
 

 

 ةرفوتملا قاروألا :ةيشاقنلا تاقلحلا

 

 .ىلوألا ةيشاقنلا ةقلحلا
 

 :ةيسايسلا ةيؤرلا يف راكفأ ـ  1

 

 .ةيندملا ةلودلا

 
 لاجر عنم ىلع لمعلو ،ةسينكلا براحل و ايناملع ناكل ،ىطسولا نورقلا يف مالسإلا فرعي ال ايبوروأ انم ريثك ناك ول امبر
 اوعنم ةفرحم تادقتعم لالغتساب ،ناسنإلا ىلع هوطلس يذلا ميظعلا ملظلل ،ةماعلا ةايحلا نأش يف لخدتلا نم نيدلا
  .مهرئاصمو سانلا قازرأ ىلع اورطيسو ملعلا اهب

 ةـــــيرظنلا يـــــه اـــــمك نيدـــــلا ةـــــبراحمب يسايـــــسلا ءاـــــضفلا ميـــــظنت ةداـــــعإ ىلإ برـــــغلا يف ةـــــسينكلا عـــــم عاـــــرصلا ىدأ
 نأ نــــم هــــعنمب وأ ،يتنــــستوربلا ملاــــعلا يف ةيلامــــسأرلا ةــــيلاربللا ةــــيرظنلا سيــــسأت يف نيدــــلا لامعتــــساب وأ ،ةيعويــــشلا
  .اـــــــسنرف يف اميـــــــسال ،يكيلوثاـــــــكلا ملاـــــــعلا يف ةـــــــينيتاللا ةـــــــيكئاللا يـــــــه اـــــــمك ،ماـــــــعلا نأـــــــشلا يف رود ُّيأ هـــــــل نوـــــــكي
 

 ةلودلا وأ ةينيدلا ةلودلل ةلباقملا "ةيندملا ةلودلا" موهفم ىلع هِلك برغلا يف يسايسلا ءاضفلا ميظنت ةداعإ راسم زكترا
 .ةيطارقويثلا

 .م 1690 ةنس ردص يذلا ،"ةيندملا ةلودلا نع" ريهشلا هباتك لالخ نم ،ةيندملا ةلودلا موهفمل رظنم مهأ كول نوج ربتعي
 ."يعامتجالا دقعلا" ةركف يه ةيندملا ةلودلل هموهفم يف ةيزكرملا ةركفلاو

 يذلا ـ يعامتجالا دقعلا ىلع مكحلا ةلأسم ىنب هتيادب ذنم مالسإلا نأ فرعي يمالسإلا ركفلاو خيراتلا فرعي نم لك
 ةقيثو تقبسو ريونتلا ةفسالف هبتك ام تقبس يتلا "ةفيحصلا" ةقيثو لالخ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا هل سسأ
  .ةفلتخملا ةيبرغلا قوقحلا تانالعإو اتراك انغاملا



 

 

 مهنم ،كول نوج ريغ ةفسالفلا نم ديدعلا لبق نم رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف يعامتجالا دقعلا ةيرظن تروطت
 .)1797( طناك ليوناميإ ،)1762( وسور كاج ناج ،)1651( سبوه ساموتو ،)1625( سيتورغ وغوه

 ةيمهأ ىلع سبوه زكر ..مهنوؤش ىلع موقي ىتح ،مكاحلل مهتيرح نم ءزج نع نينطاوملا لزانت ةرورض ىلع عيمجلا قفتا 
 يذلا مكاحلا ىلع نينطاوملا ضارتعا قح يف كول نوج لصفو ،ةماعلا ةدارإلا ةيقبسأ ةركف وسور قمعو ،ةطلسلا ةوق
  .سانلا قوقح عيضُي

 قحلا لوق قح نينطاوملل ىطعأو ةعاطلا قح مكاحلل ىطعأف ،لداعو نزاوتم راطإ يف مالسإلا اهمظن راكفألا هذه لك نإ
 يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعياب" :هيلع قفتملا ثيدحلا اهنم ،ةريثك صوصن كلذ يفو .ةحيصنلا ءادبإو
 -ىلاعت -هللا نم مكدنع احاوب ارفك اورت نأ الإ هلهأ رمألا عزانن الأ ىلعو ،انيلع ةرثأ ىلعو ،هركملاو طشنملاو ،رسيلاو رسعلا
 .”مئال ةمول هللا يف فاخن ال ،انك امنيأ قحلاب لوقن نأ ىلعو ،ناهرب هيف

 "ةثيدحلا ةلودلا"ب ىمسي ام وأ ،ةيناملعلا ةلودلا نأ ثيح نم ،ةلودلل هموهفم يف برغلا ىلع قّوفت مالسإلا نإ لب
 ميقلل قلطملا عجرملا يه تراصو اهتاذ ةلودلا تهّلأت ىتح ،ةعسوملا اهتاطلس لك اهتبلغ نأ دعب ةسينكلا نم تذخأ
 ينبني نأ عيطتسي الو ،ةينيدلا عئارشلا اهيلع صنت يتلا قالخألاو ماكحألاو قوقحلاو ميقلا قوف ،ماكحألاو قوقحلاو
 تدأ دقو .تاطلسلا نيب لصفلا ءاعداو ةثيدحلا ةلودلا يف نطاوملا اهب عتمتي يتلا تايرحلا مغر ،اهلظ يف الإ عمتجملا

 ناسنإلا ةيرح لاجم صيلقت ىلإ ،ةيطارقوريبلا اهتيزكرمو ،ةيرصعلا ةيرادإلاو ةينوناقلاو ةيسايسلا تاميظنتلا ةيلومش
 ةيقالخأ ةباقر ال يتلا ،ةثيدحلا ةلودلا يف ةقلطملا ةطلسلاو ةنميهلا نأ امك  .لصألا يف اهنامضل ةثيدحلا ةلودلا تءاج يتلا
 ةيعامتجا قورفو ةيداصتقالا نيزاوملا يف ريبك لالتخا ىلإو ،ناسنإلاو ةعيبطلا ىلع ةميظع تاءادتعا يف تببست ،اهيلع
 ىلوألا ةيمهألا يطعت يتلا ةيمالسإلا ةيؤرلل افالخ  .يهتنت ال تاعازنو تاعارصو نييالملا اهتيحض حار بورح ىلإو ،ةقيمع
 ةيرحو فاقوألا لالخ نم مهتمأ ءانب يف اومهاسيل سانلل اعساو الاجمو ،عمتجملل ةيمتح ةروص ةلودلا لعجتو ةمألل
 ناميإلا اهساسأ ،اهيطخت مكاح يأ عيطتسي الو ،فرصتلل ةلباق ريغ ةيملاع ميق لظ يف ،ءاضقلل ةيقيقح ةيلالقتساو ميلعتلا
     .ضرألا يف فالختسالا ةنامأو هللاب

 دقعلا" طورشب لخأ نإ هنولزعي وأ أطخأ نإ هنوبساحيو مهتدارإب سانلا هراتخي ،سانلا نم الجر مكاحلا مالسإلا ربتعا 
 دعب لوادتلا ةيلآ نأ ىلإ ريشي امب ،ةفلتخم لاكشأب نيدشارلا ءافلخلا رايتخا تايفيك يف أدبملا اذه دسجت دقو ."يعامتجالا
 انهاجتا يف تبثن نأ يف جرح الف ،هيلعو ،يرشبلا لقعلا هعدبي امو مهفورظ قفو سانلا اهراتخي ىروشلا بلطم تيبثت
 .مِهلزعو مهِتبساحمو مهَماكح نينطاوملا رايتخا يف هيلإ لصوتلا مت ام ُنسحأ يه ةيطارقميدلا نأ نيملسمك يركفلا

 ،يسايسلا ماظنلاو ،ةلودلا تاسسؤم :ميهافم ةثالث نيب قيرفتلاب متي نيملسملا دالب يف "ةيندملا ةلودلا" ةيلاكشإ كف نإ
 .ةمكاحلا ةيسايسلا ةطلسلاو

 ،سانلا لكل ةكَرتشم يهف ،اهوفظومو ةيمدخلاو ةيرادإلا اهُلكايهو ةينمألاو ةيركسعلا اهُتزهجأو ةلودلا تاسسؤم امأ 
 .ةموميدلاو رارقتسالاب فصتت يهو ،اينيد ىتح وأ ايجولويديأ وأ ايسايس انول ذخأت ال ةيدايح



 

 

 ماظنلا ُةعيبط ثيح نم ةمألل ةماعلا ةدارإلا نع ّربعي يذلا ،ةلودلل مظنملا ينوناقلا راطإلا وهف ،يسايسلا ماظنلا امأو 
 دقعلا" موهفمل ةلكشملا رصانعلا نمض تايرحلا ُنامضو تابجاولاو قوقحلا ُديدحتو ةماعلا هميقو ُةيراضحلا هُتيعجرمو
 نييخيراتلا نيقايسلا نمض ..ةيندملا ةلودلل برغلا موهفمو انموهفم نيب ُقرفلا هيف ُجَلاعُي يذلا راطإلا وهو ،"يعامتجالا
 .نيفلتخملا

 راوح ربع ةسايسلاب نآرقلا ِةقالعو ةلودلا يف ِمالسإلا ِةناكم ِةلأسم ُةشقانم متي ،يسايسلا ماظنلا موهفم نمضو 
 متي ةيروتسد ةقيثو يف كلذ لك دسجتيل ،لياحتلاو هاركإلا نع اديعبو اهعاونأ لكب تاعارصلا نع اديعب فافش يعمتجم
  .عمتجملا يف ةماع ةفاقث ىلإ لوحتتو عيمجلل ًةمزلم حبصتف ،هيزنلاو رحلا يبعشلا ءاتفتسالاب اهرايتخا

 نع ةطلسلا لكشتتو .يعامتجالا دقعلا ةيعرشب ةلودلا لئاسو لامعتساب مكحت يتلا ةمكاحلا ُةطلسلا رود اثلاث يتأي مث 
 ىلع نوسفانتملا همدقي جمانربّ يأو .جماربلاو لاجرلا ساسأ ىلع بازحألا نيب سفانتلا لالخ نم تاباختنالا قيرط
 دقعلا راطإ يفو نيملسملا دالب يف يعيبطلا نم هنأ ريغ .ةيبيغ ةسادق وأ ةينيد ةيعرش َّيأ لثمي الٌ يندم ٌجمانرب وه ةطلسلا
 ةدافتسالا هباحصأ دارأ اذإ ٌةيمالسإ ٌةيعجرم جمانربلا اذهل نوكي نأ ،نيدلا تايعطق ةمداصم نم ظفحي يذلا يعامتجالا
 فلتخم يف ةيعقاو لولح قفو يراضحلا فانئتسالاو ةضهنلا قيقحتو سانلا ةمدخل ةيعجرملا هذه ءارثو ةمكح نم
 نع ّربعي ام ىلع مهجمارب يف مهدامتعا ىلع ةيندملا ةلودلا مساب مهبساحت نأ ةوق ِّيأ قح نم سيلو .ةايحلا تالاجم
   .يعامتجالا دقعلاب اومزتلا ام ،ةيركفلاو ةينيدلا مهتاعانق
 ةينيدلا ةلودلا موهفمل دوجو ال ذإ ةينيدلا ةلودلا سيل ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا نم ديدعلا يف ةيندملا ةلودلا قيعي ام نإ 
 ىلعو ةلودلا تاسسؤم ىلع رطيست يتلا ةيركسعلا ةلودلا وه ةيندملا ةلودلا قيعي يذلا امنإو ،مالسإلا يف ةيطارقويثلا وأ
 .عمتجملا ىلع ىتح رطيست لودلا ضعب يف لب ،ةيسايسلا ةطلسلا ىلعو يسايسلا ماظنلا

 

 دشارلا مكحلا
 يف قرغي اهضعبو روطتي اهضعب ،تايناكمإلاو فورظلاو خيراتلا يف هباشتت نادلب لب ؟اذامل ةروطتم لودو ةفلختم لود
  .تاسسؤملاو ماكحلا ةعيبطو ،مكحلا ةعيبط ةطاسبب وه سيئرلا ببسلا نإ ؟ببسلا وه امف ،فلختلاو فعضلا

 ،كاذ وأ بزحلا اذه ىلإ ،كاذ وأ رايتلا اذه ىلإ يمتني هنأل مكاحلا ىلع سانلا روثي ال ،ماكحلا ىلع بوعشلا تاروث خيرات يف
 رصتخملاب ...نطولا ريغ ىلإ هتيعبتل وأ هلشف وأ هداسف ببسب ،ةيونعملاو ةيداملا مهقوقح يف طرف هنأل هيلع نوروثي امنإ
 .حلاص ُريغ ،دشار ريغ ٌمكح هنأل ،ديفملا

جئاتنلاب هحالص ِمدع وأ مكحلا حالص ىلع مكحُي - لازي الو - ناك
ِ

عاضوألاو اهققحي يتلا 
ِ

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا 
 ،تاروثلاب مأ تاباختنالا يف كلذ نع اوّربع ءاوس ،مهِطخس وأ هنع سانلا اضر ىدمو ،اهعنصي يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
 .مهيسآم يف نوقرغي نيلعاف َريغو نيتكاس اوقب مأ



 

 

 لبق مكحلا ةسرامم ُةجيتن اهب فرعُت دشارلا مكحلل ُريياعمو ُميهافم تعضُوف ةيرشبلا ةبرجتلا تروطت دقف ،مويلا امأ
 .اهراثآ روهظ

ريياعملا رهشأو 
ِ
  .ةيرطقلا لودلاو ةيميلقإلا تامظنملا نم ريثك اهيلع تنبو ةدحتملا ممألا اهتعضو يتلا كلت يه 

 ةيطارقميدلا عاضوألاو داسفلا ِةلاحو هتهازنو مكحلا ةيفافش نع ُةيلودلا ُريراقتلا اهيلع ىنبُت ريياعملا هذه تحبصأ دقو
 عمتجملا تامظنمو بازحألا ُءاطشنو نويموكحلا نوفظوملا اهنم ديفتسي ةيبيردت جمارب ىلإ تلوحتو ،تايرحلاو قوقحلاو
  .يندملا

 يهو ،مكحلا داشر نع ِتاحيرصتلا ِرثكُت ٌلودو ،موي دعب اموي روطتت اهاَرتف ،اهديسجتل ىعستو ريياعملاب مزتلت لود ةمث
 ماعلا لاملا نيب دودح الو داسفلا هيف مكحتي ،اهيف نوناقلاو لدعلل ةميق ال ،ةفافش ريغو ٌةقلغُم ،كلذ نع نوكي ام دعبأ
 يف ةلشاف اهينطاوم عمق يف ٌةلاّعف ،ةيمنتلا قيقحت ىلع ردقت الو دراوملا لالغتسا نسحُت ال ،نيلوؤسملا دنع صاخلا لاملاو
 .مهداعسإ

 مهأ نمو ،ةيلودو ةيلحم تامظنم هب تمتهاو ،تارمتؤمو تايقتلم هنأشب تدقُعو ريثكلا دشارلا مكحلا يف بتُك دقل
 ءاملعلا تارشع اهرضح ةمق يف ةراضحلاو ركفلل روبملالاوك ىدتنم ةيدجب عوضوملا تلوانت يتلا يمالسإلا ملاعلا يف تامظنملا
 ردص دقو ،ةيمالسإلا براجتلاو ةينآرقلا تاهجوتلا عم دشارلا مكحلل ةيرصعلا يناعملا قباطت صحفل ةساسلاو نيركفملاو
 .تاغل ةدع ىلإ مجرت يلود نالعإ ةمقلا كلت نع

 نكر ةباثمب مكحلا داشر نأو .ةلودلاو عمتجملاو درفلا ىلع ٌبجاو يعرش ٌبلطم مالسإلا يف دشرلا نأ روبملالاوك ةمق تنّيب
 مكاحلا دعوتتو ،ةيعرشلا ىلع مئاقلا ،حلاصلا دشارلا مكاحلا نأش نم عفرت صوصنلا تءاج ذإ ،نيملسملا ماوق ناكرأ نم
 .ةرخآلاو ايندلا يف دسافلاو ملاظلا

  .ةمولعم ةريثك كلذ يف ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلاو

 ةلود اهسأر ىلع ،دشارلا مكحلا ةماقإ يف ةميقلا ِةيلاع ٍةيخيرات َجذامنب دشارلا مكحلا لاجم يف ةيمالسإلا ةبرجتلا رخزت
 موي ىلإ هب ىدتهُي اجذومن ىقبت ةيلمع براجتك ةدشارلا ُةفالخلا مث -مالسلاو ةالصلا هيلع -دمحم مالسإلا يبن ةدايقب ةنيدملا
 اهُميِق ثيح نم دشارلا مكحلل ةيمالسإلا ةبرجتلا ربتعت ،ةلصحملا يفو .ةرات اهنع اودعتباو ةرات نوملسملا اهنم برتقا ،نيدلا
 .يراضحلا َقلألا اهِغولبو ةمألا ةضهن ببس يه اهؤادأو اهُتاسسؤمو

 موهفمل تسسأ يتلا ةنيدملا ُةفيحص اهمهأ ،يرظنلا ىوتسملا ىلع ،دشارلا مكحلا يف ةعيدب صوصنب ةيرشبلا مالسإلا ّدمأ
 نيدشارلا ءافلخلا ُلئاسرو ُبطخ اذكو ،هلاّمعل ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا تاهيجوت ىلإ ةفاضإ ،يعامتجالا دقاعتلا
 هفّلأ ام كلذكو ،نمزلا ربع ءارمألاو ءافلخلا تافرصت نم خيراتلا ُبتك هتظفح امو ،ماعلا نأشلاو ةيعرلاب قلعتت يتلا
 نباو ،يشوطرطلاو ،يلازغلا دماح يبأو ،يدرواملاو ،يعمصألاو ،ينابيشلاو ،فسوي يبأك :نأشلا اذهب اومتها نيذلا ءاملعلا
 دبع نبا زعلاو ،ىلعي يبأو ،ينيوجلاو ،يدنشقلقلاو ،نودلخ نباو ،يزاريشلاو ،ةيزوجلا ميق نباو ،ةيميت نباو ،يزوجلا
ريغو قرزألا نباو ،يبطاشلاو ،مالسلا

ِ
 .مه



 

 

 قارتفا بسب دوشنملا ِدشرلا ىوتسم نع اديعب همومع يف مويلا يمالسإلا ملاعلا ربتعُي ،ريبكلا يراضحلا ِديصرلا اذه مغر
 .نآرقلاو ناطلسلا

 :ىلإ دوعي كلذ نأ حضتا ،دوشنملا دشارلا مكحلا ىوتسم ىلإ ةريثك ةيمالسإ لود لاقتنا ةبوعص بابسأ صحفت دنعو 

لهجلاو ،ةدئاسلا ةفاقثلاو ميقلا ةيلاكشإ
ِ

 تاسسؤملا ىوتسم ىلع هَقيقحت دُنسي ال امب دشارلا مكحلا ريياعمو ئدابمب 
 نع ةوالع ،هبايغب رسخت اذام كردت ال اهلعجت بوعشلا دنع مكحلا يف دشرلا ةلاحب قبسملا عافتنالا َمدع نأ امك ،ةيمسرلا
 داسفلا رارمتسا نم ةديفتسملا ىوقلا ةمواقم وه زربألا ببسلاو .هب ىسأتُي يذلا فولأملا جذومنلا بايغو ةراهملا رفوت مدع
 يف دادبتسالاو ملظلا دنستو اهنادلب يف مكحلا ريياعم قبطت يتلا ةيلودلا ىوقلا ُةنميهو ،مكحلا تاسسؤم فلتخم يف
  .اهحلاصم نامضلو اهقُوفت رمتسيل اننادلب

 درفلا ىوتسم ىلع ،تارغثلا هذه لك ىلع لاغتشالا بجو ،اننادلب يف ماعلا نأشلا يف دشرلاب ققحتلا راسم دقعت ببسبو
  .ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلاو صاخلا عاطقلاو يندملا عمتجملاو ةرسألاو

 ةعيرشلا ءاملع عامتجا لصوت دقو ،كلذ يف حاجنلا قيقحتل ةينآرقلا ةيرايعملا تاودألا نم مزلي ام -نيملسمك -كلمن اننإ
 ةراضحلا هتفلخ امو ةيعضولا ةيبرغلا ةراضحلا يف لقعلا هجتنأ ام نيب تعمج ريياعم عضو ىلإ نيركفملاو ةساسلاو
 :اهمهأ ةينآرقلا ةيمالسإلا

 قوقحلاو تايرحلا مارتحا ،قفاوتلاو ةيئاضرلاو ،رارقلاو ماعلا نأشلا يف نينطاوملا ةكراشم ،قالخألاو ةهازنلاو ميقلا
 ةسراممو ةماع ةمسك ىروشلا ،رارقلا ذاختاو ةعانص يف ةيسسؤملا ،نوناقلا ةدايسو ةاواسملاو لدعلا ،ناسنإلا ةماركو
 ،ءاحلصلا ةيلوتو ءانمألا ديلقت ،ةباجتسالا ةيلعاف ،يجيتارتسالا طيطختلاو ةيؤرلاو فارشتسالا ىلع دامتعالا ،ةمئاد
  .ينقتلا مكحتلاو عادبإلا ،ةباقرلاو ةلءاسملا ،ةيفافشلاو حاتفنالا

 

 .ةيطارقميدلاو لدعلاو ىروشلا

 ةيطارقوميد" اهسفن تّمس ةيقرش ةيكارتشا لود :ةيطارقميدلاو ةلادعلاو ةيرحلا مساب تفرتقا يتلا مئارجلا ةريثك يه مك
 لودو ،تادشتحملا يف سانلا نم فالآلا تلتقو اهلمكأب ابوعش تدهطضا ،ةيعمق ةيسيلوب ةمظنأ ىلإ تلوحتف "ةيبعش
 مساب مث ،اهِتاريخ تبهنو اهبوعش تدابأ ةعساو انادلب ترمعتسا ،"ةيلاربل ةيطارقميد" اهسفن تمس ةيبرغ ىرخأ
 ءادتعالاو ةئبوألاو بورحلاو رقفلا راشتنا يف مهُعشج ببست ملاعلا ءايرثأ نم ةليلق دايأ يف ةروثلا تزكر ةيلاربللا ةيطارقميدلا
 .نوكلا اذه يف ةئيبلا ىلع

 اهتبصن يتلا ةقنشملا لبح ىلع ىلدتت نأ لبق ،"نالور مادم" اهتلاق ةملك .."ةيرحلا اهتيأ كمساب تبكترا ةميرج نم مك"
  .ةيومدلا اهتيرشع ءانثأ ةيسنرفلا ةروثلا اهل



 

 

 ،نييطارقميد مهسفنأ نومسي نيذلا ،اندالب يف يلاربللا يطارقميدلا وأ ،يراسيلا يطارقميدلا جهنلا اذه عابتأ رثك مه مكو
 اذإ ،نيديج مهدنع ركسعلا نوكيو ،ةطلسلا ىلإ مه مهتلمح اذإ الإ مهل قورت ال يتلا ،ةيئاقتنالا انيثأ ةيطارقميدك نكلو
 .ةبابدلا رهظ ىلع مكحلا ىلإ مهولصوأ

 ،ناسنإلا سفن يف ةمزال ًةفص ىروشلا نوكت نأ ،دادبتسالا عنمل ميركلا نآرقلا اهجلاع يتلا ةمهملا ةيسايسلا ةيلاكشإلا نإ
 يرشب مظتنم يأ يفو مهتالئاع يف سانلا اهب مزتلي ةيعامتجا ًةلاح نوكت نأ ،ةسراممو تاودأ نوكت نأ لبق ةيجسو قلخك
 مهتيجس يه كلت نإ يأ ،))مهنيب ىروش مهرمأو(( :نينمؤملا افصاو -ىلاعتو هناحبس -لاق .مهحلاصم هيف كباشتت
 هذه الإ ميركلا نآرقلا يف ىروشلل ركذ دجوي ال .اقح نينمؤمب مه ام كلذك اونوكي مل نإو ،اهب نوشيعيو اهب نوفرعُي يتلا
 نيبَطاخملا نينمؤملا َّلكو هَّيبن -ىلاعت -هللا رمأي ثيح ،))رمألا يف مهوراشو(( :-ىلاعت -هلوق يهو ،اهيلع ىنبُت ىرخأ ةيآو ةيآلا
 دعب اولمعتسي نأ مهيلع الو ،هللا رمأب مازتلالا مهيلع لُهس ىروشلا مهُتيجسو مهُتفص تناك نإف ،اورواشتي نأ نآرقلاب
 .رصمو رصع لك يف مهلوقع هفشتكت امم ،رواشتلاو لوادتلل تاودألاو تايلآلا نم نوؤاشي ام كلذ

 هُقالخأ اهب رهظت يتلا هُتليسو يه ذإ ،هلخاد يف ةقيمع ًةعانق يطارقميدلا جهنلاب ملسملا كسمتي ،ساسألا اذه ىلع
 .رواشتلاو لوادتلاو راوحلا بوجو يف هللا رمأ اهب قِّبطيو ةيروشلا

 .ميركلا نآرقلاب ةهجوم نوكت امنيح ةسايسلا ةعفنم لجأ امف 

 ثحبلاو ىروشلا إدبم ىلع ىنبُت ةيئاقلت ،رارقلاو لوادتلل ةليسوك ،ةيطارقميدلا لعجت ةسايسلاو نآرقلا نيب ةقالعلا نإ
 -حانحن ظوفحم خيشلا اهعدبأ يتلا ةيطارقاروشلا ةرابع تناك ،اذهلو .ةيروص الو ةيئاقتنا نوكت الف ،ةقيقحلا نع قداصلا
 .-هللا همحر

 يتلا ةيبرغلا ةيطارقميدلا هب تزيمت يذلا اذهو .ملظلا َّوشفو لدعلا َبايغ ةيروصلاو ةيئاقتنالا ةيطارقميدلا جئاتن نم نإ
 معدب ريياعملا ةيجاودزاب تمكحو ،اقحال ءافعضلا تاريخ تلغتساو ،اقباس بوعشلا ترمعتسا نأ دعب اهلوفأ وحن ريست
 زوعلا راص ذإ دعب اهءانبأ لكأت نآلا يهو ،نيطسلف لافطأ لتقل ةينويهصلا يديأ قالطإو ،اهدالب جراخ تايروتاتكدلا
  .ناولألا ىتشبو ءاقرزو ءارمحو ةيلاقتربو ءارفص تارتسب روثت مويلا اهبوعش ىرتف ،اهرايد يف ملظلاو

وقلا حلاصل ةقلطم ةميق نآرقلا يف لدعلا نإ
ِ

 .براقألاو سفنلا ىلع ولو ،ينغلاو ريقفلاو فيعضلاو ي

  :كلذ حضوت ذإ ةيآلا هذه مظعأ امو 

ب َنيِماَّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي((
ِ
وَأ ْمُكِسُفْنَأ ىَلَع ْوَلَو ِهَّلِل َءاَدَهُش ِطْسِقْلا

ِ
نْيَدِلاَوْلا 

ِ
بَرْقَْألاَو 

ِ
إ َني
ِ

 ُهَّللاَف اًريِقَف ْوَأ اًّيِنَغ ْنُكَي ْن
ب َىلْوَأ

ِ
ه
ِ

بَّتَت َالَف اَم
ِ

إَو اوُلِدْعَت ْنَأ ىَوَهْلا اوُع
ِ

رْعُت ْوَأ اوُوْلَت ْن
ِ

إَف اوُض
ِ

ب َناَك ََّهللا َّن
ِ

بَخ َنوُلَمْعَت اَم
ِ

  .135 :ءاسنلا ،))اًري

 لدعلا نإف ،ةلقتسم ًةلداع نوكت نيح ةيمهأ نم ةيئاضقلا ةطلسلل ام عمو ،لدعلا ةرازو ىمست تارازو اهل لودلا لك
 ،ةايحلا يحانم لك لمشي لدعلا ،يموي كولس لدعلا ،ةايح جهنم لدعلا :ةينآرقلا تاهيجوتلا يف ةرازوو ريزو نم لمشأ
 يفو يحلا يفو ناريجلا عم لدعلا ،براقألاو دالوألاو جاوزألا نيبو تيبلا يف لدعلا ،ريغلاب اهتقالعو سفنلا عم لدعلا
 ،طيحملاو ةعيبطلا عم لماعتلا يف لدعلا ،ةلودلا تاسسؤمو مكحلا يف لدعلا ،لامعألاو لاملاو ةراجتلا يف لدعلا ،لمعلا



 

 

 اضرلا يف لدعلا ،لودلاو ممألاو بوعشلا نيب لدعلا ،تاطيحملاو ءاضفلاو راحبلاو رجحلاو رجشلاو تاناويحلا عم
 الو(( :نيئناشلاو موصخلا عم ىتح لدعلا لب ،تايوتسملا نم ىوتسم يأ يف تارارقلاو ماكحألا يف لدعلا ،بضغلاو
 .))ىوقتلل برقأ وه اولدعا ،اولدعت الأ ىلع موق نآنش مكنمرجي

 حلفي ال هنإ(( :-ىلاعت -لاق ذإ ،دارفألا عايض ببس وه ميركلا نآرقلا يف ملظلاو ،هعاونأ لكب ملظلا لدعلا سكعو
 .))ادعوم مكلهمل انلعجو اوملظ امل مهانكلهأ ىرقلا كلتو(( :ممألا بارخ ةلع وهو ،))نوملاظلا

 ،))نارمعلا بارخب نذؤم ملظلاو ،كلملا ساسأ لدعلا(( :نودلخ نب نمحرلا دبع ،ذفلا عامتجالا ملاع ررق جهنلا اذه ىلعو
 هللا نإ« :ىورُيو ،»ةميرك لدعلا َةبقاعو ،ةميخو ملظلا َةبقاع نأ يف اوعزانتي مل سانلا نإ(( :لاقف ةيميت نبا هرقأ هلبقو
 .))ةنمؤم تناك نإو ةملاظلا ةلودلا رصني الو ،ةرفاك تناك نإو ةلداعلا ةلودلا رصني

  ..ةينآرقلا يناعملا هذه لمحت يتلا ةسايسلا كلت ةدشار ةسايس نم اهل ايف

 

 

 ةيلودلا تاقالعلا
 ريمضلل نأ ةيلاثملا ُةيرظنلا ىرَت .ةيعقاولا ُةيرظنلاو ُةيلاثملا ُةيرظنلا اهُرهشأ ،تايرظن ُةدع ةثيدحلا َةيلودلا ِتاقالعلا لمشت
 تامظنملاو يلودلا نوناقلا لالخ نمو ،يملاعلا ماعلا يأرلا نم ٍطغضب لودلا نيب تاقالعلا طبض يف ايساسأ ارود يناسنإلا
 ةيلودلا تاقالعلا يف ةدئاسلا ةيعقاولا ةيرظنلا اهتزواجتو ،لحارملا نم ةلحرم يأ يف دمصت مل َةيرظنلا هذه نأ ريغ ،ةيلودلا
)realpolitik(.  

 ،مهُريغو ،زتيفزوالك ،يلليفايكام الوكينو سبوه ساموت مهنيب نم نييبروالا ةفسالفلا نم ٌددع ةيعقاولا ةيرظنلل دّعق 
 نكمي ال هنأو ،يقالخأ ساسأ ىلع موقت نأ نكمي ال ،ةيلودلا ِتاقالعلا يلاتلابو ،امومع ةسايسلا نأ ُةيرظنلا هذه ىرتو
 ةحلصملا نأو ،مئاد ودع الو مئاد قيدص ةلودلل سيلو ،ةيلودلا تاقالعلا طبض يف ةلودلا عزاني نأ يلود ميظنت يأل
 ساسأ ىلع الإ ةيلودلا تاقالعلل دوجو ال نأو ،قالخألل رابتعا يأ نود لودلل ةيجراخلا ةسايسلا ُساسأ يه ةينطولا
رمتسمو لعاف لكشب ةيلاتقلا اهتاردق ُةيمنت ةلودلا ىلع ضرفي امب ةوقلا نزاوت

ٍ
 لجأ نم ةوقلا لامعتسال ُدادعتسالاو 

 .ىرخأ ةلود نم اهعنم وأ اهضقانت لاح يف ةينطولا ةحلصملا قيقحت

 حبصت نأ لبق ،ةيعانصلا ةروثلاو ةضهنلا دهع ذنم ةيبرغلا ةراضحلل ةلِّكشملا ةيبروألا ةيلقعلا يف ٌةرضاح َةيرظنلا هذه نإ
 .تاعماجلا يف ّسردُي ابوتكم املع

يقالخاللا دعبلا نإ 
ِ

 يف ةيدوبعلا ةميرجو نيتيكيرمألا يف نييلصألا ناكسلا ةدابإ يف ببست يذلا وه ِةيرظنلا هذهل َحيرصلا 
لتقو ،يسنرفلا لالتحالا ةليط يرئازج نييالم ِةتس ةبارق ِةدابإو ،ةقرافألا قح

ِ
 نيتيملاعلا نيبرحلا يف انويلم 80 نم رثكأ 

ناودعلاو ،يكازاقانو اميشوريه ةلبنقب ليتق فلأ 120 ةبارقو
ِ

 همعدو ينويهصلا نايكلا ِءاشنإو قارعلاو ناتسناغفأ ىلع 



 

 

عيرشتو ،فقوتي ال عارصو مئاد رتوت ةلاح يف ملاعلا ِءاقبو ،ينيطسلفلا بعشلا باسح ىلع ةيبرغلا حلاصملا ىلع ةظفاحملل
ِ

 
 ،مهمعزب ةيبرغلا ميقلاو ةيطارقميدلا ةيامحل ةيقابتسالا بورحلا وأ ةموعزم ةيناسنإ بابسأل لودلا نوؤش يف لخدتلا
 رود يف لثمتملا ةيلاثملا ةيرظنلا زومر نم ىقبت امل يلعف ٍءاغلإو ،ةئيبلا كاهتناو رقفلل عساو راشتنا نم كلذ نع جتن ام عم
 .يلودلا نوناقلاو ةيلودلا تامظنملا

 حبصي مل -ةلودلا وه يذلا -ةيلودلا تاقالعلل يسيئرلا َنوكملا نأ ةريخألا تارتفلا يف ةيلودلا تاقالعلا يفَ ملاظملا قمع امم نإ
 ةرباعلا ُتاكرشلا اهنمو ةيوناثلا ُتانوكملا اقباس ىمسي ناك ام فرط نم هيف امكحتم حبصأ لب ،َّيساسألا َلعافلا وه
 لئاسو كالتماب ةيباختنالا ِتاهجوتلاو ماعلا يأرلا يف مكحتت تراص يتلا حلاصملا ُتاعومجمو ةيلاملا ُتايبوللاو تاراقلل
 .ةيميلعتلا تاسسؤملاو امنيسلاك ىرخألا ريثأتلا تاودأو مالعإلا

 

 عفرُت ةيمالسإ ةينآرق ةيفلخب ةيسايسلا ةسرامم لالخ نم يراضحلا فانئتسالا يف مهقح نع نوملسملا ثدحتي امنيح
هتَي ذإ ةيلودلا تاقالعلاب قلعتي ام اهنمو ةلطابلا تاهبشلا نم ُديدعلا مههوجو يف

ِ
 ،فيسلاب رشتنا هنأب مالسإلا نوم

 لك يف رشتني نأ نيدل نكمي فيك ذإ .خيراتلا ُعئاقو هُبذكت ٌءارتفا وهو ،املظ مهيلع ةيزجلا ضرفو ،ةبولغملا بوعشلا َرهقو
 مهددع نم صقني نأ نود حتفلا ةياهن دعب نيملسم ىلإ ةبطاق ةحوتفملا لودلا ُناكس ُلوحتيو نرق عبر يف ملاعلا ءاحنأ

 ،لوضانألا يف كارتألا عم لاحلا ناك امك ىرخأ دالب يف مالسإلا رشنل ةريبك ةيفاضإ ةيرشب ًةوق مُهسفنأ نوحبصي لب ٌءيش
 ذإ ،ايقيرفإ لامش يف ربربلا كلذكو ،ةميظع ةيمالسإ الود ءالؤه لكشو ،ىطسولا ايسآ يف لوغملاو دنسلاو دنهلا ناكسو
ليكشتو سلدنألا حتفل ىمظعلا َةوقلا مه اوناك

ِ
  .يمالسإلا برغملا يف ةيمالسإلا لودلا رهشأ 

 

 نيأدبملا يف اهلمجنف ةيساسألا ئدابملا يف ةيمالسإلا تاهجوتلاو ةيبرغلا تاهجوتلا نيب ةكرتشم ةحاسم دجن نأ نكمي
 ةيليثمتلا هتاسسؤم لالخ نم اهبعش ُريغ اهرارق يف فرصتي نأ ةلودل نكمي ال ذإ .تادهاعملاو لودلا ةدايس :نييساسألا
  .عيمجلل حبرلا نمضت يتلا تايقافتالاو تادهاعملا راطإ يف الإ لودلا قوقح نم ءزج نع ُلزانتلا نكمي الو

 ،ةثيدحلا ةيلودلا تاقالعلا يف ةديدجلا ةفيظولاو ةيفيظولا ةيرظنلا وأ ،لماكتلا ةيرظن عم ةيمالسإلا ةبراقملا هذه برتقت
 تايالولاو يبروألا داحتالا اهساسأ ىلع ماق يتلا ،ةيلودلا هتانوكم نيب تاقالعلا يف برغلا اهدمتعي يتلا ةيرظنلا يهو
  .ةيعقاولا ةيرظنلا نمض رخآلا ملاعلا عم هلماعتل افالخ ،ةدحتملا

 نمض ةدايسلا إدبم ُجاردنا ةينآرقلا ةبراقملا يف عيمجلل حبرلاو لماكتلا ساسأ ىلع موقي ديدج ملاع َدوجو نمضي ام نإ
  :-ىلاعت -هلوق قفو ةوقلا ترفوت اذإ هيلع ةرطيسلا وأ نوكلا كالتما ءاعداو نايغطلل عناملا فالختسالا موهفم

إو((
ِ

إ ِةَكِئَالَمْلِل َكُّبَر َلاَق ْذ
ِ

يف ٌلِعاَج ِّين
ِ

ضْرَْألا 
ِ

 30 :ةرقبلا ))ًةَفيِلَخ 



 

 

ب اوُفْوَأَو(( :-ىلاعت -هلوق قفو هتارامأ تدكأت يذلا وأ دكؤملا ردغلا ةلاح يف الإ بجاو دوعولاب ءافولا نأ امك 
ِ
إ ۖ ِدْهَعْلا

ِ
 َّن

إو(( :هلوقو 34 :ءارسإلا ))ًالوُئْسَم َناَك َدْهَعْلا
ِ

بۢنٱَف ًةَناَيِخ ٍمْوَق نِم َّنَفاَخَت اَّم
ِ

إ ْذ
ِ
هْيَل

ِ
إ ۚ ٍٓءاَوَس ٰىَلَع ْم

ِ
 ))َنيِنِٓئاَخْلٱ ُّبِحُي َال َهَّللٱ َّن

 58 :لافنألا

 

 بلطم لعجي امب ،تاءاعدا درجم سيلو هنم فوخلاو هلل صلاخلا ديحوتلا اهطبضي ُةيرايعمَ ئدابم مالسإلا يف نإ
 رارضإلاو داسفإلا عنمو نوكلا ىلع ةظفاحملا ىلع ٌةلوؤسم َلودلا نإ ثيح نم ينوكلا ماظنلا حالصل انماض فالختسالا
يف اوُدِسْفُت َالَو(( :-ىلاعت -هلوق قفو ناسنإلاو ةعيبطلاب

ِ
ضْرَْألا 

ِ
إ َدْعَب 

ِ
إ(( :هلوقو ،56 :فارعألا ))اَهِحَالْص

ِ
 َةَناَمَْألا اَنْضَرَع اَّن

ضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ىَلَع
ِ

جْلاَو 
ِ

لاَب
ِ

ْإلا اَهَلَمَحَو اَهْنِم َنْقَفْشَأَو اَهَنْلِمْحَي نَأ َْنيَبَأَف 
ِ
إ ۖ ُناَسن

ِ
 .))ًالوُهَج اًموُلَظ َناَك ُهَّن

 

 ةيرشبلا تانوكملا عيمج نيب لماكتلاو فراعتلاو لصاوتلا يضتقي امب "ةيناسنإلا ةدحولا" نيملسمك ةيرايعملا انئدابم نمو
إ ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي(( :-ىلاعت -هلوق قفو

ِ
رَكَذ نِّم مُكاَنْقَلَخ اَّن

ٍ
إ ۚ اوُفَراَعَتِل َلِئاَبَقَو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو َٰىثنُأَو 

ِ
 َِّهللا َدنِع ْمُكَمَرْكَأ َّن

إ ۚ ْمُكاَقْتَأ
ِ

بَخ ٌميِلَع ََّهللا َّن
ِ

 13 :تارجحلا )ٌ)ري

 لدعلا ُريفوتو ،رصنعلا وأ نوللاو قرعلا ساسأ ىلع ةيرشبلا تاعامجلا نيب زييمتلا ذبنب سانلا نيب ةاواسملا كلذكو 
ب َءاَدَهُش ِهَّلِل َنيِماَّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي(( :-ىلاعت -هلوقل اقفو نيفلاخملا ىتح عيمجلل

ِ
رْجَي َالَو ۖ ِطْسِقْلا

ِ
 ُنآَنَش ْمُكَّنَم

إ ۚ ََّهللا اوُقَّتاَو ۖ ٰىَوْقَّتلِل ُبَرْقَأ َوُه اوُلِدْعا ۚ اوُلِدْعَت َّالَأ ٰىَلَع ٍمْوَق
ِ

بَخ ََّهللا َّن
ِ

بٌ ري
ِ

 8 :ةدئاملا ))َنوُلَمْعَت اَم

 

 ىلإ ةفاضإلاب ةوقلا زئاكر نمو ،ةيلودلا ةموظنملا يف ةيوق نوكت نأ ةيمالسإلا لودلا نم بلطتي ،ةيرظنلا هذه قيقحتلو
رفوت ىلع موقت يتلا ةبستكملا ةوقلا ةمث ،ةيعيبطلا ِدراوملاو ناكسلاو ايفارغجلاك ةيتاذلا رصانعلا

ِ
 ِةبالصو ،مكحلا داشر 

 ،ةيداصتقالا ةيمنتلا رفوتب ةشيعملا نسحو ،ةنطاوملاو قوقحلا نامضو ،لدعلا :طورش ةثالث اهعنصي يتلا ةيلخادلا ةهبجلا
 لكو ،ملاعلا يف ملظلا عنمل لهؤيو يجراخلا ناودعلا عنمي يذلا دحلا ىلإ مُظعَت نأ بجي يتلا ةيركسعلا ةوقلا نع ةوالع
 ةسايسلا هذه زئاكر نمو ،ةلماكتمو ةنزاوتمو ةلداع ةيلود ٍةسايس ليكشت يف مهست ةينطو ةيجراخ ةسايس ُرفوي اذه
 تانمؤملاو نونمؤملاو(( :-ىلاعت -هلوق قفو نيملسملا لود نيب ةعفانلا تافلاحتلا ليضفت ضرفي امب ءاربلاو ءالولا ةيلودلا
  .نيملسملا ريغب مهضعب ىلع ةناعتسالا ميرحتو اضعب مهضعب ةاداعم ُمدعو ،71 :ةبوتلا ))ضعب ءايلوأ مهضعب

 

 مالسإ راد ىلإ ملاعلا مسقي يذلا يديلقتلا ميسقتلا اوعجار نيرخأتملا ءاملعلا نإف ،مهريغب نيملسملا ةقالع صوصخبو
 .برحلا يعاود رضحت مل ام ةيلودلا تاقالعلا يف ُلصألا وه ملسلا نأو ،دحاوٌ ملاع ملاعلا نأ اوحّجرو ،دهع رادو برح رادو
 ةيمالسإلا تاحوتفلا نأ ربتعا هاجتالا اذه نإ لب ،ناودعلاو ملظلا ُعنمو ةيعافدلا برحلا وه برحلل يساسألا يعادلا نأو
 جراخ نيملسملا كرحت فده نأو ،مالسإلا لبق تايروطاربمإلا نمز يف اعئاش ناك يذلا ملظلا عنمل تناك اهتاذ دح يف



 

 

 ربكأ يف ثدح امك ،برح ثدحت مل ةوعدلا ةيرح ةرطابألاو كولملا عنمي مل امو .ناسنإلا ميركتو هللا ىلإ ةوعدلا وه مهرايد
 مالسإلا لوخد اولبقي مل نيذلاو .يمالسإ شيج ُّيأ هلصي نأ نود َمالسإلا اهُلهأ لخد يتلا ايسينودنإ وهو الثم ملسم دلب
 شيتفتلا مكاحم هتلعف امو ،نيتكيرمألا يف نويبروألا هلعف امل افالخ كلذ ىلع اوربجُي مل نييلصألا ناكسلا نم حتفلا دعب

  .رامعتسالا تالمح هلعف تلواح وأ هتلعف وأ الثم اينابسإ يف

 نوعفدي ال مه ذإ مهيلع قفنت يتلا ةلودلا ةنيزخل نينطاومك مهقح يف ةبيرض يهف ،نيملسملا ُريغ اهعفدي يتلا ةيزجلا نعو
  .كلذ اودارأ نإ دينجتلا نم مهئافعإ َريظن كلذكو ،ةاكزلا

 ةوعدلا رادو مالسإلا راد وه نيرخأتملا ءاملعلا دنع دمتعملا ميسقتلا نإف ميسقت نم دب الو ناك نإ ساسألا اذه ىلعو
 وعديل سانلا نيبو مهنيب ىلخُيو تانايدلاو راكفألا باحصأل ةيرحلا رفوتتو ،لودلا نيب نمألاو ملسلا تاقالع رقتست نأب
 يف ةرفوتملا ُريغ ٌةلاح يهو ،ةرهزلا وبأ مامإلا هيلإ بهذ امك ،هاركإ البو ةجحلابو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مهتانايدل
 ةيتارابختسا ةيسايس تايفلخب ريصنتلا تالمحب اندالب يف يحيسملا ريشبتلا تاعومجم موقت ذإ ايلاح لودلا نيب تاقالعلا
 ةحفاكم ءاطغ تحت ةيحيسملا نادلبلا يف ُةوعدلا هيف عنمُت تراص يذلا تقولا يف ،هعاونأ لكب يداملا ءارغإلا دامتعابو
 تالمحب ةفدهتسملا اهتاذ مالسإلا دالب يف ةوعدلا ىلع قّيضي لب ،اسنرفك لودلا ضعب يف باجحلا عنمي لب باهرإلا
 .ةينيداللاو ريصنتلا

 

 .ةيداصتقالا ةيؤرلا يف راكفأ  ـ 2

 

 ةكراشملا داصتقاو ابرلا

 

 صاخشأك سانلا لايخم يف ةززقم ةهيرك ةروص نيبارمللو ،ةيبعشلا تافاقثلا عيمج يفو ةينيدلا عئارشلا لك يف ذوبنم ابرلا
 يبارملا يدوهيلا كولرياش روص نيح "ةيقدنبلا رجات" هتياور يف ةروصلا هذه ريبسكش دلخ دقو ،ةقفش الب نيلغتسم ةملظ
 لجأ نم بعتيو دكي يذلا فيرشلا رجاتلا وينوطنأل افالخ ،حبرلا الإ همهي ال بلقلا يساق قالخألا ميدع صخش ةروص يف
 .هريمدت ىلع لمعيو كولرياش ههركي يذلا ،هموي توق

 

 لالغتساو عشجلاب سانلا قازرأ ىلع رطيسيو دهج َّيأ هبحاص لذبي ال يذلا ابرلا نيب قرفلا نيبت ةعيدب ةياور نم اهل اي 
 -ىلاعت -هلوق انل حرشي ريبسكش نأكو .ماعلا حلاصلا ةمدخ يف اهب ُمهسيو َرطاخملا اهُبحاص لمحتي يتلا ةراجتلاو ،مهفورظ
 .))ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأ(( :ابرلا ميرحت يف



 

 

 

 .اهجيجأتو اهتأشن يف ببس َّمهأ ابرلا ناك ةيرشبلا اهتفرع يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تامزألا لك

 ،يلامسأرلا راكتحالاو لالغتسالاو ابرلا وه سيئرلا ببسلا نأب ءاربخلا لاق اهلكلكب تاينيثالثلا ِةيادب ُةمزأ تطح نيح
 ال ةرمتسم ةمزألا هذه راثآ لازت الو ."نوبارملاو ابرلا هنإ" :ىرخأ ةرم نوصصختملا لاق ،اهلاقثأ 2008 ةمزأ تمر نيحو
 عامتجالاو خيراتلا ملاع مهنم ،نييملاعلا نييداصتقالا نم ديدعلا لوقي امك ةموظنملا ةياهن ةيادب اهنأكو ،الح اهل نودجي
 .Immanuel Wallersteinداصتقالاو

 

 مِّلُسو سانلا نم ةليلق دايأ يف لاملا زيكرت يف ،نوبارملا اهيلع رطيسي يتلا ،ةيلامسأرلا ةيملاعلا ةيلاملا ةموظنملا تببست دقل 
 تابارطضالاو ةميرجلاو نتفلاو بورحلا لاعشإ يف يوبرلا عشجلا ببستو ،ةئبوألاو ضارمألاو رقفلل ملاعلا ناكس بلغأ
 :نيعلا يأر -ىلاعت -هللا لوق ىرن اننأكو ،سم هب ملاعلا نأكو ناكم لك يف ...لبقتسملا نم فوخلاو قلقلاو تاوادعلاو

إ َنوُموُقَي َال اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا ﴿
ِ

 .[275 :ةرقبلا] ﴾ ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي اَمَك َّال
 ريثك تالخادم تناكو ،1997 ةنس ةرهاقلا يف دقع ،"لغشلاو ةملوعلا" عوضوم نع يناملرب يلود رمتؤم يف موي تاذ تنك
 هتقرو يف ّنيب يرسيوس ٌبئان نيقفوملا نيلخدتملا نمو ،نميهملا يملاعلا يلاملا ماظنلا نيدت ملاعلا لود فلتخم نم باونلا نم
 قورفلا راشتناو ةيداصتقالا تامزألا يف ببست ام وه زانتكالاو داسفلاو ءاينغألا يديأ يف لاملا راكتحاو ةدئافلا نأ فيك
 ءاينغألا تالماعت ىلع ةريغص ةبيرض ضرفب لاملا ريودتو ملاعلا لكاشم لحل احارتقا مدقو ،ملاعلا ناكس نيب ةيعامتجالا
 كلت لك ىلإ هبن ميركلا نآرقلا نأ نيبأل ٌةصرف يل تناك .نيبوت ةبيرضب داصتقالاو ةسايسلا ملاع يف فرعت ،ءارقفلل دوعت
 ريودتل ةحرتقملا ةريغصلا ةبيرضلا كلت ىتحو راكتحالا مرحو ،ةوشرلاو داسفلا مرحو ،زينكتلا مرحو ،ابرلا مرحف ،تافارحنالا
 عبر ةبيرض ضرفب نآرقلا يف هللا هعرش يذلا ليدبلا يه ابرلا اهببسي يتلا ،رقفلا ةبراحمو ةورثلا زيكرت لكاشم لحو ،لاملا
يف َوُبَْريِّل اًبِّر نِّم مُتْيَتآ اَمَو(( :-ىلاعت -هلوقب ةاكزلا يف رشعلا

ِ
لاَوْمَأ 

ِ
ساَّنلا 

ِ
رُت ٍةاَكَز نِّم مُتْيَتآ اَمَو ۖ َِّهللا َدنِع وُبْرَي َالَف 

ِ
 َهْجَو َنوُدي

 .))39) َنوُفِعْضُمْلا ُمُه َكِئَٰلوُأَف َِّهللا

 

  ،رابك ءاملع نم هدقنو هتامزأ قمع مغر ارمتسم يقب ملاظلا يوبرلا ماظنلا نإ

 يأ براحتو هيلع ظفاحت ،ةريبك َحلاصم ِتاعومجمو الود هءارو نأل ،هدض مهسفنأ ةيبرغلا بوعشلا تاجاجتحا مغرو
 ةراضحلا عنص يذلا يوبراللا داصتقالا الإ وينوطنأ جذومن امو .طبضلاب وينوطنأ دض كولرياش لعف امك .رخآ ليدب
 .ةيرشبلل الماك اليدب نوكي ىتح ديدج نم جضنيل مويلا ليبسلا دعب دجي ملو ،اقباس ةيمالسإلا

 



 

 

 ضراقلاو ضرقملا لمحتي نأ يأ ،ةراسخلاو حبرلا يف ةكراشملا ساسأ ىلع موقي يذلا ليدبلا وه لداعلا ليدبلا اذه نإ 
 نواعتلا ققحي امب ،ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملا يف ةصصختملا تايلمعلاو ُتاساردلا هلّصفُت ام قفو ،ةرطاخملا نم اشماه
  .لالغتسالاو زانتكالا ال محارتلاو

 

 ال ،يمالسإلا ليومتلاو ةفريصلا جذومنب ةناعتسالا ىلإ ملاعلا يف ةيديلقتلا كونبلاو تاموكحلا تهجتا ،2008 ةمزأ دعب
 الاومأ تقحم يتلا ةفصاعلا ةمزألا كلت هجو يف اتابث رثكألا ناك هرابتعاب ،بسحف هنم ةدافتسالل نكلو ،ليدبك هدامتعال
 .))تاقدصلا يبريو ابرلا هللا قحمي(( :-ىلاعت -هللا لوق كلذ يف دسجت ذإ ،رصبلا حمل يف ةلئاط

 

 عنصي ليدبلا امنإو ،هتناكمل ريدقت كلذ يف ناك نإو ،ةيوبرلا كونبلا يف هل كيبابش ُحتف سيل هضرفيو َليدبلا ُعنصي ام نإ 
 ،تاعامجو دارفأك َحلاصم نم مهل هققحي امبو ،نيملسمك مهيلع هبوجوب مهسفنأ نيملسملا نم ةعانقب جذومنلا ةموقب
 ةيرادإلا تاءارجإلاو تاعيرشتلا نم مزلي امب ةلماك َةصرفلا ينآرقلا ماظنلا اذهل تاموكحلاو لودلا يف ُةسايسلا يطعت نأو
 ءلمل زهاج يوبراللا يداصتقالا ماظنلا الو نكمم كلذ الف ،نميهملا يديلقتلا ماظنلا يغليل ال .ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملاو
 تاقيفوتلاو تاحاجنلاو تاحيحصتلاو تارثعلا عم ىرنسو ..قوسلل رمألا كرتيو ةيرح لكب اعم ناشيعي امنإو ،غارفلا
  .ةلاحم ال تآ موي وهو .نيح دعب ةيرشبلا نآرقلا ُةيادهو مالسإلا ةمحر لانتس فيك

 

 رقفلا ةبراحمو يلفاكتلا داصتقالا

 

 يف ةيساوس سانلا لعجل يكارتشالا داصتقالا ىعس دقل ،ةيؤرلاو فدهلا يف ًءادتبا وه امنإ ةيداصتقالا سرادملا نيب قرفلا
 ،ةيمنتلا قيقحتل ةيدرفلا ةعفنملا ميظعت ىلع لمعي يلامسأرلا داصتقالا لازي الو ،رقفلا يف ةيساوس مهلعجف ،بسكلا
  .رقفلا ةلكشم لح كاذ الو طمنلا اذه الف ،ةورثلا ركتحت ةليلق ةئف لعجف

 

 ةيراضحلا هُتبرجت تققح دقو ،لدعلاب سانلا نيب اهعيزوتو ةورثلا ةيمنت ىلإ فدهت يهف ،داصتقالا يف ةيمالسإلا ةيؤرلا امأ
  .روصعلا ضعب يف مودعم نيملسملا نيب ةمث حبصي ملو لاملا ضاف ذإ ايخيرات فدهلا

 

 ةرفطلا قيقحتل ممألا اهب تفتحا ،يكيسالكلا داصتقالا يف ةيرظن َّمهأ "رمي هعد لمعي هعد" ثيمس مدآ ةيرظن ربتعُت
 ىلع اورطيس اشوحو ،يلامسأرلا هجوتلا تايرظن نم اهُتاوخأو يه ،تجتنأو ،باغلا نوناقك تلوحت اهنأ ريغ ،ةيجاتنإلا



 

 

 مافسكوأ ةمظنم ريراقت قفو ،ملاعلا تاورث لمجم نوزوحي ضرألا ناكس نم % 1 لداعي ام حبصأو ،نوكلا قازرأ
 شيعي ثيح اهتاذ ةمدقتملا نادلبلا ىلإ اريخأ رقفلا لقتنا لب ،عقدم رقف يف نوشيعي ملاعلا ناكس عبر حبصأو .ةيناطيربلا

 حبصأو ،طقف اقباس دوسلا بيصي اكيرمأ يف رقفلا ناكو ،جايتحالاو رقفلا نم ةيندتم تايوتسم يف يكيرمأ نويلم 40
  .كلذك زوعلا مهعسلي ءاضيبلا ةرشبلا ووذ مويلا

 

 مولعلا تاحاس يف رظنلا اهيف قمعت ول ،ةيشيعملا سانلا لاوحأ ىلع ريبكٌ رثأ اهل نوكيس يتلا ةيمالسإلا ةيرظنلا نإ
 ،فيرشلا ثيدحلا يف تدرو يتلا ،"ضعب نم مهضعب قزري سانلا اوعد" ةدعاق يه ،ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 هجوتو ،ةينادرفلا يغلت ،ةيلاع ةيقالخأ ةميق لمحت اهنكلو ،بسكلا زجاوح رسكو ةيداصتقالا ةيرحلا ىلإ عفدت يهف
  .كلذك ريغلل اعفان نوكي ىتح نيلماعتملل يداصتقالا طاشنلا

 هللا باتك يف درو امك ،سانلا نم ءاينغألا نيب ةلود لاملا ىقبي اليكل ،زينكتلاو راكتحالاو داسفلاو شغلا عنمو ابرلا هللا مرح
 ضرف لالخ نم ،هتدابعو ملسملا ةديقعب ةطبترم ةيرهوج ةلأسم رقفلا ةلكشم ةجلاعم لعج ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ،زيزعلا
 .ميركلا نآرقلا يف اعضوم نينامث نم رثكأ يف ةاكزلا

 ةلاطبلاو سالفإلاك ،ةيتاذ ريغ بابسأل مأ ،ةقاعإلا مأ هرغص مأ نسلا ربكك ةيتاذ بابسأل ءاوس ،رقفلا ببس ناك امهم 
  .ةاكزلا نم فدهلا يه هئاهنإ دصقب هتقحالم نإف ،ةورثلا زيكرتو مخضتلاو

 لام يف قح ريقفلل لب ،يلامسأرلا ماظنلا يف وه امك ينغلا عبتت ةيلوؤسم الب ،ةقفشلا اهيلإ عفدَت ًةقدص ةاكزلا تسيل
 .فينحلا اننيد يف امازلإ هذخأي ينغلا

 مهسفنأل هب اونسحيل ةعورشملا قرطلاب سانلا يديأ يف هلعج هللا ُلام لاملا َّنكلو .قح مالسإلا يف ةصاخلا ةيكلملا نإ
  .ضرألا يف هب اودسفيو هب اوربجتيلو هب اورثأتسيل ال ،مهريغلو

 دق امم هلاملٌ ريهطت ملسملا ينغلا ىلإ ةبسنلاب ةاكزلاف ،ةاكزلا ءادأ يف ريقفلا ةحلصمب ينغلا ةحلصم ميركلا نآرقلا طبري
 ُةنسلاو ميركلا نآرقلا هلصف امك ةاكزلا ماظن نإ لب ،بسحف ةيبيغ ًةلأسم سيل ةاكزلاب لاملا ومنو .ديزيو ومنيلو ،هبوشي
 غولب دنع يفاصلا حبرلا نم ذخؤت ةريغص ٌةبيرض هنأ ،كلذ دكؤي اممو ،ءامنلاو رامثتسالا ىلإ لاملا ُعفد هُدصقم ةيوبنلا
 اوعَدت ال(( :هلوق يف كلذ ىلإ -مالسلاو ةالصلا هيلع -لوسرلا هجويو ،جاتنإلا لئاسوب قلعتت الو نمزلاو ةميقلا يف باصنلا
 َبصانم كلذ رثإ ىلع رفوف داز ناكسلا نيبو ضرألا يف ةعساو ةرئاد ربع لاملا رمثُتسا املكو ،))ةاكزلا اهلكأت مكلاومأ
 ناك املكو ،نيكزملا ددع دازو ةاكزلا ةرئاد يف لخدو ضاف رمثتسا املكو ،رقفلل ةئشنملا ةلاطبلا نم سانلا ذقنت لغشلل
 تاعارصلاو داقحألاو نئاغضلا بوذتف ،مهيسآم ةجلاعمل مهُتصرف وه ذإ ،ءارقفلا دنع ابوبحم ناك ايكزمو هلامل الغشم ينغلا

  .تاعمتجملا يف

 



 

 

 جاتنإلا ىلع ردقي ال نمف ،ةمألا ءاملع رابك ررقي امك ينغتف يطعت نأ يه اهئادأل ةقيرط نسحأ نأ ةاكزلا ماظن عئاور نمو
 نأب رمعلا ةجاح فكُي جاتنإلا ىلع ردقي ناك نمو ،نكمأ ام ةاكزلا نم ةنسلا وأ رهشلا ةجاح َفكُي بابسألا نم ببسل
  .ايكزم اهدعب وه حبصي امبرو ،رقفلا نم هب جرخي اريغص ايرامثتسا اعورشم ينبَيل ،ةاكزلا نم لام سأر نم ّنكمي

 تامدخلاو فرحلا يف ةيداصتقالا تاسسؤملا نم تاكبش ءانب ىلع اهلالخ نم ردقنس ايموكح ايسايس انأش ةاكزلا تناك ول
 دالبلا ءاحنأ فلتخم يف ةرغصملا عيراشملا معدل كونبلا نم ٌتاكبش انل نوكتسو ،ةاكزلا لاومأب ةعانصلا ىتحو ةحالفلاو
 ةاكزلا ةموظنم لعجي امم كلذ ُريغو ،ةاكزلا نم ةينهملا ةيبيردتلاو ةينيوكتلا ةيميلعتلا تاسسؤملا نم ٌتاكبشو ،ةاكزلا نم
عيجشتو يدقنلا لوادتلاو ةلويسلا عفر يفو جاتنإلا يف مهسي ريقفلا لعجت ةلعاف ةيعامتجا ةيداصتقا ًةموظنم ةينآرقلا

ِ
 

 .ةيداصتقالا تاسسؤملا حاجنل هتاذ معادلا كالهتسالا

 ءافطإ قيرط اهلعجو ةقدصلا رجأ هللا مظعف ،اهاوس اقح لاملا يف ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا لعج ،ةاكزلا نع ةوالعو
 ىلإ اهُتاذ يه تلوحت يتلا فاقوألاو سابحألا ىلع مالسإلا ةراضح تينُب ،ساسألا اذه ىلعو .-هناحبس -هللا بضغ
 ىلإ ةحصلا ىلإ ميلعتلا نم ،هِّمني مل الاجم كرتي مل ،نورقلا ربع ةيرشبلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف كراش يداصتقا ماظن
 تاعانصلا يف ىتح لب بادآلاو نونفلا تالاجم ىلإ ،ةيدعاقلا تآشنملا عاونأ نم ريثكو ةيمومعلا ةرانإلاو روسجلاو فصرلا
 .روصعلا كلت ىوتسمب ةيفقولا ةيركسعلا

 تطرف ةبرغتم ةيدادبتسا ةمظنأ هدعب تءاجو ،اهرمدو اهبهنف فاقوألا كلت ىلع رامعتسالا فاط ،ديدشلا فسألل مث
 .اهيف

 

 ةيمنتلاو ناسنإلا ةماركب متهت لب ،طقف يداصتقالا ومنلاب متهت ال اهنأ ،داصتقالا يف ةينآرقلا ةيادهلا ةيصوصخ نإ
 -هلوق يفو ،ثيدحلا يف ءاج امك ،رارض الو ررض الف ،ةئيبلاب رارضإلاو ضرألا يف داسفلا ّمرحت ،كلذ نع ةوالعو ،ةيرشبلا
 .ةيلبقتسملا لايجألا قوقح ىلع ظفاحت كلذك ةمادتسم ةيمنت يهف ))نيدسفم ضرألا يف اوثعت الو(( :-ىلاعت

 

 نع اديعب دالبلاو دابعلا ةحلصم ىلع صرحت ةيراضح ةينآرق ةيناميإ ةموق ةيمالسإلا اننادلب يف ةسايسلا تماق ول اذام
 ةيؤر اهيف تضرع ،ةريثك صرف يل تحيتأ ...ميظعلا ينآرقلا يدهلا اذه نم تدافتساف ،ةيبيرغتلا ةيجولويديألا تاباسحلا
 ،تارمتؤملا ضعب يف وأ يبتكم يف نييبرغ ءاملعو نييسامولبدو ءارفس ىلع ،رقفلا ةبراحمو يداصتقالا نأشلا يف مالسإلا
 الوؤسم ترز يننأ ،موي تاذ ركذأ ،كلذ ريغ انموق فقوم نكلو ،كلذ يف ركش ةلاسر لسرأ مهضعبو هوعمس امب اوفتحاف
 ،يركفلا شاقنلل -ملسو هيلع هللا ىلص -ىفطصملا ءامسأ نم مساب ىمسي فقثم هنع لاقي ،ةيبرع ةلود يف اريبك
 يف اروطتو انضعب دنع ةوحص ةمث نأ هلل دمحلا نكلو ،ةسايسلاب نيدلا طلخن ال يل لاقو يثيدح هقري ملف ،بسحف
 .ريخلاب ممتأ مهللاف ،ناطلسلاو نآرقلا نيب حلاصتلا ساسأ ىلع ثدحي ةمألا

 :يبزحلا لمعلا يف راكفأ ـ 3



 

 

 

 :ايمالسإ بزحلا نوكي نأ ىنعم ام

 نوكي ال امك ،اديفم ةرورضلاب سيلو ايرورض الو ابجاو سيل كلذف ،همسا يف مالسإلا ةملك دوجوب ايمالسإ بزحلا نوكي ال
 بزحلل ةيمالسإلا ةفصلا نإ .ايديلقت اسابل نوسبلي مهنأل وأ ،ةيعرشلا صوصنلاب مهباطخ نونحشي هتداق نأل ايمالسإ
  :ةيلاتلا طورشلا ترفوت اذإ دكأتت

 مهتامازتلا يف ،نيحلاص نيملسم اونوكي نأ ةيبزحلاو ةيسايسلا ةحاسلا يف نيلماعلا ةاعدلا بجاو نإ :ةودقلاو كولسلا ـ
 مهحالص نإ .كلذ ىلع مهدالوأو مهجاوزأ نوكيل مزاللا دهجلا اولذبي نأو ،مهتالماعمو مهقالخأ يفو ةيصخشلا ةيدبعتلا
 قلعتي ميظع نأش يف ةينيد تاقلطنم نم نولمعي مهو كلذك مه نونوكي ال فيكف يداعلا ملسملا نم بلطُي ام وه
 فرط نم مهكولس ىلع مهتبساحم نأ امك .مهعم هللا ناك اذإ الإ حاجنلا هيف نوققحي ال ،ةمألل يراضحلا ضاهنتسالاب
 مهبساحي ال فيكف نونيدتم مهنأ ةيعاوط اوعدا دق مهف ،مهريغ ةبساحم نم دشأ نيئوانملاو راصنألا نم مهيعباتم
 وأ يلاملا داسفلاو ةيقالخألا تاهبشلا يف اوطروتي نأك ،ينيدلا مازتلالل ةضقانم ةروص اوطعأ ولو ،هوعدا ام ىلع سانلا
 نمو .مهيلع رمدم يسايس نمث هل نوكي مهنم روفنلا نإف ،ريغلا باسح ىلع نيبرقألا ةاباحم وأ ملظلا وأ ماكحلل فلزتلا
 يسايسلا مهديصر يف ديزي امب مالسإلل اقداص ايلمع اجذومن اومدقيل قفوألا ليبسلا وه مهحالص ربتعُي ،ىرخأ ةهج
 .يسايسلا مهئادأ يف ينيدلا باطخلا يف ةغلابملا ىلإ ةجاح يف اونوكي نأ نود

 ىلع دنتسي يذلا ليدبلا ميدقت يف ةءافكلا وه ،نويمالسإلا هيف عدبي نأ بجي ام مهأ نم :مهجماربل ةيمالسإلا ةيعجرملا ـ
 تاهجوتلاب قلعتي ام صخأ لكشب نكلو تالجملا فلتخم يف ،نينقتلاو عيرشتلل لباق يملع راطإ يف ةيمالسإلا ةيعجرملا
 ةيرادإلاو ةيدصاقملاو ةيقالخألا اهداعبأب ةيرصعلا ةيداصتقالا ةيرظنلل ةلِّكُشملا ةعيرشلا نم ةدمتسملا ةيداصتقالا
 .ةنيوناقلاو

 راطإلا اذه يف ةيرشبلاو .ايملاع ةيلامسأرلا ةيلاملاو ةيداصتقالا ةموظنملا قافخإ يف رهظألا بناجلا وه يداصتقالا بناجلا نإ 
 مث الوأ مهنادلب اوعفنل ليدبلا ميدقت يف نويمالسإلا حجن ولف ،ةمحرو الدع رثكأ رخآ ملاع لجأ نم ةديدج لئادب رظتنت
 ليومتلا تاموظنمو ةيمالسإلا ةفريصلا تاسارد تغَلب دقف لاجملا اذه يف غارف رمألا ةقيقح يف دجوي الو .هلك ملاعلا اوعفن
 ةعيرشلا هرفوت امع ةوالع .ملاعلا نادلب فلتخم يف ادمَتعم ايلاع ايملاع ىوتسم نادلبلا نم ديدعلا يف اهتاقيبطتو يمالسإلا
 ةيعامتجالاو ةيرادإلاو ةينوناقلاو ةيروتسدلا ةمظنألا فلتخم ريوطت ىلع ةرداق تاهجوتو ةمكحو دصاقم نم ةيمالسإلا
 نينقتلا ىوتسم ىلعو يرظنلا يملعلا داهتجالا ىوتسملا ىلع ،ةريبك تادوهجم لذب بلطتي ليوط راسم وهو ،اهريغو
 .مكحلا يف برجُت مل ام ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةيسايسلا ةيرظنلا لمتكت نل ،لاوحألا لك يفو .تاقيبطتلاو تاءارجإلاو

 قيبطتلل لباق وه امب ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةدافتساو ،ءامتنا يه ةيمالسإلا بازحألا جمارب يف ةيمالسإلا ةيعجرملا نإ
 قيبطتلاو ةيملعلا تاساردلاو ثوحبلا ةئيب ريفوت دعب نوكيف ،ةماتلا اهتيحالصو ةيرظنلا لامكإ امأ ،اروف هذيفنت نكميو
 ءانثأ يفو ،ةيرشبلا اهتفرع يتلا مظنلاو تايرظنلا لك نأش وه امك ،ةيموكحلا تاسسؤملا فلتخم ربع يلمعلا بيرجتلاو
 دامتعاو ،ةلالدلا ةيعطق توبثلا ةيعطق ةيعرشلا صوصنلا فلاخي ام فارتقا مدع وه هيلع صرحلا بجي ام مهأ ،كلذ



 

 

 يطعي اممو .ةيناسنإلا ةعيرشلا ميمص نم اهرابتعاو ناسنإلل ةعفانلا ةعساولا ةيرشبلا تاموظنملاو لئادبلاو مظنلا
 لئادبلا ميدقتو ماعلا نأشلا اياضق يف يباطخلاو يفرعملا مهمكحت وه يسايسلا راسملا اذه ىلع نييمالسإلل ةيقادصملا
 سانلا ةشيعم هب قلعتت يذلا يداصتقالا نأشلا يف اصوصخ ،ةضراعملا يف مأ ةطلسلا يف اوناك ءاوس ،ةديفملا ةعنقملا
  .اهتعنمو ةلودلا ةوقو مههافرو

 :ةمألا اياضقو ةيوهلا نع عافدلا ـ

 مهعافد وه ،ةيمالسإلا مهتنونيكو مهتلاصأ ىلع اوظفاحي يكل هيف نيزيمتم اوقبي نأ نييمالسإلا ىلع بجي ام مهأ نم 
 تافارحنالا ةحفاكمو ،نيمولظملاو قحلا عم فوقولاو داسفلا ةقحالمو ،مهناطوأل ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا نع مئادلا
 ىلع نزاوتلا ةلواحم وأ هيف نواهتلا يغبني ال ،لاجملا اذهو .ةرسألل ةيعرشلا سسألا ةرصانمو عمتجملل ةددهملا ةيقالخألا
 ديري يملاعلا رابكتسالا نإ .يملاعلا رابكتسالا دئاكم نم اهناطوأو ةمألا ةيامحل مث الوأ بجاولا باب نم كلذو ،هباسح
 رفكيو هترطفو هتيمدآ نع جرخيل ةهفاتلا تايرغملاو ةداملا ملاعو دودحماللا كالهتسالاو قوسلاب هطبرو ناسنإلا "ءييشت"
 هيف مكحتتف هتاوهش ىوس هلإ نم هل حبصي الو ةيعامتجالاو ةيلئاعلا ةايحلاو ةيقالخألا ميقلاو ةينيدلا تايعجرملا لكب
  .تامزألاو نتفلا ةعانصو تاءارغإلاو مالعإلا ةطساوب ،ةنميهملا ةيلامسأرلا ةيلاملا ىوقلا يه ،ىرخأ ةهلآ

 ىلع لمعلا يف مهريغ قبس ةيمالسإلا مهتعيبط ىلع اوظفاحيل يمالسإلا عورشملل نولماعلا هب زيمتي نأ بجي اممو
 يسايسلا لمعلا يف يزكرم عوضومك ةينيطسلفلا ةيضقلا ضرفو كلذ يف ةودقلا ميدقتو نيطسلفو سدقلا ريرحت
 ةيحضتلا نكمي ال ةسدقم ةيضق ةينيطسلفلا ةيضقلاف ،يبزحلا مهدوجول ةيساسأ ةزيكر عيبطتلا ةحفاكم لعجو ،ينطولا
 دجسملاو طقف نيينيطسلفلا لبقتسم سيل اهب طبتري ةيريصم ةيضق اهنوك نع ةوالع ،ةيسايسلا تاحومطلا لجأ نم اهب
 .اهيلع ةرطيسلاو اهفاعضإو اهتيتفتل اهبلق يف يليئارسإلا نايكلا عرُز يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا ريصم لب ىصقألا

 ةدوجوم تامامتهالا هذه لك ذإ ةيسايسلا ةيبزحلا ةفيظولا ضقاني ال ةيوهلا نع عافدلا يف يمالسإلا رهظملاب رهظمتلا نإ
 ةيئدبم ةلأسم نيطسلف ةرصانم نأ امك ،ريتاسدلا هذه نع عافد وه ،اهنع عافدلاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ريتاسدلا لك يف
 فاضيو ،انايع اوأر دقو ،اهب اوحض نم ضعب هدقتعا ام سكع ،ايناث اهنوخي نمل ةضفاخو ايسايس اهباحصأل ةعفارو الوأ
 .ةينطولا ةحلصملابو ةيوهلاب طبتري يسايس لمع ةيعيرشتلا ةموظنملا يف عيبطتلا ميرجتل يعسلا نأ كلذ ىلإ

 همعد وه ،ةضراعملا يف هدوجو ءانثأ يف ،اهب افصتم هتيوهل ايفو نوكيل هب موقي نأ يمالسإلا بزحلا ىلع بجي اممو
 مكحلا يف نوكي نيح هب موقي امك امامت ،عمتجملا يف هاياضقو هداعبأ فلتخمب مالسإلل ةمداخلا تاسسؤملاو تامظنملل
 لك ربعو ،صاصتخالا تاذ ةيعامتجالا تاسسؤملا معد لالخ نمو ةينيدلا نوؤشلاو ةفاقثلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو ربع
  .ةينعملا تارازولا فلتخم ربع ةينيطسلفلا ةيضقلل عونتملاو رشابملا همعدبو ،حلاصلا ملسملا نطاوملا عنصي ام

 ملاعلل يلودلا نواعتلا يف ةيولوألا ءاطعإ ،يمالسإلا بزحلا مامتها يف نوكت نأ بجي يتلا ةمألاب قلعتت يتلا اياضقلا نمو
 لماكتلا ةيرظن قفو ةيملع سسأ ىلع ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةدحولا قيقحتل يعسلاو ،برقألاف برقألا يمالسإلاو يبرعلا
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملا فلتخم يف اهميظعتو حلاصملا كيبشتب ،ةيلودلا تاقالعلا يف ةيفيظولا ةيرظنلاو
 تامظنملا حاجنإو ريوطت ىلع صرحلاو ،نمألاو عافدلاو ةيجراخلا فقاوملا يفو ةيضايرلاو ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو



 

 

 يمالسإلا نواعتلا ةمظنمو ةيبرعلا ةعماجلاو يجيلخلا نواعتلا سلجمو يبرعلا برغملا داحتاك ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 ضوهنلا يف مهسي امو نيملسملا نيب يداصتقالاو يجولونكتلا نواعتلا ىلع زكرت ةديدج تالتكت نع ثحبلا عم ،اهريغو
-ديدشلا فسألل -يقطنم ببس الب جيلخلا لودو رصم نم اهتبراحم مت يتلا روبملالاوك ةمق ةبرجت يه امك ،كرتشملا يوقلا
. 

