣ؼِث، هٖس ٧٭

 وا٣ذانٗع ٣ال٫ذخاابخ ٛىامئها دسػٌؽ يف دوزها ٬ًهتٍ األػصاب دا٧ر و٧ا احل٠ى٧ٍ،

 ٗا٪ّ  أخسي وةِابزج وا٨٣ؼ٤ٌح، ٨سزكًحا٣ ا٨٣ظذىايخ ُذل ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح ُذل

 د٠ى٪ أ٪ زي٠٭ ا٣ظايطٌح األػصاب دا٧ر و٧ا ٜٗى، واػد ػصب ٧٭ د٠ى٪ احل٠ى٧ح

 ٗا٪ّ  ا٨٣ظذ٨ّ، ٧٭ ٜٗى كٌٜح رشاحئ ٥متشّ  أ٪ زي٠٭ أو اجل٨اهذي، ُ٭ ٬٧٘ـ٤ح ةسطىاشًح

 ٌحاالطذ٨اُ وا٣رشاحئ األ٧ح ٠٧ىانخ خمذ٤ٙ ممشزل ٧٭ ًذؼ٥٠ أ٪ ا٨٣٘سوق ٧٭ ا٣رب٨٣ا٪
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 زؤوض أؿؼاب أو األ٨ُا٢ وزطا٢ واألاسدرج وا٨٣ه٬دطسي وا٨ِ٣ا٢ ٟاألهابء وا٨٣ه٬ٌح

 وًذ٩ّ  ا٨٣ظذ٨ّ، يف طدواو   ئ٪ ا٣سيا٣تّو  وػّت ة٥ وٓذيه٩،... ا٨٣إطاسخ يف األ٧ىا٢

 ُدده٩ ػظث – ىهن٩زيش٤ّ  ا٣رً٭ هٖس ٧٭ ٧ابرشج ٤سيا٨٨٣شّ  هإالء ُذل اال٫ذخاب

 خمذ٤ٙ ٨٨٣شزل ا٣ٌى٦ حيدز ٨ٟا ا٨٣إمتساخ هسًٝ ُ٭ و٣ٌع ،– ا٨٣ظذ٨ّ يف و٫ظتهت٩

 و٧ّ ا٣اث٣ص ا٣ِا٩٣ يف ا٨٠٣ربادوز ٧ّ ٧ذؼا٣٘ح ٧اٗاي أؿتؼر ا٣يت ا٬٣ٜاابخ

 ُ٭ ا٨ِ٣ا٢ بكؽ يف فًذ٤خّ  دوزها أ٪ّ  ٥ٜ٫ ٩٣ ئ٪ ا٣سأط٨ارل، ا٨٣سزك يف ا٣ربطىاشًح

 .أخسي وزاء ا٧ذايشاخ ٣ذؼٌٜٝ ِّب٩ ا٨٣اتطسج أو حبٜىٛه٩ ا٨٣وا٣تح

 

ّٜ  ٣ؼ٥٠ا وِّبرا اةح ٝدذؼ  أًح اطذشانء دو٪ ا٨٣ظذ٨ّ ٥ٟ ممشزل هٖس ٧٭ ا٨٣ابرشج ا٣ٛس

 ا٣رب٨٣ا٪ ٛىج أ٪ّ  ئال ا٣رب٨٣ا٪، أُلاء ٧ش٥ ا٬٨٣ذختح ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح ُذل ٬٧ه رشحيح

 ا٣يت ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤وح أو احل٠ى٧ح ٠ُع ا٨٣ظذ٨ّ أو ا٣ؼِث ٥ٟ ٥زيشّ  أ٫ه يف د٨٠٭

 اممّ  ا٣ؼِث، ٧٭% 52 األػاي٪ ةِم يف ِديدذ ال أ٪ زي٠٭ ٧و٤ٜح أ٤ٓتٌح متش٥

ّٛ  درصٗاهتا دٌٌٜد ًظذدٍُ % 49 ُذل دتكادىزًح ً٘سق أ٪% 52 ٣ـ زي٠٭ ال أل٫ه ح،ةد

 ّٜ  دٜرتػها ا٣يت ا٣ٜىا٫سي يف ٛىاي   زأاي   ٤٣رب٨٣ا٪ ٗا٪ّ  األاسض هرا وُذل سي،ا٨٣ذت

 ٧رشوَ يّ أ كد ا٣ٌ٘ذى ػٝ متذ١٤ ٧ه٬ٌح أو اطذ٨اٌُح رشحيح ٥ٟ زلو٨٨٣شّ  احل٠ى٧ح،

 ا٣رشاحئ ممشزل ٥ٟ ٤ٌُه ؿادٚ و٣ى ػّت ٧ابرشج، ٧ـاحلها زيع أو ِّبا ٧سدتى ٛا٫ى٪

 ٧٭ ٬ح٧ٌِّ  رشحيح ٧ـ٤ؼح ٧ّ ا٣دو٣ح ٧ـ٤ؼح دانٛم ػا٣ح ويف األخسي، االطذ٨اٌُح

 ،٧ِسّي  ٛا٫ى٪ ٧رشوَ ػى٢ اطذ٨اٌُح رشاحئ جُدّ  ٧ـا٣ؽ ةسي دانٛم وّٛ أو ا٨٣ظذ٨ّ

 األهساٖ ٥ٟ ةسىض ةٌهنا ٨ٌٗا وا٣ذانش٢ ٨٣خذ٤٘حا األهساٖ ةسي ا٣ذ٘اوق ٠٨ٌٗ٭

 وال رضز ال" و" ا٣رتايض" اإلطال٧ٍ ٨٤٣تدأ هتٜا ا٣ٜا٫ى٪ ٧رشوَ ػى٢ ا٨٣ذانشُح

 ."رضاز

 

 ا٣دو٣ح يف ا٤ِ٣اي ا٣ظ٤وح متذ١٤ ا٨٣ظذ٨ّ رشاحئ خمذ٤ٙ ممشزل أ٪ّ  ٧ِانٮ هرا ه٥ ٠٣٭

م ؿالػايخ ٣ها ٧هنا أُذل ط٤وح هانٞ أ٪ّ  أ٦  ٤ٌُه ؿادٚ و٣ى ػّت ٛا٫ى٪، أيّ  ٗز
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 ٣ها ا٣دطذىزًح ا٨٣ؼا٩ٟ أو ا٣دطذىزًح ا٨٣ظا٣ع أ٪ّ  ٨ٗش٨٤ا ا٣رب٨٣ا٪؟ أُلاء ٥ٟ

اةح ؿالػٌح  ا٣وسًٜح ٫٘ع اُذ٨اد ٣ان زي٠٭ ٗا٫ه ا٣ٔسةٌح، ا٣دزيٜساهايخ يف ا٣ٜىا٫سي ٛز

 .ُدًدج ة٘سوٛاخ ٠٣٭ ٬ُدان

 

 و٧ٜاؿدٮ إلطال٦ا ٧ابدب ئهاز يف وا٥٨ِ٣ ا٨٨٣ازطح ٤ُصيا ئطال٧ٌح جمذ٨ِادان ئ٪ّ 

م ؿالػٌح ٣ها ا٣رشٌُح أو ا٣دطذىزًح ٗا٨٣ؼ٨٠ح و٣هرا وٓاايده،  ٛا٫ى٪ أيّ  ٗز

 ط٤وح ٧٭ أُذل ا٬٣تىًح وا٣ظ٬ح ا٣ٜسآ٪ ط٤وح أل٪ّ  ا٣ِا٧ح، ا٨٣ابدب هرٮ ًانٛم

 ا٨٣ظذ٨ّ دظذّي  ٣يتا هٍ اإلطال٦ ٧ابدب د٠ى٪ و٠٣ٍ اإل٫اس٪، وهىي ا٣ؼِث

 ا٣ٜا٫ى٪ ٜٗهاء بكاز ٧٭ ٪دذ٠ىّ  ا٣رشٌُح وأ ا٣دطذىزًح ا٨٣ؼ٨٠ح ٗا٪ّ  وٛىا٬ٌ٫ه،

ح اوٜٗه   او٨٤ُ   اٜ  ٤  وخ   ان  ِط  وا٣رشًِح  هٖس ٧٭ ٬ذختىاً   أ٪ وجيث اب٣ِرص، و٧ِٗس

ّٗ  ا٣رً٭ ك٨٭ ٧٭ ٧ابرشج ا٣ؼِث  ةِم ٢حتىّ  ث٣ذظ٬ّ  وهرا دج،حمدّ  رشون ٗصي٩ سدذى

 .٬ح٧ٌِّ  هتٜح أو ط٤وح أو ٧ـا٣ؽ خد٧ح يف ٣ِتح ئدل ا٨٣ظا٣ع هرٮ أُلاء

 

