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تقديم
بقلم :مروان أحمد قاسم دماج

ايٓكاٍ قد ايطػٝإ ْكاٍ َتعددَٚ ،كا ١َٚازبسمي ١أٜكاَ ..تعدد ٜػٌُ
أٚي٦و املٓاقًني يف َٝدإ ايهفاح بايط٬ح ٚايٓاز اى املكاَٚني بايهًُ١
املٓطٛقٚ ١املهتٛبٚ ١ناف ١ؾٓٛف اٯداب ٚايفٓٚ ،ٕٛبايتأنٝد ٜػٌُ َٓاقًٞ
املعسفٚ ١ايعًِ ايرٜ ٜٔتؿد ٕٚيٮناذٜب ٚاشبسافات ٚايددٌ بُٓػدإ
اسبكٝكٚ ١طًب اسبل ٚتكدَ ِٜعسفَ ١دازٖا طًب اسبكٝك ١يف ضٝاقٗا
ايتازخيٚ ٞاملٛقٛع.ٞ
ٚتازخيٝا يعب املجكف ٕٛاي ُٕٛٝٓٝدٚزاً ط٥٬عٝاً ٚزا٥داً يف تأضٝظ اسبسن١
ايٛطٓٚ ١ٝايٓٗٛض بايجٛز ٠ا٫دتُاعٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝاإلْطاْ ١ٝيف دبًٗٝا
ا٭بسش  26ضبتُرب  14 ٚأنتٛبس.
ٚيعٌ اي ٖٛ ُٔٝايبًد ايعسب ٞايٛسٝد ايرٚ ٟؾٌ ف ٘ٝاى َٛقع ايس٥اض١
َٓٚؿب ايسدٌ ا٭ ٍٚيف ايدٚيَ ،١جكف ٕٛباملعٓ ٢ايتكًٝد ٟيًهًُُٖٚ ١ا
ايكاق ٞعبدايسمحٔ اإلزٜاْٚ ٞعبدايفتاح إمساع َٔٚ ،ٌٝقادتٗا املػٗٛزٜٔ
بايٓكاٍ َٚكازع ١ا٫ضتبداد َٔ ناْٛا أٜكاً غعساَٚ ٤بدعني َٚهسضني
أَجاٍ ايػٗٝد عً ٞبٔ ْاؾس ايكسدعٚ ٞايػٗٝد أمحد عبدزب٘ ايعٛاقٞ
ٚؾف ٚاضع ٚعسٜض ٚيف نٌ اجملا٫ت.
ٌّ
ٚايتطا ٍ٩عٔ تسادع دٚز ايجكافٚ ١املجكفني يف سسب اي ُٔٝايٛطٓ١ٝ
ٚتؿدٜٗا يًذا٥ش ١اسبٛث ١ٝأضٛأ ٚأخطس َا ٚادٗت٘ اي ،ُٔٝض٪اٍ َػسٚع
ٚي٘ أضباب٘ املٛقٛع ،١ٝفُا ٜٓتعس ٙايٚ ُٔٝاي َٔ ُٕٛٝٓٝاملجكفني أنرب َٔ
دٚزِٖ اسباي ٞبهجري.
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ٚنتاب ا٭ضتاذ أمحد اسبُري" ٟخساف ١ايط٬يٚ ١اي "١ٜ٫ٛميهٔ اعتبازٙ
د ٕٚغو ،إضٗاَاً يف املكا ١َٚايجكاف ١ٝيًذا٥ش ١اسبٛث ١ٝاملتأضط ١عً٢
ا٭ناذٜب ٚاشبسافات ٚايدعٛات املتدًف ١اييت تتٓافَ ٢ع نٌ ايكِٝ
اإلْطاْٚ ١ٝا٭خ ٬ق ١ٝاييت تعسفٗا اجملتُعات اسبدٜج ١متاَا نُا تتٓافَ ٢ع
ايك ِٝايهرب ٣سبكازتٓا ٚثكافتٓا ايعسبٚ ١ٝاإلض ،١َٝ٬ست ٖٞٚ ٢تطتٓد إى
ازباْب املعًِ َٔ تازخيٓا ٚضباٚي ١تهسٜظ أضٛأ َا ف ٘ٝإلْتاز دسميتٗا
ايعٓؿسٚ ١ٜايط٬يٚ ١ٝايسدعٚ ١ٝإقفاَ ٤ػسٚع ١ٝشا٥ف٘ هلا.
إٕ تهَ ٜٔٛعسف ١عًَُٛٚ ١ٝقٛع ١ٝبتازخيٓاَٚ ،عازب ١إغهايٝات٘ ،تعٌ
ََُٗ ١طسٚس ١عً ٢باسجٓٝا َٚجكفٓٝاٚ ،باإلقاف ١إى أُٖٝتٗا ايرات ١ٝفإْٗا
َُٗ ١يف تٜٓٛس غعبٓا ٚإضٓاد ٙيف َعسن ١اسبسَٛٚ ١ٜادٗ ١قشاٜا ايعؿٛز
َٔ ايٛاُٖني ٚايطاَعني ٚخسافاتِٗ ٚأناذٜبِٗ.
ٖرا دٗد ٜطتشل عً ٘ٝا٭ضتاذ أمحد ايتش ،١ٝاييت ٜطتشكٗا أٜكاً َسنص
ْػٛإ اسبُري ٟيًدزاضات ٚاإلعٚ ّ٬ايصَ ٌٝعادٍ ا٭محد ٟعً٢
دٗٛدِٖ اسبجٝج ١يف ْػس املعسف ١بتازخيٓا ايطٝاضٚ ٞا٫دتُاعٚ ٞاإلضٗاّ يف
َعسن ١غعبٓا َٔ أدٌ اسبسٚ ١ٜايهساَٚ ١املطاٚا.٠

ٚشٜس ايجكاف١
 19ضبتُرب
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تقديم
بقلم :حارث عبدالحميد الشوكاني

أشعِ اْ ٞقد قسأت عػسات بٌ َ٦ات ايهتب يف َٛقٛع حبح ايهتاب
اير ٟبني أٜدٜٓا ٚمل أعد أز ٣ددٜداً يف نجري َا ٜٓػس أٜ ٚكاٍ َٓر إٔ تعُكتُ
ف ٘ٝقساٚ ٠٤حبجاً ٚتأيٝفاً طٛاٍ َا ٜصٜد عٔ ث٬ث ١عكٛد ،يهٓين َا إٕ بدأت
اضتعساض ؾفشات ٖرا ايهتاب ٚفؿٛي٘ ،ست ٢أٜكٓت أْين أَاّ نتاب غري
َطبٛم يف َكُاز َعسنتٓا نُٝٓٝني ٚنعسب يف َٛادٗ ١ايفهس ٠اإلبًٝط ١ٝاييت
يبطت يبٛع ايد٫ٚ ،ٜٔتصاٍ عاٌَ ٖدّ َتهسز يهٌ ازبٛاْب املك ١٦ٝيف
تازخيٓا ٚبًدآْا ٚذيو َٓر أطًت بسأضٗا يف ايكس ٕٚاهلذس ١ٜا٭ٚى ٚست٢
اي.ّٛٝ
ٚاسبكٝك ١إٔ ايطعاد ٠غُستين خ ٍ٬ؾفشات ايهتاب اير ٟاغتٌُ عً٢
فؿٚ ٍٛضباٚز نٓت أسطب طسٚساتٗا فتٛسات فهس ١ٜي ٞتٛؾًت إيٗٝا
خ ٍ٬عكٛد َٓر إٔ فتشت عٝينّ عً ٢سذِ ايهازث ١ايػا٥ب ١عٔ ع ٕٛٝنجري
َٔ أبٓا ٤ايٚ ُٔٝا٭َ ١بٛد٘ عاّٚ ،هلرا ضعدت نجرياً سُٓٝا ٚددت ٖرا
ايتٛافل َا بٝين ٚبني امل٪يف ايكدٜس ا٭ضتاذ أمحد اسبُري ٟايرٜ ٟبد ٚدًّٝاً أْ٘
برٍ صبٗٛدًا نبريًا يهُٜٗ ٞد ٟاملهتب ١ايعسب٪َ ١ٝيَّفاً فازقًا بهٌ َعٓ ٢ايهًُ.١
ٚأناد أدصّ إٔ مبطتطاع ٖرا ايهتاب -أ ٚبا٭سسٖ ٣را ايفتح ايفهسٟ
املبني -إٔ ٜكع سداً هلر ٙاشبساف ١اييت ٫تصاٍ تدَس صبتُعاتٓا بني ايفرت٠
ٚا٭خس ،٣بػسط إٔ ٜتِ تٛشٜع٘ عً ٢أنرب ْطامٚ ،إٔ ٜتِ تسمجت٘ اى أنجس َٔ
يػٖٚ ،١ر ٙيٝطت َطٚ٪يَ ١ٝسنص ْػٛإ اسبُريٚ ٟسد ،ٙبٌ َٖ ٞطٚ٪ي١ٝ
ٚطٓٚ ١ٝدٚ ١ٜٝٓق ١َٝٛعً ٢نٌ َ٪ضطات ايتٜٓٛس ايسمسٚ ١ٝا٭ًٖ ١ٝضٛا ٤يف
اي ُٔٝأ ٚيف ضا٥س ا٭قطاز ايعسب ١ٝ٭ٕ ٖرا ايهتاب يٝظ َتعًكاً مبُػهٌ ضبًٞ
أَُ ٚعكٌ آْ ،ّٞبٌ ٖٚ ٛثٝل ايؿً ١مبػهً ١عابس ٠يٮشَإ ٚا٭قطاز.
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نُا إٔ َٔ ٚادب ايكاز ٨املطتٓري ،إٔ ٜتُعٔ َكاَني ايهتاب ٜٓٚػس ٙبني
ايٓاع ٜٚعٝد إْتاز طسٚسات٘ بأنجس َٔ ؾٝػٚ ١أنجس َٔ طسٜك١؛ فايتهساز ٖٓا
َِٗ ٭ٕ ايٓاع "قد ٜؿدق ٕٛنرب ١تكاٍ هلِ ََ ١٦سٜ ٫ٚ ،٠ؿدق ٕٛسكٝك١
تكاٍ هلِ َسٚ ٠اسد !"٠نُا تك ٍٛايكاعد ٠ايػٗري ٠يف عًِ ْفظ اإلع.ّ٬
***
ٚعٛد ٠إى ْكط ١ايتٛافل ايهبري بٝين ٚبني امل٪يف اسبُري ،ٟأ٩ند ٖٓا إٔ َا
ضاق٘ يف نتاب٘ بأضًٛب٘ املكٓع ٚطسس٘ ايك ٟٛايرٜ ٟطتعسض ناف ١ا٫ستُا٫ت
ُٜٚشطٔ ا٫ضتدٚ ٍ٫ا٫ضتٓباط ٚايػسحٜٚ ،فٓد ناف ١ايػبٗات ،أ٩ند ،بٌ
ٚأغعس بايطعاد ،٠أْ٘ ذات َا ذبدثت عٓ٘ َسازاً يف ايعدٜد َٔ ايدزاضات
ٚاملكا٫ت َٔ إٔ ايتػٝع بؿٛزت٘ اييت أعادت ايؿُٓٚ ١ٝايٛثٓ ١ٝذبت ضتاز آٍ
ايبٝت ،يٝظ ض" ٣ٛايتأ ٌٜٚاجملٛض ٞيإلض."ّ٬
يكد فهو ايباسح اسبُري ٟعُس ٣اشبساف ١عس ٠ٚعسٚ ،٠ٚأظٗس َكداز صبافاتٗا
يًعكٌ ٚايٓكٌٚ ،أتٛقع إٔ ايكاز ٣ايهس ِٜضٝؿٌ إى ْٗا ١ٜايهتاب ٜٚطأٍ
ْفط٘ :نٝف متهٓت خساف٪َ ١ند بطْٗ٬ا ٚشٜفٗا ،بٌ ٖ ٞأ َٔ ٢ٖٚبٝت
ايعٓهبٛت ،نٝف متهٓت إٔ تؿُد قسْٚاً َٔ ايصَإ زغِ شٜفٗا َٓٚاقكتٗا
يًفطَس ايطً ١ُٝبػهٌ ٚاقحٚ ،ملكاؾد ايػسع ْٚؿٛف ايٛس ٞبػهٌ ٫
خيف ٢عً ٢نٌ ذ ٟعكٌ!
ٚازبٛاب بٓعسٜ ٟهُٔ يف إٔ َععِ عًُاَٚ ٤فهس ٟا٭َ ١ط ١ًٝقس ٕٚمل
ٜكَٛٛا بٛادبِٗ يف تفٓٝد ٚتعسٖ ١ٜر ٙاشبسافٚ ١نػف شٜفٗا ٚبطْٗ٬ا عً٢
ايٛد٘ املطًٛبٚ ،ي ٛناْٛا عًَ ٢طتٚ ٣ٛعٚ ٞغذاع ١اإلَاّ ْػٛإ بٔ
ضعٝد اسبُريٚ ٟغٝذ اإلض ّ٬أمحد بٔ تٚ ،١ُٝٝايعامل إسطإ إهل ٞظٗري،
ٚغريِٖ َٔ ايك ٌ٥٬املعدٚد ٜٔبأؾابع ايٝد ،ٜٔأق ٍٛي ٛنإ عًُاْ٩ا
َٚفهسْٚا عًٖ ٢ر ٟايدزد َٔ ١ايعًِ ٚاإلملاّ ٚايػذاعٚ ١اضتػعاز
املطٚ٪ي ،١ٝيَهاْت ضكطت ٖر ٙاشبسافَٓ ١ر شَٔ ط.ٌٜٛ
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َٔ ٖٓا أس ٞٝايباسح ا٭ؾ ٌٝا٫ضتاذ أمحد اسبُريٚ ٟأٖٓ ٧ايٚ ُٔٝا٭َ١
مجعا ٤بٗرا ايهتاب ايفازمٚ .أغهس إخٛتٚ ٞأخٛات ٞيف َسنص ْػٛإ اسبُريٟ
يًدزاضات ٚاإلع ّ٬عً ٢إخساز ٖرا اجملٗٛد ايجُني إى ايٓٛزٚ ،أغهسِٖ
أٜكاً عً ٢اجملٗٛد ايهبري ايرٜ ٟبري ْ٘ٛعرب َٓابسِٖ املتعدد ،٠يف َٛادٗ١
ا٭فهاز ايػسٜس ٠اييت تعٝح يف أٚطآْا فطاداً.
ٚختاَاً أغهس امل٪يف ٚايٓاغس عً ٢ايتٛقٝت ايعبكس ٟبتشدٜد أٍَ 26
ضبتُرب َٛ ،2727عداً إلغٗاز ايهتاب استفا ٤بايعٝد اٍ 58يًجٛز ٠ايطبتُرب١ٜ
اشبايدٚ .٠يعُس ٟإٕ ايهتاب ٚايتٛقٝت ،ميج ٕ٬قسب ١قاؾُ ١يإلَاَ١
ايعٓؿس ١ٜايط٬ي ١ٝاييت سإ ٚقت غسٚبٗا َٔ ب٬دْا ٚسٝاتٓا ٚإى ا٭بد،
ٚاهلل ٚي ٞايتٛفٝل.
 23ضبتُرب
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اشبساف ١اييت ٜٓطفٗا ٖرا ايهتاب يٝطت ٖ ٫ٚ ١ّٓٝبطٝط ١بٌ ٖٞ
َعكد ٠ايرتنٝب ٚإٕ ناْت ب ٬أضاع .خساف ١غدٜد ٠ايتأثري عً ٢سٝاتٓا
قدمياً ٚسدٜجاًَ ،ا إٕ تٗدأ ست ٢تعٛد طبًِّف ١أْٗازاً َٔ ايدَاٚ ٤أيٛاْاً َٔ
املآض.ٞ
ٚزغِ نْٗٛا نريو ،إ ٫إٔ ايعكٌ ايعسبٚ ٞاإلض َٞ٬مل ُٜعٌُ أدٚات٘
يف تفٓٝدٖا ٚتعسٜتٗا بايػهٌ ايهايف ٚايهاٌَ ٚذيو يف تكدٜسْا ٜعٛد يعد٠
أضباب بعكٗا ٜتعًل باشبػ َٔ ١ٝاإلثاز ٠ايطا٥ف ١ٝأ ٚايعسقٚ ،١ٝبعكٗا
اٯخس ٜهُٔ يف ن ٕٛايتعُل يف نػف ٚتعسٖ ١ٜر ٙاشبسافٜ ،١طتٛدب
اط٬عاً نبرياً يف نافَٝ ١اد ٜٔايتفٓٝد ،د ،ٜٔتازٜذ ،يػ ،١ادتُاع ،ضٝاض..١
ٚدص ٤ثايح ٜتعًل حبًُ ١ايرتٖٝب ايفعٝع اييت عادَ ً٠ا ٜكابٌ بٗا أ ّٟصبٗٛد
فهس ٟداد يف ٖرا ايؿدد .بايتاي ،ٞنإ ٫بد َٔ ذبًٚ ٌٝتفهٝو ٖرٙ
اشبسافٚ ١تفٓٝدٖا بأدٚات غري طا٥فَ ٫ٚ ١ٝرٖبٚ ،١ٝبرٖٔ ٚقّاد َتطًح
بايػذاع ١ا٭دبَٚ ،١ٝتُهٔ يف ناف ١ايفٓٚ ٕٛاملعازف ٚاملٗازات اي٬شَ.١
***
بعض املعك٬ت  ٫ذبتاز ض ٣ٛإى تػدٝـٍ دقٝل يه ٞتأخر
املعازبات صبساٖا تًكاٝ٥اً ،فايهػف ايدقٝل ٚايتعس ١ٜا٭َٚ ١ٓٝايػاًَ ١هلرٙ
اشبساف ١ميجٌ يف تكدٜس 05 ٟباملا ١٥عً ٢ا٭قٌ َٔ اسبٌ.
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ٖر ٙاشبساف ١زغِ بط ٕ٬اضتد٫هلا ايٓعسٚ ٟشٜف منٛذدٗا ايطٝاضٞ
ٚدَ ١ٜٛتازخيٗا ايعًُ ،ٞإ ٫أْٗا ٫تصاٍ تتهسز ٚتتٛضع َعٗا دا٥س٠
ايكشاٜا ،ذيو أْٗا َعكً ١ذات أْطام عدٜد ،٠إذا قُت بتشطْ ِٝطل َا
ٚأثبتَّ بط ،ْ٘٬تٛازت ٚاختبأت ٚزا ٤ايٓطَل ايتاي ،ٞيرا نإ ٫بد أٜكاً،
َٔ ديْ ٌٝعس ٟحيطِ نٌ ٖر ٙا٭ْطام مبا فٗٝا ايهآَ ١داخٌ بعض
املٛزٚخ احملطٛب عً ٢ايطسف املكابٌ.
ٚيعٌ ْطب ً١نبري َٔ ً٠ايتٓا٫ٚت اييت َ٫طت ٖر ٙاشبساف ١ساٚيت إٔ
تعازبٗا دٜٝٓاً أَ ٚرٖبٝاً ٚغفًت عٔ غكٗا ايطٝاضٚ ،ٞايبعض عازبٗا
ضٝاضٝاً َتذاٖ ً٬داْبٗا ايدٜينٚ ،ايبعض ْاقػٗا تازخيٝاً ٚأغفٌ داْبٗا
ايطٝاض ٞاسبدٜح ٚاملعاؾسٖٓٚ ،اى َٔ عازبٗا قُطسٜاً ٚمل ٜكعٗا يف إطازٖا
ايعاّ بٛؾفٗا َعكً ١عابس ٠يٮقطازٚ .ع ٠ٚ٬عً ٢نٌ َا ضبلٖٓ ،ايو َٔ
ْاقؼ ٖر ٙاشبساف َٔ ١ايٓاس ١ٝا٭ٜدٜٛيٛدٚ ١ٝغفٌ عٔ ساًَٗا ايبٛٝيٛد.ٞ
ٚيرا بدت دٌُّ تًو ايتٓا٫ٚت ٚاملعازبات ْاقؿ ١بٓطب ١أ ٚبأخسَٚ ،٣عٗا
اضتُست اشبسافَ ١تعدد ٠ا٭ٚد٘ ،نًُا ضكط قٓاعٌ اضتدازت ٚاضتددَت
ايكٓاع اٯخس ،ضٛا ٤يف ْفظ ايصَإ أ ٚيف ب ١٦ٝشَٓ ١ٝأخس.٣
٬
ٚايهتاب اير ٟبني أٜدٜٓاٜ ،كدّ ْفط٘ بك ٠ٛيٝهَٓ ٕٛطًكاً غاَ ً
مل عازبات درز ١ٜدادٜ ٠بدأ َعٗا ايعد ايتٓاشي ٞاسبكٝكْ٫ ٞتفاغ ١تًو
اشبساف ١املدَس.٠
***
يكد سسف ايهاتب اسبُري ٟإٔ ٜكُّٔ نتاب٘ أنرب قدزٍ َٔ
اإلقا٤ات بأقٌ قدزٍ َٔ ايهًُاتٚ .يرا فإٕ ايهتاب اير ٟبني أٜدٜٓا َتٌِٔ
غدٜد ايهجاف ،١حيتاز إى قازٚ ٍ٨اضع ا٫ط٬ع باملٛاقٝع ذات ايؿً.١
٪َٚند إٔ ايكاز ٨اسبؿٝف ضُٝجٌ ي٘ ٖرا ايهتاب ْكً ١فهسَ ١ٜتعدد٠
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اشبطٛط .نُا إٔ ايباسح ايٓب ٘ٝضٝذد قُٔ ؾفشات٘ عػسات ا٭فهاز
تطتشل نٌ ٚاسدَٗٓ ٠ا إٔ تهَ ٕٛػسٚع حبح.
***
دا٤ت أقطاّ ايهتاب َتهاًََٚ ١تطًطً .١غاف ايهاتب خٍ٬
ايكطُني ا٭ٚ ٍٚايجاْ ،ٞيف تعسْٚ ١ٜطف ازبرز ا٭ٜدٜٛيٛد ٞايدٜين
ايصا٥ف هلر ٙاشبسافَ ١تفٓٓاً يف بٝإ بط ٕ٬ا٫ضتد٫٫ت اييت تك ّٛعًٗٝا
ْعس ١ٜايتفك ٌٝعَُٛاً  َٔٚثِ ايتفك ٌٝايعً ٟٛاملفك ٞشبساف ١سؿس
ايٚ ،١ٜ٫ٛذيو بأدٚات صبتٗد َتُهّٔ عامل بأؾ ٍٛا٫ضتدٚ ٍ٫ا٫ضتٓباط،
َدعًُّا ْتا٥ذ٘ بايعكٌ ٚايٓكٌ ٚاسبذٚ ١ايدي.ٌٝ
مل ٜهتفِ ايهاتب بريو ،إذ ذٖب ي٪ٝند بط ٕ٬اشبساف َٔ ١خٍ٬
ايػٛف يف دص ١ٝ٥ساًَٗا ايبٛٝيٛد( ٞايط٬ي )١بأضًٛب عًُٚ ٍٞحبجٞ
 ٬دباٖ ٙر ٙازبص ١ٝ٥اييت قد تجري بعض
دقٝلٖٓٚ .ا ٫بد َٔ ايٛقٛف قًً ٝ
ايًػط ،إذ نجرياً َا أسذِ املٗتُ ٕٛعٔ َٓاقػَ ١طأي ١ايتهاثس ايط٬يٞ
خػ ١ٝايٛقٛع يف ايتػهٝو با٭ْطاب اَتجا ً٫ملكٛي ١قدمي" ١ايٓاع َ٪متٕٓٛ
يف أْطابِٗ" أ" ٚايٓاع إى َا اْتطبٛا إيٖٚ ،"٘ٝر ٙاملكٛي ١ؾشٝشَٔ ١
ْاس ١ٝايكرف املٓٗ ٞعٓ٘ يف اسبا٫ت ايفسد ،١ٜيهٓٗا يف َكُاز ايتشسٟ
مبٛقٛع نتابٓا ،يٝطت ضَ ٣ٛربز أخ٬ق ٞيًتٗسب َٔ نػف اسبكا٥ل ٫
أنجسٚ ،ي ٔ٦نإ اعتُدٖا ابٔ خًد ٕٚيف َكدَت٘ فإْ٘ قد ْف ٢يف املكابٌ،
إَهاْْ ١ٝكا ٤ايط٬ي ١بعد أزبع ١أدٝاٍ.
ٚيعٌ اي٬شّ ايترنري إٔ عًِ ا٭ْطاب ٌَِٗ يد ٣ناف ١اسبكازات
ٚناف ١ا٭َِ ،خؿٛؾاً إذا نإ ٜرتتب عً ٘ٝدفع خساف ١هلا تأثريٖا ايدَٟٛ
عً ٢أزض ايٛاقع ،نُا ٖ ٛاسباٍ ايَٚ .ّٛٝعسٚفٌ أْ٘ ْٗ ٫ك ١٭ ١ّٜأَ١
بدْ ٕٚطّابٚ .١يكد نإ أبٛبهس ايؿدٜل زق ٞاهلل عْٓ٘ ،طّاب ١ايعسب يف
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ايعٗد ايٓب ،ٟٛعاملاً خبؿا٥ـ ايكباٚ ٌ٥ضباَدٖاَٛٚ ،ظفاً خربت٘ يف خدَ١
ايدع.٠ٛ
ٚبطبب أُٖٖ ١ٝرا ازباْب أؾبح تٛثٝل ا٭ْطاب عًُاً حبد ذات٘ ،ست٢
ٜ ٫هجس ا٫دّعآَٚ ٤عاً ٫خرتام اسبسنات ايباطٓ ١ٝبني ايػعٛب ضُٝا ٚقد
ؾاز ؾسف "َػذّسات ا٭ْطاب" دباز ٠هلا َػاشٜٗا ايطٝاضٚ ١ٝإفساشاتٗا
ايعٓؿسٚ ١ٜايدَ.١ٜٛ
بٌ إٕ َٔ ايطرادٚ ١ايتططٝح فؿٌ ازباْب ايبٛٝيٛد ٞعٔ ازباْب
اسبكاز ،ٟ٭ٕ ايتازٜذ "غع َٔ ١ٝايبٛٝيٛدٝا"ٚ ،فكاً يًُفهس ايهبري
" ٍٚٚدٜٛزاْت" يف نتاب٘ "قؿ ١اسبكاز."٠
ٚيٮُٖ ١ٝاييت ؾاز ٜهتطبٗا عًِ ا٭ْطاب ناْت أُٖ ١ٝنتاب
"اإلنً "ٌٝمل٪يف٘ يطإ اي ُٔٝأب ٞضبُد اسبطٔ اهلُداْ ٞزمح٘ اهلل ،ذيو
ايطفس ايعع ِٝاملفكٛد ضت َٔ ١أدصا ٘٥ايعػس!٠
ٚايٛاقح إٔ امل٪يف تسدِ إملاَ٘ ايهبري بٗرا ازباْبَ ،تذّٓباً اإلنجاز
َٔ ايػٛاٖد يف َطأي ١اْتشاٍ ايٓطب إَ ٫ا تكتك ٘ٝايكسٚز ،٠ضُٝا ٚقد
قاّ بتٛفري اشبٛٝط اي٬شَ ١يًعجٛز عً ٢بك ١ٝايػٛاٖد .فايػسض ايتشكٝل
 ٫ايتػٗري ،يٝتٛؾٌ إى ْتا٥ر ٜٓ ٫هسٖا عاقٌ ،يف إٔ ايتهاثس املدَّع٢
يًعػري ٠ايعً ١ٜٛأ ٚاهلامش ١ٝعً ٢ايٛد٘ املعًٔ عٓ٘ يف عؿسْا اسبدٜحٖٛ ،
عباز ٠عٔ سًك َٔ ١سًكات اشبساف.١
ٖٓٚا قد ٜك ٍٛقا ٌ٥إٕ مث ١ؾفات ضًٛن ١ٝجيتُع فٗٝا نٌُّ َ ّدعٍ يًتُٝص
ايعسقٖٚ ،ٞرا ؾشٝح يهٓ٘ يٝظ دي ً٬ٝعًٚ ٢اسد ١ٜايعسم بكدز َا ٖٛ
تأنٝد إقايف إٔ ايػعٛز با٭فكًٚ ١ٝايتُٝص ايعسق ٞاملتعاي ٖٛ ٞغطا٤
َفاُٖٜ ُٞٝهطب ؾاسبَ٘ (أٜاً ناْت أؾٛي٘ ازب )١ٝٓٝمجً َٔ ً١ايطًٛنٝات
ايعٓؿسٜ ١ٜتػاب٘ فٗٝا َع أقساْ٘ َٔ َُدّعِ ٞايتُٝص.
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ٚيعٌ َٔ متاّ ايفا٥د ٠ايتأنٝد ٖٓا إٔ اهلدف يٝظ ْف ٞأ ٚإثبات قسغ١ٝ
ا٭دعٝا ٤أٖ ٚامشٝتِٗ أ ٚفازضٝتِٗ أ ٚتُسنٝتِٗ أ ٚقشطاْٝتِٗ ،فايٓعس١ٜ
تعٌ باطً ١ست ٢ي ٛنإ نٌ ٖ ٤٫٪أسفاداً يًٓيب عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايطّ٬
ٚيٝطٛا فكط أدعٝاْ ٤طب يرز ١ٜأضباط٘ .فايٓيبُّ مل ٜهٔ ي٘ أسفاد بٌ أضباط.
***
طاملا إٔ ٖر ٙاشبساف ١يٝظ هلا درزٌ يف اإلض ،ّ٬نُا ٪ٜند ايكطُإ
ا٭ٚ ٍٚايجاْ َٔ ٞايهتاب ٖٞٚ ،أٜكاً باطً َٔ ١دٗ ١ايعدد املعًٔ سباًَٗا
ايبٛٝيٛد ،ٞنُا ٜربٖٔ ايكطِ ايجايح ..فُٔ أ ٜٔإذٕ دا٤ت ٖر ٙاشبساف١
ٚنٝف تسانُت ٚٚؾًت إى ايؿٛز ٠اييت ٖ ٞعً ٘ٝاٯٕ؟
اضتًصَت اإلداب ١عًٖ ٢را ايط٪اٍ حبجاً ط ً٬ٜٛيف ا٭دٜإ ٚاملًٌ
ٚايٓشٌ ايطابكٚ ١املعاؾس ٠يإلض ،ّ٬ملعسفَ ١د ٣ايتأثري ٚايتأثس ،يٝدسز يٓا
امل٪يف بؿفشات غا ١ٜيف ايسٚعٚ ١ايدق ١قُٔ ايكطِ ايسابع (املؿادز
غري اإلض ١َٝ٬يًتػٝع)٪َ .نداً إٔ ايتػٝع يف بداٜات٘ ،نإ عسب َّٞاملٓػأ
بدافع ايعاطف ،١يهٓ٘ ظٌ ملد ٠غري قؿري ،٠غه َٔ ً٬أغهاٍ اسبصب١ٝ
ايطٝاض ٫ ١ٝغريٚ ،ذيو قبٌ إٔ ٜتِ تطٜٛسٚ ٙتًبٝط٘ يبٛع ايدٜٚ ،ٜٔػدٚ
يف ْعس عًُا ٤اشبسافٚ ١أتباعٗا زنٓاً زنٓٝاً ٜ ٫ؿح ايتد ٜٔإ ٫ب٘ ،بٌ ٚنأْ٘
ضبٛز ايدَٚ ٜٔػص ٣اشبًٝك!١
عٓد ذيوٚ ،قع امل٪يف ٜد ٙعً ٢املٛزٚخ ايدٜين ايفازضَٛ ٞثكاً ْكاط
اخرتاق٘ ايجكاف ١اإلض ١َٝ٬عً ٢أْطام عد ،٠يٓٝتر بايتػٝع َا ميهٔ ٚؾف٘
"ايٓطد ١ايفازض ١ٝيإلضٚ ،"ّ٬ذيو بعد إٔ ٦ٜطت ايٓدب ايفازض١ٝ
املطه ١ْٛبتبعات اهلصمي ١يف ايكادض َٔ ،١ٝإضكاط اإلض ّ٬ند.ٜٔ
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مل ٜتٛقف ايهاتب عٓد ٖر ٙايٓتٝذٚ ،١زاح ٜبشح عٔ أضبابٗا ٜٚكًب
استُا٫تٗا ،ضب َُّ ً٬طٚ٪ي ١ٝتكدُِّ ايػدؿ ١ٝايفازض ١ٝاملتعاي ١ٝعً٢
ايعسب ،أطسافاً عد ٠بٗٓٝا ايعسب أْفطِٗٚ .يكد ْاقؼ امل٪يف تًو
ايعٛاٌَ اْط٬قاً َٔ إٔ َٔ ٜٓهس استهاز ايطٗس ٚايعؿُ ١يف عسم َا ،فٗٛ
أٜكًا ٜسفض سؿس ايػس يف عسم َا.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا ضبلٚ ،دد امل٪يف ْفط٘ َعّٓٝاً يف ايكطِ اشباَظ
ٚا٭خري ،باضتعساض تازٜذ ايتعاط ٞايفازضَ ٞع ايعسب ٚاإلض ّ٬قدمياً
ٚسدٜجاً ،يٝظ زبٗ ١ازبرٚز ايفازض ١ٝيًتػٝع فشطبٚ ،يهٔ ٭ٕ َٝاٙ
ايتػٝع تؿب سايٝاً (ٚداُ٥اً) يف ايٓٗس ايفازضٚ ٞتكدّّ إٜسإ امل٬يٞ
ٚسصب اهلل ،بٛؾفُٗا ايُٓٛذز ايٛادب استرا !ٙ٩ذيو ايُٓٛذز ايرٟ
ٜػُّٔ يف سكٝك ١ا٭َس سسباً ٖٛ ٫اد ٠فٗٝا قدمياً ٚسدٜجاً عً ٢ايعسب (َاد٠
اإلض.)ّ٬
ٚبهٌ ض٬ض ،١قاّ ايهاتب بتعس ١ٜايؿٛز ٠املصٜف ١إلٜسإ ايجٛز٠
ٚسبصب اهلل ،بطسٜكٜ ١هتٌُ َعٗا اإلضكاط ايهً ٞيـ"خساف ١ايط٬ي١
ٚاي،"١ٜ٫ٛ