 اضعب اهضعب ةيوقتل يملاع يقيسنت راطإ اهل نوكي نأ ،اهسفن ةيمالسإلا بازحأللو ةمألل ادج اديفم نوكي ،راطإلا اذه يفو
 مهف ىلإ لصوتلا ةلواحملو ،ةكرتشملا ةيمالسإلا ةيعجرملا تاذ ةيداصتقالاو ةيسايسلا ىؤرلا ةرولبلو براجتلا لدابتلو
 ةحاسلا ىلع هلهأو مالسإلا ةيامحل ةقسنم تايجيتارتسا ريوطتو ةينيطسلفلا ةيضقلا معدو ةيلودلا تالوحتلل كرتشم
 راوحلل ةكرتشم ةماع تاقالع تالمحب مايقللو ،اهنيدو ةمألل ةيداعملا ىوقلاو ةينويهصلا اهكيحت يتلا تارماؤملا دض ةيملاعلا
 ةينلعو ةينوناق رطألا هذه نوكت نأ ىلع ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملاو ىوقلا فلتخم عم لصاوتلاو
 ةيطارقميدلا بازحألا ةيممأو ةيعويشلا ةيممألاو ،ةيكارتشالا ةيممألاك ةفورعملا ةيسايسلا تايممألا ةلكاش ىلع ةفافشو
 نكلو ،ةيمالسإلا لودلا عم نواعتت نأو ،ةنلعم ريغ ىوق يأل ةيملاعلا ةيمالسإلا عيماجملا ذه عضخت الأ ىلع ،ةيحيسملا
  .اهنع ةلقتسم نوكت

 

 

 .يمالسإلا يسايسلا بزحلل ةيرايعملا تافصاوملا

 

 .ريثأتو ةيقادصم تاذو ةزجنمو ةرهامو ةعاجشو ةميكحو ةينابرو ةرصبتم ةدايق ـ

  .ةيرصعو ةليصأ ةددجتم عمتجمللو ةلودلل ةيمالسإ ةيؤر ـ

 .ةيليصفت ةيعاطق جماربو ةفلتخملا اهتابراقم يف ّزيمتو ةزفحمو ةلماش ةيومنت ةيؤر ـ

  .ةربخلاو ةءافكلا باحصأ ةيوضعبو يطارقميد ليثمت تاذ رارقلاو لوادتلل ةيروش تاسسؤم ـ

 .تالاكشإلا ىلع ةباجإلا يف ةمهاسُمو رارقلل ةمعاد ةيثحب رئاودو تاسارد زكارمو تانايب دعاوق ـ

 .دراوملل لضفألا رييستلا ىلع ةرداقو ةلعاف ،ةيمقر ةيرصع ةيسسؤم صئاصخ تاذ ةرادإ ـ

 .جمانربلاو ةيؤرلل مداخو نمآو نرمو حتفنمو رقتسمو رشتنم يكبش يميظنت لكيه ـ

 .ايراهمو ايركفو ايقالخأ ةلهؤم ةيلمع ةيلاضن ةدعاق ـ

  .ةيفوو ةريدقو ةفيظن رداوكو باونو نويلحم نوبختنم ـ



 

 

  .ةعطقنم ريغو لمعلا ومن ردقب ةيمانو ةيزجم ةيلام دراوم ـ

 .يجراخلاو يلخادلا ماعلا يأرلا يف ةرثؤمو ةمكحم ةيمالعإ ةيلعافو ةيلخاد ةيلاصتا تاردق ـ

 .هراشتناو بزحلا حاجنو ةيامح يف ةمهاسمو ةيفو ةضيرع ةيعامتجا ةنضاح ـ

 .تاقفاوتلاو تافلاحتلا ةرادإ ىلع ةردُقو ةدتممو ةيعون تاقالع ةكبش ـ

 .اهيف ريثأتلاو ةيلاقتنالا لحارملا رييستو تامزألا ةرادإ يف ةيلاع ةءافك ـ

  .يبابش رامعأ لدعمو لايجألا نيب يدايق لماكتو ثراوت ـ

 .ةيعامتجالا ةنضاحلاو ةيلاضنلا دعاوقلا يفو ةيدايقلا تايوتسملا فلتخم يف لعاف يوسن روضح ـ

 .فيظوتلل لباق فيشرأو ةيرصعلا تاودألا يفو ةينقتلا يف مكحت ـ

 .اهل نيكمتلاو ةركفلا ةمدخ يف ةكراشمو ةنواعتم تالاجملا فلتخم يف يندم عمتجم تاسسؤم ةكبش ـ

 

 

 

 

 

 

 ةلودلا ىلإ يسايسلا بزحلا روبع قئارط
 

 نم روبعلا نوكي الو ،ةلودلا ىوتسم ىلع هجمانرب قيبطت لجأ نم ةطلسلل لوصولل سّسؤُي يسايس بزح لك نإ
 هذه يف زيكرتلا مت قرط ةثالث ربع ،ةّبالغلا ننسلا عم ءاقتلالل لهؤت ةدوهشم ةءافكو داج حافك ربع الإ ةلودلا ىلإ عمتجملا
  .جئارلا يحالصإلا يمالسإلا ركفلا يف ةعئاش ريغ ةليسوك ةيملسلا ةيروثلا ةقيرطلا ىلع ةقرولا
 لقألاو ،قفرألاو نمآلاو ملسألاو رسيألا قيرطلا وه اذهو :ةيطارقميدلا ةيسايسلا ةيلمعلاو ةهيزنلاو ةرحلا تاباختنالا -
 نأ ريغ ،))امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب لوسرلا ّريخ ام(( :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امكو ،عيمجلا ىلعو دلبلا ىلع ةفلك



 

 

 لوادتلا ديرت الو ةيطارقميدلل ةدعتسم ريغ ةيبرعلا ةمظنألاف ،اندالب يف انومضم سيل قيرطلا اذه رارقتسا ىلإ لوصولا
 جامدإلا جهن جهتنت وأ ةيسايسلا ةحاسلا نم يمالسإلا دوجولا وحمل يلاصئتسالا جهنلا جهتنت امإ يهف ،ةطلسلا ىلع
 نم سأيلا يف طوقسلا بجي ال هنأ ريغ .ايبعش هتراسخ قيقحتو يمالسإلا رايتلا ةيقادصم رسكل داسفإلاو جاردتسالاو
 .قودنصلا ىلإ ماكتحالا ىلإ هيف نورطضي موي يتأي دقو ،ةمظنألا تاملسمب فصعت ةيننسلا تالوحتلاف ،قيرطلا اذه
 تايرحلل بسكم يأو ةيسايسلا ةسفانملا طورش نيسحت لجأ نم ةينوناقلا لئاسولا لكب يملسلا حافكلا بجي ،هيلعو
 ،ةسفانملا طورش نيسحت ىلع دعاسي ،كلذ ريغ وأ يمالعإلا لاجملا يف وأ يندملا عمتجملا يف وأ ةينوناقلا ةهبجلا ىلع ققحتي
 يذلا دادعإلا ديصر يف لخدي ،ةيموكحلا تاسسؤملاو ةيلحملا سلاجملا رييست ىوتسم ىلع وأ ةيناملربلا ةبرجتلل مكارت يأو
 .ةيطارقوميدلا تاباختنالا يف ام اموي حاجنلا قيقحتو ةبالغلا ننسلا عم ءاقتلالل لهؤي

 نكلو ،ةيبلغألاب زوفلاو يباختنالا حاجنلا ققحتي دقو ،دحوألا لحلا يه تاباختنالا نوكت ال دق :تاقفاوتلاو تافلاحتلا
 ةيعمتجملا ىوقلا ىوتسم ىلع ءافلحلا نع ثحبلل دهجلا غارفتسا بجي ،هيلعو .يطارقميدلا راسملا قيعت ةرثؤملا ةيلقألا
 .ةيطارقوميدلل ةعناملا ىوقلا ىلع عقاولا رمألا ضرفو رييغتلا ضرغل ةوقلا ميظعت لجأ نم ،ةلودلا يف ةلعافلا ىوقلاو
 ققحت الو ةصرفلا كلت نمثُت الف ،ملاعلا يف ةبّرجملا ههجوأ نم هجو يأب يطارقوميدلا لاقتنالل ةصرف حاتت دق هنأ امك
 ديعص ىلع حاجنلا نأ ريغ .ةضراعملاو ةطلسلا يف ةيسايسلا ةحاسلا تانوكم فلتخم نيب تاقفاوتلاب الإ اهفادهأ
 هتنضاحو هروهمجب ايوق ،ارشتنم ،ابيهَم بزحلا نوكي نأ امهلوأ ،نيساسأ نيطرش بلطتي تاقفاوتلاو تافلاحتلا
 ،يناثلا طرشلاو .ةيمالعإلاو ةيداصتقالا كلذ نمو ،اهكلتمي يتلا ةوقلا رصانعبو ،ةيلاضنلا هدعاوقو هميظنتبو ،ةيعامتجالا
 .ةيقادصمو تانامضو تاراهم نم كلذ هبلطتي امب تاقافتالا ىلإ لصوتلاو تاقالعلا طبر ىلع ةردق هل نوكت نأ

 عم مهافتلا ىلإ ىعسف ،-مالسلاو ةالصلا هيلع -هتريس يف ةيلعافو ةيدجب تافلاحتلا ةماقإ ىلإ هللا لوسر ىعس دقو
 ،)اهايإ مهتيطعأ الإ هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ يننولأسي ال( :ةيبيدحلا موي هلاق ام ،كلذ نمو ،تارمو تارم هموق
 يف مهيلع هسفن ضرعف ،دييأتلاو ةرصنلا مهنم بلطو ،لئابقلا ىلع هسفن ضرعو ،يدع نب معطملا راوج يف لخدو
 ،).هب ينثعب ام هللا نع نيبأ ىتح ،ينوعنمتو ،يب اوقدصتو يب اونمؤت نأو ..( :مهل هلوقي ناك اممو اهريغو جحلا مساوم
 ءاهجو ةيادهلاب فدهتسي -مالسلاو ةالصلا هيلع -ناك امك .هل ةمصاع تراصف مهتدلب هولخدأ برثي نم رفن هباجأ نأ ىلإ
 نب رمعو ةزمحك ،ةعنمو ةوق مهب دادزا ماظع لاجر بلج يف حلفأف ،اهيلإ نيمداقلا وأ ةكم نم موقلا رابكو سانلا
 نايح نب ذقنمو رذ يبأك ،اهلك هتليبقب مهنم دحاولا ءاج ذإ ،اددع مهب داز نيقفوم لاجرو ،-مهنع هللا يضر -باطخلا
 .مهريغو ،يسودلا ورمع نب ليفطلاو

 ال ايحالصإ اجهنم ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف رقتسا يذلا ةيطسولا تاكرحلا جهنم نأ يف كش ال :ةيملسلا ةيبعشلا تاروثلا ـ
 اونوكي مل مهنأ فيك يبرعلا عيبرلا تاروث يف ايلج كلذ رهظ دقو ،اهعم نولماعتي فيك اريثك نوفرعي الو َةروثلا هُتداق رِثؤُي
 نأ ىلإ يروثلا مخزلا ىلع ةظفاحملا اوعيطتسي مل ،مهبابش ريثأت تحت وأ نيرطضم ،اهيف اولخد امنيحو ،اهرجف نم مه
 وأ ةمكاحلا ةمظنألا عم ةيئزجلا ةيحالصإلا تامهافتلا ىلإ تقولا لبق عجر نم مهنم لب ،رييغتلا َفده ُةروثلا ققحُت
 ربكألا ةيحضلا يه ةيمالسإلا تاكرحلا هذه تناك مث .عراشلا هَتصرف حنم يذلا دوشنملا رييغتلا فقس نود اهاياقب
 .ةليوط دوقعل اهب تملح يتلا ةصرفلا اهنم تعاضو ةداضملا تاروثلل



 

 

 يتلا ةمكحلاو ةراهملاب نكلو ةيروث حورب ،اهمساب ضوافتت يتلا ةيروثلا ةدايقلا دقتفت ايملس ةرئاثلا ريهامجلا تناك دقل
 تناك .يقيقحلا رييغتلاب حمست ةرفوتم تراص ةوق نيزاوم نمض ،يطارقميد لوحت يأل يرورضلا قفاوتلا ىلإ يدؤت
 ،ببسلا اذهلو .ةيروثلا حورلا ىلع رفوتت نكت مل ديدشلا فسألل نكلو ،ةراهملاو ةمكحلا كلمت ةيمالسإلا تاكرحلا تادايق
 اهسفن ءانب ةداعإب ةلشافلاو ةدسافلا ةيلومشلا ةمظنألل تحمس ةيلكش تناك اهنأ حضتا تاقفاوت نع ثحبت تحار
 سماخلا ثادحأ يف رئازجلا يف كلذ لبق نم انيأرو .برغملا يفو ،سنوت يفو ،رصم يف كلذ انيأر دقل .ديدج نم ةردابملا ذخأو
 .ريخألا يبعشلا كارحلا يفو ،هدعب امو 1988 ربوتكأ نم

 ذاختا يف رخأتتو ةيحالصإلا ةيمالسإلا تاكرحلا تادايق كبرُت بوعشلا روثت نيح ،تقولا لك يف رركتت ةصقلا تناك دقل
 يف يبعشلا كارحلا علدنا امنيحف .ريهامجلاب ةرشابم ةطبترملا اهدعاوق ريثأت تحت كلذ لعفت ةداعو ،ةروثلاب قاحتلالا رارق
 ،ةعمجلا موي لبق تايملعتلا يلاسرإ مغر ،عراشلا ىلإ لوزنلا نم ينرذحي نم ءاج ،2019 رياربف 22 يف ،الثم رئازجلا
 انيلضانم نم ريبكلا مخزلا دجأ مل ،ىلوألا ةعاسلا يف ةداقلا نم يلوح ناك نم عم تلزن امنيحو ،كارحلا يف ةكراشملا ةرورضب

 اصاخشأ ىرن انتبو انطاسوأ يف فقسلا عفترا ،عراوشلا يف نييالملاب سانلا راصو مخزلا دتشا نيح نكلو ،تاحاسلا يف
 سلجم انيلع طغض مث ،عراوشلا يف سانلا عم نوفتهي ةطلسلا عم يهامتلل ةفرطتملا مهتاهجوتب ةكرحلا يف نيفورعم
 .ةيسائرلا تاباختنالا يف انحشرت بحس ةلأسم يف ةروانملاب انل حمسي ملو عراشلا ددشت عم ىهامتن يكل ينطولا ىروشلا
 ةيركسعلا ةسسؤملا نيبو ةعزنلا يوهجلا يناملعلا رايتلا نيب باطقتسالا هيف أدبو يبعشلا كارحلا مخز تفخ امنيح ،نكلو
 نم ديدعلا تابث الولو .ديدجلا دهشملا ءانب يف رود يأ انل حبصي ملو ،تاحاسلا نم ،انبابش ىتحو ،انلاجر بلغأ بحسنا
 ءاعدا انموصخ ىلع لُهَسل انوروك ءابو ببسب فقوت نيح ةظحل رخآ ىلإ كارحلا يف اوتبث نيذلا بابشلاو دارفألاو ةداقلا
 .كرابملا يبعشلا كارحلا فقو يف اببس انك اننأ

 ةلاح وه اركبم ةيبعشلا ةروثلا نم جورخلاو ،تاحاسلا لوخد ءانثأ يف بارطضالاو ،عراشلا ءادنل ةباجتسالا يف ددرتلا نإ
 ،كلذ ببسو .ةماعلا ةسردملا نمض مأ ميظنتلا ةيناوخإ تناك ءاوس ،ةيطسولا ةيمالسإلا تاكرحلا لك اهيف كرتشت ةعماج
 سيل دمتعملا هجوتلا اذه ةيفلخو .مئادلا يحالصإلا يهيجوتلا باطخلاو نيوكتلا ءارج ةيروثاللا ةيلقعلاو ةيسفنلا وه
 ةنحمب تأدب يتلا ةليوطلا ةاناعملا اهنكلو ،مكاحلا علخ ةيناكمإ نع ثدحتي انبلا نسح خيشلا همسر يذلا جهنملاف ،جهنملا
 لتقلاو شطبلل لعف درك تاعامجلا ضعب تددشت امنيحو ،لودلا نم ديدعلا يف مث ايروس يف مث رصم يف ناوخإلا
 نم تلمعُتسا باهرإلا ةرهاظ تشفت املو ،الدتعم يقب يذلا ةيمالسإلا تاكرحلل ريبكلا مسجلا ىلع تبسُح بيذعتلاو
 نأ ةاناعملا هذه ةجيتن تناكو .هتاذ مالسإلا ةبراحمل لب ،ةيمالسإلا تاكرحلا لك ةبراحمل ءاطغك يملاعلا رابكتسالاو ةمظنألا

 رايتلا تانوكم ضعب ءاطخأ ببسبو .باهرإلاو فرطتلا نم ةءاربلا ةدقع يف انوجسم لدتعملا يمالسإلا رايتلا راص
 نع نيلوؤسملا مه مهسفنأ نيلدتعملا نييمالسإلا نم ديدعلا ّدَع ةمظنألا عم ةعيطقلا كلسم تجهتنا يتلا يمالسإلا
 ،ماكحلا عم ءاقللا لبس نع ثحبلا ىلإ هجتت مهتاعجارم تحارف ،مهتامظنمو مهبازحأو ةمكاحلا ةمظنألا نيب مادصلا
 يف ةيراسيلا تارايتلا عم نزاوتلا راطإ يف لاجملا مهل حسفت نأو حاتفنالا نم ءيش ىلإ ةمكاحلا ةمظنألا ترطضا امنيحو
 نأ ىلإ ومني لظيس ازاجنإ اوققح مهنأ نويمالسإلا دقتعا تاينيعستلا يف ةددشتملا ةيمالسإلا تارايتلا عم وأ تاينينامثلا
 نمض دبألا ىلإ دودحم فقسلا نأ تدكأ ةليوطلا ةيسايسلا ةكراشملا ةبرجت نأ ريغ .ةطلسلا ىلإ لوصولا نم مهنكمي



 

 

 ذالم يه ديدج نم تراص ةمظنألا هذه نأو ،اهلشفو اهداسف مغر ةمئاد ةيبرعلا ةمظنألا نأو ،ةمئاقلا ةوقلا نيزاوم
  .مكحلا ىلإ لوصولل يمالسإلا رايتلا عنمل يملاعلا ماظنلا

 ةنحم" تدأو ،ةلحرملا عم بسانتت يتلا ةيسايسلا ةبراقملا لوح ةداضملا تاروثلا دعب نييمالسإلا نيب شاقنلا دتشا دقل
 قفو الإ ردصي ال حبصأو ددشت نم مهنم ،تاهجوت ةدع ىلع اوعزوتو ،مهفوفص يف تاقاقشناو تاعارص ىلإ "ةيؤرلا
 ةيؤر يأ نود يعامتجالاو يوعدلا لمعلا ىلإ هجتا وأ ايلك هسفن ىلع أفكنا نم مهنمو ،ةيبلس لامعأو ةيماقتنا ةيسفن

 يقب نم مهنمو ،ةيسايسلا ةسفانملا نم لب ،مكحلا ىلع ةسفانملا نم جورخلا نم دب ال هنأب عنتقا نم مهنمو ،ةيسايس
 بغري ال تاب نم مهنمو ،ةيندتم فوقس قفو حالصإلا ةيلمع فانئتسال ديدج نم ةمكاحلا ةمظنألا هيلع حتفنت نأ رظتني
 ىلع اضورعم اديدج اهجوت كانه نأ ريغ .اهملظو اهلشفو اهداسف ناك امهم ةمكاحلا ةمظنألا لخاد جامدنالا يف الإ
 مدع مغر ةيطارقميدلا اهلوصأ ىلع ةيسايسلا ةسرامملا ىلإ فدهي يذلا ،"ةيسايسلا ةمواقملا" هجوت وهو ،نييمالسإلا
 وأ مهنم فوخلا مدع نكلو ماكحلا ةمداصم مدعو ،ةيروثلا حورلاو يحالصإلا جهنملا نيب عمجلا وهو ،اهطورش رفوت
 ىلع الإ ةموكحلا يف ةكراشملا مدع نكلو ةصرفلا تحيتأ ام اهلك ةيباختنالا ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا ،مهيف عمطلا
 ةكراشملا تسيل يأ .جردتلاب ولو جماربلاو رارقلا يف هكارشإو ةلودلا ىلإ عورشملا لاقتناب حمست يتلا ،ةيقيقحلا ةكارشلا ةدعاق
 يف هروطت عبانم فيفجتو هريس ةقاعإو يمالسإلا كيرشلاب صبرتلا ساسأ ىلع موقت يتلا نودبتسملا ماكحلا اهديري يتلا
  .ةيبرغملا ةبرجتلا مث ةيرئازجلا ةبرجتلا هيلع تناك امك ةموكحلا يف هتكراشم مغر عمتجملاو ةلودلا

 ةمكاحلا ةمظنألا قاهرإل مواقملا يملسلا حافكلا ىلع موقي وهو ديفمو نكمم ةيروثلا حورلاب جوزمملا يحالصإلا هاجتالا نإ
 ةيقطنملاو ةيملعلا ةيسايسلا بيلاسألاب اهبويع راهظإو اهلامعأ هيفستو ةلشافلاو ةدسافلاو ةيقيقحلا ةيطارقميدلل ةعناملا
 وأ ةهيزنلاو ةرحلا تاباختنالا ةصرف حاتتف ةوقلا نيزاوم ريغتت نأ ىلإ تافلاحتلا ءانبو هيف ريثأتلاو ماعلا يأرلا ةيعوتو
 نوكي نمز يف داسفلاو دادبتسالا ىلع ةروثلل ايملس عراشلل سانلا جرخي وأ ،مكحلا يف ةكارشلا نمضت يتلا تاقفاوتلا
 ةيملسلا ةمواقملاو لاضنلا ىلع ربصلاو ،ةهيزنلا ةسفانملا دعاوق نامضل نيجتحملا ةدايق ةيلهأ اوبسك دق نويحالصإلا
 ةيبعشلا ةيقادصملا راسكنا ببسب ءيطبلا توملا امإ ،يمتحلا توملا وه كلذ ريغ نإ .ةليوط نينس رمألا ماد ولو كلذ لبق
 ئجافملا توملا ببسب وأ ،ةيموكحلا رئاودلاو سلاجملا يف حلاصملا تاتف ىلع ةيلخادلا تاعارصلاو ةيباختنالا ةراسخلاو
 بجي يذلا يسايسلا دهشملا نمض كلذك مه نييمالسإلا ءالؤه دجت مكحتلا نع ةجراخ تالوحت وأ ةيبعش ةروث ببسب
  .لحريو لوزي نأ

 اولتقي دحاو يسايس رايخ يف مهسفنأ اورصحي الأ ةلودلا ىلإ مهتركف لقن نوديري نيذلا يمالسإلا رايتلا ةداق بجاو نإ
 ،ةلودلا ىلإ دوعصلل راكفألا حلفت فيكو يسايسلا رييغتلا نوكي فيك اوريل خيراتلا اوؤرقي نأ مهيلعو ،مهعورشم صرف هب
 هباتك يف -ىلاعتو هناحبس -هللا نيب دقل .-ملسو هيلع هللا ىلص -ىفطصملا ةريسو هللا باتك نم رييغتلا جهانم اوذخأي لب
 ةرات ةبيصع ،ةهجاوملا قئارط راتخي يذلا وهف ،مهتايحضتو مهلضف ناك امهم ،هدابع هيلع طرتشي نأ بحي ال هنأ ،زيزعلا
 رفظلا فقس مهفقس قتري مل ،ردب ةوزغ لبق ةلهس اهنوديري ةباحصلا ناك دقف ،هتمكحو هدارم قفو ،ىرخأ ةرات ةلهسو
 تناك مث ،))مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو(( :ابتاعم مهل لاقف ةهجاوملا مهل دارأ هللا نكلو ،نايفس يبأ ةلفاقب
 نكلو ،بازحألا ةوزغ يف لاتقلل مهسفنأ اودعأ ةباحصلا نأ امك ،خيراتلا ريغتف دبألا ىلإ شيرق اهيف ترسكنا يتلا ةعقاولا

 ةداق ضعب لمع املاط صوصن ةيوبنلا ةريسلا يفو .))لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو(( :مهل لاقو ،هنم ريبدتب كلذ مهافك هللا



 

 

 اهيف نوفتكي يتلا ةيبيدحلا حلص تايثادحإ كلذ نمو ،ءودهلاو ةعدلاب مهدعاوق عانقإل اهئازتجا ىلع يمالسإلا رايتلا
 برح رعسمل هنإ( :ريصب يبأ نع لاق امنيح ،ةيدمحملا ةيجيتارتسالا مامت نع نولمكتي الو ،نيكرشملل هللا لوسر لزانت ركذب
 تلعجف ،حلصلا دقع عم اماجسنا ملسأ نيح هيلإ تأي ملو اهددهي لفاوقلا قيرط ىلع رقتسا دق هآر امل )لاجر هعم ناك ول
 نوبلطي مهسفنأب نوكرشملا ءاجف ةوقلا نيزاوم يف تّرثأ ةوق راص ىتح ريصب يبأ ىلإ نوبهذي ددجلا نيملسملا ةملكلا كلت
 ءاقل اونمتت ال( :-مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقب نودهشتسي نييمالسإلا نم ريثك كلذكو .اهيلع قفتملا دونبلا ضعب رييغت
 لالظ تحت ةنجلا نأ اوملعاو اوربصاف هومتيقل نإف( :صنلل ممتملا رطشلا نوركذي الو ،)ةيفاعلا هللا اولأساو ودعلا
 .)فويسلا

 ةمث ناك ولو .لتخم لكشب مهتاجاح قفو اهنولمعتسي ةداقلا ضعب نكلو ،لاوحألا لك يف ةنزاوتم ةيعرشلا صوصنلا نإ
 هلعلف ةهجاوملاب هيلتبي الأ هللا لأسي نأو ةيفاعلا نمؤملا رثؤي نأ وهو ،فيرشلا ثيدحلا اذه ناكل ،جهنملا طبضي صن نم
 امو .اهيف رسكني الو اهيلع هربص راهني ال تعقو ام اذإ ىتح ،اهل دعتسي لب ،ايئدبم اهيغلي ال نكلو ،اهيف عقو نإ فعضي
 عقو ام رطخأ نإو .هبلق نم هطقسي ال هناسلب هرييغت ىلع ردقي ال امو ،هناسلب هرغيلف هديب هريغي نأ ُنمؤملا عيطتسي ال
 الو اهيلع نوربصي الو تعقو اذإ اهنم نوجرخيف ةهجاوملا ةيناكمإ مهبولق نم اوطقسأ مهنأ نييمالسإلا ضعب هيف
 ةينيطسلفلا ةيضقلا يف ىتح ،هروعشو هسح نم داهجلا طقسأ نم ةمث نإ لب .مهتركفل ةمدخ اهيف ةيحضتلل نودعتسي
  .ةملاظلا ةلشافلا ةدسافلا ةمظنألا عم يهامتلا لجأ نمو ةيسايسلا تانزاوتلا ببسب

 نوكي ال دق ءاقللا اذه نإ يأ ،)هومتيقل اذإف( :هلوق يف نعمتنو -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر ثيدح أرقن امنيح اننإ
 يه امك امامت .هل ادعتسم نمؤملا نوكي نأ بجي عقو اذإ نكلو ،هثودح ةيناكمإ مغر هيف ابوغرم نوكي ال وأ ،نابسحلا يف
 لمع دقل .ةيننسلا اهطورشل ةبيجتسم لحت امنيح نييحالصإلا نييمالسإلا ريشتست ال ،ةيبعشلا تاروثلاو تاضافتنالا
 ةشقانمو قفرب رييغتلل هيعس ءانثأ يف تالامتحالا إوسأ ىلع هباحصأ بيردت ىلع -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر
 شيرق عم تامهافتلا ءارجإ ءانثأ يفو ،ةرجهلا لبق تافلاحتلا نع هثحب ءانثأ يفو ،ةكم يف ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هموق
 جحلا مساوم يفو سانلا عمجت نكامأ يفو ةبعكلا نحص يف رمأ امب عدصلا ىلع ايلمع هباحصأ بردي ناكف ،ةرجهلا دعب
 يف ةأجف ةهيركلا تعقو اذإ ىتح ،ددعلا ةليلق تاوزغلاو ايارسلا لالخ نم ،ةنيدملا يف مث فنعلا لامعتسا نع فكلا عم
 .لاطبألا مهو ةداسلا مه اوناك ردب ةوزغ

 يف عراشلا يف مهسفنأ نويمالسإلا دجو اذإ اهاحضو ةيشع نيب ةيملسلا ةيروثلا حورلا لكشتت ال ،مويلا لاحلا كلذكو
 اعيمج نوعقيس الإو ،كلذ لبق ايراهمو ايركفو ايسفن ادادعإ رمألا بلطتي لب ،ةملاظلا ةلشافلا ةدسافلا ةمظنألا ةهجاوم
 نازيمل مزاللا رييغتلل ةروثلا لالغتسا اونسحي مل ذإ ،رصم يف عقو امك ،يروثلا ىطعملا عم لماعتلا يف بارطضالا يف ذئدنع
 رييغتلا نامضل هنم دفتسن مل ذإ يبعشلا كارحلا عم انلماعت يف رئازجلا يف عقو امكو ،يطارقميدلا لاقتنالا يمحي امب ةوقلا
 ةقباسلا ةبردلا عم الإ نوكي ال ةيروثلا ةصرفلا فادهأل ظفاحلا ميكحلاو لعافلا لماعتلا ىلع ةردقلا نإ .دوشنملا يقيقحلا
 يتلا ةيبعشلا تابلاطملا لجأ نم ،عراشلا ىلإ لوزنلل ةيئزجلا تايلمعلا راركتو نيوكتلا جماربو تاهيجوتلا اهعنصت يتلا
 اهنأب ةيمالسإلا تاكرحلا نع بوعشلا لايخم يف مسترت يتلا ةروصلا نأ امك .مهتماركو مهقوقحو مهتشيعمب قلعتت
 جرخت نيح ،ريهامجلا نم ةلوبقم اهلعجت يتلا يه ةيملسلا تاروثلا لبق ةيلاع اهفوقسو رييغتلا بلطم يف ةداج تاكرح



 

 

 لاقتنالا ةلحرم يفو ةروثلا ءانثأ يف تاطلسلا دنع اهمساب ثدحتي نمم اءزج نوكت نأب اهل حمست يكل عراشلا ىلإ
  .يطيارقميدلا

 ينبت يتلا ،بازحألا يف سانلا اهاري يتلا ةيبعشلا ةدايقلل ةلِّهؤملا ةروصلا مسر يف ادج ةمهم ةلأسم يسايسلا فقسلا نإ
 بزحلا فقس ناك اذإف .ةيلبقتسملا ةيسايسلا اهتاناهر جراخلاو لخادلا يفو عمتجملاو ةلودلا يف ةلعافلا ىوقلا اهيلع
 تاروطتلاب نومتهملا هعم فلاحتلا يف ركفي نلو هيلع نِهارُي نلو ةيسايسلا ةدايرلا ةيناكمإ مَدعُي ،ادج ايندتم يمالسإلا
 ىعسي يوناث ىطعم درجم هحومط يف عضاوتملا بزحلا كلذ حبصي لب ،ةرثؤملا ىوقلا نم رييغتلا مهمهي نمو ةيسايسلا
 نوكي نيح ،لاثملا ليبس ىلعو .ةلودلا ىلإ هتركف لقنو ةدايرلل هلهؤت يتلا ةناكملا هيطعي نأ نود ،هنم ةدافتسالل ريغلا
 ىلع وأ يناملربلا ماظنلا حارتقا ىلع ةيروتسدلا تاشاقنلا يف ؤرجي ال ةيروهمجلا ةمظنألا يف يمالسإلا يسايسلا بزحلا
 صيلقت وأ ةيروتسدلا ةيكلملا ماظن حارتقا ىلع ؤرجي ال ةقلطملا ةيكلملا ةمظنألا يف وأ ،سيئرلا ةيحالص صيلقت لقألا

 طيحملا ىلإ ةلاسر لسري وهف ،يقيقحلا يطارقميدلا لاقتنالل ةصرفلا ةحاتإو يدرفلا مكحلا نم جورخلل كلملا تايحالص
 مكحلا لخاد يف مئاقلا عضولا نم ةجعزنملا ىوقلا حبصتو ،نهارلا عضولل رياغم يلبقتسم دهشم يفّ يلع اونهارت الأب
 نم يوناث ىطعمك هعم لماعتت ،كلذل اعبت ،ةيلودلا ىوقلا حبصت امك ،ةيسايسلا اهتاعلطت يف هب يلابت ال عمتجملا يفو
 ةيندتملا فوقسلا باحصأ نييمالسإلا ءالؤه ىلإ رظنُي ال لماشلا رييغتلا عقو اذإ ىرخأ ةهج نمو ،ّمكحتملا ماظنلا تايطعم
 اياضق يف لاقي نأ نكمي ،يروتسدلا شاقنلاب قلعتملا ،لاثملا اذه صوصخب لاقي امو .ليجبتلا نوقحتسي ءاكرش مهنأ ىلع
 ماظنلاو ةيروتسدلا ةيكلملا ةركف قالطإ نأب هيبنتلا عم .ةيندتم افقس ةيحالصإلا ةيمالسإلا تاكرحلا اهيف رهظت ةريثك
 ،مهشطب باهي ناك نمل ةمظنألا نم فوخلا يعدتسي الو ،مادصلا بلطتي ال يسايس شاقن الإ وه ام يناملربلا يروهمجلا
 تاملكلا نيماضم هيف حبصت يذلا تقولا يتأيس مث سانلا هيلع دوعتيل يسايسلا سوماقلا يف قلطت تاملك الإ يه امو
 فلتخم يف مث رشع عباسلا نرقلا يف ايناطيرب يف عقو امك ،اهترورضو اهتيمهأب عيمجلا عنتقي دق فورظ يف ةلثام ةقيقح
 كلملا ماد ام ةيطارقميد نوكت نأ نكمي ال ةقلطملا ةيكلملا نأل ،ةيروتسدلا ةيكلملا موهفمب قلعتي ام اصوصخ ،ابوروأ ءاحنأ
 ماظنلا هيف نوكي نأ نكمي يذلا يروهمجلا ماظنلل افالخ ،نمزلا لوط ىلع هديب ةقلطملا تايحالصلا لظتو ريغتي ال
 ليضفت امنإو ،يقيقحلا يطارقميدلا لاقتنالا ققحت اذإ علخلاو ةباقرلاو ةلءاسملاو لوادتلل عضخي ايطارقميد هتاذ يسائرلا
 لوحتلا لحارم يف قفاوتلا ةدعاقو مكحلا ةدعاق عيسوت ىلع ردقألاو لاقتنالا لحارم يف ىلوألا هنأ باب نم يناملربلا ماظنلا
 .يسايسلا

 ةددجتملا ةبصُعلا

 

 ركفلاب قلعتي امو ةيناسنإلا مولعلاو عامتجالا ملع يف اهنم دافتسي يتلا ،نودلخ نبا اهيلإ قرطت يتلا ةيساسألا راكفألا نم
 رقتسي هلعجتو ،مكحلا ىلإ مكاحلا لصوت يتلا ةوقلا ينعت يتلا ،ةيبصعلاو ةبصعلا موهفم ،ةيسايسلا ةسرامملاو يسايسلا
 ىلع ةسائرلا يف دب الف" :ةمدقملا يف اهنأشب نودلخ نبا لوقيف ،هيسفانمو هموصخ ىلع اهب بلغتي نأ عيطتسيو هيف
 ةيبصعلا ةبلغب تسحأ اذإ ىرخألا تايبصعلا لك نأل ،ةدحاو ةدحاو مهتيبصعل ةبلاغ ةيبصع نم نوكت نأ نم موقلا



 

 

 ةيوقلا ةبلاطملا الإ اهءانب مدهيو اهحزحزي ال ةيوق ةخسار لودلاو كولملا لاوحأ" :كلذك لوقيو ."ناعذإلاب اورقأ ةمكاحلا
 ."رئاشعلاو لئابقلا ةيبصع اهئارو نم يتلا

 مل ام ،ترثك ولو ةماعلا تابلاطملاب اهتحزحز الهس سيل ةرقتسم ةيوق ةنكمم حبصت امنيح ةلودلا نأ نودلخ نبا دكؤيف
 عومج نوكرحي نيذلا كئلوأ ةدشب مولي نودلخ نبا دجن ،كلذلو ،تابلاطملا كلت دنست اهنم ىوقأ ةيبصع ةمث نكت
 اريثك نإ" :كلذ يف لوقيف ،مهعابتأ رثك ولو كلاهملا يف نوعقيف ،ةيماحلا ةبصعلا مهل رفوتت نأ نود نيدلا مساب سانلا
 يهنلاو ركنملا رييغت ىلإ نيعاد ءارمألا نم روجلا لهأ ىلع مايقلا ىلإ نوبهذي نيدلا قرط كولسو ةدابعلل نيلحتنملا نم
 مهسفنأ نوضرعيو ،ءامهدلاو ءاغوغلا نم مهب نوثلثلتملاو مهعابتأ رثكيف ،هللا نم هيلع باوثلا يف ءاجر فورعملاب رمألاو هنع
 ."مهيلع كلذ بتكي مل -هناحبس -هللا نأل نيروجأم ريغ نيروزأم ليبسلا اذه يف نوكلهي مهرثكأو ،كلاهملل كلذ يف

 دادعإ وأ ىوقلا نيزاومل مهف وأ فارشتسا نود ةينيدلا ةفطاعلاب سانلا عومج اوكرح نيذلا ءالؤه نأ نودلخ نبا نيبي
 اوماق امبر وأ هللا هب مهرمأي مل امب اوماق مهنأل ،مهيلع فوسأم ريغ ءالؤه ،مهتابلاطم يمحت ةبصع رفوت نودو ،يقيقح
 .ةيعرشلا دصاقملا فلاخي امب

 هذهف .ام ةيسايس تايصخش وأ ابزح بختنيو لمحيو ديؤي روهمج ةلأسم تسيل مكحلا ةلأسم نأ ،اذه نم مهفن
 مل مهنكل ،عارتقالا قيدانص ربع ةيبلغألاب اهتداقو اهدارفأ ىلع توصتو ،ةريبكلا اهريهامج اهديؤت يمالسإلا رايتلا بازحأ
 نمو .ةيباختنالا ةيعرشلا ىلع بالقنالا مأ اهريوزت مأ تاباختنالا ءاغلإ ببسب ءاوس ،هيف اورقتسي ملو مكحلا ىلإ اولصي
 نكمت يتلا ،مكحلا ناكرأو ةبصعلا كالتماو ةوق ةلأسم يه نكلو ،ةيباختنا بسن ةلأسم تسيل ةلأسملا نأ مهفن ،انه
 ةرساخلا ةيلقألا نكلو %80 ةبسنب تاباختنالا يف بزح حجني دقف ،ةريبكلا ةيريهامجلا تابلاطملا هجو يف دومصلا نم
 لاقتنالا يف يعرشلا هقح نم همرحتو هيلع بلقنت نأ عيطتست ،نيبخانلا تاوصأ نم %20 زواجتت ال يتلا ايطارقوميد
 ةوقلا هذه ضعبلا يمسيو ،بعشلا ةزيكر ريغ ىرخألا مكحلا زئاكر فلتخم يف ةنكمم اهنأل ،هجمانرب قيبطتو ةلودلا ىلإ
 ةوقلا ردصم وهو ،يساسأ رمأ يسايسلا لمعلا يف بعشلا ىلع دامتعالا نأ ىلإ هابتنالا ىلإ عفدي ام ،ةقيمعلا ةلودلاب
  .اقباس كلذ اّنّيب امك ،هدحو يفكي ال هنكلو ،ةيعرشلا ساسأو ىلوألا

 ةماعلا ةمسلا نع ،هعقاو نع ثدحتي ناك ةيبصعلا نع ثدحت نيح نودلخ نباف ،ةنمزألا ربع ةيبصعلا موهفم روطت دقل
 هيلع هللا ىلص -يبنلا ثيدح نم ىزغملا وه اذهو ،رئاشعلاو لئابقلاب ةقلعتم ةيبصعلا لعج ،كلذل ،هنمز يف تناك يتلا
شيرق نم ُءارمُألا" :لاق نيح -ملسو

ٍ
 ىلص -هنم ةسايك هذهو ،شيرق يف ةيمالسإلا ةلودلا ءانب ةيادب يف ةرامإلا لعجف ."

 ايداصتقا ىوقألاو رهظألا ةليبقلا يه تناك اشيرق نأل ،اهتيادب يف ةئشانلا ةلودلا ةيامحو عورشملا ةيامحل -ملسو هيلع هللا
 ءاهقفلاف ،ةماع ةدعاق تسيل هذه نكلو .ىرخألا لئابقلا ىلع ةطلسلاو ةينيدلاو ةيخيراتلا ةيعرشلا ةبحاصو ،ايسايسو
 ،ىرخأ ةهج ىلإ سايقلاب ةبصعلا لقتنت نأ نكمي ةلعلا ءافتناب هنأ اوربتعا مهنم ريثكو ،هنم ةمكحلاو صنلا اذه ةلع اومهف
 يف كارتألا دنع تحبصأ ةبصعلا نأل ،نيينامثعلا ىلإ ةفالخلا لاقتنا ةحصب ،فانحألا اصوصخو ،ءاملعلا ىتفأ ،كلذلو
 .نييروصلا نييسابعلا ءافلخلا رخآ مهدنع ميقي ناك نيذلا ،كيلامملا ناطلس لوألا ميلس ىهنأ نأ دعب ،ةرتفلا كلت



 

 

 ةبصع ةيركسعلا ةسسؤملاف ،ةعونتم ةددعتم ةبصعلا تحبصأ ثيح ،ايلك فلتخم ،ثيدحلا نمزلا يف ،ةبصعلا موهفمو
 بالقنالا ىتح اهنكمي لب ،ريهامجلا مهعم تناك ولو ،مكحلا ىلإ لوصولا نم مهموصخ عنمتو ماكحلا يمحت ،ةيساسأ
 .ةريبك ةيريهامج لتكب ةدونسم ةيسايس ىوق ىلع

 حبصأ ثيح ،يعامتجالا دقعلاو ةنطاوملا ىلع ينبملا يطارقوميدلا موهفملا تدسفأ ةديدج ةبصع روهظ ظحالن ،برغلا يفو
 ،ماعلا يأرلا نوهجويو ،تاسسؤملاو بخنلا نورتشي ،راتسلا ءارو نم ةيمالعإلاو ةيلاملا اهتوقب مكحت ةليلق تائف كانه
 وأ قرعلا ىلع ةينبملا ةيبصعلا كانه راصف ،روطت ةيرئاشعلا موهفم ىتحو .ةيبلغألا موهفمو ةيطارقوميدلا موهفم لتخاف
 .اهريغو ةيقطانملا وأ ةيوهجلا وأ ةيفئاطلا

 ىلع يغبني الف ،مكحلا اياضق يف ةيساسأ ىقبت اهنإف ،ةديدجلا اهتالكشت تناك امهمو ،ةبصعلا موهفم روطت ناك امهم 
 ،ةدسافلا ةمكاحلا بصعلا هجو يف ةيسايسلا ةميزهلا اوبرج دق مهنأ اميس ال ،اهب اوفختسي نأ يمالسإلا عورشملا باحصأ
  .تاروثلا يف عومجلا ةدايق ىلع مهتردقو تاباختنالا يف مهحاجنو مهب ريهامجلا فافتلا مغر

 ،ةمألل يراضحلا فانئتسالاب قلعتت ةيسايسلا مهتيؤرو ،ةميظع ةيراضح ةركف نولمحي يمالسإلا عورشملا باحصأ نإ
 .ةريبك ةيدجب ةلأسملا هذه عم اولماعتي نأ مهيلع ،اذل .ةماعلا ةحلصملا راطإ يف بصي مهحافكو

 اربص لمعلا بلطتيو ،ةيسايسلا مهتاقاقحتساو مهتاحاجن ةيامحل اهب مامتهالا بجي ،ةيساسأ اياضق عبس كانهو
 :ةديدش ةرباصمو ةريبك ةسايكو اليوط

 

 :تافلاحتلا ءانب يف ةعاربلا

 -لوسرلا ناك دقل .ةبصعلاو ةوقلا كلمي نم ىلع هسفن ضرعي نأ ،تافلاحتلا ءانب يف اعراب نوكي نأ يمالسإلا رايتلا ىلع
 باطخو ةيقادصم اذ ةركفلا بحاص نوكي امدنعو ،سانلا هلمحيل انلع لئابقلا ىلع هسفن ضرعي -ملسو هيلع هللا ىلص
 دبعو نافع نب ُنامثعو باطخلا نب ُرمع -ملسو هيلع هللا ىلص َ-يبنلا ىتأ امك ،ةزهاج هيتأتس بصعلا هذه نإف ،عنقم
 بسكو تافلاحتلا ءانب طرشو .هصاصتخا يف لك ،نيزهاج مهُريغو صاعلا نب ورمعو ديلولا نب ُدلاخو فوع نب ُنمحرلا
 نهارلا عضولل ايلبقتسم اليدب نوكتل اهتيحالصو ،اهحوضوو ةركفلا ةوق ةمعادلا بصعلا ةعانصو ءايوقألا ءافلحلا
 نولمأيو اهنع نوعفاديو اهب نوزتعي ءافلحلا لعجي امب اهنع ريبعتلا يف ةعاربلاو ،اهلثمت يف اهباحصأ ةيقادصمو ،دسافلا

  .اهب عافتنالا يف

 يفو مهيف ريغلا بيغرتو سانلا ىلع حاتفنالا يه ،يمالسإلا عورشملا باحصأ ىلإ ةبسنلاب ،تافلاحتلا ءانبل ةوطخ لوأو 
 اهوضرف يتلا ةعقوقلا نم جورخلابالإ كلذ متي الو ،عورشملا يف ءاكرش مهرابتعاو ،مهتاسسؤمب قاحتلالاو مهعم حشرتلا
 ديدجلا يسايسلا طيحملا نم فوخلا ببسب مأ يناميإلا ءالعتسالا موهفمل ةئطاخلا ةركفلا ببسب ءاوس ،مهسفنأ ىلع
 .ةيديكلا تاططخملا فلتخم لالخ نم مهلزعل ،مهموصخ مهيلع اهضرف يتلا مأ ،هنوفرعي ال يذلا

 



 

 

 :ءالولل يمالسإلا موهفملا ىلع زيكرتلاو ةيوهجلاو ةيرئاشعلا ةروطخب ريهامجلاو بخنلا ةيعوت

 

 معد نأو ،عرشلا نازيم يف ةلطاب لطابلاو قحلا يف نويسايسلا اهيلإ دنتسي يتلا ةيرئاشعلا نأب سانلا ةيعوت نم دب ال
 وأ ةيرئاشعلا وأ ةيلبقلا ةيبصعلل هللا عرش يف ةميق الف ،ةتيقم ةيلهاج ملاظلاو دسافلا ةقطنملاو قرعلاو ةريشعلا نبا
إ" :ىلاعت هلوق قفو ،سانلا ىقتأ هللا دنع مركألا امنإو ،ةيقرعلا وأ ةيوهجلا

ِ
إ ۚ ْمُكاَقَْتأ َِّهللا َدنِع ْمُكَمَرْكَأ َّن

ِ
بَخ ٌميِلَع ََّهللا َّن

ِ
 ٌ"ري

 يهف ،ةنقتم تالمح ربعو ،امود اهب مهريكذتو ،يناعملا هذهب ةملسملا تاعمتجملا يف سانلا ةيعوت بجيف ،]13 :تارجحلا[
 سفانتلا يفو ،ماعلا حلاصلل ناك اذإ يرئاشعلا هدنس نع ءرملا ىلختي نأ اذه ينعي الو .مهصالخ اهيفو مهنيد ميمص نم
 هيدي نيب ملسأ نم -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر هجو دقلف ،ةمألاو نطولاو ايلعلا لثملا ةمدخو قحلا ةرصن ىلع
 يلبي نم ىريل ،مهلئابق تايار تحت هكراعم يف دنجلا ّفصي ديلولا نب دلاخ ناكو ،نيملسم مهب يتأيف هتليبق ىلإ دوعيل
 .كومريلا ةوزغ يف -هنع هللا يضر -لعف امك ،نسحألا ءالبلا مهيف

 

 :يعامتجالا دقعلا موهفمب كسمتلا

 ةزيكر وه راصف ،ةيلاحلا اهتراضح يف ةيرشبلا هتروط مث ،ةنيدملا ةقيثو عم أدب ،يمالسإ هلصأ يف موهفملا اذه نإ
 يه ةيساسألا ةبصعلا لعجو قوقحلا نامضو لوادتلا ميظنت هساسأو ،ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلاو ةيطارقوميدلا
 بسكو ،ةيبعشلا ةدارإلا ةنايصو ةيطارقميدلا ةيامح يف لثمتت ايروتسد اهظفحو دقاعتلا ةفاقث رشن ةيمهأو .بعشلا ةدارإ
 هاركإلاو ةوقلا لامعتسا عنملو يسايسلا لمعلا نيدمتل ،ةيلودلاو ةينوناقلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا تاودألا
 تاعانقلا ميمعتو عيرشتلا ىوتسم ىلع اهيف لاضنلا بجي ،ةمهم ةهبج يهو .اهيف ءاقبلا وأ ةطلسلا ىلإ لوصولل
 .بيردتلاو نيوكتلا ميمعتو سرادملاو مالعإلا لئاسو ربع ،اهب ةقلعتملا فراعملاو

 

 :ةوقلا نيزاوم يف ريثأتلا

 فطاعت نم هقيقحت نكمي ام ىلإ ،ةيريهامجلا ةيبعشلا ةوقلا نم اقالطنا ،عفادتلا ةنس يف طارخنالا لالخ نم ،كلذو
 ،ىرخألا ةددعتملا ةوقلا زئاكر نم هبسك نكمي ام ىلإ ،هالعأ هانركذ ام وحن ىلع ،ةلودلا تاسسؤم فلتخم يف تافلاحتو
 عمتجملا تاكبشب قلعتملا يجيتارتسالا طخلا ىلع لمعلا ةرادإ نسح يف هيلإ لصوتلا نكمي امو ،مالعإلاو لاملا اهسأر ىلعو
 فلتخمل يدايقلا ليهأتلا صرف نم هحيتت امو ،عورشملا حلاصل ةمألا تاردقمو تاقاط دينجتل صرف نم هرفوت امو ،يندملا
 لالخ نم ،داسفلاو ملظلا ىلع ةديدش تاطوغض نم هققحت امو ،كلذ ريغو ةيلامعلاو ةيوسنلاو ةيبابشلا حئارشلا
  .ناسنإلا قوقحو تايرحلاو ةيباقنلا تامظنملا

 



 

 

 :ةيسايسلا بصعلاب ةقلعتملا ةيننسلا تاروطتلا ةبقارمو فارشتسالا نسح

 ةضهانلا ةبصعلا بلغت فيك ّنيبف ،لودلا طوقسو ضوهن لايجأو راوطأ حرش يف نودلخ نب نمحرلا دبع عدبأ دقل
سأرل مكحلا رقتسيف ،ةلودلا ىلإ ةرفظملا ةبصعلا كلت لقتنت فيك مث ،لهرتملا َمكحلا ةدّحوملا ةيوقلا ةحومطلا

ٍ
 ،اهيف 

 ،اهدجم ىلعأ ىلإ ةلودلا لصت مث ،ةرادإلاو دنجلا ةبصع ىلإ ةيرئاشعلا ةبصعلا لوحتت فيكو ،هل نعذي ال نم عيمج دعبيو
 نم ليج يتأي نأ ىلإ ،ائيش نوفيضي الف ،نينابلاو نيسسؤملا تازجنمب نوعتمتي ،نيقباسلا نم انأش لقأ ةداق اهمكحي مث
 ىلع نيلجبم برقألا مهلئاوعو مهتناطب حبصتو ،تاذلملاو داسفلا يف نوسمغنيف نيلوألا تايحضتب نورعشي ال ماكحلا
 اذه نيبو ،هل نولهؤم مكحلاب نوبلاطم ةمث نكي مل اذإ رخأتي دق ،اهرايهنا مغر ،اهلاوز نأ ريغ .ةلودلا لوزتف ،عيمجلا
 يف هنيبنس ام وحن ىلع ،بسانملا ناكملا يف مهنم نوكي نم ،هتصرف لكلا يطعتو رودت ةيعامتجالا ننسلا ىقبت ،كاذو
 لعاوف مهف يف ةمهم ةلأسم ةضراعملاو ةمكاحلا بصعلا فعضو ةوق تاروطتو ننسلا ةبقارم نإف ،هيلعو .ةصاخ ةقلح
  .ةرركتملا خيراتلا ثادحأل ليلحت وه نودلخ نبا هبتك امف ،اهعون ناك امهم ،ةبصعلا

 

 

 

 ؟رييغتلا مأ حالصإلا
 دهن له .كاذ ىلع ضرتعمو موهفملا اذه نع عفادم نيب ،حالصإلاو رييغتلا نع ثيدحلا رثكي ،هتايدحتو روبعلا راسم يف
 لك ةيباوص ىلع مكحلا ريياعم امو ؟نالماكتيو ناعطاقتي فيكو ؟رييغتلاو حالصإلا موهفم امف ؟هممرن مأ جوعملا ناينبلا
 ؟رييغتلاب لوقي وأ حالصإلاب لوقي نم ةيقدصو موهفم

 

 يف ناضراعتي امهنوك نع ةرشتنملا ةئطاخلا ةركفلا مغر ،رييغتلاو حالصإلا يموهفم نيب ضراعت وأ مداصت دجوي ال
 ارييغت نوكي ال رييغت يأو ،رييغت هتاذ يف وه ،جاجوعالا مّوقي يذلا طيسبلا حالصإلا نأ ،ةحيحصلا ةبراقملاو ،امهرهوج
 عاضوألا كيرحت ىلإ يدؤي حالصإ يأف ،دومجلا هدض رييغتلا ناك اذإ .هتاودأ لمعتساو حالصإلا دصقم لمح اذإ الإ ايباجيإ
 حالصإ ىلإ يدؤي رييغت يأف ،داسفإلا وه حالصإلا دض ناك اذإو ،رييغتلا قمع يف بصي وهف ،رخآ ىلإ روط نم لاقتنالاو
  .ضوفرم وهف حالصإلا سكع ىلإ يدؤي ناك اذإ امأ ،لوبقمو بولطم وهف رومألا

 رييغتلا ىلإ تلصوت اهفقسو اهجهنو اهتداقو اهتاودأب ةيراجلا حالصإلا ةيلمع له :حيجرتلاو ريداقملاو نازيملا يف ةربعلاف
 ةينهذلاو ركفلا يف نذإ ةلكشملاف ؟هدسفأ مأ هحلصأ له ؟ال مأ عضولا نّسح رييغت هيلإ لصوتملا رييغتلا له ؟ال مأ دوشنملا
 ققحي مل ولو ،طقف نيسحتلاب بلاطم هنأب حالصإلا جهن ىلع هسفن دقتعي نم ىري دق .تاودألاو دصاقملاو ةيسفنلاو



 

 

 ،ءانثلاو ءارطإلاب مهيتأي يذلا فِلُكملا ريغ قحلا يأ ولحلا قحلا نوديري ءالؤه ،ةداعو ،حالصإلا دصاقم يحالصإلا هلمع
  .ريثكلا وأ ضعبلا يضري ال دقو حافكلا بجوتسي يذلا رملا قحلا سكع ىلع ،املاظ وأ ادساف بضغُي الو

 ةروصلاب قلعتيو ،عاضوألل يرذجلا رييغتلا ىلإ يدؤي ال يئزج لمع يأب ىضري الف ،رييغتلا جهن ىلع هسفن دقتعي نم كانهو
 ةداعو ،عاضوألا يف يئزج نسحت يأل ةميق ال هنأب ىريو ،كلذ لبق ةيباجيإ ةوطخ يأ همهت الو ،اهل الإ برطي الف ةيئاهنلا
 :نيتريطخ نيتيبلس نيتلاح ىلإ مهب رمألا روطتي ءالؤه

 ىلع ريسي ال رمأ لكل ضغب لب ضفر هيدل دلوتيو ،لمعلا نع فقوتيو هسفن ىلع ركفلا اذه بحاص قلغني نأ امإف  ●
 .رييغتلا يف ةيرذج وأ ةمساح تسيل ةيحالصإ ةوطخ لكل ،هديري ام

 يعرشلا دصقملا فلاخي امبر لب ،اعرش هب بلاطم وه امم ربكأ هسفن فلكي وأ قيطي ال ام هسفن لمحي نأ امإو ●
 هللا ىلإ لامعألا بحأ(( :-ملسو هيلع هللا ىلص -ىفطصمل لوق قفو لمعلا ماودل ةيولوألا ءاطعإو ةرباصملا ةيمهأو
  .))لق نإو اهمودأ

 نأ مهفن انلعجتس صوصنلا هذه .اهيدهب كسمتلاو اهمهفو صوصنلا ىلإ عوجرلا وه ،اذه لك نم مصعي يذلاو 
 فدهي ناك اذإ اكرابم نوكي رييغت لكو .رييغت يه كرابملا حالصإلا قيرط ىلع ةوطخ لكف ،ٌدصقم رييغتلاو ٌقيرط َحالصإلا
إ( :-لجو زع -هلوق يف هب هللا انرمأ يذلا ،اذهو .هتياهن ىلإ لصي مل ولو لماشلا حالصإلا ىلإ

ِ
ُرأ ْن

ِ
إ ُدي

ِ
ْإلا َّال

ِ
 ۚ ُتْعَطَتْسا اَم َحَالْص

إ يِقيِفْوَت اَمَو
ِ

ب َّال
ِ
إَو ُتْلَّكَوَت ِهْيَلَع ۚ ِهَّللا

ِ
  .]88 :دوه[ )ُبيُِنأ ِهْيَل

 يزكرم راضحتسا عم ،قيطن ال ام -لجو زع -انلمحي نأ نود ،هيف طرفن الو قيرطلا ىلع ريسن نأ انرمأي -هناحبس -هنإ
إ( :اضيأ -ىلاعت -هللا لوقي نيحو .لثملا لوقي امك ةعرسلا نم ىلوأ ةهجولاو ،قيرطلا ىلع رئاسلا لبق نم ةهجولل

ِ
 ََّهللا َّن

ب اَم ُِّريَغُي َال
ِ
ِب اَم اوُِّريَغُي َّٰىتَح ٍمْوَق

هِسُفَنأ
ِ

 لاوحأ رييغتف ،ةريبك ةيرييغت ةيؤر نمض حالصإلا ةيلمع لعجي وهف .]11 :دعرلا[ )ْم
 مهسفنأ يف مزاللا رييغتلا رادقم ىلإ اولصو اذإ الإ نوكي ال ءادعألا ىلع راصتنالاو ميركلا شيعلاب مهفادهأ مهغولبو سانلا
 هناحبس -هللاو .كلذك ةيعامجلا سفنلا لب ،طقف ةيدرفلا سفنلا تسيل انه ةدوصقملا سفنلا نأل ،مهتاعمتجم يفو
 هللا ىلص -لاق دقف ،هتنس يف -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا اهنيبيو ،ىرخأ ةريثك صوصن يف يناعملا هذه حرشي -ىلاعتو
بَف ْعِطَتْسَي ْمَل ْنإف ،ِهِدَيب ُهِّْريَغُيْلَف اًرَكْنُم مُكنِم َىأَر نَم" :-ملسو هيلع

ِ
بَف ْعِطَتْسَي ْمَل ْنإف ،ِهِناسِل

ِ
بْلَق

ِ
 ُفَعْضأ َكلذو ،ِه

ناميإلا
ِ

  ]حيحص ثيدح[ ."