 ُهدج ٧ش٥ ةظ٬ىاخ دجحمدّ  ا٣رشٌُح وأ ا٣دطذىزًح ا٨٣ؼ٨٠ح أُلاء ُهدج ود٠ى٪

 األ٧ح، أو ا٨٣ظذ٨ّ ممشزل وةأش٪ ا٣رب٨٣ا٪، أُلاء أو ا٨٣ظذ٨ّ زلممشّ  وُهدج احل٠ى٧ح

 ختد٦ ةسطىاشًح ئدل هإالء ٢ًذؼىّ  ال و٠٣ٍ ٬٧ذختصي٩؟ هٖس ٧٭ ٨٤٣ؼاطتح ُسكح ٗاهن٩

 ا٣رب٨٣ا٫ٌح، احلـا٫ح ابطذشانء ا٧ذايشاخ حأً اتكاسب ٤ُصي٩ ٬ّزي   خاؿح، ٧ـا٣ؽ

 أؿتؽٗ ا٣ِا٣ٌح، األطىز خال٢ ٧٭ ا٣ِا٩٣ ةس٨٣اانخ أ٤ٓث يف ا٣ٌى٦ حيدز ٧ش٨٤ا

 ُلى ٧ـا٣ؽ زةى ةد٢ ا٧ذايشاخ اتكاسب ٧ِانٮ ا٣رب٨٣ا٪ جطدّ  ئدل ا٣ىؿى٢

 ُ٭ ا٣دٗاَ يف اطذ٨ادح أٟرث جي٤ِه مما ٤هازيشّ  ا٣يت االطذ٨اٌُح ا٣رشحيح مبـا٣ؽ ا٣رب٨٣ا٪

 .٫٘ظه اخلاؿح ٧ـاحله ُ٭ دٗاَ أل٫ه ٧ـاحلها

 

اةح هرٮ أ٪ّ  و٫ِذٜد  ٓذي وا٨٣ؼ٤ٌح ا٨٣سزكًح ا٨٣ظذىايخ ُذل دذ٩ّ  ا٣يت ا٣ؼِتٌح ا٣ٛس

 و٧ا ا٣ِا٦ ا٣سأي زلممشّ  ئدل ابإلكاٗح ٟا٧ال، ةدوزٮ ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ٩ًٜ ٩٣ ائذ ٟاٌٗح
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 ا٣ِا٦؟ يا٣سأ ط٤وح ٧ِىن ٨ٗا. أًلا ةدوزها ا٣ساةِح اب٣ظ٤وح ًظ٨ى

 

 ا٣ِا٦ ا٣سأي ط٤وح ―4

 

 أب٪ّ  ا٠٣شذي ٩٤ًِ أ٪ دو٪ ا٣ساةِح، ا٣ظ٤وح ٧ـو٤ؽ اإلُال٦ زطا٢ ُذل و٤ًٝ   ٧ا ُادج

 ًهس وٛد .ا٣ِا٦ ا٣سأي ممش٤ى أخسي وةِابزج ا٣ظ٤وح، هرٮ ممش٤ى ه٩ اإلُال٦ زطا٢

 اجل٨اهذي ُذل آ٫راٞ ه٤ٜروأ   ة٘س٫اس، 28٦ ا٣ٜس٪ أواخس يف ا٣ساةِح ا٣ظ٤وح ٧ـو٤ؽ

 ٌر٨ّ ط   وٛد وا٨٣ٌاهساخ، ا٣شىزج خال٢ ٧٭ زٓابهت٩ د٬ٌ٘ر ا١٤٨٣ ُذل ٗسكر ا٣يت

 ا١٤٨٣ وهٍ آ٫راٞ ط٤واخ سالز ئدل ئكاٗح ةِحاا٣س  اب٣ظ٤وح اجل٨اهذي هرٮ

 ئدل ط٤وح أهنا ا٣ٌى٦ ًِذٜد ٨ٟا و٣ٌع ا١٤٨٣، ًد يف ٤ٟها ٟا٫ر وا٣رب٨٣ا٪، وا٬٠٣ٌظح

 ٬٧٘ـ٤ح د٠ى٪ أ٪ جيث ا٣يت وا٣ٜلاةٌح حوا٣ذرشًٌِ ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣شالز ا٣ظ٤واخ طا٫ث

 ئال ا٣ساةِح ا٣ظ٤وح ٧ـو٤ؽ ًؼّ و٩٣ ٧ى٫ذٌظ٠ٌى، ذ١٣ هسغ ٧ش٨٤ا ةِم ُ٭ ةِلها

 ئدل اجلساةد ئػدي ٬٧دوب وؿٙ ٬ُد٧ا هاش٤ًٌر و٤ًاي٦ ا٠٣ادث ًد ُذل ئجن٤رتا يف

 ُذل و٤ًٝ   ا٨٣ـو٤ؽ ٗأؿتؽ اجل٨اهذي، ممش٥ أي ا٣ساةِح، ا٣ظ٤وح ٥ممشّ  أب٫ه ا٣رب٨٣ا٪

 .٦32ا ا٣ِ ا٣سأي يف وا٣أتسذي وا٣هتٌٌع ا٣ذؼس١ً ُذل ٛدزهتا ةظتث ا٣ـؼاٗح

 

 ٥ٟ ئدل ا٫ذ٥ٜ ة٥ ٜٗى، ا٣ـؼاٗح ُذل اػ٠س   ا٣ِا٦ ا٣سأي ُذل ا٣أتسذي ا٣ٌى٦ ًتٝ و٩٣

 ػّت ة٥ واآلداب، وا٬٘٣ى٪ وا٣ظ٨٬ٌا ر٫رت٫واإل  ٟا٣ذ٤٘صًى٪ وا٬٣رش اإلُال٦ واسة٥

ى٪ اجل٨ٌّ ٥طِ مما اإلطال٧ٍ، ا٣ِا٩٣ يف ا٨٣اسطد  األطهصج هرٮ ُذل ٤٣ظٌوسج ًذاسُز

 يف أطهصج ئدل ٗذذؼى٢ وٓذيه٩،... ا٨٣ا٢ وزطا٢ واأل٨ٌ٫ح ا٣ظايطح ركطا٢ اخلوذيج

 ٥ٟ وزٓابخ وه٨ىػاخ هاخدىطّ  ػٌٜٜح ُ٭ ِرّب د   أ٪ ةد٢ هإالء ٧ـا٣ؽ خد٧ح

 هرٮ ُذل واأل٧ح ا٨٣ظذ٨ّ طٌوسج يكٌ٘ح ئػ٠ا٣ٌح ًوسغ مما اطذشانء، دو٪ ا٣ؼِث

 .طهصجاأل 
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 دطذىزًح ٧إطظح ا٣ساةِح ا٣ظ٤وح هرٮ ٧٭ جت٥ِ ٩٣ ا٣ٔسب يف ا٣داسدذي ٟا٫ر ئ٪

 ا٣ذِتذي ػسًح ةل٨ا٪ ٜٗى واتك٘ر وا٣ٜلاةٌح، وا٣ذرشًٌِح ا٣ذ٬ٌ٘رًح ا٣ظ٤واخ ٧ش٥

 ئ٫والٛا ٣ان زي٠٭ ٗا٫ه األطهصج، هرٮ خمذ٤ٙ ٨٣ظذخد٧ٍ واالُذٜاد وا٬٣ٜد وا٣ذ٠٘ذي

 ٧ا وهرا ا٣دطذىزًح، ا٨٣إطظح ؿ٘ح ا٣ظ٤وح هرٮ ءئُوا ا٠٣س٩ً ٤٣ٜسآ٪ ٛساءدان ٧٭

٭ ﴿ دِادل ٛى٣ه ٧٭ ٣ان ًذتسّي  ٩ْ  َو٣َْذ٠   ٠٬ ٧َح   ٧ه ى٪َ  أ   ُ ْد ذْيِ  ِئدَل  ًَ و٪َ  اخْلَ س   ٧
ِٖ  َوأَيْ و س  ِْ  اِب٨َ٣ْ

ْى٪َ  هْنَ ًَ ٭ِ  َو ٠َ٬سِ  َُ و٣َـىِت١َ  ،ا٨٣ْ 
٩   َوأ  ى٪َ  ه  ٤ِؼ  ْ٘  فدذ٤خّ  خاؿح مجاُح مبِىن أي ،33﴾ ا٨٣ْ 

 ا٣ظ٤واخ خمذ٤ٙ ٗصيا مبا ا٠٬٨٣س ُ٭ وهنٌه اخلذي ئدل ودُىده ا٨٣ظذ٨ّ دسةٌح يف ٧ه٨هتا

 طتؼا٫ه اهلل هنى و٧ا وا٨٣ِسوٖ اخلذي ٧ّ ٘ٝدذّ  ال أب٨ُا٢ دٜى٦ ٟا٫ر ئ٪ األخسي

 اب٨٣ِسوٖ ٭ًاآل٧س  هٌتح" دظ٨ٌح ٤ٌُه ٫و٤ٝ أ٪ زي٠٭ اجل٨اُح وهرٮ ٬ُه، ودِادل

 دذىٛٙ ال وا٣يت ،"ا٣ِا٦ ا٣سأي ط٤وح" ٧ش٥ أخسي دظ٨ٌح أيّ  أو" ا٠٬٨٣س ُ٭ سيوا٣انه

 زطا٢ ئدل ّدذىطّ  ة٥ ا٣تِم، ًِذٜد ٨ٟا ا٣دً٭ و٨٤ُاء ا٨٣اسطد وخوابء وُاي ٬ُد

 طحا٨٣ٜدّ  ا٨٣ه٨ح ِّبرٮ ًٜى٧ى٪ ا٣رً٭ و٥ٟ واآلداب، وا٠٘٣س وا٣ظ٨٬ٌا وا٣٘٭ اإلُال٦

 .٣ٌداب ٠٣٭ ا٨٣ه٨ح ة٬٘ع األ٧٭ زطا٢ ًٜى٦ ٧ش٨٤ا ا٣ـىزج، أو ا٩٤ٜ٣ وأ اب٤٣اس٪

 