مبستهصاتٗا ا٭زبع:١

ايٓعس١ٜ

ٚايتازخي١ٝ

ٚايبٛٝيٛد١ٝ

ٚايػعازات.١ٝ
***
إْ٘ نتاب "غري َطبٛم"ْ ،طتطٝع نُسنص َتدؿـ إٔ ْكٛهلا بهٌ
ثكٚ .١إْٓا يعً ٢ثك ١أٜكاً إٔ ٖرا ايهتاب ضٝذد بإذٕ اهلل ،فسؾت٘
املطتشك ١يف اْ٫تػاز ٚايٓكاؽ ٚايتشكٝل ٚايتدقٝل ٚايرتمج ١إى يػات عد٠
يف َكدَتٗا ايًػ ١ايفازض.١ٝ
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ٖٓٚاى ْكط ١أخري ٠تتعًل باإلسا٫ت ٚاهلٛاَؼ ٚقد بسزٖا ايهاتب يف
اشبامت ١بايك ٍٛإٕ فؿ ٍٛايهتاب بدأت يف سكٝك ١ا٭َس نُػازٜع َكا٫ت
تطٛزت َع ا٭ٜاّٚ ،يٝظ نبشح أنادميًَ ٞتصّ بػسٚط ؾازَ .١عً ٢إٔ
قا ١ُ٥أِٖ املسادع يف ْٗا ١ٜايهتاب تٛفس عً ٢ايباسجني عٓا ٤ايٛؾ ٍٛإى
ناف ١املؿادز ،عًُا إٔ أغًب ا٫ضتٓتادات غري املٓطٛب ١ملؿادز ٖٞ ،إْتاز
أؾ ٌٝيًُ٪يف.
***
أخريا..
يٝظ َٔ ايٛازد أ ٚاملعك ٍٛتسى ٖر ٙاشبساف ١تدَس أٚطآْا ٚغعٛبٓا
د ً٬ٝبعد دٚ ،ٌٝتفسش َٓع َٔ ١َٛا٭َساض املدَس ٠يًٗٚ ١ٜٛيًُذتُع:
ايعٓؿس ،١ٜايعٓف ،اإلزٖاب ،ايهساٖ ،١ٝاإلفكاز ،ا٫ضتعباد ،قُع اسبسٜات
َٚؿادز ٠اسبكٛم ٚفٛم نٌ ذيو ،قتٌ ايٓفظ اييت سسّ اهلل ،خبساف ١يٝظ هلا
أضاعٚ ،ثازات يٝظ هلا غس!ِٜ
ٜٓبػ ٞإٔ ٜٓطًل قطاز ايتٜٓٛس غري َتأثس بػباز ايتطٛزات اي.١َٝٛٝ
ٜٓبػ ٞعًٓٝا يف َعسن ١اضتعادتٓا يب٬دْا ٜٖٛٚتٓا إٔ ْه ٕٛعً ٢إملاّ ٚاضع
ٚعُٝل بطبٝع ١اشبساف ١املعكد ٠اييت ذبازبٓا ببعض أبٓآ٥ا ٚتسٜد إٔ تػتاٍ
ساقسْا َٚطتكبًٓا نُا اغتايت أدصاَ َٔ ٤اقٓٝاٚ .تبعاً ملا ضبلٜٓ ،بػ ٞإٔ
ٜتشٖ ٍٛرا ايهتاب إى نُتُبٖٚ ،رَ ٙطٚ٪ي ١ٝنٌ َكتدز ٚنٌ عامل ٚنٌ
باسح ٚنٌ إعٚ َٞ٬نٌ أدٜب يف ايٛطٔ ايعسب ٞعَُٛاًٚ ،يف اي ُٔٝعً٢
ٚد٘ اشبؿٛف .٭ٕ اي ،ُٔٝنُا ٜػري ا٭ضتاذ ايكدٜس َسٚإ دَاز ٚشٜس
ايجكاف ١يف تكدمي٘ املسنّص هلرا ايهتاب ،نإ داُ٥اً يف طًٝع ١اإلضٗاّ ايجكايف
اير ٟحيكل ْك٬ت فازق.١

17

دص ٌٜايػهس يٮضتاذ ايكدٜس َسٚإ دَاز ،نُا ْػهس ا٭ضتاذ ايهبري
سازخ ايػٛناْ ٞاير ٟاختطّ يف ايصَٔ ايُٝين اسباقس ،بداٜات ايبشح
ازباد يف ْطف ٖر ٙاشبساف ١املصَِٓٚ .١ايػهس َٛؾ ٍٛيًهاتب اسبُري ٟعً٢
ٖرا اإلضٗاّ ايفهس ٟايتازخي ٞاملُٝصٚ ،اير ٟضٝه ٕٛي٘ مبػ ١٦ٝاهللَ ،ا
بعد.ٙ
 6أنتٛبس

18

2727

المقدمة
ايػايب ١ٝايطاسك َٔ ١ايبػس ضًب ١ٝدبا ٙغػٌ عكٛهلِ بايتفهري يف َا حيٝط
بِٗ َٔ ظٛاٖسٜ .فكٌ ٖ ٤٫٪ا٫زتهإ نً ١ٝعً ٢ايكً ١ايٓادز ٠اييت تتعاٌَ
بإجياب ١ٝعكًٚ ١ٝفهس ١ٜتفشـ ايعٛاٖس ٚتٓكدٖا  َٔٚثِ تطتٓتر أفهازا
َٚفاٖ ِٝزمبا ته ٕٛددٜد ،٠ؾا٥ب ١أ ٚخاط ،١٦أؾ ١ًٝأ ٚضطشٚ ،١ٝاقع ١ٝأٚ
خٝاي ،١ٝعادَ ٠ا ٜتًكفٗا ايطًب ٕٛٝفتؿبح عكا٥د ٜك ١ٝٓٝبايٓطب ١هلِ  ٫صباٍ
إلعاد ٠ايٓعس فٗٝا .يريو ف ٬عذب َٔ ا٭دٚاز اييت يعبتٗا اشبسافات
ٚا٭ضاطري يف سٝا ٠ايػعٛبٚ ،يف َطاز ايتازٜذ ٫ٚ ،غساب ١يف استفاظ
اجملتُعات  -زمبا نٌ اجملتُعات -مبٓعَٛات َٔ ا٭ضاطري متٓح سٝاتٗا
َتٓفطات تفهٗا َٔ تعكٝدات ايٛاقع ٚقٛٝدٚ ،ٙغايبا َٔ ؾعٛبات٘ ٚعكبات٘.
غٓ٦ا أّ أبٓٝا ،فايهجري َٔ اشبسافات ٚا٭ضاطري تػهٌ َطاسات َٔ
تفهريْا ٚتؿٛزاتٓا نبػسٚ ،ا٭ضٛأٜٖٛ َٔ ،اتٓا َٛٚاقفٓا.
ٚإذا نإ ذيو نريو ،فإْٓا يطٓا قادز ٜٔعً ٢اشب٬ف ايٓٗا َٔ ٞ٥ضط٠ٛ
ا٭ضاطري ٚاشبسافات ،يهٓٓا َع ٖرا ْطتطٝع بأ ٟقدز ممازض ١سسن ١متسد عًَ ٢ا
ميهٔ َٔ أضاطري بتعٗٓٝٝا أٚ ،٫ٚاضتدداّ آي ١ايعكٌ يف دسكٗا ثاْٝا ،ضُٝا
تًو اشبسافات ٚا٭ضاطري ايطافس ٠ايٛقاسٚ ١املٗرت ١٥املٓطلٚ ،برات ايٛقت
عُٝك ١ا٭ثس يف سٝاتٓا ٚازباد ٠احملاٚي ١٭ٕ تؿبح سكا٥ل َكدض ١أبد.١ٜ
ٚيف ٖر ٙاحملاٚي ١يًفِٗ ٚاإلفٗاّ ضٓتطسم إى ٚاسد ٠مما ْعتكد أْٗا َٔ
أضدف اشبسافات اييت زافكت اجملتُعات ايبػسَٓ ١ٜر ايكدّ ٚاييت تأتٞ
خطٛزتٗا َٔ نْٗٛا َا إٕ تربٌ ست ٢تٓتعؼ ٚتتفتحَٚ ،ا إٕ ربتفٖٓ ٞا ست٢
تعٗس ٖٓاى ،تتُتع بكدز( ٠خساف )١ٝعً ٢تبد ٌٜأثٛابٗا .إْٗا خساف ١استهاز
اهلل َٚا ٜرتتب عًٖ ٢را ا٫ستهاز َٔ َطًطٌ خسافات دبُع بٗٓٝا ٚتسبطٗا
باشبساف ١ا٭ضاض ١ٝخساف ١ايع٬ق ١اشباؾَ ١ع اهلل مبا ٜٓط ٟٛعً َٔ ٘ٝاَتٝاشات
فٛم أزق.١ٝ
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ٖٚرا َا ٜٓطبل عً ٢اسباي ١احملدد ٠يف َٛقٛع ايفؿ ٍٛايكادَٚ ،١املجبت ١يف
ايعٓٛإ ايسٝ٥ط" ٞخساف ١ايط٬يٚ ١اي."١ٜ٫ٛ
ٚقد ٜبد ٚطسح نٗرا ؾادَا َٚطتفصا يف ظسف ٜطع ٢ايفهس ايػٝعٞ
يتكدْ ِٜفط٘ نبد ٌٜدٜين يًداخٌ املطًِٚ ،اشبازز غري املطًِ املطتا ٤يف
عُ َٔ َ٘ٛمنٛذز اإلض ّ٬ايطين املستبط تازخيٝا حبسن ١ازبٗاد ٚايفتٛسات،
ٚسدٜجا تٛيٝد ٙسسنات َتطسف ١يف عٓفٗا.
يعٌ ايٛقع ا٫ضتفصاش ٟهلرا ايطسح ٜهُٔ يف َا قد ٜتبادز إى ايرٖٔ َٔ
إْهاز ايتٓاضٌ اهلامشٖٚ ،ٞرا َا ٜ ٫كٛي٘ عاقٌ ٜ ٫ٚجبت٘ ديَٓ َٔ ٌٝطل أٚ
تازٜذٚ ،إٕ نإ هلر ٙاملاد ٠إٔ تك ٍٛغ٦ٝا فًٝظ أنجس َٔ إٔ اهلامشٝني اسبكٝكٝني
باتٛا ْكط ١قؿ ١ٝيف َطاسٚ ١اضع َٔ ١ا٭دعٝاٚ ،٤يٝظ أنجس َٔ إٔ ايٓطب أٜا
نإ ٜ ٫رتتب عً ٘ٝاَتٝاشات َٔ أْٛ ٟعٖٚ .را ضبب آخس جيعٌ َجٌ ٖرا
ايطسح َطتفصا بٌ ٚذا َطش ١طا٥ف ١ٝدبرت ٨عً ٢ا٫قرتاب َٔ عُٛد ايفهس
ايػٝع ٞاملتُجٌ يف ايفك ١ًٝاملطًك ١يًٓطب ٚايكساب ١ايعك َٔ ١ٜٛايٓيب
ضبُد عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايطَٚ ّ٬ا تدع َٔ ٘ٝاَتٝاشات زٚسٚ ١ٝضٝاض١ٝ
ٚاقتؿادٚ ١ٜادتُاعَ ١ٝتٛازث.١
زمبا تبدٖ ٚر ٙايتٓاٚيَ ١تشٝص ٖٞٚ ،٠نريو فع ٬٭ٕ ناتبٗا ٜ ٫طتطٝع إٔ
ٜه ٕٛسٝادٜا سٝاٍ َا ٜعتكد ٙإسد ٣اشبسافاتٚ .ضتتِ تػط ١ٝايتٓاٚي ١يف مخط١
أقطاّ أضاض:١ٝ
 ا٭ :ٍٚدعا ٣ٚا٫ؾطفا ٤ايط٬يٞ ايجاَْ :ٞصاعِ ا٫ؾطفا ٤ايعًٟٛ ايجايح :اْ٫تطاب ايط٬يٞ ايسابع :املؿادز غري اإلض ١َٝ٬يًتػٝع -اشباَظ :ايدٚز ايفازض ..ٞقدميا ٚسدٜجا
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دعاوى االصطفاء
الساللي
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معايري األفضلية القرآنية
يعٌ تصٛز َعاٜري ايتؿط ٌٝيد ٣املٓتطبني أل ٟدَ ٜٔا ٖ ٛإال تعبري
َٓبجل عٔ تصٛز ٖؤال ٤يإلي٘ ،ؾاعتكد نٌ فتُع دٜين أؾطًٝت٘ سٝاٍ غريٙ
َٔ اجملتُعاتٚ ،إٔ ٖر ٙاألؾطًَٓ ٖٞ ١ٝش ١إهل ١ٝخاص ،١تعٗس اإلي٘ ٚنأْ٘
َتشٝص ٚغري قاٜد إشا ٤بين ايبػس.
بٝد إٔ املٓٛل ايدٜين ايكسآْ ٞال ٜس ٣ايتشٝص اإلهل ٞغري املٛضٛعٞ
يؿ ١٦بػس ١ٜد ٕٚغريٖا باعتباز أْ٘ ابتدا ٤شٚد ايبػس عَُٛا بآي ١ايعكٌ ،ثِ
هٌ ٚإٔ١َٖٝ
أضٓد ايعكٌ بايٛسٚ ٞايٓبٛات أ ٚايسضاالتٜ ،ك ٍٛتعاىل "َٚئ ٝ
زَضُٜٚ ،1"ٍْٛكَٚ" ٍٛيٜكٜدِ بَعَجَِٓا ؾٔٝ ٞنٌ ٚأ ٕ١َٖٝزَضُٛيٟا"ٜٚ ،2كُ " ٍٛثِٖ أٜزِضًََٓٞا
زُضًَُٜٓا تَتِسَٝ ٣نٌٖ ََا دَا َ٤أ ٟ١َٖٝزَضُٛيَٗٝاٜٚ ،3"...كَََٚ" ٍٛا نٖٓٝا َُعَرٚبٔنيَ سَتٖ٢
هٌٜ ٚقَٖ ٍّ ِٛادٕ".5
ح زَضُٛيٟا"ٜٚ .4ك" ٍٛإَُِْٖا أِْٜتَ َُِٓرٔ ْز َٚئ ٝ
َْبِعَ َ
ٖٓ َٔٚا ٜعٗس ايعدٍ ٚايًٛـ اإلهلٝإ بهٌ ايبػس ٚاجملتُعات دٕٚ
متٝٝص أ ٚقابا ٠هلر ٙأ ٚتًو َٔ األَِ أ ٚاجملتُعاتٚ ،إذا نإ ٖٓاى َٔ
تؿطٝالت َا السك ١ؾال ؽسز عٔ ايعداي ١اإلهل ١ٝاييت ػعٌ عًُ١ٝ
ايتؿط ٌٝقا ١ُ٥عً ٢أضاع َٛضٛع ٖٛ ٞبصٛزت٘ اإلمجاي ١ٝيف كتًـ
األدٜإَ ،د ٣ايتصاّ ايؿسد ٚاجملتُع بتعًُٝات ايد ٜٔاملسضٌ إي ِٗٝعرب
ْب.ِٗٝ
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ذيو املعٝاز َٖ ٛا ٜعرب عٓ٘ ايكسإٓ ايهس ِٜبايتكٜ ،٣ٛك ٍٛتعاىل
"َٚئبَاعُ ايتٖ ٞك ٣َٛذَئو ٜخَِٝسْٜٚ ،1"..ك" ٍٛؾٜإِٕٖ خَِٝسَ ايصٖادٔ ايتٖ ٞكٜٚ ،2"٣َٛكٍٛ
هِِ عِٔٓدَ ايًَّ٘ٔ أٜتِكٜا ٝنِِ"ٚ .3األنجس َٔ ذيو إٔ ايكسإٓ اضتٗذٔ
"إٕٖ أٜنٞسَ َ ٝ
هِِ"ٚ .4قٛي٘ "أٜ ٜيِِ تَسَ إِي٢ٜ
ادعا٤ات ايتُٝص ٚاـري ١ٜبكٛي٘ "ؾًٜٜا تُصَنُّٛا أٝ ِْٜؿطَ ٝ
ايَّرُٜٔ َٜٔصَنُّ َٕٛأٝ ِْٜؿطَ ُِِٗ َبٌِ ايًَُّ٘ ُٜصَنَِّٜ َِٔ ٞػَاَٚ ُ٤يٜا ُٜع ًَُُٕٜٛٞؾٜتًٟٔٝا"ٚ ،5تؤند
اآل ١ٜاألخري ٠إٔ ايتصن ١ٝإىل داْب اختصاص اهلل بٗا ،قا ١ُ٥عً ٢أضاع
ايعدايٚ ١عدّ ايعًِ.
 َٔٚاملعً ّٛإٔ زأع ايػسٚز إبًٝظ خايـ أَس اهلل بايطذٛد آلدّ
ٚبايتاي ٞاضتشل ايٛسد َٔ ايسمح ١بطبب ػاٚشَ ٙعاٜري ايتؿط ٌٝاإلهل ٞإىل
َعٝاز َاد ٠اـًل ،ؾٝك ٍٛايكسإٓ عً ٢يطإ إبًٝظ "قٜاٍَ أَْٜا خَِٝسْ َِٔٓ ُ٘
ضذُدَ ئَبػَ ٍس
خًَٜكٞتََْٓٔ َِٔٔ ٞازٍ َٚخًَٜكٞتَُ٘ َِٔٔ طٔنيٍ"ٜٚ .6ك" ٍٛقٜاٍَ ي ِِٜأٜن ِٔٝئأِ ٜ
ٔ سََُإٍ َطُِٓ.7"ٍٕٛ
خًَٜكٞتَُ٘ َِٔٔ صًَٞصَاٍٍ َٔ ِ
آدّ خايـ أَس اهلل ؾأنٌ َٔ ايػذس ٠ثِ تاب اهلل عًٚ ،٘ٝإبًٝظ خايـ
أَس اهلل ؾًِ ٜطذد ثِ طسد ٙاهلل َٔ زمحت٘ ،كايؿ ١آدّ ْامج ١عٔ ْطٝإ أَا
كايؿ ١إبًٝظ ؾٓامج ١عٔ اعتكاد بأؾطً ١ٝعً ٢أضاع َاد ٠اـًل.
نريو عٓدَا أعًِ اهلل َال٥هت٘ غًل آدّ ٚاضتدالؾ٘ نإ َعٓ٢
نالَِٗ "مٔ أؾطٌ َٓ٘"َْ َٚ" ،شُِٔ ُْطَٓبٔحُ ٔبشَُِ ٔدىَُْٚ ٜكٓ ٜدٔعُ يٜو.8"ٜ
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ٚعٓدَا ؽًـ إبًٝظ عٔ ايطذٛد نإ َعٓ ٢نالَ٘ ْؿظ َعٓ ٢نالّ
املال٥ه" ١أْا أؾطٌ َٓ٘" ،ايؿازم يف َربز األؾطً ،١ٝؾاملال٥ه ١بسزٚا
أؾطًٝتِٗ عً ٢أضاع اختٝاز ٟقا ِ٥عًَ ٢عٝاز َٛضٛع ٖٛ ٞايعٌُ
(ايتطبٝح ٚايتكدٜظ) ،أَا إبًٝظ ؾربز أؾطًٝت٘ عً ٢أضاع إدباز ٟقاِ٥
عًَ ٢عٝاز غري َٛضٛعَ ٖٛ ٞاد ٠اـًل "خًَٜكٞتََْٓٔ َِٔٔ ٞازٍ" هلرا ظٌ
املال٥هَ ١كسبني ٚصاز إبًٝظ ًَعْٛا َدسٛزا.
ؾإذا نإ اعتكاد ٚضًٛى إبًٝظ ػا ٙايبػس قاُ٥ا عً ٢اختالف سكٝكٞ
يف َاد ٠اـًل (أ ٟايٓاز ٚايٛني) َٚع ذيو مت يعٓ٘ ٚاضتبعاد َٔ ٙزمح ١اهلل،
ؾُا باٍ اعتكاد ٚضًٛى إْطإ سٝاٍ إْطإ آخس زغِ االغرتاى يف َاد٠
اـًل.
ٚإذا ناْت املؿاضً ١عً ٢أضاع َاد ٠اـًل َسؾٛض ١قسآْٝا ،ؾاألٚىل
زؾطٗا يف قاٚيٚ ١ضع َٝصات تؿاضً ١ٝعً ٢أضاع عط ٟٛيف َاد ٠خًل
ٚاسدٚ ،٠بعباز ٠أخس ٣ايبشح عٔ خصا٥ص د ١ٝٓٝتؤضظ يًتُاٜص بني
ايبػس ألٕ اختالم َعٝاز ايتُٝص اؾٝين أ ٚايعط ٟٛباطٌ يف َبتدأ ٙيٛسد٠
َاد ٠اـًل ٚايتٓاضٌ ايبػسَ َٔ ٟصدز ٚاسدٜ ،ك ٍٛتعاىل "َٜا أَٜٜٗٗا ايٖٓاعُ
ظ َٚاسٔدََٚ ٕ٠خًَٜلَ ََِٔٓٗا شَ ِٚدََٗا َٚبَحٖ ََُُِٔٓٗا
هِِ َِٔٔ َْؿٍ ٞ
هُِ ايَّرٔ ٟخًَٜكٝ ٜ
اتٖكٛٝا زَبٖ ٝ
ِزدَايٟا نٜجٔريّا ْٔ َٚطَاٜٚ .1"ّ٤ك َُٖٛ َٚ" ٍٛايَّرٔ ٟأِْ ٜػَأٝ ٜنِِ َِٔٔ َْؿٞظٍ َٚاسٔدَ.2"ٕ٠
ظ َٚاسٔدَ.3"ٕ٠
ٜٚك َُٖٛ َٚ" ٍٛايَّرٔ ٟأِْ ٜػَأٝ ٜنِِ َِٔٔ َْؿٍ ٞ
 َٔٚعذا٥ب ايكسإٓ أْ٘ أظٗس بٛالٕ املؿع ٍٛايعط ٟٛأ ٚاؾٝين يف
َطأي ١ايتؿطٝالت اإلهل ١ٝبرنس قسابات َٔ ايدزد ١األٚىل ٚ-ؾل
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املصًٛشات ايتػسٜعٚ ١ٝايكاْ -١ْٝٛألْبٝاَٛ ٤ضشا ظال ٤إٔ ايكساب١
ايعط ١ٜٛال تػين غ٦ٝا طاملا خسدت عٔ َعٝاز االيتصاّ ايدٜين (ايتك،)٣ٛ
ؾؿ ٞقصْٛ ١ح ذنس ٚيدٚ ،ٙإبساٖ ِٝذنس ٚايدٚ ،ٙيٛط ذنس اَسأت٘.
ٚيف اؿاالت ايجالخ مل تؿد قساب ١ايدزد ١األٚىل َٔ األْبٝا ٤ايجالث ١يف
ؽؿٝـ االضتٝا ٤اإلهل .ٞنُا مل تػؿع ايكساب ١ايعط ١ٜٛألب ٞهلب عِ خامت
ايٓبٝني.
َا ضبل ال ٜعين إٔ ايكسإٓ أغؿٌ ايعالقات ايعط ١ٜٛبني ايبػس ،بٌ
أند عً ٢املصاسب ١باملعسٚف ٚاإلسطإ يًٛايد ٜٔستَ ٢ع اـسٚز ايهًٞ
عٔ االيتصاّ ايدٜين ،أَ ٟع ايهؿسٚ ،نريو أند عًٗٝا إضاؾ ١يًسابط
ايدٜين َٚع٘ يف َٛاضٝع َٓٗا َا ٜتعًل بايٛزاث ١أ ٚايصالت املاي ،١ٝإمنا
ٜعين إٔ أصٌ ايتؿط ٌٝاإلهل ٞنأسد ػًٝات ايعالق ١بني اـايل ٚايبػس ٖٛ
اختصاص إهلٚ ٞؾل َعٝاز عادٍ ٜك ّٛعً ٢أضاع االقرتاب أ ٚاالبتعاد َٔ
ايتعًُٝات اإلهل ،١ٝسطب َا ب ٔٓٝايكسإٓ.
أهم ألفاظ التفضيل يف القرآن
قد ٜبد ٚي ١ًٖٛإٔ ايكسإٓ بكدز َا أند عً ٢ايتك ٣ٛأ ٚايتصاّ ايتعايِٝ
اإلهل - ١ٝبأٚاَسٖا ْٛٚاٖٗٝا -ؾإْ٘ ضِ بني دؾتَ ٘ٝا ٜػري إىل تؿطٝالت ال
تعٗس ٚاضش ١األضاع ٚاملعٝاز ،بٌ ٚقد تٛس ٞبك ٠ٛبايتؿط ٌٝعً ٢أضاع
عط ،ٟٛمما قد ٜع ٞٛاْٛباعا بإٔ يف ايكسإٓ ٚدٗيت ْعس َتعازضتني،
ايتؿط ٌٝعً ٢أضاع عطٚ ،ٟٛعً ٢أضاع ايتصاّ دٜين .قد ٜه ٕٛاألَس
صشٝشا إذا اعتربْا ايكسإٓ ايهس ِٜتعًُٝات َػتتَٚ ١ؿهه ١ال ٜسبط بٗٓٝا
ض ٣ٛمستٗا اإلهل ،١ٝيهٓ٘ سكٝك ١يٝظ نريوٚ ،إمنا َٖٓ ٛعٚ ١َٛاسد ٠ال
تٓاقض ؾٗٝا ٚال اختالف.
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ٚيف ضٖ ٤ٛرا ميهٔ ايٓعس يف بعض إغازات ايتؿطٚ ٌٝأيؿاظ٘ ايٛازد٠
يف ايكسإٓٚ ،اييت َٔ اؾا٥ص سصسٖا َبدٝ٥ا بأيؿاظ االصٛؿاٚ ،٤االدتبا،٤
ٚاـريٚ ،١ٜايتصنٚ ،١ٝايتؿط.ٌٝ
ٚميهٔ تٓا ٍٚاملٛضٛع مبالسعات عاَ ١بداْٛ ١ٜدصٖا ؾُٝا :ًٜٞ
)1

أيؿاظ األؾطًٚ ١ٝاـريٚ ١ٜاإلدتباٚ ٤االصٛؿاٚ ٤زدت يف ايكسإٓ

َستب ١ٛبؿعٌ إْطاْٚ ٞقٛاعد َٛضٛعٚ ١ٝايتصاَات َاٚ ،يٝظ بػهٌ
عبج ٞأ ٚاعتباط.ٞ
)2

املعٝاز ايٓاظِ يألؾطًٝات عً ٢أضاع دٜين ٖ" ٛايتك."٣ٛ

)3

ٖر ٙاألَٛز ْطبٚٚ ١ٝظٝؿ ١ٝسطب َا ٚزد يف ايكسإٓ ،نأَجً،١

اصٛؿا ٤طايٛت مت بٛدٛد ْيب ألٕ ٚظٝؿ ١املًو تكتط ٞغسٚطا خاص،١
ٚاصٛؿاَ ٤س ِٜنإ بايٓطب ١يًٓطاٚ ٤قدٚد يف إطازٖٔٚ ،ساي ١اصٛؿا٤
َٛض ٢ناْت قاَٚ ١ُ٥ع ذيو تؿٛم عً ٘ٝايٓيب "اـطس" يف بعض
ْٛاس ٞايعًِ.
)4

األْبٝاٚ ٤ايسضٌ أْؿطِٗ َستب ١ٛعًُ ١ٝاالصٛؿا ٤ايٛظٝؿ ٞبايتصاّ
َٛاثٝلٚ ،اإلخالٍ بٗر ٙاملٛاثٝل جيعًِٗ نطا٥س ايبػس َعسضني
يًػطب اإلهلُ " ٞث َِٓ يٜ ٜكٜٛعِٓا َِٔٓ ُ٘ ايَٛتٔنيَ".1

)5

َٓٛل األؾطً ١ٝألضباب غري َٛضٛعَٛٓ ١ٝل إبًٝط ٞضاز عً ٘ٝبٓٛ
إضسا ٌٝ٥عٓدَا ْطٛا أ ٚػاًٖٛا إٔ تؿطٚ ًِٗٝاختٝازِٖ ألدا ٤زضايٞ
نإ ألضباب َٛضٛع ١ٝال عسق ،١ٝؾعٓدَا صربٚا ٚأسطٓٛا ٚايتصَٛا
املٝجام اضتشكٛا ايتؿط ٌٝايٛظٝؿٚ ٞعٓدَا ْكطٛا املٝجام امدزٚا َٔ
خاْ ١ايؿطٌ إىل خاْ ١ايًعٔ.

1
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)6

إذا ناْت َطأي ١ايتؿطٚ ٌٝاالضتشكام ايدٜين قط ١َٛضًؿا َٔ

اهلل ٚال عالق ١هلا بايؿعٌ ٚاؾٗد اإلْطاْ ٞؾإٕ ٖرا ٜٓطـ ايدٜٔ
ٚأٚاَسْٛٚ ٙاٖ َٔ ٘ٝاألضاع ٚحيٛي٘ إىل فسد عبح ال ٜٓبػ ٞهلل ضبشاْ٘
ٚتعاىل ،ؾإذا ناْت املطأي ١قط ١َٛإهلٝا ؾُا ؾا٥د ٠اإلزاد ٠اإلْطاْ ١ٝاييت
َٓشٗا اهلل َٚا دد ٣ٚاملٓاؾط ١عً ٢ايتصاّ األٚاَس ٚادتٓاب ايٓٛاٖ،ٞ
ؾته ٕٛايكطَ ١ٝجٌ َٔ ٜطع اثٓني يف ضبام يًذس ٟأسدُٖا َػًٍٛ
ايطاقني ٚاآلخس بهاٌَ صشت٘!
)7

ٖرا املٓٛل ٜٓاقض َبدأ ايعدٍ اإلهل ٞاير ٟتك ّٛعً ٘ٝايٓعس١ٜ

ايػٝع ١ٝبهٌ َراٖبٗا.
)8

أيؿاظ االصٛؿاَٚ ٤ا يف َعٓاٖا إَا إٔ ته ٕٛعاَ ١أ ٚخاص ١مبعٖٔٝ

ٖٚر ٙتٛقٝؿ ١ٝعً ٢اهلل ضبشاْٜ٘ٚ ،ك ١ٝٓٝطاملا أظٗسٖا اهلل ،سطب عًُ٘،
َٚا مل ٜع ٘ٓٝاهلل يف االصٛؿا ٤ال حيل يًبػس ؼدٜد ٖرا أ ٚذاى باالصٛؿا٤
ألٕ ايٛس ٞقد اْكٛع ،أَا االصٛؿا ٤يػري َعني ؾٓٓعس يف اْٛبام
املٛاصؿات ايكسآَْٚ ١ٝع ذيو ال لصّ ٜكٓٝا بعًُ ١ٝايتؿط ٌٝألْٗا تبك٢
تكدٜسا بػسٜا ال ٚسٝا ٚؼدٜدا إهلٝا.