 ةردقلا هل نوكت نيح هديب وأ هناسلب رييغتلا ىلإ اعلطتم ىقبي نأ بجي ،هبلقب الإ رييغتلا ىلع ردقي ال يذلا كاذ ىتحف
 .عاضوألا هل حمستو

 الإ الثم يميلعتلا حالصإلل ىنعم الف ،اهنم لئاط ال يئاهنلا اهفده ىلإ يدؤت ال ةيحالصإ ةيلمع يأف ،ساسألا اذه ىلعو 
 راهدزالا ىلإ يدؤي ناك اذإ الإ يداصتقالا حالصإلل ىنعم الو ،هتمأو هدلبل عفانلا ركتبملا ملاعلا حلاصلا نطاوملا جرخي ناك اذإ
 ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلا ىلإ يدؤي ال ناك اذإ يسايسلا حالصإلل ىنعم الو ،تالاجملا فلتخم يف ةمألا ةضهنو روطتلاو
 ةطبترم رومألاف ،نذإ .نيح دعب ولو ،ماعلا نأشلا ةبقارم ىلع ةردقلاو داسفلا ةبراحمو ةيفافشلاو دشارلا مكحلا ىلإو
 ؟حالصإلاو رييغتلا يموهفمل حيحصلا مهفلا طباوض امو ؟نيزاوملاو ريداقملا هذه طباوض ام ،نكلو ،نيزاوملاو ريداقملاب



 

 

 ديرأ اذام :هسفن لأسي نأ هيف رئاسلا ىلعو ،رييغتلا قيرط حالصإلا نأ ةدعاق هطبضت ،يساسأ ءيش وهو :دصقملا  -
 ةحلصم مأ ؟ماقتنالاو ةورثلاو ةطلسلا ىلع عارصلاو ةرهشلاو مسالاو ءانثلا ديرأ له ؟رييغتلاب ديرأ اذامو ؟حالصإلاب
 ؟ةمألاو نطولا

 .رييغتلا ةيلمع قمع يف يه ةلماش ةيلبقتسم ةيؤر نمض ةطيسب ةيحالصإ ةيلمع يأ :ةيؤرلا -

 ،كلذ بجي نيح ةيحالصإلا ةيلمعلا ءانثأ ءادألا عونو ةريتوو باطخلا فقس عفر يف ريصقت يأ :حاتملا نمض ةطخلا  -
 .لوبقم ريغ كلذك وهف رييغتلا ىلع ابلس رثؤي امب فقسلل عفر يأو ،رييغتلا ىلإ يدؤي ال ئطاخ رمأ وه

 :ىلاعت هللا لوقي نيحف .رثألا ققحت ىتح -ىلاعت -هللا كاتآ امو هعيطتست ام لكب لمعلاب مايقلا يأ :دهجلا غارفتسا -
 .كاتآ امو كعسو فرعي وهف ،))اهاتآ ام الإ اسفن هللا فلكي ال(( :هلوق وأ ))اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال((

لُقَو( :لوقي ىلاعت هللاف :رثألا مييقت  -
ِ

 نينمؤملا ةيؤرف .]105:ةبوتلا[ )َنوُنِمْؤُمْلاَو ُهُلوُسَرَو ْمُكَلَمَع َُّهللا ىََريَسَف اوُلَمْعا 
 .هرثأب اوسحيو هب اوعفتنيو هيلع اودهشيو هوسملي نأ اهانعم لمعلل

 نمكم انهو ،حاتملا عيسوت ةيناكمإو حاتملا عم بسانتي امب ةلحرم لك عم فيكتلاو ءادألا حيحصت يأ :ردقب حيحصتلا -
 .ةيقيقحلا ةيدايقلا ةيلهألاو ةيرقبعلا

 ةيلمعلا يف ةصاخ ،نيزاوملا يف مكحتي يذلا نأل ،رييغتلاو حالصإلا ةلأسم يف نيزاوملا دقف ةروطخ نم رذحن نأ بجيو
 وه يسايسلا لمعلا يف يلصألا رايخلا نأ مهفن نأ بجي ،انه نمو ،ددسملا وه كلذف ،ةريطخلاو ةدقعملا ةيسايسلا
 هيلع هللا ىلص -لوسرلا لعف امك ،مهافتلاو قفاوتلا لالخ نم ،هرامث يطعيو ريغتي ىتح ـ هريمدت ال ـ مئاق وه ام حالصإ
 يف يحالصإلا هجوتلا يدؤي دق نكلو ،يئادتبالاو يلصألا جهنملا وه سيل يروثلا جهنملاف .ةكم يف هتوعد ةيادب يف -ملسو
 ،نيدسافلاو ةملظلا دض ةيملس ةيبعش ةروث مأ ،لتحملا دض ةحلسم ةروث ءاوس ،تناك لكش يأب ةروثلا ىلإ فاطملا رخآ
 ناكو ،هولمحي نأو هوعمسي نأ هموق ىلإ لسوت -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسرف .عئارشلاو ريتاسدلا هنمضت ام قفو
 رمألا ىهتنا نكلو ))هلك رمألا يف قفرلا بحي هللا نإ(( :-مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق قفو قفرلا ىلع موقي امئاد هجهنم
 ،فورظلا لك يف نيللاو قفرلا نع ثدحتت يتلا صوصنلا لامعإ نأ ىلإ هابتنالا بجي ،كلذلو ،ةهجاوملا ىلإ ريخألا يف مهعم
 ةدماج ةلهرتم ةيلقعب نيحلصم عنصي دق ،ةئيبلا تاريغت ىلإ هابتنالا نودو ةيعرشلا صوصنلا ةيلومش نع ةلوصفم
 .بضغلا بجي نيح بضغلا نع ةزجاعو دسافلا عقاولا عم ةمجسنم نوكت دقو ،لاوحألا نسحأ يف ةمذلا ءاربإل كرحتت

 ةيؤرلا رييغت رمألا بلطتيو ةئيبلا ريغتتو هضارغأ ذفنتسي نأ ىلإ ،لحارملا نم ةلحرم يف الماك هرود حالصإلا يدؤي دقو
 ةقباسلا حالصإلا قئارط نأ كردي الو ،لصاحلا ريغتلا اذه ىلإ ةظحللا هذه يف هبتني ال يذلاو .تاودألاو فادهألاو ةطخلاو
 .اهتازيممو ةظحللا كلت ىلإ تهبتنا ىرخأ ىوق هنم ةردابملا ذخأت وأ ةردابملا دقفيو نمزلا هزواجتي دق ،ةيدجم حبصت مل

 برضو هيبشتلا باب نم ،لوقن نأ اننكميو ،ةمألا تاروطت ةفرعمو تافارشتسالا وه ريدقتلا ىلع دعاسي ام رثكأ نمو 
 قطانملا ءاملعلا دصري ذإ ،ةيعيبطلا تازازتهالا مكحت يتلا اهسفن يه ةيعامتجالا تازازتهالا مكحت يتلا ننسلا نإ ،لاثمألا
 دق .لزالزلل ةضرعملا قطانملا ةعيبطلا ءاملع دصري امك ،تاساردلا فلتخم لالخ نم ةيعامتجا تابارطضا ثودحل ةلهؤملا



 

 

 نم ةطيحلا ذخأ ىلإ نوهجويف ،ةقدب لازلزلا تقو ديدحت ىلع ةردقلا نود ةيلازلز ام ةقطنم نأ نم ةعيبطلا ءاملع دكأتي
 تاساردلا كلت اوذخأي نأ نيحلصملا ىلع ،كلذكو ،لزالز عوقو مدع نمز لاط ولو لخدتلا جماربو نارمعلا ثيح
 ىلع مهحالصإ ءانثأ اولمعيو رابتعالا نيعب ،اهريغو ةيلودلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 يف نونوكي ،تابارطضالا تعقو اذإف ،تالامتحالا لكل مهسفنأ نودعي ،نكلو ،مهتعاطتسا ردقب هوركملا ثودح بنجت
 يعامتجالاو يسايسلا لمعلا تاضقانتو سانلا عم لماعتلا يف ةبردلاو ةءافكلاو ةيقادصملا نم مهل نوكيو بسانملا ناكملا
  .مهتمألو مهدلبل ةعفان اراودأ اودؤيل نيلهؤم مهلعجي ام

 عوقو نمز اهزواجتت عاضوألا نإف ،تاهويرانيسلا لكل اهسفن بردتو ،ةحارلاو ةعدلا تقو يف لمعت ال ةيسايس ةوق يأف
 ،قفاوتلاو مهافتلا نع اثحاب ،نيلو قفرب عيطتسي ام ردقب لغتشي ناك -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلاف .تابارطضالا
 لاق امك ،هباحصأ هب يمتحي يذلا دئاقلا ناك ةهيركلا تعقو ام اذإ ىتح ،هباحصأ برديو بردتي ناك كلذ ءانثأ هنكلو
  ."-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسرب يمتحن سيطولا يمح اذإ انك" :بلاط يبأ نب يلع

 

 لهرتلاو ددشتلا نيب ةيسايسلا ةمواقملا

 لوط ببسبو ،لاحلا يه امك ةبعص نوكتس ةلودلا ىلإ روبعلا ةمهم نأ ،نيحلصملا نم ريثكلا دنع اعقوتم نكي مل امبر
 طسولا قيرطلا امو ؟فارحنالا اذه ملف .كلهم روهتو دسفم لهرت نيب ماسقنالا ،ريسلا دقعت يف داز هتقشمو قيرطلا
 ؟هصئاصخ امو ؟ميوقلا

 مهجمارب قيبطتل ةلودلا ىلإ لوصولا مهتالواحم ءانثأ يف يمالسإلا عورشملا باحصأ تهجاو يتلا دصلا ةوق تدأ 
 باطخلاو ركفلا ىوتسم ىلع مهفوفص يف تافارحنالا ضعب زورب ىلإ ،يراضحلا فانئتسالاو ةمألا ةضهن ىلإ ةفداهلا
 لولحلا بايغب روعشلا ىلوألا ةئفلا عفد .لهرتلا وحن فرحنا نم مهنمو ،ددشتلا وحن فرحنا نم مهنمف ،ةسرامملاو
 ةعيطقلا ىوس لح نم نوري اودوعي ملف ،ةظيلغ ةيمادص قئارط جهن ىلإ ةلشافلا ةملاظلا ةدسافلا ةمظنألا عم ةيسايسلا
 كلذ ىدأ ولو دوجوملا ريمدت ىوس فده نم مهل دعي ملو ،ةيمسرلا تاسسؤملا لك ةعطاقمو ةمكاحلا ةمظنألا عم ةيلكلا
 مهتلاح مهتلصوأ مهضعب ،ةددعتم ةريطخ تاهجو ددشتملا رايتلا اذه هجتا دقو ،عيمجلا ىلع فقسلا طوقس ىلإ
 نود ،مهناطوأ يف يمالسإلا عورشملل ةيداعم ةيطارقوميد ريغ ةيسايس تاهج عم تافلاحت ىلإ ةقلقلا ةسئايلا ةيسفنلا
 عورشملاب سيلو هتاذ مالسإلاب صبرتت يتلا ةيبنجألا ىوقلاب نيعتسي راص مهضعبو ،ايقيقح ايطارقوميد الاقتنا نمضت ةيؤر
 ةيقادصملا لماك ةيلومشلا ةمظنألا اوطعأف ،باهرإلاو فنعلا جهن ىلإ ئطاخلا مهفلا مهب لصو مهضعبو ،طقف يمالسإلا
 :ةلظم تحت ،ددشتمو لدتعم نيب زييمت نود ،اهلمحي نم ةبراحمو اهتاذ ةيمالسإلا ةركفلا ةبراحمو مهتبراحمل ةيعرشلاو
 .باهرإلا ةحفاكم

 جئاتن قيقحت ةلاحتسا ببسب لمألا دقفت قيرطلا لوط اهلعج ،ةلهرتم ىرخأ ةئف ترهظ ،ةددشتملا ةئفلا هذه لباقم يفو
 رمألا لبقت ىلإ سأيلا اهب ىدأف ،تايرحلا ىلع رمتسملا قييضتلا راطإ يف ةيروصلا ةيباختنالا ةسفانملاب ةمساح ةيسايس
 يضقت ةيقالخأ ال ةضياقم نمض ةيناطلسلا ةبهلاب ةيموكحلا شماوهلا نم ءزج ذخأو ،ةبلاغلا ةمظنملا يف جامدنالاو عقاولا



 

 

 يدؤت ةداج ةيؤر يأ نود ،هلشفو هداسف يف رمتسي هلعجي امب اهدقفي يتلا ةيبعشلا ةيعرشلا يسايسلا ماظنلا ءاطعإب
 .ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلا ىلإ لصوتو حالصإلا ىلإ

 ،اولهرت وأ اوددشتف ،ةيملسلا قرطلاب نيكمتلاو رصنلا ءاطبتسا يأ ،لاجعتسالا :وه دحاو ءاد امهعفدي نيتئفلا اتلكو
 ةديدش ىلوألا ةئفلا .ةيسايسلا ةسرامملاو باطخلا يف ريبك فالتخا ةبراقملاو روصتلا يف امهنيب فالخلا اذه نع جتن دقو
 تانحش غيرفت ىلع الإ موقت ال يتلا ةيمادصلا تاباطخلا ىتشب تاموكحلا ةقحالم نع فقوتت ال اهتنسلأب ماكحلا ىلع
 يف عقاولا اهدكؤي ال يتلا تاعاشإلاو رابخألا رشنو ،ةلوقعملا ريغو ةلوقعملا تاماهتالا يف نوطروتيف ،ةيؤر يأ نود بضغلا
  .ةيقادصملا نودقفيف تارملا نم ديدعلا

 ىلعو .اهتاسايسو اهفقوم رربتل ،مهنم ديج لمع لك مخضتو ،راذعألا مهل سمتلت ماكحلاب ةقيفر تراص ،ةيناثلا ةئفلاو
 ربتعتو ةلودلا تاسسؤم نم بارتقا لك نّوخت ىلوألا ةئفلا ذإ ،مهنيب ةريبك ةيظفل برح عقت ،كلذك ةسرامملا ىوتسم
 نيملاظلا ىلإ انوكر ةيموكحلا بصانملاو ةبختنملا سلاجملا يف تايلوؤسملا يلوتو ةدسافلا ةمظنألل امعد تاباختنالا يف ةكراشملا
 جامدنالا نأو ،لادتعالاو ةيطسولل ةلصب تمي ال فرطتم جهن كلذ نأب ةيناثلا ةئفلا ىرتو .ةيصخشلا حلاصملل ايعسو
 نوكسمتيو ،ةيلبقتسم ةيؤر يأ نود مهجهن يف ءالؤه رمتسي ام ،ابلاغو .حاتملا دحوألا قيرطلا وه ةيسايسلا ةمظنألا عم
 ولو ىتح ،اميظع ابسكم ةموكحلا يف ةكراشملا نوريو ،يلبقتسم يسايس قفأ يأل ةدقاف تناك ولو ىتح ،تاباختنا يأب
 .يقيقحلا حالصإلاو رييغتلا صرف نمو مهتوق نم فعضت تناك

 .ةضقانتم ودبت اهلعجي لكشلا كلذب اهل مهلامعتسا ناك ول ىتح ،اهفقوم ريربتل ةيعرشلا صوصنلا نيتئفلا الك لمعتستو
 نيددشتملا دجن ،الثم ماكحلا ةبطاخم ةلأسم يفف ،فورعم وه امك ،ةميدق ةلأسم ءارآلاو راكفألا ريربتل صوصنلا يلو
إ ُعْدا( :-ىلاعت -هلوق عم لماعتلا يف ةريبك ةلكشم نودجي

ِ
بَس َٰىل

ِ
لي

ِ
ب َكِّبَر 

ِ
ب مُهْلِداَجَو ۖ ِةَنَسَحْلا ِةَظِعْوَمْلاَو ِةَمْكِحْلا

ِ
يتَّلا

ِ
َ يِه 

 ليزنتلا ماكحأل مهف ةلق اذهو ،لاتقلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه نوربتعي اددشت مهنم رثكألاو ،]125 :لحنلا[ )ُنَسَْحأ
إ اَبَهْذا( :ةيآلا يف ماكحلاب ةقفرتملا ةئفلا دجت ،لباقملا يفو .مالسإلا ىلإ ءيسي

ِ
إ َنْوَعْرِف َٰىل

ِ
 ُهَّلَعَّل اًنِّيَّل ًالْوَق ُهَل َالوُقَف  ٰىَغَط ُهَّن

إَو( :الئاق نوعرف بطاخي ىسوم ىرخأ ةيآ يف دجن اننأ عم ،اهفقومل اريربت ]44-43 :هط[ )َٰىشْخَي َْوأ ُرَّكَذَتَي
ِ

 اَي َكُّنُظََأل ِّين
 -هللا رمأب هلكو ،ةدشلا رخآلا يف بجوو قفرلا امهدحأ يف بجو ناماقم ناذهو ،اكلاه يأ ]102 :ءارسإلا[ )اًروُبْثَم ُنْوَعْرِف
 .هباصن يف رمألا عضو يه ةمكحلاو -ىلاعت

 ،صوصنلاف ،هقفو مهفو ملع ريغب اهلامعتسا رضي دقو ،ملاعلا ريغل ةضقانتم انايحأ ودبت دقو ،ةريثك ةيعرشلا صوصنلا نإ 
 ،كاذ وأ اذهل اهعفن فرعي الو اهنيب زيمي الو .كاذ رضي دقو ،ضيرملا اذه اهضعب عفني دق ،ةيلديصلا يف ةيودألا ةباثمب يه
 .ةريبكلا ةبرجتلاو عساولا عالطالا بحاص بيبطلا الإ

 عئاقوو ةيعرش صوصن ىلع نيدنتسم نوركفملاو ءاملعلا اهيف مسقنا ،ةيركف ةلأسم يهف ،ةيسايسلا ةكراشملا كلذكو
 ،نيحلصملاو نيركفملا ءاملعلل ماعلا هجوتلاو ،زيزعلا دبع نب رمع ةريسو -مالسلا هيلع -فسوي انديس ةصقك ،ةريثك ةيخيرات
 ،امهو ال العف ةمظنألا لخاد نم حالصإلا قيقحت نم نكمي ناك نإ حابم هلصأ ملسم ريغ وأ دساف مكح يف ةكراشملا نأ
 .نيملسملاو مالسإلا ةحلصمل عايض هيف نكي مل امو ،سانلل ةرضم هيلع بترتي مل امو



 

 

 تناك نإ ةمومذم يهو ،عورشملا مدخت تناك نإ ،وحنلا اذه ىلع اهيف جرح ال تاموكحلاو ةبختنملا سلاجملا يف ةكراشملاف
 ناك ،رصبتلاو ىروشلاو فارشتسالاو تاساردلا ىلع اينبم رارقلا ناك املكو ،فقاوملا ريدقتو تالآملاب نذإ ةربعلاف ،رضت

 .سانلا هيلع عمتجي ابئاص

 دكأت دقو .نيئطاخلا نيهاجتالا نيذه ليكشت يف ريبك رود اهل جئاتنلا قيقحت ىلع ةردقلا مدعو دصلا ةرثك نأ يف كش ال
 نيذه نيب اجهن اوذخأي نأ يمالسإلا عورشملا باحصأ ىلع نيعتي هنأ ةيعرشلا صوصنلا هحيتت امو ةبرجتلا لالخ نم
 فقس عفرو رفلاو ركلا حيتت يتلا يهو ،ةيسايسلا ةمواقملا :ةسرامملاو باطخلا يف طسولا اذه يمسنو ،نيفرطتملا نيراسملا
 انكمم لمعلا ماد ام ،ايلك ةلودلا تاسسؤم عم ةعيطقلا نوكت الف ،تاديدهتلاو صرفلاو فورظلا قفو هضفخو باطخلا
 راطإ يف ةحلصملا تحجرت اذإ ،ةنكمم ةيسايسلا اهعيراشمو يباختنالا نأشلا يف اهتعطاقم نكلو ،هحيتت ةيرحلا شماوهو
 الو ،دوجولا رمدت اهعم ةمداصم البو ،ريسلا دمجي اهنم فوخ الو عابطلا دسفي ام يف عمط نود رظنلا ناعمإو رواشتلا
 سيلو ،عورشملاو نطولاو ةمألل ةماعلا ةحلصملا وه ،هلك كلذ يف طباضلا امنإو ،صرفلا يغلي لصاوتلا نم اهل سيئيت
 .دارفألا وأ ميظنتلا وأ بزحلا ةحلصم

 وهف ،رييغتلاو حالصإلا حلاصل ريسي ناك نإ ،ىوقلا نازيم روطت وه ،باطخلاو تاسايسلاو فقاوملا ىلع مكحلا يف رشؤملاو 
 هديبأتو دسافلا يسايسلا ماظنلا حلاص ىلإ هجتي ىوقلا نازيم ناك وأ ،يسايسلا ماظنلا هنم دافتسا ولو ىتح حيحص هاجتا

 .بازحألا وأ صاخشألا نم يئزج عافتنا ىلإ كلذ ىدأ ولو ،ئطاخ هاجتا يف رشؤملا نوكيف ،مكحلا يف

 حلاصل ةلتخم ىوقلا نيزاوم نوكت نيح حلصألا جهنلا وهو ،روهتلاو مالستسالا نيب طسو ةيسايسلا ةمواقملا جهن نإ
 ضفرت تماد ام اهفاعضإ لجأ نم اهعم مداصتلا نود ةيسايسلا ةمظنألا ةضراعم ينعي وهو ،نيدسافلاو نيملاظلا
 عقوم نم لوحتلا ىلع ةردقلابو ،ىوقلا نيزاوم رييغت يف ةرثؤملا ةيعرشلا ةيملسلا لئاسولاو بيلاسألا فلتخمب رييغتلا
 تافلاحتلا ةرادإو ،ةلحرم لك يف اهباطخو اهبيلاسأو ةيسايسلا ةكرعملا ةحاس رايتخا ىلعو رييغتلا وحن مدقتلا ضرغب رخآ ىلإ
 تايرحلا لاجم حتف ىلإ رييغتلاب ةفدهتسملا ةمظنألا رطضت ىتح ،يطارقوميدلا لاقتنالا ةيؤر ىلع فارطألا فلتخم عم
 نمض اهرييغت ىلإ ةطلسلا تنعت يدؤي وأ ،ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلاو ةيطارقوميدلا ىلإ لاقتنالا ىلع قفاوتلاو
 .ةيعامتجالا ننسلا اهضرفت فورظ

 مهايإ ارمآ ،شيرق رافك ةمداصم مدعب نيملسملا -ىلاعتو هناحبس -هللا رمأ نيح عبتملا هتاذ وهو ،ليصأ جهن جهنلا اذه نإ
 نيكرشملا ءازهتساب رثأتلا نود ،طقف هللا رمأ امب عدصلا نيملسملا نم اهيف بولطملا ناك ةلحرم يف مهيديأ اوفكي نأب
ب ْعَدْصاَف( :-ىلاعت -لاق امك ،مهاذأو

ِ
رَْعأَو ُرَمْؤُت اَم

ِ
نَع ْض

ِ
ْرشُمْلا 

ِ
 هيلع هللا ىلص -هللا لوسر ناكف ،]94 :رجحلا[ )َنيِك

عِطُت َالَف( :-ىلاعت -هللا هرمأ امك ،ميركلا نآرقلا يآب هناسلب نيكرشملا ةهلآ هفسيو هتلاسر غيلبت ىلع رصي -ملسو
ِ

رِفاَكْلا 
ِ
 َني

ب مُهْدِهاَجَو
ِ

ج ِه
ِ

بَك اًداَه
ِ

 .رارمتسالا نم ىذألا مهعنمي الو نوذؤيو هباحصأ برضي ناكو ،دري الو ىذؤيف ]52 :ناقرفلا[ )اًري

 يدناغ ةبرجتك ،ةريبك تايحضت دعب ةميظع جئاتن تققحو ،مواقملا يملسلا جهنلا اذه رصعلا اذه يف ةيرشبلا تبرج دقو
 ةيريرحتلا ةروثلا كلذك هتبرجو ،ملاعلا لود نم ديدعلا يف ىرخأ براجتو ،سكيم موكلام ملسملا ةبرجتو غنيك رثول نترامو
 .تابارضإلاو تارهاظملاب قلعتملا يندملا اهقش يف ةيرئازجلا



 

 

 :اهنم ةديدع سسأ ىلع دمتعت ةيسايسلا ةمواقملا جهنل ةيداهلا ملاعملا نإ

 نيزاوم يف رثؤت يتلا ةيرشبلا تاراكتبالا لك ىلع ةحتفنملا يسايسلا لمعلا لئاسو يف ةعيرشلا ماكحأ ةنورمب ةطاحإلا ●
 ةعبتملا ةليسولا نوكتف ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا دعاوق لوح رودت ةيسايسلا ةفيظولا لعجت امب ،ىوقلا
 هذهو ،هتحازإ ديرأ يذلا ركنملا نم ربكأ ركنم ىلإ يدؤت تناك اذإ ةضوفرم نوكتو ،ركنملا رييغت ىلإ تدأ اذإ ةلوبقم
 .ةيدايقلا صئاصخلاو ةبرجتلاو ملعلا بلطتت تاريدقتلا

 ةمدخو ةماعلا ةحلصملا ءارو يعسلا مأ ةيصخشلا ةحلصملاو ماقتنالا وه له :جهن يأ جاهتنا نم دصقملاو ةينلا ●
 ؟ةمألا ةمدخو ناطوألا

 ىدم يأ ىلإو ةهجولا يه امو ؟هنيسحت نكمي فيكو ؟حاتملا وه ام :لبقتسملا فارشتساو عقاولا ةساردو ةيؤرلا ●
 ؟جهنلا اذه كرخؤي وأ كمدقي

 فصلا ةبالصو روهمجلا تادادعتساو مصخلا ةفرعمو تافارشتسالاو تاسردلا ىلع موقي وهو :عارصلا ةرادإ نسح ●
  .فييكتلاو ةعجارملا ىلع ةردقلاو ججحلاو باطخلا ةوقو يلخادلا

 ةدشلا نيب جزملاو ،تافلاحتلا ةرادإو سفنلا لوطو ربصلاو ةعاجشلا نم اريبك اردق بلطتت ةيسايسلا ةمواقملا نإ 
  .ةيملسلا ةزجانملاو لفاغتلا نيبو ،قفرتلاو

 

 

 يسايسلا لوحتلا قئارط
 ىلإ سانلا عّلطتي ةيبعشلا ةدارإلا ديسجتو ُلوادتلا هيف عنُمي وأ ةيروتاتكيدلاو ةنميهلاب يسايسلا عضولا مستي نيح
 يف ةدع قئارط ةيرشبلا تبرج .هرييغتو مكاحلا رايتخا يف مهتيقحأ كاكتفاو تايرحلا باحر ىلإ عضولا اذه نم لاقتنالا
 ؟فدهلا ققحي اسلس ايملس روبعلا نوكيل ؟اهنم دافتسُي فيكو ؟قئارطلا كلت يه امف كلذ

 .يملسلا رييغتلاو فينعلا رييغتلا :ةيسايسلا ةمظنألا رييغت قئارط يف ناريبك نافنص كانه

 يسايسلا خيراتلا يف فورعمو روهشم يسايس كولس وهو ،ةيركسعلا تابالقنالا اهنم ،فانصأ ةدع هلو ،فينعلا رييغتلا
 قارعلا يف ثدح املثم رشابملا يبنجألا يركسعلا لخدتلا قيرط نع رييغتلا كانهو ،تاراقلاو لودلا نم ديدعلا يف يرشبلا
 مومعلا ىلعو .ةيبوكلاو ةينيصلا ةروثلا يف ثدح املثم ةحلسملا ةيبعشلا تاروثلا قيرط نع رييغتلا كانهو ،ناتسناغفأو
 حلاصملا ىلعو ،ةطلسلا ىلع عارص ،بلاغلا يف بخنلا نيب عارص وهف ،فينعلا رييغتلا تاراسم يف اريثك بوعشلا طرخنت ال
  .يجولويديأ ساسأ ىلع وأ ،ةورثلاو

  .يطارقوميدلا )لوحتلا وأ( لاقتنالاو يطارقوميدلا رييغتلا :ناريبك نافنص كانهف ،يملسلا رييغتلا امأ



 

 

 ،ةيقيقح سسأ ىلع يعيبط لكشب ةيطارقوميد اهيف ريست يتلا ةرقتسملا لودلا يف يطارقوميدلا رييغتلا نع ثدحتن
 نودب ةيطارقوميدلا روصت نكمي الف ،ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلا نع ثدحتن نحنف ةيطارقوميدلا نع ثدحتن نيحو
 يهف ةليوط دوقعل مكاحلا ماظنلا سفنو بزحلا سفن ىلإ دوقت تناك نإ ةيطارقوميدلاف ،ةطلسلا ىلع يملس لوادت
 .لاكشألا نم لكش يأب قحلا ةيطارقوميدلاب ةقالع الو "ةهجاولا ةيطارقوميد"

 ةباقرلا ىلإو ،ةيقيقحلا ةيفافشلاو ةهيزنلا ةرحلا تاباختنالاو رحلا سفانتلاو لوادتلا ىلإ يدؤت يتلا يه ةيطارقوميدلا نإ
 ،ريوطتلاو نيسحتلا لجأ نم ةرقتسم عاضوأ يف لمعي يذلا رييغتلا وه يطارقوميدلا رييغتلاو .ماعلا نأشلا ىلع ةيلعفلا
 نكميو ،كلذ ريغو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا تايوتسملا ىلع بخنلاو بوعشلل امئاد ريخلاب يتأي وهو
 جذومن لالخ نم ،اهروطتو نادلبلا ةوق ىلإ يدؤي يذلا يطارقوميدلا جذومنلا ىلع يمالسإلا ملاعلا يف الاثم برضن نأ
 .ايزيلامو ايكرت

 عضو ىلإ يطارقوميد ريغ عضو نم لاقتنالا ةلاح نع ثدحتن نحنف ،يطارقوميدلا لوحتلا نع ثدحتن امنيح امأ
 رييغتلاو لفسألا نم رييغتلاو ،ىلعألا نم رييغتلا كانه :يطارقوميدلا لوحتلا يف ةريبك فانصأ ةثالث كانهو ،يطارقوميد
 .هيلع ضوافتملا

 ءزجب عفدت ةيعامتجاو ةيقالخأو ةيداصتقا بابسأل ةلودلا لخاد نم ةظقي لصحت امنيح ثدحي :ىلعألا نم رييغتلا -
 نوكتو ،ةمكاحلا بخنلا حلاصل ةوقلا نازيم نوكي ةلاحلا هذه يف .ةيطارقوميدلا ىلإ لاقتنالا ىلإ ةمكاحلا بخنلا نم
 ةمكاحلا بخنلا نأ ريغ ،ةريبك ةيبعش ةيبلطم نود تابارطضالا ضعب عمتجملا يف نوكي دق .ةفيعض مومعلا ىلع ةضراعملا
 يذلا جذومنلاو .اهسفنب يطارقوميدلا لاقتنالا دوقت نأ يف ،كلذك يه اهتحلصمو ،اهبوعشو اهدلب ةحلصم نأ كردت
 .ليزاربلاو اينابسإ يف عقو ام ةلاحلا هذه يف هبرضن نأ نكمي

 :امهو اضيأ ناريبك ناعون اضيأ كانهف ،لفسألا نم رييغتلاب قلعتي ام يف امأ :لفسألا نم رييغتلا -

 ،ةيسايس وأ/و ةيداصتقا تامزأ لظ يف عراوشلا ىلإ ةريبك دادعأب ريهامجلا جرخت امنيح وهو :ةريبكلا ةيبعشلا تاروثلا
 ريغو ،رييغتلل ةضفار ةتّنعتم ةمكاحلا ةبخنلا نوكت ةلاحلا هذه يفو .مكحلا ةموظنم لخاد تاعارص لظ يف انايحأو
 اهتدارإ ضرف ىلع ةرداق حبصت يتلا ،ريهامجلا حلاص ىلإ هجتي ةوقلا نازيم نوكيو ،بوعشلا بلاطمل عامتسالل ةدعتسم
 ةيديلقتلا ةضراعملا نم ءاوس ،رومألا مامز ىلوتت بخن اهنم جرختو ،ةمكاحلا َبخنلا طقسُتو مكاحلا ماظنلا حيزت نأ ىلإ
 ةيطارقوميد ةلاح ىلإ ةقباسلا ةيطارقوميد ريغ ةلاحلا نم لوحتلا لجأ نم يطارقوميدلا لاقتنالا دوقتو ،ةديدج بخن مأ
 .ةديدج

 ةيداصتقالا فورظلا سفنل عراوشلا ىلإ ةريبك دادعأب جورخلاب ريهامجلا هأدبت يذلا رييغتلا ،لفسألا نم رييغتلا يف كانهو
 ،ةطلسلاب ةكسمتم ريغ ةمكاحلا بخنلا كلت نوكت نكلو ،ةمكاحلا بخنلا لخاد تاعارصلا لظ يفو ،ةبعصلا ةيسايسلاو
 اهتحلصم نأ ادج ملعت يهف .ةطلسلا يف ءاقبلاو ددشتلا ةفلك نم لقأ اهيلعو دلبلا ىلع رييغتلا ةفلك نأ كردت اهنأل
 ،يباجيإو لاّعف ضوافت ربع اسلس رييغتلا نوكي انهو ،ةضراعملا بخنلا عم تاضوافم يف لوخدلا يف عيمجلا ةحلصمو



 

 

 يف ثدح ام جذومنلا اذه يف اهركذن نأ نكمي يتلا ةلثمألا نمو ،ةيكراشت ةقيرطب يطارقوميدلا لاقتنالا ةدايق لالخ نمو
 .كيسكملاو نيبيلفلاو ةيبونجلا ايروك

 ال ةلاحلا هذه يف .هيلع ضوافتملا يطارقوميدلا لوحتلا وهف ثلاثلا فنصلا امأ :هيلع ضوافتملا يطارقميدلا لوحتلا ـ
 ةيعامتجاو ةيداصتقا تامزأ ببسب ةيبعش تارتوتو ةيعامتجا تابارطضا كانه نوكت دق ،ةمخض ةيبعش تاروث ةمث نوكت
 ضعب يف سانلل دودحم يعضوم جورخ ةمث نوكي دقو .عراوشلل ماعلا جورخلا ىلإ يدؤت ال نكلو ،ةنمزم ةيسايسو
 نازيم يف لداعتلا نم اعون عاضوألا هذه عنصت نأ نكمي .ةمراع ةيبعش ةروثب رمألا قلعتي ال نكلو ،كانهو انه تاحاسلا
 عيمجلا ةحلصم نأب نيفرطلا عانتقا ىلإ ريخألا يف يدؤت ،ةلودلاو عمتجملا نيب وأ ،ةمكاحلا بخنلاو ةضراعملا نيب ىوقلا
 .يطارقومبدلا لاقتنالا ىلع ضوافتلا يف دلبلا ةحلصمو

 نمض تناك 2017و 2014 نيب رئازجلا يف يطارقوميدلا لاقتنالاو تايرحلا تايقيسنت ةلواحم نأب لوقن نأ عيطتسن
 تاجاجتحا عم ادج ريبك يبعش جامدنا وأ لعافت كانه نكي مل نكلو ةمادتسمو ةديدش تامزألا تناك ذإ ،فنصلا اذه
 ماظنلا ىلع طغضلا ةيلوؤسم كلذ عم ةضراعملا تلمحت نكلو ،عراوشلا ىلإ تفلم يريهامج جورخ ثدحي ملو ،ةضراعملا
 لاقتنالا اذه لبقت مل ةمكاحلا بخنلا نأل ،ةيروف ةجيتن ىلإ ةلواحملا دؤت مل .يطارقوميدلا لاقتنالا لجأ نم يسايسلا
 ربع ةيقيسنتلا اهب تماق يتلا ةريبكلا ةيعوتلا نكلو ،يسايسلا ماظنلا حلاصل ةوقلا نازيم لالتخا ببسب ،يطارقوميدلا
 هداقتفا ببسب ةمساح جئاتن رخآلا وه ققحي مل يذلا 2019 رياربف يف يبعش كارحلا عالدنا يف اريثك ّرثأ اهتطشنأ فتخم
 ،ادنلوب لثم ىرخألا لودلا نم ديدعلا يف حجن جذومنلا اذه نكلو .هئاوتحا ىلع يسايسلا ماظنلا ةردق ببسبو ةدايقلل
  .رودافلسلا يفو ،ايقيرفإ بونجو

 لاقتنالا وه ةيطارقوميدلا ىلإ لوصولل ةليسو نسحأ نإف ،يطارقوميد عضو يف نكن مل اذإ هنأ ،ةلصحملا ،نذإ
 .حجانلا سلسلا يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا لاقتنالل ةيساسألا ةزيكرلا وه قفاوتلاف ،هيلع قفتملا يطارقوميدلا
 اضر قيقحتف.هلمجمب دلبلا مومعو بعشللو ةضراعمللو ةمكاحلا بخنلل ،عيمجلل دئاوف يطارقوميدلا قفاوتلا يفو
 كلذ نوكي اهبوعشو اهبخن تايونعم عفترت ةمأ يأو ،عيمجلا تايونعم عافترا ىلإ يدؤي ةنينأمطلاب مهروعشو عيمجلا
 .ديكأت لكب ةبحر قافآ ىلإ لاقتنالا ىلإ يدؤيسو دلبلا حلاصل

 يذلا لاقتنالا نم ريثكب لقأ هيلع قفاوتملا يطارقوميدلا لاقتنالا ةفلك نأ يأ ،ةفلكلا صيلقت ،كلذك قفاوتلا دئاوف نم
 قفتملا يطارقوميدلا لاقتنالا ةفلك نأ ةيرشبلا براجتلا تنّيب دقل .عيمجلل ةرضملا هيف يذلا فنعلاو مادصلا راطإ يف نوكي
 .ءيش لك يفو دراوملا ىوتسم ىلعو ةينمألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم ،ريثكب لقأ هيلع

 تينُبو ،عيمجلا نيب ةقثلا تّممُرو لكلا ىلإ نكر دق لكلا ذإ ،نامألاب روعشلاو ةيرحلا قيقحت ،كلذك قفاوتلا دئاوف نم
 ءاوجأ تداسو ،فارطألا عيمج ىدل فوخلا لازو ،هيأر نع ريبعتلا نم ىشخي ٌدحأ حبصي ملو ،مهافتلاو لصاوتلا روسج
 ىلع سفانتلاو مهدلبب سانلا كسمتو عادبإلا روهظ لمألاو ةيرحلاو ةقثلا ءاوجأ رامث نمو .ةلدابتم ةيلوؤسمب ةيرحلا
 وه سفانتلا نم عونلا اذهو ،اهريغو بادآلاو نونفلا يفو ةيعامتجالاو ،ةيداصتقالاو ةيملعلا تالاجملا فلتخم يف لمعلا
 .ةيمالسإلا ةيبرعلا انتمأ ىلإ ةبسنلاب يراضحلا فانئتسالاو ةضهنلا قيرط



 

 

 قفاوتملا روتسدلا هيف روطتي يذلا دقعلا يه ةيساسألا قفاوتلا ةجيتن نأل ،لبقتسملا نيمأت كلذك قفاوتلا دئاوف نم
 يذلا نأل لضفألا ةقيرطلاب داسفلا ةحفاكم رارمتسا كلذك نمضيو ،ديعبلا ىدملا ىلع عيمجلا قوقح نمضي يذلا،هيلع
 ةبراحم يف رود مهل نوكي نأ دارفألل نكمي ،تاسسؤملا يه مئادو قيمع لكشبو ةفلك لقأبو مئاد لكشب داسفلا عنمي
 لالخ نم الإ كلذ نوكي الو ،تاسسؤملا يه داسفلا ةحفاكم رارمتسا نمضي يذلا نكلو ،رود اهل دارفألا تاينو ،داسفلا
 .روتسدلا تاعيرشتو نيناوقلا

 نأل ،ةقيمعلاو ةريبكلا تالوحتلاو تامزألا هاجت ةيعامجلا ةيلوؤسملا لمحتو نماضتلا ،قفاوتلا دئاوف مهأ نم ،كلذكو
 نماضتلا ىلإ يدؤيس اذه نإف ،عاضوألا حالصإ ىلع نيقفاوتم اعم سانلا نوكي امنيح نكلو ،ةفلك هل نوكتس رييغت يأ
 هاجت مأ ،رييغتلا بحت ال يتلا ةداضملا تاروثلا هاجت مأ ةصبرتملا ةيلودلا ىوقلا هاجت ءاوس ،ةيعامجلا ةيلوؤسملا لمحتو
 .ةيمنتلا قيقحت وه يطارقوميدلا لاقتنالا رارمتسا نمضت ةجيتن ربكأو ءيش مهأ نأل ،ةيداصتقالا تامزألا

 :قفاوتلاب اهلك ةقالع اهل ةيساسأ طورش ةعبرأ اهل رفوتت نأ بجي ،ةيمنتلا ققحتت يكلو

 عفادتلا نمضي يذلا يطارقميدلا لاقتنالا نمضي هنأل دشارلا مكحلا نمضي قفاوتلاو ،دشارلا مكحلا وه لوألا طرشلا
  .ماعلا نأشلا ىلع ةباقرلا ىلع ةردقلاو ،ةيفافشلاو ،يملسلا

 ادج ةيلاع نوكت يتلا بوعشلا بلاطم ةهجاوم يف نينماضتم نويسايسلا ةداقلا نوكي امنيح ،رارقتسالا وه يناثلا طرشلا
 ةيمنتلا رامث أدبت نأ ىلإ نودمصيو نوربصي سانلا لعجيس كلذ نإف ،مهقفاوت ةيقدص رهظتو ،رييغتلا دعبو تاروثلا دعب

 ةمدخ ىلع تقفتا دق ةيسايسلا ةقبطلا مهتيؤر ىدل لضفأ لبقتسم يف نولمأي اوحبصأ دق سانلا ءالؤه نأل ،روهظلا يف
 .ماعلا حلاصلا

 ،عالقإلا ةيادب لجأ نم تاونس سمخ لقألا ىلع ،اتقو ذخأت ةيمنتلا نأ ملعي عيمجلا نإ ثيح ،تقولا ،ثلاثلا طرشلا
 رييستو ةزفحم ةينطو ةيؤر لالخ نم اهرمأ نم ةحار يف اهيلع قفتملا ةموكحلا لمعت رارقتسالاو دشارلا مكحلا لالخ نمف
 رهظت زاجنإلل ينمز مكارت عقيف ،ةيعامتجالا تاطوغضلل ةلجاعلا تاباجتسالا وأ ةيوبعشلا جماربلل ةجاحلا نود حلاص
 .تاططخملا يف ردقملا تقولا يف هرامث

 ثيح نم ،هجراخو دلبلا لخاد لاومألا بابرأل لقتنت يتلا ةيباجيإلا ةروصلا نإ ثيح لاومألا سوؤر رفوت :عبارلا طرشلا
 ةيداصتقا ةصرف لثمي تاب يذلا دلبلا اذه يف رامثتسالل مهلاومأ ليوحت ىلإ مهعفدت ،رارقتسالا رفوتو مكحلا دشر دكأت
  .ةددجتم ريغ ةيعير لاومأ ىلع دامتعالا الو ةيجراخلا ةنادتسالا ىلإ ةجاح يف نوكي الف ،ةريبك

 حاجن نمضي ةوق نازيم كانه نكي مل ام لاكشألا نم لكش يأب ققحتي نأ نكمي ال قفاوتلا نأ ىلإ هبتنن نأ بجي ،نكلو
 دق ،ةيطارقوميدلا بيلصت ةلحرم يفو هتيادب يف ،يطارقوميدلا لاقتنالا ءانثأ يفف .هديسجتو هرارمتساو لاقتنالا ةيادب
 ىلثملا ةروصلا ىلإ لوصولا ىلع دعاسي ام كلذف ،بسانملا ةوقلا نازيم رفوت رارمتساب الإ جلاعُت ال ةيبلس تالوحت عقت
 ،لاقتنالا حاجن يف يساسألا طرشلا نإ ذإ ،بعشلا وه ةوقلا نازيم حور نأ ،رمألا ةقيقحو .حجانلا يطارقوميدلا لاقتنالل
 .اهلحارم لك ربع ةيلاقتنالا ةيسايسلا ةيلمعلا يفو بولطملا ةوقلا نازيم يف ايلك اجمدنم بعشلا ىقبي نأ



 

 

 نأ ،تاساردلا لوقت امك يفكيف .كلذ ققحيس هنإف ،لاقتنالاو حالصإلاو رييغتلا ىلع رصأ اذإ بعشلا نأ فرعن نأ بجيو
 هفادهأ ققحيل ،يملسلا كارحلاو ةيملسلا تاجاجتحالا راطإ يف ،ام دلب يف طقف عراشلا ىلإ بعشلا نم ةئاملاب 3.5 جرخي
 تاضوافملا يف مهلثمي نم يف نوفلتخي ال نيدحتم اونوكي نأو ةيؤر مهل نوكت نأو ام ةدمل نوجتحملا ربصي نأ طرشب ،ةلماك
  .ةمكاحلا تاطلسلا عم

 ،تارهاظتلا ،ةيملسلا تاضافتنالا ،يراوجلا لمعلا ،ةمئادلا ةيعوتلا :اهنم يملسلا راطإلا يف ةريثك تاجاجتحالا لئاسوو
 لاقتنالا نّمؤي يذلا ىوقلا نازيم ىلع ةظفاحملا يف لخدت ةطشنألا هذه لك ..كلذ ريغو تابارضإلا ،تاعمجتلا
 .يطارقوميدلا

 ةوق نازيم ضرف ربع ،كلذ لجأ نم يملسلا جاجتحالاو قوقحلاب ةبلاطملا ىلع ةظفاحملا ىلع صرحلا نأ يف كش ال 
 راطإ يف هسرامتو اذهب نمؤت يتلا نادلبلاو بخنلاو ريهامجلا نأش نم يلعي فرشم لمع وه ،ةعاطتسالا ردقب بسانم
 دض تضفتنا يتلا تايصخشلاو اهقوقح نع تعفاد يتلا تاعمتجملا جذامنب لفاح ةيرشبلا خيراتو .يراضحو يملس
 سكعو ،نايحألا بلغأ يف ةجيتن ىلإ يدؤت ال ةفينعلا قرطلا نأ ةيملعلا تاساردلا نيبت .ةيملس ةقيرطب داسفلاو ملظلا
 ،ةيرشبلا خيرات يف ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو .جئاتنلا قيقحت يف ةيلعاف رثكألا وه ،ةيملسلا ةبلاطملا ىلع بوعشلا رارصإ كلذ
 قوقحلا لجأ نم دوسلا لاضنو رثول نترام وأ يدناغ ةبرجت نع وأ ايقيرفإ بونج ةبرجت نع انه ثدحتن نأ اننكميو
 اهفرعن ةيملسلا قرطلا هذهو ،لايجألا ربع سانلا رئامض يف ةيلاع ةعمس اهل تالاضن نع ثدحتن نحنف ،اكيرمأ يف ةيندملا

 ايملس رِمأ امب عدصي نأب رُمأ نيح تاونسل ،هباحصأو وه ،ايملس دهاج -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسرف ،انخيرات يف
ب ْعَدْصاَف( :ىلاعت هلوق يف ةّيكملا ةرتفلا يف

ِ
رَْعأَو ُرَمْؤُت اَم

ِ
نَع ْض

ِ
ْرشُمْلا 

ِ
 سفن يف ىلاعت هلوقو ،ةهج نم ]94 :رجحلا[ )َنيِك

 مهتوعدب نورهجي هباحصأو -مالسلاو ةالصلا هيلع -ناكف ،]21 :ءاسنلا [ )مُكَيِدْيأ اوّفُك مُهل َليِق َنيِذلا ىلإ َرَتَ ملأ( :ةلحرملا
 ذإ ةريبك جئاتن يملسلا حافكلا كلذب اوققحو ،ةرجهلا نمز ءاج ىتح لمعلا سفن ىلإ نودوعي مث نودري الف نوَذؤُيو
  .سانلا نيب مهتركف ترشتناو ،امهريغو بلطملا دبع نب ةزمحو باطخلا نب رمعك ءامظع لاجر مهب قحتلا

 صوصنلل ةفرحنم تاريسفت ىلع ةينيدلا تارايتلا ضعب دمتعت ذإ ،اهقيقدت بجي تاسبالملا نم ريثك كانه ،راطإلا اذه يفو
 ئطاخ هاجتا وهو ،اقلطم هيلع ضارتعالا نومرحيف مكاحلا ىلع جورخلا عنم مكح نوممعي ذإ ،ماكحلا ىلع جاجتحالا عنمل
 ءاملع نإ ينيدلا فارحنالا اذه درل لوقن نأ يفكيو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ يف ءيش ىلع موقي الو صوصنلا هتبثت ال
 نع هيهنو فورعملاب مكاحلا مهرمأ ببسب نوجسلا اولخدو اولُتبا مهسفنأ مه ،ةعبرألا بهاذملا باحصأ مهنمو ،ةمألا
 ةمألا يف تلاط يتلا ةنتفلا دعب ربصلا ةسردمل اوسسأ نيذلا نوعباتلاو ةباحصلا ءانبأو ةباحصلاو .يملسلا راطإلا يف ركنملا
 يف اورمتسا مهنكلو ،مكاحلا دض حالسلا لامعتسا مدع ىلإ اوعد مه ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت ىلإ اوعدي مل
 .اهفرعن يتلا ىربكلا ةيمالسإلا ةراضحلا دييشت يف كلذب اومهاسف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 نأو ايملس رييغتلا نوكي نأ طرشب نكمم يطارقوميدلا لاقتنالا ةجيتن قيقحت نأ ريخألا يف مهفنو كردن نأ بجي ،نذإ
 راوحلا يف ريهامجلا نع بونت ةدايق وأ ريهامجلا دوقت ةرشابم ةدايق امإ ،ةدايقو ةيؤر قفو بخنلاو ريهامجلا هيف طرخنت
  .فصلا ةدحو ىلع ةظفاحملابو تاطلسلا عم

 



 

 

 

 

 ؟نم جتني نم :بوعشلاو ماكحلا
 

 مأ ماكحلا :رخآلا ةعانص يف رثؤملا نم ؟نم جتني نم :ةيلدجلا هذه مامأ هسفن دجي يراضحلا روبعلا ةدايقب مومهم لك ــــــ
 ؟ةلهس ةمهملا نوكت ىتم ؟نيحلصملا لمع أدبي نيأ نمو ؟مييقت كانه نوكي لهو ؟رمألا يف تايمتح ةمث له ؟بوعشلا
 ؟ةدقعم ةبعص نوكت ىتمو ؟ةنكمم نوكت ىتمو

  ؟نم جتني نم ةلداعم لوح ريبك يعامتجاو يسايسو يركفو يفسلف لادج ـــــ

 :ةعئاش ةلوقم ،هجوتلا اذه نع ربعت يتلا ةعئاشلا ةلثمألا نمو ،ماكحلا جتنت يتلا يه بوعشلا نإ لوقي نم كانه - 
 اذه نع ربعي اممو ،بوعشلا عئابط عنصي نم مه ماكحلا نأب ،كلذ سكع لوقي نم كانهو .."مكيلع َّلوي اونوكت امك"
 ةلضعملا مامأ انسفنأ دجنسو ٌبعص شاقنلا اذه يف َلصفلا نأ ،ُةقيقحلاو ."مهكولم نيد ىلع سانلا" :فورعملا ُلثملا يأرلا
 رهاوظ نع ريبعت يه تاعمتجملا يف ةيراسلا ةلثمألا نأ رابتعابو ."ةجاجدلاو ةضيبلا" :ةيبعشلا ةرابعلا اهنع ثدحتت يتلا
 ٌماكح كانه ،كاذو اذه لوصح ىلإ ريشي ام ةيرشبلا ةبرجتلا يف ةمث نإف ،عامتجالا ملع هدكؤي ام بسحب ،ةيقيقح
 تَعوو تحُلص بوعش كانهو ،ةملظو ةدسف ءاسؤرو اكولم تجتنأ بوعش كانهو ،مهبوعش اودسفأ وأ اوحلصأ
 وأ داسفلا وأ ُلهجلا اهيف بلغي بوعش كانهو ،كلذ دعب نم نيحلاص اماكح جتنت تحبصأو نيدساف اماكح تحازأف
 .نيحلاص ماكح ىلع تّدرمت ،يعولا ةلق

 

 هنيد ىلع هلعجيف هَبعش حِلصُي نأ ام ةيخيرات ةرتف يف ٌمكاح عاطتسا اذإ هنأ ،عضولا اذه ّريست يتلا ةيننسلا ةدعاقلاو -
 امك" :لثملا قفو( هماكح جتني نمزلا رورم عم بعشلا اذه حبصي ،)"مهكولم نيد ىلع سانلا" :لثم ريشي امك( هجهنو
  .حيحص كلذ ُسكعو ،"مكيلع ّلوي اونوكت

 

 ةدعاقلا ءانب نم دب ال هنأو ،لفسألا نم حالصإلا نع ثدحتي نم نيب ،ةلضعملا هذه يف اريثك ةيمالسإلا ةكرحلا تضاخ -
 اوباعو ،الوأ مالسإلاب بوعشلا مزتلت مل نإ دوشنملا يمالسإلا رييغتلا ققحتي نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال هنأو ةبلصلا
 ،هاداع نم مهنمو ايلك يسايسلا َلمعلا مهُضعب ضراع لب ،ةسايسلاب نولغشنملا ةداقلا هب موقي ام مهفلا اذه ببسب
 اوفختساف ،حالصإلل دحوألا امبرو بسنألا ُقيرطلا وه مكحلا ىلإ لوصولا نأب ادقتعم ايلك اسكاعم اهاجتا هجتي نم نيبو
 .هيف اوكراشي ملو هب اولابي مل لقألا ىلع وأ عمتجملا بورد فلتخم يف نوحلصملا هب موقي امب



 

 

 امل رسيم ٌّلكو ،صرفلاو حاتملا قفو هاجتا لك يف هجتت حالصإلا ةيلمعف ،ئطاخ امهالك كاذو ريكفتلا اذه نأ ،ةقيقحلاو
 هللا ليبس يف داهجلا ىلإ قيرطلا نع ىذألا ةطامإ نم ،"متعطتسا ام هللا اوقتاف" :لوقي -ىلاعتو هناحبس -هللاو ،هل قلخ
 ىذألا ةطامإ اهاندأو ،هللا الإ هلإ ال :ُلوق اهُلضفأف ،ةبْعُش نوتسو ٌعضب وأ نوعبسو ٌعضب ناميإلا( :ىفطصملا ثيدح قفو
 هدومعو رمألا سأرب كربخأ الأ(( :لاق مث :ليوطلا ذاعم ثيدح يفو ،ملسم ))ناميإلا نم ةبْعُش ءايحلاو ،قيرطلا نع
 .))داهجلا :همانس ةورذو ،ةالصلا :هدومعو ،مالسإلا :رمألا سأر(( :لاق ،هللا لوسر اي ىلب :تلق ))؟همانس ةورذو

 

 وأ حالص نأشب ةمئاقلا ةلاحلا يه فيك" ةسارد وه ‐نم جتني نم ةلضعم يف قيقدتلا لدب ‐نيحلصملا مهي يذلا نإ - 
 اذه يفو .دوصرملاو سوردملا عضولل ةئفاكملا جماربلاو ةبسانملا تاسايسلا ديدحت نم اونكمتي يكل ،"ماكحلاو ماكحلا داسف
 :ةيلاتلا تالاحلا دصر نكمي ،راطإلا

 وأ ،احلاص امهالك نوكي وأ ،ةحلاص تاعمتجملاو ادساف مكحلا نوكي وأ ،ةدساف تاعمتجملاو احلاص مكُحلا نوكي نأ امإ
 ...ادساف امهالك نوكي

 

 ،ةجتنُم ًةروسيم نوكتو ،نيموكحملاو ماكحلا دنع اعئاش حالصلا نوكي امنيح ادج ةروسيم ًةلهس نوكت نيحلصملا ةمهم نإ
 نوكي نيح ةفلكم نكلو ةرمثمو ًةنكمُم نوكتو ،كلذ سكع بوعشلا نوكتو مكاحلا حُلصَي نيح ةلوهس لقأ نكلو
 نيح ةريطخو ةليوطو ةفلكمو ةبعصو ًةدقعم نوكت اهنكلو .داسفلا هيف بلغي مكحلاو ،عمتجملا ةهج يف ابلاغ حالصلا
ريغ وأ ٍةدساف ةيعمتجم ةئيب يف يحالصإلا مهلمع نوحلصملا يدؤي

ِ
 ةهجاوم يف ةلهاج وأ ةمِلستسُم وأ ةزجاع وأ ةيعاو 

 .نيدساف نيملاظ ماكح

 

 مامأ اهسفن تدجو ثيح ،ةيمالسإلا ةوحصلل ةسِّسؤملا ةيحالصإلا ةكرحلا هتهجاو يذلا عضولا وه ،ريخألا عضولا اذه - 
 مهامحو مهشورع ىنبو رامعتسالا مهعضو مهُبلغأو ،يرامعتسالا يناملعلا جهنلا اوجهتنا ٍماكحو ةيرزم ةيبعش عاضوأ
 حالصإل ٌةصرف ةمث نكت ملو ،الماك انرق عمتجملا يف حالصإلا ةيلمع تقرغتسا .نمزلا نم ادوقع مهملُظو مهداسف ىمحو
 تاكرحلا اهيلإ ىعست ةيميظنت ةلاح نم ةيوهلاب كسمتلا لقتناو نيدلا ىلإ سانلا عجر ىتح ،فورظلا كلت يف ةمظنألا
 دنعو .نيملسملا دالب يف كلذ ىرن امك ،مهسفنأ ءاقلت نم ذجاونلاب سانلا اهيلع ضعي ةيعمتجم ةلاح ىلإ تامظنملاو
 ةيملسلا تاروثلا لالخ نم ،ةلهرتملا ةدسافلا ةيسايسلا ةمظنألا حالصإ يف بغرت بوعشلا تأدب ةلحرملا هذه ىلإ لوصولا
 .اهدنع فوقولاو اهمهف بجي ،ةريبك ٌةلضعم تثدح انهو .يمالسإلا رايتلا حلاصل تاباختنالا لك يف تيوصتلا وأ

 



 

 

 ،اهبلاغ يف ةيرامعتسالا ةيبرغلا ىوقلا نم ةدونسملا ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمظنألا داسف لاطو مكحتساو قّمعت امنيح - 
 مهملظو مهوتع ثيح نمو ،ةيمنتلا يف ماتلا ُلشفلا ثيح نم مهتداس ىلع ائبع نولثمي نوعباتلا ماكحلا ءالؤه حبصأ
 .باهرإلاو ةرجهلاب قلعتي ام وهو ،اهَتاذ ةيبرغلا لودلا تدده ةديدج رطاخم جتنأ امب ،مهبوعشل

 رثكأ ةيناملع ىوق نأب اهنم انظ ،ةيمالسإلا دالبلا يف اهيلإ عفدتو ةيطارقميدلا عجشت ةيبرغلا ةمظنألا تأدب ،كلذ دنع
 ،يمالسإلا عورشملا باحصأ مه قيدانصلا مهلصوت نيذلا نأ تكردأ اهنأ ريغ ،قيدانصلاب مكحلا لصتس اهل ةيعبت
 هنأ ةيرامعتسالا ىوقلا هذه تكردأ نأ دعب .اتقؤم ةدسافلا ةمظنألا ةيامح ىلإ تعجرو ،ةيطارقميدلا معد نع تعجارتو
 اهتفاقثو اهنيدب ةكسمتملا بوعشلا يف ةلكشملا نأ نم تنقيت ،يمالسإلا رايتلا ةلكشم يهني جامدإلا الو لاصئتسالا ال
 ةليوط ةثيبخ ةيجيتارتسا يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف دوقت تأدبف ،هسفن مالسإلا عم مهتلكشم نأو ،اهتراضحو اهتيوهو
 رييغت يأ ،هءاهنإ وأ يمالسإلا رايتلا رييغت سيلو ،نيتوصملا ةدارإ رييغت يف لحلا نإ يأ ،"ةنمآلا ةيطارقميدلا" اهناونع ،ىدملا
  ؟كلذ ىلإ مهقيرط امف .مهديرت نيذلا ماكحلا -ةيطارقميدلاب -جتنت حبصت ىتح بوعشلا

 

 ،ةسردملا( :يهو ،هتاعانقو هَقاوذأو هَرعاشمو هِتاهجتاو هَتفاقثو ناسنإلا َةيلقع لكشت يتلا تاسسؤملا ربع رمي قيرطلا -
 رييغتل اهُلامعتسا ثيح نمو ،ةمألا حلاصل يباجيإلا اهَرود اهئادأ نم اهُعنم ثيح نم :)مالعإلاو ،دجسملاو ،ةرسألاو
 .مهجهانمو مهركف قفو ناسنإلا

 

 .ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا تامظنملا تاطوغضو زازتبالا لالخ نم ،تاموكحلا ىلع طغضلا وه ،عبتملا بولسألاو - 
 ةلكشملا لح نأب رخآلا وه عنتقا هنأل ،مهل افيلح راص نم مهنمو ،طغضلل ةباجتسا مهرياس نم ماكحلا نم كانهو
 ةيرامعتسالا ىوقلا تدَجو ،لاحلا ةعيبطبو ..وه ريغتي اليكل بعشلا ريغتي نأ ،وه اهمكحي يتلا دالبلا يف ةيسايسلا
 ىوتسم ىلعو يندملا عمتجملا ىوتسم ىلع ،اننادلب يف ةينيدلا وأ ةيجولويديألا تايلقألا نم ءافلح نوبلتسملا ماكحلاو
 .ةيمالسإلا دالبلا يف تاباختنالا يف ادبأ حجنت ال يتلا ،ةجلدؤملاو ةفرطتملا ةيناملعلا بازحألا

 

 كلذ ىلإ مهُتليسوو ،مكحلا يف اوقبي ىتح ،مهبوعش داسفإ نوجهتني اوراص ةيمالسإلا دالبلا يف ماكح كانه ،لعفلابو – 
 نلعلاو رسلا يف ةيمالسإلا ةيراضحلا اهتايوتحم نم اهغارفإب ةسردملا ريخستب ةيبنجألا تاططخملا قيبطت يف عادبإلا يه
 ةينيدلا تاهاجتالا نم ناطلسلا ةمئأل دجسملا ربانم ِءاطعإو ،ةمألا تباوثل ةيفاجملا ةيركفلا تايلقألل ةيبرتلا تارازو ءاطعإو
 نأ نم هلك دجسملا عنمو ،ءافكأ ريغ وأ نييلاسر ريغ نيفظوم ةمئأ وأ ،رييغتلا ىلإ فدهي داج يسايس حالصإ يأل ةيداعملا
 لاوحألا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع جردتملا لياحتلا لالخ نم ،كلذكو ،يمالسإلا يراضحلا ءايحإلل ةيمومع ًةحاس نوكي
 داسفإو ةليذرلا رشنل مالعإلا لئاسو لامعتساب ،ىرخأ ةهج نمو ،اهريغي نأ هتاذ رامعتسالا عطتسي مل يتلا ةيصخشلا
 .بابشلا



 

 

 هدارأ امك ةيراضحلا اهتعفار وهو هب ومست يذلا ةيمالسإلا بوعشلل يميقلا ثرإلا يف ميظعلا طيرفتلا ،اذه ىلإ ةفاضإلابو
 .يقرلا تاجرد ىلعأ تغلب نيح ،اقباس ةمألا ةضهن يف لاحلا تناك امكو -ىلاعت -هللا

 :يهو ،مهاوه ىلع بوعشلا رييغتل ماكحلا ءالؤه اهلمعتسي ىرخأ لبس كانهو

 .مهتايرحو مهتمارك ىلع سودلاو رهقلاو راقفإلاو لالذإلاب بوعشلا ةدارإ ميطحت -

 رييغتلا ةفلك لعجبو ،ايلكش اهئارجإ ىلإ نورطضي نيح ،يباختنالا ريوزتلا لالخ نم يلبقتسم رييغت يأ يف لمألا رسك -
 .كلذ يف ةداج ةلواحم يأ نع اولختي ىتح بوعشلا ىلع ةميظع

 برضو سانلا نيب قيرفتلاو يندملا عمتجملا يفو ةيبزحلا ةيعامتجالا طئاسولا ريمدتو مكحلا ةيعجرم ريغ نم تايعجرملا رسك-
 .ضعبب مهضعب

 مكحلل ةقيرط ىلإ هليوحتو داسفلا ةلكيهو ةوشرلا ميمعتو لاملا ىلع اورطيسي يكل ةيداصتقالا ةيلمعلا يف مكحتلا -
 .راهدزالل ةصرف يأ يغلي امب ةرطيسلاو زازتبالاو

 

 ُهَمْوَق َّفَخَتْساَف(( :-ىلاعت -هلوق قفو ،ةينوعرفلا ةرظنلا ساقم ىلع ادبأ مهلبقي بعش جاتنإ لجأ نم ،اذه لكو
إ ۚ ُهوُعاََطأَف

ِ
 .(54) َنيِقِساَف اًمْوَق اوُناَك ْمُهَّن

 اوجتنيل مهليحر ديرت بوعشلا تحبصأ نأ دعب ،مهنيد ىلع سانلا نوكي يكل ،ةلداعملا بلق مهؤايلوأو مه نوديري مهنإ
 .مهماكح مه

 

 .كلذ نم مهءايلوأو مهعنمي ةقلحلا هذه عوضوم تناك يتلا ةلداعملا نيحلصملا مهفو ...كلذ مهنكمي ال ؟نوردقيس له

 

 

 

 .ةيناثلا ةيشاقنلا ةقلحلا



 

 

 .ةيعمتجم اياضق ـ 1

 ةرسألا

 

 بابـــسأ مهأ نم يه ةرسألاو ،ةيعامتجالا ةبالـــصلاو كـــسامتلا رصانع نم انل ىقبت امم يهو ،ةيمالـــسإلا انتاعمتجم ةاون يه ةرسألا

 ةاعد ىلع تــــصعتــــسا ةيوهلل ةنايــــص نم هققحت امب ،ةنمزملا ةيداــــصتقالا تامزألا مامأو يراــــضحلا خــــسملا تالواحم مامأ اندومــــص

 .اهُرسأ تككفت يتلا ةبرغتملا تاعمتجملل ّىتأتي ال عيدب يعامتجا نماضتو ،بيرغتلا

 يــــــرشبلا عونلا رارمتــــــسا ققحي امب نيــــــسنجلا نيب ةيرطفلا ةيبذاجلا هيلإ عفدت ةأرماو لجر نيب ٌطابترا يه انتفاقثو اننيد يف ةرسألاو

 :ىلاعت هلوق قفو محارتلاو بحلاو ةنينأمطلاو ةنيكــــــسلا لحم يه ةرسألاو ،ةيلاع ميق ساــــــسأ ىلع موقتو ،تانبلاو نينبلا باجنإب

ــــــسُفْنَأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهـِتاـَيآ ْنِمَو(( ـجاَوَْزأ ْمُكِ ـــــــسَِتل اً إ اوُنُكْ
ِ
إ ًةـَمْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْيَب َلـَعَجَو اـَهْيَل

ِ
يف َّن
ِ

 يهو ،))َنوُرَّكَفَتَي ٍمْوَِقل ٍتاـَيآل َكِـلَذ 

 ةرسألاو ،هيجوتلاو ةيبرتلاو ةودقلاب امهتيلوؤـــــسم نادلاولا لمحتي نيح ،عمتجملا حالـــــصو ءشنلا ةيبرت يف ىلوألا ةيـــــساـــــسألا ةقلحلا

 رمأو اهعطق نم هللا رذح يتلا ماحرألا يهو ،اراهــصأو ةبــصع ،اعورفو الوــصأ نيتلئاع نيب طابترا ىلإ نيدرف نيب ةقالعلا زواجتي طابترا

ــــسَع ْلَهَف(( :-ىلاعت -هلوق قفو ،اهيلإ ناــــسحإلاب إ ْمُتْيَ
ِ

ــــسْفُت َْنأ ْمُتْيَّلَوَت ْن يف اوُدِ
ِ

ضْرَْألا 
ِ

 َُّهللا ُمُهَنَعَل َنيِذَّلا َكِئَلُوأ * ْمُكَماَحَْرأ اوُعِّطَقُتَو 

ــــَصأَف ــــصَْبأ ىَمَْعأَو ْمُهَّمَ  لبق لوألا أجلملا يهو ،فورظلا لك يف ةريغــــصلا ةلئاعلل ةيناحلاو ةيماحلا ةئيبلا يه ةريبكلا ةلئاعلاو ،))ْمُهَراَ

 يف جاوزلا ناكرأ يف ةيكلاملا دنع يلولا طــرشب كــسمتلل ةيعامتجالا ةيفلخلا يه كلتو ،ةيلئاعلا تامزألا عقت نيح هوركملا عوقوو مكاحملا

 .يبراغملا انعمتجم

 

 عمتجملا ريـصمب اهِطابتراو ةرسألا ةيمهألو ،ـرشبلا اهئـشني ةـسـسؤم يأك ميظنتلاب الإ كـسامتت ال ةيعامتجا ةـسـسؤم مالـسإلا يف ةرسألا

 قافنإلاب َفلكملا هرابتعاب ،لجرلل ةـــــســـــسؤملا هذه ةـــــسائر لعج هنأ كلذ نمو ،اهِميظنت َســـــسأ هـــــسفنب -هناحبـــــس -هللا عّرش ةمألاو

 بلطمب ةطبـــــضنم ةـــــسائرلا هذه نأ ريغ .))ءاـــــسنلا ىلع نوماوق لاجرلا(( :-ىلاعت -هلوق قفو اهتمرحو اهنمأ نع َّلوألا َلوؤـــــسملاو



 

 

 مارتحاو ،نيجوزلا نيب ةنـسحلا ةـرشعلا راطإ يفو ،))مهنيب ىروـش مهرمأو(( :-ىلاعت -هُلوق هنأـشب اـصيـصخ لزن يذلا ،يرسألا رواـشتلا

  .ماحرألا ةلصو دالوألا نيب لدعلاو ،نيدلاولا ربو ،ةرسألا تانوكم عيمجل اهلك قوقحلا

 قاثيملا(( هللا هامـــــس سدقم طابر وهو ،هدقعيو هبِّعـــــصي ام َّلك هركو هليهـــــست بدنو هيف بّغر ،اميظع انأـــــش مالـــــسإلا يف جاوزلل نإ

 لاق امك ،الوأ يلئاعلا رتــسلا راطإ يف ))ريخ حلــصلاو(( :-ىلاعت -هلوق قفو حلــصلاب حّحــصيو ،نواعتلاو محارتلاو بحلاب ومني ))ظيلغلا

 ناـك هللا نإ اـمهنيب هللا قفوي اـحالـــــــصإ ادـيري نإ اـهلهأ نم اـمكحو هـلهأ نم اـمكح اوثعباـف اـمهنيب قاـقــــــش متفخ نإو(( :-ىلاـعت -هللا

 ))اريبخ اميلع

 وأ علخلا وأ قالطلاـب ،ىنـــــــسحلاـب قارتفالاـب ،هللا دـنع لالحلا ضغبأـب هارع ُّلـحتو ،قوقحلا زواـجتو تاـعازنلاـب قاـثيملا كـلذ فعـــــــضيو

 .قيلطتلا

 ٌةلاح وه الو ،هب ماهيإلا مالـسإلا موـصخ لواحي امك ٌةقلطم ٌةدعاق وه الف ،لدعلا طارتـشاب حابم وهف ،مالـسإلا يف تاجوزلا ددعت امأو

 ةأرملا نوكت روجف ،ثراوك نم روجفلا ثــبع هــثدــحي اــم ميقيو ،نيينعملا قوقح ظفحيّ ينَلع يندــم دــقع وهو ،اــنتاــعمتجم يف ةــعئاــــــــش

 .ةمولعم ةيوه الب لافطألاو تاوابزعلا ءاسنلا ةاسأم نم هارن امك ،ةداع هتيحض مه لافطألاو

ـصف ،ناميإلا ُحيحـص ٌملـسم اهفلاخي ال ةلالدلا ةيعطق توبثلا ةيعطق صوـصن وهف ،ثاريملا امأ  صئاـصخ هيلع يه ام ريغ ىلع هللا اهلّ

 ٍتافارحناو ،ملاظمو تاعارص نم كلذ رجي امو ،ةكرتلا مساقت ةيساسحب -هناحبس -هملعل ،ةمكحو لدعب ،ابلاغ ميظعلا ينآرقلا صنلا

 تاعمتجملا يف نمزلا نم انورق رقتـسا عيدب ماظن ثاريملا ماظنو .عورفلاو لوـصألا نامرحو بالكلاو ططقلا ثيروت ىلإ لـصت دق ةيـرشب

  .اذه انموي ىلإ خيراتلا يف يعضو ماظن يأ يف ثدحي مل امك ،ةملسملا

 ذنم ةبرغتملاو ةيبرغلا تاعمتجملا يف ةيلئاعلا َةايحلا رمد دقف ،فقوتي مل ،ملاعلا يف ةيناطيـــــــشلا ىوقلا هدوقت يذلا ،ةرسألا ىلع رمآتلا نإ

 لماــشلا يلئاعلا ككفتلاو باــسنألا طالتخا نع ةوالع ،مهتامزأ ربكأ نم يفارغميدلا عجارتلا حبــصأو مهلــسن اوعيــض ىتح ،ليوط نمز

 ةعيبط رييغتو ،نيسنجلا نيب يمهو عارص ءاشنإو ،ماحرألا عطقو مهربك دنع نيدلاولا يفو مهرغص يف لافطألا يف طيرفتلاو ،مهدنع

 ،اهلماكب ةمأ اهببسب هللا رمد ،يرشبلا لايخملا يف ةتوقمم ةميظع ةفآك يعمجلا ريمضلا يف اهميرجت عزن ةلواحمو ةيلثملا ةنعرشب ةرسألا



 

 

إ اًطوُلو(( :-ىلاعت -هلوق اهنم تايآلا نم ديدعلا يف -هناحبــــــس -هللا ركذ امك ،ةيــــــرشبلا ةرطفلا ىلع ءادتعالا يف اودامت ذإ
ِ
 ِهِمْوَِقل َلاَق ْذ

نوُد ْنِم ًةَوْهَش َلاَجِّرلا َنوُْتأَتَل ْمُكَّنَِئأ * َنوُِرصْبُت ْمُتَْنأَو َةَشِحاَفْلا َنوُْتأََتأ
ِ

 .))َنوُلَهْجَت ٌمْوَق ْمُتَْنأ ْلَب ِءاَسِّنلا 

 

 ةرسألا كسامتل ةددهم ادونب نمـضتت تايقافتا ضرفو ةـسايـسلا لالغتـساب ةيرسألا انتموظنم ريمدت ىلإ نآلا ةيناطيـشلا ىوقلا هجتتو

 تاطوغـــض نم اهقحلي امو ،ةهباـــشملا تايقتلملاو تارمتؤملا راـــسم يف اهعبتي امو1995 ةنـــس نيكب ةيقافتاو 1979 واديـــس تايقافتاك

 .ةيلحم نيناوق ىلإ اهليوحتو تايقافتالا هذه لوبقل اهزازتباو اهتاظفحت عفرل ةقرتخم وأ ةفيعض ةيمالسإ لود ىلع ةديدش

 انتداعـسل ةينآرقلا ةيادهلا نمـض ةرسألا ميظنت ىقبيل انرارقتـساو انحلاـصمو انريـصمو انرسأ ىلع ظافحلل ةيـسايـس ةكرعم انه ةكرعملاف

  .انلايجأو انتلاسرو انلسن ىلع ةظفاحملاو انئانهو

 

 ةأرملا

 نم ددع نيبو ينيب عقوو ،1994 ةنــــــس يسامولبدلا ملاعلا ةديرج هتمظن ،اــــــسنرفب ،نومول ةنيدم يف ،يلود رمتؤم يف ،موي تاذ ،تنك

 يعيبطلا عـضولا لوانت اطيـسب يثيدح ناك .شاقنلا يف اريثك تابواجتم نكو ،مالـسإلا يف ةأرملا نع قيـشٌ راوح هـشماه ىلع تايـسنرفلا

 .نيملسملا ُبلغأ هشيعي امك ةأرملل

 

 تـسيل يه ،))لاجرلا قئاقـش ءاـسنلا(( :ىفطـصملا ثيدح يف ءاج امك لجرلا ُةقيقـش يهف ةملـسملا تاعمتجملا يف ةيزكرم ةناكم ةأرملل 

 :-ىلاعت -هللا لوق ــــرسفي هنأكو يبن نب كلام ملــــسملا ُركفملا لاق امك هنع ٌةفلتخم يه لب ،هَلثم الو هنم ىلعأ الو ةبترم لجرلا نم ىندأ

ـــــــضَو اَّمَلَف(( إ ِّبَر ْتَلاَق اَهْتَعَ
ِ

ـــــــضَو ِّين ب ُمَلَْعأ َُّهللاَو َٰىثُنأ اَهُتْعَ
ِ

ـــــــضَو اَم  لماكتلا فالتخالا يفو ،36 :نارمع لآ ))َٰىثنُْألاَك ُرَكَّذلا َسْيَلَو ْتَعَ

 .نيسنجلا ُةحلصمو مغانتلاو



 

 

 :حيحـــصلا نـــسحلا ثيدحلا يف -ملـــسو هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر نيب امك ،ميئل الإ نهنيهي الو ٌميرك الإ انتفاقث يف َءاـــسنلا مركُي ال

 هيجوتلا اذه قفو ،عراـــــشلا يف وأ اهتيب يف ةأرملا ىلع ُناودعلاو .))مهئاـــــسنل مكرايخ مكرايخو ،اقلخ مهنـــــسحأ اناميإ نينمؤملا ُلمكأ((

 ةين ءوــــسب لغتــــسُي الأ بجي ةأرملا دــــض فنعلا ميرجت نأ ريغ .تابوقعلا ُّدــــشأ هيلع ُبَقاعيو تاءورملا باحــــصأب قيلي ال ةلاذنو ةــــسخ

  .نكمأ ام حلصلا هللا عّرش ِمكاحملا لبق ذإ ،دالوألا تيتشتو ،تويبلا ريجفتل

 ةيبراغملا تاعمتجملا نأ ريغ ،ةأرملا ىلع رمآت ةمث نكي ملو ةءافكلا تمُرتحا نإ ةيمالــسإلا بهاذملا لك دنع جاوزلا دوقع يف يلولا طرتــشُي ال

 ،تاـمزألا دـنع رهدـلا بـئاون نم اـهتياـمحلو ،هـتلئاـع دارفأ نيبو اـهجوز عم ،دـيدـجلا اـهتيب يف اـهتبيهو ةأرملا ةـناـكمل ةـعفر يلولا نكرب مزتلت

 .اعرش دكأتت نيح ةملظملا عفرل لخدتلا يف ُقحلا يضاقلل يلولا نكر لامعتسا يف ٌفسعت عقو نإو

 :ةلئاعلا نع نأــــشلا اذهب -ىلاعت -لاق امك ،اهيأر نود ءيش ــــىضقُي ال يأرلا ةبحاــــصو ةربدمو ةيبرم يهف ،يساــــسأ ةرسألا يف ةأرملا رود

 :-ىلاعت -هلوق قفو اهتيامحو ةرسألا ةلاعإب يلـصألا فلكملا وه لجرلا نأ هببـس ينآرق ريبدت لجرلل ةماوقلاو ،))مهنيب ىروـش مهرمأو((

ـسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَق ُلاَجِّرلا(( ب ِءاَ
ِ

ـضَف اَم ـضْعَب َُّهللا َلَّ ضْعَب ٰىَلَع ْمُهَ
ٍ

بَو 
ِ

ِهلاَوَْمأ ْنِم اوُقَفَنأ اَم
ِ

 اهتاذ ةيآلاف اقلطم لـضفألا لجرلا نأل ال ))ۚ ْم

 امك ،ةرسألا يف لامعألاو ماهملا عيزوت ساـسأ وه لماكتلا اذهو ،لـضفأ ةأرملا نوكت بناوج يفو لـضفأ لجرلا نوكي َبناوج يف هنأ نيبت

 ةقفنلاب ةفلكملا يه تــــسيل ذإ كلذ ىلع دحأ اهربجي نأ نود ،تدارأ نإ ةلماع نوكت نأ اهقح نم نأ ريغ .ةيــــرشب ٍةــــســــسؤم َّيأ يه

 يسايـــــسلا نأـــــشلا اهنمو ،نوؤـــــشلا فلتخم يف ،ماعلا نأـــــشلاب متهت نأ كلذك اهناكمإبو ،انركذ امك لئاعلا وه اهُجوز لب تيبلا ىلع

 ُنأــشلا اذه وه هِئافلخو ملــسو هيلع هللا ىلــص هللا لوــسر لوح مالــسإلا ءاــسن هب ترهتــشا ام ّمهأف ،نهملا ُةلوازمو لامعألا ُةرادإو

 ءافـــشلا تناكو ،ةـــضرممو ًةبراحم ةرامع مأ تناكو ،يسايـــس يأر َةبحاـــصو ًةملاع ُةـــشئاعو ًةرجات ُةجيدخ هُجوز تناك دقل ،تيبلا جراخ

  .قوسلا ةرادإب اهفلك رمع نإ ليقو ،ءاسنلا ملعت هفقثمو ًةقذاح ًةبيبط

 تذخأ ةملــسملا ةأرملا نإف ،تيوــصتلا يف قحلا اهل حبــصأ ذإ نيــرشعلا نرقلا طــساوأ يف َةيــسايــسلا اهقوقح ةيبرغلا ةأرملا تذخأ نئلو

إ(( :-ىلاـعت -هللا لوقي ،ميركلا نآرقلا لوزن ذـنم َّقحلا اذـه
ِ

ياـَبُي َنيِذَّـلا َّن
ِ

إ َكـَنوُع
ِ
ـمَّن ياـَبُي اَ

ِ
هيِدَـْيأ َقْوَف َِّهللا ُدـَي ََّهللا َنوُع

ِ
إـَف َثـَكَّن نَمَف ۚ ْم

ِ
ـمَّن  اَ

ـــــــسْفَن ٰىَلَع ُثـُكنَي ب َٰىفَْوأ ْنَمَو ۖ ِهِ
ِ

ـــــــسَف ََّهللا ُهـْيَلَع َدـَهاـَع اـَم  تذـخأ لـب ،ةـلود سيئرو دـئاـق يبنل ةـعيب يهو ،10 حتفلا ))اـًميِظَع اًرَْجأ ِهـيِتْؤُيَ

 ذإ :ساـنلا نم إلم يف -هـنع هللا يضر -باـطخلا نب رمع وه لداـع يوق مكاـح ىلع َضارتعالا ،ضارتعالا َّقح مالـــــــسإلا رجف ذـنم ةأرملا