 ٥هسه ً   مما ذسي٧ؼذّ  ًتٜىا ال ٪أ هإالء ُذل أ٫ه ا٠٣سزيح اآلًح هرٮ يف أت٤٧ان ٧٭ ٣ان وًتدو

 ًٜى٧ى٪ ا٣رً٭ ممشزل ٥ٟ دل٩ دطذىزًح ٧إطظح أو هٌتح يف اال٫ذٌا٦ ٤ِٗصي٩ رضِّب٩،

 وئدازج ةذظٌذي دٜى٦ أ٪ ا٣هٌتح هرٮ وُذل آ٫٘ا، ذركانه٩ ا٣رً٭ ا٬٣ت٤ٌح ا٨٣ه٨ح ِّبرٮ

 ا٣ظ٨٬ٌاةٌح وا٨٣إطاسخ ا٣رتةٌح وأ٧اٟ٭ وا٨٣اسطد ٟا٣ذ٤٘صًى٪ ال٦ُاإل  أطهصج

 ا٣ِا٦، ا٣سأي ؿانُح هاُربَ  زي٠٭ ا٣يت ا٣ىاسة٥ ٧٭ وٓذيها... ا٬٣رش ودوز وا٬٘٣ى٪

 ٛد ٠٫ى٪ ٜٗى ا٣ؼ٥٠ وِّبرا. ا٠٬٨٣س ُ٭ وًهنى٪ وا٨٣ِسوٖ ابخلذي خال٣ها ٧٭ أي٧سو٪

 أؿؼاِّبا ًد يف االدـاالخ ةِرص ـٙا٨٣ذّ  ا٣ِرص هرا يف األطهصج أخوس وكِان

 حتر أو وا٣ؼ٨ى٣ٌح ا٣دتكادىزًح األ٨ٌ٫ح يف ا٣ظ٤وح أًدي يف وكِها ةد٢ احلٌٌٜٜسي

 .ا٣ربطىاشًح ا٣دزيٜساهايخ يف ا٣ٌى٦ ػاؿ٥ هى ٧ش٨٤ا واأل٨ُا٢ ا٨٣ا٢ زطا٢ طٌوسج
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 إبُواء ئال احلدًشح ا٣داسدذي خمذ٤ٙ ٤ُصيا ٫ـر ا٣يت احلسايخ خمذ٤ٙ ك٨ا٪ زي٠٭ وال

 ا٣هٌتح يف أُلاء أٟا٫ىا طىاء ا٠٬٨٣س ُ٭ وا٣انهسي اب٨٣ِسوٖ اآل٧سً٭ ٣هإالء ٫حاحلـا

ُّ  ٣ريا ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ ُذل ذ١٣ يف و٫ظذ٬د ال، أ٦ ٤ه٩متشّ  ا٣يت  ًٜذ٤ى٪ ا٣رً٭ دًذى

و٪َ  ا٣َِرً٭َ  ِئ٪َ  ﴿ ا٣انض ٧٭ اب٣ٜظى أي٧سو٪ ا٣رً٭ س   ٘ ٠ْ ٤ ى٪َ  ا٤َ٣ـهِ  ِِباَيِخ  ًَ ذ  ْٜ ًَ سيَ  َو ٌه  ا٬َ٣ِت

ذْيِ  َٔ ٝ   ِة ى٪َ  َػ  ٤ ذ  ْٜ ًَ و٪َ  ا٣َِرً٭َ  َو س   ٧
ْظِى  أَيْ ِٜ ٩ ا٣اَنِض  ٧ِ٭َ  اِب٣ْ ه  ْ َترشه َراب   َٗ َِ ﴾ َأ٩ٌ٣ِ   ِة

34
، 

ّ زي٠٭ وال األ٫تايء، دزطح ٧٭ ٛسًتح ٗدزطهت٩  ا٣يت ا٣هٌتح هٖس ٧٭ ئال ُهن٩ احلـا٫ح ٗز

 دانٛم أو ا٫ى٪ا٣ٜ ٤ُصيا ًِاٛث أب٨ُا٢ ا٣ٜاي٦ ػا٣ح يف أو ٧ىكىٌُح ألطابب ٤ه٩متشّ 

 .ِّبا واأل٧ح ا٨٣ظذ٨ّ ٤ٟ٘ه٩ ا٣يت ا٬٣ت٤ٌح ا٨٣ه٨ح

 

 األخسي ا٣ظ٤واخ خمذ٤ٙ ُ٭ ات٧ا اطذٜالال ٧ظذ٤ٜح د٠ى٪ أ٪ ا٣هٌتح هرٮ وُذل

 وا٣ري ٧ـاحله، ُ٭ دداّٗ ا٣ري ٨٤٣ظذ٨ّ خم٤ـح د٠ى٪ ٍٟ ا٣ظايطٌح واألػصاب

 ٬ٌٗح أ٨ُا٢ ٧٭ ٬رشٮد مما هإالء أطىز ددّٗ ٧ش٨٤ا ذ١٣، ٧ٜاة٥ خاؿح رضًتح ا٣ه ًدّٗ

 أ٪ زي٠٭ ال ا٠٬٨٣س ُ٭ ا٣هنٍ وخاؿح اب٨٣ِسوٖ األ٧س ٠٣٭. وئُال٧ٌح و٠ٗسًح وأدةٌح

ُّ  ٬ًذ٩ٌ  .ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ودٜىًح ةذ٩ٌٌ٬ ئال أٟرث ٩وًذد

 

 ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ―5

 

-G.W.F Hegel (1770 ه٥ٌٔ ٗسدزٞ ٤ٗه٤د طىزض األ٨٣اين ا٤ٌ٘٣ظىٖ ًِذرب

 تكاةه يف وذ١٣ 29،٦ ا٣ٜس٪ يف ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ٤ؽ٧ـو اطذ٥٨ِ ٧٭ ٢أوّ ( 1831

 وا٣رشٟاخ ا٨٣ه٬ٌح ٬٤٣ٜاابخ دٌٛٝ ةذؼ٥ٌ٤ ٛا٦ أ٪ ٗتِد ،"احلٝ ٤ٗظ٘ح أؿى٢"

 اسةدج ٟا٫ر ا٣يت ا٨٣ؼ٤ٌح وا٨٣ظذ٨ِاخ االطذ٨اٌُح وا٣وتٜاخ ا٣ظايطٌح وا٣ٜىي

 ا٨٣إطاسخ هرٮ ةِم أب٪ّ  ا٣ٜى٢ ئدل ه٥ٌٔ ٥دىؿّ  األ٨٣اين، ا٨٣ظذ٨ّ يف آ٫راٞ

 وأ٪ّ ... ٣ه أتسذي ال مجهىز دجمسّ  ا٣انض ٠ًى٪ ٛد وةدوهنا ُهنا، ٓىن ال ةرشًح رضوزج"

 ودوز ٟربي أه٨ٌح ٤ٌُه دلٍ٘ ٣يتا هٍ اجل٨ِايخ هرٮ مبخذ٤ٙ ا٣٘سد ازدابهاخ
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 هى اجل٨ِايخ ٧٭ مجٌِح ئدل ا٣٘سد ا٫ذ٨اء وكِه ػدّ  ئدل ه٥ٌٔ وذهث ،"ًررك

 اال٫ل٨ا٦ دو٪ ٣ىػدٮ ا٣٘سد ةٜاء ٪ّ أل  ا٨٣ىاه٬ح، ؿ٘ح ٠ًذظث ٠٣ٍ ا٣رضوزي ا٣رشن

 ئدل يإدّ ً   مما وا٧ذـاؿه، ٨ِٛه ا٣ظ٤وح ُذل ٥هسّ ً   ا٣ري هى د٩ٌٌ٬ أو مجٌِح يّ أ ئدل

 ا٨٣ظذ٨ّ ةسي ا٣دو٣ح داخ٥ ا٣ذىاش٪ ٌٗخذ٥ ا٣ظ٤وح، هٖس ٧٭ ا٨٣ظذ٨ّ ئكِاٖ

وا٣ظ٤وح
35
. 