28

من حيث التفصيل ميكن متابعة املوضوع على النحو التالي:

أوال :االصطفاء واالجتباء

االصٛؿاٚ ٤االدتباَ ٤رتادؾإ ٜعٓٝإ يػٜٛا االختٝاز ٜٚالسغ يف ايطٝام
ايكسآْ ٞإٔ ايًؿعني أنجس َا أتٝا ناْا يف األْبٝاٚ ٤ايصاؿني ،أ ٟمبعٓٝني،
نُا دا ٤يف أتباعِٗ ،أ ٟعً ٢ايعُٚ ّٛبايٓعس إىل ايطٝاقات ٜتبني إٔ
االصٛؿاٚ ٤االدتبا ٤يٝطا عًُ ١ٝعبج ١ٝخازد ١عٔ َعاٜري ايعدايٚ ١اؿهُ١
ٚايعًِ اإلهل.ٞ

 -اصطفاء طالوت:

طايٛت ،مل تُػتٗس عٓ٘ ايٓبَٚ ٠ٛع ذيو مت اصٛؿاؤ ٙسطب َا أؾاد
صٜٛؿٜاُٙ
ايٓيب اير ٟأعًِ بين إضسا ٌٝ٥باختٝاز طايٛت ًَها "إِٕٖ ايًََّ٘ ا ِ
ذطِِِ َٚايًَُّ٘ ُٜؤِتًَُٔٞ ٞهَٜ َِٔ ُٜ٘ػَاَٚ ُ٤ايًَّ ُ٘
ط ٟ١ٜٛؾٔ ٞايٞعًَٔٚ ِِٞا ٞي ٔ
هِِ َٚشَادََ ُٙب ِ
عًَٝ ِٜٝ
ضعْ عًَٔٚ ،1"ِْٝيعٌ يف اآل ١ٜايهسمي ١ثالخ إغازات أضاض ١ٝتٛضح أٚال،
َٚا ٔ
إٔ االصٛؿا ٤اختصاص إهل ٞعت .ثاْٝا ،إٔ االصٛؿا ٤مل ٜهٔ عبجا ٚإمنا قاّ
عً ٢أضاع ساد ١ايعسف ٚاملٛضٛع  ٖٛٚ -ايطٝاضٚ ١اؿسب  -بط١ٛ
ايعًِ ٚاؾطِ ،ثايجا .إٔ االصٛؿا ٤نإ ْاػا عٔ عًِ إهلٚ" ٞاهلل ٚاضع
عً."ِٝ
 -اصطفاء مريم:

قد تهَ ٕٛس ِٜإسدْ ٣بٝات بين إضسا ،ٌٝ٥ؾايٛسْ ٞصٍ عًٗٝاٚ ،إٕ مل
تُػتٗس عٓٗا ايدع ٠ٛؾايكسإٓ ذنس أْبٝا ٤مل ٜػس إىل أِْٗ محًٛا زضاالت أٚ
دعٛا ق ،َِٗٛنُا إٔ ايتازٜذ ايدٜين ايٛٗٝدٜ ٟك ٍٛبٛدٛد ْبٝات يف بين
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إضسا ٌٝ٥نايٓب ١ٝخًدٚ ،٠ست ٢إٕ مل تهٔ َسْ ِٜب ١ٝؾكد أبًػٗا ايٛسٞ
باالصٛؿا ٤عًْ ٢طا ٤ايعاملني " َٚإِذِ قٜايٜتٔ ايًَُٜٞأ٥هَٜ ٝ١ٜا َسَِ ُِٜإِٕٖ ايًََّ٘
صٜٛؿٜاىٔ عًَْٔ ٢ٜطَا ٔ٤ايٞعَائُٜنيَ"ٜٚ .1تبني َٔ اآل ١ٜإٔ
صٜٛؿٜاىٔ َٚطَ ٖٜٗسىٔ َٚا ِ
ا ِ
االصٛؿا ٤اإلهل ٞمت بإبالؽ املال٥ه ١هلا ،مبعٓ ٢أْٗا ناْت يف َسسًْ ١طر
عكًٚ ٞعُس ٟقادزَ ٠عٗا عً ٢اضتٝعاب بالؽ املال٥هٖٚ ،١را فددا ٜٛضح
إٔ االصٛؿا ٤مل ٜهٔ اعتباطٝا أ ٚابتدا ٤ؾكد نإ ْتٝذ ١ايتك ٣ٛأ ٚااليتصاّ
ايدٜين ايطابل ملس ،ِٜغري دعِ َْٚ ٠ٛرز ٚايدتٗا ايصاؿ ١نُا تػري آٜات
أخس.٣
 -اصطفاء األنبياء:

َٔ ايطٝاقات ايكسآْٜ ١ٝعٗس إٔ اإلعالّ باالدتبا ٤يًٓب ٠ٛال ٜك ّٛابتدا٤
إال يف ساي ١عٝطٚ ٢حيٚ ٢ٝإضشام عً ِٗٝايطالّ ،نشاالت غا ١ٜيف
اـصٛص ،١ٝسٝح جيُع ب ِٗٓٝاغرتانِٗ يف َا خيايـ ايعاد ،٠عدّ ٚدٛد
أب يعٝطٚ ٢محٌ ايعاقس بايٓطب ١يٝشٚ ٢ٝإضشامٚ ،االغرتاى يف ايبػاز٠
اإلهل ١ٝمبٛيدُٖاٚ ،دعٛات أبُٜٗٛا قبٌ ٚالدتُٗاَٚ ،ع ذيو مل تأت ايٓب٠ٛ
ٚايسضاي ١أل َِٗٓ ٟإال بعد ايٓطر.
 َٔٚايػٛاٖد عً ٢ذيو ،إبساٖ ِٝعً ٘ٝايطالّ اير ٟادتُع ؾ،٘ٝ
خصٛصا ،يؿعا االصٛؿاٚ ٤االدتباٚ ،٤نرا َٛض ٢عً ٘ٝايطالّ إذ يف
اؿايتني نإ االصٛؿا ٤يًسضايٚ ١ايٓب ٠ٛعًُ ١ٝالسك ١ؿايَ ١عاْا ٠ؾهس١ٜ
ٚادتُاع ١ٝأضؿستا عٔ اقرتابُٗا َٔ َٓٛك ١االصٛؿا ٤اإلهل ،ٞؾشاي١
ايبشح عٔ اإلي٘ اؿكٝكٚ ٞايتجبت َٓٗا أ ٚاملعاْا ٠ايؿهس ١ٜبازش ٠يف قص١
إبساٖٚ ،ِٝاملعاْا ٠االدتُاع ١ٝذات األبعاد اـاص ١باد ١ٜيف قصَٛ ١ض.٢
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إضاؾ ١يريو ؾاالصٛؿاٚ ٤االدتبا ٤يف سل عُ ّٛاألْبٝاٚ ٤ؾكا يًطٝام
ايكسآْٜ ٞكرتٕ يف آٜات ضابكٚ ١السك ١يآلٜات اييت دا ٤ؾٗٝا ايًؿعإ
بإغازات إىل تكٛاِٖ ٚأعُاهلِ ايصاؿ.١
ٚميهٔ يف ٖرا ايصدد اعتباز االصٛؿا ٤اإلهل ٞاصٛؿاٚ ٤ظٝؿٝا ال ٜؿرتم
عٔ املعٓ ٢اؿدٜح يًٛظٝؿ ١اإلداز- ١ٜإذا اضٛسزْا يًتػبٚ ٘ٝايتكسٜب-
ؾاصٛؿا ٤طايٛت نإ اصٛؿاٚ ٤ظٝؿٝا يًًُو يتٛاؾس َتًٛبات ،أٚ
اغرتاطات املًو سطب ايعسف ايصَاْ ٞآْراى يف طايٛت َٔ بط ١ٛيف
ايعًِ ٚاؾطِ ،يف سني ناْت ايٛظٝؿ ١ايٓبَٛٓ ١ٜٛط ١بايٓيب اير ٟأبًػِٗ
االختٝاز يٛايٛت.
ب
ٜٚؤند املعٓ ٢ايٛظٝؿ ٞيالصٛؿا ٤قٛي٘ تعاىل " ُثِٖ أِٜٚزَثَِٓا ايٞهٔتَا َ
ايَّرٔ َٜٔاصِٜٛؿَِٜٓٝا َِٔٔ عٔبَادَْٔا ؾ ُِِٗ ُِٜٓٔظٜا ٔيِْ ئَٓ ٞؿطٔ٘ٔ َُ ُِِٗ ََِٓٔٚكٞتَصٔدْ  ُِِٗ ََِٓٔٚضَابٔلْ
ٔبا ٞيدَِٝسَاتٔ" .1ؾهإٔ عًُ ١ٝاالصٛؿا ٤يٛزاث ١ايهتاب َٓٛط ١بتٛؾس غسٚط
أٚيٚ ١ٝأضاض ١ٝأغازت إيٗٝا يؿع" ١عبادْا" إال إٔ األدا ٤ايٛظٝؿ ٞتؿاٚت
بني املصٛؿني عً ٢ثالثَ ١طتٜٛات ،نُا ٜتؿاٚت يف ايٛظٝؿ ١ايٓبَ ،١ٜٛا
ٜؤد ٟإىل تؿاٚت األؾطً ١ٝيف ايدزدات ضُٔ ٖر ٙايٛظٝؿَٚ" ١يٜكٜدِ ؾٜطًَٖٓٞا
ني عًَ ٢ٜبَعِضٍ".2
بَعِضَ ايٖٓبَٔ ٚٝ
إذٕ ؾايٛص ٍٛإىل اضتشكام االختٝاز ٚاالصٛؿا ٤يًٛظٝؿ ١ايٓب ١ٜٛعًُ١ٝ
َطذً ١يف عًِ اهلل تكتط ٞدٗدا بػسٜا يتٛؾري غسٚط ايتكدّ يًٛظٝؿ،١
ٚاالزتكا ٤إيٗٝا ،نُا ٜتبني َٔ ساالت املعاْا ٠ايٓطاي ،١ٝايؿهسٚ ١ٜايعًُ١ٝ
اييت طايت أنجس األْبٝا ٤ذنسا يف ايكسإٓ ،إبساَٖٛٚ ِٝض ٢قبٌ اضتشكاقُٗا
دخ ٍٛدا٥س ٠االصٛؿا ٤اإلهل ٞيًٓبَ ،٠ٛا ٜٛس ٞباغرتاطات أٚي ١ٝأغاز
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ب
ايكسإٓ إىل بعطٗا نُا يف قٛي٘ تعاىل يف إبساٖ" ِٝإِذِ دَا َ٤زَبُٖ٘ بٔكٕ ًٜٞ
ضًَٔٚ .1"ٍِٝنإٔ يف يؿع" ١دا "٤إغاز ٠إىل برٍ إبساٖ ِٝدٗدا يف تٛؾري
غسط ضالَ ١ايكًب يٓ ٌٝاالصٛؿا ٤اإلهلٜٚ ،ٞك ٍٛؾ ٘ٝأٜطا "َٚيٜكٜدِ آتََِٓٝا
إِبِسَأٖ َِٝزُغِدَ َِٔٔ ُٙقِٜبٌُ َٚنٖٓٝا بٔ٘ٔ عَائُٔنيَ" .2ثِ ٜٛزد بعدٖا آٜات اْتكادٙ
ألبٚ ٘ٝق .َ٘ٛؾإتٝإ ايسغد ٜتٛاؾل َع اآلٜات اييت تسدع ايعًُٝات
االختٝاز ١ٜهلل د ٕٚإٔ تعين ْؿ ٞايؿعٌ ايبػس ٟبدي ٌٝقٛي٘ "ٚنٓا ب٘
عاملني"ٚ ،نُا يف غإٔ ٜٛضـ "َٚيُٖٜا بَ ًٜؼَ أٜغُدُٖ ٙآتََِٓٝاُ ٙسُهُّٞا َٚعًُّٔٞا َٚنٜرَئوٜ
شطٔٓٔنيَ"ٚ .3يف َٛضَٚ" ٢يُٖٜا بَ ًٜؼَ أٜغُدَٖٚ ُٙاضَِت ٣َٛآتََِٓٝا ُٙسُهُّٞا
َْذِصِ ٟايِ ُُ ٞ
شطٔٓٔنيَ" .4إضاؾ ١ملا ٚزد َٔ آٜات مبا ؾٗٝا اآلٜتإ
َٚعًُّٔٞا َٚنٜرَئوَْ ٜذِصِ ٟايِ ُُٞ
األخريتإ "نريو لص ٟاحملطٓني" يف إغاز ٠إىل اضتشكام اؿهِ ٚايعًِ
نعًُ ١ٝتأٖ ١ًٝٝيف ايٛظٝؿ ١ايٓبْ ،١ٜٛامج َٔ ١تٛؾس غسط اإلسطإ.
ٚبعد ايٛص ٍٛيٓ ٌٝايٛظٝؿ ١ايٓب ١ٜٛتأتَ ٞسسً ١غسٚط ايعكد أٚ
ايتٛقٝع عً ٢ايتعاقد ٚؾل ايكٛاعد ايكاْ- ١ْٝٛإذا داش ايتػبٚ -٘ٝايتأنٝد
عً ٢االيتصاّ بأداَٗ ٤اّ ايٛظٝؿ ١نُا تػري آٜات عدٜدَٗٓ ٠ا قٛي٘ تعاىل "
َٚإِذِ ٜأخَرَِْا َِٔٔ ايٖٓبٔٚٝنيَ َٔٝجَاقََِٓٔٚ ِِ ُٗ ٜو ُْٛ ََِٔٔٚحٍ".5
ٚيف سايٚ ١قٛع االختٝاز ؾُٔ ايٛبٝعٚ ٞايعدٍ َٓح اَتٝاشات ايٛظٝؿ١
ملٔ ؼصٌٓ عًٗٝا خصٛصا َع املصٜد َٔ ايرتقٝات داخٌ دا٥س ٠االصٛؿا،٤
ناضتذاب ١بعض ايًٛبات ،بٗٓٝا سل اختٝاز َطاعد ٜٔيف ساٍ مساح
األْعُ ١ايٛظٝؿ ٖٛٚ ،١ٝاؿل اير ٟاضتددَ٘ بعض األْبٝاَ ٤جٌ إبساِٖٝ
َٛٚض َ٘ٓٚ ،٢طًب إبساٖ ِٝضسٜإ اإلَاَ ١عًْ ٢طً٘ ؾٓاٍ َٔ ذزٜت٘
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ايكسٜب ١ايٓب ٠ٛنٌ َٔ إمساعٚ ٌٝإضشام ٜٚعكٛب ٜٛٚضـ ٚاألضباط ،مبا
ٜتٛاؾل -ست ٢يف ٖر ٙاؿايَ -١ع االغرتاطات ايالشَ ١يًٛظٝؿ ١ايٓب١ٜٛ
بدي ٌٝسسَإ َٔ ال تتٛاؾس ؾ ِٗٝغسٚط دخ ٍٛدا٥س ٠االصٛؿا" ٤قٜاٍَ ََِٔٔٚ
ذُزٖٜٚتٔ ٞقٜاٍَ يٜا ََٜٓاٍُ عَِٗدٔ ٟايعَّائُٔنيَ"ٚ .1قٛي٘ تعاىل يف َععِ ذز ١ٜإبساِٖٝ
"َٚأِٜٚؾٛٝا بٔعَِٗدٔ ٟأٚٝفٔ بٔعَِٗدٔ ٝنِِ"ٚ .2باملجٌ إداب ١طًب َٛض ٢يف اصٛؿا٤
ٖاز ٕٚنٓيب َطاعد ألداَٗ ٤اّ ايسضاي.١
ٚمبٛاشا ٠االَتٝاشات ايٓب ١ٜٛتعٌ ايعكٛب َٔ ١سٝح املبدأ قا ١ُ٥يف ٚد٘
نٌ َٔ خيايـ ايتصاَات ٚظٝؿت٘ ايٓب ١ٜٛنُا يف قٛي٘ تعاىل عل ْبٓٝا
األععِ "ٜ َٚي ِٛتَ ٜك ٍَٖٛعًََِٜٓٝا بَعِضَ ا ٞيأٜقٜا ٌِِٜٚيٜٜأخَرَِْا َُِٔٓ٘ بٔائَُٝٞنيِ ُثِٖ يٜ ٜكٜٛعَِٓا
هِِ َِٔٔ ٜأسَدٕ عَُِٓ٘ سَادٔصِ .3"َٜٔضَ ٣ٛا أند ٙايكسإٓ
َُِٔٓ٘ ا ٞيَٛتٔنيَ ؾَُٜا َِٔٓ ٝ
نكاعد ٠يالصٛؿا ٤بايٓبٛات ٚايسضاالت يف قٛي٘ تعاىل " ايًَُّ٘ أٜعِ  ًُِٜسَِٝحُ
َٜذِ َعٌُ زِضَايٜتَُ٘"ٚ ،4يٝظ خاؾٝا َٔ ٟاآل ١ٜإٔ االختٝاز اإلهل ٞألغداص
َعٓٝني يألدا ٤ايسضاي ٞعًُ ١ٝقا ١ُ٥عً ٢عًِ ٚسهُ ١إهلٝني ٚيٝطت
اختٝازا عػٛاٝ٥ا.
 اصٛؿا ٤ايعُ :ّٛأ ٟبد ٕٚتعٝني غدصٜ ،ٞك ٍٛتعاىل يف قص ١يٛط"ٝقٌِ ا ٞيشَُِدُ ئًَّ٘ٔ َٚضًَٜاّْ عًَ ٢ٜعٔبَادٔ ٔٙايَّرٔ َٜٔاصِٜٛؿ ٢ٜآيًَُّ٘ خَِٝسْ أََ ِّٜا
ُٜػِسِنٜ ،5"َٕٛٝالسغ َٔ ضٝام ايكصٚ ١اآلٜات اييت أٚزدتٗا إٔ االصٛؿا٤
ٚلا ٠آٍ يٛط نإ أضاض٘ االيتصاّ ٚايتك" ،٣ٛإِْٖ ُِِٗ أَْٝاعْ ََٜتٖٜٗٛسُ .6"َٕٚست٢
ست ٢إذا ْصعت اآل َٔ ١ٜضٝاقٗا نُا يف تؿطريات هلا ٚإٔ املكصٛد بعباز٠
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اير ٜٔاصٛؿ ِٖ ٢ايسضٌ ،ؾإٕ يٛطٟا َِٓٗ  َٔ ٖٛٚايرٜ ٜٔتٗٛس،ٕٚ
ؾٝعٌ غسط االيتصاّ ايدٜين قاُ٥ا.
ٚميهٔ اضتدالص ايتاي ٞيف قطٝيت االصٛؿاٚ ٤االدتبا:٤
 -1أْٗا عًُ ١ٝتٛقٝؿ ١ٝعً ٢اهلل ضبشاْ٘ بايٓطب ١يًُعٓٝني َٔٚ ،ثِ ٜهٕٛ
َٔ ايتذاٚش تطَُ ١ٝعٓٝني باالصٛؿاٚ ٤االدتبا ٤د ٕٚديْ ٌٝص إهل.ٞ
 -2أْٗا يٝطت عػٛاٚ ١ٝ٥عبجٚ ١ٝاعتباط ١ٝإمنا تك ّٛعً ٢أضظ يف عًِ
اهلل أٚضح يٓا بعطٗاَٚ ،ا أٚضش٘ ؾَٗ ٛا ًٜصَٓا اؿذ.١
 -3أْٗا يف األغًب السكٚ ١يٝطت ابتدا ١ٝ٥إال يف ساالت عٝطٚ ٢حي٢ٝ
اـاصتني.
 -4أْٗا ال تٓؿ ٞبكا ٤األضاع ايكسآْ ٞاملرنٛز  ٖٛٚايتك.٣ٛ
 -5إٔ ٚص ٍٛاملع ٖٔٝيدا٥س ٠االصٛؿا ٤اإلهل ٞيٝظ ًَٛكا بٌ َكرتْا
باغرتاطات السكٚ ١إضاؾٚ ،١ٝاـسٚز عٔ ٖر ٙاالغرتاطات ٜرتتب
عً ٘ٝتأثس دزد ١االصٛؿا ،٤نُا يف قص ١ذ ٟايٓٚ ٕٛخسٚد٘ َػاضبا.
 -6بايٓطب ١الصٛؿا ٤ايعُ ّٛأ ٚغري املعٓٝني ؾٗ ٛأٜطا غري ًَٛل ٚداِ٥
ٜٚستبط َس ٠أخس ٣مبد ٣االيتصاّ ايدٜينٜ ،ك ٍٛتعاىل " ُثِٖ أِٜٚزَثَِٓا
صٜٛؿَِٜٓٝا َِٔٔ عٔبَادَْٔا ؾ ُِِٗ ُِٜٓٔظٜا ٔيِْ ئَٓ ٞؿطٔ٘ٔ َُ ُِِٗ ََِٓٔٚكٞتَصٔ ْد
ايٞهٔتَابَ ايَّرٔ َٜٔا ِ
 ُِِٗ ََِٓٔٚضَابٔلْ بٔا ٞيدَِٝسَاتٔ بٔإِذِِٕ ايًَّ٘ٔ"ٜٚ .1كَٚ" ٍٛيٜكٜدِ أٜزِضًََٓٞا ُْٛسّا
َٚإِبِسَأَٖٚ َِٝدَعًََٓٞا ؾٔ ٞذُزٖٜٚتَُِٔٗا ايُٓٗبَٚ ٜ٠ٖٛايٞهٔتَابَ ؾَُِٗ ُِِٗ ُِٜٓٔتَدٕ َٚنٜجٔريْ َُِٔٓٗ ِِ
ؾٜاضٔك.2"َٕٛٝ
 -7االصٛؿا ،٤نُا أْ٘ عًَُ ١ٝػسٚط ١بتبعات ٚايتصاَات ،ؾٗ ٛعًُ١ٝ
ْطبٚ ١ٝيٝطت ًَٛك ،١ؾاصٛؿا ٤طايٛت قدد باملًو زغِ ٚدٛد ْيب،
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ٚاصٛؿاَ ٤س ِٜبايٓطب ١يًٓطاٚ ،٤اصٛؿاٖ ٤از ٕٚأقٌ دزدَٔ ١
اصٛؿاَٛ ٤ضٚ .٢بٓص ايكسإٓ ٖٓاى أْبٝا ٤أؾطٌ َٔ أْبٝا ٤مبعٓ٢
ٚدٛد تؿاٚت يف دزدات االصٛؿاٚ ،٤ي ٛنإ االصٛؿا ٤عًًَُٛ ١ٝك١
يتطا ٣ٚاؾُٝع ٚعدُّ ايتؿاٚت بني األْبٝا.٤
ثانيا :اخلريية والتزكية:

َٔ ايالؾت يف ٖر ٙاأليؿاظ إٔ املٓطٛب يبػس َٓٗا يف ايكسإٓ ايهسِٜ
أت ٢يف األغًب د ٕٚتعٝنيٚ ،إمنا َٓطٛب يعُ ّٛبعط٘ َكسٕٚ
باغرتاطات ،ميهٔ اْٛباقٗا عً ٢أ ٟغدص ٜتٛاؾس عً ٢ايػسٚطَ ،ع
ايتأنٝد ايطابل اإلغاز ٠إي ٘ٝبعدّ تصن ١ٝايرات.
َٔ ذيو ٜك ٍٛتعاىل ":نُِٓتِِ خَِٝسَ أ ٕ١َٖٝأٝخِ ِسدَتِ ئًٖٓاعِ تَأَُٞسَُٕٚ
بٔايَُٞعِسُٚفٔ َٚتَِٓ َٗ َِٕٛعَِٔ ايُُِٓٞهٜسِ ُ َٚتؤَُِٔٓ َٕٛبٔايًَّ٘ٔ"ٜٚ ،1كَٚ " ٍٛابِعَحِ ؾِِٔ ِٗٝ
ب َٚا ٞيشٔهَُٜٚ ١ٜ َُٞصَنِّ.2"ِِِٗ ٝ
و َُٜٚعًَُُِّ ُٗ ُِ ايٞهٔتَا َ
زَضُٛيٟا َِٔٓ ُٗ ِِ َٜتًِ ٛٝعًَ ِِِٗ ِٜٝآَٜاتٔ ٜ
أَا يؿغ ايتؿط ٌٝؾٛزد يف ايكسإٓ نجريا ،إال أْ٘ يف َطأي ١املكازْ١
ايتؿط ١ًٝٝبني ايبػس أت ٢مبا خيص بين إضسا"ٚ ،ٌٝ٥بين" ٖٓا تٛسٞ
بأضاع عطَ ٖٛٚ ٟٛا ٜعٓٓٝا.
ثالثا :تفضيل بني إسرائيل:

بدا ١ٜػدز اإلغاز ٠إىل إٔ اقرتإ أٚ ٚص ٍٛؾسد أ ٚفُٛع ١إىل َٓٛك١
االصٛؿا ،٤نُا ٜرتتب عً ٘ٝاغرتاطات ٚايتصاَات إضاؾَ - ١ٝكازْ ١مبٔ
ِٖ خازز َٓٛك ١االصٛؿا- ٤ؾإِْٗ ٚمبكتط ٢ايعداي ١اإلهل ١ٝتطاف هلِ-
َكابٌ االيتصاَات اإلضاؾ -١ٝاملصٜد َٔ ايؿطٚ ١ًٝايتؿط ٌٝمبا ميهٔ
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تطُٝت٘ فاشا َتٛاي ١ٝايتؿطٚ .ٌٝبٗرا املعٜٓ ٢ك ٍٛاهلل تعاىل "َٚايَّرَٜٔٔ
ٔ
شطٔٓٔنيَ"ٜٚ ،1كَٚ" ٍٛايَّرَٔ ٜ
دَاَٖدُٚا ؾَٔٓٝا يَِٜٗٓدٔ ُِِٗ َٖٜٓضُبًَُٜٓا َٚإِٕٖ ايًََّ٘ يَُ ٜعَ ايِ ُُ ٞ
اِٖتَدَِٚا شَادَ ُِِٖ ُٖدَّٚ ٣آتَا ُِِٖ تَ ٞكَٛا ُِِٖ"ٜٚ ،2ك ٍٛيف قص ١أٌٖ ايهٗـِٖٚ ،
مجاعِ" ١إْٖ ُِِٗ ؾٔتِ ٠١َٝآ َُٓٛا بٔسَبَٚ ِِِٗ ٚشِدَِْا ُِِٖ ُٖدّٜٚ ،3"٣كََٜٚ" ٍٛصِٜدُ ايًَُّ٘ ايَّرَٜٔٔ
ٔ آ َُٓٛا ؾٜصَادَتِ ُِِٗ إِميَاّْا".5
اِٖتَدَِٚا ُٖدّٜٚ ،4"٣ك " ٍٛؾٜأَٖٜا ايَّرَٔ ٜ

خصوصية بين إسرائيل
إٕ فسد نجسٚ ٠زٚد قصص بين إضساٚ ،ٌٝ٥استالهلِ َطاس ١نبرئَ ٠
ايكسإٓ ايهسٜ ِٜؤغس عًٚ ٢ضعٝتِٗ اـاص ١نُاد ٠بػس ١ٜؾٗٝا ايهجري مما
ميهٔ إٔ ميجٌ عربٚ ٠عع ١يػريِٖ ،الضُٝا يًُطًُنيٚ ،تتهػـ ٖرٙ
اـصٛص َٔ ١ٝدٚاعٍ عدٜدَ ٠هٓتِٗ َٔ ايٛص ٍٛنذُاع ١إىل دا٥س٠
ايتؿط.ٌٝ
تبدأ املًشُ ١ايٛٗٝد ١ٜبإبساٖ ِٝعً ٘ٝايطالَّ ،سٚزا بكص ١ايربح ألسد
أٚالدٚ ،ٙقصٜٛ ١ضـ ٚإخٛت٘ٚ ،صٛال إىل َٛض ،٢ثِ داؤٚد ٚضًُٝإ،
ٚاْتٗا ٤بعٝطٚ ،٢باضتكسا ٤ايتازٜذ ايٛٗٝدَ َٔ ٟصادز كتًؿ ١جيد املس٤
صعٛب ١يف إجياد ذات ايدزاَا ٚاالضتُساز ١ٜيف ضذالت ايتازٜذ ايبػسٟ
ألقٛاّ آخس.ٜٔ

1
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بايتأنٝد ٖٓاى غعٛب تعسضت يًػصٚ ٚتدَري َدْٗا ٚقتٌ زداهلا
ٚأضسِٖٚ ،ضيب ْطاٚ ِٗ٥أطؿاهلِ ،بٌ نإ ٖرا ايٛضع ايكًل مسَ ١ععِ
ايعصٛز ايتازخي ١ٝاملد ،١ْٚإال أْٗا مل تهٔ زغِ ذيو بٓؿظ املد ٣املتٓٛع
ٚاملطتُس يًُطري ٠ايتازخي ١ٝايٛٗٝدٚ ،١ٜي ٛاقتصسْا ؾكط عًَ ٢ا ٚزد يف
ايكسإٓ بػأِْٗ يٓاس ١ٝأبسش َعامل سٝاتِٗ يسأٜٓا نٝـ تٓاقض تازخيِٗ َا
بني اضٗٛاد اضتجٓا ٞ٥يف عٗد َٛضٚ ٢ؾسعًَٚ ،ٕٛو ٚفد اضتجٓا ٞ٥ػً٢
يف ًَو ضًُٝإ َٔٚ .ؾساز غعب بهاًَ٘ َٛٚازدت٘ َٔ ؾسع ،ٕٛثِ إىل
أضس ٙبايهاٌَ عًٜ ٢د ْبٛخر ْصس ايبابً ٞنُا دا ٤يف نتب ايتازٜذ.
 َٔٚاملالسغ إٔ صٝػ ١ايتطُ ١ٝيف ايكسإٓ "بين إضسا "ٌٝ٥بدأ
تسدٜدٖا نُا ٜتبني َٔ ايطٝام ايكسآْ ٞيف قصَٛ ١ضٚ ٢ؾسع ٕٛبهجسَٚ ٠ا
تالٖا.
ٚقبٌ ايدخ ٍٛيف بعض ايتؿصٝالت ؾُٔ املطتشطٔ اإلغاز ٠إىل إٔ
تطُ" ١ٝبين إضساَ "ٌٝ٥ع َا ٜبد ٚعًٗٝا يً ١ًٖٛاألٚىل َٔ َطش ١عسق١ٝ
تطؿٗٝا يؿع" ١بين" ذات املدي ٍٛايعط ٟٛيف ايًػ ١ايطا٥د ٠إال إٔ
اؿكٝك ١يٝطت نريو ألضباب ًْدص بعطٗا ؾُٝا :ًٜٞ
 إٔ ايكسإٓ يف َععِ خٛاب٘ ًٜتصّ َا ميهٔ تطُٝت٘ ايٓٛاماملؿاٖ ُٞٝيًعسب "بٔ ًٔطَا ٍٕ عَسَبَُٔ ٍّٞبٔنيٍ".1
هلرا ؾكد عَُٔد ايكسإٓ إىل اضتدداّ عباز" ٠بين إضسا "ٌٝ٥ؾُٝا ال ٚدٛد
يًؿع" ١ايعرباْٝني" اييت مل تهٔ قٌ اضتعُاٍ ضا٥د يد ٣ايعسبَ ،جًٗا
نُجٌ يؿع" ١ايٓصازَ "٣ع إٔ االضتدداّ ايطا٥د َٔ قبٌ َعتٓك ٞايدٜاْ١
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ٖ ٞيؿع" ١املطٝش "١ٝؾُٝا زنص ايكسإٓ عًَ ٢ا ٖ ٛدازٍ عً ٢ايًطإ
ايعسب.ٞ
 َٔ املعسٚف يف ايصٝؼ ايبالغ ١ٝايعسب ١ٝضسٜإ إطالم يؿغ اؾص٤عً ٢ايهٌ أ ٚايعهظ ،سطب َكتطٝات ايدالي ١ايبالغ ،١ٝنُا يف إطالم
تطُ" ١ٝبين إضسا "ٌٝ٥اؾص ٤عً ٢نٌ ايعرباْٝني.
 ايتطُ ١ٝهلا دالي ١د ،١ٜٝٓإذ إٔ يؿع" ١إ "ٌٜناْت تطُ ١ٝيإلي٘األعً ٢يف عدٜد َٔ دٜاْات ايطاَٝنيٚ ،ايعباز" ٠إضساَ "ٌٝ٥عاْٗٝا ال
ؽسز عٔ َديٛالت دَٗٓ ١ٜٝٓا "جياٖد اهلل"ٚ ،ي ٛنإ املساد دالي ١عسق١ٝ
الضتعًُت تطُ" ١ٝبين ٜعكٛب" ال بين إضسا.ٌٝ٥
 نإ أغًب أتباع ايدٜاْاتَٚ ،اشايٛآٜ ،عس ٕٚيإلي٘ ْعس ٠ؾٗٝاَطش ١أضس ١ٜتٛس ٞبايعٓا ،١ٜؾأيصكت َؿاٖ ِٝايعالقات األضس ١ٜبعالقات
اإلي٘ باإلْطإ ،بٌ إٕ ْعسٜات امداز اإلْطإ َٔ اآلهل ١اييت ٜد ٜٔهلا
ناْت ضا٥د ٠يف أنجس ايدٜاْات ،هلرا لد َؿاٖ ِٝابٔ اإلي٘ ،أ ٚاالْتطاب إىل
اإلي٘ ناْت َٔ املطازات ايؿهس ١ٜاالعتٝاد ١ٜيف ايدٜاْات َٔ ،ذيو
اْتطاب قبا ٌ٥يف ايعسب ١ٝاؾٓٛب( ١ٝايٚ ُٔٝعُُإ) آلهلتٗاٚ ،أبٓا ٤اآلهل ١يف
مشاٍ اؾصٜسٚٚ ،٠صـ اإلي٘ بـ"األب" َٔٚ ،املطًِ ب٘ تأثس ايدٜاْات
ببعطٗا بعطاٜٚ ،ػري ايكسإٓ إىل ٖرا ايٓٛع َٔ االزتباط اإلهل ٞاإلْطاْٞ
اير ٟنإ ضا٥دا بكٛي٘ "َٚقٜايٜتٔ ايَُٛٗٝٞدُ َٚايٖٓصَازََْ ٣شُِٔ أٜبَِٓا ُ٤ايًَّ ٔ٘
َٜٚأسٔبٖاؤُ.1"..ُٙ
ٚبايعٛد ٠إىل بعض ايتٛازٜذ بني ٚصٜ ٍٛعكٛب ٚأبٓاَ ٘٥صس ٚطسد
أسؿاد ٙيف عٗد َٛض ٢لد إٔ ٖرا ايػعب املٓشدز عسقٝا يف اؾص ٤األِٖ
َٜٓ٘ َٔ ،عكٛب (إضسا )ٌٝ٥بٔ إضشام بٔ إبساٖ ِٝمتهٔ عرب قسَٔ ٕٚ
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ته ٜٔٛثكاؾ ١خاص ١قٛاَٗا ايدٚ ٜٔاملدي ٍٛايعسق ،ٞست ٢أصبح ايدٜٔ
اإلضسا ًٞٝ٥عَ ًُٜا ٟعً ٢ايػعب اإلضسا ،ًٞٝ٥زغِ اعتٓام غري إضساًٝٝ٥ني
يًد ٜٔايٛٗٝد.ٟ
ٚبكدز َا َهٓت ٖر ٙايجكاؾ ١املسنب َٔ ١سؿغ ٖ ١ٜٛخاص ١بايٛٗٝد
بكدز َا دعًت َِٓٗ ؾَ ١٦عصٚي ١عٔ قَ ،ِٗٛٝا أع ٢ٛتازخيِٗ مس ١خاص١
ذات طابع ْطايٚ ،ٞدعًتِٗ أغد متطها ٚايتصاَا بايدَ- ٜٔكازْ١
بػريَِٖ -ا أًِٖٓٗ الضتشكام ٚضاّ ايتؿط ٌٝاإلهل ٞؾكاٍ تعاىل "َٜا بَٓٔٞ
هِِ عًَ٢ٜ
هِِ َٚأ ْٜٞٚؾٜطًٖٞتُ ٝ
إِضِسَا ٌَٝٔ٥اذِنٝسُٚا ْٔعَُِتٔ َٞايَّتٔ ٞأِْٜعَُِتُ عًَٝ ِٜٝ
ايٞعَائُٜنيَ"ٚ ،1قاٍ "َٚيٜكٔ ٜد اخِتَسَِْا ُٖ ِِ عًَ ٢ٜعٔ  ٍِ ًٞعًَ ٢ٜايٞعَائُٜنيَ".2
إذَٕٚ ،س ٠اخسٜ ،٣تأند إٔ االختٝاز ٚايتؿط ٌٝقا ِ٥عً ٢أضاع َٔ
عًِ اهللٚ ،أُْٗا ٚقعا عً ٢بين إضسا ٌٝ٥اضتشكاقا السكا ،يهٔ اإلغهاي١ٝ
باق ١ٝيف اؾ ٌٝاالضسا ًٞٝ٥األ ،ٍٚأ ٟتٛازخ االصٛؿا ٤عً ٢أضاع
ايكساب ١ايعط ١ٜٛيف ساالت إمساعٚ ٌٝإضشام ٜٚعكٛب ٜٛٚضـ ٚإخٛت٘
عٓد َٔ قاٍ إٕ إخٜٛ ٠ٛضـ أْبٝا ،٤ثِ ظٗٛزٖا يف ْطًِٗٚ ،ميهٔ َعاؾ١
ذيو يف َعٓ ِٞٝايٛزاثٚ ١ايرز ١ٜايٛازد ٜٔيف ايكسإٓ:
 ايٛزاثٜ :١ك ٍٛتعاىل "ِ ََٚٚزخَ ضًَُُِٜٝإُ دَاُٚد" ،3يف اآلٚ َٔٚ ،١ٜاقعايطٝام ايكسآْٚ ٞايتازخي ٞإٔ ايٛزاث ١املكصٛد ٖٞ ٠املًوٚٚ ،زاث ١االبٔ
ملًو أب ٖٛ ٘ٝايطا٥د يف أغًب ؾرتات ايتازٜذ ،أَا ايٓب ٠ٛؾٛٝس ٞايطٝام
ايكسآْ ٞإٔ ضًُٝإ ْاٍ اصٛؿا ٤ايٓب ٠ٛقبٌ َٛت أب ٘ٝداٚٚدٜ ،ك ٍٛتعاىل
"ؾٜؿَُِٖٜٓٗاَٖا ضًَُُِٜٝا َٕ َٚنًِّٝا آتََِٓٝا سُهُّٞا َٚعًُّٔٞا".4
1
2
3
4