  .ةأرما تباصأو رمع أطخأ :روهملا نأش يف ةجحلاب هتبلغ ةأرمال لاق



 

 

 هللا لوــــــسر ىلإ اوؤاجو يبرعلا ماظنلا ىلع اوراث نيذلا نيعبــــــسلاو ةثالثلا برثي دفو نمــــــض ناتأرما ةمث ناك ،ةيناثلا ةبقعلا ةعيب يفو

 ،يسايــسلا نأــشلا يف ءاــسنلا دوجو ةيدودحم نعو .داهجلا ةعيب مهتعيب تيمــسو زايتماب ايــسايــس ادفو دفولا ناكف ،خيراتلا نوريغي

 يف ةأرملل ةلغتــــــسملا ةيلاجرلا ةيلقعلا اهربدت يتلا ةفلكتملا تاططخملا اهريغت ال ةيعيبط ةيرطف ٌةلاح يهو ،اهلك ممألا نأــــــش كلذ نإف

 .اهنع عافدلا بوث

 طساوأ يف اهجوز نع ةلقتسملا ةيلاملا ةمذلا يف قحلا اهل حبصأ ذإ تضم ةبيرق دوقع يف ةيداصتقالا اهقوقح ةيبرغلا ةأرملا تذخأ نئلو 

 ذـخأـي ال لـب ،اـهلاـم يف فـــــــرصتي نأ دـحأل قحي ال ذإ ةـليوط نورق ذـنم قحلا اذـه اـهل ىطعأ مالـــــــسإلا نإـف ،اـبروأ يف طقف يضاـملا نرقلا

  .اهاضرو اهنذإب الإ ًةينغ تناك نإ اهلام نم ُريقفلا اهُجوز

 ظح ركذلل" :ةأرملا ىلإ ةبــــــسنلاب اهُتدعاق ،نوملعي اوناك ول ءاعمج ةيــــــرشبلا اهنم مرحُت يتلا ،ةدلاخلا ةلداعلا ةمــــــسقلا يهف ثاريملا امأ

 ىلعو هلهأ ىلعو ،ابوجو ثاريملا يف هتـــــصح نم لجرلا قفني ذإ ،مالـــــسإلا يف ةرسألا ماظن عم مءاوتي امبو هللا اهملعي ةمكحل "نينثالا

 رثكأ ثرت تالاحو ،هَلثم ةأرملا اهيف ثرت ةريثك تالاح ةمث كلذ عمو ،ائيــش اهتمــسق نم يطعت الف ،ةأرملا امأ ،اوجاتحا نإ هيوذو هيدلاو

 .لجرلا ثري الو ةأرملا ثرت تالاحو ،هنم

 تاذ ةميرك ٍةزيزع ةتوقاي لثم ،اهمراحمو اهجوزك ،اهمركيو اهبحي نمل هنوــــصت نيح هب اهعفريل هللا هعدبأ ،هللا تايآ نم ةيآ ةأرملا لامج

 ٌةمركم وه باجحلاف ،سانلا لكل اعاــــشم هلعجت نيح اهطاطحنا َببــــس اهُلامج نوكيل ال ،بلاط لك لوانتم يف تــــسيل ةيلاع ةميق

ـــضْغَي ِتاَنِمْؤُمِْلل ْلُقَو{(( :-ىلاعت -هلوقب اهيلع هللا هـــضرف ةأرملل ـــضُ ـــصَْبأ ْنِم َنْ راَ
ِ

ز َنيِدْبُي َالَو َّنُهَجوُرُف َنْظَفْحَيَو َّنِه
ِ
إ َّنُهَتَني

ِ
 َرَهَظ اَم َّال

ْرضَيْلَو اَهْنِم
ِ
ب َنْب

ِ
رُمُخ

ِ
بوُيُج ٰىَلَع َّنِه

ِ
ه
ِ

ز َنيِدْبُي َالَو َّن
ِ
إ َّنُهَتَني

ِ
هِتَلوُعُِبل َّال

ِ
 ،ةعانق باجحلاب مزتلت ةنمؤملا ةأرملاو ،ةيآلا رخآ ىلإ 31 :رونلا ))...َّن

ــــــــسبلتل هَركُت ال  ةـيركـــــــسعلا ةزهجألا كـلذ يف اـمب ،تالاـجملا لـك يف ،اـهتيب جراـخ الماـك اـهَرود هـب يدؤت نأ عيطتـــــــست ،هـعَزنتل هركت الو هَ

 نم بجاو وه امنإ ،ًةميقتــــــسم ةأرملا لعجي ام هدحو وه باجحلا سيلو .نيملــــــسملا ريغ لود ضعب يف لاحلا يه امك ،ةيطــــــرشلاو

ريغ ام ةأرما برو ،قلخ الو نيد الب ام ٍةبجحم بر نكلو ءايحلاو ةمـــــــشحلا ىلع ٌليلدو ،تابجاولا
ِ
 انيد ةبجحم نم َلـــــــضفأ ةبجحم 

  .ميتاوخلاب ةربعلاو ىقتا نمب ملعأ وهو سانلا لاحب ملعأ هللاو ،ةلصحملا يف اقلخو

 



 

 

 كئلوأ نم اهتلِخ ،ةجح الب تجتحاو تجعزنا ،اندالب نم اهُلوــصأ ٌةأرما الإ ،اريثك نطــسبنا تايــسنرفلا كئلوأ عم يثيدح تلمكأ نيح

 عتمتت ول ـيسفن يف تلقو اهيلع تقفـشأو ،عمتجملا تاحاـس يف نهل رثأ الو ةـسايـسلا تاحاـس يف جيجـضلا نرثكي يتاوللا اندنع ةوـسنلا

 تاءاـــضف يف وأ ،اتخأو اتنبو ةجوزو امأ ،ةلئاعلا نمـــض ّةيوـــسلا انتاعمتجم يف انؤاـــسن اهب عتمتت يتلا ةقومرملا ةيقارلا ةناكملاب ةأرملا هذه

  .اهُيأر ريغتي امبر …ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا تاحاسو لمعلا

 

 بابشلا

 ،نورثؤم نوملعتم نوعاو ءاحــــصأ نوحلاــــص بابــــشلا ثيح ،ةباــــشلا تاعمتجملاو ،لبقتــــسملا نامــــضو ،رضاحلا دامع مه بابــــشلا

 مهَبابـــــش نوّدِعُي نيذلا لودلاو ِتاـــــســـــسؤملاو تامظنملا ةداقو .لآملا يف ةدئاق ةدعاوو ،لاحلا يف اهلاح تناك امهم رهقُت ال تاعمتجم

 لايجألل هوحنم امب مهتافو دعب مهُرثأ رمتـــسي ذإ مهراثآ لوطب مهُرمع لوطي نودـــشار ٌةداق ريثأتلاو ةدايقلل مهنونكميو مهنولهؤيو

 .12 :سي ))نيبم مامإ يف هانيصحأ ءيش لكو مهراثآو اومدق ام بتكنو توملا ييحن نحن انإ(( :-ىلاعت -هلوق قفو مهدعب

ــــس يه ليلقب اهدعب وأ اهلبق ام ،نيعبرألا نــــس نأ قفاوتت داكت اهنأ ريغ بابــــشلا ةرتف ديدحت يف ممألا فلتخت  ةلحرم نم لوحتلا ُّنِ

إ َّىتَح(( :-ىلاعت -هلوق قفو ،ةيعامتجالاو ةيداملاو ةيمـسجلاو ةيلقعلاو ةيـسفنلا ةوقلا لامتكا نـس يهف ،ةلوهكلا ةايح ىلإ بابـشلا
ِ
 اَذ

ـَشأ َغَلَب ـس َنيِعَبَْرأ َغَلَبَو ُهَّدُ ـض نيب ةوقلاب اهتقالعب ةيبابـشلا ةرتفلا -ىلاعت -هللا ددحو .فاقحألا ))ًةَنَ  يِذَّلا َُّهللا(( :-ىلاعت -هلوق يف نيفعَ

ـــض نِّم مُكَقَلَخ ـــض ِدْعَب نِم َلَعَج َّمُث ٍفْعَ ـــض ٍةَّوُق ِدْعَب نِم َلَعَج َّمُث ًةَّوُق ٍفْعَ ـــشَو اًفْعَ ـــشَي اَم ُقُلْخَي ۚ ًةَبْيَ  )))54( ُريِدَقْلا ُميِلَعْلا َوُهَو ۖ ُءاَ

 يف سامغنالاو لــسكلاو زجعلاو ةهافتلاب مهُتايــصخــش رمدتت نيح ُءاطعلا ثيح نم مهبابــش يف نوخيــشي ابابــش ةمث نأ ريغ ...مورلا

ـــرصت ذإ لؤافتلاو زاجنإلاو ءاطعلاو ملعلاب مهُبابـــش رمتـــسي خويـــش ةمثو ،ةبآكلاو نوجملا وأ غارفلا  ثيح نم خويـــشلاك مهبابـــش يف اوفّ

بتاك داقعللو ،))ةخوخيـشلا يف اباـش نوكأ نأ بجع الف بابـشلا يف اخيـش تنك(( :دلياو راكـسوأ يملاعلا بتاكلا لاق ،ـرصبتلاو ُةمكحلا
ِ
 ان

ريبكلا
ِ
  .اذه وحن ىلع مالك 

ـعأ ممأ ،اـهباـبـــــــش يف طرفت ٌممأو ،هـلك هرُمع يف طرف هـباـبـــــــش يف ّطرف نم ـمدْ  -ىلاـعت -هللا اـهحنمي ةـميظع ةـمعن باـبـــــــشلاـف ،اـهتاذ تَ

 .ثيدحلا يف ءاج امك .كمره لبق كَبابش :اهنم سمخ لبق اسمخ منتغا :اهيلع بساحيو



 

 

 انديـــسف ،ناكمو نامز لك يف ةداقلاو ،نيحلـــصملاو ءايبنألا نم ،بابـــشلا بلاغلا يف مه امنإ هيعناـــص نأ اندجول خيراتلا انحفـــصت ولو

 فـسوي انديـس اذهو ،60 :ءايبنألا ))ميهاربإ هل لاقي مهركذي ىتف انعمـس اولاق(( :هلهأ يف كـرشلا ةهجاوم يف بابـشلل ٌجذومن ميهاربإ

 حتفلاو ةدايقلا يف مث عابتالا يف ٌجذومن ىسوم ىتف عــــــشوي يبنلا اذهو ،ءارغإلا مامأ دومــــــصلاو ءافولاو ةفعلا يف بابــــــشلا ىلع ٌةجح

  .نيعبرألا دنع نيملاعلا ىلإ ٌلوسرو ،هبابش يف هموق دنع نيمألا قداصلا ،دمحم انديس انهو .نيبملا

ــرصن ام مث  عابتأ نم ةيوبنلا ُةريــسلا ركذت داكت الو ،83 :سنوي ))هموق نم ةيرذ الإ ىسومل نمآ امف(( :بابــشلا لثم مهَرصانو َءايبنألا َ

 ،نيثالثلاو ةعبارلا يف ُنامثعو ،نيثالثلا لبق ُرمع ملسأو ،نيثالثلاو ةنماثلا غلبي ملو هَبحاص عبتا ركب وبأف ،بابشلا ىوس ىفطصملا يبنلا

 .نيلجبملا ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا نع هللا يضر ،اباشف الفط ةوبنلا نضح يف أشن ٌّيلعو

ـــصَي مل ٌةعبرأو ،نيثالثلا اغلبي مل مهنم نانثا :نيـــرشبملا ةـــرشعلا ةيقبو   هللا يضر -ةباحـــصلا بلغأ مهُلثِمو ،نيـــرشعلا مهمالـــسإ دنع اولِ

زمر ديـشرلا نوراهك مهئامـسأب ىربكلا انخيرات تاطحم تطبترا ٌبابـش ٌماظع ٌةداق مهُدعبو ،-نيعمجأ مهنع
ِ
 ةراـضحلل يبهذلا ـرصعلا 

 ٍدمحمكو ،دركذلم لطب نالـــــسرأ بلأو ،زطقو َسربيب لوغملا رهق نمو ،ةيـــــسلدنألا انتراـــــضح ِثعاب رصانلا نمحرلا ِدبعو ،ةيمالـــــسإلا

بحاص حتافلا
ِ

  .ميظعلا ةينيطنطسقلا حتف 

 رئازجلاو ايقيرفإ بونجو مانتييفو نيـــــــصلا يف :بابـــــــشلا اهتداق رثكأ نم ناك رامعتـــــــسالاو رهقلاو ملظلا دـــــــض ملاعلا يف تاروثلا لكو

 مويلا ةيبرغلا لودلا بلق يف لوقعلل مالعإلا ِةبلوقو ةكرمؤملا ِةملوعلاو ةملاظلا ةيلامسأرلا ةنميهلا ةهجاوم تاجومو ،اهريغو نيطسلفو

 .بابش

 لعفلا نع بابـشلا دييحتل هجتت مهجمارب لك كلذل ،خيراتلا ىلع ةرطيـسلا نوديري نمل ٌةجعزم خيراتلل ةِّريغملا ةرابجلا ةقاطلا هذه نإ

 .ةدايقلاو ريثأتلاو

بف ،ةيبرغلا لودلا يف امأ 
ِ

 يف هنوـــــشيعي ام ىوـــــس ةايحلا نع نوفرعي ال مهتاـــــصاـــــصتخا يف نيقراغ ةرقابعلا نيعدبملا نم ةيلقألا لعج

 يف ذإ ةلق مهبابــــش رباخملا كلت يف ىتحو ،يبن نب كلام لاق امك ُةراــــضحلا اهتأّيــــش وأ ،اهتننكم يتلا ةيداملا ةموظنملا رمتــــستل مهرباخم

 تاهاتم نيب ىمريف يداعلا بابـــــشلا امأ ،تايـــــسنجلا فلتخم نم يقابلاو ،دحاو يدنك دحاولا ربخملا يف نيثحاب ةـــــرشع نم الثم ادنك

 .راحتنالاو ةميرجلاو ةبآكلاو لاملا ةدابعو نوجملاو وهللا ميحجو ،شيعلا ةمقل ءارو ةيعامتجالا ةايحلل لتاقلا يرجلا



 

 

 ةددهم تراــــص ىتح اهُّلك تخاــــش ذإ ،بابــــشلا نم الــــصأ تاعمتجملا كلت ءالخإ ىلإ ةمكحتملا ةيزئارغلاو ِةينادرفلا ةفــــسلف تدأ دقل 

 فالختسال نماضلا ،ةأرما لك نع 2.7 نود تادالولا لدعمل قيمعلا يندتلاب ايفارغميد يدوجولا ءانفلا امإ :البقتسم نيينفُم نيرطخب

بوعـــش ةرجهب يفاقثلا ءانفلا وأ ،اهلايجأ
ٍ

 نانكوب كيرتاب ))برغلا توم(( روهـــشملا باتكلا بحاـــص كلذ نيب امك ،اهرايد نكـــست ىرخأ 

  .نييكيرمأ ءاسؤر ةثالثل يكيرمألا راشتسملاو بتاكلا

 راـمعتـــــــسالاـب مهيـــــــسآـم عنـــــــص يذـلا برغلا راـيد ىلإ مهراـيد يف ةـئبوألاو بورحلاو برحلا ميحج نم نيراـفلا باـبـــــــشلا كـئلوأ نإ

 دافتـسي ال ءالؤه نم % 75و ،ةيمانلا لودلا يف نوـشيعي ملاعلا بابـش نم %80 نونامث ذإ ،ملاعلا يف بابـشلا ةيبلغأ مه لالغتـسالاو

  .ةدحتملا ممألا ريراقت قفو كلذو ،بورحلاو تامزألاب ةرثأتملا ةشهلا نادلبلا يف نوشيعي نويلم 600و ،مهتاردق نم

 ىلع برحلا وهو يفاضإ ملظ ىلإ يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف انبابش ضرعتي ةدئاسلا ةموظنملا ملظ نم ملاعلا بابش هيناعي امع ةوالعو

 ةيمالــسإلا ةوحــصلا اهتعنــص يتلا ،ةيلاحلا لايجألا اهب فــصتت يتلا ةيراــضحلا ةمواقملا نم البقتــسم صلختلل مهتيوهو مهتيــصخــش

 .ةينيطسلفلا ةيضقلاو سدقلا اهسأر ىلعو مهاياضقو مهتاسدقمو مهتاريخو مهنادلب نع اعافد ،ينطولا ررحتلا تاروثو

 هبتك ام كلذ نمو ،ةيبرغلا تاــــساردلا زكارم يف باتكلاو ةــــساــــسلا ريراقت يف اهأرقن ،ةيمهو ال ةيقيقح ةيبالتــــسالا تاططخملا هذه نإ

 باهرإ وه ليئارسإ ةيدوهيو يكيرمألا طمنلل ةمواقم لك نأ ربتعي يذلا ،فولتاس تربور ،ىندألا قرشلا تاساردل نطنشاو دهعم ريدم

 بابـــشلا لوقع بـــسك ةيفيك ىلع هيف زكري ))باهرإلا دـــض برحلا يف راكفألا ةكرعم(( ناونع تحت اباتك كلذ يف بتكف ،هتبراحم بجي

 .يبرعلا برغملاو نيطسلف ىلع هتاططخم يف زكرو تاونس برغملا نيهصتملا بتاكلا اذه نكس ،يمالسإلا ملاعلا يف

 ،ةليمع ةفرحنم تامظنم ايعمتجمو ،ٌةعبات ةفيعــض تاموكح ايمــسر اندالب يف اهقبطتو ةيلودلا ىوقلا اهيلمت يتلا تاططخملا هذه نإ

 داحلإلا ىلإ ةوعدلاو ريـصنتلا تاكبـش ربعو ،ةرسألا كيكفت نيناوقو ،ةيمالعإلا جماربلاو ،ةيوبرتلا جهانملا خـسم تالواحم ربع اهراثآ ىرن

 جاوزلا ديقعتبو ،ايلاح ةفرحنملا ةينيدلا تاريـسفتلا مـسابو اقباـس ةيناملعلا مـساب ،داـسفلا عاونأ ِّلكو ذوذـشلاو ةديقعلا يف كيكـشتلاو

 تاودقلا ـــــرسكبو ،ينغي ال راكتبالاو هِّفري هيفرتلاو ،ىودج الب ُملعلاو ًةحبرم ةهافتلا حبـــــصتل روجألا نيزاوم بلقبو ،روجفلا ليهـــــستو

  .نيملسملا نيب نتفلاو تاهبشلا رشنو ،ةفرحنملا زومرلا ةعانصو ةحلاصلا



 

 

 ةيحالــــــصإلا ةكرعملا يف مهكارشإب لب بــــــسحف بابــــــشلل مدقت يتلا تاودنلاو تارضاحملاو ينمتلاب نوكت ال تارماؤملا هذه ةهجاوم نإ

 زربي ىتح ةيموكحلا تاــســسؤملاو تاناملربلاو يندملا عمتجملاو تامظنملاو رسألا يف ،تالاجملا لك يف اهتدايقل مهنيكمتو ةميظعلا ةيراــضحلا

  .نوميملا حلاصلا انفلس جهن ىلع ،نوددجم بابشلا نم ةداق انل

 

 هيفرتلاو نفلا

 

 نويفحـــــصلا انلأـــــسي مهقيرط ىلعو ،هيفرتلا نمو نفلا نم مكفقوم وه ام :ةتباث ةلئـــــسأ نولأـــــسي بناجأ نيلوؤـــــسمب تيقتلا املك

يغو ؟حـرسملا نمو ؟امنيـسلا نمو ؟ءانغلا نم مكفقوم وه ام :مهتامامتها نولقني نيذلا وأ برغلاب نورثأتملا
ٍ

 َفلأ مهُبيجت ولو ،كلذ 

 ٌةوسق نيدتلا نأ ءالؤه ناهذأ يف رقتسا هنأكو ،رركتي لاؤسلا ىقبيس كلذ يف انِتلاسرو هيفرتلاو نونفلا يف نيملسمك انل حابملا نع ةرم

  .ائيش برطلاو لامجلاو حسفتلاو حرملا ةايح نع فرعي ال ةمارصو ةسوبعو

 

 هُدوــــــصقم ناك نإ ابجاو وأ ابودنم نوكي دق لب ،اهل ــــــرصح ال يتلا ةايحلا تاحابم نم يرطفٌ رمأ سفنلا ىلع حيورتلاو حرملا بح نإ

 اكحاــض هُطاــسبناو هباحــصأو هجاوزأ عم هحازُم ملــسو هيلع هللا ىلــص هللا لوــسر نع تبث دقف .ريخلا لذب يف رمتــستل سفنلا َةحارإ

 .جرفتتل ةــشئاع دعاــسيو ،مهعنم نم رمع عنميو دجــسملا يف مهبارِحب ةــشبحلا صقرب حمــسيو هتجوز قباــسي لب ،هذجاون ودبت ىتح

 ."ةءورم توقمم ةفاخسلاب لذبتلاو ةغلابملا" نأ امك ،"طق ةيوبن ًةينس ةيسوبعلا ةفاقث تناك امف"

رع اهتنورمو ةعيـــــرشلا ةعـــــس ببـــــسب
ِ

 هل تناك نكلو ،ةقباـــــسلا تاراـــــضحلا نونفب رثأت ،ةيمالـــــسإلا ةراـــــضحلا يف ةيلاع ًةناكم نفلا ف

 ىّقنو ،يرعلا ةفاقث ةينانويلا ةراـضحلا نم لقني ملف ،قالخألاو ةماقتـسالاو ميقلاو ديحوتلا سـسأ ىلع روطتو سـسأت ذإ ،هـصئاـصخ

 كلت َثوروم غلُي مل هنأ ريغ .ةيناـــساـــسلا ةيكـــرشلا وأ ةيطنزيبلا ةراـــضحلا يف ةيحيـــسملا ةنايدلل ةيميـــسجتلا تاريثأتلا نم َةينفلا هَتريـــسم

 يف وأ ــــرصم يف نوحتافلا اهدجو يتلا ليثامتلاو ،برعلا ةريزج يف نوملــــسملا اهمطح يتلا مانــــصألا موهفم نيب الثم زيمف ،تاراــــضحلا



 

 

ـــــسمي ملف دنهلاو دنـــــسلا دالب  اهبولق بـــــسكب اومتها يتلاو اهوحتف يتلا بوعـــــشلا تافاقثل امارتحاو ،كـــــرشلاب اهطابترا مدعل ،اهوُّ

لاكـــشأ ىوـــس يفاقثلا اهثارت نم ىقبي ام ىتح ،مالـــسإلا ةيادهو ديحوتلا ةديقعل اهلوقعو
ٍ

 يف جمدنيف يباجيإ وه ام وأ ،ةجرفلاو ةربعلل 

  .اهنم حبصيو ةيمالسإلا ةراضحلا

 ريبك عونت نمــــض ،نيملــــسملا ةايح يف دجــــسملا ةيزكرمل دجاــــسملاب رثكأ تطبتراو نونفلا مأ يه مالــــسإلا يف تلظ ةرامعلا نأ يف كــــش ال

ريغو يقيرفإو يويــسآو ينامثعو يبراغم
ِ
 ةيــساــسألا َةمــسلا تحــضأ ىتح ،اهريغ نم رثكأ اهعاونأ فلتخمب ةفرخزلا تــرشتنا امك ،كلذ 

 طابترالو ،ريوــصتلا يشاحتل ،يبرعلا طخلا لامعتــسا يف عادبإلاو عونتلا ىلع دِمتعَي امو "كــسيبارألا" ــــــــــب فرعي ام وأ يمالــسإلا نفلل

 .ةءارقلاو ةملكلا ةيمهأبو ينآرقلا مسرلاب ملسملا لقعلا

 فيرعت يف ةعـــساولا تافالتخالا نع رظنلا ضغبو .ةدحوم َدـــصاقمو َطباوـــض نمـــض ،بوردلا ىتـــش يف روطت يمالـــسإلا نفلا نأ ريغ

زمي يمالـــــسإلا نفلا ىقبي ،نفلا
ِ

 بطاخي وهف ،بيذهتلاو ةماقتـــــسالاو ةيلاـــــسرلا دـــــصقمو ،روـــــرسلاو ةجرفلاو عاتمإلا دـــــصقم نيب ج

  .نكمأ ام ةعفنملاو لامجلا نيب عمجيو ،اعم َلقعلاو ةفطاعلا

 ةينفلا ةيــــصوــــصخلا يفنيو ،هريغ هيلع ساقي يذلا يرايعملا ُّنفلا وه يقيرغإلا نفلا نأ نودقتعي يذلا نوقــــرشتــــسملا هاري امل افالخو 

 فلتخمب رهــــشألا ةعبــــسلا نونفلا باوبأ اوقُرطَي نأ مهناكمإب نيملــــسملا نيعدبملا نإف ،يــــرشبلا يراــــضحلا مكارتلا نمــــض ةيمالــــسإلا

 اهماجـــــــسناو اهماظنو اهئادأ يف ممألا اوقبـــــــسو اقباـــــــس كلذ اولعف دقو .ةيئرملا ريغو ةيقيبطتلاو ةيريبعتلاو ةيليكـــــــشتلا اهتافينـــــــصت

 .كلذ ريغو ىقيسوملاو تاماقملاو ةكايحلاو ةفرخزلاو تحنلاو ةباطخلاو رعشلاو ةرامعلا تالاجم لثم ةيلامجلا اهتاريبعتو

 نع ريبعتو عاتمإ درجم حبــــصي مل نفلا نأ كلذ ،نفلا تالاجم فلتخم يف ةدئاــــسلا ةيبرغلا ةراــــضحلا ةمحازمب نوبلاطم مويلا مهو 

 ةيــــسايــــسلاو ةيركفلا تاعانقلا عنــــصيو ،عومجلاو بخنلا دوقي حبــــصأ لب ،سانلا نيب يلامجلا بطاختلاو سيــــساحألاو فطاوعلا

 ةراــضحلا يه ،ةفاقثو ةراــضح ضرفيل تافاقثو تاراــضح سِمطيو ،ممأب اممأ قحلُيو تاروثلا عنــصيو قاوــسألا حتفيو ةيراــضحلاو

 يكيرمألا ءانغلاب الإ نوفتحي ال اهبابـش حبـصأ ذإ تكرمأت ،الثم نابايلاو نيـصلا يف ،تافاقثلاو تاراـضحلا قرعأ نأ ىلإ ،ةيبرغلا ةفاقثلاو

  .ةيكيرمألا مالفألاو



 

 

 ةعانـــصلا مامأ دومـــصلاب ةمأل لبق الف ،ةيبرغلا ةيكيرمألا ةفاقثلاو حلاـــصملا مدخت يتلا ةمعانلا َةوقلا وه يبرغلا نفلا حبـــصأ دقل العف

  .يكيرمألا ءانغلاو ةيئامنيسلا

 مدـع تررق اـهحلاــــــــصمو اـهتفاـقث ىلع يبرغلا يفاـقثلا وزغلا ةروطخ تـكردأ يتلا ةداـجلا َلودـلاو ،اـهتراــــــــضحب َةزتعملا ِتاـعمتجملا نأ ريغ

 عفنيو عِتمُي ام ىرن انأدبف ،لئادبلا ةعانــص يف لحلا امنإو ،عنملاب وزغلا ةهباجم نم ىودج ال ذإ ،اهلئادب ةعانــصل تهجتاو مالــستــسالا

 ةيديدجت ًةيملعو ًةيركف تادوهجم بلطتي ليوط قيرطلا نأ ريغ .ةطلــــــستملا ةيرامعتــــــسالا ةيلودلا ىوقلا مومــــــسل عوــــــضخلا نود

 ،مهتراـــضحب نوطبترم نوينطو ةـــساـــس اهدوقي لود اهءارو نكت مل ام حاجنلا مامت فرعت نل ،ةميظع ةيلامو ةينفو ةينقتو ةيميظنتو

  .ةلاسر باحصأو ةيؤر مهل

 مويلا اندنع تناكل سانلا نم نييالملا تاــرشع يف طقف نيريهــش نيمليفب رثأ يذلا الثم داقعلا ىفطــصم عدبملا جرخملاو جتنملا مّعُد ولف

 نوؤلمي اعم عاقيإلاو ميقلا يف اومكحت يذلا بابــــشلا نيملــــسملا نيبرطملا ِتاعادبإ نأ امك ،ةدئاــــسلا ةهافتلا امنيــــس سفانت امنيــــس

 نيماـسرلاو نييحـرسملاو نيلثمملاو ءارعـشلاو ءابدألا نع ةوالع ،نيروهـشملا نينغملا لثم مهلثم نيعباتملا نم ىمظعلا تاحاـسلاو بعالملا

 ةـيدركلاو ةـيكرتلاو ةـيغيزاـمألاو ةـيبرعلا مهتاـفاـقث فلتخمب يمالـــــــسإلا ملاـعلا نادـلب لـك يف نيدوجوملا نيرصاـعملا نيعدـبملا نيطاـطخلاو

 .اهريغو ةيقيرفإلاو ةينيصلاو ةيوالاملاو

 ،كلذ قيعي ام انعرش يف دجوي الو ،ةينطو ةرورضو يعرش بجاو هتالاجم فلتخم يف هيف عسوتلاو نفلاب مامتهالا نأ مزجن نأ اننكمي

 ،لالح هلالحو مارح همارح ،مالك الإ مهدنع ءانغلا امف ،ازئاج رخآ ٌضعب هاري فزاعملاو ىقيــــسوملاك امرحم ءاملعلا ضعب هاري ام بلغأف

 .ءاملعلا هيف فلتخا ام يف راكنإلا حصي ال هنأ اعرش مولعملاو

 مومع عنمي نأ لقعلا نم الو نيدلا نم سيل نكلو ،طوحألاب مزتلي نأو ،هتايح يف مئازعلاب هـــــسفن ذخأي نأ ملـــــسم درف يأ قح نم

 .هتلق ىلع ..هيف فلتخم وه امب مهطشنيو مهحيريو مهيلسي امو هنوبحي ام يف ،عسوتلاو صخرتلا نم سانلا

 داري تافارحنا يه امنإو ،هتاذ دح يف نفلا ىلع ةجح سيل انـرصع يف هنمـضتيو نفلاب طيحت يتلا داـسفلاو ةليذرلاو نوجملا تالاح نإ

 ةيداعلا ةايحلا يف دجوي ال ذإ ،نولوقي امك ةايحلل يعقاولا عــــــضولاب اهل ةقالع ال مالفألا اهروــــــصت يتلا ةيميمحلا تاطقللاف ،اهميمعت



 

 

 عباـطلا وه مارغلا لـعج نأ اـمك ،هـمارحو هـلالح ،ناردـجلا نيب ىقبي نأ يعيبطلا هـناـكم ناردـجلا نيب وه اـمف ،تاـقرطلا يف اذـه لـثم

  .ةريثك ينفلا ريبعتلل لقتنت نأ حلصت يتلا سانلا لاوحأو ةريثك لزغلا ريغ ىرخألا رعشلا ضارغأ ذإ ايعيبط سيل ءانغلا يف نميهملا

 ةآرم نفلا اولعجلو ،نونفلا نم ةريثك عاونأب سانلا اوتعّتملو ةينآرقلا ةيادهلاب اوحلـــــستل نويلاـــــسر نويـــــسايـــــسلا نولوؤـــــسم ناك ول

 نم الايجأ اوعنـــصلو ،انتلاـــسرو انميقل امداخو ،انفطاوعو انقاوـــشأو ،اننازحأو انحارفأل القانو ،ةينطولاو ةيمالـــسإلا ةيخيراتلا انداجمأل

  .هتمأو هدلب ةورثو هتلئاع ةورث يف هعادبإب ديزي اجِتنم نانفلا اولعجلو ،نينانفلا

 

 

 ةيطيطخت ىؤر :يندملا عمتجملا تاءاضف يف ةيولوألا تاذ تاسسؤملا ـ 2

 

 :ةيوبرتلاو ةيوعدلا تاسسؤملا ـ

 ال ةلودلا حالـــــصو بزحلا حالـــــص نأو ةمألل ةيمهألا نكلو ،)ةلودلل ةدايقلا يه امك( يسايـــــسلا بزحلل ةدايقلا نأ هالعأ انحرش دقل 

 بجي يتلا عمتجملا يف ةيـساـسألا ةفيظولا نإف ،هيلعو .ةحلاـصلا ةيـسايـسلا ةدايقلا زرفي حلاـصلا عمتجملا نأو ،عمتجملا حالـصب الإ نوكي

 وأ ةــســسؤم معد وأ سيــسأت لالخ نم ،ةيوبرتلاو ةيوعدلا ةفيظولا يه ةيولوألاو ةيمهألا يمالــسإلا عوــرشملا باحــصأ اهل يطعي نأ

 يعـــرشلا ميلعتلاو داـــشرإلاو ظعولاو غيلبتلاو هللاب ريكذتلل ،يح لك يفو ةيرق لك يف ـــرشتنت ،هللا ىلإ ةوعدلا يف صـــصختت تاـــســـسؤم

 نم ،ةـيوهلا نع عاـفدـلاو ةـيعاـمتجالا تاـفارحنالاو تاـفآلا ةـجلاـعمو ةـحفاـكمو نيبلا تاذ حالـــــــصإو ىوتفلاو هـميلعتو نآرقلا ظفحو

 مالعإلا لئاـسو نم ىرخأ ةليـسو اهيهاـضت ال ،ةوعدلل ءاـضفو ةليـسو مهأ يه نيدلا موي ىلإ ىقبتـس يتلا دجاـسملا يف راـشتنالا لالخ

 تارم سمخ موي لـك يحلا لـهأ نم نيلـــــــصملا عم كـتحي لـب طقف ربنملا ةـملكب يفتكي ال غِّلبملا ظعاولاو ماـمإلا نإ ثـيح نم ةـثيدـحلا

 ةـقلعتملا ةـينيدـلا ةـجاـحلا ميدـقت لالخ نم مهيف رثؤيو مهب ةـيئاـنثلا هـتاـقالع يف هـيجوتلا لـــــــصاويف ةـفرعملا ماـمت مهفرعي نأ عيطتـــــــسيو

 دوقع لالخ نمو ،هئارقف ىلع يحلا يف نينــسحملا قافنإ ليهــستب ةقلعتملا ةيعامتجالا ةجاحلا لالخ نمو ،هيجوتلاو ىوتفلاو ميلعتلاب



 

 

 نييالملابو فالآلا تائمب ةدوجوملا دجاسملا تناكل ،عاوو رثؤمو ؤفك مامإ يح لك يف رفوت ولف .ةيلئاعلا لكاـشملا لح يف ةدعاـسملاو جاوزلا

 ،ةنيدملا ىلإ ةرجهلا دعب هديـــش ام ىلوأ نم -ملـــسو هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر اهلعج ،ببـــسلا اذهلو .ةـــضهنلل برقألا قيرطلا يه

 ةلداعم نم دجـــــــسملا جارخإ ىلع ةمكحتملا ةيلومـــــــشلا ةمظنألاو ،مالـــــــسإلاب ةـــــــصبرتملا ةيلودلا ىوقلا لمعت ،ببـــــــسلا اذهل ،كلذكو

 .مهتمأو مهنيدو مهنادلب حلاصل مهتاعلطتو مهممه عافتراو سانلا يعو نم افوخ ،يراضحلا ضاهنتسالا

 رباـنملا معدو اـهتالاـجم فلتخمب ةوعدـلا يف ةـــــــصـــــــصختملا تاـمظنملا هذـه معد ،بازحألا اـهب متهت نأ بـجي يتلا ةـمهملا تاريوطتلا نمو

 ةرازو حالـصإو ريوطت يف مهـس اهل نوكي نأو ،ةـسايـسلا ربانم نم يظعولا باطخلا ىلع صرحت اهئاقب لدب ،دجـسملا ةلاـسرو ةيدجـسملا

 يلعتو َنيدلا ُةارزولا مدختل ةيناملربلا ةباقرلاو يسايسلا طغضلا قيرط نع وأ ةيموكحلا ةكراشملا لالخ نم ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

 صخــشك هتيلالقتــساو هتمارك ثيح نمو ،نكــسلاو روجألا ثيح نمو بيردتلاو نيوكتلا ثيح نم هعــضو نــسحتو مامإلا نأــش نم

 .اهجراخو دالبلا يف ىلعأ تايوتسم ىلعو ةنيدمو يح لك يف ةيمتح ةيعجرمو عمتجملا ةدايق يف مهم

 مهل يوبرت جهنم عاـبتاـب نيمظتنملا اـهدارفأ مزلت نأ ،ةـيبرتلاو ةوعدـلا عوـــــــضوم يف هـب موقت نأ ةـيمالـــــــسإلا بازحألا ىلع بـجي يذـلاو

 بازحألا بجاو نم سيل .مهيلإ برقألا وأ اهنومعدي وأ اهنوئـشني يتلا ةـصـصختملا ةيوبرتلاو ةيوعدلا تامظنملا نم هنوذخأي مهرسألو

 امك ،اهتاطوغـضو اهبعـشتو ةيـسايـسلا ةيلمعلا لقثل ،ايلك اهعيـضت دقو ،اهنـسحت نل اهنإف ،كلذب تلغـشنا ولو ،ةيوبرتلا ةيلمعلا ةرادإ

 نإ .ةيــسايــسلا ىوقلاو بازحألا نم اهريغ عم ةمدتحملا ةــسفانملا يف ءطبب ريــست اهلعجي ليقث لمحب ةيــسايــسلا ةنيفــسلا لقثتــس اهنأ

 هللا ةيـــشخو يوبرتلا تمـــسلاو حيحـــصلا يمالـــسإلا مهفلاب هؤاـــضعأ زيمتي نأ ،ةيناميإلا ةيبرتلا ةلأـــسم يف بزحلا ىلإ ةبـــسنلاب مهملا

 ةيوبرتلا جماربلابو ،مهنيب هللاب ريكذتلاو ،دجاـــسملاب مهمازتلا نمو ،بزحلا ةداق ىدل ةنـــسحلا ةودقلاب كلذ ققحتيو ،قلخلا نـــسحو

 يتلا ،هللاب مهركذت يتلا ةحلاـــصلا ةئيبلا ءاـــشنإ وه ،كلذ لك نم مهألاو .ةيفوـــصلا مهاياوز وأ ةيوعدلا مهتامظنم يف اهنوذخأي يتلا

 ىلع اـــصوـــصخو ،مهـــسفنأ ىلع نونمأي ال مهنإف ،شحاوفلاو داـــسفلاب ائيلم ائيـــس طيحملا ناك اذإ ،ذإ ،مهدالوأو مهلهأ اهيف شيعي

 نم ةـئفل سيلو نيملـــــــسملا مومعل ةوعدـلاـف ،ريبكلا دـهجلا كـلذ يف اولذـب اـمبرو ةـيلخادـلا ةـيبرتلا نع ثـيدـحلا اورثكأ اـمهم ،مهدالوأ

 امف لعفت مل نإو ،كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب يبنلا اهيأ اي(( :-مالـــسلاو ةالـــصلا هيلع -هيبنل لاق اذإ -ىلاعت -هللا قدـــصو ،طقف سانلا

 قدــصو ،يجهنمو مئاد لكــشب هــسفنب كلذ لعفي مل نإو -ىلاعت -هللا ىلإ اعد دقف هدهعتو ةوعدلل احرص ماقأ نمو ،))هتلاــسر تغلب



 

 

بَت نَم روُُجأ لثِم رجَألا َنِم هَل ناَك ،ىدُه ىلإ اَعَد نَم(( :حيحــــــصلا ثيدحلا يف لوقي ذإ -ملــــــسو هيلع هللا ىلــــــص -هللا لوــــــسر
ِ

 َال ،هَع

روُُجأ نِم كلذ ُصُقنَي
ِ

  .))اًئيَش مِه

 :ةيثاغإلاو ةيريخلا ةيعامتجالا تاسسؤملا ـ

 ملــسملا لام يف مالــسإلا لعجو ،مئاــصلا ىلع ةــضورفملا تابجاولا نم ابجاو رطفلا ةاكزو ،مالــسإلا ناكرأ نم انكر ةاكزلا هللا لعج دقل 

 اذه لكو ،تامزألا ءانثأ فتاكتلاو نماــضتلا نيملــسملا ىلع ضرفو ،تاريخلا لبــس لكو فاقوألاو تاقدــصلا لثم ،ةاكزلا ىوــس اقح

 قمع اهلاه ةريثك ةيبرغ تامظنم مويلا ىعـــستو .هب الإ ةورثلل لداعلا عيزوتلا ققحتي ال يذلا يثاغإلاو يريخلا لمعلا ةيمهأ ىلإ هيجوت

 ملف ،ةاكزلا هبـشت ءاينغألا تاورث ىلع ))نيبوت ةبيرض(( ريغـص مـسر ضرف ىلع ةيلامـسأرلا ةموظنملا هبّبـسُت يذلا ةيعامتجالا تاقورفلا

 ىلإ اهلوـــــصو ليهـــــستو ةاكزلا ةـــــضيرف ميظنت مالـــــسإلا يف مكاحلا تابجاو نم ناك نئلو .ينيدلا دعبلا نم مهاعـــــسم ولخل اوحلفي

 لودلا تلخت امنيحو .نينمؤملا دارفألا مازتلاو ملـــسملا عمتجملاب لـــصألا يف ةطبترم ةفيظو ةيثاغإلاو ةيريخلا ةفيظولا نإف ،اهيقحتـــسم

 نأ يمالـــسإلا عوـــرشملا ةداق ىلع بجاولا حبـــصأ ةاكزلا ريوطتو ميظنت نع ةيمالـــسإلا ةفالخلا طوقـــس دعب مالـــسإلا دالب يف ةيناملعلا

 نوكت نأ ىلإ ،ةيمـــسرلا ةيعامتجالاو ةيداـــصتقالا ةموظنملا يف مهم ءزجك اهدامتعا ىلإ تاطلـــسلا اوعدي نأو ،ةيح ةفيظولا هذه اوقبي

 فاقوألاو ةاكزلا ةيمهأ مهفت لودو ةلود مالـــــــسإلل حبـــــــصي نأ ىلإ ،هجو نـــــــسحأ ىلع كلذب اوموقيف ،ةلعاف ةلودلا يف مهتكراـــــــشم

 ةيقرتلاو ةيداــصتقالا ةيمنتلا يف مهــست ةمادتــسم ةفيظو اهلعجت ةيــرصع ســسأ ىلع اهريوطت ىلع لمعتو ةيداــصتقالاو ةيعامتجالا

 .يفاقثلا ريونتلاو ةيعامتجالا

 نمو ،رجألا ءاـغتباو ينيدـلا مازتلالا قلطنم نم ،رقفلا ةـبراـحم ،ةـيجيتارتـــــــسا ةـفيظوك ةـيعاـمتجالا ةـفيظولاـب ماـمتهالا عفاود مهأ نمو

 يف كــش ال .))ارفك نوكي نأ رقفلا داك(( :-مالــسلاو ةالــصلا هيلع -ىفطــصملا ثيدح يف ءاج ام قفو ،تافآلا لك دهم وه رقفلا نإ ثيح

 باوبألا لفقُت امنيح ذإ ،مهتينطوو مهتءورمو مهتيمدآو مهنيد رقفلا رمدي ءارقفلا نم اريثك ّنكلو ،نيرباــصلا نيففعتملا ءارقفلا ةمث نأ

 تاقبوملا لك يف طروتيف ،هيف نوكي يذلا قيضلا نم جورخلا لجأ نم ،ئيس ءيش لك لعفي نأ عيطتسي نيكسملاو جاتحملاو ريقفلا ىلع

 ،عمتجملا يف رارقتـــــــسالا ققحتي نيجاـتحملا ىعرت يتلا تاـيعمجلا ترثك اـملك ،كـلذـل .هـنطو نوخيو هـنيد نع ىلختي دـق لـب ،مئارجلاو

 يذلا كالهتــــسالاو ةيئاــــرشلا ةردقلا يف ديزي تاقدــــصلاو تاوكزلا عيزوت نإ لب .ءاينغألاو ءارقفلا فلآتيو ،ةيعامتجالا قورفلا صلقتتو



 

 

 لخاد ةيثاغإلا تالمحلا نأ امك .دلبلا ءارثو ةلماعلا ديلا ريفوتو ةيمنتلا قيقحت ىلع دعاـسي امب عئاـضبلاو علـسلا جاتنإو عناـصملا كرحي

 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا نيب نماضتلاو لصاوتلاو محارتلا ققحت نادلبلا بوجت يتلا وأ دحاولا دلبلا

 رقفلا نم مهجرخت نكلو ،نيكاـــــــسملاو ءارقفلل ةايحلا قمر نمـــــــضت ال ةفيظو حبـــــــصيل روطتي نأ بجي يثاغإلاو يريخلا لمعلا نأ ريغ

 يف لغــشلا يبلاط بيردتو ميلعتو نيوكتب كلذ نوكيو ،ةيعــرشلا صوــصنلا هيلع صنت ام قفو ،نكمأ ام ّنيكزم كلذك مه اوحبــصيل

 نم ليومتلا ريفوتو ،مهتاــســسؤم ءاــشنإ يف تاجاتحملا ءاــسنلاو ريقفلا بابــشلا ةقفارمو ،لامعألا تانــضاحو ةينهملا تالاجملا فلتخم

 تاـــســـسؤملا يه ةحجانلا ةيريخلا تاـــســـسؤملاو .ءارقفلا عيراـــشمل ةيلاملا ةيطغتلا لجأ نم ةيلاملا ظفاحملاو ءارقفلا كونب سيـــسأت لالخ

 ةيدايق ةءافك ةيعمتجملا تاــــســــسؤملل ةيلاملا دراوملا ةيمنت بلطتتو .لاملا نارود ةيريخلا ةــــســــسؤملا حور ذإ ،لاملا ةلق نم وكــــشت ال يتلا

 ىلإ ءاينغألا تامهاــسم هجوت نأب ،ةيمانلا فاقوألا تانامألا ةنايــصو تاقفنلا ديــشرت دعب ،كلذ ىلإ لبــسلا نــسحأو ،ةيرادإ تاراهمو

 يتلا ةينورتكلإلا تاــــــصنملا ربع ةريغــــــصلا تامهاــــــسملا قيرط نع عيراــــــشملا ليومت قرط دامتعا مث ،ةيلاملا ةرفولا ميدت فاقوأ ءاــــــشنإ

 .نيمهاسملا نم فالآلا تائم بطقتست

 يف ىرخأ فئاظو عمج مدعو صاــصتخالا ثيح نم ةيريخلا تاــســسؤملا نع لاقي ،ةيوعدلا تاــســسؤملاو يبزحلا لمعلا نع لاقي امو

 ءيش لك ىلع رطيــــست نأ ديرت يتلا مكحلا تاموظنم نمو مالــــسإلل ةيداعملا ىوقلا نم بقارمو دوــــصرم يريخلا لمعلا نإ .اهلكايه

 نم ماقتناو تاقياـــضمل اهـــضرعي دق ،ةـــضراعملا وأ ةطلـــسلل ةيلاوم ةيـــسايـــس ىرخأ لامعأو باطخ لاخدإف ،كلذلو .مكحلا يف ءاقبلل

 حبـصي مل يريخلا لمعلا يف ةيوعدلا ةفيظولا لاخدإ نأ امك .يسايـسلا مـصخلل اميظع امعد اهيف ىرت ذإ ،مكحلا ىلع ةعراـصتملا ىوقلا

 ادـهج ناـبلطتت ناـتليقث نيتفيظولا نأل ،ملاـعلا يف ةـحجاـنلا ةـيريخلا تاـيعمجلا لـك فئاـظولا نيب عمجلا اذـه نع ىلخت دـقو ،اـيدـجم

 ةروطخل بولطملا ضرغلاب يفي ال طـسوتم ىوتـسم يف امهحاجن نوكي وأ ،امهنم يأ حجني ال اعمتجا اذإف ،امهحاجنل اـصـصختم اميظع

  .دحاو نآ يف يريخلا لمعلا ةفيظوو ةوعدلا ةفيظو ىلإ نيملسملا جايتحاو ةلحرملا

 :ةيبابشلا تاسسؤملا ـ

 تاــســسؤملاو تاميظنتلاو بازحألا ةيلهأ ىدم فرعت نأ اندرأ اذإو ،اهلبقتــسمو اهرضاحو اهيــضام مه ،ةمألا دامع مه بابــشلا نإ 

 ،لوهكلاو نــــسلا رابك حلاــــصل التخم ناك نإف ،اهيف رامعألا مره ىلإ رظننلف ،اهلبقتــــسم نامــــضو اهفئاظو زاجنإو اهفادهأ قيقحت يف



 

 

 كلذك ليلد يدايقلا فــــصلا يف بابــــشلا بايغ نإ لب ،يجيتارتــــسالا دعبلا اذهل ةكردم ريغو ةيعاو ريغ تانايكلا هذه ةداق نأب ملعاف

 ترّمع ولو زاجنإلاو لعفلا نع ةزجاع تانايك ىلإ اهلوحت وأ ،مايألا نم موي يف اهريـس فقوتو تانايكلا هذه لـسن عاطقنا ةيناكمإ ىلع

 لـصاوتلا قرط نقتي ال راـص يذلا نهارلا نمزلا يف اـصوـصخ ،قباـسلا هلـضف ناك امهم ةخوخيـشلاو مرهلا هباـصأ نم زجعك ،نمزلا يف

 .بابشلا لثم هيف ريثأتلاو

 جهانمو ةدعاو ةيلبقتـــسم ةيؤرب ةـــصـــصختم ةيجيتارتـــسا تاراـــسم ربع يدايقلا مهليهأت وه بابـــشلاب مامتهالا ىلع لدي ام مهأو

 ةـيلهألا نيب اـنزاوتم جهاـنملا هذـه قفو مهليهأـت نوكي نأو .ةـمدـقتملا لودـلا هـب موقت اـم وحن ىلع ،قيبطتلاو يرظنلا نيب عمجت ةـمكحم

 ةيلهألاو ،عيفر قلخو يوــــــس كولــــــس نم هئــــــشنت امو ةيناميإلا ةيلهألاو ،يركف ءاقتراو مهفو فراعمو مولع نم اهمزلي امو ةيلقعلا

بي اـمو ةـيلمعلا ةـيلهألاو ،ةـيلـــــــصاوتو ةـيرادإو ةـيداـيقو ةـيطيطخت تاردـقو ةءاـفك نم هـعنـــــــصت اـمو ةـيراـهملا
ِ

 ةرداـبملا حور نم اـهنع ُني

 ،ةعونتملا تاصصختلا تاذ تاسسؤملاو ،بازحألا يف ،ةيدايقلا بتارملا يف اوقتري نأ ىلع صرحلا مث يناديملا روضحلاو زاجنإلاو ةيلعافلاو

 امثيح مهنارقأ ىلع نيزيمتم اداور اونوكي نأو ،لامعألاو لاملا لاجم يفو ،هتالاجم فلتخمب صاخلا عاطقلا يفو ،ةيموكحلا عقاوملا يفو

 ،مهتاردــقو مهـــــــصرفو مهفورظ قفو اــهنوراــتخي يتلا مهعقاوم يف مهنيكمتل مهنم نيحجاــنلاو ءاــبجنلا ىلع زيكرتلا متي نأو ،اوبهذ

 نم زربي ىتح ،مهتمأو مهنطوو ،ةيعوطتلا وأ ةيحبرلا ،اهيف نولغتــــشي يتلا مهتاــــســــسؤم مهب حجنت ةداعلا قوف ةداق مهنم جرخيلو

 فانئتـــسالاو مهناطوأ ةـــضهن مهدعاوـــسو مهلوقعبو مهلهاوك ىلع أـــشنت ،ىتـــش تالاجم يف البقتـــسم ةيلودو ةينطو عجارم مهنيب

  .مهتمأل يراضحلا

 نم ةبـسانملا ةئيبلل كلذو ،ةدايقلا ىلع بابـشلا ليهأتل بـسنألا ءاـضفلا وهف ،يبالطلا عاطقلا ،يبابـشلا لمعلا يف ةمهملا تالاجملا نمو

 لمحتو ،نيبرملاو نيهجوملاو ةذتاــسألا عم لهــسلا لــصاوتلاو ،سانلا نم ةددعتم عاونأب كاكتحالاو ،ةعماجلا يف ةرفوتملا ةيرحلا ثيح

 ،هريغ نم رثكأ بـلاـطلا اـهب متهي يتلا ةـيعاـمتجالاو ةـيـــــــساـيـــــــسلا تاـيدـحتلا بـبـــــــسبو ،رمعلا نم ركبم تـقو يف ةـيداـيقلا تاـيلوؤـــــــسملا

 ةلتـــــشم يه ةعماجلا تناك دقو .ةيعوطتلا لامعألاو ةيـــــصخـــــشلا تامامتهالاو ةيـــــساردلا تابجاولا نيب نزاوتلاو تقولا تايدحتو

 لازت ال رصاـعملا نمزلا يف نادـلبلا لـك يف ةـعماـجلا رود ترخأ يتلا تاروطتلا نم مغرلاـبو ،ملاـعلا ءاـحنأ فلتخم يفو تاراـيتلا لـك يف ةداـقلا

 حورلاو ميقلا ىلعو ةدايقلا ىلع بابــــــشلا ليهأت يف ةمهملا تاءاــــــضفلا نمو .يبابــــــشلا يدايقلا ليهأتلل رفوأ ةــــــصرف لثمت ةعماجلا

 بازحألل ةيدايقلا اهعقاوم راكتحاو ةمكاحلا ةمظنألا ضعب لبق نم اهـــسييـــست الول ،ةفاـــشكلا تاءاـــضف ةيلوؤـــسملا لمحتو ةينطولا



 

 

 يسردملا معدلاو هيفرتلاو نونفلاو ةـــــــضايرلاب ةقلعتملا ةيبابـــــــشلا تاءاـــــــضفلا كانه مث ةيماـــــــسلا ةيفـــــــشكلا ةلاـــــــسرلل افالخ ةيلاوملا

 .بابشلا مهي امم كلذ ريغو ،لامعألا نضاوحو ليغشتلا ىلع ةدعاسملا تاسسؤمو

 :ةيوسنلا تاسسؤملا ـ

 ببــسب رهظأو ىوقأ نمزلا اذه يف اهتيلعافو اهروــضحو ،ادج ريبك عمتجملا حالــصو ةرسألا ةماقتــسا يف اهرثأو ،عمتجملا فــصن ةأرملا نإ

 .هرسأب ملاعلا يف ةيعامتجالاو ةيداـصتقالاو ةيـسايـسلاو ةيفاقثلا تاروطتلا ببـسبو ،ةيمالـسإلاو ةيبرعلا لودلا بلغأ يف ميلعتلا راـشتنا

 ةيفلخب ،ماعلا نأشلا يف ةمهاسملل اهليعفتو اهليهأتو ةأرملا نيوكت يف ريبك رود ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف ةيمالسإلا ةكرحلل ناك دقو

 رجف يف ةأرملا ررحم وه مالــسإلا ناك امكو .اهدــصاقمو ةعيــرشلا حورل ةيفانملا ةأرملل ةلبكملا ديلاقتلاو تاداعلا دــضو ةيراــضح ةيمالــسإ

 ءاملعلاو ةوحــصلل نوــســسؤملا ءابآلا هتيلوؤــسم لمحت يذلا نيدلا ديدجت ناك ةحلــصملا ةحلاــصلا ةيوــسنلا جذامنلا عناــصو مالــسإلا

 ىلإ كلذ ىدأ دقو ،يضاملا نرقلا ةليط ةيمالـــسإلا ةوحـــصلا ـــرشن يف الماك اكيرش نوكت ةأرملا لعج ام وه مهدعب اوؤاج نيذلا ،ةاعدلاو

 ةينانألاو ةينادرفلا اهتاهجوتو ةيبرغلا ةراــضحلا اهيلع نميهت يتلا نادلبلا هفرعت يذلا يرسألا ككفتلا رطاخم نم نيملــسملا دالب ظفح

 تاططخم تحبــصأ لب ،هتدارإب اهل عــضخي نم يف ةرثؤم تافــسلفو ةعئاــش راكفأ درجم مويلا حبــصت مل تاهجوتلا هذه نإ .ةيحابإلاو

 ةيمـــسر ةيممأ تايقافتا ىلإ لوحتتو لود اهانبتتو ضرألا يف داـــسفإلا ىوقو ةينويهـــصلاو ةينوـــساملاو داحلإلاو رفكلا رباخم يف عنـــصُت

 نيب ةموـــــصخلا ءانب عيراـــــشمو ةردنجلاو واديـــــس تايقافتا لثم ،ةيعيـــــرشتلا تاموظنملاو ةيوبرتلا جهانملاو مالعإلا لئاـــــسو يف ضرفُت

 نئلو .اهنم هدالوأو هترسأ ظفح لواحي نم ميرجت لب ،اهمواقي نم ةبراحمو اهل جوري نم ةيامحو ةيلثملا ــرشن تاــسايــسو ،نيــسنجلا

 وأ ءاـفعـــــــضلا وأ نيرمآـتملا ماـكحلا ةـطـــــــساوب اـنراـيد ىلإ لـلـــــــستت تأدـب اـهنإـف ،ةـيبرغلا دالبلا يف اـهتلعف تـلعف دـق تاـهجوتلا هذـه تـناـك

 ةمث حبـــصي ملف تاـــسايـــسلا كلت ءارج ريبكٌ ررض َبرغلا باـــصأ دقل .انتاعمتجم يف ةروجأملا تايعمجلاو تامظنملا ةطـــساوبو ،نيلفاغلا

 ،ةيــسفنلا تافارحنالاو ةيدــسجلا ضارمألا نم ةريطخ عاونأ مهيف تــرشتناو ،نيدلاولا ةيلوؤــسمو ةلئاعلا موهفم عجارتو يرسأ نامأ

 يف نـضرعتي ءاـسنلا نم ةلئاه دادعأ تتابو ،اهتعيبط عم بـسانتي ال امم اهقتاع ىلع ةاقلملا ءابعألا ةرثكب ةـسيعت ةيحـض ةأرملا تراـصو

 رذـني أدـب دـح ىلإ مهلـــــــسن عجارتو ،كـلذ ريغو قاـقرتـــــــسالاو باـــــــصتغالاو فنعلاـك اـهناـيكل ةرمدـم تالماـعم ىلإ ةـيميهبلا تاـئيبلا هذـه

 ةرجهلا تاجومب ةيفارغوميدلا مهتالكـــشم لح مهيلع ضرفو ،ةئـــشانلا تايداـــصتقالا حلاـــصل مهداـــصتقا ىلع رثأ امم مهـــضارقناب

 ،اندالب يف ةيعمتجملا ىوقلا كرحتت مل نإو .مهلبقتـــسم ىلع ةيراـــضحو ةيفاقث رطاخمو مهنيب ةيـــسايـــس تاعارص كلذ لكـــشف ةهجوملا



 

 

 فلتخم يف ةيوسنلا تامظنملاو تايعمجلاو تاسسؤملا ربع كرحتلا نوكيو .مهباصأ ام انبيصيس هنإف ،ةحلاصلا ةنمؤملا ةأرملا اهبلق يفو

 اهتاذ يه اهلعجت يتلا تالاجملا يفو ،ةيعئالطلا ةيدايقلا راودألل اهليهأتو ةيركفلا اهتايوتـــسم عفرو ةأرملا نيوكت يف مهـــست يتلا تالاجملا

 دالوألا هاجت ةيلوؤـــسملاو ةمحرلاو ةدوملا ساـــسأ ىلع موقت ةيداه ةيدهم ةحجان ارسأ نوكتل اهتيقرتو ةملـــسملا ةرسألا ةيامح يف ةلعاف

 ةناكمل ةفِّرُحملاو ةرسألل ةددهملا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملا نم ةرداـــــــصلا تاديدهتلا ةهجاوم يف لـــــــضفأ الو .ماحرألاو

 تاهبشلا درت يتلا ،ةردتقملا ةيعاولا ةملسملا ةأرملا اهدوقت يتلا تايعمجلا لثم ،اهعم ةنواعتملاو ةعباتلا ةيلحملا تايعمجلاو ةأرملا ةعيبطو

 انتافاقثو انتراــضح عم ةمجــسنم ةيعرش ةيمالــسإ ةيفلخب اهنع نبغلا عفرو اهتناكمو ةأرملا قوقح نع عافدلا يف حجنتو ،دئاكملا لطبتو

 ةيموكحلا تاـسـسؤملا يف ءاـسنلا مـساب ثيدحلا يف اهـسفن ضرفتو ،يراـضحلا فانئتـسالل انلهؤتو انتدايـسو انتيوه ظفحت يتلا ةيقارلا

 نوكت الأ بجي ،اهروطتو اهومن نمــــــضتو كلذ يف ةيوــــــسنلا تايعمجلا حلفت يكلو .مالعإلا لئاــــــسو فلتخم يفو ةيلودلا تامظنملاو

 تافلاحتلا ءانب ىلإ ةيوـسنلا تايعمجلا هجتت نأ نم دب ال ،ةيملاعلاو ةينطولا تاقايـسلا نع اديعب اهتئيب يف لمعت ةيعمج لك ،تالزعنم

 ققحت يتلا جماربلاو فورظلا ريفوت يف نحجني ةءافك تاذ ةوــــــسن اهدوقت يتلا ،ايلودو اينطوو ايلحم ،ةدتمملا روــــــسجلاو تاكبــــــشلاو

 ةكرتـشملا ةيؤرلاو ةلاـسرلا حلاـصل ةكرتـشملا تالمحلاو ،ةيليهأتلاو ةيبيردتلا جماربلا ةرادإو لدابتملا معدلاو نواعتلاو قيـسنتلاو لماكتلا

 .اهب ةصاخلا اهفادهأ زاجنإ يف ةيعمج لك حاجنو

 رمتـــــسي نأ بجي ةيعادلا ةأرملل ةيديلقتلا عقاوملا ىلع ةظفاحملا نإف ،ةديدجلا ةيوـــــسنلا ةيوعمجلا تالاجملا هذه ىلإ هجوتلا ءانثأ يفو

 امنيح ،ةيبعـشلا ءايحألا يف ةنيكـسو ةمحر نربتعي يتاوللا دجاـسملا يف تاينيدلا تادـشرملاك ،لـصاوتلاو جماربلاو ءادألا ثيح نم روطتيو

 ،اههجوتو اهملعتو اهحــــصنتو اهيتفت ةأرم ىلإ ةمئاد ةجاح يف ةأرملا نإ ثيح نم ،ةراهملاو ةمهلاو قلخلاو ملعلا نم لاع ردق ىلع نكي

 ةأرملل ةفعـسملا ةيثاغإلاو ةيريخلا تايعمجلا فلتخم يفو لافطألا لابقتـسا تاـضورو ميلعتلاو ةيبرتلا تاعاطق يف تالماعلا ءاـسنلاكو

 .ةبيصعلا لاوحألا فلتخم يف

 سفن يف اهدوجوو ،لايجألل ةيبرمك اهترسأ يف اهرود لـضف ،نالـضف اهل ،يعامتجالاو يسايـسلا ،ماعلا نأـشلا يف لغتـشت يتلا ةأرملا نإ

 اهلّعبتو اهتلئاع ةياعر وه ةأرملل يلــــصألا رودلا نأ يف كــــش ال .لجرلا لم اهلثم يسايــــسلاو يعامتجالا حالــــصإلا تاءاــــضف يف تقولا

رعَي تـيبلا يف ةـكلم رودـلا كـلذ يف يهو ،يقفألا ىوتـــــــسملا ىلع اـهئاـنبأ ةـيبرتو اـهجوزل
ِ

 طيحملا لـكو اـهدالوأو اـهجوز دـنع اـهتناـكم َّولع ف

 نعفتري نأ نعطتــسي ةوــسن ةمث نأ ريغ ،هلوــسر ةنــسو هللا باتك يده ىلع مهتايح نوــشيعي نيذلا ءايوــسألا نيملــسملا نم ،يلئاعلا



 

 

 نينمؤملا تاهمأ رئاــــسو ةــــشئاعو ةجيدخ نأــــشلا اذه يف جذومنلاو ةودقلاو ،نأــــشلا ةرادإو ةدايق يف ةريبكلا ماهملا فلتخم يف ايدومع

 نهتويب يف ةيعيبطلا نهتابجاو نع ريــسلا ثدحتت ال يتاوللا ،نهريغو ءاميــشلاو ءاــسنخلاو ةلوخو ةرامع مأك تادهاجملا تايباحــصلاو

 تناك يتلا ةيناثلا ةبقعلا ةعيب روــصعلا لك ربع ماعلا نأــشلا يف ةأرملا دوجول رطؤملا يعــرشلا صنلاو ،ماعلا نأــشلا يف نهتازاجنإ نع لب

  .الجر نيعبسو ةثالث نيب ءاسن ناتأرما دفولا نمض ناكو داهج ةعيب

 

 :لامعألاو لاملا لاجر تاسسؤم ـ

ـــــسلا اوُتْؤُت َالَو(( :-هناحبـــــس -هلوق يف ةايحلا ماوق لاملا -ىلاعت -هللا لعج دقل يتَّلا ُمُكَلاَوَْمأ َءاَهَفُّ
ِ

 ،]5 :ءاـــــسنلا[ ))اًمَيِق ْمُكَل َُّهللا َلَعَج 

 ةليلق دايأ يف لاملا نأ مويلا ملاعلا بئاـصمو .نوحلاـصلا نودـشارلا هنم مرحُيو ءاهفـسلا يديأ يف ةايحلا ماوق نوكي نأ ،ممألا ةبيـصمو

 ىضوفلا ـــرشني يلامـــسأر ماظن ربع ،هنم ضرألا ناكـــس بلغأ اهعـــشجب تمرَحف اهديب تاورثلا تّزكرت ـــرشبلا نم ةئاملاب دحاو زواجتت ال

 ةدارإو لــــــصاوتلا لئاــــــسوو تاموكحلاو تارمملاو قرطلاو قاوــــــسألاو دراوملا ىلع ةرطيــــــسلا لجأ نم بورحلا لعــــــشيو نتفلا ريثيو

 لودـلا كـلذ يف اـمب ،ضرألا ءاـحنأ لـك يف ةـيعاـمتجالا قورفلا تـقمعتو ،ارقف نودادزي ءارقفلاو ىنغ نودادزي ءاـينغألا لـعجف ،بوعـــــــشلا

 ىلإ ةنميهملا ةيملاعلا ةيلاملا ةموظنملا ءاهفـــــس عـــــشج ىدأ امك ،تاعاـــــرصلاو ةئبوألاو ضارمألاو سؤبلا ـــــرشتناو ،ةروطتملا ةينغلا ةيبرغلا

ـــسَفْلا َرَهَظ(( :دـــسجتت ةميركلا ةيآلا هذه ىرن اننأكو يئيبلا نزاوتلاو طيحملاب ديدـــشلا رارضإلا يف ُداَ
ِ

رْحَبْلاَو َِّربْلا 
ِ
ب 
ِ

ـــسَك اَم ساَّنلا يِدَْيأ ْتَبَ
ِ

 

جْرَي ْمُهَّلَعَل اوُلِمَع يِذَّـلا َضْعَب مُهَقيِذِـُيل
ِ

 اـهب رذـحي ةـيملع تاـيرظن ناـك اـمدـعب ،ناـيعلل الثاـم نوكلا داــــــــسف تاـب ذإ ،]41 :مورلا[) َنوُع

 ةـحاـــــــسم صلقتو تاـطيحملا عاـفتراو يبطقلا دـيلجلا ناـبوذو خاـنملا بارطـــــــضاو يرارحلا ساـبتحالا يف مويلا هارن ،تاـموكحلا ءاـملعلا

  .انلبق نم يف نكت مل يتلا ضارمألا روهظو ةيتابنلاو ةيناويحلا عاونألا راثدناو تاباغلا

 ةــساــسلاو نيحلــصملاو ةاعدلا هنم اومرحيل اميظع ادهج نولذبي ،تاوعدلا حاجنو ممألا ةــضهن يف لاملا ةيمهأب ءاهفــسلا ءالؤه ملعلو

 ليدب ىلإ ةقاوتلا ملاعلا بوعــشبو مهبوعــشب ةمحر ،ةيراــضحلا مهتموق فانئتــسال ةلودلا ىلإ مهتركف لقنو مهناطوأ ةمدخل نيلماعلا

 قييضتلاو ةداقلا قازرأ برضب ،ةيمالسإلا تارايتلا ليومت رداصم فيفجت ىلإ مهتاسسؤمو مهاوق لك نوكرحيف ،الدع رثكأو ميحر رخآ

 عاونأ لك كلذ يف نوركتبيو ،مهتركفل ةلماحلا عيراـــشملا ـــرسكبو ،مهنولوميو نوحلـــصملا ءالؤه مهدعاـــسي نمم ماقتنالاو ،عابتألا ىلع



 

 

 هلعفي امو .اهلامعتـسا وأ ةيباهرإلا تاعامجلا قلخب ولو ،هلهأو مالـسإلل لمعي نم لكل اورزو الطاب باهرإلاب ماهتالا اهنم ،سئاـسدلا

 ةـسفانم اهنوري يتلا ةلدتعملا ةيمالـسإلا تاكرحلا ىلع يلاملا قييـضتلا يف اءوـس لقي ال ،نودبتـسملاو نودـسافلا نوملـسملاو برعلا ماكحلا

 صالخ ققحي دـيدـج جذومن ميدـقت ىلع ردـقألا وه مالـــــــسإلا نأـب اـعيمج ءالؤه ملعلو .مهيـــــــساركو مهـــــــشورع ددـهت ةـطلـــــــسلا ىلع

 قفو ،هللا ليبـس نع دـصلل راهنلاو ليللا يف مهلاومأ نوقفني ،داـسفلاو دادبتـسالا نمو ،ملاظلا يوبرلا يلامـسأرلا ماظنلا نم بوعـشلا

إ(( :-ىلاعت -هللا لوق
ِ

ـصَِيل ْمُهَلاَوَْمأ َنوُقِفنُي اوُرَفَك َنيِذَّلا َّن ـس نَع اوُّدُ بَ
ِ
لي

ِ
ـسَف ۚ َِّهللا  هْيَلَع ُنوُكَت َّمُث اَهَنوُقِفنُيَ

ِ
ـرسَح ْم  َنيِذَّلاَو ۗ َنوُبَلْغُي َّمُث ًةَْ

إ اوُرَفَك
ِ

  .]36 :لافنألا[ ))َنوَُرشْحُي َمَّنَهَج َٰىل

 دوعيــــس مهلمع نأو مهدــــصقم اولاني نل مهنأب ــــرشبت لب ،طقف هللا ليبــــس نع دــــصلل مهلاومأ نوقفني نيذلا نيدت ال ةيآلا هذه نإ

 رثؤي نل مهيلع مكحتـسملا قييـضتلا نأب هللا ليبـس يف نولمعي نمل عيجـشتو ىولـس اذه يفو ،نوبلغيـس مهنأو ةـرصحلاو لابولاب مهيلع

 اهادم تغلب ةيمالـــسإلا ةوحـــصلاف ،ةيداب كلذ تاراـــشبو .-ىلاعت -هللا لوحب ةـــرصتنم مهتركفو ةيـــضام مهتلاـــسر نأو مهتريـــسم يف

 بزح نم لقتنت لازت ال ةركفلاو ،قييضتو دص نم اهتامظنمو اهلاجر ىلع طلس ام لك مغر اهنيد ىلإ ةمألا عاجرإ يف اهفادهأ تققحو

 ضعب نإ لـب .باوبأ حتفُت اـههجو يف ٌباـب قلُغأ اـملكو ،قيرطلا عطقو عنملا بـلاـغت رخآ ىلإ دـلب نمو ،ةـمظنم ىلإ ةـمظنم نمو بزح ىلإ

 يداعي نم اهل هللا رّخـسُي ،يمالـسإلا ليومتلا تاـسـسؤم فلتخمو ةاكزلا قيدانـصو ةيمالـسإلا كونبلاك ،ةيراـضحلا ةيمالـسإلا عيراـشملا

 اهتاهجوت يف اددـــشتو افرطت رثكألا ةيبرغلا لودلا يف لاحلا يه امكو يبرعلا ملاعلا يف ءالؤه ةحلـــصمب اهريـــصم هناحبـــس طبريو ،اهلـــصأ

 اهنيب عاــرصلا راطإ يف ةيلاملا اهتاموظنم يف ةيعــرشلا ةيمالــسإلا تالماعتلاب بحرت اهلك تحبــصأ يتلا ،ةيــسنرفلا ةلودلا لثم ،ةيناملعلا

 .اهنم نوناعي يتلا ةيلاملا ةمزألل ةففخملا تاربخلاو لاومألا سوؤر بلج ىلع

 ءاغتبا يف رارمتــــسالاو مهعيراــــشمو مهططخو مهاؤر ليومتل لاملا بلج يف ةيمالــــسإلا ةركفلا راــــصنأ عادبإو ةمهب قلعتي ،نذإ رمألاف

 نينمؤم اوناـك نإو ،مهءاـطخأ اوححـــــــصي يكلو مهـــــــصيحمتل -ىلاـعت -هللا نم ءالتبا وه اـمنإ ملاـظمو مالآ نم مهبيـــــــصي اـم نإ .موقلا

 -هلوق قفو -لجو زع -هيف مهءاجر ققحيو مهموـصخب لفكتيـسو هنوجاتحي ام -هناحبـس -مهزوعي نلف نيحلـصم نيحلاـص نيداج