 

 اداطذتد ٨٣ىاطهح ٟرشن ا٣ظاييس وا٨٣ظذ٨ّ ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ه٥ٌٔ وكّ وه٠را

 ا٣ظايطٌح ٓذي اجل٨ِايخ يف االخنسان دو٪ ٜٗى ٧ىاهان ا٣٘سد ةٍٜ ٣ى أل٫ه ا٣ظ٤وح،

 ا٣ظاييس، ا٨٣ظذ٨ّ دؼ٥٠ ا٣يت ا٣ظايطٌح األػصاب أو ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ٥دؼ٠ّ  ا٣يت

 ٧ـاحله٩، ورضب ا٨٣ىاه٬سي ٨ّٛ ا٣دو٣ح أطهصج ًدها يف ا٣يت ا٣ظ٤وح ُذل ًهس٥

 وط٤ٌح هٍ ا٣ظايطٌح واألػصاب ا٨٣دين ذ٨ّا٨٣ظ أ٪ّ  ٧٘ادها ٫ذٌظح ئدل ٫ـ٥ و٣هرا

 اجل٨ِايخ خمذ٤ٙ يف ا٨٣ه٥٠ٌ وا٨٣ظذ٨ّ ا٣ظ٤وح ةسي ا٣دو٣ح يف ا٣ذىاش٪ ُذل ٤٣ؼ٘اي

 ٧٭ اال٫ذخاابخ هسًٝ ُ٭ ا٣ظ٤وح ئدل وؿ٥ ػصب أيّ  أو ا٣ظ٤وح مت٬ّ ا٣يت واألػصاب

 أ٪ّ  ا٣ٜى٢ زي٬٠ان أخسي وةِابزج و٧ـاحله، ا٨٣ظذ٨ّ كد ا٣دو٣ح أطهصج اطذ٨ِا٢

 ا٬ِ٣رصً٭ ةسي ا٣ذىاش٪ ُذل ٤٣ؼ٘اي وط٤ٌح هٍ ا٣ظايطٌح واألػصاب ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ

 ا٣دو٣ح دا٧ر ٧ا ا٨٣ظذ٨ّ، أو وا٣ؼِث ا٣ظ٤وح وه٨ا ا٣دو٣ح ُانرص ٧٭ ا٨٣ذؼسٟسي

 .وا٣ظايدج ا٣ظ٤وح، اإل٩ٌ٤ٛ، ا٣ؼِث، وهٍ ُانرص أزةِح ٧٭ ٥دذؼ٠ّ 

 

 هى ا٣ظايطٌح و٣ألػصاب ٨دينا٣ ٨٤٣ظذ٨ّ ئكِاٖ أيّ  ٗا٪ّ  األاسض هرا ُذل وةانء  

 خد٧ح وهٍ وًٌ٘هتا، ُ٭ اب٣ذخزل ٤٣ظ٤وح ًظ٨ؽ ذ١٣ أل٪ّ  ٤٣دو٣ح، ئكِاٖ

 يًإدّ  مما ط٨٤اي، ٠ًتؼها ٧٭ جتد ال ألهنا ا٣دو٣ح، طظ٩ د٬خس وةر١٣ واأل٧ح، ا٨٣ظذ٨ّ

 ًىّٛ أ٪ زي٠٭ مما وا٩٤ٌ٣، وا٣ٜهس االطذتداد كد ه٬سياا٨٣ى ٧٭ ٗىكىي ٥ِٗ زدّ  ئدل

 ا٣دو٣ح يكا٪ شوا٢ يف طتاب د٠ى٪ أ٪ زي٠٭ أه٤ٌح ٟؼسب ٧هنا ٧٘سّ  ال خواّب ٧ يف ا٣دو٣ح

 احلدًشح ا٣دو٣ح دظٌذي يف أاسطٌح ٛاُدج وكّ زي٬٠ان هرا ٥ٟ ُذل وةانء ذاهتا،
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 وجمذ٨ِها ا٣ظايطٌح أػصاِّبا ةٜىج ئال د٠ى٪ أ٪ زي٠٭ ال ا٣دو٣ح ٛىج أ٪ّ  وهى وا٨٣ِارصج،

 ا٣ظايطٌح األػصاب ئكِاٖ ا٣ظ٤وح حتاو٢ أ٪ هى ا٣دو٣ح دشيدّ  خوس أٟرب وأ٪ّ  ا٨٣دين،

 .ػذىاهئاا أو ًدها يف أدواخ ئدل حتى٤ًها أو ا٨٣دين وا٨٣ظذ٨ّ

 

 خمذ٤ٙ ٟا٫ر ئذا ٤٣دو٣ح دٜىًح هٍ ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ٛىج أ٪ّ  ا٠٣شذي ُذل ؤًٌث

 ٓذي اجل٨ِايخ ٧ها٦ ٧٭ أل٪ّ  ررك،د   ُسا٥ٌٛ دو٪ جيث ٨ٟا مبها٧ها دٜى٦ اجل٨ِايخ

 متش٤ه ا٣ري ا٨٣ظذ٨ّ ٧اسُدج يف ا٨٣اسه٨ح وا٨٣ِارصج احلدًشح ا٣دو٣ح يف ا٣ظايطٌح

 .واالطذ٨اٌُح ا٨٣ا٣ٌح ا٣دو٣ح أُابء ٧٭ ا٣ذخٌ٘ٙ ئدل يًإدّ  مما وخد٧ذه

 

 اإلطال٧ٌح وا٩ٌٜ٣ ا٨٣ابدب ؿ٩ٌ٨ ٧٭ هى اجل٨ِايخ خمذ٤ٙ يف ا٨٣اسه٨ح ٪ّ أ وًتدو

 وٓاايخ ٧ٜاؿد وحتٌٜٝ س،ا٠٬٨٣ ُ٭ وا٣هنٍ اب٨٣ِسوٖ األ٧س واسة٥ ٧٭ وط٤ٌح ألهنا

 هٍ اإل٫اس٪ ػٜىٚ ُ٭ ا٣دٗاَ و٨ٌ٬٧اخ مجِايخ يف ٧اسه٨ذان ٨ٗشال اإلطال٦،

 وا٣ِسق ا٬٣٘ع ػٍ٘ وهى اإلطال٧ٌح ا٣رشًِح ٧ٜاؿد ٧٭ ٧ٜـد حتٌٜٝ ِّبدٖ ٥٨ُ

 ٥٨ُ هى و٨٤ٌُح سٜاٌٗح مجِايخ يف ٧اسه٨ذان وٟر١٣ اإل٫اس٪، وػٜىٚ وركا٧ح

 ودسةىًح د٬ًٌح مجِايخ يف و٧اشزتكان ،ود٨٬ٌذه ا٥ِٜ٣ ػٍ٘ ٧ٜـد ٣ذؼٌٜٝ

 هى ا٣ٌى٦ ٫ظذٔسةه و٧ا ا٣دً٭، ػٍ٘ ٧ٜـد حتٌٜٝ يف ٧اّن  ٧اسه٨ح هٍ وئؿالػٌح

 خمذ٤ٙ هٖس ٧٭ ٬ْٝ٘ د   ويكٙ ا٨٣ظذ٨ّ أ٧ىا٢ ٧ساٛتح هتا٧ه٨ّ  مجِايخ وطىد ُد٦

 ا٨٣ا٢ ػٍ٘ واسة٥ ٧٭ وط٤ٌح هرٮ أل٪ّ  وه٬ٌح، أو حم٤ٌح ٟا٫ر طىاء ا٣ظ٤واخ

 ٖوًذرصّ  ٬ًٜ٘ه يكٙ ًِٖس أ٪ ػٜه ٧٭ ا٣ري ا٨٣ظذ٨ّ ٧ا٢ ا٨٣ا٢ دا٦ ٧ا ود٨٬ٌذه،

ّٟ  ٧٭ ٌٗه  ٮ،ػدّ  ٬ُد زًترّ  ٧٭ ٥ٟ وًىٛٙ ٌٗه، ا٣ذرصٖ يف وا٨٣ظذ٨ّ األ٧ح ٤ذهو

 ودىٌُذه ٨٤٣ظذ٨ّ االٛذـادًح ا٣رتةٌح مبه٨ح اجل٨ِايخ هرٮ ٦ٛاي  ئدل ابإلكاٗح

ِّ  اطذش٨ازا واطذش٨ازها ٣أل٧ىا٢ األ٧ش٥ اب٣ذىًٌٙ  .ا٣دو٣ح اٛذـاد ديد٦ ٬٧ذظاو االٗ

 

 ٬٧ّ هٍ ا٣ٔسةٌح ا٣دزيٜساهايخ يف ا٨٣دين ٨٤٣ظذ٨ّ ا٣سةٌظٌح ا٨٣ه٨ح ٟا٫ر وئذا
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 وًسوٗان، ٧ابدةان كىء يف ٗا٫ه ا٨٣ظذ٨ّ، كد ا٣دو٣ح أطهصج اطذ٨ِا٢ ٧٭ ا٣ظ٤وح

 اجل٨ِايخ هرٮ خمذ٤ٙ ئدل أخسي وًٌ٘ح ٫لٌٙ أ٪ اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ يف حن٭ إب٠٧ا٫ان

 ًذ٩ اب٨٣ِسوٖ األ٧س ٟا٪ ٗا٪ ا٠٬٨٣س، ُ٭ ٣هنٍاو اب٨٣ِسوٖ األ٧س ٌٜٝحت ٧ه٨ح وهٍ

 ا٠٬٨٣س ُ٭ ا٣هنٍ ٗا٪ّ  اجل٨ِايخ، خمذ٤ٙ هٖس ٧٭ ا٣رتةىي وا٥٨ِ٣ ا٣ذىٌُح هسًٝ ُ٭

 جيث، ٨ٟا وا٣ىه٬ٌح ا٨٣ه٬ٌح ةىاطابده ًٜى٦ ال ٧٭ ٥ٟ وٗلؽ مبساٛتح ًذ٩ّ  أ٪ زي٠٭

 أو ٧سب   أو أطاتذ أيّ  ًظذوٌّ ه٥ ال٧ٌرا٣ذ ألو٣ايء ٛىًح مجِايخ من١٤ اسكّ  ٣ى ٨ٗشال