-

البقرة 47
الدخان 32
النمل 16
األنبياء 79

39

 ايرزٜ :١ٜك ٍٛتعاىل " َٚدَ َعًَٜٗا ن ٟ١ًَُٜٔبَاقٔ ٟ١َٝؾٔ ٞعَكٔبٔ ٔ٘"ٜٚ ،1كٍٛضـَ ََُٛٚضَ٢
"َُْٛٚسّا َٖدََِٜٓا َِٔٔ قِٜبٌُ  ََِٔٔٚذُزٖٜٚتٔ٘ٔ دَاُٚدَ َٚضًَُُِٜٝإَ َٚأٜٜٛٗبَ ُ َُٜٛٚ
شطٔٓٔنيَ"ٜٚ .2ك" ٍٛأٚٝئ٦ٜو ٜايَّرٔ َٜٔأَ ِْٜعَِ ايًَُّ٘
ََٖٚازَُٚ َٕٚنٜرَئوَْ ٜذِصِ ٟايِ ُُ ٞ
عًَ ََٔٔ ِِِٗ ِٜٝايٖٓبٔٚٝنيَ َِٔٔ ذُز ٔ١ٖٜٚآدََّ  ََُِٖٔٔٚسًَََُٓٞا َعَ ُْٛحٍ  ََِٔٔٚذُز ٔ١ٖٜٚإِبِسَأَِٖٝ
َٚإِضِسَاَٖ ََُِٖٔٔٚ ٌَٝٔ٥دََِٜٓا َٚادِتَبََِٓٝا إِذَا تُتًِ ٢ٜعًَ ِِِٗ ِٜٝآَٜاتُ اي ٖسسَُِِٔ خَسٗٚا
خَٛأْ ِِِٗ َٚادِتَبََِٓٝاُٖ ِِ
ضذٖدّا َٚبُهٔ٘ٝا"ٜٚ ،3ك َِٔٔٚ" ٍٛآبَاَٚ ِِِٗ ٔ٥ذُزٖٜٚاتِِِٔٗ َِٚإ ِ
ُ
ضشَا َم
ََٖٚدََِٜٓا ُِِٖ إِي ٢ٜصٔسَاطٕ َُطِتَكٜٔٚ ،4"ٍِٝك ٍٛتعاىل "َََٖٚٚبَِٓا ي ُٜ٘إِ ِ
ب َٚدَعًََٓٞا ؾٔ ٞذُزٖٜٚتٔ٘ٔ ايُٓٗبَٚ ٠ٜٖٛايٞهٔتَابَ".5
ََٜٚعِكَ ٛٝ
اآلٜات ايطابك ١تػري إىل ايٛزاث ١أ ٚاالْتكاٍ ايعط ٟٛيالصٛؿا٤
ٚايؿطٌ نُا ٜعٗس َٔ عبازاتٗا ،يهٔ ميهٔ َٓاقػ ١املطأي َٔ ١عد٠
دٛاْب:
أ) ايٛزاث ١يٝطت َتصً ١ؾإذا أخرْا ضًطًٚ ١ازث ٞايٓب ٠ٛممٔ ذنسِٖ
ايكسإٓ لد أْٗا َتصً ١يف مخط ١أْبٝا ٤ؾكط َٔ بني مخطٚ ١عػسْ ٜٔبٟٝا
ذنسِٖ ايكسإٓ ايهس ،ِٜؾٝبد ٚإٔ ايٛزاث ١ناْت يف إمساع ،ٌٝإضشام
ٜٚعكٛب (إضساٜٛٚ )ٌٝ٥ضـ نطًطً ١قسابَ ١ٝتتابعٚ ،١ضًُٝإ .بايٓطب١
يألخري مت اإلٜطاح آْؿا إٔ ْب ٠ٛضًُٝإ ناْت يف عٗد أبَٚ ٘ٝا ٚزث٘ بعد
ممات٘ ٖ ٛاملًوٚ ،نريو األَس بايٓطب ١يٛٝضـ ؾكد صاز ْبٝا ٟيف عٗد أب٘ٝ
ضشَامَ َْبٔ٘ٝا ََٔٔ
ٚبعٝدا ٟعٓ٘ٚ ،إضشام أٜطاٜ ،ٟك ٍٛتعاىل "َ َٚبػٖسَِْا ُٙبٔإِ ِ
ايصٖائشٔنيَ" ،6ؾهاْت ْبٛت٘ َساؾك ١بػازَٛ ٠يد َٔٚ .ٙايطٝام ايكسآْٞ
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نريو ٜبد ٚإٔ ْب ٠ٛإمساع ٌٝناْت يف سٝا ٠إبساٖٜ ،ِٝك ٍٛتعاىل "َٚعَِٗدَِْا
إِي ٢ٜإِبِسَأَٖٚ َِٝإِضَُِاعٔ ٌَٝأ ِٕٜطٜٚٗسَا بَِٝتٔ َٞئًَّٛأ٥ؿٔنيَ َٚايٞعَانٔؿٔنيَ َٚايسٗنَّ ِع
طذُٛدٔ".1
اي ٗ
إضاؾ ١يريو َٔ ايجابت اْكٛاع ايٓب ٠ٛيف أغًب أعُد ٠ذز ١ٜإبساِٖٝ
عً ٘ٝايطالّ ،يٝظ نُا ٜبني ايكسإٓ ؾشطب بٌ ٚيف ايهتاب املكدع
يًٛٗٝد أْؿطِٗٚ ،بايتاي ٞؾًٝطت ايكساب ٖٞ ١األصٌ يف اَتداد االصٛؿا.٤
ب) َٔ أِٖ خصا٥ص األْبٝا َٔ ٤بين إضسا ٌٝ٥بٌ ٚقبًِٗ أبٛ
األْبٝا ٤إبساٖ ،ِٝأِْٗ بعد ٚصٛهلِ َٓٛك ١االصٛؿاٚٚ ،٤قٛعِٗ ؼت
َتٛاي ١ٝاالصٛؿاْ ٤ايٛا ؾُٝا ْايٛا َٔ ْتا٥ر ايسضا اإلهل ٞاضتذاب ١ايدع٠ٛ
اييت تطُٓت اَتداد االصٛؿا ٤ير ٟٚقسابات عطٚ ١ٜٛغاص ١بايٓطب١
إلبساٖ ِٝعً ٘ٝايطالّ اؾد األ ٍٚيبين إضسا ،ٌٝ٥ؾهإ نجري ايدعا ٤يرزٜت٘
ٌ
ٜك ٍٛتعاىل عً ٢يطاْ٘ " َزب ٚادِعًََُ ٞٔٓٞكٔ َِٝايصًٖٜا ََِٔٔٚ ٔ٠ذُزٖٜٚتٔ ٞزَبَٖٓا َٚتَكٖٜب ِ
و
دُعَاٜٚ ،2"ٔ٤ك" ٍٛزَبََٓٓا إِْٔٓ ٞأٜضِهٜٓتُ َٔٔ ذُزَِٜٓٓتٔٔ ٞبَٛادٕ غِٜٝسِ ذٔ ٟشَ ِزعٍ عٔٓدَ بَِٝتٔ ٜ
ا ٝملشَسَِّٓ زَبََٓٓا ئُٝكُُٔٛٝا ايصَٓال ٜ٠ؾٜادِ َعٌِ أٜؾٔ٦ٞدَ ََٔٓٔ ٟ٠ايَٓٓاعِ تَ ِٗ ِٟٛإِيٜٚ ،3"ِِِٗ ِٜٝكٍٛ
"زَبََٓٓا َٚادِعًََٓٞا َُطًَُِٔ ِِٔٝيٜو ََٔٔٚ ٜذُزَِٜٓٓتَٔٓا أَُٓ ٟ١َٓ ٝطًَُِٔ ٟ١يٜٓوٜٚ ،4"ٜك ٍٛتعاىل
"قٜاٍَ إِْ ٞٚدَاعًٔٝو ٜئًٖٓاعِ إََِاَّا قٜاٍَ  ََِٔٔٚذُزٖٜٚتٜٔٚ ،5"ٞك ٍٛعً ٢يطإ اَسأ٠
عُسإ " َٚإِْ ٞٚضَُِٖٝتَُٗا َسََِٚ َِٜإِْ ٞٚأٝعٔٝرَُٖا بٔوَٚ ٜذُزٖٜٚتََٗا ََٔٔ ايػِٖٜٛٝا ِٕ
اي ٖسدٔ.6"ِِٝ
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ٜٚك ٍٛتعاىل عً ٢يطإ شنسٜا "َُٖٓائو ٜدَعَا شَنٜسِٖٜا زَبُٖ٘ قٜاٍَ َزبَٖ ٚبِ ئٞ
َِٔٔ يٜدُِْو ٜذُز ٟ١ٖٜٚطٜٚٝبَ ٟ١إِْٖو ٜضَُٔٝعُ ايدٗعَاٜٚ ،1"ٔ٤ك " ٍٛؾَٜٗبِ ئ َٔٔ ٞيٜٓدُْوٜ
َٚئّٓٝا (َٜ )5سِثُِٓٔ ََٜٚ ٞسخُ َِٔٔ آٍِ َٜعِكٛٝبَ َٚادِعًََ ُ٘ٞزبٔٓ َزضّٔٓٝا"ٜٚ،2ك ٍٛيف غإٔ
ٖازَٚ" ٕٚادِ َعٌِ ئَٚ ٞشِٜسّا َِٔٔ أَٖ ًِٖٜٞٔازُٜ َٕٚأخٔ ٞاغِدُدِ بٔ٘ٔ أٜشِزَِٚ ٟأٜغِسِنُ٘ٞ
ؾٔ ٞأَِٜسِ.3"ٟ
 َٔٚثِ ؾكد نإ االصٛؿا ٤يًكسابات ايعطْ ١ٜٛامجا عٔ دعٛات َٔ
ْايٛا ؾعال ٟاالصٛؿا ٤ضابكا ،ٟؾٗ ٛتايٝاْ ،ٟادِ عٔ ايدعٚ ٠ٛيٝظ فسد
ايكسابٚ ،١دع ٠ٛإبساٖ ِٝؼدٜدا ٟتؿطس ضسٜإ االصٛؿا ٤عً ٢عدٜد َٔ
األغداص ذ ٟٚايكساب ١اؾَ ،َ٘ٓ ١ٝٓٝع ايتأنٝد فددا ٟإٔ تًو ايدعٛات ال
تٓايف بعض قٛاعد االصٛؿا ٤املػاز إيٗٝا ضابكا ٟاعتُادا ٟعًْ ٢صٛص
قسآَْ ٖٛٚ ،١ٝا ضٝتِ ايتأنٝد عً ٘ٝأنجس السكا.ٟ
سٝاٍ ذيو مل ٜطذٌ ايكسإٓ ايهس ِٜدعٛات مماثًَ ١تصً ١بايكسابات
ايعط ١ٜٛيٓبٓٝا قُد عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ.
قد حيتر قا ٌ٥بإٔ اهلل بني ٚزاث ١ذزْٛ ١ٜح يًٓب ٠ٛزغِ أْ٘ مل ًٜٛب
ضسٜإ االصٛؿا ٤عً ٢ذزٜت٘ نُا طًب إبساٖ ِٝسٝح ٜك ٍٛتعاىل "َٚيٜكِ ٜد
أٜزِضًََٓٞا ُْٛسّا َٚإِبِسَأَٖٚ َِٝدَعًََٓٞا ؾٔ ٞذُزٖٜٚتَُِٔٗا ايُٓٗبَٚ ٜ٠ٖٛايٞهٔتَابَ"ٚ ،4اؾٛاب إٔ
ٖرا ال ٜػري يف األَس غ٦ٝا ،ؾإذا اضتبعدْا املؿٗ ّٛايدٜين ملعٓ ٢ايرز ،١ٜؾإٕ
"ٚدعًٓا" ال تؿٝد اؿصس ،مبعٓ ٢إٔ ايٓب ٠ٛيٝطت َكصٛز ٠عً ٢ايرز١ٜ
ايعط ١ٜٛيهٌ َٔ ْٛح ٚإبساٖٚ ،ِٝي ٛناْت تؿٝد اؿصس يتٓاقطت َع
آٜات أخسٖٚ ،٣را قاٍ عً ٢ايكسإٓ ،نكٛي٘ تعاىل "ذُز َِٔ ٜ١ٖٜٚسًَََُٓٞا َعَ ٍُْ ٛح
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إُِْٖ٘ نٜإَ عَبِدّا غَهٛٝزّا"ٚ ،1قٛي٘ "أٚٝئ٦ٜو ٜايَّرٔ َٜٔأَ ِْٜعَِ ايًَُّ٘ عًَََٔٔ ِِِٗ ِٜٝ
ايٖٓبٔٚٝنيَ َِٔٔ ذُز ٔ١ٖٜٚآدََّ  ََُِٖٔٔٚسًَََُٓٞا َعَ ُْٛحٍ  ََِٔٔٚذُز ٔ١ٖٜٚإِبِسَأَٖٚ َِٝإِضِسَاٌَٝٔ٥
َٖ ََُِٖٔٔٚدََِٜٓا َٚادِتَبََِٓٝا" .2ؾُٔ "محًٓا َع ْٛح" ِٖ َٔ غري ذزْٛ ١ٜح عً٘ٝ
ايطالّٚ ،ي ٛق ٌٝأبٓاؤ ٙممٔ محًٛا َع٘ ،يهإ يف ذنس ذزْٛ ١ٜح َا ٜؿٝد.
إضاؾ ١إىل اآلٜات ايعاَ ١يف اختصاص نٌ أَ ١أ ٚق ّٛبسض .ٍٛإىل داْب
إٔ اآل ١ٜاحملتر بٗا متاثٌ قٛي٘ تعاىل "أٚئ٦ٜو ٜايٜٓرٔ َٜٔأَ ِْٜعَِ ايً ُٜ٘ٓعًَََٔٓٔ ِِِٜٗٝ
ايَٓبٔٓٔٝنيَ َٔٔ ذُزِٓ ٔ١َٜٓآدََّ  َََُِٔٓٔٚسًَََُٓٞا َعَ ُْٛحٍ  ََٔٔٚذُزِٓ ٔ١َٜٓإِبِسَأَٖٚ َِٝإِضِسَا،"ٌَٝٔ٥
َٚعً ّٛإٔ ذز ١ٜإضسا َٔ ٖٞ ٌٝ٥ذز ١ٜإبساٖٚ ِٝذز ١ٜاألخري َٔ ذز ١ٜآدّ.
دـ) أنجس اآلٜات صساس ١ؾُٝا ٜبد ٚأْ٘ تٛزٜح يؿط ١ًٝايٓب ٖٞ ٠ٛقٛي٘
ضشَامَ ََٜٚعِكٛٝبَ َٚدَعًََٓٞا ؾٔ ٞذُزٖٜٚتٔ٘ٔ ايُٓٗب٠ٜٖٛ
تعاىل يف إبساَََٖٖٚٚ" ِٝبَِٓا ي ُٜ٘إِ ِ
َٚايٞهٔتَابَ"ٚ .3بصسف ايٓعس عٔ َ ٍٛٝبعض ايتؿطريات اعتباز ايرز،١ٜ
ه ِِ
ذز ١ٜد ١ٜٝٓال عط ١ٜٛعً ٢غساز "َٚأٜشَِٚادُُ٘ أََٖٗٝاتُ ُِِٗ"ٚ ،4قٛي٘ "ًََّٔ ٜ١أٜبٔٝ ٝ
إِبِسَأٖٚ ،5"َِٝقٛي٘ " َٚدَعًََٓٞا ذُزٖٜٚتَُ٘ ُِِٖ ايٞبَاقٔنيَ"ٜ ،6ؤند املعٓ ٢قٛي٘ "سَتٖ٢
إِذَا دَا َ٤أَِٜسَُْا َٚؾٜازَ ايتٖٓٗٛزُ قًَٓٞٝا اسِ ٌُِٔ ؾَٔٗٝا َِٔٔ ن ٌٍّٝشَ ِٚدَ ِِٔٝاثََِٓٚ ِِٔٝأًِٜٖٜو ٜإِيَّا
َِٔ ضَبَلَ عًَ ِٜٔ٘ٝايٜ ٞك َِٔ َٚ ٍُِٛآ ََٔ َََٚا آ ََٔ َعَُ٘ إِيَّا قٚ ،7"ًٌْٜٝٔظُع اآلٜتني
األخريتني ؾرزٜت٘ ايباق َٔ ِٖ ١ٝآَٔ َع٘ٚ .بػض ايٛسف عٔ عدّ
اغرتاط اَتداد ايرز ١ٜألنجس َٔ د ٌٝنُا ٚصـ ايكسإٓ ايٓيب حي ٢ٝبأْ٘
ذز ١ٜشنسٜا سصسا "َُٖٓائو ٜدَعَا شَنٜسِٖٜا زَبُٖ٘ قٜاٍَ َزبَٖ ٚبِ ئ َِٔٔ ٞيٜدُِْو ٜذُز١ٟ ٖٜٚ
طٜٚٝبَ ٟ١إِْٖو ٜضَُٔٝعُ ايدٗعَا )38( ٔ٤ؾَٜٓادَتُِ٘ ايًَُٜٞأ٥ه َُٖٛ َٚ ٝ١ٜقٜا ُٜٔ ِْ٥صًَِّ ٞؾٔٞ
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ائُ ٞشِسَابٔ أ ٖٕٜايًََّ٘ َُٜبػٚسُى ٜبَٔٝشَُِ ٢َٝصَدٚقٟا بٔه ََٔٔ ٕ١ًَُٜٔايًَّ٘ٔ َٚضَٚٝدّا َٚسَصُٛزّا
ََْٚبٔ٘ٝا ََٔٔ ايصٖا ٔيشٔنيَ".1
بتذاٌٖ َا ضبل ؾإٕ اآل ١ٜال تعين قٛعا سصس ايٓب ٠ٛيف ذز ١ٜإبساِٖٝ
ايعط ١ٜٛبدي ٌٝقٛي٘ تعاىل "َٚيٜكٜدِ أٜزِضًََٓٞا ُْٛسّا َٚإِبِسَأَٖٚ َِٝدَعًََٓٞا ؾٔٞ
ذُزٖٜٚتَُِٔٗا ايُٓٗبَٚ ٜ٠ٖٛايٞهٔتَابَ"َ .2ا ًٜػ ٞإؾاد ٠يؿعٚ" ١دعًٓا" سصس ايٓب ٠ٛيف
ذز ١ٜإبساٖٚ ،ِٝباْعداّ اؿصس ايعطٜ ٟٛص ٍٚاالختصاص ايعطٟٛ
بايؿطٜ .١ًٝؤند ذيو إٔ ايكسإٓ ٜهسز َٔ ٚاقع ايعداي ١اإلهل ١ٝابتعاخ
هٌٜ ٚقٍّ ِٛ
ايسضٌ يهٌ ا ألَِ َٔ أ ٟعسم ناْت نُا يف قٛي٘ تعاىل "َٚئ ٝ
هٌ ٚأ ٕ١َٖٝزَضُٚ ،4"ٍْٛقٛي٘ "َٚيٜكٜدِ بَعَجَِٓا ؾٔٝ ٞنٌ ٚإٔ١َٖٝ
َٖادٕ"ٚ ،3قٛي٘ "َٚئ ٝ
زَضُٛيٟا".5
إذٕ ؾاإلغاز ٠إىل ايرز ١ٜيف ٖر ٙاآل ١ٜال تؿٝد االصٛؿا ٤ايعط ٟٛيٓطٌ
َعني أ ٚؽصٝصِٗ بأؾطً ١ٝتٛازخ ايٛظٝؿ ١ايٓب ١ٜٛإلَهاْ ١ٝظٗٛز ايٓب٠ٛ
يف غري ٖرا ايٓطٌ -ذزْٛ ١ٜح َٔ غري ذز ١ٜإبساٖٚ -ِٝإمنا تؿٝد َا تٓاٚي٘
ايكسإٓ يف نجري َٔ املٛاضع عٔ اؿاي ١اـاص ١يبين إضسا ،ٌٝ٥ايٓطٌ
األضاض ٞإلبساٖ ،ِٝمبعٓ ٢إٔ بين إضسا ٌٝ٥يف سكٝكتِٗ فُٛع ١بػس١ٜ
متاٖ ٢ؾٗٝا ايعسم يف َؿٗ ّٛاألَ ١املطتٓد ٠عًَ ٢هْٛني َتُاشدني ،ايك١َٝٛ
ٚايد ،ٜٔؾِٗ ٚؾل ايتعبري ايكسآْ ٞق ّٛأ ٚأَٜ ١طتدعٚ ٞدٛدٖا ٚدٛد
زضٌ َِٓٗ إلْرازِٖ ٚتبػريِٖ "َََا أٜزِضًََٓٞا َِٔٔ زَضُ ٍٍٛإِيَّا بٔ ًٔطَإِ ٜق،6"َِٔ٘ٔٛ
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ْٚتٝذ ١هلرا ايتُاٖ ٞايك َٞٛايدٜين نإ طبٝعٝا إٔ تته ٕٛذز ١ٜإبساِٖٝ
َٔ أْبٝا ٤حيًُ ٕٛايسضاي ١إىل أَتِٗ.
مما ضبل ٜتٛضح إٔ االصٛؿاٚ ٤ايتؿطٝالت ايٛازد ٠يف اآلٜات ايكسآْ١ٝ
يبين إضساٚ ٌٝ٥اْتكاهلا ملعٓٝني يد ِٜٗقسابات عط ١ٜٛمبصٛؿني ال ًٜػٞ
اْٛبام قٛاعد االصٛؿا ٤املػاز إيٗٝا ضابكا ٚيف آٜات أخس َٔ ٣نٕٛ
االصٛؿاٚ ٤ايتؿط ٌٝعًُ ١ٝتٛقٝؿ ١ٝعً ٢اهلل يًُعٓٝنيٚ ،أْٗا يف األغًب
السكٚ ،١أْٗا ْطبَٚ ١ٝػسٚطٚ ،١األِٖ إٔ أضاضٗا ابتدا ٖٛ ّ٤ايؿعٌ
ٚاالنتطاب اإلْطاْ ٞباالزتكا ٤إىل دا٥س ٠االصٛؿا ٤اإلهلٚ ٞاملطاعد ٠اإلهل١ٝ
ايتايَٚ ،١ٝا ٜؤند ذيو قٛي٘ تعاىل:
 "قاٍ َُٛضَ ٢ئ ٜك َِٔ٘ٔٛاضِتَعُٔٛٓٝا بٔايًَٚ ٜٔ٘ٓاصِبٔسُٚا إَِٕٓ ايٞأٜزِضَ ئًُٜٛ ٜٔ٘ٓزِثَُٗأََ َٜػَا َِٔٔ ُ٤عٔبَادَٔٚ ٔٙايٞعَاقٔبَ ٝ١ئًُُٞتَٓكٔنيَ" ،1ايتصاّ ايصرب ٚايتك.٣ٛ
 " َٚأِٜٚزَثَِٓا ايٜ ٞك َِّٛايٜٓرٔ َٜٔنٜاُْٛا ُٜطِتَطِعَؿَ َٕٛٝػَا ِزمَ ايٞأٜزِضِ َ َٚػَازِبََٗاشطَِٓ ٢عًَ ٢ٜبَٓٔ ٞإِضِسَا ٌَٝٔ٥بَُٔا
ايٜٓتٔ ٞبَازَنَٓٞا ؾَٔٗٝا َٚتََُٓتِ نًَُٜٔتُ زَبٔٓو ٜا ٞي ُ
صَبَسُٚا" ،2خصٛصَ ١ٝتعًك ١باالضتطعاف ٚاالضتشكام عرب ايصرب.
شطْٔٔ َٚظٜائِْ
ضشَامَ  ََٔٔٚذُزَِٜٓٓتَُِٔٗا َُ ِ
 "َ ٚبازَنَٓٞا عًََٚ ِٜٔ٘ٝعًَ ٢ٜإِ ِئَٓٓ ٞؿطٔ٘ٔ" ،3،اصٛؿا ٤غري ًَٛلَٚ ،ػسٚط.
 "إِذٔ ابِتًَ ٢ٜإِبِسَأٖ َِٝزَبُٗ٘ بٔهًَُٜٔاتٕ ؾٜأٜتَُُٖٖٗٔ قٜاٍَ إِْ ٞٚدَاعًٔٝو ٜئًٖٓاعِإََِاَّا قٜاٍَ  ََِٔٔٚذُزٖٜٚتٔ ٞقٜاٍَ يٜا ََٜٓاٍُ عَِٗدٔ ٟايعَّائُٔنيَ" ،4اضتشكام إبساِٖٝ
يإلَاَْ ١تٝذ ١ايتصاّ ايتعًُٝات اإلهلٚ ،١ٝاضتذاب ١إهل ١ٝيًدع ٠ٛنُا تػٞ
اآلٚ ١ٜتٛضح آٜات أخسَ ٣ع اضتجٓا ٤اـازدني عٔ َطاز االيتصاّ.
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 "َٚايٜٓرٔ َٜٔآ َُٓٛا َٚاتَٓبَعَتِ ُِِٗ ذُزَِٜٓٓتُُِٗ بٔإِميَإٍ أٞ ٜيشَكَٓٞا بٔ ِِِٗ ذُزَِٜٓٓتَ ُِِٗ َََٚاأٜيٜتَِٓاُِٖ َِٔٓٔ عًََُِِٔٗ َٔٓٔ غَٝ ٕ٤ِٞنٌُٓ ا َِسِئٍ بَُٔا ٜنطَبَ زَٖٔنيْ" ،1اآل ١ٜػُع بني
االيتصاّ ايدٜين ٚبني ايكساب ١ايعطٚ ١ٜٛتٛضح ظال ٤قاعد ٠االصٛؿا٤
األضاض ١ٝاملتُجً ١يف اضتشكاق٘ عً ٢أضاع ايؿعٌ اإلْطاْ ٞعرب االيتصاّ
ايدٜين يالقرتاب َٔ َٓٛك ١ايتؿط ٌٝايعاّ ْ ٌْٝٚتٝذت٘ ٚال غو إٔ
األْبٝا ِٖ ٤زؤٚع املؤَٓني َٔٚ ،ثِ ؾِٗ ٜدخً ٕٛيف َطُ ٕٛاآلٌْٝٚ ،١ٜ
االصٛؿاٚ ٤ايتٛب ١اإلهلَ ١ٝسٖ ٕٛبؿعًِٗ املًتصّ ال ألِْٗ ذ ٚٚقساب١
عط.١ٜٛ
د) ايرز ١ٜيف ايكسإٓ ال تكتصس عً ٢ايرز ١ٜايعط ،١ٜٛبٌ تأت ٞبػهٌ
أظٗس ،تطتكَ ِٝع٘ املعاْ ،ٞيًدالي ١عً ٢ذز ١ٜد .١ٜٝٓإذ ٜصـ ايكسإٓ َٔ
لا يف ايطؿَ ١ٓٝع ْٛح بأِْٗ ذزٜت٘ َٔ ،ب ِٗٓٝبعض أٚالد ،ٙيهٔ ظاْب
صٜٛؿ ٢ٜآدََّ َُْٛٚسّا
آخس َٔ ٜٔغريِٖ آَٓٛا َعِٜٗ ،ك ٍٛتعاىل "إِٕٖ ايًََّ٘ ا ِ
َٚآٍَ إِبِسَأَٖٚ َِٝآٍَ عُِٔسَإَ عًَ ٢ٜايٞعَائُٜنيَ ( )33ذُز ٟ١ٖٜٚبَعِطَُٗا َِٔٔ بَعِضٍ.2"...
ؾآٍ إبساٖ ِٝإذا أخرْا باملعٓ ٢ايعط ٟٛيٝطٛا َٔ ذزْٛ ١ٜح ،إذا أخرْا َس٠
ضشَامَ ََٜٚعِكٛٝبَ نًِّٝا
أخسَ ٣عٓاٖا ايعطٜٚ ،ٟٛك ٍٛتعاىل "َََٖٚٚبَِٓا ي ُٜ٘إِ ِ
ضـَ
َٖدََِٜٓا َُْٛٚسّا َٖدََِٜٓا َِٔٔ قِٜبٌُ  ََِٔٔٚذُزٖٜٚتٔ٘ٔ دَاُٚدَ َٚضًَُُِٜٝإَ َٚأٜٜٛٗبَ ُ َُٜٛٚ
شطٔٓٔنيَ (َٚ )84شَنٜسِٖٜا ََٜٚشَِٚ ٢َٝعٔٝطَ٢
ََُٛٚضَََٖٚ ٢ازَُٚ َٕٚنٜرَئوَْ ٜذِصِ ٟايِ ُُ ٞ
طعَ َُُْٜٛٚظَ َٚيٛٝطٟا َٚنًِّٝا
َٚإِيَٝٞاعَ ٝنٌ ََٔٔ ٙايصٖا ٔيشٔنيَ (َٚ )85إِضَُِاعَٔٚ ٌَٝايَ َٝٞ
ؾٜطًَٖٓٞا عًَ ٢ٜايٞعَائُٜنيَ" .3ؾإذا ناْت " َٔٚذزٜت٘" تعٛد إىل ْٛح ،ؾًٝظ
إبساٖٚ ِٝبٓ َٔ ٙٛذزٜت٘ٚ ،إٕ عادت إىل إبساٖ ٖٛٚ ،ِٝايعاٖس ،ؾًٛط يٝظ
َٔ ذز ١ٜإبساٖ ،ِٝإذٕ ؾايرز ١ٜاييت ٜطتكَ ِٝعٗا املعٓ ٖٞ ٢ايرز ١ٜايد.١ٜٝٓ
 - 1الطور 21
 - 2آل عمران.43 ،33،
 - 3األنعام 86 ،85 ،84
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"بل أنتم بشرٌ ممن خلق"
ٚأخريا ،ٟؾإٕ َا ٜؤند إٔ عًُ ١ٝاالصٛؿاٚ ٤ايتؿط ٌٝتك ّٛعً ٢أضاع
ايتصاّ ايتعاي ِٝاإلهل ،١ٝبٓ ٛإضسا ٌٝ٥ؼدٜدا ،ٟإذ أِْٗ خسدٛا َٔ دا٥س٠
ايتؿط ٌٝبامساؾِٗ عٔ ايتعاي ِٝاإلهل ،١ٝبٌ ٚؼٛيٛا إىل دا٥س ٠ايػطب
اإلهل ٞنُا ٜبني ايطٝام ايكسآْ ،ٞنكٛي٘ تعاىل "َٚيٜكٜدِ ٜأخَرَ ايًَُّ٘ َٔٝجَامَ بَٓٔٞ
هِِ ي ِٔٔ٦ٜأٜقُِٜتُُِ
إِضِسَاَٚ ٌَٝٔ٥بَعَجَِٓا َِٔٓ ُُِٗ اثََِٓ ِٞعػَسَ َْكٔٝبّا َٚقٜاٍَ ايًَُّ٘ إَِْ ٞٚعَ ٝ
ايصًٖٜاَٚ ٜ٠آتَُِٝتُِ ايصٖنٜاَٚ ٜ٠آ َُِٓتِِ بٔسُضًَُٔٚ ٞعَصٖزِتَُُُٚ ُِِٖ ٛأٜقَ ٞسضُِتُِ ايًََّ٘ قِ ٜسضّا
هِِ دَٖٓاتٕ َتذِسَِ َِٔٔ ٟتشِتَٔٗا ايٞأَِْٜٗازُ،،
هِِ َٚيٜأِ ٝدخًٔٝ ٖٜٓ
هِِ ضََ٦ٚٝاتٔ ٝ
سطَّٓا يٜأٝنٜؿِّسَٕٖ عَِٓ ٝ
َ
ٔ
ؾٜبَُٔا َْكٞطٔ ِِِٗ َٔٝجَاق ُِِٗ ٜيٜعَٖٓا ُِِٖ َٚدَعًََٓٞا قًٛٝٝبَ ُِِٗ قٜاضُٜٔ ٟ١َٝشَسٚؾ َٕٛٝايٞه ًَِٔ ٜعَ ِ
ََٛاضٔعٔ٘ٔ".1
ٚقٛي٘ "َٚقٜايٜتٔ ايَُٛٗٝٞدُ َٚايٖٓصَازََْ ٣شُِٔ أٜبَِٓا ُ٤ايًَّ٘ٔ َٜٚأسٔبٖاؤُٝ ُٙقٌِ ؾَِ ًٔ ٜ
ٔ
هِِ َبٌِ أُِْٜتِِ َبػَسْ َُِٖٔٔ خًَٜلَ َٜػِؿٔسُ ئَُِٔ َٜػَاَُٜٚ ُ٤عَ ٚربُ َ ِ
هِِ بٔرُُْٛبٔ ٝ
ُٜعَرٚبُ ٝ
َٜػَاَٚ ُ٤ئًَّ٘ٔ ًَُٞو ٝايطَُٖاَٚاتٔ َٚايٞأٜزِضِ َََٚا بَََُُِٗٓٝا َٚإِي ِٜٔ٘ٝايَُٞصٔريُ"ٚ ،2قٛي٘
تعاىل "ؾٜبَُٔا َْكٞطٔ ِِِٗ َٔٝجَاق ُِِٗ ٜيٜعَٖٓا ُٖ ِِ َٚدَعًََٓٞا قًٛٝٝبَ ُِِٗ قٜاضُٜٔ ٟ١َٝشَسٚؾ َٕٛٝايٞهًَِٜٔ
ف بٔعَِٗدٔ ٝنِِ".4
عَِٔ ََٛاضٔعٔ٘ٔ"ٜٚ .3ك ٍٛتعاىل "َٚأِٜٚؾٛٝا بٔعَِٗدٔ ٟأٔ ٚٝ
ٖٚرا َا تػري إي ٘ٝبٛضٛح نجري َٔ أضؿاز ايعٗد ايكد ،ِٜايهتاب
املكدع يًٛٗٝد .بٌ إٕ ايتصاّ ايتعاي ِٝاإلهل ٖٛ ١ٝأضاع بكا ٤االصٛؿا٤
االنتطاب ٞست ٢يف سل األْبٝا ٤أْؿطِٗ ،إذ اِْٗ بعد دخٛهلِ دا٥س٠
االصٛؿا( ٤االختٝاز ٚايتهًٝـ) اإلهل ٞيًٓب ٠ٛؾإِْٗ ٜستب ٕٛٛمبٛاثٝل
ًَصَٜ ،١ك ٍٛتعاىل " َٚإِذِ ٜأخَرَِْا ََٔٔ ايٖٓبٔٚٝنيَ َٔٝجَاقََِٓٔٚ ُِِٗ ٜوٍ ُْٛ ََِٔٔٚ ٜح
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َٚإِبِسَأََُٖٛٚ َِٝضََٚ ٢عٔٝطَ ٢ابِِٔ َسََِٜٚ َِٜأخَرَِْا َِٔٓ ُِِٗ َٔٝجَاقٟا غًٜٝٔعٟا"ٜٚ .1كٍٛ
يف سل ْبٓٝا قُد "ٜ َٚيِٛيٜا أ ِٕٜثَبٖتَِٓاى يٜكٜدِ نٔدِت تَسِن ُٜٔإي ِِِٗ ِٜٝغَّ٦ِٝا قًًٟٜٝٔا إذّا
يٜأٜذَقَٓٞاى ضٔ ِعـَ ا ٞيشََٝاَٚ ٔ٠ضٔ ِعـَ ايََُُٞاتٔ ثُِٖ يٜا َتذٔدُ يٜو عًََِٜٓٝا َْصٔريّا"،2
ٜٚكٜ َٚ " ٍٛي ِٛتَ ٜك ٍَٖٛعًََِٜٓٝا بَعِضَ ايٞأٜقٜا ٌِِٜٚيٜٜأخَرَِْا َُِٔٓ٘ بٔائَُٝٞنيِ ُثِٖ يٜ ٜكٜٛعَِٓا
هِِ َِٔٔ أٜسَ ٕد عَِٓ ُ٘ سَادٔصِ.3"َٜٔ
َِٔٓ ُ٘ ا ٞيَٛتٔنيَ ؾَُٜا َِٔٓ ٝ