هَت َالَو(( :-ىلاــعت
ِ
يف اوُن

ِ
ــغِتْبا  إ ۖ ِمْوَقْلا ِءاَ

ِ
ــف َنوُمَْلأَــت اوُنوُكَت ن إَ

ِ
ــمَك َنوُمَْلأَــي ْمُهَّن ــم َِّهللا َنِم َنوُجْرَتَو ۖ َنوُمَْلأَــت اَ ــميِلَع َُّهللا َناَــكَو ۗ َنوُجْرَي َال اَ  اً

 .]104 ءاسنلا[ ))اًميِكَح



 

 

 ةكرحلا تزرب امنيح كلذو ،هوفرح مث ،لاملا ةفيظو يف مالـــسإلا نم هوذخأ ام لاملا ىلع ةرطيـــسلل ةيبرغلا ةراـــضحلا تاقلطنم نم نإ

 بجي هللا نم ةمعن لاملا ربتعتو ،يكيلوثاكلا دهزتلل افالخ هافرلاو ىنغلا ىلإ وعدت ــــــرشع سماخلا نرقلا يف ةيتنتــــــستوربلا ةيحالــــــصإلا

 :ريهــــــشلا هباتك يف ةيلامــــــسأرلا دهم يه تناك ةينتــــــستوربلا نأ فيك ربيف سكام يداــــــصتقالاو يعامتجالا ملاعلا نيبيو ،هل يعــــــسلا

 نم اريثك تدافتــــسا ةيحيــــسملا ةيحالــــصإلا ةكرحلا نأ فــــصنم ثحاب يأ ىلع ىفخي ال ."ةيلامــــسأرلا حورلاو ةيتناتــــستوربلا قالخألا"

 ايلام اماظن أـشنأ يحولا راكنإو داحلإلا عويـشو ةيعـضولا تافـسلفلا لوخدو ينيدلا فيرحتلا نكلو ،ةيـرشبلل ةحلـُصملا هراكفأو مالـسإلا

  .املاظو اعشج

 نم اهدارفأ بلغأ راـصف ،دهزلا نع ةئطاخ راكفأو ىؤر نمـض ،لاملا ةافاجم ةيلقع ىلع ةليوط دوقعل ةيمالـسإلا تاكرحلا تراـس دقل

 نوردقي ال نوروـسيم مهنم ليلقو ،نوجاتحم ءارقف مهنم ريثكو ،بـسحف يلاملا رارقتـسالاو نزاوتلا لجأ نم نوحفاكي نيذلا نيفظوملا

 نم ةقحالملا نم هفوخ ببــــسب وأ ،ادهزت هب لــــصاوتلا فعــــضل وأ هئافو ةلقل مهكرت حجن اذإ نم ءالؤه نمو ،مهتاكرح ةيافك مهتلقل

 .هبقارت يتلا تاطلسلا

 ىلع ،ةيجيتارتــــسالا مهتامامتها نم كلذ نوكيل لامعألا لاجرو لاملل هترظن يمالــــسإلا رايتلا ةعجارم وه لاحلا هذه رييغت ةيادب نإ

 راطإلا اذه يف مهو .ةميظعلا يراـضحلا ضاهنتـسالا ةيؤر اهـضرفت يتلا ةيعقاولا ةروـرضللو ىهنلا لهأ دنع ةمولعملا ةيعـرشلا سـسألا

  .ضهني يكل لاملا صوصخب يحيسملا ملاعلا مهنم اهذخأ يتلا ةيمالسإلا لوصألا ىلإ اودوعي نأ مهيفكي ،ينيد حالصإل ةجاح يف وسيل

 ءانب ذإ ،ىرخأ ناكرأ ةماقإل يرورض وهو ،ةاكزلا ةـــــضيرف ثيح نم ناكرألا هذه سُمخ وهف ،نيدلا ناكرأب طوبرم مالـــــسإلا يف لاملا نإ

 نوكت ال ىرخأ تاعاطو تادابعو تابجاوو ،لاملاب الإ متي ال جحلاو ،لاملا بلطتي ةالـــصلا نكر ةماقإل اهيلع مايقلاو اهزيهجتو دجاـــسملا

 -هلوق يف لاملا بــــسكل ةالــــصلا دعب ضرألا يف اوــــرشتني نأب نينمؤملا رمأ هللا نإ مث .اهريغو فاقوألاو داهجلاو ملعلا ميلعتك ،لاملاب الإ

إَف(( :-ىلاعت
ِ

ـــــضُق اَذ ـــــصلا ِتَيِ ـــــرشَتْناَف ُةَالَّ يف اوُِ
ِ

ضْرَْألا 
ِ

ـــــضَف ْنِم اوُغَتْباَو  لْ
ِ

ـــــرضَي َنوُرَخآَو( :هلوقو .،]10 :ةعمجلا[ )َِّهللا  ْ
ِ

يف َنوُب
ِ

ضْرَْألا 
ِ

 

لْضَف ْنِم َنوُغَتْبَي
ِ

  }َّهللا 

  .]20 :لمزملا[



 

 

 دجــــسملا ءانبب قلعتت طقف تاءارجإ ةثالث سيل ،ةنيدملا ىلإ رجاه نيح -ملــــسو هيلع هللا ىلــــص -هللا لوــــسر هب ماق ام لوأ نم ناكو

 قوــسلا سفانت ةديدج قوــس حتف ىلإ عراــس كلذك نكلو ،انتاقلح يف هانملعت امك ،ةقيثولا ةغايــصو راــصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملاو

 .دوهيلا اهيلع رطيسي ناك يتلا

 يديأ يف نوكي نيح لاملا ةيمهأ يفاني ال هللا ىلإ ةوعدلاو داهجلا يف باوثلاو رجألاو مالـــــــسإلا ءاغتبا نأ مالـــــــسلاو ةالـــــــصلا هيلع نيبو

 ينرمأف -ملــــسو هيلع هللا ىلــــص -يبنلا يلإ ثعب :لاق صاعلا نب ورمع نع ءالجب ىنعملا اذهل ةنّيبم ةثداح يف ءاج ام قفو نيحلاــــصلا

 كثعبأ نأ ديرأ ينإ ،ورمع اي(( :لاق مث ،أطأط مث ــرصبلا يلإ دعــصف ،أــضوتي وهو هتيتأف تلعفف ،هيتآ مث ،يحالــسو يبايث يلع ذخآ نأب

 نوكأف مالــسإلا يف ةبغر تملــسأ امنإ ،لاملا يف ةبغر ملــسأ مل ينإ :تلق ،))ةحلاــص لاملا نم ةبغر كل بغرأو ،هللا كمنغيف شيج ىلع

 .))حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا معن ،ورمع اي(( :لاقف ،-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر عم

 ،حلاــص يبأ نع هيلع قفتملا ثيدحلا ،كلذ نمو ،نيحلاــصلا نينمؤملا نم هكلمي نم لــضفو لاملا لــضف يف ةريثك صوــصن تءاج دقو

 .ميقملا ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ :اولاقف -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا َلوسر اْوَتأ نيرجاهملا ءارقف نأ( :ةريره ىبأ نع

 -هللا لوـسر لاقف .قتعُن الو نوقتعُيو ،قدـصتن الو نوقدـصتيو ،موـصن امك نوموـصيو ىلـصن امك نولـصي :اولاق .»؟كاذ امو« :لاقف

 عنـص نم الإ مكنم َلـضفأ دحأ نوكي الو مكدعَب نَم هب نوقبـستو مكقبـس نَم هب نوكردُت ائيـش مكملَُعأ الفأ(( :-ملـسو هيلع هللا ىلـص

 ءارقف عجرف ،))ةرم نيثالثو اثالث ةالـــــص لك ربد نودمحتو نوربكتو نوحبـــــست(( :لاق .هللا لوـــــسر اي ىلب اولاق .))؟متعنـــــص ام لثم

 ىلـص -هللا لوـسر لاقف .هلثم اولعفف انلعف امب لاومألا ُلهأ انناوخإ عمـس :اولاقف -ملـسو هيلع هللا ىلـص -هللا لوـسر ىلإ نيرجاهملا

 دق ينغلا ركاذلا حلاــصلا نمؤملا نأ -ملــسو هيلع هللا ىلــص -هللا لوــسر ّدعف .))ءاــشي نم هيتؤي هللا لــضف كلذ(( -ملــسو هيلع هللا

 ةوقلا بابــــسأ نم لاملا نأ يف كــــش الو ،فيعــــضلا نمؤملا نم ريخ يوقلا نمؤملا نأ ثيدحلا يف ءاج كلذلو .هزيمو هيلع هللا لــــضفت

  .ةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يف ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسألا

 

 ىلع هـتمعن رثأ ىري نأ بـحيو ،لاـمجلا بـحي لـيمج هللا نإ(( :كـلذ يف هـلاـق اـممو ،هدـبع ىلع هـمعن ىرُت نأ بـحي ىلاـعت هللا نإ لـب

 ))هتماركو كيلع هللا ةمعن رثأ َُريلف ًالام هللا كاتآ اذإف(( :صوحألا يبأ دلاول هلوقو ،عماجلا حيحص ))سؤابتلاو سؤبلا ضغبيو ،هدبع

 اوبرشاو اولك :لاق -ملـــــــسو هيلع هللا ىلـــــــص -يبنلا نأ(( ثيدحلا يف ءاج ام قفو ربك وأ فارسإ هيف وأ مارحلا نم نكي مل ام .دواد وبأ



 

 

 يف ءارقفلا نيعأ نم ءاينغألا ىمح -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر نإ لب .يراخبلا ))ةليِخــــــَم الو فارسإ ريغ يف اوقدصتو اوسبلاو

 ."ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ" :ثيدح

 نأ اذه ينعي ال ةمألل يراــضحلا فانئتــسالل لمعت يتلا ةيمالــسإلا تاكرحللو ممألا ةــضهنو تاوعدلل لاملا ةيمهأ نع ثدحتن امنيحو

 هجوت هجوتلا اذه نإ .لامعألاو لاملاو تارامثتــــسالاب اهــــسفن لغــــشت نأ وأ ،ةيراجت تاكرش ىلإ ةيمالــــسإلا تامظنملاو بازحألا لوحتت

 ءاينغألا مهيف رثكيو نيحلاــــــصلا نيب لاملا وــــــشفي نأ وه دوــــــصقملا امنإو ،لابولاب اهيلع داعو ةيمالــــــسإلا تاكرحلا ضعب هتبرج سئاب

 ناك دقف .اهناطوأو ةيمالـــسإلا ةمألا ةـــضهن لجأ نم يسايـــسلاو يعامتجالا حالـــصإلا دوهجم ىلع قافنإلا نولوتي نيذلا نويلاـــسرلا

 نكلو ةورث ةيوبنلا ةعامجلل نكي ملف ،نيروسيمو اراجت اوناك نيدشارلا ءافلخلا نم ةعبرأ نإ لب ،ءاينغألا هلوح نكلو اريقف هللا لوسر

 غرفت ةلاـسرلا ةيلوؤـسم ىلوت امنيح هنكلو ،ةثعبلا لبق ةراجتلا يف هللا لوـسر لغتـشا دقل .اهتاجاحو اهعيراـشم لومتل لاملا اهـصقني ال

 ءاــينغألا مه ةــيدــمحملا ةوعدــلا ىلع نوقفني اوناــك نيذــلاو .كــلذــل غرفت نيملـــــــسملا رمأ ىلوت اــمنيح هــنكلو ارجاــت ركب وبأ ناــكو ،اــهل

 ،مهلاجم يف قوفتلاو حبرلا ةئيب مهل عنــصيو مهب نيعتــسيو هيلإ مهبرقي -ملــسو هيلع هللا ىلــص -هللا لوــسر ناك نيذلا نوروــسيملاو

 يف ركذ امك ءارقفلا نيعأ نم مهيمحيو ،مهيلع هللا ةمعن رهظت نأ ىلع مهعجــشي لب ،قاوــسألا مهل حتفيو ،بــسكلا ىلع مهعجــشيو

 هللا يضر -ركب وبأف ،هللا لوــسر لوح ةلودلا يف ةيداــصتقالا ةوقلا مهو ،مهتاقفنب ةوعدلل نيلومملا مه ءالؤه ناكف .هالعأ صوــصنلا

 ينعَفن ام ،ُّطق ٌلام ينَعفن ام(( :-مالـــسلاو ةالـــصلا هيلع -لاق ىتح هتوعدو لوـــسرلا ةـــرصنل ةبثوتم ةبيط سفنب ،هلام لك قفنأ -هنع

ركَب يبأ ُلام
ٍ
ركَب وبأ ىكَبف :َلاق .

ٍ
 -هنع هللا يضر -باطخلا نب رمع قفنأو ،))َِّهللا َلوـــــسر اي َكَل َّالإ يلامو انأ له ! َِّهللا َلوـــــسر اي :َلاقو 

 ةمزأ جلاعف لاب يذ جايتحا لك دنع مالـــسإلا اهيلإ أجلي يتلا ةيخـــسلا ةنيزخلا وه -هنع هللا يضر -نافع نب نامثع ناكو ،هلام فـــصن

 قافنإلا -ملــــسو هيلع هللا ىلــــص -هللا لوــــسر مظن مث .كوبت ةوزغ ليومتب يركــــسعلا ــــرسُعلا عفرو دوهيلا نم ةيمور رئب ءاــــرشب هايملا

 لقألاو نوروــسيملا ةباحــصلا سفانت مث ،دحأ ةوزغ دعب قيريخم نيتاــسبل هفقوب فقولا ةركف قلطأ نأ ذنم ،امادتــسم الماــش نوكيل

 ىلع يساـــسألا ليومتلا حبـــصأ ىتح ،جهنلا اذه ىلع نوملـــسملا مهعبتو فاقوألا ربع اهعاونأ لكب ريخلا عيراـــشم ىلع قافنإلا يف اـــرسي

 .مهيبن ةمأو مهنيد ةمدخو رجألا ءاغتبا كلذ ىلإ مهودحي ،نيروسيملا لامعألا لاجر نم ةيراضحلاو ةيناسنإلا تاجايتحالا

 بايغل يمالـسإلا عوـرشملا باحـصأ فوفـص يف ،هيف لاغـشنالا ةلقو ،هب ةعانقلا فعـضل ميظعلا نأـشلا اذه يف ليـصأتلا يف انلطأ دقل

 الإ دـست ال يتلا تاكارتـشالا ىلع ليوعتلا لدبف .نأـشلا اذه يف مهفوفـص يف تعقو يتلا ةريبكلا ءاطخألا ببـسبو ،ركفلا روـصقو ملعلا



 

 

 ءابعأ لمحتو ةماع لاومأ رامثتـــــــسا نم لاملا بـــــــسك مه لمح لدبو ،يلاـــــــضنو يوبرت مازتلا درجم يهو جايتحالا نم اليئـــــــض اردق

 فورظ ريفوتب اـيرذـج ةـيلاـملا ةـلكـــــــشملا لـحي نأ ةـيمالـــــــسإلا تاـمظنملاو بازحألا ةداـق نم دارأ نمب نـــــــسحي تاـناـيخلا وأ/و تاـقاـفخإلا

 تاكبشو لامعألاو لاملا تامظنمو تايعمجلا ربع مهميظنتل مزلي ام لكب مايقلاو ،نكمأ ام نيحلاصلا لامعألا لاجرل لالحلا بسكلا

 حتفو لامعألاو لاملا لاجر تامظنم ليكــشتو ،كرتــشملا حبرلا ساــسأ ىلع اــضعب مهــضعب معد ىلع مهزيفحتو مهبيردتو تاــســسؤملا

 هعاونأ لكب داــــــسفلا ةبراحم يمالعإلاو يناملربلاو يبزحلاو يسايــــــسلا قلطنملا نم مهل معدلا عاونأ ربكأ نمو .مهل قاوــــــسألاو باوبألا

 ،رامثتــــسالا صرف عــــسوتو ةيمنتلا كرحت يتلا ةينوناقلاو ةيعيــــرشتلا تاموظنملاو ىؤرلا ريوطتو ،مهريغلو مهل ةــــسفانملا ةلادع ريفوتل

 ليهــــستو يمالــــسإلا ليومتلا تالاجم عيــــسوتو ريوطتو ،مهلكاــــشم لحل مهل لداعلا طــــسوتلاو ،فــــسعتلاو ملظلا نم مهتيامحو

 .عورشملا ريغ بسكلا عاونأ لكو ةيبوسحملا ىلع ةينبملا تازايتمالاو ىربكلا تاراكتحالا ىلع قييضتلاو لالحلا بسكلا

 نأ بجي ةيداهلا ةيمالـــــسإلا ىؤرلا هذه قفو لمعت يتلا لامعألا لاجر تايعمجو تاـــــســـــسؤملاو تامظنملا صوـــــصخب هلوقن ام لكو

 نييلاسر نونوكي امنيحو ،ةيعامجلا ةيؤرلاو ةكرتشملا ةلاسرلا راطإ يف وه مهل مدقي يذلا معدلا نأو اهتدارإو اهارارق يف ةلقتسم نوكت

 وبأ لعف امك مهنم سفن بيطبو مهتدارإب يراضحلا ضاهنتسالا عيراشم ىلع قافنإلا ىلع اولخبي نلو مهؤافو رهظيس هنإف نيينابر

 يف ءاج امك امهتدارإب مالـــسلاو ةالـــصلا هيلع ىفطـــصملا امهبحاـــص هنيب يذلا جايتحالل ةباجتـــسا ،قافنإلا ىلع اـــسفانت امنيح رمعو ركب

 .ثيدحلا

 نورصقي ال نونمؤملا ءاينغألاو ،تاقدصلاو ةاكزلا فراصم سأر ىلع يه لمارألاو ماتيألاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قافنإلا نأ يف كش ال

 ةيــــضقلل يلاملا معدلاب اريثك متهي نم مهنمو مئاــــصلا راطفإ يفو دجاــــسملا ىلع كلذ ىلإ ةفاــــضإلاب قفني مهنم ريثكو ،باوبألا هذه يف

 انتاعمتجم رارقتـــــسا يف ـــــيسيئر ببـــــس باوثلاو رجألا ءاغتباو هللا فوخ ىلع ينبملا يخـــــسلا ينماـــــضتلا لمعلا اذهو .ةينيطـــــسلفلا

 نأ امك ،تاموكحلا تسيلو نيملسملا مومع مه دجاسملا ءانبل نييساسألا نولومملا نوك نع ةوالع ،نيملسملا فاعض ىلع فيفختلاو

 لك نم نوملــــسملا هلذبي يذلا يلاملا معدلاب هدلب لجأ نم مواقي اتباث ينيطــــسلفلا بعــــشلا لظو ةيح تيقب ةينيطــــسلفلا ةيــــضقلا

 ،ةدوـــــشنملا ةيمالـــــسإلا ةـــــضهنلا قيقحتل اهعون ثيح نم ةيفاك ريغ ،اهتيمهأ ىلع ،قافنإلا يف ةيديلقتلا تاهجوتلا هذه نأ ريغ .ناكم

 تاــــــساردلاو ثوحبلا ىلعو يسايــــــسلا نأــــــشلا ىلعو ةرسألا ةيامحو بابــــــشلا ليهأت ىلعو ميلعتلاو ةيبرتلاو مالعإلا ىلع قافنإلاف

 ةمداخلا فاقوألا فلتخم ىلعو ،هللا ليبـس نع دـصلا عيراـشمل يدـصتلا ىلعو ،مالـسإلا حلاـصل ةماعلا تاقالعلا تالمحو ةيمالـسإلا



 

 

 رجألا ةمئادو عفنلا ةعـــساو ةيراجلا تانـــسحلا نم كلذك يهف ،ةيديلقتلا فراـــصملا كلت نع ةيمهأ لقت ال يتلا ،يمالـــسإلا عوـــرشملل

 حلاـص مكح ةماقإب الإ نوكي ال يذلا يعامتجالا هافرلاو ةيداـصتقالا ةيمنتلا قيقحت لالخ نم رقفلا لاـصئتـسال ببـسلا يه نوكت دقو

  .يعامتجالاو يسايسلا حالصإلا هب يتأي

 نيذلا لاملا باحـصأف ،لاملل نيجاتحملا يمالـسإلا عوـرشملا يف نيلماعلا ةيقادـصمب ةطبترم قافنإلا ةكرح نأ ريخألا يف هديكأت بجي امو

 ،ةدعاــــسملا مهنم نوبلطي نم يف ةيحــــضتلاو دهزلاو صالخإلاو قدــــصلا نوري امنيح قافنإلا ىلع نوعجــــشتي هللا ليبــــس يف نوقفني

 اوأرو مهبولق يف كــشلا لخد نإ امأ ،زاجنإلا يف مهقافنإ راثآ نوــسمليو يلاملا لماعتلا يف ةيفافــشلا نوري امنيح كلذ ىلع نورمتــسيو

 مهمعد راثآب اورعـــشي ملو مهلاومأ فرص ةقيرطل اونئمطي مل وأ فلزتلاو عمطلاو ةيـــصخـــشلا ةحلـــصملل ليملاو ةنامألا ةنايخب يحوي ام

 وأ بزحلا نوكي امنيح ةحلــــــصملا قلطنم نم هلام قافنإ ديري نم ءاينغألا نم يتأي دقو .مهلام لذب نع نوعلقُيو نوؤكلتيــــــس مهنإف

 لـــضفأ هللا ليبـــس يف نوقفنملا ءاينغألا هيطعي امف ،ففعتلا ةلاحلا هذه يف لـــضفألاو ،ةيوطلـــس عقاوم يف وأ لابقإ ةلحرم يف ةمظنملا

 نأل ،هالعأ هانركذ امك ،هقافنإ -مالــــسلاو ةالــــصلا هيلع -حدم نكلو ،هللا لوــــسر لوح ءاينغألا رابك نم ركب وبأ انديــــس نكي ملف ،كربأو

  .ريخو ةكرب هلك ناك هلام

 

 ةيقوقحلاو ةينهملاو ةيلامعلاو ةيباقنلا :ةيعفدلا تاسسؤملا ـ

ينَب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو(( :لاقف هقلخ نم ريثك ىلع هلـــــضفو زيزعلا هباتك يف مدآ ينب هللا مرك دقل
ِ

يف ْمُهاَنْلَمَحَو َمَدآ 
ِ

رْحَبْلاَو َِّربْلا 
ِ
 َنِّم مُهاَنْقَزَرَو 

ـضَفَو ِتاَبِّيَّطلا ريِثَك ٰىَلَع ْمُهاَنْلَّ
ٍ
ـضْفَت اَنْقَلَخ ْنَّمِّم   ناـصت نأ ديري لب طقف ناـسنإلا قوقح ىلع صرحي ال مالـسإلاف ،]70 :ءارسإلا[ ))ًاليِ

 ملظلا ةبقاع لعجو اضعب مهضعب ملظ سانلا ىلع مرحو .اريقف مأ اينغ ،اموكحم مأ امكاح ،افيعض مأ ايوق ناك ءاوس ،كلذك هتمارك

يلَو ْنِم ْمُهَل اَم َنوُِملاَّظلاَو(( :لاقف ةـميخو
ِ

ـــــــصَن َالَو ٍّ ريِ
ٍ

ـــــــسْحَت َالَو(( :لاقو ،]8 :ىروـــــــشلا[ )) إ ۚ َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَي اَّمَع ًالِفاَغ ََّهللا ََّنبَ
ِ
 اَمَّن

ـشَت ٍمْوَِيل ْمُهُرِّخَؤُي ـصْبَْألا ِهيِف ُصَخْ  ،))ةَمايِقلا َموي ٌتاملُظ َملُّظلا نإف ُملظلا اوُّقتا( :-مالـسلاو ةالـصلا هيلع -لاقو ،]42 :ميهاربإ[ ))ُراَ

ــــضارْعأو مكَلاوْمأو ،مُكَءامِد َّنإ(( :عادولا ةجح يف لاقو ،ملــــسم هاور رهــــش يف ،اَذَه مُكِموي ةمْرُحَك مُكْيَلَع ٌمارح مُكَ
ِ
 مُكِدَلب يف ،اَذَه ْمُك

ـه ـه الأ ،اَذَ ـغَّلب ْلَ إ(( :لاـقف ساـنلا نيب لدـعلا ضرفو .هـيلع قفتم ،))تْ
ِ

ـمَألاْ اوُّدَؤُت َنأ ْمُكُرُْمأَـي ََّهللا َّن إ ِتاَـناَ
ِ

ـهِلَْهأ َىل إَو اَ
ِ
 َْنيَب مُتْمَكَح اَذ



 

 

ساَّنلا
ِ

بْ اوُمُكْحَت َنأ 
ِ
لْدَعْلا

ِ
 ِهَِّلل َنيِماَّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي(( :-هناحبـس -لاقف ،موـصخلاو نيئناـشلا دـض ناك ولو .]58 :ءاـسنلا[ }

ـش ب َءاَدَهُ
ِ
ـسِقْلا رْجَي َالَو ۖ ِطْ

ِ
ـش ْمُكَّنَم إ ۚ ََّهللا اوُقَّتاَو ۖ ٰىَوْقَّتِلل ُبَرَْقأ َوُه اوُلِدْعا ۚ اوُلِدْعَت ََّالأ ٰىَلَع ٍمْوَق ُنآَنَ

ِ
بَخ ََّهللا َّن

ِ
بٌ ري
ِ

 ]8 :ةدئاملا[ ))َنوُلَمْعَت اَم

 ةميظع ةيعرش ةدعاق ثيدحلا اذه ناكف ،))رارض الو ررض ال(( :مالــسلاو ةالــصلا هيلع لاقف هعاونأ لكب رارضإلاو رــرضلا مالــسإلا عنمو

  .هقوقحو هتمالس ددهي امو ّةيذألا نم ناسنإلا ظفحت هللا دح ال تاعيرشتو ةريثك ماكحأ اهب ىنعت

 هبجاو مكاحلاف ،لودلا يه ةيعـرشلا ةـسايـسلا يف هقوقحو ناـسنإلا ةمارك نامـضو لدعلا ةماقإو ملظلا عنم ىلع لوألا لوؤـسملا نإ

 نأو ،اوملاظتي نأ نم ةيعرلا عنميو هــسفن ىلع ملظلا عنمي نأو سانلا نيب لدعلل تايحالــصلا لماك هلو ،قلخلا نيب ةيوــسلاب مكحلا

 ةفرعمل لئاـسولا سانلل رفوتي نأو ،لداعلا لقتـسملا ءاـضقلا كلذ نمـضيو نيناوقلاو تاعيـرشتلاب لب طقف باطخلاب سيل كلذ نوكي

 كلذ ىلع اوجتحي نأ مهقح نم نينطاوملا قحب اهتايوتـــــــسم نم ىوتـــــــسم يأ يف ةلودلا تلخأ نإف .مهتمارك نع عافدلاو مهقوقح

 عفرو قوقحلاب ةبلاطملل ةيعفد تاـسـسؤم يف ماظتنالا ميرجتو ،مكاحلا ىلع جاجتحالا ميرحت نع لاقي ام لكو .نيعمتجم وأ ىدارف

 .ةتباثلا ةحيحصلا ةيعرشلا صوصنلاب دودرم ملاظملا

 لوقيو ا ]148 :ءاـــــــسنلا[ ،))ملظ نم الإ لوقلا نم ءوـــــــسلاـب رهجلا هللا بـحي ال(( :هـليزنت مكحم يف لوقي -ىلاـعتو هـناـحبـــــــس -هـللاـف

 عفرو ،ملاظلا كلذ نم هل ملظلا عوقو سانلل نيبي امب ملاظلل مولظملا ركذ زاوج دافأ دق ءانثتسالا اذهف" :ةيآلا هذه ريسفت يف يناكوشلا

 ."هب سانلا عمتجي يتلا نطاوملا يف هب رهجلاو ،كلذب توصلا

 -اهنع هللا يضر- ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس مأ ثيدح اهنم ةريثك ُرَكنُي ام هنم رهظي نيح مكاحلا ىلع راكنإلل ةهجوملاو ةرمآلا ثيداحألاو

ـــــــسُي هـنإ(( :لاـق هـنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ـمعَتْ  يضر نم نكلو ،ملـــــــس دـقف ركنأ نمو ،ئرب دـقف هرك نمف ،نوركنتو نوفرعتف ءارمأ مكيلع ُلَ

 .))ةالصلا مكيف اوماقأ ام ،ال :لاق ؟مهلتاقن الأ ،هللا لوسر اي :اولاق عباتو

 جاجتحا كلذ نمو ،همكحو هرارق دارم حـرشب يفتكيو مهمولي الف هباحـصأ جاجتحال عمـسي -ملـسو هيلع هللا ىلـص -هللا لوـسر ناكو 

 كلذكو .-مالـــسلاو ةالـــصلا هيلع -هروـــضحب ةرمو ،هللا لوـــسر بايغ يف ركب يبأ عم ةرم ،ةيبيدحلا حلـــص ىلع ةينالع باطخلا نب رمع

 نكلو جاـجتحالا ىلع مهمُلي ملف ،مهنود نيرجاـهملل مئاـنغلا لوـــــــسرلا حنم ىلع ادـيدـــــــش اـجاـجتحا نيعمتجم راـــــــصنألا جتحا اـمنيح

 ،هللا لوــسر دنع هل ّقح بلط يف ددــشتي لجر ءاج ،موي تاذو ،-مهنع ىلاعت هللا يضر -اوــضر ىتح همكح ةيفلخ مهل حرشو مهفطلت



 

 

 نم هل ناك ام لـضفأ هاطعأو ،))الاقم قحلا بحاـصل نإف ،هوعد(( :-ملـسو هيلع هللا ىلـص -هللا لوـسر مهل لاقف ،ةباحـصلا هرجزف

 "يقح بـلطأ ينإ" :لاـق "؟ملكت نم يردـت كـحيو" :هـل اولاـق ةـباـحـــــــصلا هرهنف ةـظلغب هـقح يبارعأ بـلط ةـهباــــــــشم ةـعقاو يفو .قح

 هقح يبارعألا ذخأ املو ))متنك قحلا بحاــص عم اله(( :قحلا بحاــص عم اونوكي نأ مهيلع ناك هنأب -مالــسلاو ةالــصلا هيلع -مهّجوف

 فيعـــضلا ذخأي ال ةمأ تـــسدق ال هنإ سانلا رايخ كئلوأ" :-مالـــسلاو ةالـــصلا لـــضفأ هيلع -لاق ،"كل هللا ىفوأ تيفوأ" :لاق يضرف

 بتكلا يورتف ماكحلا ىلع ةباحـــــــصلا جتحا ،يوبنلا دهعلا دعبو .دانـــــــسإلا ةحيحـــــــص اهلك صوـــــــصنلا هذهو ."عتعتم ريغ هقح اهيف

 وعباتو نوعباتلا مهقيرط ىلع راـــــسو ،ةينالع نييومألا ماكحلا ىلع ايباحـــــص ـــــرشع دحأ جاجتحا ةحيحـــــص ديناـــــسأب ةمألا يف ةدمتعملا

 نباو يعفاــــشلاو دمحأو كلامو ةفينح وبأو مالــــسلا دبع نب زعلا مهنم ماكحلا ركانمل مهعفد ءاملعلا نم ديدعلا نع فرعو ،نيعباتلا

  .اديدش ءالب كلذ يف اولتباو مهريغو ةيميت



 

 

 لودـلا يف دـجوي اـم وحن ىلع اـيعاـمج كـلذـل ماـظتنالا زوجي قوقحلا ذـخأو ملاـظملا عفدو ركنملا راـكنإل يدرفلا راـكنإلا بـجيو حـــــــصي اـمكو

 تابارضإلاو تاريـسملا ميظنتو ،لامعلا قوقح نع عافدلا تاباقنو ةئيبلا نع عافدلاو ،ناـسنإلا قوقح تايعمج سيـسأت نم ةروطتملا

 ربع رشبلا هثدحتسي امم ديفم وه امو ،"ةحابإلا ءايشألا يف لصألا"ـــف ،-ىلاعت -هللا لحأ ام مرحي امنإ كلذ مرحي نمو ،تاجاجتحالاو

 لئاــسولل" ةيعــرشلا دعاقلا قفو زاوجلا يف هتليــسو هعبتت زئاج ليبن فده لكو ،"ةلــسرملا حلاــصملا" ةدعاق هبعوتــست ةنكمألاو ةنمزألا

 انرمأ امنيح -ىلاعت -هللاف ،الــصأ شاقنلا اذه ىلإ جاتحن ال ةملاع ةيعاو لوقعو ةقداــص بولقب صوــصنلا ىلإ هبتنن ولو ."دــصاقملا مكح

 :-ىلاـعت -هـلوق يف ةـمأ ةـملكب دوـــــــصقملا وهو ،ةـعاـمج راـطإ يف كـلذ لـعفن نأ اـنرمأ ركنملا نع ىهننو فورعملاـب رمأـنو ريخلا ىلإ وعدـن نأـب

إ َنوُعْدَي ٌةَُّمأ ْمُكنِّم نُكَتْلَو((
ِ

ْريَخْلا َىل
ِ
ب َنوُرُْمأَيَو 

ِ
نَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلا

ِ
رَكنُمْلا 

ِ
 كلذ دكؤيو .]104 :نارمع لآ[ ))َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِئَٰلُوأَو ۚ 

ـــــــصلا ركب يبأ لوق ربنِم ىلع َساَّنلا يف َبطخ نيح -ُهْنع َُّهللاَ يضر -َقيِّدِّ
ِ
لوـــــــسر 

ِ
 ُساَّنلا اهُّيأ" :لاقف -َمَّلـــــــسو ِهيلع َُّهللا ىَّلـــــــص -َِّهللا 

ريغ يف اهَنوعــضتو َةيآلا ِهِذه َنوءرقت مكَّنإ
ِ
ــسُفَْنأ ْمُكْيَلَع اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيأ اَي :اهِعــضوم  ــرضَي َال ْمُكَ ــض ْنَم ْمُكُُّ إ َّلَ

ِ
 ُتعمــس ِّينإو ْمُتْيَدَتْها اَذ

ـــشوأ ُهوِّريغي ملف َركْنملا اَُوأر اذإ َساَّنلا َّنإ ُلوقي -َمَّلـــسو ِهيلع َُّهللا ىَّلـــص -َِّهللا َلوـــسر باقعب َُّهللا مهَّمعي نأ َكَ
ِ

 ةجام نبا ،))ِهِدنع نم 

 اوكلهأو هوكلهأ هوكرت نإو ،اعيمج اوجنو هوجنأ هيدي ىلع اوذخأ نإف(( :ةنيفــسلا ثيدح يف -مالــسلاو ةالــصلا هيلع -هلوقو .حيحــص

 .يراخبلا ))مهسفنأ

 نم اريثك ةيمالسإلا ةراضحلا تلمعتسا ذإ ،مالسإلا ةبراحملا ةرفاكلا لودلا نم ةدروتسم لئاسولا هذه نأب لوقي نمب كلذك دتعي الو

 تاجاجتحالا بيلاــسأل نيملــسملا لامعتــسا دكؤي ام يمالــسإلا خيراتلاو ةريــسلا يف هنأ نع ةوالع .اهتنبتو ىرخألا تاراــضحلا تاراكتبا

 امهءاروو نافــــــص ةزمحو وه فطــــــصا نيح ةوعدلا ةيــــــرسل هنم اــــــضفر ملــــــسأ ام دعب باطخلا نب رمع هب ماق ام اهنم ،ةيعامجلا

 يف ةيملـسلا تاجاجتحالا ةلثمأل دح الو .ريبك ظيغ شيرق ءامعز باـصأ ىتح ةبعكلا نحـص ىلإ اوراـسف ،هللا لوـسر امهنيبو نوملـسملا

 جورخو ،ملعلا ةبلطو ءاملع مهنم ناكو لبنح نب دمحأ حارس قالطإل ةفيلخلا ـــرصق دنع سانلا عمجت كلذ نمو ،يمالـــسإلا خيراتلا

 ةقحالمو ريخاوملا علخب ةبلاطملل -ه 446 ةنــــس -يزاريــــشلا قاحــــسإ وبأ فورعملا ريبكلا ملاعلا مهعمو ةيعفاــــشلاو ةلبانحلا نم ةبلطلا

 قارعلاب ةيبرحلا يلاهأ ماـصتعاو ،مهبلاطم مظعمل ةفيلخلا باجتـسا ىتح ةمامع يبأ نبال ةطـرشلا ةقحالم ىلع ضارتعاللو ذيبنلا ةعاب

 دونج نم هل اوـضرعت يذلا بـرضلاو بلـسلا ىلع اجاجتحا -ــــــــه 448 ةنـس -يسابعلا ةفيلخلا راد تحت بـصق نم اخاوكأ اونب ثيح

 ثادحأ ةفرعم دارأ نمو -ه 886 ةنــــس -راعــــسألا ءالغ ىلع اجاجتحا ةرهاقلا يف يعامج لكــــشب سانلا ضارتعاو ،ةيــــسابعلا ةلودلا



 

 

 خيراتلا بتك أرقيلف ،ةيمالــــــسإلا انتراــــــضح يف ةيبرغلا لودلا يف مويلا ةلمعتــــــسملا ةيجاجتحالا بيلاــــــسألا هذه دوجو نع ةريثك ىرخأ

  .اهريغو يومحلل "نادلبلا مجعم"و ،يزوجلا نبال "نايعألا خياروت يف نامزلا ةآرم" ،يبهذلل "مالسإلا خيرات" باتك لثم ةدمتعملا

 ىلع اوجتحا نيذلا ةباحـصلا نكي ملف ،ةنتفلا نم افوخو ةعيرذلا ادـس ةدعاق قفو ،هلجأ نم ماظتنالاو جاجتحالا ميرحتب دتعي ال امك

 امو ،ةلالدلا يعطق توبثلا يعطق اـــصن مداـــصي نأ يهقف داهتجال نكمي الو ،ةدعاقلا هذه ـــىضتقمب نيلهاج ايملـــس ةينالع ماكحلا

 دـس ةدعاق لامعتـسا يف عـسوتلا حـصي ال هنأ ىلع نوقفتي ءاملعلا نأ امك ،ملظلا ىلع جاجتحالل هجويو زيجي امم ريثك نم ليلق هانركذ

 ةـيقوقحلا تاـمظنملا هذـه نأ رصاـعملا نمزلا يف ةـيـــــــرشبلا ةـبرجتلا تدـكأ كـلذ نع ةوالعو .نيملـــــــسملا حلاــــــــصم لـطعي اـمب عئارذـلا

 ىلع توكـسلا نم ريثكب مظعأ راكنإلا مدع ةنتف نأ امك ،ةنتفلا يف ببـستت ملو ةمدقتملا نادلبلا رارقتـسا ددهت مل ةيملـسلا تاجاجتحالاو

 ُعْفَد َالْوَلَو(( :زيزعلا هباتك يف -ىلاعت -هللا هركذ ام قفو ةعفادملا مدع الإ ةيمالـسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف ـرشتني داـسفلا لعج امف .قوقحلا

ب مُهَضْعَب َساَّنلا َِّهللا
ِ
ضْعَب

ٍ
لْضَف وُذ ََّهللا َّنِكَٰلَو ُضْرَْألا ِتَدَسَفَّل 

ٍ
 .]251 :ةرقبلا[ ))َنيِمَلاَعْلا ىَلَع 

 هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر لوقي امنيحف ،ةيهيجوت دعاوقو صوـــصن نود نيملـــسملا ىلع ةـــضراعلا لئاـــسملا كرتي مل مالـــسإلا نإ مث

جتحم وأ رَكنمل رِكنُم لك نإف ،رارض الو ررض ال -ملسو
ٍ

 ،اعفان هلمع لعجي امب هتافرصت داعبأ سيقي نأ هيلع ،ايعامج وأ ايدرف ،ملظ ىلع 

 باتك يف ةيزوجلا ميق نبا هركذ ام كلذ نمو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا جهنم يف ءاملعلا لـــصف دقو ،ربكأ دـــسافم هنع رجنت الو

 اـم هـفلخي نأ ،ةـثلاـثلا ،هـتلمجب لزي مل نإو لـقي نأ ةـيناـثلا ،هدـــــــض هـفلخيو لوزي نأ ىلوألا ،تاـجرد عبرأ هـل ركنملا راـكنإـف" :يواـتفلا عمجم

 يف مـــــصاعلاو ."ةمرحم ةعبارلاو ،داهتجا عـــــضوم ةثلاثلاو ناتعوـــــرشم نايلوألا ناتجردلاف .هنم رش وه ام هفلخي نأ ةعبارلا ،هلثم وه

 تاـسـسؤم يف نولماعلا متهي نأو ،مهتملك حالـصلاو ملعلا لهأل نوكي نأو ،يروـش يعامج راطإ يف نوكت نأ دعاوقلا هذه لامعتـسا

 نوكي نأ بجي راكنإلا نأ امك .ةيلودلا تاروطتلاو ةيفاـرشتـسالاو ةيعامتجالاو ةيداـصتقالو ةيـسايـسلا تاـساردلا ىلع ،نكمأ ام ،عفدلا

 مث ،ريغللو تاذلل ةعوـــــرشم قوقح نع عافدلاو ،اهتـــــضهنو ةمألا نيـــــصحتو ناطوألا ةمدخو -ىلاعت -هللا هجو العف هب داري اقداـــــص

 ةاعارمو ،العافو اعفانو انكمم ناك اذإ ارس راكنإلا راثيإ اهنمو ،ءاملعلا اهددح يتلا طباوـــــضلاب عفادلا مزتلي نأو .ةدجنو ةءورمو ةلوجر

 ،ءادـتعالاو ملظلاو ةـبذاـكلا راـبخألاو تاـعاــــــــشإلا يف طروتلا مدـعو يورتلاو تـبثتلا ،هالعأ ميقلا نبا نع هاـنركذ اـم قفو تاـنزاوملا هـقف

 .صيخشتلاو بييعتلاو ريهشتلا مدعو ،ةمألاو عمتجملل دعتم ريغ ايصخش ركنملا ناك ام رتسلا راثيإو سسجتلا مدعو



 

 

 نم ةمألا اهجاتحت يتلا تامظنملاو ،ةيلوؤــــسملاو ةيــــســــسؤملا دعاوق ىلع اينبم امظنم نوكي نأ ،الداع اــــرصبم العاف راكنإلا لعجي اممو

 :اهنم ةيعفدلا تامظنملا

 تدهتجا دقو ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتم ةمولعم نوكت نأ قوقحلا نع عافدلا ساسأو :ناسنإلا قوقح نع عافدلا تامظنم ــــ

 هذـه ةـنراـقم تـمتو ،ةـيمالـــــــسإ ةـيؤرب قوقحلا نع عاـفدـلل ةـيملاـع قيثاومو قئاـثو ةـغاـيـــــــص ىلع ةـيملاـعلا ةـيمالـــــــسإلا تاـمظنملا نم ريثك

 اضقانم ناك امو ،اريبك قفاوتلا ناكف ،ةدحتملا ممألا اهسأر ىلعو ةيلودلا تامظنملا نم ةدمتعملا ةيملاعلا تانالعإلاب ةيمالسإلا تانالعإلا

 ةمث نأ ريغ ،ةيفاقثلا تايصوصخلا ةاعارمب بلاطت تاموكحلا هذه لازت الو ،ةيمالسإلا تاموكحلا هنع تظفحت ةيمالسإلا صوصنلل

 امو ،ةردنجلاب ىمـسي ام وأ واديـس تايقافتا لثم ،اننيدل ةـضقانم ةريطخ تافارحنا ضرفت نأ ديرت ةريخألا تاونـسلا يف ةديدج ةجوم

 تاموكح ةمث نأ امك ،ةييرغلا ةيعمتجملاو ةيموكحلا تاـــســـسؤملا يف ةرثؤمو ةيوق تايبول اهنع عفادت تراـــص يتلا ةيلثملا ثئابخب قلعتي

  .ةيدادبتسالا مكحلا طامنأ اهيف جردتل ةيفاقثلا تايصوصخلا مارتحا بلطم لالغتسا ديرت ةيمالسإو ةيبرع

 ةلمعتــــسملا تاودألا نمو ،ءابطألاو نويمالعإلاو نويقوقحلا ناــــسنإلا قوقح نع عافدلا تاــــســــسؤملل ةلهؤملا ةيــــرشبلا دراوملا نمو

 ،مكاحملا فلتخم يف ةعوفرملا اياـــضقلا نع نيعفادملا نيماحملا تاكبـــشو ،تاطاـــسولاو تاعافـــشلا تاكبـــش ليكـــشتو تاكاهتنالا قيثوت

 ،مهقوقح ةفرعمل مهفيقثتو نينطاوملا نيوكتو ،ةيفحـــصلاو ةيمالعإلا تاودنلا ميظنتو ،ءاـــضيبلا بتكلاو تاروـــشنملاو تانايبلا رادـــصإو

 عراـــــــشلا يف رهاظتلا ىلإ أجلت نأ ةيقوقحلا تامظنملا هذهل نكميو .ةهباـــــــشملا تامظنملا عم كيبـــــــشتلاو ،اهنع عافدلا ىلع مهبيردتو

 قوقحلاو ،ةـيـــــــساـيـــــــسلا قوقحلا اـهنم ،ادـج عـــــــساو قوقحلا نع عاـفدـلا لاـجمو .ةروكذـملا لـئاــــــــسولا لـك عفنت ال اـمنيح جاـجتحالل

  .كلذ ريغو لفطلا قوقحو ،ةأرملا قوقحو ،ةيئيبلاو ،ةيداصتقالا

 ميركلاو رحلا ناـسنإلا ةعانـص دـشنت يتلا ةيمالـسإلا تامظنملاو بازحألا هب موقت يذلا يسايـسلا حافكلا نيرق يقوقحلا لاجملا اذه نإ

 ةركفلا لاقتنال يساـسأ طـرشك يطارقميدلا لوحتلا قيقحت يف ةيرحلا ةيمهأ كردت يتلا ،يراـضحلا فانئتـسالاو ةـضهنلا ةماقإل لهؤملا

 وه ام معد وأ سيــــــسأتلاب هيف ةكراــــــشملاو ناــــــسنإلا قوقح لاجمب ةيمالــــــسإلا تاكرحلا مامتها نإف ،هيلعو .ةلودلا ىلإ عمتجملا نم

 ربكألا ةيحـــضلا وه هنأل يمالـــسإلا رايتلل ةربتعم ناـــسنإلا قوقح تامظنم ةيمهأو .حاحلإب بولطم ،هعم نواعتلا نكمي نمم ،دوجوم

 نأ ىلإ ةفاــضإلاب .مهتماركو مهــشاعمو مهتيرح يف مهريغ نم رثكأ نوددهم هلاجرو ،يباختنالا ريوزتلا نم مظعألا رــرضتملاو دادبتــسالل

 ةمألا تانوكم ديدهت لجأ نم ناـــــــسنإلا قوقح لمعتـــــــست يتلا ةبرغتملا تامظنملا ىلع قيرطلا عطقي صاـــــــصتخالا اذه يف مهدوجو



 

 

 عافدلل سيل ناـسنإلا قوقح لمعتـست يتلا ةيلودلا تامظنملا ىلع قيرطلا عطق كلذكو ،شحاوفلا ـرشنو ةرسألا تيتـشتو ةيمالـسإلا

 ليكت يتلا ،مهحلاــصم نومدخي يذلا نيدبتــسملا معدتو ةيرامعتــسالا لودلا ةدارإل اهــضخت يكل تاموكحلا زازتبال نكلو ناــسنإلا نع

 ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف نيملـــسملا يسآمب متهت الو اهراكفأ نم ةبيرقلا ةيـــسايـــسلا تايـــصخـــشلا سمت امنيح ايندلا ميقتف نيلايكمب

 هيلع وه ام لثم يمالــــسإلا رايتلا دارفأ اهــــشيعي يتلا يسآملا مامأو ،نيينيطــــسلفلا قوقحل ةنياهــــصلا تاكاهتنا مامأ توكــــسلا مزلتو

 .يركسعلا بالقنالا دعب رصم يف لاحلا

 ناسنإلا رفويل ايزجم رجألا نوكي نأو ،ةلودلا لهاك ىلع عقي تباث قح لمعلا نأ يباقنلا لمعلا ساسأو :ةينهملا تامظنملاو تاباقنلا ـ

 يف مزح نبا ظفاحلا هركذ ام اهنم ةريثك تاليـصفت نأـشلا اذه يف ءاملعلا لـصف دقو ،ةيروـرضلا هتاجايتحا لكو هنكـسو هءاـسكو هءاذغ

 قفارملا لك هيف يفوتـــــــست ْنأو ،هلثمب قيلي يذلا نكـــــــسملاو ،يفاكلا ءاـــــــسكلاو ،يفاكلا ءاذغلا لماعلل رّفوت ْنأ ةلودلا ىلع ّنأ :”ىلحملا“

 نم اهـــصخي ام يف سيل لامعلا قوقح نامـــضل ةلودلا لّخدتو ،)ً)املظ ناك الإو ؛اذه لكل ةققحم ةرجألا نوكت ْنأ بجيو ،ةيعـــرشلا

 ،ةبـسحلا ةلاـسر يف ةيميت نبا كلذ نيب امك ،صاخلا عاطقلا يف مهيمدختـسمو لامعلا نيب لخدتلا ةيلوؤـسم اهيلع لب ءارجأو لامع

 ءاـج دـقو .-ىلاـعت -هللا هـب رمأ يذـلا لدـعلاـب عيمجلا مزتلي يكلو تاـعومجملا نيب وأ دارفألا نيب ملظلا عقي ال يكل كـلذ بـبـــــــس حرشو

 هلوق :-مالــسلاو ةالــصلا هيلع -ىفطــصملا ثيدح نع يراخبلا حيحــص يف درو ام اهنم ةريثك صوــصن يف ةيلامعلا قوقحلا هذه نامــض

 ةجام نبا هاور يذلا ثيدحلاو "هرجأ هطعي ملو ،هنم ىفوتـــــــساف اريجأ رجأتـــــــسا لجرو" :ةمايقلا موي هللا مهمـــــــصاخي نيذلا ةثالثلا يف

 فجي نأ لبق هقح ريجألا اوطعأ" :لاق -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر نأ رمع نبا نع ريغصلا حيحصلا عماجلا يف ينابلألا هركذو

 هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر لوقيف ،،لمعلا بحاـــصل اخأ لماعلاو مداخلا ّدع -ملـــسو هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر نإ لب ."هقرع

 ،لكأي امم همعطيلف هدي تحت هوخأ ناك نمف ،مكيديأ تحت هللا مهلعج ْمُكُلَوَخ ْمُكُناَوْخإِ(( :يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف -ملـــسو

 هللا ىلـص -هللا لوـسر نع رذ يبأ نع نابح نبا هاور امو ،))مهونيعأف مهومتفلك نإف ،مهبلغي ام مهوفلكت الو ،سبلي امم هـسبليلو

  .))كِنيزاوم يفً ارجأ كل ناك هِلمع نِم كمداخ نع َتْفَّفخ ام(( :-ملسو هيلع

 ـــــرصعلا يف لامعلا اهب عتمت يتلا قوقحلاف ،مالـــــسإلا ريغ ممألا نم ةمأ يأ اهيلإ لـــــصت مل تاهيجوتلاو ماكحألاو تاعيـــــرشتلا هذه نإ

 لاــضن دعب الإ ةيــرشبلا اهيلإ لــصوتت مل ةيلودلا تامظنملاو لودلا فلتخم يف تردــص يتلا تاعيــرشتلاو نيناوقلاو تانالعإلاو ثيدحلا

 ةعيــضف تاكاهتنا يف تببــست يتلا ةيعانــصلا ةروثلا دعب ــرشع نماثلا نرقلا دعب الإ اهــسفن ميظنت يف ةيلامعلا تاكرحلا أدبت ملو ،ليوط



 

 

 دعب الإ ناـــسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف لامعلا قوقحل ةنماـــضلا تارقفلا جردت ملو .لافطألاو ءاـــسنلا اـــصوـــصخ ،لامعلا ةيعـــضول

 )23 ةداملا( ىلوألا يف ،نيتيدام يف ناتفاضملا ناترقفلا تنمضتو .م1919 ةنس ةيلودلا لمعلا ةمظنم )ةقباسلا( ممألا ةبصع سيسأت

 زييمت يأ نود درف لكل ،ةلاطبلا نم ةيامحلا قح هل نأ امك ةيـضرم ةلداع طوـرشب هرايتخا ةيرح هلو ،لمعلا يف قحلا صخـش لكل نأ

 فاــــضت ناــــسنإلا ةماركب ةقئال ةــــشيع هترسألو هل لفكي ضرم لداع رجأ يف قحلا لمعب موقي درف لكل ،لمعلل واــــستم رجأ يف قحلا

 ىرخألا يفو .هتحلـصمل ةيامح تاباقن ىلإ مـضنيو ـئشني نأ يف قحلا صخـش لكل ،ةيعامتجالا ةيامحلل ىرخأ لئاـسو ،موزللا دنع ،هيلإ

 .رجأب ةيرود تالطع يفو لمعلا تاعاسل لوقعم ديدحت يف اميسال ،غارفلا تاقوأ يفو ،ةحارلا يف قحلا صخش لكل )24 ةداملا(

 فينحلا اننيد يف درو ام دــضعت ةمهم بــساكم ملاعلا لود فلتخم يفو ىرخأ ةيلود صوــصن نم اهيلع ينُب امو صوــصنلا هذه ّدعُتو

 .اهنع عافدلل يعامجلاو يدرفلا يعسلا ىلع دعاستو لامعلا قوقح يف

 الأو ،مهيمدختــــسمو لامعلا دنع ةنوــــصم لمعلا ةميق نوكت نأ ةيقادــــصم تاذ ةينوناقلاو ةيعــــرشلا ةعفادملا هذه لعجي ام نأ ريغ 

 هـناـحبـــــــس -هللاو ،بـجاو كـلذـك وه قح وه اـملثم لـمعلاـف .لـماـعلا ىلع بـجاو اـم يف طيرفتلل لـياـحتلا لـجأ نم وه جاـجتحالا نوكي

 رثكأ يف لمجم لكـشب ميركلا نآرقلا يف ناميإلاب نورقم حلاـصلا لمعلاو ،))اولمعا لقو(( :ىلاعت هلوق يف ةحارص لمعلاب انرمأ -ىلاعتو

إَف(( :ميركلا نآرقلا يف ءاج امك قزرلا ءاغتباو ضرألا يف راـــــشتنالا حلاـــــصلا لمعلا نمو .ةيآ ةئام نم
ِ

ـــــضُق اَذ ـــــصلا ِتَيِ ـــــرشَتْناَف ُةالَّ يف اوُِ
ِ

 

ضْرَْألا
ِ

ـــضَف ْنِم اوُغَتْباَو  لْ
ِ

 ةدابع لهألا ىلع هقافنإ دعي لمعلاب ققحملا قزرلاو ،]10 :ةعمجلا[ ))َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَلً اريِثَك ََّهللا اوُرُكْذاَو َِّهللا 

ـقَفَن َقِفْنُت ْنَل َكَّـنإ(( :صاـقو يبأ نب دـعـــــــس نع يراـخبلا هاور يذـلا ثـيدـحلا يف درو اـمك -ىلاـعت -هـلل ةـعاـطو ـهب يِغَتْبَت ًةَ ـجو اَ  َّالإ َِّهللا َهْ

ُجأ
ِ

 .))َكَِتأَرْما ِمَف يف ُلَعْجَت ام َّىتح ،اَهْيَلَع َتْر

 نم هل ريخ هرهظ ىلع ةمزح مكدحأ بطتحي نأل(( :ثيدحك ،لمعلا ىلع ثحلا يف ةحيحــــص ةريثك ثيداحأ هللا لوــــسر نع ءاج امك 

 اماعط دحأ لكأ ام( :-مالـسلاو ةالـصلا هيلع -هلوقو )ىلفـسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا(( :ثيدحو ))هعنمي وأ هيطعيف اًدحأ لأـسي نأ

 ثـيدـحلا يف ءاـج اـمك هـنقتي نأ هـيلع لـب ،بــــــــسحف هـلمع لـماـعلا يدؤي نأ مالـــــــسإلا يف يفكي الو .)هدـي ماـعط نم لـكأـي نأ نم اريخ

  .))هنقتي نأ المع مكدحأ لمع اذإ بحي هللا نإ(( :حيحصلا



 

 

 مهئادأ نيـــــسحت ىلع لمعتو لامعلا نع عفادت يتلا ةفلتخملا ةيلامعلاو ةينهملا تامظنملاو تاباقنلا سيـــــسأت نإف ،انركذ ام لكل اعبتو

 ةيمهأ مهملا ءاــضفلا اذه نع ةيمالــسإلا تاكرحلا بيغت نأ بجي الو ،لودلاو عمتجملاو دارفألا حلاــصل ةمهم ةلأــسم مهفورظ ةيقرتو

 تاباقن وأ ،لامعلا قوقح يف طيرفتلا ىلع تاموكحلا عم أطاوتت ةيلامع تاباـقن لـكـــــــشتت ال ىتح غارفلا ءلملو ،هـيلع بترتي يذلا رجألا

 ةريبك ةلتـــشم يباقنلا لمعلا نوك نع ةوالع ،دلبلا ىلع رمآتلل وأ ةيجولويديأ وأ ةيـــصخـــش بـــساكم قيقحتل لامعلا بعاتم لغتـــست

 لغـشلا رفوت يتلا ىؤرلا ةرولبو ةيومنتلا تاـسايـسلاو تايرحلا نع عافدلا يف ءاكرش بازحألاو تاباقنلاف ،نييـسايـسلا ةداقلا ةعانـصل

 .لماعلا نوصتو

 

 :نونفلاو هيفرتلا تاسسؤم

 انلأــــــسي مهقيرط ىلعو ،هيفرتلا نمو نفلا نم مكفقوم وه ام :ةتباث ةلئــــــسأ مهنولأــــــسي بناجأ نيلوؤــــــسمب رايتلا ةداق ىقتلا املك

 ولو ،كلذ ريغو ؟حـــرسملا نمو ؟امنيـــسلا نمو ؟ءانغلا نم مكفقوم وه ام :مهتامامتها نولقني نيذلا وأ برغلاب نورثأتملا نويفحـــصلا

 نأ ءالؤه ناهذأ يف رقتـسا هنأكو ،رركتي لاؤـسلا ىقبيـس كلذ يف انِتلاـسرو هيفرتلاو نونفلا يف نيملـسمك انل حابملا نع ةرم َفلأ مهبيجت

  .ائيش برطلاو لامجلاو حسفتلاو حرملا ةايح نع فرعي ال ةمارصو ةسوبعو ٌةوسق نيدتلا

 

 هُدوــــــصقم ناك نإ ابجاو وأ ابودنم نوكي دق لب ،اهل ــــــرصح ال يتلا ةايحلا تاحابم نم يرطفٌ رمأ سفنلا ىلع حيورتلاو حرملا بح نإ

 اكحاـض هُطاـسبناو هباحـصأو هجاوزأ عم هحازُم -ملـسو هيلع هللا ىلـص -هللا لوـسر نع تبث دقف .ريخلا لذب يف رمتـستل سفنلا َةحارإ

 .جرفتتل ةــشئاع دعاــسيو ،مهعنم نم رمع عنميو دجــسملا يف مهبارِحب ةــشبحلا صقرب حمــسيو هتجوز قباــسي لب ،هذجاون ودبت ىتح

 ."ةءورم توقمم ةفاخسلاب لذبتلاو ةغلابملا" نأ امك ،"طق ةيوبن ًةينس ةيسوبعلا ةفاقث تناك امف"

رع اهتنورمو ةعيـــــرشلا ةعـــــس ببـــــسب
ِ

 هل تناك نكلو ،ةقباـــــسلا تاراـــــضحلا نونفب رثأت ،ةيمالـــــسإلا ةراـــــضحلا يف ةيلاع ًةناكم نفلا ف

 ىّقنو ،يرعلا ةفاقث ةينانويلا ةراـضحلا نم لقني ملف ،قالخألاو ةماقتـسالاو ميقلاو ديحوتلا سـسأ ىلع روطتو سـسأت ذإ ،هـصئاـصخ

 كلت َثوروم غلُي مل هنأ ريغ .ةيناـــساـــسلا ةيكـــرشلا وأ ةيطنزيبلا ةراـــضحلا يف ةيحيـــسملا ةنايدلل ةيميـــسجتلا تاريثأتلا نم َةينفلا هَتريـــسم



 

 

 يف وأ ــــرصم يف نوحتافلا اهدجو يتلا ليثامتلاو ،برعلا ةريزج يف نوملــــسملا اهمطح يتلا مانــــصألا موهفم نيب الثم زيمف ،تاراــــضحلا

ــــــسمي ملف دنهلاو دنــــــسلا دالب  اهبولق بــــــسكب اومتها يتلا اهوحتف يتلا بوعــــــشلا تافاقثل امارتحاو ،كــــــرشلاب اهطابترا مدعل ،اهوُّ

لاكـــشأ ىوـــس يفاقثلا اهثارت نم ىقبي ام ىتح ،مالـــسإلا ةيادهو ديحوتلا ةديقعل اهلوقعو
ٍ

 يف جمدنيف يباجيإ وه ام وأ ،ةجرفلاو ةربعلل 

  .اهنم حبصيو ةيمالسإلا ةراضحلا

 ريبك عونت نمــــض ،نيملــــسملا ةايح يف دجــــسملا ةيزكرمل دجاــــسملاب رثكأ تطبتراو نونفلا مأ يه مالــــسإلا يف تلظ ةرامعلا نأ يف كــــش ال

 ةيــساــسألا َةمــسلا تحــضأ ىتح ،اهريغ نم رثكأ اهعاونأ فلتخمب ةفرخزلا تــرشتنا امك ،كلذ ريغو يقيرفإو يويــسآو ينامثعو يبراغم

 طابترالو ،ريوــصتلا يشاحتل ،يبرعلا طخلا لامعتــسا يف عادبإلاو عونتلا ىلع دِمتعَي امو "كــسيبارألا"ــــــــــب فرعي ام وأ ،يمالــسإلا نفلل

 .ةءارقلاو ةملكلا ةيمهأبو ينآرقلا مسرلاب ملسملا لقعلا

 فيرعت يف ةعـــساولا تافالتخالا نع رظنلا ضغبو .ةدحوم َدـــصاقمو َطباوـــض نمـــض ،بوردلا ىتـــش يف روطت يمالـــسإلا نفلا نأ ريغ

زمي يمالـــــسإلا نفلا ىقبي ،نفلا
ِ

 بطاخي وهف ،بيذهتلاو ةماقتـــــسالاو ةيلاـــــسرلا دـــــصقمو ،روـــــرسلاو ةجرفلاو عاتمإلا دـــــصقم نيب ج

  .نكمأ ام ةعفنملاو لامجلا نيب عمجيو ،اعم َلقعلاو ةفطاعلا

 ةينفلا ةيــــصوــــصخلا يفنيو ،هريغ هيلع ساقي يذلا يرايعملا ُّنفلا وه يقيرغإلا نفلا نأ نودقتعي يذلا نوقــــرشتــــسملا هاري امل افالخو 

 فلتخمب رهــــشألا ةعبــــسلا نونفلا باوبأ اوقُرطَي نأ مهناكمإب نيملــــسملا نيعدبملا نإف ،يــــرشبلا يراــــضحلا مكارتلا نمــــض ةيمالــــسإلا

 اهماجـــــــسناو اهماظنو اهئادأ يف ممألا اوقبـــــــسو اقباـــــــس كلذ اولعف دقو .ةيئرملا ريغو ةيقيبطتلاو ةيريبعتلاو ةيليكـــــــشتلا اهتافينـــــــصت

 .كلذ ريغو ،ىقيسوملاو تاماقملاو ةكايحلاو ةفرخزلاو تحنلاو ةباطخلاو رعشلاو ةرامعلا تالاجم لثم ةيلامجلا اهتاريبعتو

 نع ريبعتو عاتمإ درجم حبــــصي مل نفلا نأ كلذ ،نفلا تالاجم فلتخم يف ةدئاــــسلا ةيبرغلا ةراــــضحلا ةمحازمب نوبلاطم مويلا مهو 

 ةيــــسايــــسلاو ةيركفلا تاعانقلا عنــــصيو ،عومجلاو بخنلا دوقي حبــــصأ لب ،سانلا نيب يلامجلا بطاختلاو سيــــساحألاو فطاوعلا

 ةراــضحلا يه ،ةفاقثو ةراــضح ضرفيل تافاقثو تاراــضح سِمطيو ،ممأب اممأ قحلُيو تاروثلا عنــصيو قاوــسألا حتفيو ةيراــضحلاو

 يكيرمألا ءانغلاب الإ نوفتحي ال اهبابـش حبـصأ ذإ تكرمأت ،الثم نابايلاو نيـصلا يف ،تافاقثلاو تاراـضحلا قرعأ نأ ىلإ ،ةيبرغلا ةفاقثلاو

  .ةيكيرمألا مالفألاو



 

 

 ةعانـــصلا مامأ دومـــصلاب ةمأل لبِق الف ،ةيبرغلا ةيكيرمألا ةفاقثلاو حلاـــصملا مدخت يتلا ةمعانلا َةوقلا وه يبرغلا نفلا حبـــصأ دقل ،العف

  .يكيرمألا ءانغلاو ةيئامنيسلا

 مدـع تررق اـهحلاــــــــصمو اـهتفاـقث ىلع يبرغلا يفاـقثلا وزغلا ةروطخ تـكردأ يتلا ةداـجلا َلودـلاو ،اـهتراــــــــضحب َةزتعملا ِتاـعمتجملا نأ ريغ

 عفنيو عِتمُي ام ىرن انأدبف ،لئادبلا ةعانــص يف لحلا امنإو ،عنملاب وزغلا ةهباجم نم ىودج ال ذإ ،اهلئادب ةعانــصل تهجتاو مالــستــسالا

 ةيديدجت ًةيملعو ًةيركف تادوهجم بلطتي ليوط قيرطلا نأ ريغ .ةطلــــــستملا ةيرامعتــــــسالا ةيلودلا ىوقلا مومــــــسل عوــــــضخلا نود

 ،مهتراـــضحب نوطبترم نوينطو ةـــساـــس اهدوقي لود اهءارو نكت مل ام حاجنلا مامت فرعت نل ،ةميظع ةيلامو ةينفو ةينقتو ةيميظنتو

  .ةلاسر باحصأو ةيؤر مهل

 مويلا اندنع تناكل سانلا نم نييالملا تاـــرشع يف طقف نيريهـــش نيملفب رثأ يذلا الثم داقعلا ىفطـــصم عدبملا جرخملاو جتنملا مّعُد ولف

 نوؤلمي اعم عاقيإلاو ميقلا يف اومكحت يذلا بابــــشلا نيملــــسملا نيبرطملا ِتاعادبإ نأ امك ،ةدئاــــسلا ةهافتلا امنيــــس سفانت امنيــــس

 نيماـسرلاو نييحـرسملاو نيلثمملاو ءارعـشلاو ءابدألا نع ةوالع .نيروهـشملا نينغملا لثم مهلثم نيعباتملا نم ىمظعلا تاحاـسلاو بعالملا

 ةـيدركلاو ةـيكرتلاو ةـيغيزاـمألاو ةـيبرعلا مهتاـفاـقث فلتخمب يمالـــــــسإلا ملاـعلا نادـلب لـك يف نيدوجوملا نيرصاـعملا نيعدـبملا نيطاـطخلاو

 .اهريغو ةيقيرفألاو هينيصلاو ةيوالاملاو

 قيعي ام انعرش يف دجوي الو ،ةينطو ةرورضو يعرش بجاو هتالاجم فلتخم يف هيف عـــــسوتلاو نفلاب مامتهالا نأب مزجن نأ عيطتـــــسن

 هلالحو مارح همارح ،مالك الإ مهدنع ءانغلا امف ،ازئاج رخآ ٌضعب هاري فزاعملاو ىقيــــــسوملاك امرحم ءاملعلا ضعب هاري ام بلغأف ،كلذ

 .ءاملعلا هيف فلتخا ام يف راكنإلا حصي ال هنأ اعرش مولعملاو ،لالح

 مومع عنمي نأ لقعلا نم الو نيدلا نم سيل نكلو ،طوحألاب مزتلي نأو ،هتايح يف مئازعلاب هـــــسفن ذخأي نأ ملـــــسم درف يأ قح نم

 .هتلق ىلع ..هيف فلتخم وه امب مهطشنيو مهحيريو مهيلسي امو هنوبحي ام يف ،عسوتلاو صخرتلا نم سانلا

 داري تافارحنا يه امنإو ،هتاذ دح يف نفلا ىلع ةجح سيل انـرصع يف هنمـضتيو نفلاب طيحت يتلا داـسفلاو ةليذرلاو نوجملا تالاح نإ

 ةيداعلا ةايحلا يف دجوي ال ذإ ،نولوقي امك ةايحلل يعقاولا عــــــضولاب اهل ةقالع ال مالفألا اهروــــــصت يتلا ةيميمحلا تاطقللاف ،اهميمعت



 

 

 عباـطلا وه مارغلا لـعج نأ اـمك ،هـمارحو هـلالح ،ناردـجلا نيب ىقبي نأ يعيبطلا هـناـكم ناردـجلا نيب وه اـمف ،تاـقرطلا يف اذـه لـثم

  .ةريثك ينفلا ريبعتلل لقتنت نأ حلصت يتلا سانلا لاوحأو ةريثك لزغلا ريغ ىرخألا رعشلا ضارغأ ذإ ايعيبط سيل ءانغلا يف نميهملا

 نم ةـلئاـه ادادـعأ بـطقتـــــــسي هـنأ وهو هـب ماـمتهالا ةرورض يف رخآ عفاد ةـمث ،نفلا ةـلأـــــــسم يف يعـــــــرشلا دـعبلا يف قيقحتلا نع ةوالع

 قاوـــسألا يفو ةحاـــسلا يف ةـــسفانملا ىلع ةلماكلا ةردقلا هل ليـــصأ نف ةمث نكي مل نإو ،بعالملاو ةمخـــضلا تاعاقلا مهب ئلتمت سانلا

 نم نإف ،هيلعو .ممألا عّيــضيو تاعمتجملا دــسفيو ةلمجلاب قالخألا رمدي طباهلا نفلا نإف قاوذألا بذهيو ةليــضفلا ــرشنيو ،ةحوتفملا

 انداجمأل ةآرم نفلا لعجلو ،نونفلا نم ةريثك عاونأب سانلا عاتمإل ةينآرقلا ةيادهلاب اوحلـــستي نأ يمالـــسإلا عوـــرشملا باحـــصأ بجاو

 ،نينانفلا نم لايجأ ةعانــصلو ،انتلاــسرو انميقل امداخو ،انفطاوعو انقاوــشأو ،اننازحأو انحارفأل القانو ،ةينطولاو ةيمالــسإلا ةيخيراتلا

  .هتمأو هدلب ةورثو هتلئاع ةورث يف هعادبإب ديزي اجِتنم نانفلا لعجلو

 ةـــسفانملاو زوربلا ىلع مهدعاـــستو مهتاراهم لقـــصتو نيعدبملا فـــشتكت تامظنمو تايعمجو تاـــســـسؤم ءانب وه كلذ ىلإ قيرطلاو

 .مهتاجتنم رشنل اقاوسأ مهل قلختو مهنيب قسنتو مهبردتو مهرطؤتو ةينفلا بهاوملا عمجتو ،ةينفلا

 

 :ةيضايرلا تاسسؤملا

 ام دــــــسجلل ىطعأ ةيانع نم اهمزلي ام حورلل ىطعأ امكف ،هقح ناــــــسنإلاب قلعتي ءيش لكل ىطعأ ،نزاوتلاو نازيملا نيد مالــــــسإلا نإ

 اـُهلاـمك ققحتيو اـهيلع رَدـقُي ةـينيدـلا تاـفيلكتلا بـلغأو داـهجلاو ملعلاو ةداـبعلاـف ،هـلك ريخلا ءاـعو وه ندـبلاو .تاـهيجوت نم هـحلـــــــصي

 ماقــــــسألاو ضارمألا نم ةيفاعلاو ةحــــــصلا رفوتت امنيح متت ايندلا تاذلم فلتخمب معنتلاو قزرلا بلط نأ امك .مــــــسجلا ةمالــــــسب

 ريخ يوقلا نمؤملا(( :ملــسم هاور يذلا حيحــصلا ثيدحلا يف -ملــسو هيلع هللا ىلــص -هللا لوــسر لوقي كلذلو .يدــسجلا بطعلاو

 هنيدو هدلبو هلهأو هــــسفنل عفنأو اهروــــص لمكأ يف هللا ةدابع ىلع ردقأ يوقلاف ،))ريخ لك يفو فيعــــضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو

 وهف هوليعيو هونيعيل ءاـيوقألا ىلإ جاـتحي دـقو ةـففخملا ةـيداـبعلا ماـكحألاو صخرلاـب لـمعلا ىلإ رطـــــــضي دـق يذـلا فيعـــــــضلا اـمأ ،هـتمأو

 عفتني ةيدسجلا ريغ ةوقلا بابسأ نم رخآ اببس هسفنل عنصيف هتقاعإ زواجتي نأ الإ الضف لقأ هنكلو ،انمؤم ماد ام ريخلا هيفو روذعم



 

 

 هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق يف مهداسجأب اونتعي نأ نينمؤملا لوسرلا رمأ ساسألا اذهلو .اهب عفنيو

  .))اقح كيلع كدسجل نإو(( :ملسم

ـَعأَو(( :-لـجو زع -لاـقف اـهعاونأ لـكب ةوقلا دادـعإـب نينمؤملا -ىلاـعت -هللا رمأ دـقل  ـم مُهَل اوُّدِ ـــــــسا اَّ لْـيَخْلا ِطاـَبِّر نِمَو ٍةَّوُق نِّم مُتْعَطَتْ
ِ