 ا٨٣سىض ُ٭ ٤٣دٗاَ مجِايخ من١٤ اسكّ  و٣ى ا٥٨ِ٣؟ يف ا٣ذخاذ٢ دسةىًح ٧إطظح ئدازج

 و٧ه٨ذه ة٤٨ِه دي٥ أ٪ ٧ظذؼ٘ى ئدازج أو هتٌث أيّ  إب٠٧ا٪ ٗه٥ ٧ىّٛ، ٥ٟ يف ٛىًح

 ازج،اإلد ةذيوٛساهٌح كد ا٨٣ىاه٭ ُ٭ ٤٣دٗاَ ٛىًح مجِايخ من١٤ سكا و٣ى ؟ا٬٣ت٤ٌح

٥ أ٪ ٠ً٭ ٧ه٨ا ئدازي ألي زي٠٭ ٗه٥  مجِايخ من١٤ اسكّ  ٣ى أ٨ُا٣ه؟ يف ا٨٣ىاه٭ ًِٛس

 ٜٗى دؼ٥ٔ أ٪ ا٨٣ـا٫ّ وئدازاخ ٨ِ٤٣ا٢ زي٠٭ ٗه٥ ا٣ىهًن، االٛذـاد حل٨اًح ٛىًح

 اإل٫اتض؟ يف هاٛهتا زةّ ٧٭ أ٥ّٛ 

  

 أو ازئه أيّ  دّٗ يف ٧ه٨ا دوزا د٤ِث أ٪ زي٠٭ اجل٨ِايخ ٧٭ ا٬٣ىَ هرا أ٪ّ  و٫ِذٜد

اةح ٧٭ خىٗا ًسا٦ ٧ا أػظ٭ ُذل ة٤٨ِه ٤٣ٜاي٦ ٧دًس وأ ُا٥٧  اجل٨ِايخ خمذ٤ٙ ٛز

ّ يف احلٝ اجل٨ِايخ ٣هرٮ ٟا٪ ئذا خاؿح ا٨٣هًن، ا٣ل٨ذي ٬٧ِد٦ ٟا٪ ائذ ٤ٌُه  ٗز

 هرا ٠٣٭ .ا٨٣ظذ٨ّ ٣ؽا٧ـ ُ٭ دداّٗ ةىؿ٘ها ا٨٣ظذ٥ٜ ا٣ٜلاء أ٧ا٦ ٛلاةٌح دُىي

م ٨٠ٗا وا٨٣ـا٣ؽ، ا٣ذىاش٪ حيٍ٘ ِٗاال ٛا٫ى٫اي د٨ٌٌ٬ا ًظذدٍُ األ٧س  أو دي٥ّ  أ٪ ٫ٗس

م ٗا٫ان مبه٨ذه، وًٌ٘ح ؿاػث أيّ  ٥٨شي    اجل٨ِايخ ةِم دظذ٥٨ِ أ٪ أًلا ٫ٗس

 ا٨٣ظذ٨ّ يف هٖس ٥ٟ جن٥ِ أ٪ زي٠٭ ا٣ؼ٥٠ ِّبرا أب٫ه و٫ِذٜد ػخـٌح، ألٓساق

 ٠ٌٗى٪ ٧شذل، ةـ٘ح وا٨٣ظذ٨ّ ا٣دو٣ح وخد٧ح ا٥٨ِ٣ ئدٜا٪ ئدل اآلخس ا٣وٖس ًدّٗ

 ا٬٣ٌا٦ ًؼته ٨٤٣ظذ٨ّ ا٣ذ٩ٌٌ٬ هرا ٠ًى٪ وه٠را واشدهاز، ٦دٜدّ  يف دامئا ذ٨ّا٨٣ظ

 ةِلها جترب وٓذيها... واأل٨ٛاز ٟا٠٣ىاٟث ُانرصٮ ٧٭ ٬ُرص ٥ٟ جتد أً٭ ا٠٣ىين

 .اخذال٣ه وُد٦ ا٠٣ى٪ طال٧ح حيٍ٘ مما ُظٌث ةذىاش٪ ةِلا
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 ا٨٣ظذىايخ، ٥ٟ يف ا٫ذرشخ ئذا ئال أٟرب ِٗا٣ٌح ٣ها د٠ى٪ أ٪ ٤٣ظ٨ِايخ زي٠٭ وال

 ا٨٣ظذىي وُذل وا٣ىالايخ وا٣ت٤دايخ وا٨٣دارش األػايء ٧ظذىي ُذل مجِايخ ٬ٗظد

 دّٗ مما ا٣ىه٬ٌح احلدود خدِدّ  ُا٨٣ٌح و٨ٌ٬٧اخ مجِايخ جند ا٣ٌى٦ ة٥ ا٣ىهًن،

 ػٜىٚ ُ٭ ا٣دٗاَ ٨ٌ٬٧اخ ٧ش٥ ا٣ِا٨٣ٍ، ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ُ٭ احلدًص ئدل ا٣تِم

 ٟٔس٬ًتٌع، ا٣ظ٩٤ ُذل واحل٘اي ا٣تٌتح محاًح و٨ٌ٬٧ح ،ا٣دو٣ٌح ا٣ِ٘ى ٨ٌ٬٨ٟح اإل٫اس٪

. وا٨ٌ٬٨٣اخ اجل٨ِايخ ٧٭ وٓذيها... ػدود ةال وأهابء ػدود ةال ؿؼاٗح وٟر١٣

 هرا ٥دؼ٠ّ  ا٣يت اجل٨ِايخ خمذ٤ٙ ئدل اال٫ل٨ا٦ ا٨٣ظ٨٤سي ُذل ا٣ٌى٦ ا٣رضوزي و٧٭

 وا٨٣ه٩ّ  ح،ا٣ِا٨٣ٌ وا٨ٌ٬٨٣اخ اجل٨ِايخ ةِم ئ٫اشء أو ا٣ِا٨٣ٍ ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ

 ٪أ زي٠٭ ا٨ٌ٬٨٣اخ خمذ٤ٙ يف ٧اشزٟهت٩ أل٪ّ  ا٣ها٧ؽ، ُذل أ٫٘هس٩ ئةٜاء ُد٦ هى

 ا٣تٌتح تك٤ىز ا٣ِا٨٣ٌح ا٨٣اش٥ٟ ٧٭ ٠٤٣شذي وػ٤ى٣ه اإلطال٦ زؤي إلةالْ هسًٜح د٠ى٪

 وا٣ذ٘اوخ اإل٫اس٪ واكوهاد ا٣سوػٍ، وا٣٘ساْ األرس ١ود٠ّ٘  واإلزهاب واجلسزيح

 ٣إلطال٦ ٧ىّٛ ئجياد زي٠٭ ٜٗى ا٣ؼ٥٠ وِّبرا ،ا٨٣اش٥ٟ ٧٭ وٓذيها ا٣وتٍٜ

 ُ٭( ؾ) هللا زطى٢ ٛا٣ه مما هرا هسػان يف و٬٫و٤ٝ ا٣ِا٨٣ٍ، ا٬٣ٌا٦ يف وا٨٣ظ٨٤سي

 اهلل ُتد داز يف ػ٤٘ا ٨ُى٧يت ٧ّ هشدخ ٣ٜد" اجلاه٤ٌح يف ُٜد ا٣ري ا٣٘لى٢ ػ٤ٙ

"ألطتر اإلطال٦ يف ةه دٌُر و٣ى ا٩ِ٬٣، محس ةه رل أ٪ أػث ٧ا طدُا٪ ة٭
36
 وزي٠٭ .

 أطابب أػد اجل٨ِايخ هرٮ ٧٭ ا٠٣شذي يف ةٜىج ا٨٣ظ٨٤سي اخنسان ُد٦ ٠ًى٪ أ٪

 .ا٣ِا٩٣ يف ا٨٣انهٝ ٧٭ ا٠٣شذي يف كده٩ ا٨٣سد٠تح اجلساة٩ ػى٢ ا٣ـ٨ر

 

 ا٨٣ظذ٨ّ، ٧ـا٣ؽ ومحاًح ط٤وح أًح مجاغ بكؽ ٧ه٨هتا ٣ٌظر اجل٨ِىًح احلسٟح ئ٪ّ 

 اب٨٣ِسوٖ األ٧س مبه٨ح وا٣ٜاي٦ اإلطال٦، وٓاايخ ٧ٜاؿد حتٌٜٝ أط٥ ٧٭ وا٥٨ِ٣

 أػ٠ا٣ها ة٥٠ ا٣ذ٨٬ٌح يف ا٨٣اسه٨ح ٧هنا ٠٤٣شذي زي٠٭ ة٥ ٗؼظث، ا٠٬٨٣س ُ٭ وا٣هنٍ

 األ٧ىا٢ ٧٭ ا٠٣شذي واطذش٨از وا٨٣ـا٫ّ، وا٨٣ظذؼ٘ايخ ا٨٣دازض ةانء يف ٟا٨٣اسه٨ح

 أ٪ جيث ٣يتا اخلذيًح اجل٨ِايخ خاؿح وا٨٣ظذ٨ّ، ا٣دو٣ح ختد٦ اٛذـادًح ٧اشزًّ يف
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 ٤٣ذال٧ٌر ا٨٣دزطٌح األدواخ ٟرشاء ٜٗى األ٨ُا٢ ةِم يف اخلذي ٥ِٗ ٧٘هى٦ حترص ال