 - 1األحزاب 7
 - 2اإلسراء 75 ،74
 - 3الحاقة 47 -44
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مزاعم
االطصفا ء
العلوي

05

استدالالت الشيعة
ٜهُٔ ايتعسٜـ األقسب يًتػٝع ٚايػٝع ١يف املدي ٍٛايطٝاض ،ٞإذ
ميهٔ ايك ٍٛإٕ ايػٝع ١طا٥ؿ ١إضالَ ١ٝتعتٓل َٓع ١َٛؾهس ١ٜتك ّٛعً٢
أضاع تؿكٚ ٌٝأسك ١ٝايؿشاب ٞعً ٞبٔ أب ٞطايب بٛزاث ١ايٛال١ٜ
ايسٚسٚ ١ٝايطٝاض ١ٝعٔ ايٓيب ٚاضتُساز ٖر ٙايٛزاث ١يف ذزٜتَ٘ ،ع َٛقـ
ضًيب بدزدات َتؿاٚت- ١سطب ايؿسم داخٌ ايػٝع َٔ -١اـًؿا٤
ايطابكني عًٚ ٘ٝتك ِٝٝأتباع ايٓيب قدمياّ ٚسدٜجاّ عً ٢أضاع َٛقؿِٗ َٔ
ٖر ٙايٛال.١ٜ
ٚإلثبات ؾش ١املٛقـ ايطٝاضٚ ٞايدٜين ايػٝع ٞعُد عًُاؤِٖ إىل
سػد اضتدالالت عكًْٚ ،١ٝكً ١ٝقسآْٚ ١ٝسدٜجٚ ،١ٝتازى ١ٝبٗدف تأٜٝد
تٛدِٗٗ.
ٚباإلَهإ تكط ِٝاالضتدالالت إىل عاَٚ ،١خاؾٚ ،١قبٌ ايٛيٛز يف
َٓاقػ ١أُٖٗا ْٛزد بعكاّ َٔ أثس َٓطٛب يإلَاّ دعؿس ايؿادم ؾَٔ ٘ٝ
اـساؾَ ١ا ؾ َٔ ٘ٝايؿهاٖ ،١يهٓ٘ َع ذيو ٜكع ايٝد عً ٢أضظ اـساؾ١
ايطاليٚ ١ٝاحملسى املتٛازٚ ٟايؿاَت غايبّا يًعكا٥د ٚايػعا٥س ايػٝع.١ٝ
ٜك ٍٛاألثس ايٛازد يف نتاب ايهايف يًهًٝين ايرُٜ ٟعد املسدع ١ٝاؿدٜج١ٝ
األٚىل يد ٣ايػٝع ١االثين عػس ١ٜاؾعؿس ،١ٜيف باب خًل أبدإ األ١ُ٥
ٚأزٚاسِٗ ٚقًٛبِٗ "إٕ اهلل خًكٓا -أ ٟاألْٛ َٔ -١ُ٥ز ععُت٘ ،ثِ
ؾٛز خًكٓا َٔ ط ١ٓٝكصَ ١ْٚهٓ َٔ ١ْٛؼت ايعسؽ ،ؾأضهٔ ذيو ايٓٛز
ؾ ،٘ٝؾهٓا مٔ خًكاّ ٚبػساّ ْٛزاْٝني ،مل هعٌ ألسد يف َجٌ خًكٓا َٓ٘
ْؿٝبا".1

 -1الكليني في (الكافي) المجلد األول صفحة (.)389
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عًَ ٢ا يف األثس املؿرت ٣عً ٢اإلَاّ دعؿس ايؿادم َٔ ؽسٜـ ال
ٜطتطٝػ٘ اجملْٓ ٕٛاٖٝو عٔ إٔ ٜتكبً٘ عاقٌ ،يهٔ ٖر ٖٞ ٙطبٝع ١األضاطري
ايدٚ ١ٜٝٓاملكدضات ،تؿكٌ ايبكا ٤خازز ْطام ايعكٌ ،زغُاّ َٔ ذيو دعْٛا
نكع٘ يًعكٌ ايرٜ ٟعً ٞايػٝع َٔ ١غأْ٘ ْٚطسح ايطؤاٍ ايتاي :ٞيٛ
ضًُٓا بايطبٝع ١املتُٝص ٠ملاد ٠خًل األ ١ُ٥ؾهٝـ مت اْتكاٍ ٖر ٙاملاد ٠إىل
األ١ُ٥؟
بايتأنٝد ال ٜك ٍٛايػٝع ١أٜ ٚعتكد ٕٚإٔ أُ٥تِٗ يٝطٛا َٔ ْطٌ آدّ
اير ٟخًك٘ اهلل َٔ طني ْٚؿذ ؾ َٔ ٘ٝزٚس٘ َٔٚ ،ثِ ؾٛؾٖ ٍٛر ٙاملاد،٠
ٚيٓطُٗا ايٓطؿ ١ايٓٛزاْ ،١ٝئ ٜه ٕٛإال عرب آدّ ٚسٛاٚ ،٤طاملا األَس
نريو ؾال ىًٚ َٔ ٛاسد َٔ االستُاالت ،ؾإَا إٔ تهٖ ٕٛر ٙايٓطؿ ١قابً١
يالْتػازٚ ،بريو ضٓٝاٍ نٌ ؾسد يف ذز ١ٜآدّ َٓٗا ْؿٝباّ ،ؾال َٝص ٠ألسد
عً ٢أسد.
ٚإَا تٓتكٌ َٔ ؾسد يؿسد ؾكط ،ضٛا ٤نإ ذنساّ أ ٚأْج ،٢ؾإذا داش اْتكاهلا
يألْج ٢يكاعت ٖر ٙايٓطؿٚ ١اضتشاٍ عً ٢أ ٟأسد ادعا ٤أْ٘ تهَٓٗٓ ٕٛا
باعتباز إٔ أعُد ٠ايٓطب تك ّٛعً ٢ايرنٛز ٠عً ٢األقٌ َٓر ؼٛيت
اجملتُعات ايبدا ١ٝ٥إىل فتُعات أب.١ٜٛ
ٚإَا إٔ تٓتكٌ عرب ايرنس األنربٖٓٚ ،ا ميهٔ أٜكاّ قٝاعٗا الستُاٍ
االْكطاعَ ،جالّ إذا اؾرتقٓا ٚؾٛهلا يًٓيب اـامت -ايرٜ ٟؤند ايكسإٓ عً٢
بػسٜت٘ -ؾإٕ ايٓطؿ ١ضتتٛقـ عٓد ايكاضِٚ ،ضٝدسز ايبك َٔ ١ٝؾكًٝتٗا
مبٔ ؾ ِٗٝؾاطُ ١ايصٖساٚ ٤أٚالدٖا ،نُا ضٝدسز قبًِٗ اإلَاّ عً.ٞ
أَا االستُاٍ األخري ؾٗ ٛإٔ ٖر ٙايٓطؿ ١ايٓٛزاْ ١ٝضتٓتكٌ يًرنس أٚ
األْج ٢سطب االختٝاز اإلهل ٞد ٕٚاغرتاط إٔ ٜه ٕٛأسدُٖا األنربٚ ،عً٢
ٖرا ضٓؿرتض أْٗا اْتكًت َٔ عبد املطًب يعبداهلل  َ٘ٓٚإىل ْبٓٝاٖٚ ،را
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ضٝدسز عً ٞبٔ أب ٞطايب َٔ ؾكًٝتٗا ،ثِ اْتكًت َٔ ايٓيب إىل ؾاطُ،١
ٖٓٚا إَا ضتٓتكٌ يًشطٔ أ ٚاؿطني ٚإذا اْتكًت ألسدُٖا خسز األخس
ٚذزٜت٘ َٔ ؾكًٝتٗ ا َٝ َٔٚص ٠اإلَاَ ١تبعاّ يريوَ ،ع اإلغاز ٠إىل إٔ
ايػٝع ١بؿسقِٗ ايسٝ٥ط ١ٝايجالخ ،االثين عػسٚ ١ٜاإلمساعٚ ١ًٝٝايصٜد،١ٜ
تتؿل بٗٓٝا عً ٢إَاَ ١عًٚ ٞاؿطٔ ٚاؿطني.
بعد ٖرا املدخٌ ايطسٜـ ْٓاقؼ األدي ١ايػٝع ١ٝبعٝدا عٔ اـساؾات
ايبايػ ١يف اْؿؿاهلا عٔ ايعكٌٚ ،املجري ٠يًدٖػٚ ١ايطدسٚ ،١ٜأٜكا ايػؿك:١

األدلة العامة:
أوالً :اضتشاي ١تسى ايػازع ألَس يف غا ١ٜاألُٖ ١ٝعذِ خالؾ ١ايٓيب دٕٚ
َعاؾ :١تٓدزز ٖر ٙاؿذ ١يف إطاز اؿذر ايعكً ٖٞٚ ،١ٝؾشٝش ،١يهٔ
يٝظ بايتٛد ٘ٝايرٜٛ ٟدٗ٘ ايػٝع ١بأْ٘ عاؾٗا بتدؿٝـ عً ٞباـالؾ،١
بٌ إٕ ايػازع اؿه ِٝعاؾٗا بؿٛز ٠أنجس نُاالّٚ ،تطبل ايتؿٛز ايكٝل
يًػٝع ١مبساسٌ ط ،١ًٜٛؾكد ٚقع ايكسإٓ ايهس ِٜأضطا ضٝاض ١ٝيًشهِ
َتٛاشْٚ ١قادز ٠عً ٢اضتٝعاب أزقَ ٢ا تٛؾًت إي ٘ٝايبػسْ َٔ ١ٜعسٜات
ٚتٓعُٝات ضٝاض ،١ٝنْٗٛا عاؾت غإٔ ايطٝاضٚ ١اؿهِ بهٌ أطساؾٗا يف
اإلطاز ايداخً ٞيًدٚي ١اإلضالَ ،١ٝتتٛشع ٖر ٙاألضظ يف ثالث ١أزنإ:
 سل احملهّٛ؛  ٖٞٚيف ذات ايٛقت ٚادب اؿانِ :ايعدٍ ،نُا تبنيآٜات قسآْ ١ٝنجري.٠
 سل اؿانِ؛  ٖٞٚيف ذات ايٛقت ٚادب احمله :ّٛايطاعَ ،١كاؾّاإيٗٝا ايٓؿٝش.١
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 طبٝع ١ايعالق ١بُٗٓٝا :ايػٛزَ ،٣طًكاّ مبا يف ذيو اختٝاز اؿانِ"َٚأََِسُ ُٖ ِِ غُٛزَ ٣بَٚ ،1"َُِِِٗٓٝيف إداز ٠غؤ ٕٚاؿهِ "َٚغَأٚزِ ُِِٖ ؾٔ ٞايِأََِسٔ".2
ٚيف إطاز ٖر ٙاملبادئ ايجالثٚ ،١باعتباز ايطٝاض ١غأْاّ دْٜٛٝاّ يف َععُ٘
ىكع يًُتػريات ،تسى ايػازع ايتؿؿٝالت يالدتٗاد ايبػس ٟؾهٕٛ
أَسِٖ غٛزٜ ٣عين اضتطاعتِٗ اضتٝعاب ايعًُٝات االْتداب ١ٝاملباغس٠
ٚغري املباغس ٠يف األشَٓ ١اؿدٜج ،١بٌ ٚؾٝؼ املعازق ١املدتًؿ ١بتٓعُٝاتٗا
املتعدد ،٠ؾايػٛز ٣بطبٝعتٗا تطتٛعب تعدد اآلزاٚ ٤تٓٛعٗا.
"ٚغاٚزِٖ يف األَس" بإَهإ ٖرا املبدأ ايتعاطَ ٞع ؾٝؼ االضتؿتا،٤
أ ٚاجملايظ ايٓٝابٚ ١ٝاالضتػاز ١ٜاملعُ ٍٛبٗا سدٜجاّ.

ثانيا :اإلمامة والهبوة
اإلَاَ ٖٞ ١قٛز ايؿهس ايػٝع ٞاير ٟترتنص عً ٘ٝبك ١ٝاملكٛالت
ٚتدٚز سٛي٘ ٖٞٚ .أٜكا اإلغهاي ١ٝاألضاض ١ٝهلرا ايؿهس ؾٗ ١إَهاْ١ٝ
ايعجٛز بطٗٛي ١عً ٢املؿادز غري اإلضالَ ١ٝيؿهس ٠اإلَاَ ١احملٛزَٔ ٠
دٜاْات ضابك ١عً ٢اإلضالّ ٚتهٝٝؿٗا َع َؿطًشات قسآْٚ ،١ٝؾٗ١
ٖػاغ ١املطتٓدات ايداعُ ١يًؿهس َٔ ٠ايكسإٓ ايهسٚ ِٜتٛدٗٗٝا
ايتعطؿْ ٞاس ١ٝاملكٛي ١اإلَاَ.١ٝ
تتكُٔ اإلَاَ ١يف ايؿهس ايػٝع- ٞعً ٢دزدات َتؿاٚت ١يد ٣ايؿسم
ايػٝع -١ٝاضتُساز ١ٜاؿكٛز ٚاإلغساف اإلهل ٞاملباغس عً ٢ايػؤٕٚ
ايدٚ ١ٜٝٓايدْ ١ٜٛٝيًبػس عرب اضتُساز ١ٜاالتؿاٍ اإلهلٚ ٞاْتكاي٘ َٔ ايٓيب
 -1الشورى 38
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إىل اإلَاّ ،مبعٓ ٢إٔ ايتٛدٗٝات اإلهل ١ٝمل تٓكطع َع اْكطاع ايٓبٚ ٠ٛختُٗا
بٌ َٖ ٞطتُس ٠عرب اإلَاّ املعين اؿؿس ٟبتؿطري ٚتسمج ١اإلزاد ٠اإلهل١ٝ
ايٛازد ٠يف ايكسإٓ أ ٚاملطتذد ٠يف اؿٝا.٠
ٚترتنص قاٚي ١أضًُ ١ؾهس ٠اإلَاَٚ ١ؾل ايتؿٛز ايػٝع َٔ ٞخالٍ
َطتٓدات قسآْ ١ٝأضاضَ ١ٝطتكاٚ َٔ ٠زٚد يؿع ١اإلَاَٚ ،١قؿـ قسآْٞ
أُٖ٘ قؿ ١اـكس َٛٚضٚ ،٢بكدز أقٌ قؿَ ١سٚ ِٜزشقٗا يف احملساب ٚقؿ١
َٔ عٓد ٙعًِ َٔ ايهتاب يف سكس ٠ضًُٝإ ٚقؿ ١ايٛس ٞألّ َٛض،٢
يٓٛاس ٞإَهاْ ١ٝايٛس ٞإىل غري ايٓيب ٚدسٜإ املعذصات عً ٢أٜد ٟغري
ايٓيب ٚإَهاْ ١ٝأؾكً ١ٝبعض ايبػس عً ٢أْبٝاٚ .٤قاٚز االضتدالٍ ايػٝعٞ
يف مجٝعٗا ْؿ ٞايٓب ٠ٛعٔ اـكس  َٔٚعٓد ٙعًِ َٔ ايهتاب َٚسٚ ِٜأّ
َٛضٚ ٢اإلؾساز عً ٢ايؿبػ ١اإلعذاش ١ٜيف تًو ايكؿـٚ ،د ٕٚتؿسٜل
بني دزدات ايٛسٚ ٞؾٛز ٙاملدتًؿٚ .١يف أؾكٌ ساالت االضتدالٍ ايػٝعٞ
ؾإْ٘ يف ٖرا ايػإٔ ٜعتُد عً ٢تؿطريات ظٓ ١ٝإلثبات ؾهسٜ ٠كَٚ ١ٝٓٝسنص١ٜ
تك ّٛعًٗٝا املراٖب ايػٝع.١ٝ
ْٚعسا حملٛز ١ٜقؿ ١اـكس يف االضتٓادات ايػٝع ١ٝؾطٓهتؿ ٞبايتطسم
إيٗٝا أنجس َٔ غريٖا.

 مقام اإلمامة:ٜتٓا ٍٚايؿهس ايػٝع ٞاإلَاَ ١نؿٛز َٔ ٠ؾٛز ايٓب ٠ٛتطاٜٗٚا إٕ مل
تهٔ تتؿٛم عًٗٝا يف ايؿكٌٜٚ ،عترب إٔ َهاْ ١إبساٖ ِٝاملتُٝص ٠بني
األْبٝا ٤تتأت ٢يف أسد َعاملٗا َٔ تؿسد ٙباإلَاَ ١عٔ ضا٥س األْبٝاٜ ،٤كٍٛ
و ئًٖٓاعٔ إََٔاَّا".1
تعاىل "قَاٍَ إِّْٔ ٞدَاعًُٔ َ
 -1البقرة 124
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ٚيف تؿطري تعطؿ ٞيًُشٛز ١ٜايد ١ٜٝٓيإلَاَٜ ١تعاطٖ ٢را ايؿهس َع
قٛي٘ تعاىل "ََْ َِّٜٛدِعُ ٛنٌُٖ أَُْاعٕ بٔإََٔأَ ِِٔٗ"ٚ،1قٛي٘ "َٚئهٌُِّ َقَٖ ِّٕٛادٕ"ٚ ،2يف
ايؿدد ميهٔ إٜساد عدَ ٠السعات:
 ايعبازتإ ايكسآْٝتإ األخريتإ َٓصٚعتإ َٔ ضٝاق ٞآٜتني ،األٚىلتٛقح إٔ اإلَاّ املكؿٛد ٖ ٛنتاب األعُاٍ "ََْ َِّٜٛدِعُُ ٛنٌٖ أَُْاعٕ بٔإََٔأَٗٔ ِِ
ؾََُِٔ أُٚتٔ َٞنٔتَابَُ٘ بٔ َُٔ٘ٔٓٝٔٝؾَأُٚئَ٦وَ َٜكِسَ َُٕٚ٤نٔتَابَ ُِِٗ"ٜ .3ؤٜد ذيو إٔ يؿع ١إَاّ
يف ايكسإٓ نجريا َا ٚزدت مبعٓ ٢ايهتابٜ ،ك ٍٛتعاىل "ُ َٚنٌٖ غَ ٕ٤ِٞأسِؿََِٓٝاُٙ
ؾٔ ٞإََٔإّ َُبٔنيٕ"ٜٚ ،4ك ََِٔٔٚ" ٍٛقَبًِٔ ٔ٘ نٔتَابُ َُٛضَ ٢إََٔاَّا َ َٚزسَُِ.5"ّ١
أَا اآل ١ٜايجاْ ١ٝؾطٝاقٗا ٜٛقح ظال ٤أْٗا تعين باهلاد األْبٝاٜ ،٤كٍٛ
تعاىل "إَُْٖٔا أَِْتَ َُِٓرٔزْ َٚئهٌُِّ َقَٖ ّٕ ِٛادٕ".6
 اإلَاَ ١يف ايكسإٓ ميهٔ إٔ تٓطبل عً ٢أ ٟغدـ تٛاؾس ؾ٘ٝايؿالح ايرٜ ٟؤًٖ٘ ألٕ ٜه ٕٛقد ٠ٚيػريٜ ،ٙك ٍٛتعاىل "َٚايٖرَٜٔ َٜٔكُٛيَُٕٛ
ٔ َٚادِعًََِٓا ئًُُِتٖكٔنيَ إََٔاَّا".7
ب يََٓا َِٔٔ أَشَِٚادَٔٓا َٚذُزِّٖٜاتَٔٓا قُسَٖ ٠أَعِٕ ُٝ
زَبَٖٓا َٖ ِ
 اإلَاّ ميهٔ إٔ ٜهْ ٕٛبٝا ،أ ٚغدؿا تٛاؾست ؾَ ٘ٝؤٖالتايكد ،٠ٚأَ ٚسدعَٗٓ ١ٝذ ١ٝغري َػدؿ ،١نهتاب أَ ٚبادئ َٔٚ ،ثِ ؾال
ؽؿٝـ هلا ىسدٗا إىل املطت ٣ٛؾٛم ايبػس ،ٟأ ٚسؿسٖا يف فُٛع١
د.١ٝٓٝ
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ٚيف َكاّ اإلَاَ ١نريو ٚإَهاْ ١ٝتؿٛقٗا عً ٢ايٓب ٠ٛتأت ٞقؿ ١اـكس
َٛٚضٚ .٢إذا اضتبعدْا زٚاٜات تازى ١ٝتس ٣إٔ َٛض ٢املكؿٛد يٝظ َٛض٢
بين إضسا ،ٌٝ٥ؾإٕ ايكسإٓ سطِ َطأي ١األؾكً ١ٝملٛض ٢بكٛي٘ تعاىل "قَاٍَ َٜا
ؾطَؿَِٝتُوَ عًََ ٢ايٖٓاعٔ بٔسٔضَايَاتَٔٚ ٞبٔهًََأَٚ ،1"ٞاـكس َٔ
َُٛضَ ٢إِّْٔ ٞا ِ
ايٓاع ٚمل ٜسمَ ملطت ٣ٛايسضايٚ ١ايهالّ.

أَا غؿٛف ْب ٠ٛاـكس ؾُٝهٔ إٜساد املالسعات ايتاي:١ٝ
 إٔ عباز" ٠عَبِدّا َِٔٔ عٔبَادَْٔا" ،2تؤغس سطب االضتدالٍ ايػٝع ٞإىلعدّ ْب ٠ٛاـكس ،يهٓٗا بايكدز ْؿط٘ ال تعين عدّ ْبٛت٘ ؾٗ ٞال تجبت ٚال
تٓؿَٚ ،ٞع ٖرا تتعصش إَهاْ ١ٝداليتٗا عً ٢ايٓب َٔ ٠ٛن ٕٛيؿع ١عبد
َٚػتكاتٗا ٚزدت نجريا يف ايكسإٓ ايهس ِٜيتٛؾٝـ األْبٝاٜ ،٤ك ٍٛتعاىل
"َٚيَكَدِ ضَبَكَتِ نًََُٔتَُٓا ئعٔبَادَْٔا ايُُِسِضًَٔنيَ"ٜٚ ،3كَٚ" ٍٛاذِنُسِ عٔبَادََْا إٔبِسَأَِٖٝ
ضشَا َم ََٜٚعِكُٛبَ"ٜٚ،4كَٚ " ٍٛإٔ ِٕ نُُِٓتِِ ؾٔ ٞزَِٜبٕ َُٖٔا َْصٖيَِٓا عًََ ٢عَبِدَْٔا".5
َٚإٔ ِ
 يؿع" ١زمح "١يف قٛي٘ تعاىل "آتََِٓٝا ُٙزَسَُِ َِٔٔ ّ١عِٔٓدَْٔا"ٚ ،6زدت يفغري َٛقع قسآَْ ٞسادؾ ١ملعٓ ٢ايٓبٜ ،٠ٛك ٍٛتعاىل يف ؾاحل عً ٘ٝايطالّ
ت عًََ ٢بَ َِٔٔ ٕ١َِّٓٝزَبَِّٚ ٞآتَأَْ َُِ٘ٓٔ ٞزسَُِ.7"ّ١
"قَا ٍَ َٜا َق ِّٔٛأَزَأَُِٜتِِ إٔ ِٕ نُِٓ ُ
 مما ٜدٍ عًْ ٢ب ٠ٛاـكس قٛي٘ تعاىل "َََٚا ؾَعًَِتُ ُ٘ عَِٔ أََِسٔ.8"ٟ -1األعراف 144
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ٖٓٚا تٓدزز اضتٓادات أخس ٣يف ٚدٗ ١االضتدالالت ايػٝع ١ٝممجً١
بكك ١ٝايٛسٚ ٞإَهاْ ١ٝإتٝاْ٘ ايٓيب ٚغري ايٓيب نُا يف قؿ ١أّ َٛض.٢
ٚباـؿٛف ميهٔ إٜساد املالسعات ايتاي:١ٝ
 َا املاْع َٔ ن ٕٛأّ َٛضْ ٢بْ َٔ ١ٝبٝات بين إضسا ،ٌٝ٥ؾايٓـايكسآْ ٞؼدخ عٔ ا يسضاالت يًسداٍ ٚمل ٜٓـ ايٓب ٠ٛاجملسد َٔ ٠ايسضاي١
عٔ ايٓطا.٤
 تتعدد ؾٛز ايٛس ٞاإلهل ٞنُا ٚزد يف اآلثاز َا بني ايسؤٜا ايؿاؿ١ٚايًكا ٤املباغس َع َالى َسضٌٚ ،ست ٢ايهالّ اإلهل ٞغب٘ املباغسٚ .ميهٔ
إٔ ٜأت ٞايٛس ٞيف بعض َعاٖس ٙنشاي َٔ ١اإلهلاّ اإلهل ٞاييت ميهٔ إٔ
شٌٔ".1
تػٌُ ايبػس ٚغري ايبػسٜ ،ك ٍٛتعاىل "َٚأَِٚسَ ٢زَبٗوَ إٔيَ ٢ايٖٓ ِ
ٜٚهُٔ قٌ اإلغهاي ١ٝيف َطأي ١ايٛس ٞاإلهل ٞايٝكٝين املتكُٔ اـطاب
اإلهل ٞاملبني يًُساد اإلهلٚ .ٞيف ايؿدد أؾعاٍ اـكس تٛس ٞبتبني املساد
اإلهلٜ ٞكٓٝا َٔ قبٌ اـكس مبا يف ذيو األَس اإلهل ٞبكتٌ ايػالّ.
إذٕ ؾعًُ ١ٝاالضتٓاد عً ٢قؿ ١اـكس باعتبازٚ ٙيٝا ال ْبٝا عًُ ١ٝظٓ١ٝ
يف أؾكٌ ساالتٗا ال تسق ٢إىل سد اعتبازٖا قاعدَ ٠ت ١ٓٝيبٓاَ ٤كٛي ١اإلَاَ١
ايٝك ١ٝٓٝيف ايؿهس ايػٝع.ٞ

العلم اللدني:
اخرتاع َكٛي ١ايعًِ ايًدْ ٞيتربٜس اؾطؿا ٤األ ١ُ٥يًُعسؾ ١ايٝك١ٝٓٝ
مبساد اهلل َطأيَ ١ستبطَٚ ١تؿسع ١عٔ َكٛي ١اضتُساز االتؿاٍ املباغس بني
اهلل ٚاإلَاّ نؿك ١ًٝزمبا تتؿٛم عً ٢عالق ١اهلل باألْبٝا ٤ايكا ١ُ٥أضاضا عً٢
ٚضاط ١ايٛس ٞيف َععِ األسٛاٍٚٚ .د٘ االضتدالٍ ايػٝع ٞإٔ نًُ١
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"يدُ ْٖا" تًػ ٞايٛاضط ١بني اهلل ٚاـكسٚ ،باملجٌ بني اهلل ٚاإلَاّ َع إٔ ٖرٙ
ايًؿعٚ ١ؾل املؿطًح ايكسآْ ٞال تٓؿ ٞاالتؿاٍ اإلهل ٞايبػس ٟعرب
ٚاضطٜ ،١ك ٍٛتعاىل يف خطاب٘ يٓبٓٝا عً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ "َٚقَدِ آتََِٓٝاىَ َِٔٔ
يَدُْٖا ذٔنِسّا"َٚ.1عً ّٛإٔ ايرنس أ ٚايكسإٓ دا ٤بٛاضط ١ايٛس ٞعرب درب،ٌٜ
ٜٚك ٍٛتعاىل "ُٜذِبَ ٢إٔيَ ِٔ٘ٝثََُسَاتُ نٌُِّ غَ ٕ٤ِٞزٔشِقّا َِٔٔ يَدُْٖا"ٚ .2ايسشم ٜأتٞ
عرب ٚضا٥ط "هب ٢إي."٘ٝ
ٚبايتاي ٞؾال ؾك ١ًٝشا٥دَ ٠عترب ٠يف َطُ ٢ايعًِ ايًدْٚ ،ٞيف أؾكٌ
ساالت٘ ميهٔ إٔ ٜٓدزز قُٔ اإلهلاَات اييت ؼدخ أل ٟإْطإ نإهلاّ ْٛٝتٔ
عٓد ضكٛط ايتؿاس.١

ثالثاً :يوم السقيفة
تؿس املكٛي ١ايػٝع- ١ٝبدزدات كتًؿ ١اؿد -٠عً ٢إٔ َا سؿٌ ّٜٛ
ضكٝؿ ١بين ضاعد ٠بعد ٚؾا ٠ايٓيب يٝظ أنجس َٔ َؤاَس ٠ملؿادز ٠سل عًٞ
يف اـالؾ ،١الضُٝا َٔ أب ٞبهس ٚعُسٚ ،إىل سد َا أب ٞعبٝد ٠بٔ اؾساح،
ٚإٔ ذيو ضبب َا عاْت٘ األَ ١السكاّ.
ٚبايسدٛع إىل سٝجٝات ايسٚاٜات ايتازى- ١ٝايعاٖس ٠ايؿذٛات-
اـاؾ ١باؿادث ١هد املس ٤االتؿام ايكُين بإٔ االدتُاع نإ يألْؿاز
الختٝاز خًٝؿٚ- َِٗٓ ١يعًِٗ ناْٛا أسل -د ٕٚاملٗادس ،ٜٔؾُا نإ َٔ
أب ٞبهس ٚعُس إال تدازى األَس ٚمت متج ٌٝاملٗادس ٜٔيف االدتُاع ٚسطِ
قك ١ٝاـالؾ ١باختٝاز أب ٞبهسٚ ،يٛال ٖرا ايتدخٌ ايعادٌ ؿسّ املٗادسٕٚ
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َٓٗا مبٔ ؾ ِٗٝأب ٛبهس ٚعًٚ ،ٞيهإ األغًب االْػكام ٚاالسرتاب املبهس
بني املطًُني ٚيسمبا نإ املطًُ ٕٛاي ّٛٝقً ١قً ١ًٝالستُاالت اضتٓصاف
االقتتاٍ ايداخً ٞق ٠ٛاملطًُني ٚقتٗا ٚلاح عًُٝات االزتداد ايػاًَ١
َععِ اؾصٜس ٠ايعسب ١ٝاييت مل ىسز اإلضالّ سٗٓٝا عٔ ْطاقٗا اؾػسايف .ثِ
إذا ناْت اـالؾ ١سكاّ دٜٝٓاّ يعً ٞبٔ أب ٞطايب ،ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ ٜتٛاْ٢
غدـ بتكٛاٚ ٙغذاعت٘ عٔ ايتٗا ٕٚيف أَس دٜين قٛز ٟيف سٝا ٠اجملتُع
املطًِ.
ٚي ٛضاٜسْا املٓطل ايكا ٌ٥غطأ ْتا٥ر ايطكٝؿ ١باضتدالف أب ٞبهس
َٚؿاد ز ٠سل عً ،ٞيسأٜٓا إٔ اؿل عاد يٓؿاب٘ بعد اضتػٗاد عجُإ بٔ
عؿإ ٚاختٝاز املطًُني يعً ،ٞؾُا اير ٟقدَ٘ عً ٞيًُذتُع اإلضالَٞ
أنجس مما قدَ٘ ضابك ،ٙٛبٌ عً ٢ايعهظ مل تتطع زقع ١اإلضالّ يف عٗدٙ
غرباّ ٚاسداّٚ ،غسقت اؾُاع ١اإلضالَ ١ٝيف سسٚب أًٖٚ ،١ٝمل تعٗس َٓ٘
قدزات قٝاد ١ٜنكدزات أب ٞبهس يف َٛادٗ ١ايسد ،٠أ ٚقدزات عُس يف
تٓعٚ ِٝتٛضٝع زقع ١اإلضالّ ٚسؿغ ٚسدٚ ٠اضتكساز ايدٚيٚ ١اجملتُع
اإلضالَٝني ،غري ازتهاب٘ أخطا ٤ضٝاض ١ٝيف ْكٌ عاؾُ ١اـالؾ ١إىل ايهٛؾ،١
ٚإؾالت َؿس َٔ ٜد ٜ٘بتػٝري قٝظ بٔ ضعد مبشُد بٔ أب ٞبهس،
ٚاْػكام مجاعت٘ عٓ٘ٚ .بٗرا تكٝع اؿهُ ١اإلهل- ١ٝتعاىل اهلل عٔ ذيو
عًٛاّ نبريا -يف ايٓـ عً ٢غدـ ٚذزٜت٘ ٖٞٚ ،اؿهُ ١اييت ؼسف
ايعكا٥د ايػٝع ١ٝعً ٢اضتدسادٗا َٔ نٌ ؾعٌ إهل .ٞال ٜعين ذيو
االْتكاف َٔ غدـ عً ،ٞساغا ٚنال ،ؾٗ َٔ ٛأنابس ايؿشابٚ ١قد
شناِٖ اهلل يف قسآْ٘ٚ ،خـ ايٓيب عًّٝا بايهجري َٔ ايؿكا ٌ٥اييت ػعً٘ َٔ
نب ١ايؿشابٚ ،١إمنا نٌ املكؿٛد أِْٗ ادتٗدٚا يف أَٛز دْٚ ١ٜٛٝأخطأٚا،
ٖٚرا ال ٜؤثس يف ؾكًٝتِٗ ايد.١ٜٝٓ
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رابعا :الفضائل
خـ ايكسإٓ ايهس ِٜايؿشاب ١مبٔ ؾ ِٗٝاإلَاّ عً ٞبايجٓاٜ ،٤كٍٛ
تعاىل "ٚايٖرٔ َٜٔآ َُٓٛا ََٖٚادَسُٚا َٚدَاَٖدُٚا ؾٔ ٞضَبٔ ٌٔٝايًٖ٘ٔ َٚايٖرٔ َٜٔآَِٚٚا
و ُٖ ُِ ايِ ُُؤَُِٔٓ َٕ ٛسَك٘ا يَ ُِِٗ َػِؿٔسََْٚ ٠زٔ ِش ْم نَسٔ.1"ِْٜ
ََْٚؿَسُٚا أُٚيََ ٔ٦
ٜٚكَٚ " ٍٛايطٖابٔكُ َٕٛايِأَٖٚيُ ََٔٔ َٕٛايَُُِٗادٔسَٔٚ َٜٔايِأَِْؿَازٔ َٚايٖرَٜٔٔ
سطَإٕ َزقٔ َٞايًُٖ٘ عَِٓ ُِِٗ َ َٚزقُٛا عَُِٓ٘ َٚأَعَدٖ يَ ُِِٗ دَٖٓاتٕ َتذِسٟٔ
اتٖبَعُ ُِِٖ ٛبٔٔإ ِ
َتشِتََٗا ايِأََِْٗازُ".2
ت
ٜٚك ٍٛعص ٚدٌ "يكد َزقٔ َٞايًُٖ٘ عَٔٔ ايِ ُُؤَِٔٓٔنيَ إٔذِ ُٜبَأٜعَُْٛوَ َتشِ َ
ػذَسَ ٔ٠ؾَعَ ًَِٔ ََا ؾٔ ٞقًُُٛبٔ ِِٔٗ ؾَأَِْصٍََ ايطٖهٔ َ١َٓٝعًَََٚ ِِٗٔ ِٝأَثَابَ ُِِٗ ؾَِتشّا قَسٜٔبّا"،3
اي ٖ
ايهجري َٔ ايؿشابَ ١ػُٛي ٕٛبٗر ٙاآلٜات مبٔ ؾ ِٗٝعً ٞؾَٗٔ ٛ
املٗادسٚ ،ٜٔاجملاٖدٚ ،ٜٔاملباٜعني ؼت ايػذس.٠
ٚترتنص اؿذر ايػٝع ١بٗرا اـؿٛف يف َطاز ٜٔاألٜ ٍٚكدِ
ٜٚعًٚ ٞىتًل َا ٜتعًل بعًٚ ،ٞايجآْٜ ٞتكـ ٜٚكٝـ عًَ ٢ا ٜتؿٌ
بايؿشاب ،١ابتدا َٔ ٤اْتكاد ايتعسٜـ ايطين يًؿشاب ٖٛٚ - ٞقابٌ يًٓكد
عً ٢أ ١ٜساٍٚ -ايك ٍٛبإَهاْ ١ٝتٓص ٌٜآٜات خاؾ ١باملٓاؾكني ٚاألعساب
عً ٢ايؿشابٚ ،١أخس ٣تٓتكد بعض ايطًٛنٝات َتػاؾًني عٔ ايٓٗر
ايرتب ٟٛيًكسإٓ أنإ ذيو يًٓيب أ ٚأؾشاب٘ أ ٚاألَ ١عَُٛاٚ .يٝظ ٖٓا
َكاّ تٓا ٍٚسذر االْتكاف ايػٝع َٔ ١ٝؾشاب ١ايٓيب.
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تطتٓد اؿذر ايػٝع ١ٝعً ٢إٔ عًّٝا مجع َٔ ايؿكاَ ٌ٥ا تؿسم يف
غريٖٓٚ- ٙا األَس ْطيبْ -تطسم ألُٖٗا:

 السبق لإلسالم:اإلَاّ عً َٔ ٞأٚا َٔ ٌ٥دخٌ اإلضالّ ٚق ٌٝإْ٘ بني أ ٍٚثالث ١إىل
داْب ايطٝد ٠خدهٚ ١شٜد بٔ سازثٚ .١يف ايؿدد تهاد ايسٚاٜات ػُع ،أٚ
أمجعت بايؿعٌ عً ٢إٔ عًٝاّ أضًِ  ٖٛٚؾيب ،غايباّ د ٕٚايعاغسَٚ ،٠ع
اإلغاز ٠إىل أْ٘ تسب ٢يف نٓـ ايٓيب ،ؾإٕ إضالَ٘ نإ أَس طبٝعٝاّٚ ،ئَ ٛ
باب تكًٝد ايؿػري يٛايد ٙأ ٖٛ َٔ ٚيف سهِ ٚايدٚ ،ٙيعٌ ايؿك١ًٝ
األنرب ٖ ٞملٔ ٜػري د ٜ٘ٓيف ضٓٛات ايٓكر نأب ٞبهس ٚعجُإٚ .مل ٜطذٌ
ايتازٜذ امله ٞيإلضالّ ،األغًب يف عُس ايدع ٠ٛيعًَ ٞا ضذً٘ آلخسٜٔ
َٔ ؾكا ٌ٥نُا ٖ ٛساٍ أب ٞبهس َٚطاْدت٘ املتُٝص ٠يًدعٚ ٠ٛايٓيب
نُطاُٖت٘ يف إضالّ ايعدٜد َٔ نباز ايؿشابٚ ،١بري٘ أَٛاي٘ٚ ،اْتػاي٘
َطًُني َطتكعؿني َٔ عراب املػسنني.
قد ٜه ٕٛضٔ عً ٞايطبب يف عدّ ملعإ لُ٘ يف املسسً ١امله ١ٝإىل
ٚقت اهلذسَ ،٠ع َالسع ١إٔ ايؿهس ايػٝعٜ ٞتشدخ عٔ ق ٣ٛؾٛم بػس١ٜ
يأل ١ُ٥تستبط مباد ٠ايته ٜٔٛبؿسف ايٓعس عٔ ايطٔٚ ،ي ٛاضتبعدْا
اـٛازم املؿرتق ١ؾايطٔ ال ٜٓؿ ٞعٔ اآلخس ٜٔتؿٛقِٗ خالٍ ايؿرت ٠امله.١ٝ
ٚيف َٛقٛع ْ ّٛعً ٞيف ؾساؽ ايٓيب عػ ١ٝاهلذس ٠إىل املدٜ ١ٜٓبايؼ ايػٝع١
يف دعًٗا ؾك ١ًٝال تبصٖا ؾكٖٚ ،١ًٝرا ٜٓاؾ ٘ٝضٝام ايسٚاٜات يف دص١ٝ٥
عً ٢األقٌ تؤند إٔ بكا ٤عً ٞيف ؾساؽ ايٓيب ال ٜػهٌ أ ٟخطس عً٢
األ ،ٍٚؾًِ ٜهٔ يف ْ ١ٝاملػسنني اقتشاّ املٓصٍ  -ؾٗرا يٝظ َٔ غِٝ
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ايعسب  -إمنا ساؾسٚا املٓصٍ يٝكتًٛا ايٓيب يد ٣خسٚد٘ َٓ٘ٚ ،ايٓيب نإ
ٖدؾِٗ ال غري ٙبدي ٌٝاحملاٚز ٠اييت سدثت بني عًٚ ٞاملػسنني املهًؿني
بكتٌ ايٓيب أثٓا ٤خسٚد٘ بعد َػادز ٠ايٓيب.

 اهلجرة:ٜػٌُ ايجٓا ٤عً ٢املٗادس ٜٔعًّٝا ،نُا ٜػٌُ غري ،ٙبٌ إٕ أبا بهس
ايؿدٜل ٜتؿٛم يف ؾكَ ١ًٝؿاسب ١ايٓيب يف ٖر ٙايًشع ١ايؿازق َٔ ١اؿٝا٠
اإلضالَٚ ،١ٝمتٝص بؿك ١ًٝاإلغاز ٠ايكسآْ ١ٝحملاٚزت٘ ايٓيب يف ايػاز .هدز
ايتٖٓٓ ٜ٘ٛا إىل إٔ بعض ايػٝع ١ساٚيٛا ايتكً ٌٝأْ ٚؿ ٞؾكَ ١ًٝؿاسب١
أب ٞبهس ايٓيب يف اهلذسٚ ،٠بعكِٗ َٔ احملدَثني ساْ ٍٚؿ ٞإٔ َٔ نإ َع
ايٓيب يف ايػاز ٖ ٛأب ٛبهس ،نُا ْؿٛا إٔ ته ٕٛايترب ١٥يف سادث ١اإلؾو
يًطٝد ٠عا٥ػَ ،١ع إٔ أقدّ املؤزخني احملطٛبني عً ٢ايػٝع ١نايٝعكٛب ٞذنس
إٔ ؾاسب ايٓيب يف اهلذس ٠نإ أبا بهس.

 العلم:اضتٓد ايػٝع ١ألسادٜح ٚاٖ ١ٝأ ٚقعٝؿَٛٚ ١قٛع- ١سطب
َؿطًشات أٌٖ اؿدٜح -دعًٛا عًٝاّ خالهلا أعًِ ايؿشاب ١عً٢
اإلطالم نشدٜح "أْا َد ١ٜٓايعًِ ٚعً ٞبابٗا"ٚ .سدٜح "عًَ ٞع
ايكسإٓ ٚايكسإٓ َع عًٚ ."ٞبعٝداّ عٔ األسادٜح املًؿك- ١ضٓٓاقؼ املطأي١
السكاّ -ؾايسٚاٜات ايتازى ١ٝاملتٛاتس ٠تتشدخ عٔ عًُا ٤غري عًَٔ ٞ
ايؿشابٚ ،١عٔ تؿٛم ٖرا أ ٚذاى عً ٢غري ٙيف فاٍ َٔ اجملاالت ايد،١ٜٝٓ
نعا٥ػٚ ،١شٜد بٔ ثابتٚ ،عُسٚ ،أب ٞبهسٚ ،طبعاّ عًَ ٞعِٗ ،بٌ يكد
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ٚزدت أسادٜح ؾشٝش ١يف دعا ٤ايٓيب يعبداهلل بٔ عباع بإٔ ٜعًُ٘ اهلل
ايهتابٚ ،اؿهُٜٚ ،١ؿكٗ٘ يف ايد.ٜٔ

 اجلهاد:بدأ اؾٗاد مبعٓ ٢قتاٍ ايهؿس ٠يف املسسً ١املدْٚ ،١ٝخالهلا بسشت ايكدز٠
ايكتاي ١ٝيعدد َٔ ايؿشاب ١ب ِٗٓٝعً ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،ضذٌ ايتازٜذ
اإلضالَ ٞيعًَٛ ٞقؿني بطٛيٝني أضاضٝني ،أسدُٖا يف َٛقع ١اـٓدم أٚ
األسصابٚ ،ايجاْ ٞيف خٝرب ،نُا نإ َٔ اير ٜٔثبتٛا يف َٛقعيت أسد
ٚسٓني .يهٔ ذيو ال ًٜػ ٞبسٚش بطٛالت اآلخس ٜٔناؿُص ٠بٔ عبد
املطًب يف بدزٚ ،ضعد بٔ أبٚ ٞقافٚ ،طًش ١بٔ عبٝد اهلل يف أسدٚ ،أبٞ
دداْٚ .١ن ْ٘ٛغازى ايٓيب يف نٌ غصٚات٘ باضتجٓا ٤تبٛى ،ؾٗ ٛبريو َجٌ
نجري َٔ ايؿشاب ١غازنٛا ايسض ٍٛيف نٌ غصٚات٘ ،مبا ؾٗٝا تبٛى اييت أْصٍ
اهلل يف املػازنني ؾٗٝا ْؿٛؾا قسآْ ١ٝبٌ ٚتؿٛم عً ٘ٝعدد نبري َٔ
ايؿشاب ١يف ثالخ ْكاط تتعًل باؾٗاد ايكتاي ،ٞأٚالٖا إٔ ب َٔ ِٗٓٝداٖد
بٓؿط٘ ٚمباي٘ ؾُٝا األغًب األعِ يف عً ٞإٔ دٗاد ٙنإ بٓؿط٘ ؾكط ملا
اغتٗس ب٘ َٔ ؾكس اؿاٍٚ ،ثاْٗٝا إٔ غري َٔ ٙايؿشاب ١نُا غازنٛا ايٓيب
يف نٌ غصٚات٘ ،ؾكد قاتًٛا نريو َٔ خالٍ ايطساٜا ٚاؾٛٝؽ اييت ابتعجٗا
ايٓيبٚ ،ثايجٗا إٔ ايتازٜذ اإلضالَٜ ٞهاد ال وؿغ يعً ٞأ ٟدٚز يف سسٚب
ايسدٚ ٠سسن ١ايؿتٛسات اإلضالَ ١ٝبعد ٚؾا ٠ايٓيبٚ ،إمنا نإ لُٗا اؾٗادٟ
ايالَع ضٝـ اهلل خايد بٔ ايٛيٝدٚ .ال وتر قا ٌ٥بإٔ عصٚف عً ٞنإ
بطبب اغتؿاب سك٘ يف اـالؾ ،١إذ عً ٞأمس َٔ ٢إٔ ٜتٛاْ ٢عٔ خدَ١
ايد ٜٔإذا مل ٜهٔ ٖ ٛؾاسب املٛقع ايطٝاض ٞاأل ٍٚنُا ؾعٌ يف أدا ٤دٚز
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اضتػازٚ ٟقكا ٞ٥خؿٛؾا يف عٗد عُسٚ .ي ٛنإ ايتُٝص يف سؿد
األعدا ٤قتال ؾكَ ١ًٝا بعدٖا ؾك ١ًٝؾهِ قتٌ ايٓيب بٝدٙ؟

 مصاهرته الهيب وعدم التأمري عليه:أَا املؿاٖسٚ ٠ايكساب ،١ؾكد ضبل اإلٜكاح باملعاٜري ايكسآْ ١ٝيف
االؾطؿاٚ ٤ايتؿكٚ ،ٌٝإذا نإ هلا َص ١ٜد ١ٜٝٓؾكد تصٚز عجُإ بٔ عؿإ
اثٓتني َٔ بٓات ايٓيبْٓٚ ،ب٘ ٖٓا إىل إٔ بعض ايػٝعٜٓ ١هس ٕٚإٔ ٜهٕٛ
يًٓيب بٓات َٔ ؾًب٘ غري ؾاطُ ١ايصٖساٚ ،٤ذيو ألٕ َرٖبِٗ ٜك ّٛأضاضّا
عً ٢ايكسابٚ ،١ابتػا ٤خًع عجُإ َٔ ؾكَ ١ًٝؿاٖس ٠ايٓيب -سطب
َعتكدِٖ -ؾكد قايٛا إٕ أّ نًجٚ ّٛزُقٚ ١ٓٝشٜٓب نٔ بٓات خدهَٔ ١
شٚادٗا ايطابل عً ٢شٚاز ايٓيبٖٚ ،را ىايـ َا أٚزد ٙاملؤزخ- ٕٛايرٜٔ
ٜع ٍٛايػٝع ١نجرياّ عً ِٗٝيف اضتدالالتِٗ -مبٔ ؾَ ِٗٝؤزخ ٕٛقطٛبٕٛ
عً ٢ايػٝعٚ ١أبسشِٖ ايٝعكٛبٚ ،ٞاألِٖ إٔ ذيو ىايـ قٛي٘ تعاىل "َٜا
أََٜٗٗا ايٖٓبُٔ ٗٞقٌِ ئأَشَِٚادٔوَ َٚبََٓاتٔوَ ْٔ َٚطَا ٔ٤ايِ ُُؤَِٔٓٔنيَ"ٚ .1ي ٛمل تهٔ بٓات٘ يكاٍ
زبا٥بو أ ٚالنتؿ ٢بعبازت ٞأشٚادو ْٚطا ٤املؤَٓني ؾتدخٌ ايسبا٥ب يف
َكُْ ٕٛطا ٤املؤَٓني.
أَا إٔ ايٓيب مل ٜؤَٓس عً ٢اإلَاّ عً ٞأسدّا ،ؾألْ٘ نإ مبجاب ١ابٓ٘
ٚبايتاي ٞأسد َدٜس ٟغؤ ْ٘ٚاـاؾ ،١نُا ظٗس َٔ قؿ ١اهلذسٚ ٠اعتُادٙ
عً ٢اإلَاّ عً ٞيف زد األَاْات عٓ٘ .نُا إٔ األَس ذات٘ ٜٓطبل عً ٢شٜد بٔ
سازث ٖٛٚ ١ايؿشاب ٞايٛسٝد اير ٟغسؾ٘ اهلل برنس امس٘ يف ايكسإٓ ،ؾًِ
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ٜؤَس ايٓيب أسدّا عً ٢شٜد بٔ سازث ١اير ٟنإ مبجابٚ ١يد ٙأٜكاّ َٛ ٖٛٚىل،
بٌ إٕ ايٓيب ٚىل شٜدّا إَس ٠دٝؼ َؤت ١عً ٢ؾشاب ١نباز ب ِٗٓٝابٔ عِ
ايٓيب ٚأخ ٙٛيف ايسقاع ١دعؿس بٔ أب ٞطايب .غري ذيو يف سر ايطٓ١
ايتاضع ١أزضٌ ايٓيب عًٝاّ بطٛز ٠ايتٛبٚ ١سر ؼت إَس ٠أب ٞبهس .نُا ال
ٜٛدد َا ٜٓؿ ٞإٔ عًّٝا نإ قُٔ دٝؼ إضاَ.١

 االختصاص بثهاء الهيب عليه:باملكابٌ ثبت ٚزٚد أسادٜح خاؾ ١بهجري َٔ ايؿشابٚ .١مجً ١ايكٍٛ
مما ضبل َٔ استذادات بادتُاع ؾكا ٌ٥يف عً ٞتؿسقت يف غري ،ٙإٔ األَس
ْطيب بني ايؿشاب ١زقٛإ اهلل عِٓٗ ،ؾُا اختـ ٖرا ب٘ ،اختـ بػريٙ
آخسَٚ ،ا تؿٛم ٖرا ؾ ٘ٝتؿٛم ذيو يف غري ،ٙؾهإ فتُعاّ اضتطاعت ايكٝاد٠
ايؿر ٠يًٓيب إٔ ؼ ٍٛايؿسٚم إىل ساي ١تهاٌَ تؿب مبذُٛعٗا يف خدَ١
ايد ٜٔاإلضالَ.ٞ

األدلة اخلاصة
َٔ املٓاضب قبٌ ايٛيٛز يف أِٖ االضتدالالت اـاؾ ١ايتٓ ٜ٘ٛإىل إٔ
نٌ ايؿسم اإلضالَ ١ٝتعتُد يف اضتدالالتٗا ايٓكً ١ٝيف قكاٜاٖا عً ٢ثالث١
َطتٜٛات:
أٚهلا :ايكسإٓ ايهسْٚ :ِٜؿٛؾ٘ إَا إٔ ته ٕٛقطع ١ٝايدالي ١براتٗا
ٖٚر ٙمما ال وتٌُ االختالفٚ ،أَا إٔ ته ٕٛظٓ ١ٝايداليٖٚ .١ر ٙؼتٌُ
االختالف ٚؼتاز ملطاْد ٠خازد ١ٝتكٚ ٟٛدٗ ١االضتدالٍ ،قد تهٖ ٕٛرٙ
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املطاْدْ ٠كً ١ٝأ ٚعكًٜٚ .١ٝعتُد َد ٣قب ٍٛتسدٝح اضتدالٍ ٚدٗ ١عً٢
أخس ٣يف ايٓـ ايكسآْ ٞظين ايدالي ١عً ٢ق ٠ٛايدي ٌٝاملطاْد يف إؾادت٘
ايعًِ ايٝكٝين أ ٚايعًِ ايعين.
ثاْٗٝا :اؿدٜح ايٓب :ٟٛنٌ ايؿسم اإلضالَ- ١ٝعدا قً ١قدميَٓ ١دثس٠
ٚسداثٝني -وتذ ٕٛباألسادٜح ايٓب ١ٜٛيهٔ تؿاٚتت عٓا ١ٜنٌ ؾسق١
باؿدٜح ايٓبٚ ،ٟٛبسش َٔ ايٛضط ايطين -فاشاّ َٔ -عسؾٛا بأٌٖ
اؿدٜحٖٚ ،ؤال ٤أؾسغٛا دٗدِٖ يف ايعٓا ١ٜباؿدٜح ست ٢ؾري ٙٚعًُاّ
قاُّ٥ا برات٘ َٔ بني ايعً ّٛاإلضالَ ،١ٝؾعٓٛا بدزاض ١األسادٜح ملعسؾ ١دزد١
ؾدقْ ١ٝطبتٗا يًٓيب ٚبايتاي ٞؾالس ١ٝاالستذاز بٗاٚ ،يف ٖرا ايػإٔ
اٖتُٛا ظسح ٚتعد ٌٜزٚا ٠اؿدٜحٚ ،ايرتادِٚ ،تكطُٝات اؿدٜح َٔ
سٝح َد ٣ؾشت٘ ٚإؾادت٘ يٝك ١ٝٓٝأ ٚظْٓ ١ٝطبت٘ إىل ايٓيبٚ ،بريو ٜهْٕٛٛ
ِٖ أؾشاب املٗٓ َٔٚ ،١املٓطكٚ ٞاملعك ٍٛإٔ ٜه ٕٛزأ ِٜٗيف سدٜح َا
َكدَا عً ٢غريِٖ .خؿٛؾاّ ٚإٔ نٌ طا٥ؿ ١ملا مل ػد يف ايكسإٓ َا ٜؤٜد
قكاٜاٖا ؾأت الختالم أسادٜح ْب ،١ٜٛنُا ال تبد ٚايٛدٗات ايطٝاض- ١ٝ
أضاع اؾرتام املطًُني  -ذات تأثري يف إٜساد األسادٜح يف َدْٚاتِٗ
َكازْ ١بػريِٖ ممٔ ٜعٗس ايتعؿب ٚاقشاّ دًٝاّ يف بعض َا ْكًٛا َٔ
أسادٜحٚ ،يف دٌ األسادٜح ذات املطش ١ايطٝاض.١ٝ
ثايجٗا :نتب ايطريٚ ٠ايتازٜذٖٚ :ر ٙتهاد ته ٕٛذات ق ١ُٝغدٜد٠
االنؿاض ناضتدالالت ي ٛأخكعت يًدزاض ١ايٓكد ١ٜايؿاسؿ ،١أ ٚيٛ
طبكت عًٗٝا ايكٛاعد ايٓكد ١ٜيًشدٜح ايٓب.ٟٛ
 َٔٚاملًؿت يف ٖرا ايؿدد إٔ ايػٝعٜ ١كع ٕٛقُٔ قا١ُ٥
اضتدالالتِٗ اـاؾ ١أسادٜح َٓطٛب ١يًٓيب ٚزدت يف نتب ايتازٜذ
اؿدٜح.
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ٚضٝتِ ايرتنٝص تايٝاّ عً ٢االضتدالالت اـاؾ ١يًػٝع ،١ذات األُٖ١ٝ
ٚاييت ٚزدت يف نتب أٌٖ اؿدٜح َتذٓبني اضتدالالت أسادٜح نتب
ايتازٜذ أ ٚاألسادٜح اييت اختًكٖٛا ٚدْٖٛٚا يف نتبِٗ ،ؾأٌٖ ؾٔ اؿدٜح
أٚىل َٔ غريِٖ طاملا ضٓدخٌ َٝدإ ايؿكاٚ ٌ٥االؾطؿا ٤اضتٓادّا
يألسادٜح ايٓب.١ٜٛ
َٚس ٠أخس ٣ميهٔ تكط ِٝاالضتدالالت اـاؾ ١إىل طا٥ؿتني أدي ١عاَ١
بأٌٖ بٝت ايٓيبٚ ،أدي ١كؿٛؾ ١باإلَاّ عً:ٞ