 

ـب َنوُبِهْرُت
ِ

رَخآَو ْمُكَّوُدـَعَو َِّهللا َّوُدـَع ِه
ِ
هِنوُد نِم َني

ِ
يف ٍءَْيش نِم اوُقِفنُت اـَمَو ۚ ْمُهُمَلْعَي َُّهللا ُمُهَنوُمَلْعَت َال ْم

ِ
ـــــــس  بَ

ِ
لـي

ِ
إ َّفَوُي َِّهللا 

ِ
 َال ْمُتَنأَو ْمُكْيَل

 .نادبألا ةحصو داسجأ ةمالس ةوقلا ساسأو ،]60 :لافنألا[ ))َنوُمَلْظُت

 ةايحلل مهدعيو داهجلا ىلع مهبرديو ةلوجرلاو ةوتفلا ىلع هباحصأ يبريو ةوقلا دادعإب متهي -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر ناك

 يرجلاك ،زئاوجلا يطعيو تاقباسملا اهيلع مهل يرجُيو تاضايرلا نم ةديدع عاونأ ىلإ لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا هجويو ،دادعإ نسحأ

 ليخلا نيب تاقابــسلا ميقي ناك ملــسو هيلع هللا ىلــص هللا لوــسر نأ ملــسمو يراخبلا ىور دقف .ليخلا بوكرو ةيامرلاو ةحابــسلاو

 عجشي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو .قباسلا ىطعأو ليخلا نيب قباس هنأ دمحأ نع ةياور يفو ،ةرمضملا ريغو )قابسلل ةدعملا( ةرمـضملا

 لاـقف نومري راـــــــصنألا نم ةـعاـمج ىلع موي تاذ رم هـنأ يراـخبلا نع ءاـجو ،هـناـقتإ دـعب هـكرت نع مهاـهنيو يمرلا ملعت ىلع نيملـــــــسملا

 نإ الأ ،يمرلا ةوقلا نإ الأ(( ربنملا ىلع لاق مالـــسلاو ةالـــصلا هيلع هنأ ملـــسم ىورو ،))ايمار ناك مكابأ نإف ليعامـــسإ ينب اومرا(( :مهل

 :اهل لاقف ةرم اهقبـــس مث ةرم هتقبـــسف اهنع هللا يضر ةـــشئاع عم قباـــست هنأ ةروهـــشم ةياور يفو .))يمرلا ةوقلا نإ الأ ،يمرلا ةوقلا

 مأو ةرامع مأ نع يور امك لاتقلا يف نكراـشي نهـضعب ناكو ،ىحرجلا نجلاعيو ـىشطعلا نيقـسي داهجلل هعم نجرخي ،))كلتب هذه((

 ناك هنأ دمحأ نع ةياور يف ءاج امك ،قابــسلل مهفــصيو يرجلا ىلع لافطألا زفحي ملــسو هيلع هللا ىلــص ناك هنأ امك .ةــشئاعو ميلــس

 ...اذكو اذك هلف قبـس نم(( :لوقي مث مهنع هللا يضر سابعلا ينب ريثكو هللا ديبعو هللا دبع فـصي ملـسو هيلع هللا ىلـص هللا لوـسر

 برعلا نيعراــصملا ىوقأ قباــس هتاذ وهف ةعراــصملا بحي ناكو ،))مهمزتليو مهلبقيو ،هردــصو هرهظ ىلع نوعقيف ،هيلإ نوقبــسيف لاق

 نيباــش نيب ةعراــصملا يف ةقباــسم مالــسلاو ةالــصلا هيلع ىرجأ هنأ دحأ موي يف ةروهــشملا ةــصقلا يفو ،هبلغو ديز نيب ةناكر ةيلهاجلا يف

  .يمرلا يف لضفألا عفارو ةعراصملا يف لضفألا ةرمس ناكو ،ةوزغلا يف ةكراشملل امهتزاجإل بدنج نب ةرمسو جيدخ نب عفار امه

 تامظنم نم مهملا عاطقلا اذه ريوطتل لذبي ام لكو ،مالـسلاو ةالـصلا هيلع ىفطـصملا ةنـسب ملـسملا مازتلا نم ةـضايرلاب مامتهالا نإ

 نم ظفحيو ةيمومعلا ةحـصلا ىلع ظافحلا يف مهاـسي اممو ،اننيد يدهب مازتلالا قمع نم مه ةيبعـشو ةيمـسر تاـسـسؤمو تائيهو

 بلقلا ضارمأك ةكرحلا ةلقو يدــــــسجلا لومخلا اهيف ببــــــستي يتلا ضارمألا نم ريثكل جالعلا فيلاكت ففخيو ماقــــــسألاو ضارمألا



 

 

 ،ةيدسجلا ةحصلاو ةيندبلا ةقايللا بابسأ نم يساسأ ببس اهنأب اهيلإ رظن اذإو .ةيسفنلا ضارمألا نم ديدعلاو يركسلاو نييارشلاو

 هلوق قفو فارسإلا مدع ىلع مئاقلا يحــــــصلا لكألا وهو ةحــــــصلا ىلع ةظفاحملا ناكرأ نم نيرخآ نينكرب كلذك مامتهالا بجي هنإف

 ةيـسفنلا تاطوغـضلا نع داعتبالا مث ،ةمولعملا ةراـضلا ةيئاذغلا داوملاو ةنطبلا نع كلذب داعتبالاو ،))اوفـرست الو اوبرشاو اولكو(( :ىلاعت

 امو ةيئاذغلا ةيعوتلا ىلع سانلا ةدعاـسمل ،ةهجوملا جماربلاو ةـصـصختملا تاـسـسؤملا لالخ نم ،لذبي ام لكو ،رتوتلاو بـضغلا تالاحو

  .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ىوقتلاو ربلاو ريخلا نم وه ىضرملا ةدعاسمو ةيسفنلا ةحصلاب قلعتي

 راثآ يف ةدهاــــــش اهيف ةــــــسفانملا نيدايمو تاحاــــــس تيقب ،ةيبعــــــش ةعتم لظت الو ةــــــضايرلا تناك دقف ةيحــــــصلا دئاوفلا نع ةوالعو

 ةعباتمل عمجت ،ةعباتم رثكألا يهو ،لاجرلاو ءاــسنلاو راغــصلاو رابكلا ،ةكراــشم ــرشبلا ينب تايلاعف رثكأ مويلا يهو ةقباــسلا تاراــضحلا

 لاطبأ راــص ىتح ،بابــشلا اــصوــصخو ،سانلا ىلع ميظع ريثأت اهلو ،رخآ يــرشب طاــشن يأ عم ثدحي ال امب ،نييالملا اهفانــصأ فلتخم

 قفني يتلا تالجملا ربكأ نم ةــضايرلا دعتو ،مهتافــرصتو مهلاوقأ يف لب مهرعــش تاحيــرستو مهــسابل يف مهنودلقي مهل ةودق ةــضايرلا

 .اهيف شعشعي يتلا تاعاطقلا رثكأ نم تراص ىتح داسفلا اهيف لخدو ،ةريبكلا ةيحبرلا تارامثتسالا اهيلإ هجوتتو لاملا اهيف

 اذه يف نوحلاــــــصلا لخدي مل نإو ،تاعمتجملاو دارفألاب ةراــــــض نكت مل امو هللا عرش فلاخت مل ام ةحابم ةيرطف ةيــــــرشب ةلاح ةعتملا نإ

 عوــــرشملا باحــــصأ نإف هيلعو ،اميظع اداــــسف هب نودــــسفيف نودــــسافلا هيلع رطيــــسي هتاودقو هزومرو هملاع اوعنــــصيو مهملا لاجملا

 ،عمتجملا ةحـص يف ةمهاـسملاو مهدارفأ ةحـص ىلع ةظفاحملل ةيـضايرلا تاـسـسؤملاو تامظنملا قالطإب اومتهي نأ يمالـسإلا يراـضحلا

 .كلذ مهنكمأ ام ةليذرلا ىلع قيرطلا اوعطقيو ةليضفلا هيف اورشنيو سانلا اوعتميلو

 

 :رارقلا معدو تاساردلا زكارمو ةيثحبلا تاسسؤملا

عَفْرَي ..(( :11 ةـيآلا نم ةـلداـجملا ةروـــــــس يف هـناـحبـــــــس هـلوقب ملعلا ةـميق نم ىلاـعت هللا ىلعأ دـقل
ِ

 اوُتُوأ َنيِذَّـلاَو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذَّـلا َُّهللا 

ب َُّهللاَو ٍتاَـجَرَد َمْلِعْلا
ِ

بَخ َنوُلَمْعَت اـَم
ِ

ـــــــسَي ْلَـه ْلـُق(( :9 ةـيآلا نم رمزلا ةروـــــــس يف هـلوقو ،)ٌ)ري وَتْ
ِ

 ،))َنوُمَلْعَي ال َنيِذَّـلاَو َنوُمَلْعَي َنيِذَّـلا ي

 ةيآلا نم سنوي ةروــــس يف لاقف ،ةرباغلا ماوقألاو خيراتلا ربعو ممألا يف ةمكاحلا ننــــسلا يفو نوكلا قلخ يف اوركفتيل هدابع هللا هجوو

لُق(( :101
ِ

يف اَذاَم اوُرُظْنا 
ِ

ضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا 
ِ

يف اوُرُظْنَي ْمَلََوأ(( :185 ةيآلا نم فارعألا ةروس يفو ،))
ِ

ضْرَْألاَو ِتاَوَمَّسلا ِتوُكَلَم 
ِ

 اَمَو 



 

 

ـــس ْمُكِلْبَق نِم ْتَلَخ ْدَق(( :137 ةيآلا نارمع لأ ةروـــس يف لاقو ،))ٍءَْيش ْنِم َُّهللا َقَلَخ ـــسَف ٌَننُ يف اوُريِ
ِ

ضْرَْألا 
ِ

 ُةَبِقاَع َناَك َفْيَك اوُرُظناَف 

بِّذَكُمْلا
ِ

 هل هللا لهـــس املع هيف سمتلي اقيرط كلـــس نم(( :لاق هللا لوـــسر نأ ةريره يبأ نع ملـــسم ىور يوبنلا ثيدحلا يفو .))َني

إ ُهُلَمَع ُهْنَع َعَطَقْنا مدآ ُنبا َتاَم اَذ(( :لاق هنأو ))ةنجلا ىلإ هب اقيرط
ِ

ـــص :ٍثَالَث ْنِم َّال راَج ٍةَقَدَ
ِ
ب ُعَفَتْنُي ٍمْلِع وأ ،ٍةَي

ِ
ـــص ٍدَلَو َْوأ ،ِه ِحلاَ

ٍ
 وُعْدَي 

 مث ،ةقباــسلا تاراــضحلا مولع تلقنو تمجرتف ،ةيعامتجالاو ةينوكلاو ةيعــرشلا هعاونأب ملعلا ىلع تماق ةيمالــسإلا ةراــضحلاو .))ُهَل

 .تاـصـصختلا فلتخم يف نيملـسملا ءاملعو دهاعم نم اهتايادب يف ةيبرغلا ةراـضحلا تملعتو ،نورقل ملعلا ةلبقو ردـصم يه تحبـصأ

 ةــيعاــمتجالا مولعلا لودــلا حاــجن يف ةــمهملا مولعلا نمو ،ممألا نيب ةوقلاو راــهدزالاو روطتلا يف تواــفتلا بــبـــــــس وه ملعلا لازي الو

 دبع ةمالعلا هدعاوق ىنب يذلا ملعلا وهو ،اهعوقو لبق تالوحتلا عقوتو مهتافـــــرصت بابـــــسأو سانلا لاوحأ مهفو ننـــــسلا ةفرعمو

 نم ةلفغ يف هتمكح برغلا هنع ذخأو ،تاراــــــضحلاو ممألاو لودلا ضوهنو طوقــــــس ببــــــس حرش يف عدبأ يذلا ،نودلخ نب نمحرلا

 مهعئابطو مهتاداعو مهتافاقثب مهتفرعم ساــسأ ىلع اهبوعــش اودبعتــساو اهتاريخ اوذخأو اهيف اوعــسوتو نادلبلا اولتحاف نيملــسملا

 ىلع نوظفاحيو مهتداير نوميديو مهبوعــش نوريــسيو مهتارارق نوددــسي مويلا ةيوقلا لودلا يف نولوؤــسملاو .مهتافــرصت تايفلخو

 .تاساردلاو ثوحبلا ساسأ ىلع ملاعلا يف مهتناكم

 يف تـــرشتنا مث ،ايناطيرب يف ةيادبلا تناكو ةيعانـــصلا ةروثلا دعب لودلا نيب ةـــسفانملا تدتـــشا امنيح تاـــساردلا زكارم ةيمهأ تزرب دقل

 يفو ،ايناملأو اـــــسنرفو نابايلاو ،ايـــــسور مث ةدحتملا ةيكيرمألا تايالولا اهـــــسأر ىلع ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةروطتملا نادلبلا فلتخم

 ىرخألا يه رثكأف رثكأ متهت ةدعاصلا لودلا تذخأو ،ةيثحبلا تاصاصتخالا نم ديدعلا يف ىلوألا بتارملا نيصلا تلتحا ةريخألا ةرتفلا

 ناريإ يتأت يمالــسإلا ملاعلل ةبــسنلابو .يلودلا ديعــصلا ىلعو ةيلحملا اهلكاــشم لحو اهتارارق ديدــستو اهتاــسايــس عــضو يف تاــساردلاب

  .ثاحبألاو ركفلا زكارمب ةمتهملا لودلا ةمدقم يف ايكرتو

 ىلإ رثكأ ليمت ثحبلا زكارمف ،ملاعلا يف ةدوجوملا زكارملا ةعيبط قفو ركفلا زكارمو ثاحبألا زكارم نيب قرفي نم نيــــصــــصختملا نم كانهو

 تايرظنلاو ةيناديملا تايطعملا ىلع دمتعت ركفلا زكارم نأ نيح يف اهجاتنإل اربتعم اتقو بلطتت يتلا ةليوطلا ثوحبلاو يميداكألا بناجلا

 نأ ةـقيقحلاو ،رارقلا باـحـــــــصأل تاـيـــــــصوت ميدـقتو ةددـحم ةـلئـــــــسأ ىلع ةـباـجإلل ةـبرجتلاو ةربخلا ىلعو ثادـحألل ةـيليلحتلا ةـيملعلا

 رمألا قلعتي امنيحو .ءاربخلا نيب لوادتلاو تاعالطتـسالا ليلحتو شاقنلا ةيـضرأ وه ةيميداكألا تاـساردلا ناديم ذإ نيمزالتم نيرمألا

 ةلالدلل ةدحتملا ةيكيرمألا تايالولا يف زرب حلطـصم وهو ،)Think Tank( ىمـسي ام وأ ركفلا زكارم ىلإ هجتي زيكرتلا نإف رارقلا باحـصأب



 

 

 ةمتهملا ةيموكحلا ريغ زكارملا لك ىلع قلطأ مث ،ةيموكحلا ةيجتارتـسالا اياـضقلا يف لوادتلا اهيف متي يتلا ةنـصحملا ةفرغلا وأ ةعاقلا ىلع

 ةرابعلا يه تاـــساردلا زكارم ةرابع تيقب نكلو "راكفألا تاربتخم"ب ةيبرعلا ىلإ مجرتو ،ةفلتخملا ماعلا نأـــشلا رئاود يف رارقلا ةعانـــصب

 .رارقلا معدو تاسايسلا ةعانص زكارم اهنمو ةساردلاو ثحبلا تاصاصتخا لكل ةعماجلا

 ديــشرتو رارقلا ديدــستل ىوــصق ةيمهأ تاــساردلا زكارم لثمت تراــص ةيلودلاو ةيــسايــسلاو ةيداــصتقالاو ةيعامتجالا عاــضوألا دقعتلو

 راطإ يف ءاوـــــس ،ناكملاو نامزلا يف ريغلا ىلإ هرثأ يف يدعتملا رارقلا ذاختا ةيلوؤـــــسم لمحتت ةمهم ةدايقو ةلعاف ةـــــســـــسؤم لكل ريـــــسلا

 ذوفنو ريثأتو ةوق توافتتو .ةيــسايــسلا بازحألا وأ ،ةيعامتجالاو ةيداــصتقالا ةلقتــسملا تاــســسؤملا وأ ،ةفلتخملا ةيموكحلا تاــســسؤملا

 ةريثك تافيرعت كانهو .ركفلا رباخمو تاـــــساردلاو ثوحبلا ىلع اهدامتعا ردقب ةيمـــــسرلا ريغو ةيمـــــسرلا تاـــــســـــسؤملا هذه ةموميدو

 يعناــــصل ةهجوملا ثوحبلاو تاــــساردلاب موقت تاــــســــسؤم يه" :يلاتلا وحنلا ىلع اهلمــــشأ نم تاــــساردلاو ركفلا زكارم ىلع تقلطأ

 ةغايـصل نينطاوملاو رارقلا يعناـص نيكمت فدهب ،ةيلودلاو ةيلحملا اياـضقلا لوح ةنيعم تايـصوت وأ تاهيجوت نمـضتت دق يتلاو ،رارقلا

 تاكرش ،حلاــصم تاعامج ،ةيموكح تاهج ،ةيــسايــس بازحأب ةطبترم زكارملا هذه نوكت دقو ،ةماعلا ةــسايــسلا اياــضق لوح تاــسايــس

 ."ةلقتسمو ةيموكح ريغ زكارم نوكت دق وأ ،ةصاخ

 ةدـيدـجلا ىؤرلاو هـقيرط رينت يتلا تاـمولعملا رارقلا بـحاـــــــصل مدـقت اـهنوك ثـيح نم ،ةريبك ةـيمهأ راـكفألا ةـعاـنـــــــصو تاـــــــساردـلا زكارملو

 ،ةــيعاــبطنالا فقاوملاو ةــيلاــجترالا تارارقلا نم هــظفحت يتلا ،ةــــــــساردــلاو ثــحبلا ىلع ةــمئاــقلا ةــينالقعلا لولحلاو ةــيعادــبإلا راــكفألاو

 تارايخلا اهل رولبي نم ىلإ جاتحت ،تاــــسايــــسلاو فقاوملا يف مــــسحلا اهيلإ دوعي يتلا لوادتلا تاــــســــسؤمو رارقلا ةبحاــــص تادايقلاف

 ةبـــــسانملا ططخلا عـــــضو يف كلذب مهـــــستف ،رايخ لكل ةيلبقتـــــسملا قافآلاو ةيدعتملا راثآلاو ةفلتخملا بناوجلا حـــــضويو لئادبلا مدقيو

 اـمك .رارقلا هـيف يـــــــرسي يذـلا طيحملا يفو ،ذـيفنتلا يف ءاـكـــــــرشلا ىدـل ناـنئمطالاو ةـقثلا قيقحت يفو ،راـهدزالاو روطتلل ةـمداـخلا جماربلاو

 عيجـــشتو ةرفوتملا ةيملعلا تاءافكلا رامثتـــساو ،ةمكحلاو ةربخلاو يأرلا لهأو ءاملعلاو ملعلا ةناكم ءالعإ يف تاـــساردلا زكارم مهـــست

 تايوتــسملل حيــشرتلاو يدايقلا ليهأتلا يف كلذك مهــستو ،يملعلا ىوتــسملا عفرو ةفرعملا نم ةدازتــسالا ىلع ملعلا ةبلطو ةذتاــسألا

 ،اهنومدقي يتلا ءارآلاو ثوحبلا ىوتـسمب مهتاءافك رهظت نأ دعب ،ةـساـسحلاو ةمهملا ةيعمتجملاو ةيموكحلا تاـسـسؤملا يف رداوكلل ايلعلا

 ةرهــــشو ةيقادــــصم تاــــساردلا زكارمل نوكي امنيحو .نينطاوملا مومعل كاردإلاو مهفلا ىوتــــسمو يفاقثلا ىوتــــسملا عفرو يأرلا ريونت يفو

 زكارم عم ةـيكبـــــــش تاـقالع اـهل نوكت نأ اـهنكميو ،ةـيلودـلا تاـمظنملا اـهب متهت يتلا تاـــــــساردـلا يف رود اـهل نوكي نأ نكمي هـنإـف ،ةـيملاـع



 

 

 قيقحتو تاـعاـــــــرصلا بـنجتو تاـمزألل لولحلا ميدـقت يف ،ةـيملعلا ةـيـــــــساـمولبدـلا راـطإ يف ،نواـعت اـهنيب عقيف ،ةـيملاـع ىرخأ تاـــــــسارد

 داحتالاكو ،يمالــسإلاو يبرعلا ملاعلا ىلإ ةبــسنلاب يمالــسإلا نواعتلا ةمظنمو ةيبرعلا ةعماجلاك ،ةبراقتملا لودلا نيب اــصوــصخ ،نواعتلا

 .جيلخلا لود نيب يجيلخلا نواعتلا سلجمو ،ةيبراغملا لودلا نيب يبراغملا

 وأ ةبيرق ةددحم تاجايتحا بـــــسحب ممـــــصت يتلا ،ةيـــــساردلا عيراـــــشملا ركفلا رباخمو ثوحبلا زكارم اهلمعتـــــست يتلا لئاـــــسولا نمو

 قلعتت ةددحم عيــضاوم ةــشقانمل ةربخلاو ملعلا باحــصأو نيــصتخملا عمجت يتلا ةيثحبلا شرولاو تارودلاو ،ىدملا ةديعب وأ ةطــسوتم

 ةيبزح مأ ةيموكح تناك ءاوـس اهعبتي يتلا تائيهلا نم هنم بلطُت اهنإ وأ ،ينعملا زكرملاب ةـصاخ عيراـشملا هذه نوكت دقو ،ماعلا نأـشلاب

 زكارملا نم اددــحم اددــع نأــب دــيفت ريراــقت ةــمثو ،اــهبلطي نمل زكارملا اــهمدــقت ةــيحبر ةــمدــقملا ثوحبلا نوكت دــقو ،صاــخلا عاــطقلا يف مأ

 ةـيبنجأ لودـل اـهتمدـق تاـمدـخل ،رالود نويلم 100 دودـح يف 2014و 2011 نيب اـم اـحاـبرأ تـققح اـهؤاـــــــصحإ مت ةـيكيرمألا ةـيثحبلا

 ريبك مامتها تاذ اياــضق لوح ةماعلا تاودنلاو تارمتؤملا ميظنت زكارملا ةطــشنأ نمو .ةيلبقتــسم ططخو تاليلحتو ريراقت لكــش ىلع

 يتلا ريثأتلا لئاــسو نمو ..ةراثملا اياــضقلاب نومتهملا نوثحابلاو ءاربخلا اهيلإ مدقتــسُي ،ماعلا يأرلاو ةيعامتجالاو ةيــسايــسلا رئاودلا يف

 ةيمالعإلا جماربلاو تاودنلا ميظنتب مالعإلا لئاــسو اهتاجتنمو اهــسفنل قيوــستلاو اهتاهجوتو اهراكفأ ــرشنل تاــساردلا زكارم اهدمتعت

 نيلوؤـسملا عم ةرشابم تاقالع ةيثحبلا زكارملا يلوؤـسمل نوكي ام ةداع ،كلذ ىلإ ةفاـضإلابو ،ةيمالعإلا تاـسـسؤملا عم ةرشابملا تاقالعلاو

 تاـساردلا زكارم موقتو ،ةنزاولا ةيعامتجالاو ةيداـصتقالا تاـسـسؤملاو ةريبكلا ةيحبرلا ريغ تامظنملاو ىربكلا بازحألا ةداقو نييموكحلا

 لــصاوتلاو نيثحابلا نيب راوحلل تاــصنم اهلو ،ةيمقرلاو ةيقرولا عاونألا فلتخمب تاروــشنملاو تاعوبطملاو بتكلا ــرشنب راكفألل ةجتنملا

 .ةفرعملاو ركفلا تاعمتجمو تاساردلا زكارم نيب

 ،برعلا اــــصوــــصخ ،نوملــــسملا لازي ال ،ركفلا جاتنإو تاــــساردلاو ثاحبألا لاجم يف ،يمالــــسإلاو يبرعلا ملاعلا يف لــــصاحلا روطتلا مغر

 ذإ ،ةـيرحلا باـيغ اـهمهأ ،ةريثك باـبـــــــسأل كـلذو ،تاـجرخملاو عونلا ثـيح نم اـــــــصوـــــــصخ ،يويحلا لاـجملا اذـهب ماـمتهالا يف نيفلختم

 لخاد ىتح ةيمـسرلا تاهجلا اهيلع قفاوت ال يتلا ةيملعلا ءارآلا ىلع قييـضتلاو ،يأرلا تاهجوت ىلع ةرطيـسلا ىلع تاموكحلا صرحت

 ةـلكـــــــشم ،كـلذـك باـبـــــــسألا نمو .اـهل ـــــــرصح ال لاـكـــــــشأـب ةدوجوملا ةـليلقلا ةـيموكحلا ريغ زكارملا ةرصاـحمو ،ةـيموكحلا ةـيعماـجلا زكارملا

 قلعتي املو ،اهيأر ريغ ةيؤرل اهدادعتــسا مدعو اهــسفنب اهدادتعال رارقلا معدو ثحبلا زكارم ةيمهأب ةيبرعلا لودلا رعــشت ال ذإ ،ليومتلا

 ةءادر لـيومتلا فعـــــــض رطاـخم نمو .ةـمارص رثكأو دــــــــشأ نوكي اـهتاـمدـخ ريظن لوخد قيقحت نم عنملا نإـف ،ةـلقتـــــــسملا زكارملاـب رمألا



 

 

 طيرفتلاو ريوطتلا صرف عييـضتو قلغلا وأ يجراخلا وأ يلخادلا هوبـشملا ليومتلا يف طوقـسلا وأ ،ةيركفلا تاجتنملاو ةيثحبلا تامدخلا

 ةرجه لثمت ذإ ،ةزيمتملا لوقعلا ةرجه ،يبرعلا ملاعلا يف تاـــــــساردلا زكارم فعـــــــض يف ةببـــــــستملا تالكـــــــشملا نمو .نيدجملا نيثحابلا يف

 جمانربلا اهب ماق ةــــــسارد بــــــسحب ،انويلم اهددع لــــــصيو ،ةئاملاب 31 ةبــــــسن ةروطتملا لودلا وحن ةيمانلا لودلا نم ةيبرعلا ةغمدألا

 ىوتــــسملا ببــــسب تاعماجلا نم ةجرختملا رداوكلا بلغأل يملعلا ىوتــــسملا فعــــض ،كلذكو .ةيبرعلا ةعماجلاو ةدحتملا ممألل يئامنإلا

 تاـمولعملا ىوتـــــــسم ضاـفخنا ،يبرعلا ملاـعلا يف تاــــــــساردـلا زكارم اـههجاوت يتلا قئاوعلا مهأ نمو .هراوطأ فلتخمب ميلعتلل يندـتملا

 ىدل ةركتحم يهو ،ةيقادـصم تاذ الو ةنيـصر ريغ ةيبرعلا ةيتامولعملا نإ ثيح ،تاـساردلاو ثوحبلا ساـسأ دعت يتلا تانايبلا دعاوقو

 .ةيمسرلا تاسسؤملا جراخ تانايب دعاوق ءانب وأ عالطتسا يأ ةيبرعلا لودلا بلغأ عنمت ذإ ،تاموكحلا

 الأ ،يمالــسإلا عوــرشملل ةمداخلا تامظنملاو ةيمالــسإلا تاكرحلا اهلبق نمو ،رييغتلا ىوق ىلع ،تايدحتلا هذه لك نم مغرلاب ،نكلو

 :لاق هنأ -ملـــسو هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر نع هيلع قفتملا ثيدحلا يف تءاج يتلا ةمكحلا نم وهف ،يويحلا لاجملا اذه يف طرفت

 ةمكحلاف ،))اهملعيو اهب ــــيضقي وهف ةمكح هللا هاتآ لجرو ،قحلا يف هتكله ىلع هطلــــسف الام هللا هاتآ لجر :نيتنثا يف الإ دــــسح ال((

 ريخلا نم كـلذـك وه اـهيف قفني لاـم لـكو ،تارارقلا ذاـختا يف دـــــــشرلاو عفنلا عيـــــــسوتل اـهميلعت متيو رارقلا اـهب ذـختي يأ ،اـهب ـــــــىضقي

 ،))هللا الإ هـلإ ال هـنأ ملعاـف(( :19 ةـيآلا نم دمحم ةروـــــــس يف ءاـج اـمك ،ناـميإلا ىلع اـمدـقُم ملعلا نوك نع ةوالع .ثـيدـحلا اذـه يف حودـمملا

 ،ةيمالسإلا ةراضحلا هب تزيمت ريبك لضف لمجملا يف ملعلا لضفو ،ديحوتلاو ناميإلا ىنعمب ملعلا لبق هلل ديحوتو ناميإ روصتي ال يأ

 تاـــســـسؤملا ةماقإ نود هيلع مئاقلا ديدـــسلا يأرلاو ملعلا دـــصاقم قيقحتو ةمكحلا هذه ىلع لوـــصحلا نكمي الو .هالعأ هانركذ امك

 يتلا تاهجلا نم ىتح ايلام ةلقتـسم ةيثحبلا تاـسـسؤملا هذه نوكت نأ ،لـضفألاو ،اهلمع قئارطو اهنأـش ةرادإ يف ةلقتـسملا ةـصـصختملا

 ميظعلا عونلا اذه ىلع ةسوبحملا فاقوألا ءانب وه ةيلاملا ةيلالقتسالل قيرط نسحأو ،ةدوشنملا ةمكحلا ىوتسم يف نوكت ىتح اهئشنت

 يف دادـسلاو اهتارارق يف دـشرلا تنمـضل ركفلا رباخمو تاـسارد زكارم ةلـسلـس ةماقإ ىلإ ةيمالـسإلا تاكرحلا لـصوتت ولو .ربلا لامعأ نم

 ةعانــصو ةلودلا ىلإ اهتركف لقنو اهعوــرشمل نيكمتلا تققحلو ،نمــضأ اهنيب ماجــسنالاو ،لهــسأ باوــصلاب اهتفرعم تناكلو ،اهريــسم

  .فيلاكتلا لقأبو لاجآلا برقأ يف اهب ةضهنلا

 

 



 

 

 ةثلاثلا ةيشاقنلا ةقلحلا

 :ةرفوتملا قاروألا

 هتالاجمو هموهفم ،دوشنملا ديدجتلا ـ 1

 

 يه امو ؟بولطملا ديدجتلا وه امف ،تايفيكلاو لئاـــــسولا ميهافملا يف ديدجتلا بلطتي يراـــــضحلا فانئتـــــسالا وحن روبعلا يدحت عفر

 فانئتــــسالل ةلهؤملا ةــــضهنلا ةعانــــص ىلإ روبعلا لجأ نم يعامتجالاو يسايــــسلا حالــــصإلاو رييغتلا نأــــش يف هتالاجم يه امو ؟هقافآ

 ؟يراضحلا

 قيرطلا اذه ربع انلوــصو كلذ دكأ دقلو .ديدجتلا بلطتي ةمألل يراــضحلا فانئتــسالاو ةدوــشنملا ةــضهنلا قيقحت قيرط نإ

 وبأ هاور يذلا ،فيـــــرشلا ثيدحلا يف ءاج ام ىلع ،ديدجتلل ةيـــــصنلا ةيمتحلا عم ةوحـــــصلا نرقل ةيخيراتلا ةروريـــــصلا ءاقتلا ةطقن ىلإ

 ةنــس ةئام لك سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي هللا نإ" :لاق -ملــسو هيلع هللا ىلــص -لوــسرلا نع -هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع دوواد

 ."اهنيد رمأ اهل ددجي نم

 ققحي امب ،هتأـــــــشن يف هيلع ناك امك هقيرب ىلإ هعاجرإل اميدق راـــــــص دوجوم ءيش ىلع لاغتـــــــشالا ينعي ةغللا يف ديدجتلا نإ

 لك .ةرياغم ســـــــسأو دعاوق ىلع ايلك ديدج ءانبب نايتإلاو دوجوملا ءانبلا مده ىنعملا اذهب ينعي ال وهف ،هلجأ نم دجو يذلا هدـــــــصقم

 حالـــــــص راـبتعاـبو .مداـقتي مدـقتي ال اـمو روهدـتي روطتي ال نمو ددـبتي ددـجتي ال نمو ،نـــــــسأـي دـكارلا ءاـملاـف ،ادـيدـجت جاـتحي ةاـيحلا يف ءيش

 دنعو لاوحألا لك يف ديدجتلاو دوجولا ةبجاو -هللا نذإب -يهف ،تافاقثلاو فارعألا عم اهماجــــسناو ناكمو نامز لكل مالــــسإلا ةركف

 .روصعلا لكل روبعلل لهأتلا ىلع ةرداقو ،ءاضتقا لك



 

 

 ىلع اهليزنتو ،هتايعطقو هتايلكو مالـسإلا دـصاقم ماهلتـسا لالخ نم ،ديدجتلا قيرط نع الإ روبعلا اذه ثدحي نأ نكمي الو

 رهظي يكل نيدلل حيحصلا مهفلا وه ديدجتلا نإ .ناكمو نامز لك عم حلصي امب ،تايلآلاو مظنلاو جهانملاو ماكحألا جارختسال عقاولا

 .نيح لك يف سانلل اعفان ازيزع ارهاظ نوكي نأ ىلع ارداق ،تقو لك يف ةروصلا ددجتم اذاّخأ ،امود اقّارب

 كلذ ىلع مالــسإلا لعجي امب نمزلاو لاحلا هبلطتي ريوطتو ةفاــضإ لكف .ديدجتلا تالاجمل دح دجوي ال ،ساــسألا اذه ىلعو

 ةــيعـــــــرشلا مولعلا فلتخم يفو ،ةــيرادإلا طاــمنألاو جهاــنملاو ركفلاو ميهاــفملاو هــقفلا يف دــيدــجتلا لــخدــيف ،دــيدــجتلا نم وهف ،وحنلا

 .ناطوألاب ةضهنلاو رييغتلاو حالصإلا قئارطو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيلاملا نوؤشلاب قلعتي امو ،ةيتايحلاو

 ديدجتلا نع ثدحتن نيحو ،فيـــرشلا ثيدحلا يف درو ام يف دوـــصقم ديدجت وهف ،يراـــضحلا فانئتـــسالل لهؤي ديدجت لكف

 وأ هـيلإ رخأـتيو هرخآ يف وأ هـيف لـمكتـــــــسي هـلوأ يف نوكي دـقف ،نرقلا نم ددـجم نمز يف ةروـــــــرضلاـب طبـــــــضني ال هـنإـف ،ثـيدـحلا يف اـمك

 .ناكمو نامز لك يف جايتحالا بسحب ،هلك هقرغتسي

 ىلع وأ ةدحاو ةرتف يف نيددجملا نم ةقبطب رمألا قلعتي دقف ،ايــرصح كانه وأ انه ددجم صخــش روهظب ديدجتلا قلعتي الو

 ةمهاــسم يأ نوكتف ،دع الو دح الب نيمهاــسملا نيب عونتيو ديدجتلا عــسوتي دقو ،ةددعتم تاــصــصختو تالاجم يفو ،ةبراقتم تارتف

 يذلا ديدجتلا نأ ،هدكؤن نأ ديرن يذلاو .بير نود ةيديدجت ةمهاــسم يه ةيراــضحلا ةيلهألا راــسم نمــض ةمألا يف درف يأل ةيروطت

 ىلإ عمتجملا نم ةيمالــــسإلا ةركفلا روبع يف مهــــسي يذلا يعامتجالاو يسايــــسلا حالــــصإلا لاجمب قلعتي ام وه جمانربلا اذه يف هلوانتن

 لاقتنالا ليهــستل نيثحابلاو نيركفملاو ءاملعلا دوهج رفاــضت بلطتت يتلا عيــضاوملا عزوتتو .ازاجنإ ــرسيأو ةيلعاف رثكأ وحن ىلع ،ةلودلا

  :اهنم ةديدع تالاجم ىلع ،يراضحلا فانئتسالاف ةضهنلا قيقحتل ،ةلودلا هقف ةلحرم ىلإ ةوعدلا هقف ةلحرم نم

 ال هل ةمداخ عمتجملل ةروص ةلودلا لعجي امبو ،ةيمالسإ ةيؤرب ةيندملا ةلودلا موهفم حضوي امب ،ةلودلا موهفمل يرصع روصت ءانب :الوأ

 ةميق ىلع ينبملا هافرلا ققحي امو ناـسنإلا ةماركو لدعلا نمـضي امبو ،ةيراـضحلا ةيلهألل ةيعمتجملا ةكراـشملا ققحي امبو ،هيلع ةنميهم

 نيب لدعلاو ملـــسلاو نمألا ققحي امبو ،تاطلـــسلا نيب نزاوتلاو ةلودلا يف تاقالعلا موهفمل ديدج ركف ءانب ىلع دعاـــسي امبو ،لمعلا

 دـــــسجي امبو ،بورحلا بوـــــشنو لالغتـــــسالا عنمل ريثأتلاو ةوقلا تاودأ كالتما عم ،عيمجلل حبرلاو يلودلا نواعتلا ةدعاق قفو ،لودلا

 .تاراضحلا مادص لدب يراضحلا لماكتلاو نواعتلا



 

 

 ةـيلاـملاو ةـيداـــــــصتقالا تالاـجملا فلتخم يف ةـينآلا لولحلا مدـقت يتلا ،ةـيومنتلا جماربلل ةـجتنملا ةـيـــــــصـــــــصختلا تاـــــــســـــــسؤملا ءاـنب :اـيناـث

 يف يلاـــسرلا يـــرصعلا بزحلا ىنعم دـــسجتو ،ءارزولاو نييناملربلاو نيبختنملاو نييـــسايـــسلا ءادأ ىوتـــسم عفرتو ،ةيرادإلاو ةيعامتجالاو

 .ةءافكب مكحي مكح اذإو ةءافكب ضراعي يذلا ةسرامملاو باطخلا

 يهو ،اهداـسف يف جامدنا الو ةمظنألا عم مادـص الب رييغتلا نمـضت ةوق نيزاوم جتني امب ةيـسايـسلا ةمواقملا موهفم ىلإ لاقتنالا :اثلاث

 ىوقلا نيب قفاوتلل ابــسانم ىوق نازيم عنــصي يذلا دحلا ىلإ ةيدادبتــسالا ةمظنألا فاعــضإل ىعــست يتلا ةيــسايــسلا رفلاو ركلا كراعم

 .ةيرشبلا ةبرجتلا يف ةفورعملا هلاكشأ نم لكش يأ قفو ،سلسلا يطارقميدلا لاقتنالا ىلع ةينطولا

 عم ،ضعبلا اهـضعب نع ةلقتـسم ةـصـصختم ةيفيظو تاـسـسؤم ىلع ةعونتملا ةيحالـصإلا فئاظولا عيزوتب يفيظولا صـصختلا :اعبار

 لـكيهلا يف فئاـظولا لـك نيب عمجلا اـنكمم دـعي ملف ،ةدـحاولا ةـيؤرلاو ةـلاــــــــسرلا راـطإ يف ،اـهنيب اـم يف لـماـكتلاو قيـــــــسنتلا يف عادـبإلا

 ،ةنكمم ةيلعافلاو ةحجان ةــــسفانملا حبــــصت مل امك ،ةيوعدلاو ةيبزحلا ةفيظولا نيب عمجلا لاثملا ليبــــس ىلع نكمملا نم دعي ملو ،دحاولا

 .دحاولا لكيهلا يف اضعب اهضعب ريس لقثت فئاظولا تناك اذإ ،ةيمالسإلا ةركفلا مدقت ىلع دعاسي امب

 ريثأـتلا تاودأ ةـعاـنـــــــص بـلطتي اـمم ،ةـيفاـك ريغ نكلو ادـج اـمهم ارمأ ةركفلل ريهاـمجلا ةرصاـنم راـبتعا ،ريثأـتلا تاودأ ةـعاـنـــــــص :اــــــسماـخ

 لاـجم يف عادـبإ نم كـلذ بـلطتي اـمو ،ةـهازنو ةـيفرحب لاـمعألاو لاـملا ملاـع ىلإ جولولا ،لالحلا بـــــــسكلا عيجـــــــشت :كـلذ نمو ىرخألا

 كلذكو ،ةثيدحلا لاـــــصتالا لئاـــــسو يف مكحتلاو ةركفلل رصانملا ،مالعإلا لاجم يف ،ةقالعلا تاذ ةـــــصـــــصختملا تاـــــســـــسؤملاو تامظنملا

 .اهل ةيماحلا ةبصعلا ةعانصل تافلاحتلا ةرادإو يندملا عمتجملا تاكبش

 اهنع اربعم ،ةفلتخملا ديدجتلا نيماــضم لكل الماح باطخلا لعجي امب ،ةراهملاو ءادألاو نومــضملا ثيح نم بــسانملا باطخلا :اـسداـس

 ططخو ةينقتو نيوكتو بيردت نم كلذ همزلي امو ،نوبطاخملا همهفي يذلا ناــــسللابو ةلــــصوملاو ةعنقملاو ةرثؤملا بيلاــــسألا نــــسحأب

 .ةمزال ةيقيوست

 ةايحلا دقعت نأ رابتعاو ،ةــــــسراممو اــــــصن ،ةمزلملا ىروــــــشلا ىلإ ةملعملا ىروــــــشلا ىنعم نم ايلعف لاقتنالاب ،رارقلا معد زكارم :اعباـــــس

 سلاجملا نإ لب ،هذوفنو هلــضفو هخيراتو هتيعرشو هتناكم تناك امهم ،دحاولا صخــشلا اهلمحتي نأ نم بعــصأ ةنهارلا ةيــسايــسلا



 

 

 معدو ةعانـــصل تاـــســـسؤم اهدنـــست مل ام ،مكحألاو لـــضفألا تارارقلا ىلإ لـــصوتت نأ اهنكمي ال ،اهتاذ رارقلا ذاختاب ةلوخملا ةيروـــشلا

 .رارقلا

 ةيلحملا تالوحتلا مهف ىلع دعاـــسي امو اهعبتتو ننـــسلا ةظحالم نم ّنكمُي امب :ءارآلا ربـــسو تافاـــرشتـــسالاو تاـــساردلا زكارم :انماث

 ةــيكرحلا تاــيفلخو ذوفنلاو ةوقلا زكارم مهفو اــهبتارتو ةــفلتخملا تارثؤملاو ةــبلاــغلا ةــجزمألاو ماــعلا يأرلاو تاــعمتجملا مهفو ةــيلودــلاو

 .كلذ ريغو ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 يف اوــصــصختيل يبرملاو ةيعادلا دادعإ وه ةوحــصلا ةلحرم يف يوبرتلا جهنملا فده ناك دقل ،يليهأتلاو ينيوكتلاو يوبرتلا جهنملا :اعــسات

 يف اذه انموي ىلإ لوعفملا ةيراـس ةاعدلا جرخت يتلا جهانملا هذه لازت الو ،هب زازتعالاو هلئاـضفو مالـسإلا ماكحأب مازتلالا ىلإ سانلا ةوعد

 نادلبلا لك يف اوحبـــــصأو ،يسايـــــسلا رييغتلاو حالـــــصإلا ىلإ ةيمالـــــسإلا ةكرحلا دارفأ لج هيف لقتنا تقو يف ،ةيوبرتلا تارودلاو رسألا

 ،مهتيعجرمب مهظافتحا عم ،مويلا مهنوك يف كــش الف ،تاموكحلاو سلاجملا يف ةكراــشملاو تاباختنالا لالخ نم مكحلا ىلع نوــسفاني

 ةـــــــسفاـنملا ةـيلهأ مهيف رفوتت ىتح ةـيلودـلا تاـقالعلاو ةـيرادإلاو ةـيـــــــساـيـــــــسلا مولعلا ىلع زكترت ةـينيوكتو ةـيوبرت جهاـنم ىلإ ةـجاـح يف

 .مهريغ عم ةيسايسلا

 ةـــصاخ جماربب مهريوطتو نيعدبملا فاـــشتكا تايلآو ةيـــرصعلا يدايقلا ليهأتلا ةبراقم لالخ نم كلذو .ةيـــرشبلا دراوملا ريوطت :ارشاع

 حيجرت ىلع ةرداقلا ،ةيلعافو ايتاراهمو ايكولــسو ايملع ةنزاوتملا ةيراــضحلا ةيــصخــشلا عنــصي امب ،بابــشلا ىوتــسم ىلع ةــصاخ ،مهب

 لك ةيــصوــصخو ةلحرملا تابلطتم قفو ،تلح امثيح ةزجنملا ةيــصخــشلا ،عاــرصلا ةرادإ يف ريداقملاو رييغتلا حيتافم يف مكحتلاو نيزاوملا

 .ةمهم

  :ةيميظنتلاو ةيرادإلا ةموظنملا يف حوتفملا يزكرماللا يكبشلا طمنلا ىلإ نزاوتملا لاقتنالا :رشع يداح

 عمـــسلا ىلع موقي يذلا ةعامجلا موهفم عم قفاوتيو ،سيـــسأتلا ةرتفو ةيـــرسلا نمز يف حلـــصي قلغملا يزكرملا يمرهلا طمنلا ناك دقل 

 ىلع ولو ةـقثلا لـماـعو ةـيميظنتلا ةـبترملا ةـيمهأ ىلع زكتري يذـلا ،رماوألا دــــــــصاـقم مهف ىلإ ةـجاـح نود ةـيقوفلا تاـميلعتلاو ةـعاـطلاو

 ىلع زكري وهف ،تامولعملا ةيبايـسناو لاـصتالا لئاـسو روطت هـضرف دقف ،فافـشلاو حوتفملا يزكرماللا يكبـشلا طمنلا امأ ،ةءافملا باـسح



 

 

 ةيؤرلاو ةكرتـــشملا ةلاـــسرلا قفو ةردابملا ىلإ عفديو زاجنإلاو ةءافكلل ةـــســـسؤملا يف ةيلـــضفألا يطعيو ،ةيميظنتلا ةبترملا نم رثكأ ةفيظولا

 .اهيلع قفتملا

 لكايهلا يف ةيلخادلا ةـــــسفانملا صوـــــصخب ةلداعو ةنلعمو ةحـــــضاوو ةفافـــــش دعاوق ءانب ،ةيلخادلا ةـــــسفانملا دعاوق ءانب :ــــرشع يناث

 بــــــصانملا وأ تاباختنالا مئاوق يف ةيمــــــسرلا بــــــصانملا ىوتــــــسم ىلعو ،مهلكايه ىوتــــــسم ىلع عوــــــرشملل نيلماعلا نيب ةيميظنتلا

 مدعب مازتلالا رهظي وأ مزتلي مهــضعب ذإ تاقاقــشناو تافالخ يف تببــست يتلا نأــشلا اذه يف ةيجاودزالا يغلي امب ،ةيرادإلاو ةيموكحلا

 .همعدل سانلا دشحيو كلذ يف يضمي مهضعبو ةيلوؤسملا بلط زاوج

 ثيح ،اهترادإ ءوــس ببــسب مقافتت يمالــسإلا فــصلا لخاد تافالخلاو تامزألا نم ريثكف ،تافالخلا لحو تامزألا ةرادإ :ــرشع ثلاث

 نم ءزج تـقولا" ةدـعاـق قفو هدـحو تـقولا لـماـع ىلع وأ فطاوعلا كـيرحتو ظعاوملا ىلع ـــــــرصتقا تاـفالخلا ةـجلاـعم يف داـمتعالا نإ

 يتلا يهو ،اهيلع بردتلا متي تاراهم بلطتي انف تراــص تامزألا ةرادإ نإ نيح يف ،اهلامعتــساو اهمهف يف فــسعتلا عقو يتلا "جالعلا

 .يفطاعلا باطخلا هققحي امم رثكأ ةيلعاف نيبلا تاذ حالصإ ةميق يطعت

 ةنميه :هبابــسأ مهأ نم يذلا ،لايجألا عارص ةيمالــسإلا ةحاــسلا يف نيلماعلا تامزأ مظعأ نم ذإ ،بابــشلاو ةأرملا نيكمت :ــرشع عبار

 ال يتلا ةكئاــشلا اياــضقلا نمو .كلذ ريغ مأ ةين نــسحب ءاوــس ،ةدعاــصلا لايجألا ىلع قيرطلا دــسو تاــســسؤملا ىلع نيقباــسلا ضعب

 ةثعبلا ذنم عـرشلا هدوجو يف لـصف يذلا ،ماعلا نأـشلا يف ةأرملا رودب قلعتي ام ،اهعم لماعتلا نـسحي ال نيحلـصملا نم ربتعم ددع لازي

 ةدايقلا ةيقحأ نيبو ،ةيلئاعلا ةيــســسؤملا دــصقم اهمكحي يتلا ةرسألا يف ةماوقلا موهفم نيب ريثكلا هنأــشب طلخي لازي ال يذلا ،ةيدمحملا

 ضعبل فارعألاو دـيلاـقتلا ساـــــــسأ ىلع ةأرملا رودـل ةـلّبكملا ميهاـفملا ضعبل رييغت نم مزلي اـمع ةوالع ،ةاـيحلا تالاـجم فلتخم يف ةأرملل

 ــرصعلا اذهل ةمئالم حبــصت مل يتلا صوــصنلا ضعبل تاليوأت ساــسأ ىلع وأ ،عــرشلا اهب مزلي ال يتلا ،اهميمعت حــصي ال يتلا تاعمتجملا

  .يعرشلا داهتجالل لاجملا اهيف عستي يتلاو

 

 



 

 

 رييغتلاو حالصإلا تاراسم ـ 2

 

 :ةيؤرلاو ةلاسرلا ـ الوأ

 نأ بـجي ،رييغتلاو حالـــــــصإلا فلتخم يف زجني نأ يغبني لـمع يأ نأـب ّركذـن نأ بـجي ،تاراــــــــسملا نع ثـيدـحلا يف قرغتـــــــسن نأ لـبق

 .مـــهـــلاــــمـــعأ تــــعوـــنـــتو تددــــعـــت اــــمـــهـــم نيـــلـــماــــعـــلا لــــك اــــهـــب مزتـــلـــي ةدــــحوـــم ةــــيؤرو ةــــعـــماــــج ةــــلاــــــــــسرـــل بــــيـــجـــتــــــــــسي

 :-ىلاعت -هللا ءادنل ةباجتـسا ةفلتخملا لمعلا تاحاـس يف مه امنإ مهنأ عيمجلا ـرضحتـسي نأب ،هللا ىلإ ةوعدلا ةلاـسر يهف ،ةلاـسرلا امأ

 ةـعومجم مهف ،]104 – نارمع لآ [ ))نوحلفملا مه كـئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاـب نورمأـيو ريخلا ىلإ نوعدـي ةـمأ مكنم نكتلو((

 هــعاونأ لــكب ريخلا ىلإ ةوعدــلل اومظتناو اوعمتجا ناــجلو تاــــــــســـــــسؤمو طباورو تاــيعمجو بازحأو تاــعاــمجو تاــمظنم يأ ،ممأ

 .هدض نيدضاعتم ركنملا نع يهنلاو ،هيلع نينواعتم هترصنو فورعملاب رمألاو ،هفانصأو

 صاصتخا يأبو ،اهيلإ اوراس قيرط يأ ىلعو ،اهنم اوقلطنا ةطقن يأ نم ةدحاو ةياغ وحن عيمجلا عفدني نأ يهف :ةيؤرلا صوصخبو

 ةيؤرلاو .اهيف نوعقومتي يتلا ةيدايقلا عقاوملا ربع وأ ةيجيتارتــسالا طوطخلا وأ يسايــسلا طخلا ىلع فورظلا هيلإ مهتقاــس وأ هوراتخا

 ،ةيمالــسإلا ةفالخلا طوقــس دعب ،نمزلا نم نرق ذنم ةيمالــسإلا ةكرحلا تأــشن اهــساــسأ ىلع يتلا ،نوــســسؤملا ءابآلا اهددح يتلا يه

 ىلع -ملـسو هيلع هللا ىلـص -هللا لوـسر اهقلطأ يتلا ةدلاخلا ةيؤرلا يهو ."ةمألل يراـضحلا فانئتـسالاو هللا نيدل نيكمتلا " :يهو

 هذه نم ءزج الإ نحن امو ،اههاجتا يف اهلك كرحتت لايجأ اهولتت لايجأ تءاج مث اهوحن نوعفدني هباحـــــصأ لعجف ،ةددعتم لحارم

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملا ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 اهنمو اهبراغمو ضرألا قراشم هغولبو هريغ ىلع مالسإلا روهظب ،اهدورو ذنم ،ًةّرشبم ةيؤرلا تقلطأ يتلا ثيداحألاو تايآلا تناك دقل

 :-لجو زع -هلوق

ـــــــسَْرأ يِذَّـلا َوُه(( ـــــــسَر َلَ ـب ُهـَلوُ
ِ
نيِدَو ٰىَدـُهْلا

ِ
هْظُِيل ِّقَحْلا 

ِ
نيِّدـلا ىَلَع ُهَر

ِ
ـب ٰىَفَكَو ۚ ِهِّـلُك 

ِ
ـــــــش ِهَّـللا هَ

ِ
 وه -لـجو زع -ناـكف .]28 - حتفلا [ ))اًدـي

 .هدعو قيقحت ىلع ديهشلا



 

 

 :ينمزلا لسلستلا قفو اهنمف ،ثيداحألا امأو

 فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا نيرتل ،ةايح كب تلاط نإف(( :هل لاق -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا نأ متاح نب يدع نع ـــــ

 .يراخبلا هاور ."هللا الإ فاخت ال ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا تيأرف" :يدع لاق ،))هللا الإ ادحأ فاخت ال ،ةبعكلاب

 مكاحلا هححــــصو دمحأ هاور »شيجلا كلذ شيجلا معنلو اهريمأ ريمألا معنلف ةينيطنطــــسقلا نحتفتل(( :ةريغملا نب ديلولا نع ــــــــــــ

 .-ىلاـــــــــعـــــــــت هللا دـــــــــمـــــــــحـــــــــب -ةـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــطـــــــــنـــــــــطــــــــــــــــسقـــــــــلا تـــــــــحـــــــــتـــــــــف دـــــــــقو .يـــــــــقـــــــــهـــــــــيـــــــــبـــــــــلاو

 كرتي الو ،راهَّنلاو ليَّللا غلب ام رمألا اذه نغُلْبَيل(( :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر نع -هنع هللا يضر -يرادلا ميمت نع ــ

رَدـَم تـيب هللا
ٍ
رَبَو الو 

ٍ
ب ،نيِّدـلا اذـه ُهللا هـلخدأ َّالإ 

ِ
زَع ِّزِع

ِ
زي
ٍ
ـب وأ 

ِ
لـيلَذ ِّلُذ

ٍ
 دـمحأ هاور .))رفكلا هـب هللا ُّلِذـُي ًّالُذو ،مالـــــــسإلا هـب هللا ُّزِعُي اًّزِع ،

 .-ىلاعت هللا نذإب -ةيؤرلا هذه ققحتتسو .يقهيبلاو مكاحلاو

 :رييغتلاو حالصإلل ةثالثلا تاراسملا ـ ايناث

 ةرورض ىلع دكؤت ةبراقم يهو ،"يفيظولا صـصختلا" ةبراقم اهيمـسن نأ نكمي ةبراقم اهطبـضت تاراـسملا هذه ىلع ريـسلا ةعيبط نإ

 ةدايقلا يف ضعبلا اهــــضعب نع ةلقتــــسم ،ةيؤرلاو ةلاــــسرلا يف عمتجت ةــــصــــصختم تاــــســــسؤم ىلع يمالــــسإلا لمعلا فئاظو عيزوت

 ،رارقلاو لوادـتلا رئاودو ةـيـــــــرشبلا دراوملاو يميظنتلا لـكيهلاـب قلعتي اـم يهو ةـيداـيقلا ةـفيظولا وأ ةـيميظنتلا ةـفيظولا اـهلوأ ،ةرادإلاو

 اهيناثو ،يعامتجالا حالــــصإلاو يسايــــسلا حالــــصإلا تايلمع لالخ نم ةيؤرلا قيقحتو ةلاــــسرلا ديــــسجت نع ةلوؤــــسملا ةفيظولا يهو

 تافـصاوملا لماك كلتمي يذلا يـرصعلا بزحلا ةقيقح هيف دـسجتت نأ بجي يذلا ،يسايـسلا بزحلا اهب موقي يتلا ةيـسايـسلا ةفيظولا

 تامظنم ىلع يجيتارتـسالا راـسملا ربع عّزوُت يتلا ىرخألا فئاظولا مث ..فورظلا لك يف ةطلـسلا ىلع ةيـسايـسلا ةـسفانملل هلهؤت يتلا

 يف ىرخألا تاـمظنملا مث ،ةـيثاـغإلاو ةـيريخلا ةـيعاـمتجالا تاـمظنملا مث ،ةـيوبرتلاو ةـيوعدـلا تاـمظنملا اـهنم ،ةـعونتمو ةدـيدـع ةـــــــصـــــــصختم

 ،ةيلامعلاو ةينهملا تامظنملاو ،ةيوــــسنلا تامظنملاو ،ةيبابــــشلا تامظنملاك ايجيتارتــــسا اجايتحا لثمت يتلا ةيحالــــصإلا تالاجملا فلتخم

 تاـمظنمو ،ناــــــــسنإلا قوقح تاـمظنمو ،كونبلاو ،ةـيلاـملا ظفاـحملا تاـكرشو ،ةـيماـنلا فاـقوألاو ،لاـمعألاو لاـملا تاـمظنمو ،تاـباـقنلاو



 

 

 ،ةيميلعتلا سرادملاو دهاعملاو ،تاـــساردلا زكارمو ،ةينيطـــسلفلا ةيـــضقلل ةمداخلا تامظنملا اهـــسأر ىلعو ةلداعلا اياـــضقلا نع عافدلا

 .كلذ ريغو

 اـهطاـمنأ يف ةـمكاـح ةـيمالـــــــسإلا ةـكرحلا اـهيف لـغتـــــــشت يتلا ةـئيبلا نأـب هـيبنتلا بـجي تاراـــــــسملا هذـه تارقف فلتخم يف ضوخلا لـبقو

 نإف ةيـــرسلل نيرطـــضم مهـــسفنأ هل نولماعلا دجيو الثم ةيلاـــصئتـــسا ةئيبب يمالـــسإلا عوـــرشملا ىلتبُي امنيحف ،ةيميظنتلا اهبيلاـــسأو

 نوكت دقو ،صرف نم هل حاتي ام ردقب اهلك فئاظولا ريــسي يذلا وه يــرسلا ميظنتلا حبــصيو ،حلــصت ال يتأي ام يف اهحرتقن يتلا ةبراقملا

 ةـيبرعلا لودـلا بـلغأ يف اـهزواـجت مت فورظلا هذـه نكلو .حاـتملا بـــــــسح اـهعم فيكتلا نوكيف ةـحاـتملا شماوهلا مغر ةـنمآ ريغ فورظلا

 ةـسكن مغرو تابوعـصلا مغر ،ةيعامتجالا ةحاـسلاو ةيبزحلا ةحاـسلا يف ينوناق دوجو ةيمالـسإلا تاكرحلل راـصو ،هللا دمحب ةيمالـسإلاو

 براـجتلا بـلغأ اـهيلع يتلا ةـيعيبطلا ةـلاـحلل برقأ لـــــــصفلا اذـه يف هـحرتقن يذـلا جذومنلا نأ اـنردـق ساـــــــسأ اذـه ىلعو ،يبرعلا عيبرلا

 .ةمئاقلا ةيمالسإلا

 ةدايقلا زكرم ةبراقمو يميظنتلا راسملا ـ 1

 يفتكن نأ نكمي ناكو ،اهتاذب ةمئاق ةــــــســــــسؤم سيل يميظنتلا راــــــسملا نأ ،ةثالثلا تاراــــــسملا يف ليــــــصفتلا لبق هيلإ هيبنتلا بجي ام

 ىلع سفانُت تحبصأ امدعب ةيمالسإلا ةبرجتلا تاروطت نكلو ،يجيتارتسالا راسملاو يسايسلا راسملا امه ،طقف نيراسم نع ثيدحلاب

 .ةيوعدلاو ةيوبرتلا ةرئادلا يف مأ ةيــــــسايــــــسلا ةرئادلا يف ،نوكي نأ بجي نيأ :ةدايقلا زكرم نع مدتحي شاقنلا تلعج ايمــــــسر مكحلا

 اننأل ،ادج مهم عوــضوملا اذه يف ثيدحلاو ،ةدايقلا زكرم يف انتبراقم حرش نم نكمتن ىتح زيمتم راــسمك يميظنتلا راــسملا اندرفأ ،هيلعو

 .اهلحم نيأ :دسجلا كرحت يتلا حورلا وأ ،هعضن نيأ :دئاقلا لقعلا نع ثيدحلا ةباثمب

 ،ةعامجلا يف مأ بزحلا يف نوكي له ،نوكي نيأ ىلوألا ةدايقلا عقومب قلعتي ةلحرملا هذه يف نويمالسإلا هيناعي يذلا ريبكلا يدحتلا نإ 

 تاــكرحلا براــجت ىلع اــنعالطا لالخ نمو ،اــنتكرح يف ةــليوطلا ةــبرجتلا اــنتملع دــقو .ةــينلع مأ ةــيرس ةــيلعفلا ةداــيقلا نوكت لــهو

 بزحلا وه ةدايقلا عقوم نوكي نأ ،زاجنإلاو ةيلعافللو تايحالـــصلا عزانت مدعو رارقتـــسالل بـــسنألاو ملـــسألا نأ ،ىرخألا ةيمالـــسإلا

 يداهلا يبنلا وه -ملـــسو هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر ناك دقلف ،ةيمالـــسإلا ةيخيراتلا ةبرجتلل برقألا ةروـــصلا يه كلت .يسايـــسلا



 

 

 يتلا ىروـــــشلاب قلعتي ام ىوـــــس مهتارارق مهيلع يلمي دحأ الو رارقلا باحـــــصأ مه نودـــــشارلا ءافلخلا ناكو ،هتلود يف مكاحلا وهو

 .فلخلا نم ةيرس ةقيرطب داقُي يسايس دئاق يمالسإلا خيراتلا يف مايألا نم موي يف نكي ملو ،يأرلا لهأ عم اهنوريدي

 سفانتو مكحلا بلطت ةيــسايــس ةئيه وأ بزح ىلإ عمتجملا يف يوعدلا لمعلا نم لوحتت نيح ةيمالــسإلا تاكرحلل بــسنألاف ،هيلعو 

 تحت ايموي شيعت ةينلع ةدايق ىلع بعـصي هنإ .يبزحلا نأـشلا يف يلعفلا رارقلا باحـصأ مه نيذلا اهتداقب ةـسفانملا لخدت نأ ،هيلع

 .رخآ صاصتخا يف ايموي لغتشت ىرخأ ةدايقل يرس لكشب داقنت نأ حوتفملا يسايسلا اهطيحم يف مئادلا طغضلا

 ،ةيــسفنو ةينمأو ةيــسايــس ،ةريطخ لكاــشم ىلإ يدؤي فلخلا نم هيف مكحتت ىرخأ ةوقل ةهجاولا عقوم يف يسايــس بزحلا َعــضو نإ 

 امك ،بزحلا تاــســسؤم يف ذختُي مل ارارق اوحــرشي نأ يسايــسلا بزحلا ةداق ىلع بعــصي ذإ ،تاقزمتو تالفناو تاعارص يف ببــستيو

 .ةـينلعلا هـتاـــــــســـــــسؤم اـهذـختت ال تارارق هـل نأ نيبقارمللو ةـلودـللو ةداـيقلا يف مهئاـكرشو بزحلا ءاـــــــضعأل اورربي نأ مهيلع بـعـــــــصي

 اهذيفنت ةيلوؤــــسم لمحتي نأ هيلع ،ةريبكلا تارارقلا ذختي نم نأ ،رييــــستلاو ةرادإلا مولعو ةدايقلا لوــــصأ يف ةيــــساــــسألا ةدعاقلاو

 .ىرخأ ةمظنم نم فلخلا نم ّريــسُي نأ ،ةــضراعملا يف وأ ةلودلا يف ،يسايــس لوؤــسم وأ يسايــس بزحل ادبأ حــصي الف ،اهتاعبت لمحتو

 تاحومطلا نع ّلخت ةلاح يف مهـــــسفنأ نودجي وأ ،مايألا نم موي يف هتداق درمتي دق هريغ تارارقل عـــــضخي يذلا يسايـــــسلا بزحلاو

 .ةيسايسلا ةحاسلا يف نأش هل نوكي الو ةيتاذلا هتوق نم شيعي ال افيعض بزحلا حبصيو ،مهعادبإ لقيو نورتفيو ،ىربكلا

 ،لـمحت يتلا ةـيوبرتلاو ةـيوعدـلا ةـمظنملا بـلغألا يف وهو يجيتارتـــــــسالا راـــــــسملا تاـمظنم نم ةـمظنم يف يداـيقلا ميظنتلا نكـــــــسي دـق

 يتلا ةعامجلا نأل ،ةينلع ةمظنم ةيوعدلا ةعامجلا تناك نإو ىتح ادج ئيـــــس جذومنلا اذه نكلو ،ةعامجلا مـــــسا ،ةبرجتلا بـــــسحب

 ،اهبــسانت يتلا ةيلوؤــسملا اهلباقت ال ةريبك ةطلــس اهــسفنل حنمت يهو ،هيوقت الو هفعــضت هب ةــصاخلا هتاــســسؤمو هتدايق هل ابزح دوقت

 ةلءاـــسملاو ةيفافـــشلا بيغت ةيلوؤـــسملاو ةطلـــسلا تقرتفا املكو .ةيمـــسرلا تاطلـــسلا مامأو ماعلا يأرلا مامأو بزحلا يلـــضانم مامأ

  .رمألا داسفو فسعتلا عقيو

 يسايــسلا لمعلا دوقي ،يسايــسلا بزحلا وه ةديدجلا هتلحرم يف يمالــسإلا عوــرشملا يف يدايقلا ميظنتلل يعيبطلا ناكملا نإف ،كلذلو

 يف ةيعيبطلا ةلاحلا نإ .يكبـشلا طمنلا ةطـساوب ضيوفتلاب يندملا عمتجملا تاـسـسؤم دوقيو ،هـسفن نع ةلاـصأ بزحلا يف رشابم لكـشب

 يتأي اهل اعبتو ةلودلل ةيـــسايـــسلا ةفيظولا راطإ يفو ،اهتـــساـــسو اهلود خيرات الإ ممألا خيرات امف ،دوقت يتلا يه ةـــسايـــسلا نأ ،خيراتلا



 

 

 ملاعلا يف ةيوعدلا ةيمالــــسإلا تاميظنتلا بلغأ نأ ،ةــــسايــــسلل ةدايقلا نأ دكؤي اممو .اهتيمهأ ىلع ىرخألا ةيراــــضحلا تالاجملا خيرات

 لهأ دنع اهل ةمـس حـضوأ تاب ةيـسايـس بازحأ ىلإ لوحتت مل يتلا تامظنملاو تاعامجلا ىتحو ،ةيـسايـس بازحأ ىلإ تلوحت يمالـسإلا

 .يسايسلا تمسلا وه اهدلب

 عمتجملا تاسسؤم ىلع عزوت يتلا ىرخألا فئاظولا تامظنم ةيمهأ نم اذه للقي ال ،دوقت يتلا يه ةسايسلا نإ لوقن نيح اننأ ريغ 

 ،ةيعمتجملا ىرخألا فئاظولا ةوق نود ةـــــسايـــــسلل حاجن ال لب ،ةـــــسايـــــسلا ةفيظولا نع ةيمهأ لقي ال ةريخألا هذه رود نإ لب ،يندملا

 يف ةيمالـــسإلا ةرظنلا قفو ،اهيف اهتابث يفو ةلودلا ىلإ ةركفلا لقن يف دعاـــسي يذلا وه يعامتجالا حالـــصإلا هعنـــصي يذلا ماعلا يأرلاف

 .اهرودو ةمألا موهفمو اهرودو ةلودلا موهفم نيب نزاوتلا

 ةمألل يطعت اهنكلو ،هرمأ يعـــــرشلا مكاحلا ةعزانم مدع ضرفتو ةلودلل َةدايقلا يطعت اهنأ ،فئاظولا عيزوت يف مالـــــسإلا ةفـــــسلف نإ 

 يف هـبقارت يتلا يهو ،هـعزنتو مكاـحلا راـتخت يتلا يه ةـمألاو ،ةـيقاـب ةـمألا نكلو ءيجتو بـهذـت مالـــــــسإلا يف لودـلاـف ،ةـيمهأ رثكألا رودـلا

 يتلا ةيناملعلا ةثيدحلا ةلودلا موهفم نع فلتخت ةفــــــسلفلا هذهو ،ةلودلا رود نم ربكأو مهأ ةراــــــضحلا ءانب يف اهرودو ،همكح ءانثأ

 ضورفم ديدج نيد ىلإ َةيداملا تلوحو ةقلطملا اهَتطلــس تثروف َةــسينكلا ُةينيداللا ُةيناملعلا تارايتلا تبلغ نأ دعب ،ابوروأ يف تلكــشت

 ةفاح ىلإ ةثيدحلا ةلودلا لظ يف لــصي رصاعملا ملاعلا داكيَل ىتح ةطلــسلاو ةورثلا يف ذوفنلا باحــصأ نم ٌةيلقأ تمكحتو ،عيمجلا ىلع

 .ةيواهلا

 ينعي ال يسايـسلا بزحلا يف نوكت نيح ارارقتـساو انامأو ةيلعاف رثكأ نوكت يمالـسإلا عوـرشملا ةدايق نأب ملـسُن امنيح ،ىرخأ ةهج نمو

 حبـصت ىتح اهـسـسؤي يتلا يندملا عمتجملا تاـسـسؤم ىلع ةلماك ةرطيـس رطيـسي وأ تاـصاـصتخالا لك يف لغتـشي حبـصي بزحلا نأ اذه

 عمتجملا يف اريثأت رثكألا وه نوكي بزحلا نأ اذه ينعي ال ،بزحلا يف نوكي ةدايقلا نيكـــــــست نإ لوقن امنيح اننأ امك .هل ةعبات ناجل اهنأك

 رثؤت يهف ،هرمأ مكاحلا عزانت ال اهنوك نم مغرلابو ،اريثأت رثكألا يه ةيعــرشلاو ةيوعدلا تايعجرملا نوكت دقف .ةيعمتجملا تاــســسؤملا نم

 نإف ،ةيــــضرألا ةركلاو سمــــشلاب اذه ىلع الثم بــــرضن ولو ،ماعلا يأرلا يفو ةيبعــــشلا تاهجوتلا يف اهريثأت لالخ نم اريثك عمتجملا يف

 همرك يذلا مدآ نبا وه ضرألا نكـسي نم نأ نم مغرلاب ،ءفدلاو رونلا ردـصم يه يتلا سمـشلا رادم يف ريـست نأ ىلإ ةرطـضم ضرألا

 نوكت ،ةوعدلاو ةــــــسايــــــسلا كلذكو .تدمج اهنع تدعتبا ولو تقرتحا سمــــــشلا نم ضرألا تبرتقا ولو ،هتكئالم هل دجــــــسأو هللا

 .ةيمالسإلا ةوعدلا نم يتأي ريثأتلاو ءفدلاو نزاوتلاو رونلا نكلو ،ةسايسلل ةدايقلا



 

 

 زكرم نوكي نأ ام ةلحرم يف ضرفت ،لودلا فلتخم يف براجتلا بــــــسحب ،ةــــــصاخلا فورظلاو ةيخيراتلا تاقايــــــسلا تناك نإو ىتحو

 نإ .نكمم ريغ حبـــصأ ،ةدحاو ةدايق تحتو ةيوعدلا ةـــســـسؤملا يف اهلك فئاظولا عمج نإف ،)ةعامجلا( ةيوعدلا ةـــســـسؤملا يف ةدايقلا

 .ةطلسلا ىلع ةيسايسلا ةسفانملا ةيمالسإلا تاكرحلا لوخد عم هتيلعاف تهتناو نمزلا هزواجت دق يميظنتلا طمنلا اذه

 لثمتت تناكو ،ةيــــــضاملا ةوحــــــصلا دوقع ربع ةدحاو ةدايق تحتو دحاو لكيه يف اهلك اهفئاظو عمجت ةيمالــــــسإلا تاكرحلا تناك دقل

 ةيعامتجالا ةفيظولا سرامي يذلا هتاذ وه ةيوبرتلاو ةيوعدلا ةفيظولا سرامي يذلا ميظنتلاف .وحنلا اذه ىلع جهنملا ةيلومــش موهفم

 ،كلذ ريغو ،ةيبابــشلاو ةيوــسنلا ةطــشنألاو ،ةينفلاو ةيــضايرلا ةطــشنألا فلتخمو ،ةيباقنلا ةفيظولاو ،ةيــسايــسلا ةفيظولاو ،ةيريخلا

 ريثكب ترعـش ،ةلودلل ةيمـسرلا تاـسـسؤملا نم تبرتقاو ةيـسايـسلا ةـسفانملا تلخد امنيح اهنأ ريغ .قلغم يمره يميظنت طمن نمـض

 ثدحي مل .ميدقلا لكــــــشلا ىلع يقب نم اهنمو فئاظولا ةرادإ ريوطت يف دهتجا نم اهنمف ،طمنلا اذه دامتعا ةلــــــصاوم يف جرحلا نم