 ٧٭ ٤ٌُان ةد ال ة٥ طد،٨اسا٣ ةانء أو األُايد يف ٤ُصي٩ ا٨٣الةع دىشًّ أو ا٣ٜ٘ساء

 ةانء يف األ٧ىا٢ اطذش٨از ٧ش٥ ا٨٣ظاالخ ٧٭ ا٠٣شذي ئدل ذياخل ٥ِٗ ٧٘هى٦ دىطٌّ

 خال٢ ٧٭ ا٨٣ظذ٨ّ ُذل وٗذيا خذيا طٌدز مما ؿٔذيج د٠٭ ٧ه٨ا ىزاشخا٣ أو ا٨٣ـا٫ّ

 متى٥ً ُذل ٛادزج دـتؽ ئذ ٫٘هسا اجل٨ٌِح دظذًٔن ٨ٟا ا٣توا٣سي، ودؼ٥ٌٔ ا٣ظ٤ّ ئ٫اتض

 ا٣دو٣ح اٛذـاد د٨٬ٌح يف بكذي ةؼ٥٠ داسه٩ اٛذـادًح ٛىج دـتؽ أ٪ وزي٠٭ ٫٘هسا،

 ةٜظى اسه٩د أ٪ اإلطال٧ٌح ٣ألوٛاٖ أًلا وزي٠٭ االٛذـادًح، ا٣ذتٌِح ٧٭ واخلسوض

 و٨٤ُاي دسةىاي وا٨٣ظذ٨ّ ا٣دو٣ح ةانء يف اجل٨ِايخ ٧٭ ا٠٣شذي طا٫ث ئدل بكذي

ان ئذا وذ١٣ واٛذـاداي،  ػدًاث د٨ٌٌ٬ا ةالدان يف األوٛاٖ د٩ٌٌ٬ ٫ٌِد يكٙ ُٗس

 .ا٨٣ِارصج اطاخاحلو ٤٣ذؼدايخ ِٗال ًظذظٌث

 

 هٍ ا٣ظايطٌح واألػصاب ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّ ٧٭ ٥ٟ ٛىج أ٪ّ  ا٣ٜى٢ ئدل ٫ـ٥ األخذي ويف

 ًظذ٥ّٔ ( Totalitaire) ػ٨ىرل ٫ٌا٦ ٧٭ ا٣دو٣ح حب٨اًح ا٤ٌ٘٠٣ح ا٣ىاسة٥ ئػدي

 ٧ـا٣ؽ خلد٧ح ا٣دو٣ح أطهصج دظخذي ةد٢ حبذح ط٤وىًح ٧ـا٣ؽ خلد٧ح ُهوًوىّ  ا٨٣ظذ٨ّ

ان ةِد٧ا خاؿح تهجت٬ّ  ُذل ا٥٨ِ٣ جيث ٧ا هرا .ا٨٣ظذ٨ّ  ا٣ؼ٨ى٣ٌح األ٨ٌ٫ح ٟازسٌح ُٗس

 اإلطال٧ٍ ا٣ِا٩٣ و٧هنا ا٣اث٣ص ا٣ِا٩٣ ة٤دا٪ ٧٭ وا٠٣شذي اسةٜا ا٣ؼٌىٌُح ا٣ت٤دا٪ يف

 ٧ا ةه، وا٣ذ٥ٌ٠٬ و٨ِٛه اإل٫اس٪ ئها٫ح ػى٢ اجلتسي ٣ها ٬ًدي أ٧ش٤ح أُور ا٣يت

 .اإل٫اس٪ وركا٧ح ػٜىٚ ٧أس٣ح هسغ ئدل ًدِٗان

 

 اإل٫اس٪ ٜىٚحل طدًدج ٫ٌسج ―6

 

 اإل٫اس٪ ػٜىٚ ٠ٗسج تىندذ أ٪ ا٣اث٣ص ا٣ِا٩٣ ػِىب إب٠٧ا٪ أ٫ه ًِذٜدو٪ ا٣رً٭ ئ٪ّ 

 أو أةدا دإ٧٭ ٣٭ ا٣ؼِىب هرٮ أل٪ بكذي، خوأ ُذل ه٩ ا٣ٔسةٌح ا٨٣٘اه٩ٌ أطع ُذل

 ٠ٌٗٙ وه٨ظٌذه، االطذ٨ِاز وػؼٌح ٧٭ ُا٫ذه ٨٣ا وا٨٣٘اه٩ٌ خاز ا٣ذـىّ  هرٮ يف دشٝ
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 ٬ًىس يكٙو ؟ا٣ٌى٦ اإل٫اس٪ ػٜىٚ ٠ٗسج ٧ـدز ه٩ ابأل٧ع هاودطاّل  ٠ًى٪

ٌٝ جتازج اإلٗسًٍٜ  ا٣اسةٜح؟ ا٣ٜسو٪ يف أطدادٮ كد األوزويب ٧ازسا ٣يتا ا٣ٛس

 

 يف واأل٧س٠ًٌح ا٣٘س٫ظٌح ا٣شىزدسي ٧ّ ٟا٫ر ا٣ٔسب يف اإل٫اس٪ ػٜىٚ ٠ٗسج ٫أشج ئ٪ّ 

 اخلاؿح، ٧ـاحلها وخلد٧ح ا٣ربطىاشًح ا٣وتٜح سىزاخ ئال هٍ و٧ا 28،٦ ا٣ٜس٪ أواخس

 ػسًح خاؿح طذ٨اٌُح،اال  احلٜىٚ دو٪ احلسايخ ُذل ا٠٘٣سج هرٮ خززّك  ا٣ظتث و٣هرا

 وا٨٣ؼسو٧سي، ٨ِ٤٣ا٢ اطذٔال٣ها ًححبسّ  ٣ها ًظ٨ؽ اممّ  االٛذـادي وا٬٣اشن ا٠٤٨٣ٌح

 ُ٭ ٤٣دٗاَ ٫ٜاابخ ئ٫اشء ٧٭ ا٨ِ٣ا٢ زي٬ّ ة٘س٫اس 2792 ُا٦ يف ٛا٫ى٪ ؿدز ٨ٗشال

 ا٣ساةِح ا٨٣ادج ٬٤ٜٗسأ اإل٫اس٪، وػٜىٚ احلسايخ دشيدّ  ذ١٣ أ٪ّ  ٓواء حتر ٧ـاحله٩

 أو ا٨٣ه٬ح ٫٘ع زيازطى٪ ا٣رً٭ ا٨٣ىاه٬ى٪ دخ٥ ئذا" :دٜى٢ ا٣يت ى٪ا٣ٜا٫ هرا ٧٭

ح أو ا٣ـانُح م ةٜـد ةٌهن٩ ا٧ يف اد٘اٛايخ ُٜدوا أو ٧ابػاثخ يف احلٗس  ا٥٨ِ٣ ٗز

 ٤٣دطذىز خما٣٘ح دِدّ  ا٨٣ابػاثخ هرٮ ٗا٪ّ  حمدود، ةش٨٭ ةه ا٣ٜاي٦ أو ابالػرتاٞ

 ا٣ِدًدج ا٨٬٣اذض ٧٭ منىذض هرا ،"اإل٫اس٪ ػٜىٚ وئُال٪ احلسًح ئدل ها٧ىطّ  وهظى٧ا

 وػٜىٚ احلسايخ محاًح وابط٩ ا٣ٜا٫ى٪ ٓواء حتر اإل٫اس٪ اطذٔال٢ متازض ا٣يت

 احلٜىٚ هرٮ أ٪ّ  ُ٭ دذٔاىض أ٪ أًلا ا٣اث٣ص ا٣ِا٩٣ ػِىب إب٠٧ا٪ ٗه٥ اإل٫اس٪،

 ٓواء حتر سسواهتا وهنث ابطذٔال٣ها ٣ألوزويب دظ٨ؽ ٟا٫ر ا٣ٔسب يف ٣دخو   ٣يتا

 ٫ٜاغ داز 2792 ُا٦ يف ة٘س٫اس اإل٫اس٪ ػٜىٚ ئُال٪ وكّ ٗأسانء خ،احلساي اػرتا٦

 ئدل دىطٌِها زي٠٭ أ٦ األوزويب ابإل٫اس٪ خاؿح هٍ ه٥: احلٜىٚ هرٮ ػى٢ واطّ

 واػذٜاز وا٬ِ٣رصًح األوزويب ا٣ذ٨سزك ُذل ًد٢ّ  اممّ  ا٣ِا٩٣؟ ةٜاَ ٥ٟ يف اإل٫اس٪

 .٣٘رتجا د١٤ يف اإل٫اس٪ ػٜىٚ واكِى ِّبا ادظ٩ ا٣يت اإل٫اس٪

 