 أدلة عامة بأهل البيت:ٜهَ ٕٛالُ٥اّ ٖٓا ،نريو ،قاٚي ١ؾِٗ بعض األيؿاظ ايكسآْ ١ٝيف ق٤ٛ
ايكسإٓ ْؿط٘ نُدخٌ قسٚزٜ ٟطاعد عً ٢تؿهٝو ايتباضات ذات ؾً١
بٗرا ايٓٛع َٔ األديٚ .١ضٓتٓا ٍٚيؿعني أضاضٝني ُٖا آٍٚ ،أٌٖ.
ٚعالقتُٗا بايرز:١ٜ
 آل :يػٜٛاّ تعين آٍ ايسدٌ أًٖ٘ ٚعٝاي٘ٚ ،أتباع٘ ٚأْؿاز.ٙباضتعساض آٜات قسآْٜ ١ٝتهػـ املكؿٛد ايكسآْ ٞبايًؿع.١
ه ِِ ضُ ٤َ ٛايِعَرَابٔ".1
ٜك ٍٛتعاىلَٚ " :إٔذِ َْذََِٓٓٝانُِ َِٔٓٔ آٍٔ ؾٔسِعََٜ َٕ ِٛطُُ ََُْٛٛ
"َٚيَكَدِ َأخَرَِْا آٍَ ؾٔسِ َع َِٕٛبٔايطِّٓٔنيَ ََْٚكِـٕ ََٔٔ ايجَُٖسَاتٔ يَعًَٖ ُِِٗ
َٜرٖنٖسُ.2"َٕٚ
ٔ َِٔٔ آٍٔ ؾٔسِ َعَٜ َٕ ِٛهُِتُِ إٔميَاَُْ٘".3
دٌْ َُؤَِٔ ْ
"َٚقَاٍَ زَ ُ
" َََِّٜٛٚتَكُ ُّ ٛايطَٓاعَ ُ١أَ ِدخًُٔٛا آٍَ ؾٔسِعَ َِٕٛأَغَ ٓدَ ايِعَرَابٔ".1
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ه ِِ إٔ َْٓ ُِِٗ أَُْاعْ ََٜتطََٗٓسُ.2"َٕٚ
"أَخِ ٔسدُٛا آ ٍَ يُٛطٕ َٔٓٔ قَسَِٜتٔ ُ
ب َٚا ِيشٔهَُِ ََٚ ١آتََِٓٝا ُِِٖ ًَُِهّا َععُٔٝاّ".3
"ؾَكَ ِد آتََِٓٝا آٍَ إٔبِسَأٖ َِٝايِهٔتَا َ
"َٜسٔثُٓٔٔ ََٜٚ ٞسخُ َِٔٔ آ ٍٔ َٜعِكُٛبَ".4
ٜالسغ يف اآلٜات ايطابك ١إٔ يؿع ١آٍ تػٌُ املعٓ ٢ايًػ َٔ ٟٛأٌٖ،
ٚأتباع ،أ ٟإَهاْ ١ٝاغتُاهلا عً ٢ايكساب ١ايعك .١ٜٛبٝد إٔ َٔ غري املُهٔ
إضكاط مجٝع اآلٜات ايٛازد ٠ؾٗٝا يؿع ١آٍ ،عًَ ٢عٓ ٢األٌٖ بعهظ
إَهاْ ١ٝإضكاطٗا يف اؾُٝع عًَ ٢عٓ ٢األتباع ،أ ٟأتباع ايٓٗر ٚايطسٜك.١
ؾُٔ ايٛاقح إٔ آٍ ؾسع ٕٛيٝظ املكؿٛد بِٗ أًٖ٘ ٚذزٜت٘ ،بٌ أتباع٘ ،إذ
إٔ َٔ أتباع ؾسع ٕٛظاٖساّ َٔ ٜهتِ إمياْ٘ ،ؾٌٗ ٜدخٌ ٖرا املؤَٔ قُٔ
"أدخًٛا آٍ ؾسع ٕٛأغد ايعراب"ٚ .أٜكاّ ٌٖ ٜدخٌ املؤَٓ َٔ ٕٛذز١ٜ
ؾسع ٕٛيف آ ١ٜايعراب َٔٚ ،املًؿت نريو إٔ أغًب اآلٜات املتكُٓ١
يؿع" ١آٍ" تػري إىل ٚسد ٠ايصَإ بني األتباع ٚاملتبٛع أ ٚاملعاؾس ،٠مبعٓ٢
إٔ آٍ ؾسع ِٖ ٕٛأتباع ؾسعٚ ٕٛقت سٝات٘ ،قاٍ تعاىل "ٚأغسقٓا آٍ
ؾسع"ٚ ."ٕٛأخسدٛا آٍ يٛط".
ٚيف ا آل ١ٜاملتعًك ١بإبساٖ" ِٝآتٓٝا آٍ إبساٖ "ِٝإغاز ٠ـؿٛؾ ١ٝبين
إضسا ٌٝ٥ؾٗ ١متاٖ ٞاألتباع َع ايكساب ١ايعك ،١ٜٛؾبٓ ٛإضسا ِٖ ٌٝ٥أتباع
إبساٖٜٚ ِٝعكٛب ِٖٚ ،ذات ايٛقت َٔ ذزٜتُٗاٖٚ .را َا تؤٜد ٙاؿسن١
ايتازى ١ٝيًد ٜٔايٛٗٝد ٟإذ نإ بٓ ٛإضسا ِٖ ٌٝ٥األغًب ١ٝايطاسكَٔ ١
َعتٓك ٞذيو ايد ٜٔاير ٟمل ٜهٔ دّٜٓا عاملٝاّ أ ٚتبػريّٜا ٚإمنا نإ دّٜٓا قَٝٛاّ.
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ٚتٓكبط اآل ١ٜأنجس يف َديٛهلا ي ٛمحًت عًَ ٢ؿٗ ّٛاألتباع ال ايرز١ٜ
ضُٝا يف اإلغاز ٠إىل املًو ايعع ،ِٝإذ ي ٛأخرْا مبؿٗ ّٛايرز ١ٜؾًِ ٜتطٔ
يبين إضساًَ ٌٝ٥و عع ِٝإال يطًُٝإ ،ستًَ ٢ه٘ زغِ َهْٛات٘ اـازق١
يًعاد َٔ ٠تطدري يًسٜح ٚاؾٔ إال أْ٘ َٔ سٝح زقع ١ممًهت٘ أزقاّ ٚغعباّ
مل ٜتذاٚش بعض ؾًططني املعسٚؾ ١اآلٕ ٚمل ٜتعد ايػعب ايٛٗٝد.ٟ
ؾُٝا ي ٛأخرْا اإلغاز ٠مبؿٗ ّٛاألتباع الْكبط املدي ٍٛن ٕٛايدٜٔ
ايٛٗٝدٚ ٟاملطٝشٚ ٞاإلضالَ ٖٞ ٞاَتدادات يد ٜٔإبساٖٚٚ ،ِٝاقعّٝا
سككت ايدٚي ١ايسَٚاْ ١ٝاملطٝشٚ ١ٝاسد َٔ ٠أععِ االَرباطٛزٜات يف
ايتازٜذ ٚأطٛهلا َدٚ ٠نريو ايدٚي ١اإلضالَ ١ٝبعد ٚؾا ٠ايٓيب قُد عً٘ٝ
ايؿالٚ ٠ايطالّٚ ،ايد ٍٚاملطٝش ١ٝيف عؿٛز كتًؿ.١
ٜؤٜد إٔ َؿٗ ّٛاألدٜإ ايطُا ١ٜٚاَتداد يًد ٜٔاإلبساٖ ُٞٝقٛي٘
تعاىلَٜ َََٔٚ" :سِغَبُ عَٔ ًََٔٓٓ ٔ١إٔبِسَأٖ َِٝإٔالَٓ ََٔ ضَؿَٔ٘ َْ ِؿطَُ٘"ٚ ،1قٛي٘ "َٚقَايُٛا
نُُْٛٛا ُٖٛدّا أََْ ِٚؿَازَ ٣تَِٗتَدُٚا ُقٌِ بٌَِ ًََٔٓ َ١إٔبِسَأٖ َِٝسَٓٔٝؿّا"ٚ ،2قٛي٘ تعاىل:
شطْٔٔ َٚاتََٓبعَ ًََٔٓ َ١إٔبِسَأَِٖٝ
سطَُٔ دّٜٔٓا ََُِٔٓٔ أَضِ ًََِ َٚدَُِٗ٘ ئًَٓ٘ٔ ِ َُ َُٖٛ َٚ
"َ َِٔ َٚأ ِ
ٞ
سَٓٔٝؿّا"ٚ ،3قٛي٘ "إٕٖٔ أَِٚيَ ٢ايٖٓاعٔ بٔإٔبِسَأٖ َِٝئًٖرٔ َٜٔاتٖبَعََُٖٚ ُٙٛرَا ايٖٓبٔ ٗ
َٚايٖرٔ َٜٔآ َُٓٛا َٚايًُٖ٘ َٚئ ٗٞايِ ُُؤَِٔٓٔنيَ"ٚ ،4قٛي٘ "ُقٌِ إََْٖٔٓٓٔ ٞدَأْ ٞزَبٔٓ ٞإٔيَ٢
ؾٔسَاطٕ َُطِتَكٔ ِٕٝدّٜٔٓا قَُّٔٝا ًََٔٓ َ١إٔبِسَأٖ َِٝسَٓٔٝؿّا"ٚ ،5قٛي٘ "ُثَِٓ أَ ِٚسََِٓٝا إٔيَِٝوَ أَ ٕٔ
هِِ إٔبِسَأٖ َٔٚ ،7"َِٝايٛاقح إٔ
اتَٓٔبعِ ًََٔٓ َ١إٔبِسَأٖ َِٝسَٓٔٝؿّا"ٚ ،6قٛي٘ "ًَٖٔ َ١أَبُٔ ٝ
إٔ األب ٠ٛيف ٖر ٙاآل ٖٞ ١ٜأب ٠ٛد ١ٜٝٓن ٕٛاـطاب َٛدٗا يًُطًُني
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بؿسف ايٓعس عٔ أعساقِٜٗٚ .ؤند ذيو قٛي٘ تعاىل عً ٢يطإ إبساِٖٝ
"ؾََُِٔ تَبٔعَٓٔ ٞؾَإُْٖٔ٘ َِّٔٓٚ .1"ٞأب ٠ٛإبساٖ ِٝنأَْ ١َٛطا ٤ايٓيب قُد يًُؤَٓني
"َٚأَشَِٚادُُ٘ أََُٖٗاتُ ُِِٗ" .2ؾاألَٖٓ ١َٛا دٚ ١ٜٝٓيٝطت د.١ٝٓٝ
إذٕ ؾاألؾٌ يف يؿع" ١آٍ" األتباعَ ،3ع إَهاْ ١ٝإٔ ٜدخٌ يف ايًؿع١
ذ ٚٚايكساب ١ايعك ١ٜٛغسٜط ١تٛؾس اإلتباع.
ٚأخرياّ ٜالسغ يف يؿع ١آٍ أْٗا ال تطٓد يػري ايعاقٌ سطب ٚزٚدٖا
ايكسآْٚ ،ٞعً ٘ٝال ٜؿح إٔ ٜكاٍ "آٍ ايبٝت" أ" ٚآٍ ايكس."١ٜ
 أهل :أتت يف ايكسإٓ ايهس ،ِٜساٍ إضٓادٖا يًعاقٌَ ،عرب ٠عٔايكساب ١ايعكٜ ،١ٜٛك ٍٛتعاىل "ََْٚادَُْٛ ٣حْ زٖبُٖ٘ ؾَكَاٍَ زَبِّ إٕٖٔ ابِٓٔ َِٔٔ ٞأًَِٖٔٞ
هُِ ا ِيشَانُٔٔنيَ ،قَاٍَ َٜا ُْٛحُ إُْٖٔ٘ يَِٝظَ َِٔٔ أًَِٖٔوَ
َٚإٕٖٔ َٚعِدَىَ ا ِيشَلٗ َٚأَْتَ َأسِ َ
إُْٖٔ٘ عَ ٌَُْ غَِٝسُ ؾَا ٔيحٕ" ،4يف ايٓؿْ ،ٞؿ ٞيتأثري ايكساب ١ايعكَ ١ٜٛع عدّ
ٔ
االتبٓاعٚ ،يٝظ ْؿٝا يًكساب ١ذاتٗاٜٚ .ك ٍٛتعاىل" :ؾَأَضِسٔ بٔأًَِٖٔوَ بٔ ٔكطِعٕ َٔٓ َ
هِِ َأسَدْ إٔال اَِسَأَتَوَ"ٜٚ .5ك" ٍٛؾَأَلََِٓٝاَٚ ُٙأًََُِٖ٘ إٔيَٓا
ايًََِٓٚ ٌٔٝيَا ًَِٜتَؿٔتِ َٔٓ ُ
اَِسَأَتَ٘"ٜٚ ،6ك" :ٍٛاذَِٖبُٛا بٔكَُٔٝؿَٖٔ ٞرَا ؾَأَيِكُ ُٙٛعًَََٚ ٢دِ٘ أَبَِٜٔ ٞأتٔ بَؿٔريّا
هِِ َأدَُِعٔنيَ"ٜٚ ،7كَٚ" ٍٛادِعٌَ ئَٓٚ ٞشٜٔسّا َِٔٓٔ أًََِٖٖٔ .ٞازَُٕٚ
َٚأِتُ ْٞٔٛبٔأًَِٖٔ ُ
َأخٔ .8"ٞمما ضبل ٜتبني بإٔ يؿع" ١آٍ" أٚضع دالي َٔ ١يؿع" ١أٌٖ" اييت
ؽتـ بايكساب ١ايعكٚ ،١ٜٛاألٚىل باإلَهإ إٔ تػٌُ ايجاْ ١ٝإال إٔ َعٓاٖا
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األؾً ٖٛ ٞاألتباع .عكب ٖرا املدخٌ ْطتعسض أِٖ األدي ١ايعاَ ١بأٌٖ
ايبٝت:
ه ُِ
* آية التطهري :املكؿٛد قٛي٘ تعاىل "إَُْٖٔا ُٜسٜٔدُ ايًُٖ٘ ئُٝرِٖٔبَ عَِٓ ُ
ايسدِظَ أَ ٌَِٖ ايِبَِٝتٔ َُٜٚطَِّٗسَ ُنِِ َتطِٗٔريّا"ٚ .1ايعباز ٖٞ ٠دص َٔ ٤آ ١ٜال آ١ٜ
ِّ
ناًَٜٚ ١طتٓد عًٗٝا ايػٝع ١يف إثبات خؿٛؾ ١ٝقساب ١ٝعك ١ٜٛؾٗٝا َٓش١
تؿك ١ًٝٝإهلٚ .١ٝبػأْٗا ميهٔ إٜساد املالسعات ايتاي:١ٝ
 اآل ١ٜناًَٚ ١اآلٜات قبًٗا ٚبعدٖا تػري بٛقٛح إىل ْطا ٤ايٓيب. مما تدٍ عً ٘ٝيؿع ١أٌٖ يف ايكسإٓ ،ايصٚدٜ ،١ك ٍٛتعاىل يف بػاز٠ضشَامَ
ضشَامَ َٚ ََٔٔٚزَا ٔ٤إٔ ِ
كشٔهَتِ ؾََبػٖسَِْاَٖا بٔإٔ ِ
ايٛيد "َٚاَِسَأَتُُ٘ قَا ْ١َُٔ٥ؾَ َ
َٜعِكُٛبَ ،قَايَتِ َٜا ًََِٜٚتَ ٞأَأَئدُ َٚأََْا َعذُٛشْ ََٖٚرَا بَعًِٔ ٞغَِٝدّا إَٕٔٓ َٖرَا َيػَْ٤ِٞ
هِِ أَ ٌَِٖ
َعذٔٝبْ قَايُٛا أَتَ ِعذَبٔنيَ َِٔٔ أََِسٔ اي ًَٓ٘ٔ َزسَُِتُ ايًَٓ٘ٔ َٚبَسَنَاتُُ٘ عًََُ ِٝ
ايِبَِٝتٔ إَُْٔٓ٘ سَُٔٝدْ َٓذٔٝدْ".2
 االستذاز ايػٝع ٞبٓ ٕٛايٓط ،٠ٛؾإذا نإ املكؿٛد ْطا ٤ايٓيب ؾكطيكاٍ يٝرٖب عٓهٔ ايسدظ أٌٖ ايبٝت ٜٚطٗسنٔٚ ،عًٖ ٢را ؾُٔ
املكؿٛد إىل داْب شٚد ١إبساٖ ِٝيف اآل ١ٜاألخري٠؟ ؾكد ٚزدت بؿٝػ١
اؾُع بامل.ِٝ
إقاؾ ١إىل إٔ ٖٓاى َٔ قاٍ اضتددَت امل ِٝبدالّ َٔ ْ ٕٛايٓط٠ٛ
يدخ ٍٛايٓيب األنسّ ٚإبساٖ ِٝعًُٗٝا ايطالّ يف ايتطٗري ٚاملبازن ،١ؾإٕ
آٜات أخس ٣اضتددَت امل ،ِٝؾٝػ ١اؾُع يف سل ايصٚدَٗٓ ،١ا قٛي٘ تعاىل
يف إسد ٣قؿـ َٛض" ٢إٔذِ زَأََْ ٣ازّا ؾَكَاٍَ ئأًَِٖٔ٘ٔ اَِهُجُٛا إْٔٔٓ ٞآَ َْطِتُ َْازّا
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هِِ ََِٔٓٗا بٔكَبَظٕ"ٜٚ ،1ديٌ أنجس عً ٢إٔ املكؿٛد شٚدَٛ ١ض ٢قٛي٘
يَعًَٔٓ ٞآَتُٔ ٝ
دٌَ َٚضَازَ بٔأًَِٖٔ٘ٔ آَْظَ َٔٔ دَأْبٔ ايطُٓٛزٔ َْازّا
تعاىل " َؾًََُٓا قَكََُٛ ٢ضَ ٢ايَِأ َ
قَاٍَ ئأًَِٖٔ٘ٔ اَِهُجُٛا إْٔٔٓ ٞآَْطِتُ َْازّا ٓيَعًَٔٓ ٞآتٔٝهُِ ََِٔٓٓٗا ٔبدَبَسٕ"ٚ .2يف األغًب
إٔ املكؿٛد شٚدت٘ إذ مل ٜسد يف ايكسإٓ أ ٚاؿدٜح ايؿشٝح َا ٜػري إىل
ٚدٛد زضٌ َٔ بين إضسا ٌٝ٥تٓتطب ملٛض ٢عدا َا أغازت إي ٘ٝايتٛزأَ ٠
ٚدٛد ٚيد ملٛض ،٢يهٔ املعً ّٛإٔ ايتٛزا ٠دِّْٚت بعد َٛض ٢بكس ٕٚأقًٗا
مخط ١قس.ٕٚ
 ايتطٗري يٓطا ٤ايٓيب ؾك ،١ًٝيهٓٗا ميهٔ إٔ تطس ٟعًَ ٢ؤَٓنيهِِ َِٔٔ سَسَزٕ َٚيَهِٔٔ ُٜسٜٔدُ
آخس ٜٔنُا ٜك ٍٛتعاىل "ََا ُٜسٜٔدُ اي ًُٖ٘ ئَٝذِ َعٌَ عًََُ ِٝ
هِِ" ،3ضٝام اآلٜ ١ٜتشدخ عٔ طٗاز ٠سط١ٝ
ئُٝطَِّٗسَ ُنِِ َٚئُٔٝتِٖ ْٔعَُِتَُ٘ عًََُ ِٝ
يهٔ عبازٚ" ٠يٝتِ ْعُت٘" إغاز ٠إىل إٔ األٚاَس يٝطت ؾكط يًطٗاز٠
ٔ
هِِ َٔ ِ
هِِ ايٓٗعَاعَ أَ ََََُٜٓٓٚ َُِ٘ٓٔ ّ١صٍُِّ عًََُ ِٝ
اؿطٚ ١ٝنرا قٛي٘ تعاىل "إٔذِ ُٜػَػُِّ ٝ
هِِ ٔزدِصَ ايػِٖٝطَإٔ َٚئَٝسِبٔطَ عًََ٢
ايطَُٖاََ ٔ٤ا ّ٤ئُٝطَِّٗسَ ُنِِ بٔ٘ٔ َُٜٚرِٖٔبَ عَِٓ ُ
ه ِِ َُٜٚجَبِّتَ بٔ ٔ٘ ايِأَقِدَاَّ".4
قًُُٛبٔ ُ
* الكساء :إدخاٍ غري ْطا ٤ايٓيبٚ ،ؼدٜداّ عًٚ ٞؾاطُٚ ١اؿطٔ
ٚاؿطني زق ٞاهلل عِٓٗ يف آ ١ٜايتطٗري ٜطتٓد باألضاع يدي ٌٝخازدٞ
َٔ سدٜح ُٜعسف عدٜح ايهطاٚ ،٤ؾ ٘ٝأْ٘ عٓدَا ْصيت آ ١ٜايتطٗري دعا
ايٓيب عًٝا ٚؾاطُٚ ١اؿطٔ ٚاؿطني ؾُد عً ِٗٝنطاٚ ّ٤قاٍ :ايًِٗ ٖؤال٤
أٌٖ بٝيت ايًِٗ اذٖب عِٓٗ ايسدظ ٚطٗسِٖ تطٗريّا ٚتال اآل.١ٜ
ٚاملػٗٛز إٔ زا ٟٚاؿدٜح ايطٝد ٠أّ ضًُ ١شٚز ايٓيبٚ ،ايسٚا ١ٜعٓٗا
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َٛدٛد ٠يف نتب ايػٝع ١نايهايف يًهًٝينٚ ،األَاي ٞيًطٛضٚ .ٞباـؿٛف
ميهٔ إٜساد املالسعات ايتاي ١ٝبػإٔ اؿدٜح:
 اؿدٜح ٚزد بسٚاٜات كتًؿٚ ١أنجس طسق٘ قعٝؿ ١إال َا دا ٤يفؾشٝح َطًِ عٔ ايطٝد ٠عا٥ػ.١
 َٔ ضٝام اؿدٜح إٔ َا ؾعً٘ ايٓيب ٜأت ٞيف إطاز ٜك ٘ٓٝإٔ اآل١ْٜصيت يف أشٚاد٘ٚ ،زغبت٘ يف دخ ٍٛاألزبع ١يف َدي ٍٛاآلٚ ،١ٜي ٛناْٛا
داخًني يف اآل ١ٜابتدا ّ٤ملا استاز ايٓيب يؿعٌ َا ؾعٌٚ ،نإٔ اؿادث ١عً٢
ضب ٌٝدعا ٤ايٓيب بإٔ ٜٓدزز األزبع ١يف َدي ٍٛاآلٚ .١ٜضٓتذٓب ٖٓا ْكاؽ
اعتكادات ايػٝع ١يف االضتدالٍ عً ٢عؿُ ١أُ٥تِٗ َٔ ٖر ٙاآلٚ ،١ٜنرا
سؿسٖا بٓا ٤عً ٢اؿدٜح يف َٔ عسؾٛا بأٌٖ ايهطا ،٤ايٓيب ،عً ،ٞؾاطُ،١
اؿطٔ ،اؿطنيٚ ،إخساز ْطا ٤ايٓيب َٓٗا ،باعتباز إٔ اآل ١ٜابتداٚ ٤اقش١
يف َٔ املكؿٛد بٗا.
هِِ عًََِٔ٘ٝ
* آية املودة لذوي القربى ٖٞٚ :قٛي٘ تعاىل "ُقٌِ يَا أَضِأَيُ ُ
َأدِسّا إٔيٖا ايِ ََُٛدٖ َ٠ؾٔ ٞايِكُسِبَٖٚ ،1"٢ر ٙأٜكاّ دص َٔ ٤آٜٚ .١ٜعتربٖا ايػٝع١
ديٝالّ عًٚ ٢دٛب املٛد ٠يف قساب ١ايٓيب ٜٚكَ ُٕٛٓٝد ٣االيتصاّ ايدٜين مبد٣
سب قساب ١ايٓيب ،مبٔ ؾ ِٗٝايرز ١ٜاهلامشٚ .١ٝباـؿٛف ميهٔ إٜساد بعض
املالسعات:
 ايطٛز َٔٚ ٠بٗٓٝا اآلَ ١ٜه ،١ٝنُا يف ايسٚاٜاتَٚ ،ا تتكُٓ٘ َٔخؿا٥ـ ايعٗد ايكسآْ ٞاملهٚ ،ٞبايتاي ٞؾاحملاٚز ٠با ١ٓ٥يف نْٗٛا َٛدٗ١
عً ٢يطإ ايٓيب يػري َطًُنيٚ ،يريو ؾُٔ غري املعك ٍٛإٔ ٜطًب َِٓٗ
 ٖٛٚيف األؾٌ قٌ ألذٜتِٗ إٔ ٜٛدٚا قسابتٜ٘ ،ؤٜد ذيو َا أٚزدَ ٙؿطسٕٚ
َٔ إٔ املعٓ :٢ال أضأيهِ َكابالّ غري إٔ تساعٛا قسابيت َٓهِ ٚؽًٛا بٝين
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ٚبني ايدعٖٚ ،٠ٛرا املعَٓ ٖٛ ٢ا تؤٜد ٙاألسادٜح ايؿشٝشٚ ،١ال ٜعكٌ
نريو إٔ ٜطأٍ ايٓيب قسٜػا َٛد ٠قسابت٘ ؾُٝا أنجس ٖر ٙايكساب ١عً ٢ايهؿس
يف ايعٗد امله.ٞ
 َٛد ٠املػسنني يكساب ١ايٓيب قا ١ُ٥باألضاعَٚ ،عٝازِٖ يف ذيون ٕٛقسٜب ايٓيب َتبعّا ي٘ أّ ال ؾٝه ٕٛاملكؿٛد قسابت٘ ٖ.َِٗٓ ٛ
 َا تطسم ي٘ ايكسإٓ َٔ تٛؾٝات بكسابات عك ١ٜٛاضتددّ يؿغسطَاّْا َٚبٔرٔ ٟايِكُسِبَ٢
"ذٚ "ٟيٝظ "يف" ٜك ٍٛتعاىل "َٚبٔا ِيَٛائدَٔ ِٜٔٔإ ِ
َٚايَِٝتَاَََٚ ٢ايِ َُطَانٔنئ َٚا ِيذَازٔ ذٔ ٟايِ ُكسِبَٜٚ ،1"٢كَٚ" ٍٛاعًَُُِٛا أََُْٖا غَُِٓٔتُ ِِ
َِٔٔ غَ ٕ٤ِٞؾَإَٖٔ ئًٖ٘ٔ خُُُطَُ٘ َٚئًسٖضَُٚ ٍٔٛئرٔ ٟايِكُسِبَٜٚ ،2"٢ك" ٍٛإٕٖٔ ايًَٖ٘ َٜأَُِسُ
سطَا ٕٔ َٚإٜٔتَا ٔ ٤ذٔ ٟايِكُسِبَٜٚ ،3"٢كَٚ " ٍٛآتٔ ذَا ايِكُسِبَ ٢سَكُٖ٘".4
بٔايِعَدِ ٍٔ َٚائِإ ِ
 األؾٌ يف ايسضاالت ايطُاٚ ١ٜٚايٓبٛات أْٗا ال تبشح عٔ أدسهِِ عًَََِٔٔ ِٔ٘ٝ
دْٜ ،ٟٛٝك ٍٛتعاىل عً ٢يطإ أْبٝا ٤مبٔ ؾْ ِٗٝبٓٝا "َََٚا أَضِأَيُ ُ
ٔ
هِِ عًََِ َٔ ِٔ٘ٝ
َأدِسٕ إِٕٔ َأدِسٔ َٟإٔيٖا عًََ ٢زَبِّ ايِعَائَُنيَ"ٜٚ ،5كُ" ٍٛقٌِ ََا أَضِأَيُ ُ
هِِ عًَََ ِٔ٘ٝأدِسّا
َأدِسٕ إٔيٖا َِٔ غَا َ٤إَِٔ َٖٜتدٔرَ إٔيَ ٢زَبِّ٘ٔ ضَبًّٔٝا"ٜٚ ،6ك" ٍٛيَا أَضِأَيُ ُ
إِٕٔ َأدِسٔ َٟإٔيٖا عًََ ٢ايٖرَٔ ٟؾطَسَْٔٚ .7"ٞوح ايكسإٓ ايٓيب عً ٢االقتدا٤
بطًٛنٝات األْبٝا ٤ايطابكني مبا يف ذيو عدّ طًب األدس ٚاملهاؾأ٠
ايدْٜ ،١ٜٛٝك ٍٛتعاىل "أُٚئَ٦وَ ايٖرَٖٔ َٜٔدَ ٣ايًُٖ٘ ؾَبُٔٗدَا ُُِٖ اقِتَدُٔ ٔٙقٌِ يَا
ه ِِ عًَََ ِٔ٘ٝأدِسّا إِٕٔ ُٖ َٛإٔيٖا ذٔنِسَ ٣ئًِعَائَُنيَ".8
أَضِأَيُ ُ
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 املٛد ٠يف األؾٌ ضًٛى إهاب ٞبني إْطإ ٚآخسٚ ،ي ٛاؾرتقٓا إٔاآل ١ٜتٓش ٛدٗ ١ايتؿطري ايػٝع ،ٞؾٗ ٞال متٓح َٝص ٠ذات طابع اضتجٓا،ٞ٥
ن ٕٛتعاي ِٝاإلضالّ مجً ١تؤند عً ٢ايطًٛى اإلهاب ٞايٛد ٟضٛا ٤داخٌ
اإلطاز ا إلضالَ ٞأ ٚبٚ ٘ٓٝبني اإلطازات األخسَ ٣ا ايتصَت عدّ ايعدا،٤
هِِ أَشَِٚادّا ئَتطِهُُٓٛا إٔيََِٗٝا
هِِ َِٔٔ أَِْ ُؿطٔ ُ
ٜك ٍٛتعاىل " ََِٔٔٚآَٜاتٔ٘ٔ إَِٔ خًََلَ يَ ُ
هِِ ََٛدَٖ َٚ ّ٠زسَُِٜٚ ،1"ّ١كَٚ" ٍٛيََتذٔدَٕٖ أَقِسَبَ ُِِٗ ََٛدٖ ّ٠ئًٖرٔ َٜٔآ َُٓٛا
َٚدَ َعٌَ بَُ َِٓٝ
ايٖرٔ َٜٔقَايُٛا إْٖٔا َْؿَازَٜٚ .2"٣ك ٍٛمبعٓ ٢أنجس مشٛال يٓاس ١ٝطبٝع ١ايعالق١
هِِ َٚبَ َِٔٝايٖرٔ َٜٔعَادَُِٜتِِ َِٔٓ ُِِٗ ََٛدَٖٚ ّ٠ايًُٖ٘ قَدْٔ ٜس
" َعطَ ٢ايًُٖ٘ إَِٔ َٜذِ َعٌَ بَُ َِٓٝ
َٚايًُٖ٘ غَؿُٛزْ َزسٔ )7( ِْٝيَا ََِٜٗٓا ُنُِ ايًُٖ٘ عَٔٔ ايٖرَٔ َٜٔيِِ ُٜكَاتًُُٔ ٛنِِ ؾٔ ٞايدِّٜٔٔ
ب
ططُٛا إٔيَ ِِٗٔ ِٝإٕٖٔ ايًَٖ٘ ُٜشٔ ٗ
َ َٚيِِ ُٜدِ ٔسدُٛنُِِ َِٔٔ دَٜٔازٔنُِِ إَِٔ تَبَسَٗٚ ُِِٖ ٚتُكِ ٔ
ططٔنيَ".3
ايُُِ ِك ٔ
 عً ٢أ ٟأضاع ٜتِ ؼدٜد قساب ١ايٓيب املػُٛيني باآل- ١ٜإذا ضًُٓاباملعتكد ايػٝع -ٞؾايهجري َٔ بٛٝت قسٜؼ  َٔٚغريٖا ي٘ قساب ١عك١ٜٛ
بايٓيب ضٛا ٤أناْٛا َٔ دٗ ١أب ٘ٝأ َٔ ٚدٗ ١أَ٘ ،أ َٔ ٚدٗ ١املؿاٖس .٠أّ
تتشدد َٔ خالٍ َٔ ق ٌٝإٕ ايؿدق ١سسَت عًٖٚ ،ِٗٝؤال ٤ؾ ِٗٝعدٜد
أقٛاٍ أقًٗا وؿسِٖ ببين ٖاغِ ؾكطٚ ،أٚضعٗا يٓاس ١ٝايكساب ١ايعك١ٜٛ
ٜؿً ٕٛإىل غايب ،ؾٝدخٌ ب ِٗٓٝبٓ ٛأَ .١ٝأّ ِٖ َٔ أعطٛا َٔ اـُظ
ؾٛزدت زٚاٜات أِْٗ بٖٓ ٛاغِ ٚبٓ ٛاملطًب إقاؾ ١يصٚدات ايٓيب،
ٚؽؿٝـ بين املطًب د ٕٚبين ْٛؾٌ ٚبين عبد مشظ  َِٗٓٚبٓ ٛأََ ١ٝع
أِْٗ بٓؿظ دزد ١ايكسابٜ ١ػري إىل إٔ ايكساب ١يٝطت ايعاٌَ اؿاضِ يف
األَسٚ ،بايسدٛع يًتازٜذ ايٓب ٟٛلد إٔ َص ١ٜإدخاٍ بين املطًب يف اـُظ
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نإ ْتٝذَ ١ػازنتِٗ ايٓكاي ١ٝيف ايعٗد امله ٞزغِ إٔ نجريا َِٓٗ َٔٚ
بين ٖاغِ مل ٜهْٛٛا َطًُني.
ٚيف نٌ األسٛاٍ ٜكع ايػٝع ١يف تٓاقكات املٛد ٠يف َٛقؿِٗ َٔ ايطٝد٠
عا٥ػ ١زق ٞاهلل عٓٗا شٚد ١ايٓيب ٚأسب ْطا ٘٥إي.٘ٝ
* آية املباهلة ٖٞٚ :قٛي٘ تعاىل "ؾََُِٔ سَادٖوَ ؾٔ َِٔٔ ٔ٘ٝبَعِدٔ ََا دَا ََ ٤ى
ََٔٔ ايِعٔ ًِِٔ ؾَ ُكٌِ تَعَا َيِٛا َْ ِدعُ أَبَِٓاََْ٤ا َٚأَبَِٓاُ َ٤نِِ ْٔ َٚطَاََْ٤ا ْٔ َٚطَاُ َ٤نِِ َٚأَِْ ُؿطََٓا
هِِ ُثِٖ َْبِتَ ٌِٔٗ ؾََٓذِ َعٌِ يَعَِٓ َ١ايًٖ٘ٔ عًََ ٢ايِهَاذٔبٔنيَ"ٚٚ .1زد سدٜح
َٚأَِْ ُؿطَ ُ
ؾشٝح ٜٛد٘ املكؿٛد باآلَ ١ٜؿاد ٙقاٚزْ ٠ؿاز ٣لسإ يًٓيب ٚإؾسازِٖ
عً ٢املطش ١اإلهل ١ٝيًُطٝح ،ؾأت ٢ايٓيب بعًٚ ٞؾاطُٚ ١اؿطٔ ٚاؿطني،
ٚؾطس ايػٝع ١ايٓطا ٤بؿاطُٚ ١األبٓا ٤باؿطٔ ٚاؿطنيٚ ،ايٓؿظ بعً ٞبٔ
أب ٞطايب يٝديًٛا بريو عًَ ٢ا ٜٛس ٞباملطاٚا ٠املطًك ١بني ايٓيب ٚعً.ٞ
ٚيف ايؿدد ميهٔ إٜساد عدد َٔ املالسعات:
 اؿادث ١سطب َا تؤند ايسٚاٜات ٚقعت يف ايطٓ ١ايعاغس ٠يًٗذس٠ٚسٗٓٝا ناْت نٌ بٓات ايٓيب عدا ؾاطُ ١قد تٛؾنيٚ ،بعض ايسٚاٜات تػري
إىل أْٗا ٚقعت يف ايطٓ ١ايجاْ ١ٝيًٗذس ،٠أ ٟقبٌ َٛيد اؿطٔ ٚاؿطني.
 املباًٖ ١عاد ٠ته ٕٛباألقسبا.٤ عً ٞنإ مبجاب ١ابٔ يًٓيبٚ ،ايك ٍٛبأْ٘ ْؿظ ايٓيب ٖ ٛادتٗادغسٜب َٔ بعض املؿطس.ٜٔ
 يؿع ١أْؿطهِ ال تكتك ٞاملطاٚاٚ ٠ؾكاّ ملا ٚزد يف ايكسإٓ ايهسِٜهِِ"ٜٚ ،2ك" ٍٛيَكَدِ َٖٔ ايًُٖ٘ عًََ٢
ٜك ٍٛتعاىل "يَكَدِ دَاُ َ٤نِِ زَضُ َِٔٔ ٍْٛأَِْ ُؿطٔ ُ
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ٔ
هِِ َٔ ِ
ايِ ُُؤَِٔٓٔنيَ إٔذِ بَعَحَ ؾٔ ِِٗٔ ٝزَضُٛيّا َِٔٔ أَِْ ُؿطٔ ِِٔٗ"ٜٚ ،1ك" ٍٛخًََلَ يَ ُ
هِِ أَشَِٚادّا" .2يف اآلٜتني األٚيٝني ،ال ٜكتك ٞن ٕٛايسضْ َٔ ٍٛؿظ
أَِْ ُؿطٔ ُ
(أْؿُظ) املؤَٓني املطاٚا ٠يف ايؿكٌ ٚاالؾطؿا ٤بٚ ٘ٓٝبٚ ،ِٗٓٝيف اآل١ٜ
األخري ٠اؾرتام يف اؾٓظ زغِ إٔ املسأْ َٔ ٠ؿظ ايسدٌٖ ،را إذا ضًُٓا
بتؿطري َؿطس ٜٔبإٔ ْؿظ ايٓيب ايٛازد ٠يف آ ١ٜاملباًٖ ١املكؿٛد بٗا عً.ٞ

* حديث الثقلني :قٛي٘ عً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ "ٚإْ ٞتازى ؾٝهِ
ثكًني أٚهلُا نتاب اهلل ؾ ٘ٝاهلدٚ ٣ايٓٛز ؾدرٚا بهتاب اهلل ٚاضتُطهٛا
ب٘ٚ ،...أٌٖ بٝيت أذنسنِ اهلل يف أٌٖ بٝيت أذنسنِ اهلل يف أٌٖ بٝيت أذنسنِ
اهلل يف أٌٖ بٝيت"ٚ .اؿدٜح بٗرا ايًؿغ ٖ ٛايؿشٝح مما ٚزد يف ٖرا
ايبابٜٚ ،أخر ايػٝع ١بأيؿاظ أخس ٣غري ؾشٝش ١عٓد أٌٖ اؿدٜح
ٜٚؿطسْٗٚا باؿح عً ٢إٔ ٖد ٣األَٚ ١ػٓب قالهلا َستبط بايتُطو
بهتاب اهلل عرب اتباع أٌٖ بٝت ايٓيب اير ٜٔوؿس ِْٗٚبرز ١ٜعًَٔ ٞ
ؾاطُٚ .١ميهٔ إٜساد املالسعات اآلت:١ٝ
 اؿدٜح تكُٔ ايتُطو بهتاب اهلل ٚيف ٖرا ايطٝام ايبدٜٞٗايهجري َٔ اآلٜات ايكسآْ ١ٝاملؤٜد ،٠أَا أٌٖ ايبٝت ؾًؿغ اؿدٜح ٚاقح يف
ايتٛؾ ١ٝبِٗ ،عً ٢ضب ٌٝاألَجً َٔ ،١باب اعتباز أشٚاد٘ أَٗات هلِ،
ٚعدّ اإلضا ٠٤نُا سؿٌ يف سادث ١اإلؾوٚ ،يٝظ يف ضٝام اؿدٜح َا ي٘
ؾً ١بايتد ٜٔعرب اتباع تؿطرياتِٗ ،نإٔ ٜكَ" ٍٛا إٕ متطهتِ بُٗا" ،نُا
يف زٚاٜات قسؾ.١
 أٌٖ ايبٝت سطب ايًؿغ ايكسآْ ٞاملكؿٛد بِٗ أشٚاز ايٓيب. -1آل عمران 164
 -2الروم 21
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أدلة خمصوصة بعلي بو أبي طالب
ضٓهتؿ ٞمبا ٜؿب يف ٖدف ٖر ٙاملاد ،٠ملا ؾٗٝا َٔ اغتبا ٙسٓٛي٘ ايؿهس
ايػٝع ٞإىل َطًُات َكدض ١تٓطشب عً ٢ايٛال ١ٜايطٝاضٚ ،١ٝتتكُٔ
املطأيَٛ ١قٛع ٞاملٓصيٚ ،١ايٛال:١ٜ
* املٓصي :١املكؿٛد بٗا َا عسف عدٜح املٓصي ٖٛٚ ١قٛي٘ عً ٘ٝايؿال٠
ٚايطالّ يعً ٞبٔ أب ٞطايب عٓدَا أَس ٙبايبكا ٤يف املدٚ ،١ٜٓايتدًـ عٔ
غص ٠ٚتبٛى ٚيؿع٘ ايؿشٝح ٚايهاٌَ سطب ايبداز" ٟإٔ زض ٍٛاهلل
خسز إىل تبٛى ٚاضتدًـ عًٝاّ ؾكاٍ :أؽًؿين يف ايؿبٝإ ٚايٓطا ،٤قاٍ أال
تسق ٢إٔ تهَ ٕٛين مبٓصيٖ ١ازَٛ َٔ ٕٚضٚ ،"٢شٜاد ٠عٓد َطًِ "إال أْ٘
ال ْيب بعدٜ ."ٟطتدٍ ايػٝع ١باؿدٜح عًٚ ٢ال ١ٜاإلَاّ عًٚ ٞاضتشكاق٘
َا ٚزد يف ايكسإٓ يف سل ٖاز ْٙٛٓٚ .ٕٚإىل إٔ ايػٝعٜ ١عتكد ٕٚبٛزٚد
اؿدٜح يف عدَٓ ٠اضبات َطتٓد ٜٔإىل زٚاٜات خاؾ ١بِٗٚ .ميهٔ َٓاقػ١
اؿدٜح يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
 ايػسن ١يف تبًٝؼ ايسضاي :١ايتبًٝؼ ٚادب نٌ َؤَٔ َٚطًِ ٚقدغازى يف ايعًُ ١ٝايدع ١ٜٛنجري َٔ ايؿشابٜ ،١ك ٍٛتعاىل "ُقٌِ َٖرٔ ٔٙضَبًٔٞٔٝ
هِِ أُ َٓ ْ١
أَدِعُ ٛإٔيَ ٢ايًٖ٘ٔ عًََ ٢بَؿٔريَ ٕ٠أََْا  َٔٔ َٚاتٖبَعَٜٓٔٚ ،1"ٞكَٚ" ٍٛيِتَهُٔ َٔٓٓ ُ
هِِ َٚأًَِٖٔٝهُِِ
َٜدِعُ َٕٛإٔيَ ٢ا ِيدَِٝسٔ"ٜٚ .2كَٜ" :ٍٛا أََُٜٗٓا ايَٓرٔ َٜٔآ َُٓٛا قُٛا أَْ ُؿطَ ُ
َْازّا"ٚ ،3ال ٜه ٕٛذيو إال مبطؤٚي ١ٝايدعٚ ٠ٛإال ؾهٌ ْؿظ زٖ ١ٓٝمبا
انتطبت َٔ عٌُ َٔٚ ،مجً ١االقتدا ٤بايسض ٍٛايدعٚ ٠ٛتبًٝؼ ايد ،ٜٔنُا
ٜدخٌ يف ذيو اآلٜات اؿاث ١عً ٢األَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس .أَا
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غسانٖ ١از ٕٚؾهاْت بايٓبٚ ٠ٛنريو ؾاؿدٜح سطِ األَس باإلغاز ٠إىل
"ال ْيب بعدٚ "ٟبايتاي ٞؾال ٜػازى عً ٞايٓيب بأ ٟدص َٔ ٤ؾك ١ًٝايٓب٠ٛ
إال َطؤٚي ١ٝايبالؽ عرب ايدعَ ٠ٛجً٘ يف ذيو َجٌ غري َٔ ٙاملطًُني.
 اـالؾ :١اـالؾ ١يف قؿٖ ١از ٕٚأ ٚعً ٖٞ ٞخالؾَ ١ؤقتٚ ،١تهٕٛديٝالّ عًٜ َٔ ٢ك ٍٛإٕ اـالؾٚ ١ايٛال ١ٜبتٛد ٘ٝإهل ،ٞؾؿ ٞاضتدالف
َٛض ٢هلازَ ٕٚا ٜؤند عً ٢أْٗا َؤقتٚ ١يٝطت داٚ ،١ُ٥ي ٛناْت دا١ُ٥
يهإ ذيو طعٔ يف عًِ اهلل -تعاىل اهلل عٔ ذيو -مبعٓ ٢أْ٘ ي ٛنإ
اضتدالف َٛض ٢هلاز ٕٚبأَس إهل- ٞنُا ٜك ٍٛايػٝع ١يف سل عًٚ -ٞإٔ
املكؿٛد ب٘ اـالؾ ١ايدا ١ُ٥ملا َات ٖاز ٕٚقبٌ َٛض.٢
 ايٛشاز :٠ناْت غص ٠ٚتبٛى بدا ١ٜايٓؿـ ايجاْ َٔ ٞايعاّ ايتاضعاهلذس ،ٟأ ٟقبٌ ٚؾا ٠ايٓيب بأقٌ َٔ عاَني ٚبعد قٝادت٘ اجملتُع اإلضالَٞ
يف املد ١ٜٓألنجس َٔ مثاْ ١ٝأعٛاّٚ ،ي ٛنإ املكؿٛد ايٓب ٟٛايٛشاز ٠مبعٓاٖا
ايطٝاض ٞأ ٚايدٜين ملا تسى ايٓيب ٖرا املٛقع غاغساّ  ٖٛٚايكا٥د ايؿر ط١ًٝ
أشٜد َٔ مثاْ ١ٝأعٛاّ .نُا مل تؿد ايسٚاٜات ضٛا ٤قبٌ تبٛى أ ٚبعدٖا إٔ
اإلَاّ عً ٞنإ َٔ نباز َطتػاز ٟايٓيبٚ ،مل تطذٌ ايطري ٠ايٓب ١ٜٛإغاز٠
عً ٞيًٓيب أ ٚطسس٘ زأٜاّ َا عدا َا ٜؿِٗ َٔ اعرتاق٘ ؾُٝا ىـ نتاب١
ٚثٝك ١ؾًح اؿدٜبٚ ،١ٝأٜكاّ مل ٜػتٗس تهًٝـ ايٓيب يإلَاّ عً ٞمبٗاّ
اضتجٓا ١ٝ٥خالف غري َٔ ٙايؿشاب .١قد ٜسد ٖٓا االستذاز بإزضاٍ ضٛز٠
ايتٛبَ ١ع عً ٞإىل أب ٞبهس يف سذ ١ايطٓ ١ايتاضع ١يًٗذسٖٚ .٠را أَس
طبٝع ٞألٕ نباز ايؿشاب ١ناْٛا يف بعج ١اؿرٚ ،يف َٓاضبات أخس ٣أزضٌ
ايٓيب عددا َٔ ايؿشاب ١بايكسإٓ يدع ٠ٛايكباٚ ٌ٥تعًُٗٝا ،نُؿعب بٔ
عُريَٚ ،عاذ بٔ دبٌ.
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 اضتدالف ايٓيب يعً ٞنإ اضتدالؾاّ عً ٢األٌٖ نُا ٜؿٝد ضٝاماؿدٜح "أؽًؿين يف ايؿبٝإ ٚايٓطاٚ ."٤نإ االضتدالف عً ٢املد١ٜٓ
نهٌ حملُد بٔ َطًُ ،١ؾهإ االضتدالف خاؾاّ .إقاؾ ١إىل إٔ ايٓيب نإ
داُّ٥ا َا ٜطتدًـ أسدّا عٓدَا ىسز َٔ املد.١ٜٓ