 ريـــــــصم يف ةـمكاـحلا يه ةدـيدـجلا ةـئيبلا يف ،تاـمزألاو تاروطتلاو ،اـهيلع لـــــــصحتملا جئاـتنلا تذـخأو عوـــــــضوملا لوح اـهنيب داـج شاـقن

  .ةيمالسإلا تامظنملا اهيلإ يهتنتس يتلا ةيرادإلاو ةيميظنتلا ةروصلا

 ،رارمتـسالا ىلع ةردقلل ديدجتلا ىلإ عيمجلا رطـضيـسو ،انكمم ةدحاو ةدايقو دحاو ميظنت تحت فئاظولا ةرادإ يف رارمتـسالا نوكي نل

 :يلي ام يف فئاظولل يميظنتلا جمدلا ةبوعص لثمتتو

 ىلع سفانت تحبــصأ امنيحو ،اهريغب اهتقالع يف ةلماك ةينيد ةبراقم نمــض لمعت ةوحــصلا نمز يف ةيمالــسإلا تاكرحلا تناك دقل ـــــــــ

 ةفـــصلا اهيلع تبلغ تانايكو ةيـــسايـــس بازحأ ىلإ اهتاميظنت تلوحتو ةيـــسائرلاو ةيناملربلاو ةيلحملا تاباختنالا لك يف كراـــشتو مكحلا

 تردـــــــصف ،ةـيريخلا اـهتاـيعمج نم اـقالطنا وأ ،ينيد ساـــــــسأ ىلع مهـــــــسفاـنت نأ اـهنم نولبقي اـهعم نوـــــــسفاـنتملا حبـــــــصي مل ،ةـيبزحلا

 .ةيسايسلا بازحألاب ةيندملا تايعمجلل ةيميظنتلا ةقالعلا تعنمو ينيد ساسأ ىلع يبزحلا لمعلا عنمت لودلا لك يف تاعيرشتلا

 وعدملا نم جاتحي ال ةيعادلا ناكو ،وعدملاب ةيعادلا ةقالع ريهامجلاب مهتقالع تناك ،هللا ىلإ ةاعد ةيمالسإلا تارايتلا ةداق ناك امنيح ـــــــ

 تاـيعمجلا تاـكبـــــــش يف ةاـعدـلا لاـغـــــــشنا نأ اـمك .ربكأ ةـيعادـلا ىلإ وعدـملا ةـجاـح تـناـكف ،ةـماـقتـــــــسالاو ةـيادـهلا ءادـنل بـيجتـــــــسي نأ الإ

 ةقومرم ةناكم ةاعدلا لان ،ساـــسألا اذه ىلعو .اروكـــش الو ءازج مهنم نيديفتـــسملا نم نورظتني الف هللا ةاـــضرم ءاغتبا ناك ةيمدخلا

 سمألا ةاعد حبــــصأ تاباختنالا يف نوكراــــشي اوحبــــصأ امنيح مهنأ ريغ .مهايندو مهنيد يف مهيلإ ةــــساملا سانلا ةجاحل ريهامجلا دنع



 

 

 يف ةيلوؤـــــسملا بتارم ىلإ اولـــــصوت امنيحو ،تاباختنالا يف مهتاوـــــصأ نود دوجو مهل نوكي نأ نكمي ال ذإ ريهامجلل اجايتحا رثكألا مه

 تناك امهمو .ةددعتملا ةيعامتجالا مهبلاطم قيقحت مهنم نورظتني مهيلع نوتوـــــصملا حبـــــصأ تاموكحلاو تاناملربلاو ةيدلبلا سلاجملا

 ،انه نمو .حلاـصملا ىلع نوـسفانتم ايند بالط مهنأ ىلع مهيلإ رظني ةيـسايـسلا ةحاـسلا يف نم بلغأ نإف ،نييمالـسإلا ةـساـسلا اياون

 وأ ،مهلكاــــــشمل الولحو جمارب امنإو ،ةيباختنالا تالمحلاو ةيــــــسايــــــسلا ربانملا يف اداــــــشرإ الو اظعو ءالؤه نم نولبقَي ُسانلا حبــــــصي مل

 اهمدقت يتلا ةيعامتجالا تامدخلا حبــــــصت مل امك .نيدبتــــــسملا ماكحلا نم مهيلع ةطلــــــسملا ةــــــشيعملا ءوــــــسو ملظلا نم مهــــــصيلخت

 ةيحــــــصلا تامدخلاو نكــــــسلاو ليغــــــشتلا ىوتــــــسم ىلع سانلا مهنم هرظتني يتلا جايتحالا مجح عم ائيــــــش يواــــــست مهتايعمج

 .يهتنت ال يتلا تاعافشلاو ةيمسرلا ةيميلعتلاو

 ةفطاعلاب نوحشم ضراعم باطخ نم رثكأ بلطتي ال ،اطيسب يسايسلا مهلمع ناك ،ةيباختنالا ةسفانملا نويمالسإلا لخدي نأ لبق ــ

 ،نكلو .يعامتجالاو يوبرتلاو يوعدلا ديعــصلا ىلع هنونــسحي ام يف ربكألا تقولا مهنم ذخأي ام ىلإ نوفــرصني مث ةينيدلا صوــصنلاو

 نأ اوكردأ مث اـهب الإ ساـنلا نيب نوفرعُي ال مهزومر بـلغأ حبـــــــصي مل ىتح مهتقو لـك مهنم تذـخأ ةـــــــساـيـــــــسلا يف اـيلك اوطرخنا نيح

 ةهبجلا ىلع مهلاغـــشأ تبعـــشت دقل .ةيلاملاو ةيـــرشبلا مهدراومو مهتاقوأ لج مهنم ذخأت ادج ةليقث ةيـــسايـــسلا ةـــسفانملا تابلطتم

 ةيسايسلا تاشاقنلاو ،مالعإلا لئاسوو نيلوؤسملاو ةرادإلاو بخنلاو ريهامجلاب رشابملاو مئادلا يمتحلا لاصتالا ثيح نم ،ةيسايسلا

 دراوملا بيردتو جماربلا دادعإو ،تاقفاوتلاو تافلاحتلا نع لـــصاوتملا ثحبلاو موـــصخلا ةهجاومو ،فارطألا فلتخم عم يهتنت ال يتلا

 تاكبـــش عيـــسوتب رمتـــسملا لاغـــشنالاو ،ةيموكحلاو ةيناملربلا ةطـــشنألاو ةبختنملا سلاجملا ةعباتمو ةيباختنالا تالمحلا ةرادإو ةيـــرشبلا

 .ةيلاملا دراوملا نع ثحبلاو ،جراخلاو لخادلا يف تاقالعلا

 يأو .يسايـــسلا صاـــصتخالا جراخ رخآ لمع يأ نم ةعزانم يأ لمحتت الو هلك رمعلا ذخأت ةقاـــشلاو ةليقثلا تايلوؤـــسملا هذه لك نإ 

 ىوقلا حلاــصل ناهرلا ــرسختــس ،ةيــسايــسلا ةــسفانملا يف ءاقبلا ىلع اهــصرح نمــض ىرخألا فئاظولاب اهلاغــشنا ءاقب ىلع ــرصت ةمظنم

 .ةدحاو ةهبج ىلع اهتقوو اهتايناكمإ لك رخست يتلا ةسفانملا ةيسايسلا

 نإ .ةسايسلا يف لغتشي لكيهلا اذه ناك اذإ اصوصخ ،اهلك عيضتس دحاولا لكيهلا لخاد فئاظولا لك تيقب ول ،تقولا تاذ يفو ـــــــ

 فئاظولا لك ىلع ــــــيضقتو ،اهزواجت نكمي ال ةمزأب ةددحمو ةقحالتم اهتاقاقحتــــــساو ،دراوملاو تاقوألاو لوقعلل ةذاّخأ ةــــــسايــــــسلا

 ادـج ةـمهم اـهريغو ةـيعاـمتجالاو ةـيوبرتلاو ةـيوعدـلا ىرخألا فئاـظولا نأ اـمك .ميظنتلا سفن يف اـهبحاـــــــصت تـناـك اذإ اـهقيرط يف ىرخألا



 

 

 ايموي لمع قرف اهلجأ نم لغتـشيو ةيروـرضلا دراوملاو مزاللا تقولا اهل رخـسي مل نإو ،ةريبك ةيـرشبو ةيدام دراوم ىرخألا يه بلطتتو

 ،رارق نودو عقاولا رمألاب ،ةيعامتجالا فئاظولا كلت تكرت ةيمالـــسإ تاكرح دنع ايلمع كلذ انيأر دقو ،رثدنتو عيـــضتـــس مئاد لكـــشبو

 .دحاولا لكيهلا يف ةيسايسلا ةفيظولا ةسفانم ناهر مامأ اهعضو مت نيح

 امو يسايـــس وه ام نيب لـــصفلا اهـــساـــسأ ،ةددجتم تابراقمو ةديدج ةقيرطب فئاظولا عيزوت نم دب ال ،اهريغو بابـــسألا هذه لكل

 تاحلطـصمو تارابع سيـسأت ديرن امنيح اننأ يف كـش ال .ةيوعدلا ةفيظولا اهـسأر ىلعو ىرخألا ةيلاـسرلا ةيحالـصإلا فئاظولاب قلعتي

 يوعدـلا نيب لـــــــصفلا" :ةراـبع يهو ريثكلا اـهنأـــــــش يف بـتُك ةراـبع يمالـــــــسإلا لـمعلا ةـحاـــــــس يف زرب دـق هـنأ دـجن ،موهفملا اذـه لـمحت

 الإ نكت مل هذه لـصفلا ةرابعل مهلامعتـسا نأكو ،ةيبرتلاو ةوعدلا يف اوطرف ديدجلا هجوتلا اذه ىلع راـس نم ضعب نكلو ،"يساـسلاو

 نمو .يوعدلا نأــشلا يف الو يسايــسلا نأــشلا يف ال ارقتــسمو اتباث وأ اتفلم ائيــش اوزجني مل ،ريخألا يفو ،ةيوعدلا ةفيظولا كرت لجأ نم

 ينعت يتلا ةيوعدلا ةفيظولاو ةيــــسايــــسلا ةفيظولا نيب لــــصفلا وه يوعدلاو يسايــــسلا نيب لــــصفلا نأ مهف نم كانه ،ىرخأ ةهج

 ينيدلا داــشرإلاو ظعولا ينعت ةوعدلا نأ ينعي ال ةمألا ةــضهن هب دــصقُي يذلا يحالــصإلا لمعلا نأ ةقيقحلاو ،ينيدلا داــشرإلاو ظعولا

 ،ةيعمتجملا حئاـــرشلاو ةيـــصـــصختلا تالاجملا فلتخم ربع يعامتجالا حالـــصإلاب قلعتي ام عيمجو ريخلا بورد لك لمـــشت يه لب طقف

 عطقلا ينعت يهف ،ةمئالم ريغ لـــــــصفلا ةملك نأ امك .يلاـــــــسرلا موهفملاب ةيوعدلا ةرئادلا يف كلذك لخدت ةـــــــسايـــــــسلا نوك نع ةوالع

 جهانمو ةيلاع ةبرجت تاذو ةريبك تاكرحب يدؤتــس اهنأل ،ةيمالــسإلا ةكرحلا ةريــسم نم ةلحرملا هذه يف بــسانم ريغ رمأ وهو ،ةرداغملاو

 ،"زييمتلا" ةملكب "لــصفلا" لادبتــسا ،لــضفألاف .اهــضعب نع ايلمع ىلختتف ،ريبدت الو طيطخت نود اهفئاظو نيب عطقت نأ ىلإ ةميوق

 يوعدلا نيب لــــــصفلا" ةرابع نأ نم مغرلابو ."يسايــــــسلاو يوعدلا نيب زييمتلا" ةرابعب "يوعدلاو يسايــــــسلا نيب لــــــصفلا" ةرابعو

 ربعت ال اهنوك ثيح نم ةيميهافم ةلكـشم حرطت يهف ،يمالـسإلا ركفلا يف اريبك اروطت كانه نأ ىلإ رظنلا تفلت ةيوق ةرابع "يسايـسلاو

 موهفملا نوكي يكل ،"يفيظولا صـــصختلا" ةرابع انرتخا ،ساـــسألا اذه ىلعو .ةيحالـــصإلا فئاظولا لكل ديدج رييـــستل ةلعاف ةيلآ نع

 .صصختلا ساسأ ىلع اهلك ةيحالصإلا فئاظولا رييستو عيزوتل ةدوصقم ةيكرح ةمث نأب يحوي ةقد رثكأ

 ققحتو ةحجانو ةلهــــس ةيدايقلا ةمهملا حبــــصت ،يسايــــسلا بزحلا يف ةدايقلا زكرم ةركف دمتعي يرادإلاو يميظنتلا طمنلا نوكي امنيح

 بابـسأل ،رارصإ كانه ناك اذإ ،نكلو .ةيؤرلا وحن لـصاوتملا ريـسلاو فـصلا رارقتـسا يف اريثك مهـستو ،ةيـسـسؤملا ةيدايقلا ةرطيـسلا ىنعم

 ،ةيوعدلاو ةيعـرشلا ةيعجرملا ىوتـسم ىلع نوكي نأك ،بزحلا ريغ رخآ عقوم يف ةدايقلاو رارقلا زكرم نوكي نأ ىلع ،ام ةروـرضل وأ ةيـسفن



 

 

 ،بابــــــشلا ،يريخلا لمعلا( ةيبزحلا ريغ ىرخألا فئاظولا ريــــــست نأ ةدايقلا هذهل نكمي هنإف ،ايلاح براجتلا نم ديدعلا لاح يه امك

 ةلاـــصألاب داـــشرإلاو َةوعدلا ةيعـــرشلاو ةيوعدلا ةيعجرملا ةداق دوقي نأ يأ ،يفيظولا صـــصختلا ةبراقم نمـــض )...نيطـــسلف ،ءاـــسنلا

 يف ةلقتــسم ةــصــصختم تاــســسؤم قيرط نع ضيوفتلاب ،يلامعلاو يوــسنلاو ينابــشلاو يريخلا لمعلاك ،ىرخألا فئاظولا اودوقيو

 رئاود نم داقي نأ لمحتي ال ،انلق امك ،يسايـــسلا لمعلاف ،ةيـــسايـــسلا ةـــسفانملاب اهل ةقالع ال تاـــســـسؤملا هذه نوكت نأ ىلع ،اهترادإ

 .ىرخأ لمع

 وأ هلخاد يف نييسايس ءاكرش عمو نيسفانملاو ماعلا يأرلاو ةلودلا ةباقر تحت ةريبك ةيسايس فقاوم ذختي يذلا ،يسايسلا بزحلا نإ

 اـصقنُم كلذ نوكيـس .يسايـسلا رارقلا ذاختا ةيحالـص اهعم مـساقتي وأ ةيفلخ ةهجل داقني نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ،هل ءافلح

 ةـيوعدـلا ةـيفلخلا ىلإ نيمتنملا ريغ بزحلا ءاـــــــضعأ عم ةريبك لـكاـــــــشم هـل عقتو ،ءاـفلحلاو نيـــــــسفاـنملاو ماـعلا يأرلاو ةـلودـلا دـنع هـتناـكمل

 ةريثكو ةريبك تاءافك بزحلا ـــرسخيف ،يسايـــسلا هرارق يف مهبزح ةيلالقتـــسا مدع نولبقي ال نيذلا ءاـــضعألا هنم بحـــسنيف ،ةيعـــرشلاو

 ،"ةعامجلا" ءاـــضعأ الإ هيف طرخني ال ايدبأ ايوبخن ابزح ريخألا يف نوكي مث ،هتيلالقتـــسا راهظإ لواح امهم ةعامجلل ةهجاو ىلإ لوحتيو

 نأ )"ةعامجلا"( ةيوبرتلاو ةيوعدلا تامظنملل نكمي هنأ ىلإ ةفاـضإ .ةيـسايـسلا تامزألا يف ادحاو اريـصم ةعامجلاو وه هريـصم نوكيو

 لك يف رثؤي ماع يأر ةعانـــص ىلع ةردق اهل تناك اذإ ،ةيبزحو ةيـــسايـــس ةهجاو اهل نوكت نأ نود ةيـــسايـــسلا تالوحتلا يف رثأ اهل نوكي

 ةيلآو عانقإلاب يسايـــــسلا نأـــــشلا يف اهراكفأ ضرف ىلع نيرداق )بازحألا وأ( بزحلا يف نيدوجوملا اهؤاـــــضعأ نوكي امنيحو ،بازحألا

 يف مهعم نوكي نأ ،ةـيوعد ةـمظنم يأ وأ "ةـعاـمج" ىلإ نيمتنملا ريغ ءاــــــــضعألا لـبقي دـقف ،)بازحألا وأ( بزحلا لـخاد ةـيطارقوميدـلا

 الو مهتاـــســـسؤم ريغ ىرخأ تاـــســـسؤم يف لوادتُي ال بزحلا لخاد رارقلا نأ نم اونقيت اذإ يبزح ريغ رخآ ءامتنا مهل صاخـــشأ بزحلا

  .مهبزح جراخ مهريغ هيف مهكراشي

 ةيعامتجا ىرخأ فئاظو هل تناك ءاوـــس ،هريغ نع لالقتـــسالا مامت لقتـــسم لكـــشب لمعي نأ بجي يسايـــسلا بزحلا نأ ،ةـــصالخلاف

 .ةطلسلا ىلإ لوصولا لجأ نم ةيبزحلا ةيسايسلا ةفيظولا ىلع ارصتقم ناك مأ ضيوفتلاب اهدوقي

 



 

 

 ىلإ ةثعبلا نم انرق ـرشع ةثالث ةليط ةيمالـسإلا ةمألا اهرت مل ةدقعم ةمهمب ةقلعتم ةبكرملا ةيدايقلا ةبراقملاو ةيميظنتلا ةيعـضولا هذه نإ

 راطإ يفو مالـــــسإلا مـــــساب مكحت يتلا ةلودلا ةماقإ بجاو مامأ مهـــــسفنأ نوملـــــسملا دجي ةرم لوأل ذإ ،ةيمالـــــسإلا ةفالخلا طوقـــــس

 نأ بزح وأ ةمظنم يأ ىلع ناك ام ةمئاق مالــــسإلا ةلود تناك ولف .ةفرحنملا ةيــــسايــــسلا عاــــضوألا حيحــــصت درجم سيلو ،ةعيــــرشلا

 قيــــسنتلا موزل نود عمتجملا يف اهرود يدؤت ةيندملا تايعمجلا تناكلو ،اعم يعامتجالاو يسايــــسلا حالــــصإلا يراــــسم رييــــست لمحتي

 ىلع ةـسفانملا يف لغتـشت بازحألا تناكلو ،مالـسإلا ساـسأ ىلع عمتجملا ةمدخل ةبـسانملا فورظلا رفوت يتلا يه ةلودلا نوكت ذإ ،اهنيب

  .ءاشنإلل سيلو ريوطتلل ةطلسلا

 ىعسي يذلا ةلاصألاب ةيبزحلا ةفيظولا لالخ نم مكحلا ىلع سفاني يذلا ـ ميظنتلا نوكي نأ بجي ،ىربكلا ماهملا هذه ساسأ ىلعو

 هدراومو هتداق ةرثكو ةءافكو ىوتسمب ايوق ـــ كلذل اهمعدي وأ اهسسؤي يتلا يندملا عمتجملا تاسسؤم ضيوفت ربع يعامتجالا حالصإلل

 ىلع احتفنمو نامزلا يف ارمتـسمو ناكملا يف اـرشتنمو ،ةيليـصفتلا هجماربو عمتجملاو ةلودلل هتيؤرب اعنقم ،ةيداملا هدراوم ةرفوو ةيـرشبلا

 القتــــسمو امراــــص ،تاقارتخالاو تامزألا مامأ اعينم ،ةيعامتجالا هنــــضاوحب الــــصتمو ةيبعــــشلا حئاــــرشلا فلتخمو تاءافكلا نم هريغ

 ةفــص ىروــشلا نوكت ،تاقفاوتلا رييــستو تافلاحتلا ءانب ىلع ارداق ،هئاكرش عم هلماعت يفو هاياــضق ةجلاعم يف انرم ،هفقاوم يف اديــسو

 ،بوردلل ارينم ملعلا نوكي نأو ،يرارطــــضا يرادإ لعف درجم تــــسيلو هتاــــســــسؤمو هلكايه تايوتــــسم لك يف ةدئاــــس ةفاقثو ةمزال

 ىلع ردقأو ،ةيلعافو ةراهمو امهفو املعو اكولــــــس ةداقلا لــــــضفأ هــــــسأر ىلع نوكي نأ اذه بلطتيو .رارقلل امعاد ةربخلاو ثوحبلاو

 تاراهملا ىلع نيوكتلاو بيردتلا نوكي نأو ،اعبتم اجهنم هللاب ريكذتلاو ةحيـــصنلاو ةيبرتلا نوكت نأو ،ايجراخو ايلخاد لاـــصتالا نـــسح

 ىلع ةعونتم ةيلاـــضن دعاوق ةينيوكتلاو ةيوبرتلا ةيلمعلا رمثت نأو ،مئادو نقتم لكـــشب دارفألا عيمج لمـــشت جمارب ةيرادإلاو ةيدايقلا

 ةيؤرلل امداخو ايكبــشو ارقتــسمو احتفنمو اــرشتنمو انرم يميظنتلا لكيهلا نوكي نأو .ايلمعو ايركفو ايقالخأ ةلهؤم رامعألاو حئاــرشلا

 ةيلكيهلا روطتت نأو ،ةيلحملا تايوتـــسملا ىلع ةيزكرماللا ةبراقمو ةيمقرلا ةيـــرصعلا لئاـــسولا دمتعت ةلعافو ةيـــرصع ةرادإلاو ،جمانربلاو

 تاردـقلاو ةـيداـيقلا تاـيعجرملا نم ةداـفتـــــــسالا ىلع ردـقأو ،عرسأو مكحأ رارقلا لـعجي اـمب ةـيجراـخلاو ةـيلخادـلا تاروطتلا قفو ةـيرادإلا

 نأو .تايوتـــسملا فلتخم يف هل نيذفنملا جامدإ ىلع ردقأو نيلـــضانملل اعانقإ رثكأو ،ةروـــشم عـــسوأو ةمكحو ةيقادـــصم رثكأو ،ةينفلا

 عيمجو ةيلحملا لكايهلا ةداقو يزكرملا ىوتـسملا يف ةداقلا نيب ةلدابتملا ةعانقلاو ريثأتلاو اـضرلاو ةقثلاو بحلاب ةلـصحملا يف ةدايقلا نوكت

  .ةيفيظولا تاسسؤملا



 

 

 

 يسايسلا راسملا ـ 2

 لـصفن ،يمالـسإلا عوـرشملل ةمداخلا فئاظولا تاـسـسؤم فلتخم نيب رارقلا زكرمو ةيؤرلاو ةلاـسرلا صوـصخب مهملا ديهمتلا اذه دعب

 .يسايسلا راسملاب أدبنو يجيتارتسالاو يسايسلا نيراسملا ةعيبط يف

 :هتيمهأو يسايسلا راسملا ىنعم ـ أ

 نم اهلاجرو )تاكرح ،بازحأ( اهتامظنمو ةيمالـــــسإلا ةركفلل يسايـــــسلا لاقتنالا هربع متي يذلا رشابملا راـــــسملا وه ،يسايـــــسلا راـــــسملا

 ةطلـــسلا يف نوبغري لاجر لاقتنا لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال يمالـــسإلا عوـــرشملا ىلإ ةبـــسنلاب ةلودلا ىلإ روبعلاو .ةلودلا ىلإ عمتجملا

 ،بـسحف عمتجملا يف حالـصإلاو داـشرإلاو ظعولاب اوفتكي نأب نيملـسملا هللا رمأ ولف ،اهعفانمو اههاج لجأ نمو اهلجأ نم نوعراـصتيو

 ةميظعلا ءابعألا اولمحت َاملو ،سانلا عيمج دنع ةيلاعلا ةناكمللو ةيفاعلل مهل بلجأو مهيلع رسيأ كلذ ناكل ،مكحلا نأشب اومتهي الأو

 ،ةيـسايـسلا ةحاـسلا يف مهبجاوب مايقلا ىلع مهـصرح ببـسب ،مهدـض ةيداعملا ةيلودلا ىوقلا فلتخم بلاكت اهنمو ،مهقتاع ىلع يتلا

 تاقييــضتلاو تاقحالملا مجح وه مكو ،لودلا نم ديدعلا يفو ،سمأو مويلا ،نوجــسلا يف مهنم نيــسدكملا نيمولظملا دادعأ يه مكف

 يف بازحألل افالخ ،ةئفاكم جئاتن نود ةيـــــسايـــــسلا ةحاـــــسلا يف اهنومدقي يتلا ةرابجلا تادوهجملا يه مكو ،ايندلا ءاحنأ لك يف مهيلع

 .ريثكب لقأ فيلاكتب ةريبك ةيباجيإ جئاتن ققحت يتلا ةيطارقميدلا لودلا

 .-مالـسلاو ةالـصلا هيلع -ىفطـصملا ةنـسل عابتاو هللا رمأل ةباجتـسا الإ وه ام ةلودلا ىلإ مهتركف لقن ىلع نيعاولا نيملـسملا صرح نإ 

 هلهأ لمحيل مهنم دحاو لك رمأو ،مهـــسفنأ اوحلـــصيل ةيادهلا باطخب قلخلا بطاخي ةايح جهنم نوكيل ةيـــرشبلل مالـــسإلا ءاج دقل

 ةـيرسألاو ةـينيدـلا مهنوؤـــــــش فلتخم يف تاـمازتلاـب نيملـــــــسملا هللا مزلأ اـمك ،هللا ةـعيرش ىلع هـُترسأ ماـقُت نأو هللا ةـعاـطب مازتلالا ىلع

 ىلإ ةلئاعلا نم ،تايوتــــسملا لك ىلع ىروــــشلا لامعإو لدعلا ةماقإب مهرمأو ،ةلودلا لالخ نم الإ موقت ال ةيداــــصتقالاو ةيعامتجالاو

 نوكت نأو ،ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ملاعلا ىلإ مالسإلا ةياده اولقني نأو ،تاحضاو تاحيرص تايآ يف هللا لزنأ امب مكحلابو ،ةلودلا

 .مــــــهــــــنادــــــلــــــب نــــــع عاــــــفدــــــلاو ةوــــــعدــــــلا ةــــــياــــــمــــــحو مــــــهـــــــــــــسفــــــنأ ةــــــياــــــمــــــحــــــل ةــــــنــــــكــــــملاو ةوــــــقــــــلا مــــــهــــــل



 

 

 ىتح ،ةلودلا اهيف ميقي ضرأ ةعقب نع ثحبلا نع -مالـسلاو ةالـصلا هيلع -فقوتي مل ذإ جهنملا اذه قيبطت ناك ،هللا لوـسر جهن ىلعو

 نع ةعيـرشلا داعبإو ةيناملعلا مُّكحت امو ،مالـسإلا مـساب الإ مهتراـضح خيراتو نيملـسملا خيرات نكي ملو ،كلذ هل اورفوف برثي لهأ هءاج

 يمالـسإلا عوـرشملا ةاعد هيلع لغتـشي يذلا رمألا وهو ،يضاملا نرقلا ةيادب يف نمزلا نم انرق ـرشع ةثالث دعب ثدح ئراط رمأ الإ ةلودلا

 .ةــــــــــــــلودــــــــــــــلا ىلإ ةــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــطــــــــــــــلا ةــــــــــــــيــــــــــــــمالـــــــــــــــــــــسإلا ةرــــــــــــــكــــــــــــــفــــــــــــــلا ةدوــــــــــــــعــــــــــــــل

 عمتجملا ةيامحو تاركنملا نع يهنلاو ،ناطوألا ةـضهنل لمعلاو ماعلا حلاـصلا ةمدخو فورعملاب رمألاو ريخلا ـرشن نإف ،كلذ نع ةوالعو

 ،كلذلو ،ةلودلا هققحت ام لثمب ققحتي ال يعرش بجاو وه ناودع يأ نم ناطوألا نوـــصو تافارحنالا عاونأ فلتخمو داـــسفلا نم

 ."بـــــجاو وـــــهـــــف هـــــب الإ بـــــجاوـــــلا مـــــتـــــي ال اـــــم" باـــــب نـــــم وـــــه ةـــــيــــــــــــساـــــيــــــــــــسلاـــــب مـــــلــــــــــــسملا ماـــــمـــــتـــــها نإـــــف

 يف لطعملا هللا عرش قيبطتل ةنكملاو ةطلــــسلا هلو مكحلا يف نوكي مهنم نمو ،رمألا اذه ققحي نيملــــسملا نِم نَمــــــــــــب رمألا قلعتي الو

 اذإف .نيقابلا نع فيلكتلا طقـس هب ماق نم ،ةيافك ضرف رمألا امنإ ،ةيلودلاو ةيعامتجالاو ةيداـصتقالاو ةيـسايـسلا بناوجلا فلتخم

 نم ريوطتلاو ريخلا ىلع سفانتلا باب نم كلذ لعفي يسايــــــسلا لمعلا لــــــصاوي نم حبــــــصي هللا ةعيرش قبطت يتلا ةلودلا تدجُو

 وهف ،ابجاو ةلودلا ىلإ ةيمالــسإلا ةركفلا لاقتنا لبق ةطلــسلا ىلع سفانتلاو مكحلاب ملــسملا مامتها ناك نئلو .نــسحألا ىلإ نــسحلا

 .ةـمألا ةــــــــضهنو ةـملـــــــسملا ناـطوألا ةـمدـخل لـبـــــــسلا لــــــــضفأ ىلع سفاـنتلاو ريخلا يف ةدازتـــــــسالاو عوطتلا مكح يف اـهلاـقتنا دـعب

 فرشأ نم وه اـهتمكحو ةركفلا هذـه ةـمحرب داـبعلاو دالبلا ةـمدـخو ةـلودـلا ىلإ ةـيمالـــــــسإلا ةركفلا لـقن لـجأ نم يساـيـــــــسلا لـمعلا نإ

 يف ىدملا عــــــسوأ هُعفن ُغُلبيف ،ةلودلا لجر هذختي حلاــــــص رارق يأ هققحي يذلا ميظعلا رثألل هللا ىلإ ةوعدلا بتارم ّلجأو داهجلا عاونأ

 يساـيـــــــسلا لـمعلاو .مهنيدو ساـنلا اـيندـل هـعفن مظعل هـلظ الإ لـظ ال موي هـلظ يف هللا مهلظي نمم لداـعلا مكاـحلاـف ،ناـكملاو ناـمزلا

 هنمــضتي امل ،هملع غلبمو همه ربكأ عفانملاو حلاــصملا نوكت الو هللا ليبــس يف هب موقي نيح ،هللا دنع هماقم عفريو هبحاــص فــرشي لمع

 .ريـــــــــسيـــلا رـــمألاــــب اــــهـــماــــمأ تاــــبـــثـــلا ســـيـــل تاــــيرـــغـــمو نتـــف نـــم هــــب طـــيـــحـــي اــــملو ،بــــعاــــتـــمو رـــطاــــخـــم نـــم راــــــــــسملا اذــــه

 ةيؤرل دادعإ نم ،اهتاجايتحاو اهتايدحتو ةلودلا موهفم عم بـــــسانتي امب ادادعإو ةءافك بلطتي يسايـــــسلا راـــــسملا ىلع ريـــــسلا نأ ريغ

 نويمالــسإلا هداتعا امو داــشرإلاو ظعولا ىلع ــرصتقي المع سيل وهف .باطخو جماربو كولــسو ةفاقثو ركف نم اهل حلــصي امو ةلودلا

 .نمزلا نم الخ نرق ربع

 



 

 

 :ايمالسإ بزحلا نوكي نأ ىنعم ام ـ ب

 ايمالـــسإ نوكي ال امك ،اديفم ةروـــرضلاب سيلو ايرورض الو ابجاو سيل كلذف ،همـــسا يف مالـــسإلا ةملك دوجوب ايمالـــسإ بزحلا نوكي ال

 ترفوت اذإ دكأتت بزحلل ةيمالـــسإلا ةفـــصلا نإ .ايديلقت اـــسابل نوـــسبلي مهنأل وأ ،ةيعـــرشلا صوـــصنلاب مهباطخ نونحـــشي هتداق نأل

  :ةيلاتلا طورشلا

 ةيدبعتلا مهتامازتلا يف ،نيحلاـص نيملـسم اونوكي نأ ةيبزحلاو ةيـسايـسلا ةحاـسلا يف نيلماعلا ةاعدلا بجاو نإ :ةودقلاو كولـسلا ــــــــ

 نم بلطُي ام وه مهحالـــص نإ .كلذ ىلع مهدالوأو مهجاوزأ نوكيل مزاللا دهجلا اولذبي نأو ،مهتالماعمو مهقالخأ يفو ةيـــصخـــشلا

 ال ،ةمألل يراـضحلا ضاهنتـسالاب قلعتي ميظع نأـش يف ةينيد تاقلطنم نم نولمعي مهو كلذك مه نونوكي ال فيكف يداعلا ملـسملا

 نم دـــــشأ نيئوانملاو راـــــصنألا نم مهيعباتم فرط نم مهكولـــــس ىلع مهتبـــــساحم نأ امك .مهعم هللا ناك اذإ الإ حاجنلا هيف نوققحي

 مازتلالل ةــضقانم ةروــص اوطعأ ولو ،هوعدا ام ىلع سانلا مهبــساحي ال فيكف نونيدتم مهنأ ةيعاوط اوعدا دق مهف ،مهريغ ةبــساحم

 نإف ،ريغلا باــــــسح ىلع نيبرقألا ةاباحم وأ ملظلا وأ ماكحلل فلزتلا وأ يلاملا داــــــسفلاو ةيقالخألا تاهبــــــشلا يف اوطروتي نأك ،ينيدلا

 اقداــص ايلمع اجذومن اومدقيل قفوألا ليبــسلا وه مهحالــص ربتعُي ،ىرخأ ةهج نمو .مهيلع رمدم يسايــس نمث هل نوكي مهنم روفنلا

 .يسايسلا مهئادأ يف ينيدلا باطخلا يف ةغلابملا ىلإ ةجاح يف اونوكي نأ نود يسايسلا مهديصر يف ديزي امب مالسإلل

 ةيعجرملا ىلع دنتـسي يذلا ليدبلا ميدقت يف ةءافكلا وه ،نويمالـسإلا هيف عدبي نأ بجي ام مهأ نم :مهجماربل ةيمالـسإلا ةيعجرملا ـــــــــ

 ةدمتــسملا ةيداــصتقالا تاهجوتلاب قلعتي ام صخأ لكــشب نكلو تالجملا فلتخم يف ،نينقتلاو عيــرشتلل لباق يملع راطإ يف ةيمالــسإلا

 .ةنيوناقلاو ةيرادإلاو ةيدصاقملاو ةيقالخألا اهداعبأب ةيرصعلا ةيداصتقالا ةيرظنلل ةلِّكُشملا ةعيرشلا نم

 رظتنت راطإلا اذه يف ةيــــرشبلاو .ايملاع ةيلامــــسأرلا ةيلاملاو ةيداــــصتقالا ةموظنملا قافخإ يف رهظألا بناجلا وه يداــــصتقالا بناجلا نإ 

 الو .هـلك ملاـعلا اوعفن مث الوأ مهنادـلب اوعفنل لـيدـبلا ميدـقت يف نويمالـــــــسإلا حجن ولف ،ةـمحرو الدـع رثكأ رخآ ملاـع لـجأ نم ةدـيدـج لـئادـب

 ديدعلا يف اهتاقيبطتو يمالـسإلا ليومتلا تاموظنمو ةيمالـسإلا ةفريـصلا تاـسارد تغَلب دقف لاجملا اذه يف غارف رمألا ةقيقح يف دجوي

 تاهجوتو ةمكحو دــصاقم نم ةيمالــسإلا ةعيــرشلا هرفوت امع ةوالع .ملاعلا نادلب فلتخم يف ادمَتعم ايلاع ايملاع ىوتــسم نادلبلا نم

 تادوهجم لذب بلطتي ليوط راـــــــسم وهو ،اهريغو ةيعامتجالاو ةيرادإلاو ةينوناقلاو ةيروتـــــــسدلا ةمظنألا فلتخم ريوطت ىلع ةرداق



 

 

 ةيرظنلا لمتكت نل ،لاوحألا لك يفو .تاقيبطتلاو تاءارجإلاو نينقتلا ىوتــــــسم ىلعو يرظنلا يملعلا داهتجالا ىوتــــــسملا ىلع ،ةريبك

 .مكحلا يف برجُت مل ام ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةيسايسلا

 هذيفنت نكميو قيبطتلل لباق وه امب ةيمالـسإلا ةعيـرشلا نم ةدافتـساو ،ءامتنا يه ةيمالـسإلا بازحألا جمارب يف ةيمالـسإلا ةيعجرملا نإ

 ربع يلمعلا بـيرجتلاو قيبطتلاو ةـيملعلا تاـــــــساردـلاو ثوحبلا ةـئيب ريفوت دـعب نوكيف ،ةـماـتلا اـهتيحالـــــــصو ةـيرظنلا لاـمكإ اـمأ ،اروف

 هيلع صرحلا بجي ام مهأ ،كلذ ءانثأ يفو ،ةيــرشبلا اهتفرع يتلا مظنلاو تايرظنلا لك نأــش وه امك ،ةيموكحلا تاــســسؤملا فلتخم

 ةعـساولا ةيـرشبلا تاموظنملاو لئادبلاو مظنلا دامتعاو ،ةلالدلا ةيعطق توبثلا ةيعطق ةيعـرشلا صوـصنلا فلاخي ام فارتقا مدع وه

 مهمكحت وه يسايـسلا راـسملا اذه ىلع نييمالـسإلل ةيقادـصملا يطعي اممو .ةيناـسنإلا ةعيـرشلا ميمـص نم اهرابتعاو ناـسنإلل ةعفانلا

 نأــشلا يف اــصوــصخ ،ةــضراعملا يف مأ ةطلــسلا يف اوناك ءاوــس ،ةديفملا ةعنقملا لئادبلا ميدقتو ماعلا نأــشلا اياــضق يف يباطخلاو يفرعملا

  .اهتعنمو ةلودلا ةوقو مههافرو سانلا ةشيعم هب قلعتت يذلا يداصتقالا

 :ةمألا اياضقو ةيوهلا نع عافدلا ـ

 نع مئادلا مهعافد وه ،ةيمالــسإلا مهتنونيكو مهتلاــصأ ىلع اوظفاحي يكل هيف نيزيمتم اوقبي نأ نييمالــسإلا ىلع بجي ام مهأ نم 

 ةددـهملا ةـيقالخألا تاـفارحنالا ةـحفاـكمو ،نيمولظملاو قحلا عم فوقولاو داــــــــسفلا ةـقحالمو ،مهناـطوأل ةـيمالـــــــسإلا ةـيبرعلا ةـيوهلا

 باب نم كلذو ،هباــــــسح ىلع نزاوتلا ةلواحم وأ هيف نواهتلا يغبني ال ،لاجملا اذهو .ةرسألل ةيعــــــرشلا ســــــسألا ةرصانمو عمتجملل

 قوـــــسلاب هطبرو ناـــــسنإلا "ءييـــــشت" ديري يملاعلا رابكتـــــسالا نإ .يملاعلا رابكتـــــسالا دئاكم نم اهناطوأو ةمألا ةيامحل مث الوأ بجاولا

 ةــيقالخألا ميقلاو ةــينيدـلا تاــيعجرملا لــكب رفكيو هـترطفو هــتيمدآ نع جرخيل ةــهفاــتلا تاـيرغملاو ةداـملا ملاـعو دودــحماللا كالهتـــــــسالاو

 ،ةنميهملا ةيلامـــــسأرلا ةيلاملا ىوقلا يه ،ىرخأ ةهلآ هيف مكحتتف هتاوهـــــش ىوـــــس هلإ نم هل حبـــــصي الو ةيعامتجالاو ةيلئاعلا ةايحلاو

  .تامزألاو نتفلا ةعانصو تاءارغإلاو مالعإلا ةطساوب

 سدقلا ريرحت ىلع لمعلا يف مهريغ قبــس ةيمالــسإلا مهتعيبط ىلع اوظفاحيل يمالــسإلا عوــرشملل نولماعلا هب زيمتي نأ بجي اممو

 ةحفاكم لعجو ،ينطولا يسايـــــسلا لمعلا يف يزكرم عوـــــضومك ةينيطـــــسلفلا ةيـــــضقلا ضرفو كلذ يف ةودقلا ميدقتو نيطـــــسلفو

 تاحومطلا لجأ نم اهب ةيحـــــضتلا نكمي ال ةـــــسدقم ةيـــــضق ةينيطـــــسلفلا ةيـــــضقلاف ،يبزحلا مهدوجول ةيـــــساـــــسأ ةزيكر عيبطتلا



 

 

 ةيبرعلا ةمألا ريــصم لب ــىصقألا دجــسملاو طقف نيينيطــسلفلا لبقتــسم سيل اهب طبتري ةيريــصم ةيــضق اهنوك نع ةوالع ،ةيــسايــسلا

 .اهيلع ةرطيسلاو اهفاعضإو اهتيتفتل اهبلق يف يليئارسإلا نايكلا عرُز يتلا ةيمالسإلاو

 لك يف ةدوجوم تامامتهالا هذه لك ذإ ةيـــــسايـــــسلا ةيبزحلا ةفيظولا ضقاني ال ةيوهلا نع عافدلا يف يمالـــــسإلا رهظملاب رهظمتلا نإ

 ةعفارو الوأ ةيئدبم ةلأــــــسم نيطــــــسلف ةرصانم نأ امك ،ريتاــــــسدلا هذه نع عافد وه ،اهنع عافدلاو ةيمالــــــسإلاو ةيبرعلا ريتاــــــسدلا

 يعـــسلا نأ كلذ ىلإ فاـــضيو ،انايع اوأر دقو ،اهب اوحـــض نم ضعب هدقتعا ام سكع ،ايناث اهنوخي نمل ةـــضفاخو ايـــسايـــس اهباحـــصأل

 .ةينطولا ةحلصملابو ةيوهلاب طبتري يسايس لمع ةيعيرشتلا ةموظنملا يف عيبطتلا ميرجتل

 تاـمظنملل هـمعد وه ،ةـــــــضراـعملا يف هدوجو ءاـنثأ يف ،اـهب اـفـــــــصتم هـتيوهل اـيفو نوكيل هـب موقي نأ يمالـــــــسإلا بزحلا ىلع بـجي اـممو

 ةيبرتلا تارازو ربع مكحلا يف نوكي نيح هب موقي امك امامت ،عمتجملا يف هاياـــــــضقو هداعبأ فلتخمب مالـــــــسإلل ةمداخلا تاـــــــســـــــسؤملاو

 ملـــسملا نطاوملا عنـــصي ام لك ربعو ،صاـــصتخالا تاذ ةيعامتجالا تاـــســـسؤملا معد لالخ نمو ةينيدلا نوؤـــشلاو ةفاقثلاو ميلعتلاو

  .ةينعملا تارازولا فلتخم ربع ةينيطسلفلا ةيضقلل عونتملاو رشابملا همعدبو ،حلاصلا

 يبرعلا ملاـعلل يلودـلا نواـعتلا يف ةـيولوألا ءاـطعإ ،يمالـــــــسإلا بزحلا ماـمتها يف نوكت نأ بـجي يتلا ةـمألاـب قلعتت يتلا اـياــــــــضقلا نمو

 ةيفيظولا ةيرظنلاو لماكتلا ةيرظن قفو ةيملع سـسأ ىلع ةيمالـسإلاو ةيبرعلا ةدحولا قيقحتل يعـسلاو ،برقألاف برقألا يمالـسإلاو

 ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداــــــصتقالاو ةيــــــسايــــــسلا تالاجملا فلتخم يف اهميظعتو حلاــــــصملا كيبــــــشتب ،ةيلودلا تاقالعلا يف

 يبرعلا برغملا داحتاك ،ةيمالــــــسإلاو ةيبرعلا تامظنملا حاجنإو ريوطت ىلع صرحلاو ،نمألاو عافدلاو ةيجراخلا فقاوملا يفو ةيــــــضايرلاو

 نواـعتلا ىلع زكرت ةدـيدـج تالتكت نع ثـحبلا عم ،اـهريغو يمالـــــــسإلا نواـعتلا ةـمظنمو ةـيبرعلا ةـعماـجلاو يجيلخلا نواـعتلا سلجمو

 نم اهتبراحم مت يتلا روبملالاوك ةمق ةبرجت يه امك ،كرتــــشملا يوقلا ضوهنلا يف مهــــسي امو نيملــــسملا نيب يداــــصتقالاو يجولونكتلا

 .-ديدشلا فسألل -يقطنم ببس الب جيلخلا لودو رصم

 لدابتلو اـــضعب اهـــضعب ةيوقتل يملاع يقيـــسنت راطإ اهل نوكي نأ ،اهـــسفن ةيمالـــسإلا بازحأللو ةمألل ادج اديفم نوكي ،راطإلا اذه يفو

 تالوحتلل كرتــــشم مهف ىلإ لــــصوتلا ةلواحملو ،ةكرتــــشملا ةيمالــــسإلا ةيعجرملا تاذ ةيداــــصتقالاو ةيــــسايــــسلا ىؤرلا ةرولبلو براجتلا

 يتلا تارماؤملا دـــض ةيملاعلا ةحاـــسلا ىلع هلهأو مالـــسإلا ةيامحل ةقـــسنم تايجيتارتـــسا ريوطتو ةينيطـــسلفلا ةيـــضقلا معدو ةيلودلا



 

 

 ىوقلا فلتخم عم لـــــــصاوتلاو راوحلل ةـكرتـــــــشم ةـماـع تاـقالع تالمحب ماـيقللو ،اـهنيدو ةـمألل ةـيداـعملا ىوقلاو ةـينويهـــــــصلا اـهكيحت

 ةيـــــسايـــــسلا تايممألا ةلكاـــــش ىلع ةفافـــــشو ةينلعو ةينوناق رطألا هذه نوكت نأ ىلع ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملاو

 ةيمالــــسإلا عيماجملا ذه عــــضخت الأ ىلع ،ةيحيــــسملا ةيطارقميدلا بازحألا ةيممأو ةيعويــــشلا ةيممألاو ،ةيكارتــــشالا ةيممألاك ةفورعملا

  .اهنع ةلقتسم نوكت نكلو ،ةيمالسإلا لودلا عم نواعتت نأو ،ةنلعم ريغ ىوق يأل ةيملاعلا

 :يجيتارتسالا راسملا ـ 3

 ركذ يف رثكأ لـصفنـس ،اهـسـسأ يذلا يبزحلا ميظنتلا نيبو اهنيبو تاـسـسؤملا نيب ةقالعلا تايلآو ةعيبطو ةيمهألا نييبتو فيرعتلا دعب

 اهب متهي ال يتلا تاـــســـسؤملا عون يف رثكأ فقوتن ،نكلو ،ةمئاقلاو ةبرجملا ةيديلقتلا تاـــســـسؤملا يف اريثك لـــصفن نل .تاـــســـسؤملا عاونأ

  .ةيلبقتسملا ىؤرلا ريوطتو عانقإلاو ليصأتلا عفادب ةداع نويمالسإلا

 :ةيمهألاو فيرعتلا ـ أ

 فئاظولل ءاــشنإلاو ريوطتلاو نيمثتلاو ةظفاحملا هيف متي يذلا ،يندملا عمتجملا تاــســسؤمب قلعتي يذلا راــسملا وه يجيتارتــسالا راــسملا

 قلعتت يتلا تاـــــــصاـــــــصتخالاو تالاـجملا لـك يف عمتجملاو ةرسألاو درفلا يف اـهرثأ لـمعُتو ةـيمالـــــــسإلا ةركفلا ىلع ظفاـحت يتلا ةـيعمتجملا

 ةيوــسنلاو ةيبابــشلا حئاــرشلا لك ىوتــسم ىلعو ،هتئيب يفو هتاذ يف ،هتداعــسو هقوقحو هروطتو هومنو هتحلــصمو ناــسنإلا تاجايتحاب

 كـلذو ،اـهيف اـهرارقتـــــــسا يف مهـــــــسيو ةـلودـلا ىلإ لاـقتنالا ىلع ةركفلا دـعاـــــــسي يذـلا راـــــــسملا وهو .اـهريغو ةـينهملاو ةـيلاـمعلا تاـئفلاو

 هتمدخو مالـسإلاب مازتلالا ىلع سفانتت اهلك بازحألا لعجي امب ،بازحألاب هطابترا نم رثكأ ةركفلاب طبترم ماع يأر قلخ ىلإ لوـصولاب

 .ةمألل يراضحلا فانئتسالا ةيؤر ةمض ةطلسلا ىلع ئداهو نمآ لوادت عقيف

 ،مهتمأو مهنطو ةمدخ يف ةمهاـسملاو ةيباجيإلا ىلع نينطاوملا نيوكت يف دعاـسي راـسملا اذه نإف ،ةيجيتارتـسالا يمارملا هذه نع ةوالعو

 بعــــــشلا نيب اطيــــــسو امازح رفويو ،فاقوألا تاكبــــــش لالخ نم نيملــــــسملل يمالــــــسإلا يراــــــضحلا قلألا ءانثأ يف لاحلا تناك امك

 لكـــشم جلاعت ةعونتم ةريثك لمع صرف رفوي امك ،لولحلا ميدقتو راوحلا ىلع دعاـــسيو رشابملا مادـــصلا صتمي ةلودلا تاـــســـسؤمو

  .تاذلا فاشتكاو عادبإلل ةعونتمو ةريثك اصرف مدقتو ،ةيفيظولا ةلاطبلا ةبراحم يف مهستو ةيكرحلا ةلاطبلا



 

 

 ،عاو بزح وه ،ةددعتملا يندملا عمتجملا تاءاــــضف يف بترملاو مظنملاو داجلا لمعلا ىلإ هءاــــسنو هلاجر عفدي يذلا يسايــــسلا بزحلا نإ

 يجيتارتـسالا هركف لطعي نأ بزحلا اذهل يغبني الو .ناطوألا هب حلـصت امل قيقد مهفو ينطو سح هلو ،ةريبك ةيراـضح ةيلهأ كلتميو

 ليبــس يف ،هيلع بلغتي نأو ،كلذ زواجتي نأ هيلع ،يموكحلا قييــضتلا ببــسب ةيندملا تايعمجلاو تاــســسؤملا يف عفانلا هلمع مدعي وأ

 نم اهل ةـــسفانم اهدعت يتلا تامظنملاو تاعامجلاو بازحألا عنم ىلع لمعت ةيلومـــشلا ةمكاحلا ةمظنألاف .ةمألاو دلبلل ةمدخو هللا

 حلاــــــصمو دلبلا باــــــسح ىلع كلذ ناك ولو ،ريغ ال ةطلــــــسلا ىلع ةظفاحملا ببــــــسب ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلاب مامتهالا

 ىلع ةرحلا ةـــــــسفاـنملا عنمت يتلا ةـيلومـــــــشلا ةـمظنألا نوك نع ةوالع .اـهل دـح ال ةراـبج تاـقاـط لـيطعت ىلإ يدؤي كـلذ ناـك ولو ،ساـنلا

 اهراثآ صيلقت بجي ،دلبلاب ةـــــرضمو ةئيدرو ،ةديفتـــــسمو ةيليفطو ةيزاهتنا ةيوعمج تاكبـــــش قلخت يندملا عمتجملا تاءاـــــضف يف ريخلا

 .ةديفملا ةيوعمجلا لئادبلاب ةيبلسلا

 :ةقالعلاو ةأشنلا ةعيبط ـ ب

 ققحت ةددـجتم قئارطو تارظن ىلع نوكي نأ بـجي ،ةروكذـملا ةـيجيتارتـــــــسالا ةـيؤرلا قفو ،يندـملا عمتجملا تاــــــــســـــــسؤمب ماـمتهالا نإ

 .ةددعتم ةيعمتجم تاـسـسؤم ىلع ةيعمتجملا فئاظولا عيزوت وه كلذ ىلإ ليبـسلاو .قييـضتلاو ةقحالملا نم ظفحتو ةوجرملا ةيلعافلا

 ةيحانلا نم رمثم ريغو دجم ريغ رمأ ،ةيلومــــش ةمظنم مأ ةعامج مأ ابزح ناك ءاوــــس ،دحاو لكيه يف ةيعمتجملا فئاظولا لك عمج نإ

 ةــصــصختم لمع قرف لالخ نم هفادهأ زاجنإ ىلع زيكرتلاو هل غرفتلا يسايــسلا لمعلا يف حاجنلا بلطتي امك هنإ .ةيرادإلاو ةيميظنتلا

 كلذك بلطتت ،الثم ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيوعدلا ةفيظولاك ،ىرخألا فئاظولا نإف ،يسايـــــسلا لمعلاو ركفلا يف ةراهمو ةءافك تاذو

 ةبردمو ةرهامو ةملاع لمع قرف ةطـــــــساوب اهترمثو اهرثأ قيقحت ىلع لمعلاو اهتيمنتو عمتجملا يف ةفيظولا ةمدخ ىلع زيكرتلاو غرفتلا

 .زيكرتلا ريغ ائيش عادبإلا سيلف ،دالبلا ءاحنأ لك يف يسايسلا بزحلا لثم رشتنتو ،اهصاصتخا يف

 ،"يفيظولا صـــصختتلا" اهناونع يعامتجالا حالـــصإلا يف ةيرظن ةرولب بجي ،دحأ اهراكنإ عيطتـــسي ال يتلا ةقيقحلا هذه نم اقالطناو

 وهو ،اهيقر رهاظم مهأ دحأ ىلإ ةمألاب ةدوعلل ةـــصـــصختم ةيعمتجم تاـــســـسؤم ىلع ةيـــساـــسألا فئاظولا عيزوت ساـــسأ ىلع موقت

 الو ريمأ الو كلم عيطتــسي ال يتلا ةفلتخملا عوطتلا لامعأو فاقوألا تاكبــش ربع يعوطتلا لمعلا ميظنت لالخ نم ةيعمتجملا ةكراــشملا

 ةنجللا نيب قيرفتلاو ،فئاظولا هذه عيزوت متي فيك باتكلا اذه يف ةقباـس صوـصن يف انيب دقو .هتحلـصم ىلإ اهرج وأ اهفيقوت مكاح

 يتلا ةيعمتجملا ةـــســـسؤملاو ،هنم ةعطق يه يتلا مـــسجلل ةلكـــشملا ءاـــضعألا يه امك هيف تأـــشن يذلا نايكلاب اقيـــصل اءزج نوكت يتلا



 

 

 ربع ىلوألا ةـظحللا نم هدـلو نَم ناـيك نع القتـــــــسم نوكيل دـلوي يذـلا دولوملا وه اـمك ،هـنع ادـيعب ةـفيظو يدؤت يكل ميظنتلا اـهئـــــــشني

 نوكت ذإ ،هيدلاوو دولوملا نيب ةقالعلا يه امك ،اهــســسأ يذلا ميظنتلاو ةــســسؤملا نيب ةقالعلا نوكت فيك انّيب امك ،يــرسلا لبحلا عطق

 عم اـهعمجي ةرقتـــــــسم ىرخأ ةرسأ هربك يف نّوكُيل ناـــــــسنإلا رمع لـبتقم يف نيدـلاولا نم قاـفنإو ةـياـعرو ةـيبرتو معد ةـقالع ةـيادـبلا يف

 .تامزألا نمز يفو ةجاحلا تقو يف ةرصنلاو نماضتلاو ،رزآتلاو رواشتلاو لدابتملا مارتحالاو ،ءافولاو ربلا ةلئاعلا

 مث اهتأـــشن لهتـــسم يف ةياعرلا نم ةديفتـــسم ،ةيادبلا ذنم اهئـــشنم نايك نع ةلقتـــسم تاـــســـسؤملا نوكت ةبراقملا هذه ساـــسأ ىلعو

 .اهليومت يفو اهنأش ةرادإو اهرارق يف كلذ دعب ةلقتسم

 :تاسسؤملا سلجم :ةيرادإلاو ةيميظنتلا تايلآلا ـ ج

 ."تاـــســـسؤملا سلجم" هانيمـــس يذلا ةريبكلا ةلئاعلا سلجم هبـــشي ام ربع اهنيب لماكتلاو تاـــســـسؤملا فلتخم نيب قيـــسنتلا نوكيو

 حبـصيلو ،تاـسـسؤملا نيب نواعتلاو لماكتلا ققحيل رمتـسم لكـشب روطتي نأ بلطُي ةيقيـسنت ةيفيظو ةعيبط وذ تاـسـسؤملا سلجمو

 كاردإو همهف ثيح نم ،يندملا عمتجملا عوــــــضوم يف تاــــــساردلا دادعإ ىلع ردقألاو صاــــــصتخالاو ةربخلا بحاــــــصو ربدملا لقعلا وه

 ىلإ ةـبـــــــسنلاـبو ،نطولا ىلإ ةـبـــــــسنلاـب ةـبولطملا تاـجاـيتحالاو دوجوملا تاـغارفلاو هرثأو ،هـمكحت يتلا تاراـيتلاو دالبلا عقاو يف هـتقيقح

 هؤاشنإ بجي ام يف رارقلا ةبحاص ةهجلل تاحارتقالا ميدقتو رثألاو رودلاو دوجولا مييقت نم ّنكمي امب ،هلمحي نمو يمالسإلا عورشملا

 امك .هحيحـصت بجي امو هنيمثت بجي امو ،هيف ـيضملا ةريتو ضيفختل مخـضت نم هيف عقو امو ،تامظنمو تايعمجو تاـسـسؤم نم

 ،ينفلاو ينقتلاو يدايقلاو يرادإلا ريوطتلل تامظنملاو تايعمجلا ةقفارمل ةــــصــــصختم ناجل ىلع تاــــســــسؤملا سلجم رفوتي نأ بجي

  .ةدوجلا ريياعمب ققحتلا ةلاح ىلإ تاسسؤملا ىوتسم عفرو ،ةيبيردتلا ةمدخلا ريوطتو ميدقتو

 ال ةيكبـشلا ةبراقملاب لغتـشت ،ةلقتـسملا اهترادإو صاخلا اهرقمب اهتاذب ةمئاق ةـسـسؤم "تاـسـسؤملا سلجم" حبـصي نأ ،ريخألا ىغتبملاو

 اهعبتت دق ةمظنم لكو .ةينطولا ةيموكحلا ريغ تامظنملا يلثمم مـضي يذلا ،تاكبـشلا ةكبـش وه تاـسـسؤملا سلجم نوكيف ،ةيمرهلا

 ةيلحملا تايعمجلا يلوؤــسم مــضي يلحم تاــســسؤم سلجم يلحملا ىوتــسملا ىلع دجوي هنأ امك .اهــصاــصتخا يف تاــســسؤم ةكبــش

 .ةينطولا تايعمجلا يلثممو



 

 

 يف رارقلا ةبحاـص ةيروـشلا ةيميظنتلا سلاجملا ةيوـضع اولاني نأ تاـسـسؤملا ةداقل نكمي ،تاـسـسؤملا سلجم يف ليثمتلا ىلإ ةفاـضإلابو

 ،اهيلع ةعلطمو ةيـــساـــسألا تارارقلا يف ةكيرش نوكتل )..ةعامج وأ بزح( ةلاـــسرلاو ةيؤرلا يف اهعم عمتجت يتلا ،اهتـــســـسأ يتلا ةهجلا

 .اهصخت تارارق بلطتت يتلا اهاياضق ضرعلو

 :ةيجيتارتسالا اهتالاجمو تاسسؤملا عاونأ ـ د

 :اهمهأ ركذ نكمي ةريثك عتمجملا يف يجيتارتسالا لاجملا مدخت يتلا تاسسؤملا

 .ةيوبرتلاو ةيوعدلا تاسسؤملا ـ

 .ةيثاغإلاو ةيريخلا تاسسؤملا ـ

 .لامعألاو لاملا لاجر تاسسؤم ـ

 .ةيمالعإلا تاسسؤملا ـ

 .)ناسنإلا قوقحو تاباقنلا( ةيعفدلا تاسسؤملا ـ

 .ةيبابشلا تاسسؤملا ـ

 .ةيوسنلا تاسسؤملا ـ

 .رارقلا معدو ةيثحبلا تاسسؤملا ـ

 .ةلداعلا اياضقلاو نيطسلفل ةمداخلا تاسسؤملا ـ

 .ةضايرلاو نونفلاو هيفرتلا تاسسؤم ـ

 



 

 

 ةمظنألا قطنم نمــض اهرييــست مت ول كلذك كــش ال يهو ،يسايــس بزح ىلع ةليقثو ةريثك ودبت دق ةريبكلا ماهملا هذه نأ يف كــش ال

 ىلإ لوصولل ةيسايسلا ةفيظولا بزحلا دوقي نأو يفيظولا صصختلا ةبراقم تدمتعا ول نكلو ،يمرهلا يميظنتلا طمنلاو ةيلومشلا

 يذلا ،يكبـشلا يميظنتلا طمنلا قفو ضيوفتلاب يندملا عمتجملا تاـسـسؤمل ةدوهعملا فئاظولا فلتخم دوقيو ،هـسفن نع ةلاـصأ مكحلا

 دراوملا نم ةلئاه ادادعأ كرحي اروــــسيم حبــــصي رمألا نإف ،اهليومتو اهتارارقو اهنأــــش ةرادإ يف تاــــســــسؤملا هذه ةيلالقتــــسا ىلع موقي

 .ةقلغملا تامظنملا اهبعوتست ال يتلا ةيرشبلا

 يف نولوقي امكو ،ريثأتلا ىلع مهتردقو مهتيبذاجو ةداقلا ةيقادـــصم هـــساـــسأو ،هتالهؤم بـــسكو هيلع بردتلا بجي نف ضيوفتلا نإ

 .ضيوفتلا لالخ نم عورشم ةئام دوقت نأ كنكمي :ةرادإلا ملع

 ةكرح اهنإ يأ ،ةكرح ىمـــست نأ بـــسنألا ،بزح نم رثكأ يه ةيجيتارتـــسالاو ةيـــسايـــسلا فئاظولا هذه لك عباتت ةيـــسايـــس ةمظنم نإ

  .هتابنج لك يف يرست حورو ،هتاصاصتخا فلتخمب بالودلا لك كيرحت ىلع ةرداق ةلعاف ةمظتنم ةمئاد

 تافــــصاوملا هذه نأ دكؤنل ،امهانركذ نأ قبــــس نيذللا نيراــــسملل دئاقلا ميظنتلا تافــــصاوم ىلإ ةــــصالخلا هذه يف دوعن نأ نكميو

 فلتخم يف تاــســسؤملاو لكايهلا ةداق لك ىعــسي نأ بجي نكلو ،ةدئاقلا ةكرحلا ةدايق يف الوأ دــسجتت نأ بجي ،ةيرايعم تافــصاوم

 :وحنلا اذه ىلع رخآ لكشب اهمدقنو ،ناكمإلا ردق اهيلإ لوصولا ىلإ تايوتسملا

 :ةيرايعملا ةيدايقلا تافصاوملا 

 .ريثأتو ةيقادصم تاذو ةزجنمو ةرهامو ةعاجشو ةميكحو ةينابرو ةرصبتم ةدايق ـ

  .ةيرصعو ةليصأ ةددجتم عمتجمللو ةلودلل ةيمالسإ ةيؤر ـ

 .ةيليصفت ةيعاطق جماربو ةفلتخملا اهتابراقم يف ّزيمتو ةزفحمو ةلماش ةيومنت ةيؤر ـ

  .ةربخلاو ةءافكلا باحصأ ةيوضعبو يطارقميد ليثمت تاذ رارقلاو لوادتلل ةيروش تاسسؤم ـ

 .تالاكشإلا ىلع ةباجإلا يف ةمهاسُمو رارقلل ةمعاد ةيثحب رئاودو تاسارد زكارمو تانايب دعاوق ـ



 

 

 .دراوملل لضفألا رييستلا ىلع ةرداقو ةلعاف ،ةيمقر ةيرصع ةيسسؤم صئاصخ تاذ ةرادإ ـ

 .جمانربلاو ةيؤرلل مداخو نمآو نرمو حتفنمو رقتسمو رشتنم يكبش يميظنت لكيه ـ

 .ايراهمو ايركفو ايقالخأ ةلهؤم ةيلمع ةيلاضن ةدعاق ـ

  .ةيفوو ةريدقو ةفيظن رداوكو باونو نويلحم نوبختنم ـ

  .ةعطقنم ريغو لمعلا ومن ردقب ةيمانو ةيزجم ةيلام دراوم ـ

 .يجراخلاو يلخادلا ماعلا يأرلا يف ةرثؤمو ةمكحم ةيمالعإ ةيلعافو ةيلخاد ةيلاصتا تاردق ـ

 .هراشتناو بزحلا حاجنو ةيامح يف ةمهاسمو ةيفو ةضيرع ةيعامتجا ةنضاح ـ

 .تاقفاوتلاو تافلاحتلا ةرادإ ىلع ةردُقو ةدتممو ةيعون تاقالع ةكبش ـ

 .اهيف ريثأتلاو ةيلاقتنالا لحارملا رييستو تامزألا ةرادإ يف ةيلاع ةءافك ـ

  .يبابش رامعأ لدعمو لايجألا نيب يدايق لماكتو ثراوت ـ

 .ةيعامتجالا ةنضاحلاو ةيلاضنلا دعاوقلا يفو ةيدايقلا تايوتسملا فلتخم يف لعاف يوسن روضح ـ

 .فيظوتلل لباق فيشرأو ةيرصعلا تاودألا يفو ةينقتلا يف مكحت ـ

 .اهل نيكمتلاو ةركفلا ةمدخ يف ةكراشمو ةنواعتم تالاجملا فلتخم يف يندم عمتجم تاسسؤم ةكبش ـ

 

 

 



 

 

 :ةقالع تاذ ىرخأ عيضاوم ـ 3

 ةلاسرلاو ةفيظولا نيب ةوعدلا

 اهلمحت ةيـــصـــصخت ةفيظو نوكي ام اهنم ..هريغ هب يفكي ام اهنمو ملـــسملا ىلع نيعتي ام اهنم ،هل دح ال عـــساو ءاـــضف هللا ىلإ ةوعدلا

 اهدعبو يلاــــسرلا اهدعب نيب قرفلا امو ؟يئافكلا اهبوجوو ينيعلا اهبوجو نيب قرفلا وه امف ،ةمألا يف ةماع ةلاــــسر نوكي ام اهنمو ةمأ

 ؟يفيظولا

 

 :نيمسق ىلإ عرشلا ثيح نم ركنملا ىلع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةوعدلا بجاوب عراشلا فيلكت مسقني

 .نيع ضرف ةوعدلا نوك ثيح نم ●

 .ةيافك ضرف اهنوك ثيح نم ●

 ريخلا ـــــرشني وهف ،سانلا نم هريغ نع لزعمب عمتجم يف ادرف هنوكل ،ةيدرفلا هتفـــــصب درف لك ىلع نيع ضرف ةوعدلا نوكت 

 هتردق بسحب ،هبلقب مأ هناسلب مأ هديب ءاوس ،هدرفمب هآر املك ركنملا ريغيو ،هسفن ءاقلت نم هتايموي يف ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو

ـصَّنلا ُنيِّدلا" :حيحـصلا ثيدحلا قفو ريغلل ةحيـصنلا لذبيو ،هتيلوؤـسمو هعقومو باتِِكلو ِهَِّلل :َلاق ؟ْنَِمل :انْلُق .ُةَحيِ
ِ

 ِةَّمِئَألو ِِهلوـسَِرلو ِه

ــُسملا هِتَّماعو َنيِمِلْ
ِ

 :ــرصعلا ةروــس يف -ىلاعتو هناحبــس -هلوق قفو ربــصلاب يصاوتلاو قحلاب يصاوتلاب هطيحم يف مزتلي ،ملــسم هاور "ْم

ْرصَعْلاَو(
ِ
إ  
ِ

ْإلا َّن
ِ
ْرسُخ يِفَل َناَسن

ٍ
إ 
ِ

ب اْوَصاَوَتَو ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا َّال
ِ
ب اْوَصاَوَتَو ِّقَحْلا

ِ
ْربَّصلا

ِ
 ،نيملسملا مومعل ،انه باطخلاف ،)

 .ادرف ادرف

 :-ىلاعتو هناحبــس -هللا لاق امك ،يلئاعلا راطإلا يفو سفنلا عم ،تاحاــسلا لك يف نوكت ؟يدرف لكــشبو نيع ضرف ةوعدلا نوكت نيأ

ـــــــسُفَنأ اوُق اوُنَمآ َنيِذَّـلا اـَهَُّيأ اـَي(  يفو باـحـــــــصألا عمو لـمعلا يف ،ناريجلا عم ]6 :ميرحتلا[ )ُةَراَـجِحْلاَو ُساَّـنلا اـَهُدوُقَو اًراـَن ْمُكيِلَْهأَو ْمُكَ

  .موي لك يف هطيحم يف ناسنإلا ههجاوي ام بسحب ميظنت الو بيترت نودو يئاقلت لكشب ةيمويلا ةايحلا

  ؟ةينيع ةيدرفلا ةوعدلا نوكت لاجم يأ يف



 

 

 ةضورفملا تابجاولا لكب مايقللو الثم ةالصلا ىلإ ريغلا ةوعدك ،سانلا لك هفرعي يهيدب رمأ اذهو ينيدلا لاجملا يف ،تالاجملا لك يف نوكت

 رومأم ملـــسم لكف ،يسايـــسلا لاجملا يف كلذك نوكتو .-ىلاعتو هناحبـــس -هللا اهمرح يتلا تاركنملا فلتخم نع يهنلاو ،ملـــسملا ىلع

 عم امزتلم نكي ملو ،بازحألا نم بزح يأ يف اطرخنم نكي مل نإو ىتح ،ةيــــــسايــــــسلا ةرئادلا يف ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ نوكي نأب

 ولو اهّريغي نأ ملـسملا ىلع بجاولاو ،-ىلاعتو هناحبـس -هللا اهبحي ال ةريثك تاركنم ةيـسايـسلا ةايحلا يفف ،يسايـسلا نأـشلا يف نيرخآ

 ريخلا ـــرشن نع لوؤـــسمو ،لاجم يأ يف ريخلا لعفب بلاطم ملـــسملاو ،ريخلا لعفل ةريثك اـــصرف ةـــسايـــسلا يف نأ امك ،هـــسفن ءاقلت نم

 ام حـشرم ىلع هتيوـصت نأ ىأر نإ ،يباختنالا نأـشلا يف ىتحو .هريغ عم مازتلا يأ نود هدرفمب ولو يسايـسلا نأـشلا يف فورعملاب رمألاو

 يف كلذو ،كلذ لعفي نأ هيلع بجاوف -لجو زع -هللا يضريو مالسإلا رصنيو دابعلاو دالبلا مدخيو ةماعلا ةحلصملا ققحي ام بزح وأ

 يف فيفطتلا ةحفاكمو ،ةوــشرلا ةحفاكم لثم ،كلذك يداــصتقالا بناجلا يف ةينيعلا ةوعدلا نوكت امك .ةينيعلا ةيدرفلا ةوعدلا ميمــص

 اهيف نوكي تالاح دجوت ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ىرخألا تالاجملا نم لاجم لك يفو .داـسفلا عاونأ فلتخمو ،بـصغلاو ةقـرسلاو نازيملا

 .هسفن ةصاخ يف ملسملا ىلع اينيع اضرف ةحيصنلا لذبو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 لآ ةروــــس يف -ىلاعت -هلوق قفو ،ةيريخ ةمأ مالــــسإلا ةمأ لعجي يذلا كلذ نإف ،مهمومع يف لاحلا هذه ىلع نوملــــسملا ناك ام اذإو

ـُمأ َْريَخ ْمُتنُك( :نارمع رُْخأ ٍةَّ
ِ

ـج ساَـّنِلل ْتَ
ِ

ـب َنوُرُْمأَـت 
ِ
نَع َنْوَهْنَتَو ِفوُرْعَمْلا

ِ
رَكنُمْلا 

ِ
ـب َنوُنِمْؤُتَو 

ِ
ـَهأ َنَمآ ْوَلَو ۗ ِهَـّللا باَـتِكْلا ُلْ

ِ
 ۚ مُهَّل اًْريَخ َناَـكَل 

  ]121 :نارمع لآ[ )َنوُقِساَفْلا ُمُهَُرثْكَأَو َنوُنِمْؤُمْلا ُمُهْنِّم

 ٌةَُّـمأ ْمُكنِّم نُكَتْلَو( :نارمع لآ ةروـــــــس يف -ىلاـعت -هـلوق قفو مظنملا لـمعلاـب قلعتي اـم وهف ،يئاـفكلا ضرفلا ىلإ ةـبـــــــسنلاـب اـمأ

ـــي إ َنوُعْدَ
ِ

ْريَخْلا َىل
ِ
ـــيَو  ـــب َنوُرُْمأَ

ِ
نَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلا

ِ
رَكنُمْلا 

ِ
ـــئَٰلُوأَو ۚ   رمألاو ريخلا ىلإ ةوعدـــلا ةـــمهم نإ يأ ]104[ )َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِ

 نم نيملـــسملا ءالؤه نم ضهني نأ كلذك بلطتت نيع ضرفك هتايموي يف ملـــسم لك ىلع بجاو يه امك ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ممألا نيب نيملـسملا ةمأ اهب فـصتت يتلا ةفـصلا هب دـصقي ،"سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك" :-ىلاعت -هلوقف .ةعومجمك يأ ةمأك اهيدؤي

 ىرخألا ةيآلا يف ةمأو ةيآلا هذه يف ةمأ موهفم نأل ،نيملـسملا نم يأ ،مكنم ةعامج هب دـصقيف ،"ةمأ مكنم نكتلو" :هلوق امأ ،ىرخألا

 نيملــــــسملا نم ةعومجم ناكم لك يفو تقو لك يف ةمألا يف نوكي نأ بجي هنأ ينعي ،"ةمأ مكنم نكتلو" :-ىلاعت -هللا لوق .نافلتخي

 ضرغلاب يفي فاك ردقبو طيطختو ةريصبو ةيؤر ساسأ ىلع مظنم لكشب كلذ نوكيو ،هللا ىلإ ةوعدلا ةفيظو مهقتاع ىلع نولمحي

 .نومثآ عيمجلاف الإو فادهألا ققحيو



 

 

 ىلع اعيجـــــشتو ةوعد بلطتتو ريخلا اهيف عنـــــصُي يتلا تالاجملا لك يه ؟ايئافك اـــــضرف نوكت امنيح ةوعدلا تالاجم يه ام

 لكـشب وأ ،مظنملا يعامجلا لمعلاب الإ حاجنلا اهيف ققحتي ال يتلا ةيحالـصإلا اياـضقلا اـصوـصخ ،ركنملا اهيف ثدحي نأ نكمي يتلا ،ريخلا

 نكمي الو ،تامظنمو تاــــــســــــسؤمو تاموكحو ةيلود ىوق اهل نيكمتلاو اهــــــرشنل مظتنت يتلا تاركنملا ةهجاوم ءاــــــضتقا دنع صخأ

 قفو مظنم لكـشب يحالـصإلا مهلمعب مايقلل كلذك نوحلـصملا عمتجي نأ الإ مهتاركنم ـرسكو مهططخ داـسفإو ءالؤه داـسف ةهجاوم

 .ةيلعافو زاجنإو طيطختو ىؤر

 ؟ةوعدلل يئافكلا ضرفلاب نوينعملا مه نم

 هـتاراـهمو هـتالويمو هـتاـماـمتهاو هـتـــــــصرفو هـتناـكمو هـعقوم بـــــــسحب لـك ،نيملـــــــسملا لـك ىلع يئاـفك بـجاو ةـيئاـفكلا ةوعدـلا

 .ثيدحلا يف ءاج امك هل قلخ امل رسيم لك ذإ ،اهيف نوكي يتلا ةئيبلا يف -ىلاعتو هناحبس -هللا هقفوي ام بسحبو هتردق بسحبو

 نم هب مازتلالا ىلإ سانلا ةوعدو نيدلا غيلبت هب دــصقُي يذلا يديلقتلا ةوعدلا موهفم نيب طلخلا لاكــشإ عفرلو ،قبــس امم

 ،ةيـضاملا ةوحـصلا دوقع يف ةيحالـصإلا تاكرحلل يساـسألا لغـشلا ناك يذلا ،عاطقلا اذه يف نيلغتـشملاو نيبرملاو ةمئألاو دجاـسملا لالخ

 ىلإ ةيوازلا هذه نم ةوعدلا بجاو مـسقن نأ اننكمي ،ماعلا نأـشلا اياـضق فلتخمو ةـسايـسلا بورد ربع نوملـسملا هيف لغتـشي امنيبو

 :كلذك نيموهفم

 .يصصختلا يفيظولا موهفملا ●

 .ماعلا يلاسرلا موهفملا ●

 

  ؟يفيظولا يوعدلا موهفملا ام

 ةماع ةوعد نم ينيدلا نأــشلاب قلعتي ام هنأب سانلا دنع هب حلطــصا ام ىلعو مولعمو عئاــش وه ام ىلع موهفملا اذه قلطن

 ةيعـــــرشلا ماكحألا مهميلعتو تامرحملاو تافآلا نع مهداعبإو مهقالخأ نيـــــسحتو نيملـــــسملا ناميإ ديدجتل ةيبرتو نيوكتو روهمجلل

 يحالطـــــصالا ينيدلا موهفملا اذهب ةوعدلا نوكت نأب ينآرقلا ديكأتلاو ،اقباـــــس انرشأ امك يئافك وه امو ينيع وه ام اذه يفو ،كلذ وحنو

 َناـَك اـَمَو( :ةـبوتلا ةروـــــــس يف -ىلاـعت -هـلوق يف هدـجن ،ضرغلاـب يفي اـمبو ،نيملـــــــسملا نم ةـقرف لـك نع ةـفئاـط اـهنأـــــــشب بونت ،ةـمّظنم



 

 

ــط مُهنِّم ةــقرف ِّلُــك نِم َرَفَن َالوَلَف ةــفاَــكْ اوُرِفنَِيل َنوُنِمُؤملٱ يفْ اوُهَّقَفَتَيِّل ةــفِئاَ
ِ

نيِّدــلٱ 
ِ

إ مُهَموَقْ اوُرِذــنُِيلَو 
ِ
إْ اوُعَجَر اَذ

ِ
هيَل

ِ
 )َنوُرَذــحَي مُهَّلَعَل م

  ]221 :ةبوتلا[

 ةمألا يف نوكي نأب ،ةمهملل غرفتتو بردتتو ملعتت نيملـــسملا نم ةلهَؤم ةفئاط موي لك يف هل لغتـــشي ـــيصـــصخت لمع وهف

 الو ،مهورذـحيو مهموق اورذـنيل هللا ىلإ ةوعدـلا ةـفيظو مهقتاـع ىلع نولمحي نيملـــــــسملا نم ةـعومجم ناـكم لـك يفو تـقو لـك يفو

 .هتيلعاف نم صقني وأ ميظعلا يئافكلا ضرفلا اذه عيضي امب ريخلا بورد نم رخآ ريبك ّمه كلذ نع مهلغشي

 قفو روطتت نأ بـجي لـئاـــــــسولا نإـف ،اـيئاـفك اـبجاو هـل غرفتلاو اـتباـث يعـــــــرشلا فيلكتلا ناـك اذإ هـنأ ،هـيلع دـيكأـتلا بـجي يذـلاو

 مهتفاقث عمو نيوعدملا ةغل عم بسانتي نأو ددجتي نأ بجي يوعدلا باطخلا نأ امك ،هل نيلماعلا فورظو هفورظو عمتجملا تاروطت

 .مهيف رثؤي امو مهفورظو

 طيطختلا لالخ نم عقاولا ىلع فرعتت ةــيـــــــصـــــــصخت ةــيوعد ةــيعرش تاــمظنم ةــماــقإــب الإ ريوطتلا اذــه قيقحت نكمي الو 

 بيترت ساـسأ ىلع ،ةيلاـصتا بيلاـسأو باطخ نم اهل حلـصي امو ،اهيف وعدت يتلا تاعمتجملا ةفرعمل اهلهؤي امب ،تاـساردلاو ثوحبلاو

 جاـتنإو جهاـنملا ةرولب لالخ نم كـلذـكو ،هريخأـتو هـميدـقت بـجي اـمو هـيلع زيكرتلا بـجي اـمو ،تاـجاـيتحالا دـيدـحتو تاـيولوألل مكحم

 ىوتــسم ىلعو فاك لكــشب نيبرملاو ةاعدلا نيوكتو ةثيدحلا لاــصتالا لئاــسو يف مكحتلاو ةروطتملا ةيمالعإلاو ةيفرعملا ةيوعدلا جماربلا

 تاودنلاو تارضاحملاو تارظانملا ميظنتو ،حئاـــــرشلا لك ىوتـــــسم ىلعو تاحاـــــسلا لك يفو لوهكلاو ءاـــــسنلاو بابـــــشلا ،لايجألا لك

 تاـهجلا عم نواـعتلل يعـــــــسلاو ،ةـيهقفلا عماـجملاو ةـيعـــــــرشلا تاـيعجرملا ءاـنبو جيرخت كـلذـكو ،ةـيوعدـلا ةـيراوجلا تالمحلاو تارمتؤملاو

 ردقب صاــــــصتخالا يف ايجراخ ةمألا ةمدخ يف ةكراــــــشملاو ملاعلا ءاحنأ لك يف ةعفانلا براجتلا لقنبو ،نكمأ نإ ةــــــصــــــصختملا ةيموكحلا

 .ةعاطتسالا

 ؟يلاسرلا يوعدلا موهفملا وه ام

 ةمدخ هب داري لمع لكو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا ـــــرشن هب داري لمع لك يلاـــــسرلا اهموهفمب ةوعدلا يف لخدي

 ةـيعاـمتجالاو ةـيوبرتلاو ةـيـــــــساـيـــــــسلا تالاـجملا نم لاـجم يأ يف ،هرسأـب ملاـعلا يفو دـلبلا لـك يفو ةدـلبلا يفو يحلا يف ،هـلهأو مالـــــــسإلا

 .ةمألا اياضقب قلعتي ام لكو ةيثاغإلاو ةيريخلاو ةينفلاو ةيداصتقالاو



 

 

 يف -ىلاعتو هناحبس -هلوق قفو -مالسلاو ةالصلا هيلع -ىفطصملا عابتأ لك مه ؟ةلاسرك ةيوازلا هذه نم ةوعدلا لمحي نم

ــــس ۦِهِذَٰه لُق( :فــــسوي ةروــــس بَ
ِ
إْ اوُعَدأ يِلي

ِ
ــــصَب ٰىَلَع ِهَّللٱ َىل نَمَو اََنأ ٍةَريِ

ِ
ينَعَبَّتٱ 

ِ
ــــسَو  ــــُرشملٱ َنِم اََنأ اَمَو ِهَّللٱ َنَٰحبُ

ِ
 ] 108 :فــــسوي[ )َنيِك

 هل لاقف ،ناميإلا دعب هلمع نع -هنع هللا يضر -قيدـصلا هلأـس نيح -ملـسو هيلع هللا ىلـص -ىفطـصملا هب باجأ ام وحن ىلع كلذكو

 ."كلمع يلمع" :هنع يور ام يف

 ديكأت عم ،ةيـصـصختلا ةيوعدلا ةيفيظولا ىلإ ةفاـضإلاب ،ىرخألا تالاجملا لك يه ؟يلاـسرلا اهموهفمب ةوعدلا تالاجم يه ام

 يكلو ،ةوعدلا لاجم يف -ىلاعت -هلل يريخ لمع لك لخدُنل اهانّزيم نكلو ،لاحلا ةعيبطب كلذك ةيلاـــــــسر ةيفيظولا ةينيدلا ةوعدلا نأ

 كلذكو ،يسايــــــسلا لمعلا اهــــــسأر ىلع يلاــــــسرلا موهفملا يف لخدت ةيفيظولا ةوعدلا ريغ تالاجملا لك ،نذإف .ميهافملا يف طلخلا ليزن

 ثيح نم ةيوعد ةفيظو اهمـــــسن مل نإو ةيندملا تاـــــســـــسؤملا اذكو يسايـــــسلا لمعلاف .هتاـــــســـــسؤم فلتخم لالخ نم يندملا عمتجملا

 :ناطرش اهيف رفوت اذإ باوثلاو رجألاب ناسنإلا اهيلع ىزاجي يتلا ربلاو ريخلا لامعأ نمو هللا ىلإ ةوعد كلذك يهف ،حالطصالا

 ،يسايـــــسلا يف مأ يحالطـــــصالا يوعدلا نأـــــشلا يف لمعلا ناك ءاوـــــس ،-ىلاعتو هناحبـــــس -هللا هجو وه اهب دوـــــصقملا نوكي نأب ،ةينلا .1

 .رجألا نكي ةينلا نكت امثيحف ،كلذ ريغ مأ ،يمالعإلا وأ ،يضايرلا ،ينفلا ،يداصتقالا

 ةيلاـسر تاـصاـصتخالا فلتخم يف تاـسـسؤملا فلتخمو لامعألا هذه نوكت نأب ،ايلعف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا ةعانـص .2

 .-ىلاعتو هناحبس -هللا دارم قفو

 ةينيدلا ةيفيظولا ةوعدلا لثم اهلثم اهلك لخدت ،ةلاــــسرلا ثيح نم ةيوعد لامعأ يندملا عمتجملا تاــــســــسؤم يفو يسايــــسلا لمعلاف

إ( :سي ةروـــس يف -ىلاعتو هناحبـــس -هلوق قفو تامملا دعب ىتح اهرجأ مكارتي يتلا ةيراجلا تانـــسحلا عاونأ يف احالطـــصا
ِ
يحُن ُنحَن اَّن

ِ
 

يف ُهَٰنيَصَحأ ٍءَيش َّلُكَو مُهَرَٰثاَءَوْ اوُمَّدَق اَم ُبُتكَنَو َٰىتَوملٱ
ِ

بُّم مامإ 
ِ

  ]12 :سي[ (ني

 :لاق -ملــسو هيلع هللا ىلــص -هللا لوــسر نأ -هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع -مالــسلاو ةالــصلا هيلع -ىفطــصملا ثيدح يف ءاج امكو

رْجألا َنِم هل َناك ،ىًدُه ىلإ اعَد نَم"
ِ
روُُجأ ُلْثِم 

ِ
بَت نَم 

ِ
روُُجأ نِم َكلذ ُصُقْنَي ال ،ُهَع

ِ
ـــض ىلإ اعَد نَمو ،اًئيـــش ْمِه  ِمْثإلا َنِم هيلع َناك ،ٍةَلالَ

بَت نَم ِماثآ ُلْثِم
ِ

هِماثآ نِم َكلذ ُصُقْنَي ال ،ُهَع
ِ

 -هنع هللا يضر -يردبلا يراــصنألا ورمع نب ةبقع دوعــسم يبأ نعو .ملــسم هاور "اًئيــش ْم

ْريَخ ىَلع َّلَد نَم" :-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر لاق :لاق
ٍ
رَْجأ ُلْثِم ُهَلَف 

ِ
 .ملسم هاور ،"ِهِلِعاَف 



 

 

 نيب زيمي يذلا يفيظولا صــصختلاب هيمــسن ام ىلإ يمالــسإلا عوــرشملا باحــصأ هجتي نأ نم دبال ،زرفلا اذه رييــست نــسحلو

 نوكي يذلا يسايــسلا لمعلا نيب دهجلا عيزوتو ،اقحال رثكأ اهنيبنــسو ،هالعأ اهانركذ يتلا ميهافملا قفو يوعد وه امو يسايــس وه ام

 مهأ ،اذهو .ةـــــــضهنلا اهيف ققحتتل ةلودلا ىلإ ،ةوحـــــــصلا هيف تققحت نأ دعب عمتجملا نم ةيمالـــــــسإلا ةركفلا لاقتنا ةجلاعم هفده

 رود هـلو يساـيـــــــسلا لـمعلا نم عـــــــسوأ لـكـــــــشب عمتجملا رطؤي يذـلا يعمتجملا لـمعلا كـلذـكو ،رثألاو ةـيمهألاو رجألا ثـيح نم لاـجم

 ةيراـضحلا ةركفلا رارقتـسا نمـضي يذلا ،حلاـصلا ماعلا يأرلاو حلاـصلا نطاوملا ءانب يف ،مالعإلاو ةـسردملاو ةرسألا ىلإ ةفاـضإلاب ،يساـسأ

 .ةيملاعلا ةيناسنإلا ةراضحلا ىوتسم ىلإ كلذ دعب لصت نأ ىلإ ةضهنلا ققحتت ىتح زاجنإلا ةمكارم يف مهسيو ةلودلا يف

 بلجي امب ماعلا يلاـسرلا اهموهفمبو يحالطـصالا يفيظولا اهموهفمب هللا ىلإ ةوعدلا ةيمهأ حـضتت ،مهفلا اذه ساـسأ ىلع

 .يندملا عمتجملا تاءاضف فلتخم يفو يسايسلا لاجملا يف مأ دجسملا يف لمعلاب رمألا قلعت ءاوس ،باوثلاو رجألاو ربلاو ريخلا

 اهجالعو تافالخلا

 تلاط نإ ،نكلو ،لــــصألا يف ةيعيبط تافالخ مامأ اهــــسفن عيراــــشملا دجتف ،ىؤرلا ضراعتت وأ حلاــــصملا براــــضتت ،قيرطلا لوطت دق

 حبـــــصي ىتح روبعلا تالواحم ءانثأ ،هرطؤن فيكو ،فالخلا مهفن فيكف .حيرلا بهذي عازن ىلإ تلوحت مث تلطعف ،تمقافتو تقمعت

 ؟عورشملا حلاصل اعورشم اسفانت فالخلا

 يف تافالخلا مقافت ،ةـــسايـــسلا ملاع مهلوخد ءانثأ يف يمالـــسإلا عوـــرشملا باحـــصأ اهب يلتبا يتلا ةيـــساـــسألا تالـــضعملا نم

 ،تاـماـــــــسقناو تاـقاـقـــــــشنا ىلإ ناـيحألا نم ريثك يف تدأ يتلا تاـفالخلا يف رظنلا نعمن نأ اـندرأ ولو ..مهبازحأو مهتاـكرحو مهتاـعاـمج

 :اهنيب ام يف ةطبارتم لماوع ةعبرأ ىلإ مومعلا ىلع مسقنت اهدجنس

 اهنيابتو ةيسايسلا براجتلا ةلقو ةيؤرلا ةيبابض :الوأ

 تتبثأ ،ةرقتـــسم جهانمو دعاوق قفو مهتاميظنت نودوقي اوناك ،ةيوعدلا مهترئاد يف يمالـــسإلا عوـــرشملا باحـــصأ ناك امنيح

 بيجت ال تاديدهت مامأ مهـسفنأ اودجو ةـسايـسلا ملاع ىلإ اولقتنا املف ،ةوحـصلا نمز يف ةدوـصقم تناك يتلا فادهألا نمـض اهتيلاعف

 رارقلا ذاختا قئارطو ةيدايقلا مهتاموظنم ،كلذكو ،ةيرادإلا مهرطأو ةيراهملا مهـصئاـصخو ةيفرعملا مهتدـصرأو ةميدقلا مهجهانم اهنع



 

 

 شاقنلا لقتناو ،مهعمجت يتلا اهيلع فراعتملا ةيكولـــسلا طامنألاو مهفـــص ظفحت يتلا ةيركفلا ةدحولا ذئدنع مهل حبـــصت مل .ةقباـــسلا

 نيبو ،ةديازم وأ ةيقدــصب داهتجالاو ديدجتلا ىلإ عاد نيب ،يسايــسلا نأــشلا يف ةموــسحملا ريغ اياــضقلا نم ديدعلا لوح فــصلا لخاد

 ىوتـــــــسم ىلع فرط لـك وأ ،دـحاولا ميظنتلا يف دـحاو لـك ذـخأو ..هـطمنب طبترملا هـعقوم ىلع اـظاـفح وأ ةـقداـــــــص ةـينب رييغتلل ضفار

 ،نآلا ىلإ يمالـسإلا عوـرشملا باحـصأ عمتجي ملو ،هطيحمو هتاردقو هتبرجت بـسحب ،ةفلتخملا تايدحتلل بيجتـسي ،ةفلتخملا تاميظنتلا

 ،فصلا زازتهاو فالخلل ةعفادلا بابـسألا نم كلذ لك ناكف .عيمجلا نم لوبقلاب مهبراجت قلتت ملو ،ديدج يسايـس يركف جهنم ىلع

 .ةبرطضملا ةيلاقتنالا لحارملا هذه لثم شيعت ةيرشب ةعومجم يأل ثدحي ام وحن ىلع

 

 قيرطلا يف دصلا ةوقو قيرطلا لوطو ةريسملا دقعت :ايناث

 هذه عم لماعتلا ةيفيك يف نوقرفتي اهباحـــــصأ لعج ،ميظع دـــــص ىلإ ،ةلودلا ىلإ اهلاقتنا ءانثأ يف ةيمالـــــسإلا ةركفلا ضرعتت

 ىلإ ،ةطلــسلا ىلع لوادتلاب حمــست اليكل ،ةيــسايــسلا تايرحلا شماوه ديدحتو ميجحتلا نيب ،ةعونتملاو ةدقعملا تايدحتلاو بعاــصملا

 ةيركف ةيفلخب ،ةبلاغلا ةموظنملا يف جامدنالاو عقاولا رمألاب ميلــــــستلا راتخا نم مهنم ،عــــــضولا اذه مامأو .ءاذيإلاو رهقلاو قييــــــضتلا

 وأ ةعانق ةهجاوملا راتخا نم مهنمو ،اهبهو يتلا شماوهلاب اــضرو هيف اعمط وأ مكاحلا نم افوخ اعونخو اعوــضخ وأ ،ةيقيقح ةعانقو

 ةباجتـــسالا يف فالتخالا اذه ىدأ دقو .هرييغت وأ هنيـــسحت ةلواحمل حاتملا عم لماعتلاو ةمواقملا راتخا نم مهنمو ،ماقتنالاو درلا يف ةبغر

 ىلإ لوحتيو لاعفألا دودرب هتايعادت دقعتت مث تاروـــــصتو راكفأ لوح فالخلا أدبي ،انايحأ ،تاقاقـــــشناو ةريبك تافالتخا ىلإ تافالخلل

 .رمزلاو تاعومجملا نيبو ةيصخش تافالخ

 

  داهتجالا ىلع هلج موقيو ابلاغ تايعطقلا همكحت ال يذلا يسايسلا نأشلا ةعيبط :اثلاث

 نوكيـسف ،ةبرجتلا ثيح نم نيبراقتمو ايقالخأ نيطبـضنمو نيمجـسنم يمالـسإلا عوـرشملا باحـصأو نوحلـصملا ناك ول ىتح

 ةديقعلا لاحك ،تايعطقلاب ةـــــسايـــــسلا ةرئاد طبـــــضي نأ -ىلاعتو هناحبـــــس -هللا أـــــشي مل .هيلع فلتخُي ام يسايـــــسلا لمعلا يف كانه



 

 

 نيب فالخلا عقوو ،نيدــــــشارلا ءافلخلا يلوت ةقيرط تفلتخا ،مكحلا نأــــــش يفف .ةيعامتجالا تالماعملا تالاجم نم ريثكو تادابعلاو

 رمتــسا مث ةنــس نيعبــس ةبارق ةمألا ةنحم تلاط ىتح -هنع هللا يضر -نافع نب نامثع انديــس لتق ةمزأ ةجلاعم ةقيرط يف ةباحــصلا

 امدنع ءاملعلا اهعجار يتلا ،شيرق نم ةرامإلا بوجو ةلأـــــسم يف فالتخالا لثم ،توبثلا ةيعطق صوـــــصنلا ضعب تالالد يف فالخلا

 .لوألا ميلس ناطلسلا نمز يف ،كارتألا ىلإ اهلاقتناب اوتفأ ام

 ةيعجرمو ةماعلا دـصاقملاو قالخألاو ىروـشلاو لدعلا :اهنم ،ةيـساـسأ ةماع ةيعجرم دعاوقب ةـسايـسلا مَكْحُت نأ هللا دارأ دقل

 ،تايعجرملا كلتل ماعلا راطإلا يف ـــــرصعو ـــــرصم لك لهأ همهفي ام قفو تاداهتجالا ىلع كلذ ىوـــــس ام موقيو ،ةليلق ةيعطق ةيـــــصن

 ىلإ ،تايعطقلا اهَرثكأ ّريــسي يتلا ةوعدلا ةرئاد نم نولقتني نيح ،يمالــسإلا عوــرشملا باحــصأ نيب فالتخالا عقي نأ يف ةبارغ ال ،هيلعو

 .اهاياضق بلغأ يف تاداهتجالا اهريست يتلا ةسايسلا ةرئاد

 

نُكي حلاصملا نوكت امثيحو حلاصملا ةرئاد ةسايسلا :اعبار
ِ

 سانلا نيب عارصلا 

 مهآر امنيح ،هباحــــــصأ نيب كلذ ثودح نم -ملــــــسو هيلع هللا ىلــــــص -يبنلا رذحو ،ليباهو ليباق نيب اركبم كلذ أدب دق

 اوُلَِّمأو اوُِرشْبأف( :امستبم -مالسلاو ةالصلا هيلع -مهل لاقف ،نيرحبلا نم حارجلا نب رماع نب ةديبع وبأ هب ءاج يذلا لاملاب نيرورسم

ـرسَي ام ـىشْخأ َرْقَفلا ام َِّهللاَوَف ،ْمُكُُّ ـىشْخأ ْنِكَلو ،مُكْيَلع َ ـسْبُت ْنأ مُكْيَلع َ ـسُب امك ،اَيْنُّدلا ُمُكْيَلَع َطَ ـسَفاَنَتَف ،ْمُكَلْبَق َناك نَم ىَلع ْتَطِ  اَهوُ

  .)حيحص ثيدح( ".ْمُهْتَهْلأ امك ْمُكيهْلُتو ،اَهوُسَفاَنَت امك

 مه ذإ ،يمالـــسإلا عوـــرشملا باحـــصأ نيب كلذ نوكي نأ يعيبط ءيشو ،سانلا رثكأ هنم تلفي ال حلاـــصملا ىلع عاـــرصلا اذهو

  .هبابسأ تناك امهم عارصلاو فالخلا ةرادإ ةيفيك يف ةربعلاو ،رشب

 :تايوتسمو ةدعصأ ةدع ىلع فالخلا ةجلاعم نكمي

 يلقعلا كاردإلا :لوألا ىوتسملا



 

 

 يدؤي يذلا ،ليوهتلا نولماعلا بنجتي ىتح ،الوأ لقعلاب اهكاردإ بجي ةلأـــسم هذهو ،هل كاكف الو هنم دب ال يردق ءيش فالتخالا نإ

 -هللا بــتك دــقل .هــئاــهنإل داــج لــمع يأ ميدــقت نود نيفلتخملا مذ يف قارغإلاو ،فالخلا دوجو ةّــلعتب لــمعلا كرتو دومجلا ىلإ مهب

ــش ْوَلَو( :ىلاعت هلوقل ةقلطم ةدعاق اهلعجو ،قلخلا ةيادب ذنم هدابع ىلع كلذ -ىلاعتو هناحبــس  َالَو ۖ ًةَدِحاَو ًةَُّمأ َساَّنلا َلَعَجَل َكُّبَر َءاَ

إ َنيِفِلَتْخُم َنوُلاَزَي
ِ

جْلا َنِم َمَّنَهَج َّنََألْمََأل َكِّـبَر ُةـَمِلَك ْتَّـمَتَو ۗ ْمُهَقَلَخ َكِـلَٰذِـلَو ۚ َكُّـبَر َمِحَّر نَم َّال
ِ

ساَّـنلاَو ِةَّـن
ِ

 ،]119-118 :دوه[ )َنيِعَمَْجأ 

إَو ..( :ىلاعت هلوقو
ِ

ــضْعَب يِغْبَيَل ِءاَطَلُخْلا َنِّم اًريِثَك َّن ضْعَب ٰىَلَع ْمُهُ
ٍ

إ 
ِ

ــصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا َّال  ّنيبو .]24:ص[ )ْمُه اَّم ٌليِلَقَو ِتاَِحلاَّ

ـــس" :صاقو يبأ نب دعـــس نع حيحـــصلا ثيدحلا يف -ملـــسو هيلع هللا ىلـــص -هللا لوـــسر كلذ يناَطْعأف ،اًثَالَث ِّيبَر ُتَْلأَ
ِ

ْنيَتْنِث 
ِ

ينَعَنَمَو 
ِ

 

ـــــس ؛ًةَدِحاَو ـــــسلاب يتَُّمأ َكِلْهُي َالأ :ِّيبَر ُتَْلأَ ـــــسَو ،اَهيِناَطْعأف ِةَنَّ قَرَغلاب يتَُّمأ َكِلْهُي َالأ ُهُتَْلأَ
ِ

ـــــسَو ،اَهيِناَطْعأف  ـــــْسأَب َلَعْجَي َالأ ُهُتَْلأَ  ْمُهَنْيب ْمُهَ

 .)اَهيِنَعَنَمَف

 اوُعَزاـَنَت َالَو( :ىلاـعت هـلوق يف ءاـج اـمك ،حيرلا باـهذو لـــــــشفلا بـبـــــــس وه يذـلا عزاـنتلا نكلو ،هـتاذ دـح يف فالخلا سيل ّمذـُي يذـلا نإ

ــشْفَتَف ر َبَهْذَتَو اوُلَ
ِ
ــرسَيُيل َناــسنإلا ُهللا هاتآ يذلا لقعلا يف ةربعلا امنإو ،]46 :لافنألا[ )ْمُكُحي  ماربإ ساــسأ ىلع فالخلا اذه ّريــسُيو ّ

 .دوهعلاب مازتلالاو تاقافتالاو دوقعلا

 -ملــسو هيلع هللا ىلــص -لوــسرلا هيلع ددــش يذلا ،اذهو .قيثاوملاو دوهعلا ىلع درمتلا وه ،ماعلا نأــشلا يف هببــسو عزانتلا ساــسأف

 الأ مهملعو ،يعرش ساـــــسأ ىلع دقعنا اذإ هلهأ رمألا اوعزاني الأ مهرمأف ريمألاو ةرمإلاو ةـــــسايـــــسلا دعاوق ىلع هباحـــــصأ بيذهت يف

 تماــــصلا نب ةدابع نع هيلع قفتملا ثيدحلا يفف ،هلهأ رمألا ةعزانم مدعو قحلا ةملك لوقو رظنلا تاهجو يف فالتخالا نيب ضراعت

 نأ الإ هلهأ رمألا عزانن الأ ىلعو ،انيلع ةرثأ ىلعو ،هركملاو طـشنملاو ،ـرسيلاو ـرسعلا يف ةعاطلاو عمـسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوـسر انعياب" :لاق

 نم همهف نكمي اـممو ."مئال ةمول هللا يف فاـخن ال ،اـنك اـمنيأ قحلاب لوقن نأ ىلعو ،ناهرب هـيف -ىلاـعت -هللا نم مكدـنع احاوب ارفك اورت

  .هتعزانم مدعو هب فارتعالا وه لوؤسملا هجو يف قحلا لوق ةيعرش نأ ،ثيدحلا اذه

ب اوُفَْوأَو( :اهنم ةديدع تايآ يف رمأ امنيح ،كلذ يف -ىلاعتو هناحبس -هللا ددشو
ِ
إ ۖ ِدْهَعْلا

ِ
 ،]34:ءارسإلا[ )ًالوُئْسَم َناَك َدْهَعْلا َّن

ب اوُفَْوأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي(
ِ
 نم ريثكو ،نينمؤملل ةمزال ةفــص دوهعلاب ءافولا ةفــص -ىلاعتو هناحبــس -هللا لعج دقل ،]1:ةدئاملا[ )ِدوُقُعْلا

 قفتملا ،ميكحتلا تاودأو قيثاوملاو دوهعلاو نيناوقلا ىلع درمتلا ببسب وأ ةطباض نيناوق دوجو مدعل امإ عقت فصلا لخاد تافالخلا

  .تاسسؤملاو تامظنملا لخاد اهيلع



 

 

 

 يقالخألا يوبرتلا :يناثلا ىوتسملا

 لجأ نم اوؤاج اًّقح له ؟ةيـسايـسلا ةحاـسلا ىلإ يمالـسإلا عوـرشملا باحـصأ ءاج اذامل ،دـصقملاو ةينلاب اـساـسأ قلعتي ام وهو 

 مه امك ،طلـــستلاو حلاـــصملا ىلع اوعراـــصيل اوؤاج مهنإ مأ ؟ةوعدلا ةحاـــس نم اهوذخأ يتلا مهميِقب نوكـــسمتم مه لهو ؟مهتركف

 باحـصأ كـسمت اذإ هنإ ؟ةيـصخـشلا مهحلاـصمو مهتاوذل ايميظنتو ايبعـش اهـساـسأ ىلع هوققح امو ةركفلا نولغتـسي لهو ؟مهريغ

 ىلع ةماعلا ةحلـصملا راثيإ ىلع نيتباث اوقبو ،ايلعلا مهميقو ،ىلوألا ةيلاـسرلا مهدـصاقمو ،ةليـصألا ةيلـصألا مهميقب يمالـسإلا عوـرشملا

 هيف امكحتم فالخلاو ادعبتـسم ىقبي ذئدنع مهنيب عزانتلا نإف ،ةرخآلا ىلع ايندلا نمؤملا راثيإك ،يسايـسلا لمعلا يف ةـصاخلا ةحلـصملا

 .حيرلل اباهذ ال ءارث هلعجي امب

 ،زاجنإلاو حاجنلل يرورض حومطلا نأ يف كـــشالف .حومطلاب قلعتي ام ،يقالخألاو يوبرتلا ىوتـــسملا يف هيلإ هيبنتلا بجي اممو 

 ،انب ملاعلا -ىلاعتو هناحبـس -هللاف ،هتمـصب كرتي نأو ةايحلا يف يقتري نأ دوي ناـسنإ يأف ،هحومط ىلع سودلا دحأ يأ نم بلطُي الو

ـــــــرصَن ۖ اـَهَنوُّبِحُت ٰىَرُْخأَو( :ىلاـعت هـلوقل ،هـتاـيح ناـــــــسنإلا اـهيف دـقفي دـق يتلا ،برحلا تاـحاـــــــس يف ىتح كـلذ ررق رَق ٌحْتَفَو َِّهللا َنِّم ٌْ
ِ
 )ٌبـي

 اهالعأ بتارم دـصاقملا" ةدعاق قفو ةماعلا ةحلـصملل ةمداخ ةـصاخلا ةجاحلا نوكتل حومطلا يف مكحتلا بولطملا امنإ ،]13 :فـصلا[

 هـحومط مث هـيلإ يمتني يذـلا ميظنتلا مث هـنطو مث هـتمأ مث هللا هدــــــــصقم ناـك نمف ،"اـهالعأ ريغب عطقنم اـهاـندأو ،اـهاـندأ لـمـــــــشي

 نأـشل اعفار ـيصخـشلا حومطلا ذئدنع نوكي لب ،هحومط يف جرح الف ،قيثاوملاو دوقعلل ءافولاو ةيقالخألا طباوـضلا نمـض ـيصخـشلا

لابم َريغ حوُمَّطلا نوكي نأ مومذملا امنإو ،اهل امداخو ىلعألا دـــــصاقملا
ٍ

 نطولاو ةمألا باـــــسح ىلع هُيعـــــس نوكي نأو ،هللا ناوـــــضرب 

 .هللاب ذايعلاو ،هريغلو هسفنل ارمدم ذئدنع نوكيف ،قيثاوملاو دوهعلاو

 ،لاوحألا لك يفو ،راــــض ريغ فالخلاو اليلق عزانتلا ناك ،ةيؤرلا هذه قفو حومطلا رييــــست ىلع ةرداق تاميظنتلا تناك املكو

 اـــضفار يعمجلا ريمـــضلا ناك املك هنأ امك .تاعاـــرصلاو تافالخلا صيلقتل اـــسيئر اببـــس ةـــسايـــسلا ةقلخأ يف لذبي يذلا دوهجملا ىقبي

 ،حفـــصلاو مركلاو ملحلاو ةنامألاو ةلوجرلاو ةءورملا نأـــشل ايلعم ،ةـــسيـــسدلاو ةميمنلاو ةبيغلاك يسايـــسلا نأـــشلا يف قالخألا داـــسفل

 .عزانتلا وأ فالخلا اهنكسي ال ،فصلا لخاد ةماع ةنيكسلا تناك



 

 

 

 يرادإلا ىوتسملا :ثلاثلا ىوتسملا

 قلخت ةئيــــسلا ةرادإلاو ،لكاــــشملا صلقت ةديجلا ةرادإلاف ،رييــــستلاو ةرادإلاب دحاولا فــــصلا لخاد لكاــــشملا نم ريثك قلعتت

 ةفافـــشو ةيلمعو ةحـــضاوو ةمولعم دعاوق ىلع ميظنتلا موقي نأ يأ ،ةيـــســـسؤملا ةديجلا ةرادإلا يف رمألا سأرو ،اهمقافت وأ لكاـــشملا

 لعجب عاـــــرصلا صلقي امم ،لوبقلاو اـــــضرلا ىلع ةينبملا ةيدقاعتلا ةلاحلا ،ةيـــــســـــسؤملا يف ام مهأ نإ .ةيباعيتـــــساو ةيكراـــــشتو ةلداعو

 .نلعلاو رسلا يف لكلا اهب لمعيو اهب لبقي ،عيمجلا لوانتم يف ةروشنمو ةبوتكم ةدحوم ةدحاو دعاوق نمض سفانتلا

 لكــشب ذختت مل تارارق ببــسب تاعاــرصلا نوكت ام اريثك ذإ ،رارقلا ذاختا ،ةفاقثو دعاوق ةيــســسؤملا جــضن لئالد نم ،كلذكو 

 ةــحيرم ةريبك ةــيبلغأ ىلع رفوت اذإ رارقلا ُنّمؤُي ،اــنكمم كــلذ نكي مل نإــف ،نكمأ اــم ةــيقفاوت نوكت يتلا يه ،ةدــيجلا تارارقلاو .دــيج

 ربكأ ققحيو ،ساـنلا بـلغأ حلاـــــــصم لـمـــــــشي هـلعجو رارقلاـب عاـنقإلا ةـيلمع يف اريبك ادـهج بـلطتي اـمم ،هـيف نوجمدـني هـيفلاـخم لـعجت

 ،ةلاحلا هذهو .بارطـضالا لوطيف ،ءايوقأ هيـضراعم لعجت ةريغـص ةيبلغأب ذختا ام ،تارارقلا بعـصأ نمو .عاطتـسملا ردقب تاقفاوتلا

 ،مزحب رارقلا ءاـــضمإ بجي ،لاوحألا عيمج يفو .رارقلا دعب ةمهم اراودأ مهءاطعإو ،نكمأ ام نيفلاخملل ةريبك ةيباعيتـــسا ةردق بلطتت

 .ناكمإلا ردق هراثآ ةجلاعم عم رومألا تلفنت ال ىتح

 

 تافالخلا لحو تامزألا ةرادإ ةراهم :عبارلا ىوتسملا

 .لاوحألا لك يف جالعلا نم ءزج تقولا نأ فالخلا ةرادإ يف ةطولغملا ميهافملا نمو ،اهيلع بردتلا بجيو سردُت تحبــــصأ نونف يهو

 .تاعاـرصلاو لكاـشملا لحي ام هدحو وه تقولا هب يتأي يذلا زاجنإلاو حاجنلا ىرخأ انايحأو ،تقولا الإ ةلكـشمل لحال انايحأ نأ حيحـص

 ددحيو فالخلا قاطن قّيـــــضي يذلا راوحلا نم لكاـــــشملا لح يف نـــــسحأ الو ،اهمقافي لكاـــــشملا لح ليجأت نايحألا نم ريثك يف نكلو

 لــضفأ وه يذلا ،نيبلا تاذ حالــصإب اننيد يف فورعملا وهو .تاطاــسولا ،نأــشلا اذه يف قرطلا نــسحأ نمو ،هددمت صلقيو هطانم

 نيتفلتخم نيتفئاط نيب حالـصإلا ىلإ ردابُي نأب ،حتفلا ةروـس يف هلوـصأ ّنيبو كلذ ىلإ اعد -ىلاعت -هللاو .تاقوألا فرشأ يف لفاونلا نم



 

 

 نأ بجي لب ،دايحلل لاجم قبي مل ،امهادحإ تغبو قحلا رهظ نإف ،امهنيب رمألا حلـصي نأ ىلإ ،نيتفلتخم طقف سيل يأ ،"نيتلتاقتم"

إَو( :ىلاـعت لاـق .لدـعب حلاـــــــصتلا نوكي مث ،مزهُيو قحلا ىلع درمتلا فقوتي ىتحو ،يعرش بـجاوك قحلا عم عيمجلا فقي
ِ

ـط ن ناـَتَفِئاَ
ِ

 

ــف اوُلَتَتْقا َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ـــــــَصأَ ــمُهَنْيَب اوُحِلْ ــف ۖ اَ إَ
ِ

ــغَب ن إ ْتَ
ِ

ــح ــمُهاَدْ ــقَف ٰىَرْخُْألا ىَلَع اَ يتَّلا اوُلِتاَ
ِ

إ َءيِفَت َّٰىتَح يِغْبَت 
ِ

رَْمأ َٰىل
ِ
ــف ۚ َِّهللا  إَ

ِ
ــف ن  ْتَءاَ

ب اَمُهَنْيَب اوُحِلَْصأَف
ِ
لْدَعْلا

ِ
إ ۖ اوُطِسَْقأَو 

ِ
 ]9 :تارجحلا[ )َنيِطِسْقُمْلا ُّبِحُي ََّهللا َّن

 

  ةيرشبلا دراوملا ريوطت :ريخألاو سماخلا ىوتسملا

 ذإ ،ةيلعافلا ثيح نمو ،ايراهمو ايقالخأو ايركف ،ةيـــــرشبلا دراوملا ريوطت لالخ نم ،ةداقلا اـــــصوـــــصخ ،دارفألا ىوتـــــسم عفر

 نم جورخلاو ،هيف ريثأتلاو لمعلا ةرئاد عيــسوت ىلع اهتردقب اهروعــشل نارقألا ةيدنو ةريغــصلا تاعاــرصلا نع عفرتت ةيلاعلا تايوتــسملا

 يف ركفي عيمجلا حبــــصي ذإ ،ةردنلا ةفاقث لدب ،ةرفولا ةفاقث عنــــصت يلاعلا يــــرشبلا ريوطتلا ةئيب نأ ،رمألا يف ام مهأو .ةقيــــضلا ةقورألا

ـــــسْفَِنل ُّبِحُي ام ِهيِخأل َّبِحُي َّىتح ،ْمُكُدَحأ ُنِمْؤُي َال" :-مالـــــسلاو ةالـــــصلا هيلع -لوـــــسرلا لوق قفو ،عيمجلل حبرلا  ةرفولا ةفاقثو ،"ِهِ

 .حاتملا ىلع عارصلا لدب صرفلا عيسوت يف نوركفي نيلماعلا لعجت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ةعبارلا ةيشاقنلا ةقلحلا

 :ةرفوتملا قاروألا

 :ةيلودلا تاقالعلل ةماعلا ةيؤرلا يف ـ 1

 ةيلودلا تاقالعلا

 يناــسنإلا ريمــضلل نأ ةيلاثملا ُةيرظنلا ىرَت .ةيعقاولا ُةيرظنلاو ُةيلاثملا ُةيرظنلا اهُرهــشأ ،تايرظن ُةدع ةثيدحلا َةيلودلا ِتاقالعلا لمــشت

 هذه نأ ريغ ،ةيلودلا تامظنملاو يلودلا نوناقلا لالخ نمو ،يملاعلا ماعلا يأرلا نم ٍطغضب لودلا نيب تاقالعلا طبض يف ايساسأ ارود

  .)realpolitik( ةيلودلا تاقالعلا يف ةدئاسلا ةيعقاولا ةيرظنلا اهتزواجتو ،لحارملا نم ةلحرم يأ يف دمصت مل َةيرظنلا

 هذـه ىرتو ،مهُريغو ،زتيفزوالك ،يلليفاـيكاـم الوكينو سبوه ساـموت مهنيب نم نييبروالا ةـفـــــــسالفلا نم ٌددـع ةـيعقاولا ةـيرظنلل دـّعق 

 عزاني نأ يلود ميظنت يأل نكمي ال هنأو ،يقالخأ ساـسأ ىلع موقت نأ نكمي ال ،ةيلودلا ِتاقالعلا يلاتلابو ،امومع ةـسايـسلا نأ ُةيرظنلا

 ةيجراخلا ةــسايــسلا ُساــسأ يه ةينطولا ةحلــصملا نأو ،مئاد ودع الو مئاد قيدــص ةلودلل سيلو ،ةيلودلا تاقالعلا طبــض يف ةلودلا

 اـهتاردـق ُةـيمنت ةـلودـلا ىلع ضرفي اـمب ةوقلا نزاوت ساــــــــسأ ىلع الإ ةـيلودـلا تاـقالعلل دوجو ال نأو ،قالخألل راـبتعا يأ نود لودـلل

رمتــسمو لعاف لكــشب ةيلاتقلا
ٍ
 ةلود نم اهعنم وأ اهــضقانت لاح يف ةينطولا ةحلــصملا قيقحت لجأ نم ةوقلا لامعتــسال ُدادعتــسالاو 

 .ىرخأ



 

 

 ابوتكم املع حبـصت نأ لبق ،ةيعانـصلا ةروثلاو ةـضهنلا دهع ذنم ةيبرغلا ةراـضحلل ةلِّكـشملا ةيبروألا ةيلقعلا يف ٌةرضاح َةيرظنلا هذه نإ

 .تاعماجلا يف ّسردُي

يقالخاللا دعبلا نإ 
ِ

 قح يف ةيدوبعلا ةميرجو نيتيكيرمألا يف نييلـــــــصألا ناكـــــــسلا ةدابإ يف ببـــــــست يذلا وه ِةيرظنلا هذهل َحيـــــــرصلا 

لتقو ،ـــيسنرفلا لالتحالا ةليط يرئازج نييالم ِةتـــس ةبارق ِةدابإو ،ةقرافألا
ِ

 فلأ 120 ةبارقو نيتيملاعلا نيبرحلا يف انويلم 80 نم رثكأ 

ناودعلاو ،يكازاقانو اميـــــشوريه ةلبنقب ليتق
ِ

 حلاـــــصملا ىلع ةظفاحملل همعدو ينويهـــــصلا نايكلا ِءاـــــشنإو قارعلاو ناتـــــسناغفأ ىلع 

عيـرشتو ،فقوتي ال عارصو مئاد رتوت ةلاح يف ملاعلا ِءاقبو ،ينيطـسلفلا بعـشلا باـسح ىلع ةيبرغلا
ِ

 بابـسأل لودلا نوؤـش يف لخدتلا 

 رقفلل عــــساو راــــشتنا نم كلذ نع جتن ام عم ،مهمعزب ةيبرغلا ميقلاو ةيطارقميدلا ةيامحل ةيقابتــــسالا بورحلا وأ ةموعزم ةيناــــسنإ

 .يلودلا نوناقلاو ةيلودلا تامظنملا رود يف لثمتملا ةيلاثملا ةيرظنلا زومر نم ىقبت امل يلعف ٍءاغلإو ،ةئيبلا كاهتناو

 وه حبـــــــصي مل -ةـلودـلا وه يذـلا -ةـيلودـلا تاـقالعلل ـــــــيسيئرلا َنوكملا نأ ةريخألا تارتفلا يف ةـيلودـلا تاـقالعلا يفَ ملاـظملا قمع اـمم نإ

 ُتايبوللاو تاراقلل ةرباعلا ُتاكــرشلا اهنمو ةيوناثلا ُتانوكملا اقباــس ىمــسي ناك ام فرط نم هيف امكحتم حبــصأ لب ،َّيساــسألا َلعافلا

 ىرخألا ريثأتلا تاودأو مالعإلا لئاـــــسو كالتماب ةيباختنالا ِتاهجوتلاو ماعلا يأرلا يف مكحتت تراـــــص يتلا حلاـــــصملا ُتاعومجمو ةيلاملا

 .ةيميلعتلا تاسسؤملاو امنيسلاك

 

 مههوجو يف عفرُت ةيمالـسإ ةينآرق ةيفلخب ةيـسايـسلا ةـسرامم لالخ نم يراـضحلا فانئتـسالا يف مهقح نع نوملـسملا ثدحتي امنيح

هتَي ذإ ةيلودلا تاقالعلاب قلعتي ام اهنمو ةلطابلا تاهبــــشلا نم ُديدعلا
ِ

 ،ةبولغملا بوعــــشلا َرهقو ،فيــــسلاب ــــرشتنا هنأب مالــــسإلا نوم

 ُلوحتيو نرق عبر يف ملاـعلا ءاـحنأ لـك يف ـــــــرشتني نأ نيدـل نكمي فيك ذإ .خيراـتلا ُعئاـقو هـُبذـكت ٌءارتفا وهو ،اـملظ مهيلع ةـيزجلا ضرفو

 ةيــــرشب ًةوق مُهــــسفنأ نوحبــــصي لب ٌءيش مهددع نم صقني نأ نود حتفلا ةياهن دعب نيملــــسم ىلإ ةبطاق ةحوتفملا لودلا ُناكــــس

 ،ىطــسولا ايــسآ يف لوغملاو دنــسلاو دنهلا ناكــسو ،لوــضانألا يف كارتألا عم لاحلا ناك امك ىرخأ دالب يف مالــسإلا ــرشنل ةريبك ةيفاــضإ

ليكـشتو سلدنألا حتفل ىمظعلا َةوقلا مه اوناك ذإ ،ايقيرفإ لامـش يف ربربلا كلذكو ،ةميظع ةيمالـسإ الود ءالؤه لكـشو
ِ

 لودلا رهـشأ 

  .يمالسإلا برغملا يف ةيمالسإلا



 

 

 

 :نييــساــسألا نيأدبملا يف اهلمجنف ةيــساــسألا ئدابملا يف ةيمالــسإلا تاهجوتلاو ةيبرغلا تاهجوتلا نيب ةكرتــشم ةحاــسم دجن نأ نكمي

 ءزج نع ُلزانتلا نكمي الو ةيليثمتلا هتاسسؤم لالخ نم اهبعش ُريغ اهرارق يف فرصتي نأ ةلودل نكمي ال ذإ .تادهاعملاو لودلا ةدايس

  .عيمجلل حبرلا نمضت يتلا تايقافتالاو تادهاعملا راطإ يف الإ لودلا قوقح نم

 يهو ،ةـثيدـحلا ةـيلودـلا تاـقالعلا يف ةدـيدـجلا ةـفيظولاو ةـيفيظولا ةـيرظنلا وأ ،لـماـكتلا ةـيرظن عم ةـيمالـــــــسإلا ةـبراـقملا هذـه برتقت

 اـفالخ ،ةدـحتملا تاـيالولاو يبروألا داـحتالا اـهـــــــساــــــــسأ ىلع ماـق يتلا ،ةـيلودـلا هـتاـنوكم نيب تاـقالعلا يف برغلا اـهدـمتعي يتلا ةـيرظنلا

  .ةيعقاولا ةيرظنلا نمض رخآلا ملاعلا عم هلماعتل

 موهفم نمــــــض ةدايــــــسلا إدبم ُجاردنا ةينآرقلا ةبراقملا يف عيمجلل حبرلاو لماكتلا ساــــــسأ ىلع موقي ديدج ملاع َدوجو نمــــــضي ام نإ

  :-ىلاعت -هلوق قفو ةوقلا ترفوت اذإ هيلع ةرطيسلا وأ نوكلا كالتما ءاعداو نايغطلل عناملا فالختسالا

إو((
ِ
إ ِةَكِئَالَمِْلل َكُّبَر َلاَق ْذ

ِ
يف ٌلِعاَج ِّين

ِ
ضْرَْألا 

ِ
 30 :ةرقبلا ))ًةَفيِلَخ 

ـب اوُفَْوأَو(( :-ىلاـعت -هـلوق قفو هـتاراـمأ تدـكأـت يذـلا وأ دـكؤملا ردـغلا ةـلاـح يف الإ بـجاو دوعولاـب ءاـفولا نأ اـمك 
ِ
ـهَعْلا إ ۖ ِدْ

ِ
ـهَعْلا َّن  َناَـك َدْ

إو(( :هلوقو 34 :ءارسإلا ))ًالوُئْسَم
ِ

بۢنٱَف ًةَناَيِخ ٍمْوَق نِم َّنَفاَخَت اَّم
ِ

إ ْذ
ِ
هْيَل

ِ
إ ۚ ٍٓءاَوَس ٰىَلَع ْم

ِ
 58 :لافنألا ))َنيِنِٓئاَخْلٱ ُّبِحُي َال َهَّللٱ َّن

 

 فالختــــــسالا بلطم لعجي امب ،تاءاعدا درجم سيلو هنم فوخلاو هلل صلاخلا ديحوتلا اهطبــــــضي ُةيرايعمَ ئدابم مالــــــسإلا يف نإ

 قفو ناـسنإلاو ةعيبطلاب رارضإلاو داـسفإلا عنمو نوكلا ىلع ةظفاحملا ىلع ٌةلوؤـسم َلودلا نإ ثيح نم ينوكلا ماظنلا حالـصل انماـض

ــــسْفُت َالَو(( :-ىلاعت -هلوق يف اوُدِ
ِ

ضْرَْألا 
ِ

إ َدْعَب 
ِ

ــــص إ(( :هلوقو ،56 :فارعألا ))اَهِحَالْ
ِ
ــــضَرَع اَّن ــــسلا ىَلَع َةَناَمَْألا اَنْ ضْرَْألاَو ِتاَواَمَّ

ِ
جْلاَو 

ِ
لاَب

ِ
 

ْإلا اَهَلَمَحَو اَهْنِم َنْقَفَْشأَو اَهَنْلِمْحَي َنأ َْنيََبأَف
ِ
إ ۖ ُناَسن

ِ
 .))ًالوُهَج اًموُلَظ َناَك ُهَّن

 



 

 

 -هلوق قفو ةيرشبلا تانوكملا عيمج نيب لماكتلاو فراعتلاو لصاوتلا يضتقي امب "ةيناسنإلا ةدحولا" نيملسمك ةيرايعملا انئدابم نمو

إ ُساَّنلا اَهَُّيأ اَي(( :-ىلاعت
ِ
رَكَذ نِّم مُكاَنْقَلَخ اَّن

ٍ
ـش ْمُكاَنْلَعَجَو َٰىثُنأَو  إ ۚ اوُفَراَعَِتل َلِئاَبَقَو اًبوُعُ

ِ
إ ۚ ْمُكاَقَْتأ َِّهللا َدنِع ْمُكَمَرْكَأ َّن

ِ
بَخ ٌميِلَع ََّهللا َّن

ِ
 )ٌ)ري

 13 :تارجحلا

 ىتح عيمجلل لدعلا ُريفوتو ،ــــرصنعلا وأ نوللاو قرعلا ساــــسأ ىلع ةيــــرشبلا تاعامجلا نيب زييمتلا ذبنب سانلا نيب ةاواــــسملا كلذكو 

ـش ِهَِّلل َنيِماَّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي(( :-ىلاعت -هلوقل اقفو نيفلاخملا ب َءاَدَهُ
ِ
ـسِقْلا رْجَي َالَو ۖ ِطْ

ِ
ـش ْمُكَّنَم  اوُلِدْعا ۚ اوُلِدْعَت ََّالأ ٰىَلَع ٍمْوَق ُنآَنَ

إ ۚ ََّهللا اوُقَّتاَو ۖ ٰىَوْقَّتِلل ُبَرَْقأ َوُه
ِ

بَخ ََّهللا َّن
ِ

بٌ ري
ِ

 8 :ةدئاملا ))َنوُلَمْعَت اَم

 

 رصاـنعلا ىلإ ةـفاـــــــضإلاـب ةوقلا زئاـكر نمو ،ةـيلودـلا ةـموظنملا يف ةـيوق نوكت نأ ةـيمالـــــــسإلا لودـلا نم بـلطتي ،ةـيرظنلا هذـه قيقحتلو

رفوت ىلع موقت يتلا ةبـــستكملا ةوقلا ةمث ،ةيعيبطلا ِدراوملاو ناكـــسلاو ايفارغجلاك ةيتاذلا
ِ
 يتلا ةيلخادلا ةهبجلا ِةبالـــصو ،مكحلا داـــشر 

 يتلا ةيركـسعلا ةوقلا نع ةوالع ،ةيداـصتقالا ةيمنتلا رفوتب ةـشيعملا نـسحو ،ةنطاوملاو قوقحلا نامـضو ،لدعلا :طورش ةثالث اهعنـصي

 يف مهــــست ةينطو ةيجراخ ةــــسايــــس ُرفوي اذه لكو ،ملاعلا يف ملظلا عنمل لهؤيو يجراخلا ناودعلا عنمي يذلا دحلا ىلإ مُظعَت نأ بجي

 تافلاحتلا ليــــضفت ضرفي امب ءاربلاو ءالولا ةيلودلا ةــــسايــــسلا هذه زئاكر نمو ،ةلماكتمو ةنزاوتمو ةلداع ةيلود ٍةــــسايــــس ليكــــشت

 مهـــــــضعب ةاداعم ُمدعو ،71 :ةبوتلا ))ضعب ءايلوأ مهـــــــضعب تانمؤملاو نونمؤملاو(( :-ىلاعت -هلوق قفو نيملـــــــسملا لود نيب ةعفانلا

  .نيملسملا ريغب مهضعب ىلع ةناعتسالا ميرحتو اضعب

 

 رادو برح رادو مالسإ راد ىلإ ملاعلا مسقي يذلا يديلقتلا ميسقتلا اوعجار نيرخأتملا ءاملعلا نإف ،مهريغب نيملسملا ةقالع صوصخبو

 برحلل يساسألا يعادلا نأو .برحلا يعاود رضحت مل ام ةيلودلا تاقالعلا يف ُلصألا وه ملسلا نأو ،دحاوٌ ملاع ملاعلا نأ اوحّجرو ،دهع

 ناك يذلا ملظلا عنمل تناك اهتاذ دح يف ةيمالــسإلا تاحوتفلا نأ ربتعا هاجتالا اذه نإ لب ،ناودعلاو ملظلا ُعنمو ةيعافدلا برحلا وه

 عنمي مل امو .ناـسنإلا ميركتو هللا ىلإ ةوعدلا وه مهرايد جراخ نيملـسملا كرحت فده نأو ،مالـسإلا لبق تايروطاربمإلا نمز يف اعئاـش

 نأ نود َمالـــــسإلا اهُلهأ لخد يتلا ايـــــسينودنإ وهو الثم ملـــــسم دلب ربكأ يف ثدح امك ،برح ثدحت مل ةوعدلا ةيرح ةرطابألاو كولملا



 

 

 هلعف امل افالخ كلذ ىلع اوربجُي مل نييلــــــصألا ناكــــــسلا نم حتفلا دعب مالــــــسإلا لوخد اولبقي مل نيذلاو .يمالــــــسإ شيج ُّيأ هلــــــصي

  .رامعتسالا تالمح هلعف تلواح وأ هتلعف وأ الثم اينابسإ يف شيتفتلا مكاحم هتلعف امو ،نيتكيرمألا يف نويبروألا

 ،ةاـكزلا نوعفدـي ال مه ذإ مهيلع قفنت يتلا ةـلودـلا ةـنيزخل نينطاومك مهقح يف ةـبيرض يهف ،نيملـــــــسملا ُريغ اـهعفدـي يتلا ةـيزجلا نعو

  .كلذ اودارأ نإ دينجتلا نم مهئافعإ َريظن كلذكو

 رقتـــست نأب ةوعدلا رادو مالـــسإلا راد وه نيرخأتملا ءاملعلا دنع دمتعملا ميـــسقتلا نإف ميـــسقت نم دب الو ناك نإ ساـــسألا اذه ىلعو

 ةمكحلاب مهتانايدل وعديل سانلا نيبو مهنيب ىلخُيو تانايدلاو راكفألا باحــــــصأل ةيرحلا رفوتتو ،لودلا نيب نمألاو ملــــــسلا تاقالع

 موقت ذإ ايلاح لودلا نيب تاقالعلا يف ةرفوتملا ُريغ ٌةلاح يهو ،ةرهزلا وبأ مامإلا هيلإ بهذ امك ،هاركإ البو ةجحلابو ةنـــــسحلا ةظعوملاو

 تقولا يف ،هعاونأ لكب يداملا ءارغإلا دامتعابو ةيتارابختــسا ةيــسايــس تايفلخب ريــصنتلا تالمحب اندالب يف يحيــسملا ريــشبتلا تاعومجم

 قّيضي لب ،اسنرفك لودلا ضعب يف باجحلا عنمي لب باهرإلا ةحفاكم ءاطغ تحت ةيحيسملا نادلبلا يف ُةوعدلا هيف عنمُت تراص يذلا

 .ةينيداللاو ريصنتلا تالمحب ةفدهتسملا اهتاذ مالسإلا دالب يف ةوعدلا ىلع

 

 

 .ةيرورضو ةيعرش ةيملاعلا :ةيمالسإلا بازحألا 

 برعلا اهأرقي يتلا ةروــسلا يهو ،))نيملاعلا بر هلل دمحلا(( ةيآب أدبت نآرقلا يف ةروــس لوأف اهتأــشن ذنم ةيملاع ةركف ةيمالــسإلا ةركفلا

 اهيف أرقي ال ةالـــص لك(( :حيحـــصلا ثيدحلا يف ءاج امك ،مهتالـــص لبقتل ةـــضيرفلاو ةلفانلا يف ةعكر لك يف ضرألا ءاحنأ لك يف مجعلاو

 فسوي ))نيملاعلل ركذ الإ وه نإ (( :هرسأب ملاعلل ةياده نوكيل هباتك لزنأ ىلاعت هناحبس هللاف ،))جادِخ يهف ،جادِخ يهف باتكلا ةحتافب

 ةـمحر الإ كاـنلـــــــسرأ اـمو (( ىلاـعت هللا لاـق ،نيعمجأ قئالخلل يبن ملـــــــسو هـيلع هللا ىلـــــــص هللا دـبع نب دمحم مركألا يبنلاو 104 ةـيآلا

 ،)) نوّيبنلا يب متُخو ،ةفاك قلخلا ىلإ تلــــــسرأو(( :حيحــــــصلا ثيدحلا يف مالــــــسلاو ةالــــــصلا هيلع لاقو ،107 ةيآلا ءايبنلا ))نيملاعلل



 

 

إ(( ىلاعت هللا لاق ،سانلا عيمج ةبعك ةفــــرشملا ةبعكلاو
ِ

ــــضُو ٍتْيَب َلََّوأ َّن ساَّنِلل َعِ
ِ

ب يِذَّلَل 
ِ
 ةيآلا نارمع لآ ))َنيِمَلاَعِْلل ىًدُهَو اًكَراَبُم َةَّكَب

إ(( :هلوقب ىلاعت هللا اهاضق ةينابر ةدارإ ةمألا ةدحو نأ امك .96
ِ

نوُدُبْعاَف ْمُكُّبَر اََنأَو ًةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُكُتَُّمأ ِهِذَٰه َّن
ِ

 .92 ةيآلا ءايبنلا ))

 

 لكو ،فادهألاو ةلاــسرلاو ةيؤرلا يملاع نوكي نأ بجي نآرقلا ىده ىلع ةيمالــسإلا ةمألل يراــضحلا فانئتــسالل يمالــسإ لمع لك نإ

 انطو ةيمالـــسإلا ناطوألا ةـــضهنل لمعلا نإ .فادهألاو ةلاـــسرلاو ةيؤرلا كلت لحارم نم ةلحرم وه امنإ يرطقلا لمعلا يف قارغتـــسا

 قاتـــشيو ةكم ىلإ نحي هللا لوـــسر ناك دقف ،كـــش الو ةيمالـــسإ ةميق ةينطولاو ،ريبك فرش اهبوعـــش داعـــسإو ،ىلاعت هلل ةدابع انطو

 ىمــسألا ةياغلا نأ ريغ ،ةيلوؤــسملاو ةنامألا ثيح نمو ينوناقلاو يسايــسلا ناكمإلاا ثيح نم الوأ هدلب نع لوؤــسم دحاو لكو ،اهيلإ

 هتوقو هراهدزاو هروطت ىلع تالاجملا فلتخم يف نواعتلا ثيح نم هلك يمالـــــــسإلاو يبرعلا ملاعلا غلبت لب نطولا دودح دنع فقوتت ال

 ضغب ،ةيمالــــسإلا ةفالخلا دــــصاقمل ةققحملا ةيــــرصعلا ةينوناقلا طامنألا قفو ةيــــسايــــسلا هتدحو قيقحتل يعــــسلا ثيح نمو هتعنمو

 .اهيلع قفتُي يتلا يماسألا نع رظنلا

 جذومنلاف ،ةيــــرشبلا داعــــسإ اهنم ةدحاو يأ عطتــــست ملو اهلك ةيمالــــسإلا ريغ ةيداــــصتقالا جذامنلاو ةيــــسايــــسلاا براجتلا تبرج دقل

 ،نهارلا ملاعلا يف دحوأ ليدب ىلإ هلوحت مغر ،يلامـــسأرلا جذومنلاو ،اهبوعـــش راقفإو ةيبرغلا ةيبروألا لودلا ككفت يف ببـــست يكارتـــشالا

 ةيئيبلا ثراوكلا نع لوؤـــــسملا وهو ،ةيبرغلا لودلاو اكيرمأ اهيف امب ،ايندلا ءاحنأ لك يف ةيعامتجالا قورفلاو رقفلا راـــــشتنا يف ببـــــست

 ىلإ علطتت ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيــــــسايــــــسلاو ةيركفلاو ةيملعلا ىوقلا نم ريثك تابو ،ةئبوألاو ضارمألاو تاعاــــــرصلاو بورحلاو

 يملاع ليدبك ،ةيمالــسإلا ةيداــصتقالاو ةيــسايــسلا اهاؤرو اهراكفأ ضرعت نأ ةيمالــسإلا تارايتلا قح نمف ،ةمحرو الدع رثكأ رخآ ليدب

 كلذك ةيمالسإلا ريغ لئادبلا تناك دقل .عنقم يملع راطإ يف تايرظنلاو راكفألا ىوتسم ىلع ولو ،يكارتشالاو يلامسأرلا ليدبلا وه امك

 ةـيعويـــــــشلاو ةـيلاريبيلوينلاو ةـيكـــــــسالكلاو  ةـيطارقويزيفلاو ةـيلتنكرملا ةـيداـــــــصتقالا ةـيرظنلاـك ،اـهقيبطت لـبق تاـيرظنلا ىوتـــــــسم ىلع

 قبطو لود يف ايملع ـرشتنا اهـضعبو ،كلذ ريغو ةـسايـسلاو عامتجالا ملعو نوناقلا مولع يف ىرخألا تايرظنلا لثم امامت ،ةيكارتـشالاو

 ضرع ــــىشخت ال يتلا ناديملا يف ةدوجوملا ىوقلا ىلع موقت تافلاحت ضرفي حلاــــصملا عفادت نأ ىلع ةوالع .ىرخأ لود يف ايلمع روطتو

 ،ايملاع اهيلإ جاتحملا ةيمالـــسإلا اهلئادبب ةزيمتم ،ةيوق ةدحوم ةيمالـــسإلا ةمألا تناك املكو ،يملاعلا ىوتـــسملا ىلع نيرخآلا ىلع اهـــسفن

  .ادورو رثكأ اهل ةعفانلا ةيلبقتسملا ةيلودلا تافلاحتلا يف لوخدلل اهتصرف تناك



 

 

 رابكلا نييـــسايـــسلا ةداقلا نم فاك ددع رهظي امنيح كلذ ققحتيـــسو لودلا ةمهم ةيمالـــسإلا ةيملاعلا ةيـــسايـــسلا ةدحولا قيقحت نإ

 راطإ يف دحوتتو نواعتتو قــــــسنت نأ ةيمالــــــسإلا تاعمتجملا ىوقل نكمي نكلو ،ةريبكلا ةيخيراتلا ةمهملا هذه ىلع نيرداقلاو نيعنتقملا

 تامظنملاو بازحألا ىوقلا هذه سأر ىلعو ،اقحال ةدحولا فورظ ةئيهتو ةيمالسإلا بوعشلا نيب بيرقتلا يف مهاستف ،اهتاصاصتخا

 هباــشتتو ،ةدحاو ةلاــسرو ةيؤر اهلو ،تاراقلاو ناطوألل ةرباع ةقيقح ةيمالــسإلا تاكرحلا نإ .دحاولا يحالــصإلا جهنملا تاذ ةيمالــسإلا

 ،هالعأ هانركذ ام وحن ىلع ينطولا مازتلالا عم يفانتت ال ةـيعيبط ةلأـــــــسم اـهنيب قيـــــــسنتلاو براـقتلاو ،تاودألاو جماربلاو راـكفألا يف اريثك

 ،ةيملاع تاـسـسؤمو تامظنمو بازحأ نمـض تعمتجا ،ةـضراعملا يف اهـضعبو ةطلـسلا يف اهـضعب ،ةيملاع ةيـسايـسو ةيركف تارايت ةمثو

 هـجوتلا تاذ ،ةـمظنمو اـبزح 162 نم رثكأ لـمـــــــشت يتلا "ةـيكارتـــــــشالا ةـيممألا" كـلذ نمو ،جرح يأ نود ةـيملاـعلا اـهتاـناـيك نع نلعتو

 بازحألا نم اـبزح 45 لـمـــــــشي يذـلا "يلودـلا يطارقميدـلا داـحتالا"و ،تاراـقلا لـك نم يعاـمتجالا يطارقميدـلا وأ يلاـمعلاو يكارتـــــــشالا

 ،ةيئيب تامظنمو ابزح 80 لمـشت يتلا "نويملاعلا ـرضخلا" ةكبـشو ، ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةيحيـسملا ةيطارقميدلا بازحألاو ةظفاحملا

 .اهريغو ةيويسآلا ةيسايسلا بازحألل يلودلا رمتؤملاو ةيلاريبيللاو ةيكستورتلاو ةيعويشلا تايممألا ىلع ةوالع

 لودلا تاـــســـسؤم فلتخم يف روـــضحو ينوناق دوجو اهبلغألو ةمألا مـــسج يف لعافو ليـــصأ ءزج ةيمالـــسإلا تامظنملاو بازحألا نإ

 ،اـهل ةـهجوملا ةـلطاـبلا تاـماـهتالاو ،اـهموـــــــصخ نم اـهنع ةـنلعملا برحلاو ،ةدـعاو ةـيلبقتـــــــسم ظوظح اـهلو ،ةـيموكحلاو ةـيعيـــــــرشتلا

 اهـــضعب ءاطخأ نأ امك ،اهنادلب يف يسايـــسلاو يعامتجالاو يفاقثلا اهرذجت يغلي نل اهـــضعبل ةبعـــصلا عاـــضوألل ضرغملا لالغتـــسالاو

 .اهلك اهيلع ةجح سيل

 اهتاقالع ءافخإ ىلع اهرابجإ وأ اهكابرإ تالواحمب رثأتت الو اهـــــسفنب قثت نأ ةمألل يراـــــضحلا فانئتـــــسالل ةعلطتملا تاكرحلا هذه ىلع 

 عفرو ،براجتلا لدابت ثيح نم اهل ديفم وهو اهقح كلذ نإ .يملاعلا قيــسنتلا عيراــشم يف طارخنالا نم اهتفاخإ وأ ،ضعبلا اهــضعبب

 لكل دحاو ناـــــسلب اهفادهأو اهـــــسفنب فيرعتلاو اهتمأو اهنادلب حلاـــــصل ةكرتـــــشملا ىؤرلا ةرولبو ،تاراهملاو فراعملاو ءادألا تايوتـــــسم

 ،ةيداـــــــصتقالاو ةيـــــــسايـــــــسلاو ةيبدألاو ةينفلاو ةيفاقثلا ،اهب متهت يتلا تالاجملا فلتخم يف قـــــــسنت نأ اهقح نم هنإ .ةيلودلا ىوقلا

 .ةمألا ةدحو يف ،امتح ،يساسأ رود اهل نوكيس ىوقك ةيبزحلا اصوصخو

 روبملالاوك ىدـتنم لـثم ،ةـعونتملا تاـــــــصاـــــــصتخالا تاذ ةدـعاولا ةـيلودـلا تاـكبـــــــشلاو تاـمظنملا نم دـيدـعلا يبرعلا عيبرلا دـعب رهظ دـقل

 نيطــسلفو سدقلا ةــرصنل يملاعلا فالتئالاو ،ةلود نيثالث نم رثكأ نم ءاــضعأ لمــشي يذلا يراــضحلاو يركفلا بناجلا يف صــصختملا



 

 

 اـبزح نيـــــــرشع نم رثكأ مـــــــضي يذـلا ةـيطارقميدـلاو تاـيرحلا ىقتلمو ،ملاـعلا ءاـحنأ لـك نم تاـمظنم اـهيف نواـعتي ةـكبـــــــش لـثمي يذـلا

 ديدعلا كـش الو رهظيـسو .كلذ ريغو سدقلا لجأ نم نويناملربو ،يمالـسإلا ملاعلا يف نييناملربلا ىدتنمو ،تاراقلا فلتخم نم ايمالـسإ

 لمعلل ةماع ةيؤر عــــــضول لماكتو قيــــــسنت ةدعاــــــصتملا ةرهاظلا هذهل نوكي نأ بولطملاو ،تالاجملا فلتخم يف ةيلودلا تامظنملا نم

 ساسأ ىلع ،ةيمالسإلا ةمألا ةدحوو يراضحلا فانئتـسالا قيقحت وحن اماجـسناو ةيلعاف رثكأ نوكيل ايجيتارتـسا القع هل لعجت يلودلا

 ءادألاو ةــينالعو ةــفاــفـــــــش اــهريغ هاــجتا يفو اــهنيب تاــقالعلا نوكت يكل ،ةــيلودــلا تاــقالعلا مولع يف ةــيلماــكتلاو ةــيفيظولا تاــيرظنلا

    .تامظنم وا ابازحأ اوناك ءاوــــس ،اهنادلب يف اهتارارقو ةينطولا اهتاــــســــسؤم يف ءاــــضعألا ةدايــــسل ةظفاحو ،عيمجلل اعفانو ايطارقميد

 

 

 

 

 