 أل٪ االطذ٨اٍُ، ٤٣تِد ا٣٘س٫ظٌح ا٣شىزج وكِهتا ا٣يت اإل٫اس٪ ػٜىٚ ٧ابدب ئه٨ا٢ ئ٪ّ 

 ٥ِٗ وركدّ  االطذٔال٢، ممازطح يف دهاوًٌّٜ  ا٣ربطىاشًح، ا٣وتٜح ٧ـا٣ؽ ديد٦ ال ذ١٣

 ومحاًح ،ٞاّل ا٨٣   هٖس ٧٭ أوزواب يف ا٨ِ٣ا٢ ُاانٮ ا٣ري ا٣تؼّ االطذٔال٢ ذ١٣ ُذل
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 االػرتايكح األ٠ٗاز ًهسخ ،اإل٫اس٪ وػٜىٚ احلسايخ محاًح ةدُىي ٣ر١٣ ا٣دو٣ح

 ٧ه٤٨ح ٣إل٫اس٪ االطذ٨اٌُح احلٜىٚ ُ٭ زدذؼدّ  ٗرشُر 29،٦ ا٣ٜس٪ يف وا٣ؼٌىٌُح

 يف ذ١٣ دٗذظظّ . ا٣ربو٣ٌاتزاي د٠ًاتدىزًح ُ٭ سرٗذؼدّ  وا٣ِا٧ح، ا٣٘سدًح احلسايخ

 احلٜىٚ د١٤ ا٪ك٨ ػاو٣ر ٣يتا ا٣ؼٌىٌُح األ٨ٌ٫ح وخمذ٤ٙ ا٣ظىٗاييت االحتاد

 ٨ِٛر ٠٣هنا وٓذيها،... وا٣ـؼح ا٣ذ٩ٌ٤ِ وػٝ وا٥٨ِ٣ ٟا٨٣ظ٠٭ ٤٣٘سد االطذ٨اٌُح

 هتٜح ًهىز بأطاب أػد ٟا٪ مما وٌُٜدج، ودِتذيا ود٨ٌٌ٬ا وطايطاي ٠ٗساي ا٨٣ظذ٨ّ

 ا٣ؼٌىٌُح األ٨ٌ٫ح هرٮ يف طذٔال٢اال  ةدوزها ٧ازطر طدًدج ةذيوٛساهٌح ةسطىاشًح

 أٟا٫ر طىاء اإل٫اس٪ ػٜىٚ ٧٭ طا٫ث ئه٨ا٢ اطذؼا٣ح ُذل ًد٢ّ  مما األػادًح،

 .طايطٌح أو اٛذـادًح أو اطذ٨اٌُح

 

 حلٜىٚ ا٣ِا٨٣ٍ اإلُال٪ ا٨٣ذؼدج األ٩٧ هٌتح أؿدزخ 2948 دًظ٨رب 20 ويف

 وكِذه ا٣ري وا٨٣ىاه٭ اإل٫اس٪ ػٜىٚ ئُال٪ بكذي ػدّ  ئدل ًؼته ا٣ري اإل٫اس٪،

 االٛذـادي اجلا٫ث يف اأ٧ّ  ا٣٘سدًح، احلسايخ ُذل ٗسزّك  ،2792 ُا٦ يف ا٣٘س٫ظٌح ا٣شىزج

 ةسي بكذي رصاَ ةِد ٨ٌٗا ٬ٗأش ا٠٤٨٣ٌح، ػٝ ك٨ا٪ ئدل ئال ًرش ٩٤ٗ واالطذ٨اٍُ

 ها٣تر ٬ُد٧ا ا٣دو٣ٌح ا٨٣ؼا٥ٗ خمذ٤ٙ يف ا٣سأط٨ارل وا٣ِا٩٣ ا٣اث٣ص ا٣ِا٩٣ ة٤دا٪

 ٠٣٭ اس٪،اإل٫ حلٜىٚ ا٣ِا٨٣ٍ اإلُال٪ يف ةىكىغ االطذ٨اٌُح احلٜىٚ إبكاٗح األودل

م ا٣سأط٨ارل ا٣ِا٩٣ ٟا٪  ا٣ِا٩٣ جتاٮ ٧ظإو٣ٌح ٣ه أب٪ّ  ٩ًهّت  أ٪ ٧٭ خىٗا ذ١٣ دامئا ًٗس

 ا٣ٜىي ةِم ووؿ٤ر األخذي، هرا ٬٧ه ًِاين ا٣ري ا٣ٜ٘س طتث هى أل٫ه ا٣اث٣ص،

 ٧ابدب ٓواء اطذ٨ِا٢ ئدل األ٧س٠ًٌح ا٨٣ذؼدج ا٣ىالايخ زأسا وُذل ا٣ٌى٦ ا٣ٔسةٌح

 ٠ٗسج ٗه٥. ا٣سأط٨ا٣ٌح االطذٔال٣ٌح ٨٣وا٣هبا ديلّ ال ٫٦ٌا  ٥ٟ كد اإل٫اس٪ ػٜىٚ

 ُا٨٣ٌح؟ ٠ٗسج ػٜا هٍ ا٣ٔسةٌح اإل٫اس٪ ػٜىٚ

 

 ا٧ـدزه ٠ً٭ ٩٣ ا٣ٔسب يف ٫أشخ ا٣يت اإل٫اس٪ ػٜىٚ ٧ابدب أ٪ّ  طتٝ مما ٣ان ًذتسّي 

 وا٣ربو٣ٌاتزاي االطذ٨اٍُ، ا٣تِد أه٤٨ر ٗا٣ربطىاشًح ٓذي، ال هتٌٜح ٧ـا٣ؽ ئال
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 أو ٗتح أو هتٜح دـٌٕ أ٪ اطذؼا٣ح ُذل ًد٢ّ  مما واحلسايخ ظاييسا٣ ا٣تِد أه٤٨ر

 ال ا٨٣ابدب د١٤ أل٪ّ  ا٣انض، ٥٠٣ دـ٤ؽ ُا٧ح ٧ابدب ا٣انض ٧٭ جم٨ىُح أو رشحيح

 هرا ِٗذل ا٨٣ظ٨ىُح، أو ا٣وتٜح د١٤ و٧ـا٣ؽ ةرادٌح ِبخس أو ةؼ٥٠ ٧أتسسج ئال د٠ى٪

 ُ٭ ئال ا٣ترش ٥٠٣ ؿاحلح ُا٨٣ٌح اإل٫اس٪ حلٜىٚ ٧ابدب دـدز أ٪ زي٠٭ ال األاسض

 وركا٧ح ػٜىٚ ابػرتا٦ ا٨٣ظ٩٤ ٬ًّٜ أ٪ ٠٭زي   ا٣ري ا٣ىػٌد ٗا٨٣ـدز ا٣ترش، خا٣ٝ

 ا٣ترش ٥٠٣ ًـ٤ؽ وا٣ري ودِادل، طتؼا٫ه هللا وكِه ا٣ري ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ هى اإل٫اس٪

 .و٠٧ا٪ ش٧ا٪ ٥ٟ يف

 

: ٣إل٫اس٪ ٫ٜى٢ أ٪ ئدل ػاطح يف ٣ظان أ٫ان ٫الػٍ ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ يف داطٌّ  ٤انأت٧ّ  ٗاذا

 ٫٘ظه ويف ذه٬ه يف ٫ٔسض أ٪ و٠ًٌ٘ان دظذ٥ٔ، ال أو دظظ٭ ال أو درضب ال وأ دٜذ٥ ال

 د٬تشٝ أ٪ وزي٠٭ اإل٫اس٪، وركا٧ح ػٜىٚ اػرتا٦ ئدل ددِٗه ٛسآ٫ٌح دـىزاخ جم٨ىُح

 :اآليت يف ا٤٘٣ظٌ٘ح زاخا٣ذـىّ  هرٮ ٥ودذ٨شّ  ،واطذ٨اٌُح ٗسدًح ػٜىٚ ُهنا

 

 أط٥ ٧٭ وٓذيها وط٨ىاخ أزق ٧٭ ا٠٣ى٪ يف ٧ا ٥ّٟ  خ٤ٝ ِادلود طتؼا٫ه اهلل ئ٪ّ  ―

ىَ  ﴿ دِادل ٌٜٗى٢ وٓذيٮ... وط٬ظه ود٬ًه ٣ى٫ه ٠ً٭ ٧ه٨ا اإل٫اس٪ َٝ  ا٣َِري ه  ٩ َخ٤َ  ٧َا ٠٣َ 

ا اأْلَْزِق  يِف   ِ ٌ ٩َ  مَجِ ٭َ  ا٣َظ٨َاءِ  ِئدَل  اْطَذَىيى  س  َظَىاه  َٗ  َّ ىَ  ،َط٨َاَواخ   َطْت ٥ه  َوه  ء   ِة٠  ٤ِ  يَشْ َُ  ٩ٌ ،

ا٢َ  َوِئذْ  َٛ  ١َ ٥   ِئينه  ٨َ٤ْ٣ِاَلِة٠َحِ  َزةُّ ُِ ح   اأْلَْزِق  يِف  َطا َ٘  آايخ ُدج ئدل ابإلكاٗح ،37﴾ َخ٤ٌِ

 ٣هرا س٧ظخّ  دلاودِ طتؼا٫ه اهلل خ٤ٜه يشء ٥ٟ أ٪ّ  ا٨٣ظ٩٤ ذه٭ يف دخ٥د   ٛسآ٫ٌح

 ؛اإل٫اس٪

 

 ؛اإل٫اس٪ هرا ٨ٌُح ُذل ًد٢ّ  مما ،٣إل٫اس٪ ا٨٣الة٠ح طظىد ―

 

 ٧٭ ئة٤ٌع ًوسد ٩٣ ودِادل طتؼا٫ه اهلل ٗا٪ّ  ئة٤ٌظٌح، ؿ٘ح اإل٫اس٪ ُذل ا٣ذ٠رّب  ―

 ٧ّ ٥ِٗ ٧ش٨٤ا ا٣ذىةح ةذظدًد ًظ٨ؽ اهلل ُـاي٪ أل٪ّ  هلل، اأ٧س   ُص ٜٗى أل٫ه زمحذه

 ٠ى٪ً أ٪ ٠٭زي ئها٫ذه أو اػذٜازٮ أو اإل٫اس٪ ُذل ا٣ذ٠رّب  دجمسّ  ٠٣٭ ا٣ظال٦، ٤ٌُه آد٦
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 هرٮ ٬٤ٜٗسأ ،ئة٤ٌع ٧ّ ودِادل طتؼا٫ه هللا ٥ِٗ ٨ا٧ش٤ هلل،ا زمحح ٧٭ هسدٮ يف طتاب

ا٢َ  ﴿ :ا٣ٜسآ٫ٌح اآلايخ ١َ  ٧َا ِئْة٤ٌِع   اَي  َٛ َِ دَ  َأ٪ ٬َ٧َ ر   ٨َ٣ِا َدْظظ  ْٜ َديَ  َخ٤َ ٌَ خَ  ،ِة  َأْطَذ٠ْرَبْ

رَ  َأ٦ْ  ا٣ِسيَ  ٧ِ٭َ  سك  َِ ا٢َ  ،ا٣ْ ٬ْه   َخذْي   َأاَن  َٛ َذًِن  ،٧ه ْٜ َذه   اَنز   ٧ِ٭ َخ٤َ ْٜ ﴾ ِهسي   ٧ِ٭ َوَخ٤َ
38
 ؛

 

دْ  ﴿ اإل٫اس٪ ركا٧ح ٧ـدز اهلل ― َٜ ٧ْاَن  َو٣َ ﴾ آَد٦َ  َةًِن  رَكَ
39
 ،احلٜىٚ أُذل وا٠٣سا٧ح ،

 .واالطذ٨اٌُح ا٣ظايطٌح األةِاد ٥ٟ دذانو٢

 

ّٝ  أبيّ  أ٫٘ظان ٫أس٢ وا٨٣٘اه٩ٌ زاخا٣ذـىّ  هرٮ ُذل ٗتانء  ٫رضةه أو ئ٫اسان   هنسي ػ

 أو ٣ٔذه أو د٬ًه ٠ً٭ ٧ه٨ا ،ذيهآ أو ا٣ظ٤وح أو ا٨٣ا٢ أط٥ ٧٭ ه٫ظذ٤ّٔ  أو ٫ظظ٬ه أو

 ٧ه٨ا اإل٫اس٪ هرا أط٥ ٧٭ يشء ٥ٟ خ٤ٝ ودِادل طتؼا٫ه اهلل دا٦ ٧ا ٣ى٫ه أو ط٬ظه

 ا٣ظايطٌح احلٜىٚ ٧٭ ا٠٣شذي د٬تّ ألاسضا هرا وُذل ؟٧هوأركَ  ةاسهذه د٠٭

 ٠ُع وا٨٣ظذ٨ّ ا٣٘سد ةسي دىاش٪ ا٣يت وٓذيها ...وا٣شٜاٌٗح واالٛذـادًح واالطذ٨اٌُح

 وكِر ا٣يت وا٣ؼٌىٌُح ا٨٣ظذ٨ّ، ٧ـ٤ؼح ٗىٚ ا٣٘سد ٧ـ٤ؼح وكِر ا٣يت ٌح٫اا٣٘سد

ّٗ  ا٣ىاطث ا٣ل٨اانخ هٍ هٍ ٧ا ٠٣٭. ا٣٘سد ٧ـ٤ؼح ٗىٚ ا٨٣ظذ٨ّ ٧ـ٤ؼح  سهادى

 اجل٨ٌّ؟ هٖس ٧٭ اإل٫اس٪ وركا٧ح ػٜىٚ الػرتا٦

 

 :ذ١٣ يف ٫ررك أ٪ ٣ان زي٠٭

 

 ؛دوتٌٜصيا يف وا٣رصا٧ح ودطذىزاي ٛا٫ى٫اي محاًهتا ―

 ؛٤٣ٜلاء ا٣ات٧ح طذٜال٣ٌحاال  ―

 ؛زوػاي ا٣٘سد دسةٌح ―

 وركا٧ح ػٜىٚ ُ٭ ا٨٣داِٗح اجل٨ِايخ طٌعأتو ا٨٣دين ا٨٣ظذ٨ّدِصًص  ―

 ؛اإل٫اس٪

 ا٨٣ٌدا٪ هرا يف ٟا٧ال ةدوزها ا٠٬٨٣س ُ٭ سيوا٣انه اب٨٣ِسوٖ ٭ًاآل٧س  هٌتحٛاي٦  ―

 . األخسي ا٨٣ايدً٭ ٧ش٥
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 امتحاخل

 

 

 ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ ٧٭ ًظذىػٍ أ٪ ا٨٣ِارص ا٨٣ظ٩٤ إب٠٧ا٪ أ٫ه طتٝ اممّ  ٣ان ًذتسّي 

 ومبا ا٨٣ِارص، ا٣ظاييس اب٠٘٣س ذ١٣ يف ٧ظذٌِان طاييس ٫ٌا٦ وأطع ٧إطاسخ

 ،ركهان أ٦ أػتتان ،دِدّ  ا٣يت ا٣ٔسب يف ا٣دزيٜساهٌح ا٣ظايطٌح ا٩ٌ٬٣ ئ٣ٌه وؿ٤ر

 ًِوٍ أ٪ ا٨٣ِارص ا٨٣ظ٩٤ إب٠٧ا٪ ٠٣٭ ا٨٣ِارص، ا٣ِا٩٣ يف ٧وتٝ ٫ٌا٦ أػظ٭

 ٫ٌا٦ هى أٛرتػانٮ ٧ا أ٪ّ  ٫ٜى٢ ال ٠٣٭ .ٛسآ٫ٌح ٧ابديء ٧٭ ئ٫والٛا ،٬٧ه أٗل٥ منىذطا

 ئدل حياتض ا٠٣س٩ً، ٤٣ٜسآ٪ ٛساءج ٧٭ ىظذىػ٧ طهتادا دجمسّ  هى ة٥ ،ئطال٧ٍ طاييس

 ٙيك أي ،احلٌٍٜٜ طهتاداال  ٧٘هى٦ هى هرا أ٪ّ  وًتدو ٠ٗسي، ودوىًس أوطّ ٫ٜاغ

 ا٣ذوتٌٝ ػرّي  ا٠٣س٩ً ا٣ٜسآ٪ و٧ابديء ٩ٌَ ِٛ  ٣ىكّ ٤٨ٌُح و٧إطاسخ ٠ٌ٧ا٫ري٧اخ ٫لّ

 .دججمسّ  ةـ٘ح وا٨٣ابديء ا٩ٌٜ٣ ٣ذ١٤ ا٣ٌى٧ٍ ا٣رتدًد ةد٢
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 الكتاب
  

 مسلمة لدولة وميكانيزمات أسس لوضع صاحبه من اجتهادا الكتاب هذا يعد  
 العامة احلريات تضمن جديدة مؤسسات أساس على وذلك ودميقراطية، معاصرة
 تصبح الشكل وهبذا جدا، واسعة شعبية ورقابة السلطات وتوازن اإلنسان وحقوق

 إقصاء أي   دون االجتماعية رائحهاوش مكوناهتا بكل كلها واألمة اجملتمع ختدم دولة
 هو كما فقط، واحد أيديولوجي تيار أو حزب أو فئة خدمة يف دولة تكون أن بدل
 الغرب، يف الدميقراطية األنظمة الكتاب يتجاوز بل اإلسالمية، بلداننا يف اليوم واقع
 كله هذا وضع وقد أخرى، دون الطبقات بعض األحيان من الكثري يف ختدم واليت
 .قرآنية مبادئ من القاانط

 

 فالمؤل  
 

 وهران، جامعة يف أستاذ وهو العاصمة، باجلزائر 0691 عام لونيسي رابح الدكتور ولد
 اجلزائر رؤساء: "ومنها الكتب من والعديد الدولية اجملالت يف الدراسات من العديد له
 البديل" ،"سينيوالسيا العسكريني بني الصراع دوامة يف اجلزائر" ،"التاريخ ميزان يف

 مواجهة يف الرببرية دعاة" ،"هتددنا اليت الكارثة ملواجهة مستقبلية دراسة: احلضاري
 ".واالختالف االتفاق بني املعاصرة اجلزائر يف الفكرية التيارات" ،"السلطة
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