* الواليةٚ :تعد ٖر ٙعُاد اضتدالالت ايؿهس ايػٝعٚ ،ٞهدز ايتٜٓ٘ٛ
يف ايبدا ١ٜإىل إٔ ايػٝعٚ ١يٝظ املكؿٛد ٖٓا املتطسؾني ايرٜ ٜٔكٛيٕٛ
بتشسٜـ ايكسإٓ ٚإْكاؾ٘ بإضكاط اآلٜات ايؿسو ١بٛال ١ٜعً ٞبٔ أبٞ
طايبٚ ،إمنا ايػٝع ١املعتدي ،ٕٛؾاألخريَ ٕٚكسٓ ٕٚبعدّ ٚدٛد آ ١ٜتؿسح
براتٗا بايٛال ١ٜيإلَاّ عًٚ ٞإٔ ذيو ال ٜؤثس يف املطأي ١قٝاضاّ عً ٢إٔ أِٖ
ايٛادبات ايد َٔ ١ٜٝٓؾالٚ ٠ؾٝاّ ٚشناٚ ٠سر أتت يف ايكسإٓ فًُ١
ٚؾؿًتٗا ايطٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛنريو األَس يف ٚال ١ٜاإلَاّ عًٚ َٔ ٞدٗ١
ْعسِٖ ،أغاز ايكسإٓ إيٗٝا عَُّٛا ٚأؾؿشت عٓٗا ايطٓ ١ايٓب.١ٜٛ
زداّ عً ٢ذيو ،ؾإٕ ايكٝاع ٖٓا ال ٜطتك ِٝبطبب إٔ ؼدٜد ايٛال١ٜ
بعً ٞال وتاز يتؿاؾٚ ٌٝئ ٜطتػسم املٛقٛع أنجس َٔ نًُتني قسآْٝتني،
عً ٢خالف ايػعا٥س ايد ١ٜٝٓاييت تتدًًٗا نجري َٔ ايتؿاؾ ٌٝبطبٝعتٗا،
َٚا املاْع َٔ ايتؿسٜح باضِ عًٚ ٞقد أٚزد ايكسإٓ أمساٚ ٤نُٓ ٢أغداف
نايؿشاب ٞاؾً ٌٝشٜد بٔ سازث.١
نريو اـالؾٚ ١ايٛالَٛ ١ٜقٛع ادتُاعٚ ٞضٝاض ٞغا ١ٜيف األُٖ،١ٝ
ٚؼدٜدٖا ٜعين أْٗا ثابت سٝات ٞيًذُاع ١املطًُ ١ال َتػريٚ ،املالسغ إٔ
ايكسإٓ ايهس ِٜعاجل املٛقٛعات اييت تتطِ بايجبات َعاؾ ١تؿؿ ١ًٝٝيف
أغًب َهْٛاتٗا ،نايتؿؿٝالت اـاؾ ١باإلزخٚ ،باحملسَات َٔ ايٓطأَٚ .٤
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غري املعك ٍٛإٔ ٜتشدخ ايكسإٓ عٔ تؿاؾ ٌٝثابت ١تتعًل باؿٝا ٠االدتُاع١ٝ
نآداب االضت٦رإ ٜٚرتى قك ١ٝادتُاع ١ٝعذِ اـالؾٚ ١ايٛال ١ٜايطٝاض.١ٝ
اؿاؾٌ إٔ ايكسإٓ عاجل غإٔ اؿهِ ايطٝاض ٞنُتػري خاقع يعسٚف
ايصَإ ٚاملهإ يف إطاز ٚقع أضط٘ املبد َٔ ١ٝ٥سل اؿانِٚ ،سل احمله،ّٛ
ٚطبٝع ١ايعالق ،١نُا متت اإلغاز َٔ ٠قبٌ.
ْٓٚتكٌ اآلٕ إىل أدي ١املٛزٚخ ايػٝع ٞايسٝ٥ط ١ٝبػإٔ ٚال ١ٜعً،ٞ
 ٖٞٚأدي ١تدٚز سَ ٍٛا عُسف عادث ١غدٜس خِ.
حديث الوالية ٖٛٚ :قٛز االضتدالالت ٚاملكؿٛد قٛي٘ عً ٘ٝايؿال٠
ٚايطالّ "َٔ نٓت َٛال ٙؾعًَٛ ٞالٚ ،"ٙؾ ٘ٝشٜادات "ايًِٗ ٚاٍ َٔ
ٚاالٚ ٙعاد َٔ عاداٚ "ٙشٜاد ٠أخسٚ" ٣أْؿس َٔ ْؿسٚ ٙأخرٍ َٔ خري٘
ٚأدز اؿل َع٘ سٝح داز".
ٚباـؿٛف ميهٔ إٜساد املالسعات ايتاي:١ٝ
 اؿدٜح ايٛازد يف ؾشٝح َطًِ بػدٜس خِ ٖ ٛسدٜح ايجكًني،ٚشٜاد َٔ" ٠نٓت َٛال ٙؾعًَٛ ٞال "ٙعٓد فُٛع َٔ ١احملدثني أُِٖٗ أمحد
ٚايرتَرٚ ٟايٓطاٚ ،ٞ٥عدّ ٚزٚد اؿدٜح يف ايبداز ٟأَ ٚطًِ زغِ
أُٖٝتُٗا ٚؼسُٜٗا أنجس َٔ غريُٖا يف ْكٌ اؿدٜح ال ٜعين بايكسٚز٠
عدّ ؾشت٘ ٚيف ذات اؿني ٜؤثس يف َد ٣قٛت٘ٚ ،عباز َٔ" ٠نٓت َٛالٙ
ؾعًَٛ ٞال "ٙؾششٗا أمحد ٚايرتَرٚ ،ٟشٜاد" ٠ايًِٗ ٚاٍ َٔ ٚاالٚ ٙعاد
َٔ عادا ،"ٙاختًـ يف ؾشتٗا ؾُٔ احملدثني َٔ ؾششٗأَ َِٗٓٚ ،
قعؿٗا َع عباز َٔ" ٠نٓت َٛال ٙؾعًَٛ ٞال "ٙأَا شٜاد" ٠اْؿس َٔ ْؿسٙ
ٚاخرٍ َٔ خري٘ ٚأدز اؿل َع٘ سٝح داز" ؾكد ؾٓؿٖٛا َٔ بني املدتًل
ٚاملهرٚب عً ٢ايٓيبٖ .را َٔ سٝح دزد ١ؾش ١اؿدٜح.
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 ٜهتٓـ ايتٓا ٍٚايػٝع ٞيًشدٜح بعد ٜك ِٗٓٝبؿشت٘ بٌ ٚتٛاتسٙعدْ ٠كاط:
أسدٖا أْ٘ ق ٌٝيف غدٜس خِ بني َهٚ ١املد ،١ٜٓيف ايجأَ عػس َٔ ذٟ
اؿذ ،١بعد سذ ١ايٛداعٚ ،إٔ غدٜس خِ َٖ ٛهإ اؾرتام اؿذاز.
ٚثاْٗٝا إٔ اؿدٜح ق ٌٝعكٛز َ ١٦أيـ َٔ ايؿشاب.١
ثايجٗا إٔ تٛقـ ايٓيب ٚتهًٝؿ٘ َٓادا ٠سذاز ناْٛا قد غسعٛا باملػادز٠
ٜٛس ٞبععِ األَس َٚا ضٝكٛي٘.
بايٓطب ١ملٛقع غدٜس خِ ٜعٗس مما ٚزد َٔ كتًـ ايسٚاٜات ٚاقطساب
ؼدٜد ٙبايكبط أْ٘ مل ٜهٔ َٛقعاّ َػٗٛزاّٚ ،ي ٛنإ َؿرتم طسم اؿذاز
يهإ َعسٚؾاّٜٚ ،بد َٔ ٚسطاب ايؿرت ٠ايصَٓ ١ٝأْ٘ أقسب يًُد َ٘ٓ ١ٜٓإىل
َه ،١سٝح مل ُٜطذٌ بكا ٤ايٓيب بعد إمتاَ٘ َٓاضو اؿر يف َهٚ ،١ترتاٚح
املطاؾ ١بني َهٚ ١املدٚ ١ٜٓؾل عدٜد زٚاٜات بني مخط ١أٜاّ ٚمثاْ.١ٝ
ٚباؾرتاض إٔ ايٓيب غادز َه ١يف اي ّٛٝايسابع عػسٚ ،بايتايٜ ٞه ٕٛقد
قطع املطاؾ ١إىل غدٜس خِ يف أزبع ١أٜاّ عً ٢األقٌ ٖٞٚ ،إذا َا أخرْا مبد٠
ايجُاْ ١ٝأٜاّ ته ٕٛيف املٓتؿـٚ ،إذا أخرْا بأقٌ َٔ ايجُاْ ١ٝأٜاّ تهٕٛ
غدٜس خِ أقسب يًُد.١ٜٓ
ايػسض َٔ قاٚي ١ؼدٜد املٛقع االْتكاٍ إىل ايٓكط ١ايجاْ ١ٝاملتؿً١
بإٔ اؿاقس ٜٔغدٜس خِ َ ١٦أيـ ،ألٕ يٝظ َٔ املعك ٍٛإٔ نٌ املػازنني
يف سذ ١ايٛداع ايبايػني َ ١٦أيـ سطب أعً ٢زقِ ذُنس عِٓٗ ،نًِٗ َٔ
مشاٍ َه ،١إذ املعسٚف إٔ ايعاّ ايتاضع يًٗذسٚ ٠ؾـ بأْ٘ عاّ ايٛؾٛد َٔ
كتًـ ايكبا ٌ٥ايعسب ١ٝإىل ايٓيب إلعالٕ إضالَٗا َٔٚ ،املٓطك ٞإٔ املػازن١
يف سذ ١ايٛداع ته َٔ ٕٛكتًـ أزدا ٤اؾصٜس ٠ايعسبٚ ١ٝكتًـ قباًٗ٥ا.
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ٚبايٓعس إىل َٛاقع ايكبا ٌ٥ايعسبٚ ١ٝنجاؾتٗا ايطهاْ ١ٝيٛددْا أْٗا إىل
دٓٛب َهٚ ١غسقٗا أنجس َٔ مشاهلا ٚغسبٗاٖٚ ،را َا ٜكع ايعدد يف غدٜس
خِ قٌ غو نبري دداّ ٚيعٌ أُٖ ١ٝايعدد تهُٔ يف َطاس ١غسع١ٝ
ايٛال ١ٜعطب االضتدالٍ ايػٝع.ٞ
أَا بايٓطب ١يتٛقـ ايٓيب ؾًٝظ ؾ ٘ٝغ ٤ٞغسٜب إذ ناْت ايعاد٠
االضرتاس ١يف ايطؿسٚ ،تدا ٍٚاؿدٜح بني ايٓيب ٚؾشابت٘.
 يعٌ األنجس َال ١َ٤إٔ ٜطسح ايٓيب أَسا عذِ ايٛالٚ ١ٜاـالؾ ١يفسذ ١ايٛداع ٚيٝظ قبًٗا أ ٚبعدٖا ألضباب َتؿً ١بكدض ١ٝاملهإ
ٚايػعريٚ ،٠سكٛز أنرب عدد َٔ املطًُني َٔ كتًـ ايكباٚ ٌ٥األَانٔ يف
اؾصٜس ٠ايعسبٚ ،١ٝألْ٘ نإ آخس يكا ٤يًٓيب بٗرا ايكدز َٔ أتباع٘ .قد ٜكاٍ
إٕ أَس ايٛالٚ ١ٜاـالؾ ١ال ٜػرتط ؾ ٘ٝايعدد بكدز َا ُٜهتؿ ٢باإلؾادٚ ٠األَس
يهباز ايؿشاب َٔ ١املٗادسٚ ٜٔاألْؿاز نأٌٖ سٌ ٚعكد .قد ٜه ٕٛذيو
ؾشٝشاّ ٚٚؾك٘ مل ٜهٔ ايٓيب وتاز ملٓاداُٖٛ َٔ ٠ا بايسس ٌٝبٌ نإ
بإَهاْ٘ االْتعاز ست ٢ايٛؾ ٍٛإىل املد ،١ٜٓؾذٌ نباز ؾشابت٘ ٜكطَٓ ٕٛع٘
يف املد.١ٜٓ
 ٜعرت ٟاؿدٜح ٚؾكاّ يًسٚاٜات ايتازى- ١ٝاييت ٖ ٞأؾٌ َطتٓدايػٝع ١يف املطأيَ -١البطات َٔ بٗٓٝا إٔ ايٓيب قاٍ َا قاٍ بعد غه٣ٛ
ٚتك ٍٓٛيف اإلَاّ عً ٞبػإٔ غٓا ِ٥نًؿ٘ ايٓيب ظًبٗا َٔ اي ،ُٔٝؾهإ قٍٛ
ايٓيب َٔ باب املٛاضا ٠يعًٚٚ ٞقـ ايتكٛالت عً.٘ٝ
 إذا نإ اؿدٜح ٜػري إىل اـالؾ ١ؾهإ األسس ٣بايٓيب أخر ايبٝع١يعً ٞمبا ال ٜدع فاالّ ياليتباع الضُٝا ٚقد قاٍ اهلل عٔ ْب" ٘ٝيَكَدِ دَاَ٤نُ ِِ
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ف
هِِ عَصٜٔصْ عًََََ ِٔ٘ٝا عَٓٔٓتُِِ سَسٜٔـْ عًََِٝهُِِ بٔايِ ُُؤَِٔٓٔنيَ زَْ ُٚ٤
زَضُ َِٔٔ ٍْٛأَِْ ُؿطٔ ُ
َزسٔ ٌٖٚ .1"ِْٝبعد سطِ ٖرا األَس احملٛز َٔ ٟسسف.
 ايرتاخ ايػٝع ٞال ٜٓهس إٔ ايٓيب يف أٚاخس َسض ٚؾات٘ طًب َٔؾشابت٘ اير ٜٔناْٛا سٛي٘ إٔ ٜأت ٙٛبكسطاع ٜهتب نتاباّ ئ ٜكًٛا بعد،ٙ
ؾإذا نإ املكؿٛد ٚال ١ٜعً ٞؾُا اؿاد ١يهتاب ٚقد سطِ األَس يف غدٜس
خِ.

هِِ دَٜٔٓهُ ِِ
* آية إكمال الدين :املكؿٛد قٛي٘ تعاىل "ايَِ َِّٛٝأَنًَُِِتُ يَ ُ
هُِ ايِإٔضًَِاَّ دّٜٔٓا"ٜ .2عتكد ايػٝع ١أْٗا
هِِ ْٔعَُِتَٔ َٚ ٞزقٔٝتُ يَ ُ
َٚأَتَُُِِتُ عًََُ ِٝ
ْصيت يف غدٜس خِ بعد سدٜح ايٛال .١ٜيٝؤندٚا َعتكدِٖ إٔ ايدٚ ٜٔمتاَ٘
ٚال ١ٜعًٚ .ٞباـؿٛف ميهٔ إٜساد املالسعات ايتاي:١ٝ
االضتٓاد يف ضبب ايٓص ٍٚيد ٣ايػٝع ١عً ٢نتب تازٜذ. األسادٜح ايٛازد ٠يف تعٝني ٚقت ْصٚهلا تػري إىل ْصٚهلا يف سذ١ايٛداع ،يهٓٗا ال تستك ٞيدزد ١ايؿش ١عٓد أٌٖ اؿدٜح.
 طاملا َٔ ايؿعب ؼدٜد ضبب ايٓص ٍٚأ ٚتعٝني ٚقت٘ بٓا ٤عً٢أسادٜح ؾشٝش ١ؾاملٓاضب ايسدٛع يطٝام اآلْ ١ٜؿطٗا َٚا قبًٗا ٚبعدٖا،
سٝح إٔ عباز" ٠اي ّٛٝأنًُت ٖٞ "....دص َٔ ٤ضٝام آ ١ٜتتشدخ عٔ
غعا٥س د ،١ٜٝٓنُا ٖ ٛساٍ اآلٜات قبًٗا ٚبعدٖا ،بٌ إٕ ضٝام اآل ١ٜاييت
قبًٗا ٜٛس ٞمبا ٚزد يف إٔ ْصٚهلا نإ يف سذ ١ايٛداع أ ٚقبًٗاٚ ،يف نٌ
األسٛاٍ يٝظ بعدٖاَٜ" ،ا أََٜٗٗا ايٖرٔ َٜٔآ َُٓٛا يَا ُتشًٔٗٛا غَعَأ٥سَ ايًٖ٘ٔ َٚيَا ايػِٖٗسَ
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ا ِيشَسَاَّ َٚيَا ايَِٗدَِٚ َٟيَا ايِكًََأ٥دَ َٚيَا آَِّنيَ ايِبَِٝتَ ا ِيشَسَاَّ"ٚ .1يٝظ يف اآل١ٜ
َٚا قبًٗا ٚبعدٖا َا ٜػري بأ ٟقدز يًٛال.١ٜ

ًَؼِ ََا أُِْصٍَٔ
* آية التبليغ :املكؿٛد قٛي٘ تعاىل "َٜا أََٜٗٗا ايسٖضُ ٍُٛب ِّ
ٔ
إٔيَِٝوَ َِٔٔ زَبِّوَ َٚإِٕٔ يَِِ تَؿِ َعٌِ ؾََُا بًَٖػِتَ زٔضَايَتَُ٘ َٚايًُٖ٘ َٜعِؿُُٔوَ َٔ َ
ايٖٓاعٔ"ٜ ،2ك ٍٛايػٝع ١إْٗا ْصيت نريو يف سادث ١ايػدٜس ،ن ٕٛاآلَ ١ٜع
آ ١ٜإنُاٍ ايد ٜٔيف ْؿظ ضٛز ٠املا٥دٚ ٠ب 64 ٔٗٓٝآَ ،١ٜا ٜٛس ٞإٔ اآلٜتني
َٚا بُٗٓٝا نًٗا ْصيت دؾعٚ ١اسدٚ .٠باـؿٛف ميهٔ إٜساد املالسعات
اآلت:١ٝ
إذا ناْت اآلٜات ْصيت دؾعٚ ١اسد ٠ؾهإ األٚىل سطب اضتدالالت
ايرتاخ ايػٝع ٞإٔ ته ٕٛآ ١ٜإنُاٍ ايد ٜٔالسك ١آل ١ٜايتبًٝؼ ٚيٝظ قبًٗا،
ؾاملٓطك ٞإٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚد٘ ايٓيب أٚالّ بتبًٝؼ املطًُني ٚال ١ٜعًٚ ،ٞبعد
تبًٝػ٘ يف سدٜح ايٛال ،١ٜتأت ٞآ ١ٜإنُاٍ ايد ٜٔيهٔ ايٛاقح َٔ ضٝام
اآلٜات َٛٚقٛعاتٗا أْٗا مل تٓصٍ دؾعٚ ١اسد.٠
ايسٚاٜات اؿدٜج ١ٝعٔ ضبب ْص ٍٚآ ١ٜايتبًٝؼ كتًؿ ١هُعٗا أْٗا يف
فاٍ زؾع اؿساض ١عٔ ايٓيبٚ ،ؽتًـ يف اإلغاز ٠يٛقت ايٓص ،ٍٚؾسٚاٜات
تٛس ٞبٓصٚهلا يف املسسً ١امله ١ٝبإؾادتٗا إٔ أبا طايب نًـ َٔ وسع ايٓيب
ستْ ٢صيت ٖر ٙاآلٚ ،١ٜأخس ٣تؿٝد أْٗا ْصيت أثٓا ٤املسسً ١املدْٖٚ ١ٝرا َا
تؤٜد ٙخؿا٥ـ ايطٛزٚ ،٠األسادٜح األقسب يًؿش ١يف ضبب ايٓصَٚ ،ٍٚا
ميهٔ اضتٓتاد٘ َٔ األسادٜح عٔ ضبب ايٓص ٍٚإٕ اآلْ ١ٜصيت قبٌ سذ١
ايٛداع ،نُا إٔ ٖرا قابٌ يالضتٓتاز َٔ عبازٚ" ٠اهلل ٜعؿُو َٔ ايٓاع"
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ؾأثٓاٚ ٤بعد سذ ١ايٛداع نإ قٝط ايٓيب االدتُاع ٞقٝطاّ تابعاّ ال َعادٜاّ،
َٚطت ٣ٛاألَٔ يػدؿ٘ َستؿع ،قد ٜكاٍ يهٔ يف قٝط٘ ٖرا َٓاؾكْ ،ٕٛعِ
بٝد إٔ املٓاؾكني ناْٛا َٛدٛد ٜٔيف نٌ األٚقاتٚ ،مل تطذٌ ايطري٠
قاٚالت اغتٝاٍ َؤند َٔ ٠املٓاؾكني.
ٔ
ه ُِ ايًٖ ُ٘ َٚزَضُٛيُ ُ٘ َٚايٖرَٔ ٜ
* آية الوالية :املكؿٛد قٛي٘ تعاىل "إَُْٖٔا َٚئُ ٗٝ
آ َُٓٛا ايٖرُٜٔ َٜٔكٔ َُُٕٛٝايؿًَٖاَُٜٚ َ٠ؤِتُ َٕٛايصٖنَا ُِِٖ َٚ َ٠زَانٔعُٜ .1"َٕٛك ٍٛايرتاخ
ايػٝع ٞإْٗا ْصيت يف عًٚ ،ٞباـؿٛف ميهٔ طسح عدٜد َالسعات:
ٜطتٓد ايػٝع ١إىل سدٜح َهرٚب يف عسف أٌٖ اؿدٜح ٚسطب
َعاٜريَِٖ ،ؿاد ٙإٔ ضا٥الّ دخٌ املطذد ؾأغاز إي ٘ٝعً ٞبٔ أب ٞطايب
 ٖٛٚزانع يف ؾال ٠تطٛع ٚأعطا ٙخامت٘ ؾًك ٞايٓيب ايطا ٌ٥عٓد دخٛي٘
املطذد ٚقاٍ ي٘ ٌٖ أعطاى أسدِٖ غ٦ٝاّ ؾكاٍ ي٘ ذيو ايكا.ِ٥
اآلٚ ١ٜاقش ١يف إٔ َا أعطا ٙعً ٞيًطا ٌ٥إذا ضًُٓا باملكٛي ١ايػٝع١ٝ
ٖ ٛشنا َٔٚ ،٠املعً ّٛإٔ يًصنا ٠نُا يًؿال ٠غسٚطاّ يف األداَٗٓ ٤ا اؿ،ٍٛ
ٚايٓؿابٚ ،ي ٛأقؿٓا إىل ايسٚاَ ١ٜبايػات بعض ايػٝع ١يف ايك ٍٛإٔ مثٔ
اـامت ٜطا ٟٚخساز ايػاّ يعاّ ،ؾًٓا إٔ ْتؿٛز ثس ٠ٚاإلَاّ عً ٞايرٟ
اغتٗس عٓ٘ ايؿكس ٚايصٖد.
ٚزدت أسادٜح بأضباب ْص ٍٚأقسبٗا يًؿش ١أْٗا ْصيت يف َطًُني
ناْٛا ٜٛٗداّ غهٛا يًٓيب َكاطعٜٛٗ ١د هلِ ٚبعد َٓاشٍ ايؿشاب ١يف املد١ٜٓ
عٔ َٓاشهلِ.
ًٜذأ ايػٝع ١يتأٜٝد ضبب ايٓص ٍٚإىل ايصا ١ٜٚايًػ ١ٜٛيٝعتربٚا ،ايٛاٚ
يف " ِٖٚزانع "ٕٛسايٚ ،١ٝيٝطت ابتدا ١ٝ٥أ ٚاضتٓ٦اؾَ ،١ٝع إٔ األقسب
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هِِ أَدِسّا َُِٗ ُِِٖ َٚتَدُ،1"َٕٚ
أْٗا ابتداٜ ،١ٝ٥ك ٍٛتعاىل" :اتٖبٔعُٛا َِٔ يَا َٜطِأَيُ ُ
ٜٚك" ٍٛايٖرٔ َٜٔآ َُٓٛا َ َٚيِِ ًَِٜٔبطُٛا ٔإميَاَْ ُِِٗ ٔبعُ ًِِٕ أُٚئَ٦وَ يَ ُُِٗ ايِأََُِٔ ِِ َُٖٚ
َُِٗتَدُ.2"َٕٚ
املؤَٔ ٚي ٞاملؤَٔ عً ٢ايعُ ،ّٛؾهٌ َؤَٔ ٚي ٞيهٌ َؤَٜٔ ،كٍٛ
تعاىلٚ" :املؤَٓٚ ٕٛاملؤَٓات بعكِٗ أٚيٝا ٤بعض"ٜٚ ،3ك ٍٛيف املٗادسٜٔ
ٚاألْؿاز "إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔآ َُٓٛا ََٖٚادَسُٚا َٚدَاَٖدُٚا بٔأَ ََِٛائ ِِٔٗ َٚأَِْ ُؿطٔ ِِٔٗ ؾٔٞ
ٌ ايًٖ ٔ٘ َٚايٖرٔ َٜٔآَِٚٚا ََْٚؿَسُٚا أُٚئَ٦وَ بَعِكُ ُِِٗ أَِٚئَٝا ُ٤بَعِضٕ".4
ضَبٔٔ ٝ

***

ٜبك ٢يف َٛقٛع ايٛال ١ٜثالخ َطا:ٌ٥
األٚىل ،إٔ ايٛال ١ٜايد ١ٜٝٓيف األؾٌ ٚال ١ٜزٚسٚ ،١ٝال َربز ْكًّٝا أٚ
عكًّٝا إلضكاطٗا عً ٢ايٛال ١ٜايطٝاض ،١ٝبٌ إٕ إضكاطٗا عً ٢اجملاٍ
ايطٝاضٜ ٞتكُٔ اتٗاّ ايٓيب بأْ٘ نإ ضاعٝاّ يًًُو أ ٚايكٝاد ٠ايطٝاض١ٝ
مما ٜػهو يف ايسضاي ١بسَتٗا.
ٚي ٛضًُٓا بهٌ َا أٚزد ٙايرتاخ ايػٝع َٔ ٞتكاؾس األدي ١عً٢
اَتداد ٚال ١ٜايٓيب إىل عً ،ٞأٚ ٚزاث ١األخري هلا َٔ األ ٍٚيهإ املكؿٛد
بٗا ايٛال ١ٜايسٚس ،١ٝبدي ٌٝإٔ ايكسإٓ ؾؿٌ بني ايٛالٜتني ايسٚس١ٝ
ٚايطٝاض ١ٝيف قؿ ١اؾطؿا ٤طايٛت ًَهاّ عً ٢بين إضساَ ٌٝ٥ع ٚدٛد ْيب
 -1يس 21
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هلِ ٚقتٗا ،إىل داْب إغاز ٠ايكسإٓ يًٛال ١ٜايسٚس ١ٝيف أؾٌ َٗاّ األْبٝا٤
ٌ ايُُِسِضًَٔنيَ إٔيٖا َُبَػِّسََُِٔٓٚ َٜٔرٔزٔ،1"َٜٔ
ضُ
ٚايسضٌٜ ،ك ٍٛتعاىل "َََٚا ُْسِ ٔ
ٜٚكَََٚ" ٍٛا أَزِضًََِٓاىَ إٔيٖا نَاؾٖ ّ١ئًٖٓاعٔ َبػٔريّا ََْٚرٜٔسّا َٚيَهٖٔٔ أَنِجَسَ ايٖٓاعٔ يَا
َٜعًَُُِ.2"َٕٛ
نريو ،ؾإٕ َٔ بني أشٜد َٔ مخطٚ ١عػسْ ٜٔبٝاّ أٚزدِٖ ايكسإٓ مل
ٜهٔ ب ِٗٓٝأؾشاب ٚال ١ٜضٝاض ،١ٝأًَٛ ٚى إال داٚٚد ٚضًُٝإ َٔٚ ،ثِ
ؾإثبات ايٛال ١ٜايطٝاض ١ٝاضتجٓاٜ ٤كتك ٞديٝال قٜٛا ٚٚاقشا ٚؾسوا.
ايجاْ ،١ٝي ٛضًُٓا باضتشكام اإلَاّ عً ٞايٛال ١ٜايدٚ ١ٜٝٓايطٝاض١ٝ
بتكاؾس أدي ١ايكسإٓ ٚايطٓ ،١ؾُا املطٛؽ يتٛزٜجٗا يف ْطًَ٘ٚ ،ا تطٜٛؼ
تكٝٝل دا٥س ٠سل ايٛزاث ١يف أٚالد عً َٔ ٞؾاطُٚ ١اضتبعاد اآلخس ،ٜٔثِ
َا املطٛؽ الضتبعاد أٚالد اؿطٔ يد ٣اإلمساعٚ ١ًٝٝايػٝع ١االثين عػس١ٜ
أنرب طٛا٥ـ ايػٝعٚ ١أٚؾسٖا تساثاّ ،طبعاّ مت اختالم أسادٜح ال تؿُد
يًٓكد.
ايجايج ،١إٕ ضًُٓا بٛزٚد إغازات غالؾ ١عً ٞيًٓيب خالؾ ١د١ٜٝٓ
ٚضٝاض ١ٝؾكد ٚزدت يف غري ،ٙأبسشِٖ أضاَ ١بٔ شٜد ٚأب ٛبهس بٌ يعًٗا يف
أب ٞبهس أٚؾس َٔ غري ،ٙنتأَري ايٓيب إٜا ٙيف سر ايطٓ ١ايتاضع ١يًٗذس،٠
ٚقٛي٘ "ي ٛنٓت َتدراّ خًٝال الؽرت أبا بهس خًٝال"ٚ ،تسى خٛخ ١أبٞ
بهس َؿتٛس ١عً ٢املطذد د ٕٚغريٖا ،إقاؾ ١الضتدالف ايٓيب أبا بهس يف
ايؿال ،٠أثٓاَ ٤سض َٛت٘ٚ ،ػدز اإلغاز ٠إىل إٔ اـًٚ ،١اـٛخٚ ،١ايؿال٠
دا٤ت يدَ ٣سض ايٓيب ٚقبٌ ٚؾات٘ َباغسٚ ،٠نأْٗا ناْت مبجابٚ ١ؾاٜا
خؿ ١ٝباضتدالف أب ٞبهس.
 - 1األنعام 48
 - 2سبأ 28
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ٚال ىؿَ ٢ا إلَاَ ١ايؿال ٠يف عسف اإلضالّ َٔ َدي ٍٛضٝاض ،ٞسٝح
نإ اـًٝؿٚ ١ايٛاي ٖٛ ٞيف ذات ايٛقت اإلَاّ يف ايؿال ،٠بٌ إٕ ايػٝع١
ؼدٜداّ ٜػتك ٕٛيًٛال ١ٜايطٝاضٚ ١ٝؾؿاّ َٔ َطُ ٢إَاَ ١ايؿال ،٠ؾٗٞ
إَاَ ١نربٚ ،٣األنجس إٔ ايػٝع ١االثين عػس ١ٜخؿٛؾاّ يف ظٌ عكٝد٠
االْتعاز يًُٗد- ٟاملؿرتض -تسنٛا ؾال ٠اؾُع ١يكس ٕٚطٛاٍ َٚاشاٍ
نجري َِٓٗ َكسبني عٓٗا ست ٢ظٗٛز املٗد ٟبٛالٜت٘ ايدٚ ١ٜٝٓايطٝاض.١ٝ
َٚا ْٛد يف ْٗاٖ ١ٜرا ايكطِ ايتأنٝد عً ٘ٝإٔ َا دا ٤ؾ ٘ٝال ٜٓتكـ َٔ
ٖرا أ ٚذاى َٔ أعالّ اإلضالّٚ ،إمنا ٜٗدف إىل تؿهٝو آي ١ايهٗاْ ١يف
بطط ْؿٛذٖا عً ٢عك ٍٛايٓاع َٚعتكداتِٗٚ ،تٓؿٝب ْؿطٗا ٚاضط ١بني
اهلل ٚاإلْطإٚ ،ؼٜٛس اإلضالّ ايعامل ٞايطابع يف د ٜٔعػا٥سٚ ٟضاليٞ
ٚغدؿَ ٞا ٜٓاقض طبٝعت٘ َٚساَ.٘ٝ

55

االنتساب
الساللي

29

أدت َكٛالت االصطفا ٤ايطاليٚ ٞزبطٗا دٜٝٓاّ عً ٢أضاع ايفهس
ايػٝع ٞإىل خًل ظاٖس ٠تدافع اضتُست ط ١ًٝايتازٜذ اإلضالَ ٞضتٛ
االْتطاب يًطالي" ١املطٗس "٠يٓ ٌٝاَتٝاشات ضٝاضٚ ١ٝاقتصاد١ٜ
ٚادتُاعٖٚ ،١ٝرا َا ٜبد ٚدًٝاّ يف أَٛاز االدعا٤ات بايٓطب اهلامشٞ
ٚحتدٜدا ايعً ٟٛايفاطُ ،ٞست ٢جتاٚشت ايتكدٜسات يف أقٌ عدد َطسٚح
ايجالثني ًَ ٕٛٝفاطُ ٞس ٍٛايعامل.
ٚيٓا إٔ ْٓاقؼ ٖرا األضاع َٔ ارتساف ١يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
أوالً :املنطقية الدينية للتكاثر الالمعقول:
باعتباز االصطفا ٤ايطالي ٞسطب ايفهس ايػٝع ٖٛ ٞأضاع ايدٜٔ
فالبد َٔ َطتٓدات د ١ٜٝٓتٛفس ايػطا ٤اإلٜدٜٛيٛد ٞيًذصٝ٥ات املتصً١
باالصطفاٚ ،٤ملا مل ٜهٔ يف املسدع ١ٝايد ١ٜٝٓاإلضالَ ١ٝممجً ١بايكسإٓ ٖرٙ
املطتٓدات فكد دتأ يًبشح عٔ َداخٌ َؤٜد ٠يف ايطٓ ١ايٓب ،١ٜٛضٛا٤
ناْت صشٝش ١أ ٚشتتًكٚ ،١ملا مل ظتد يف ايطَٓ ١ا ٜهف  ،ٞم ْبؼ نتب
ايتازٜذٚ ،ملا عذصت ايٓصع ١ايػٝع ١ٝعٔ ٖرٚ ٙتًو ٚدتت يف ستاٚالت
تفطريٚ ١ٜتأ ١ًٜٝٚيًكسإٓ ايهس ،ِٜنُا يف ستاٚي ١تربٜس ايهجس ٠غري ايطبٝع١ٝ
ملٓتطيب ايطالي ١اهلامش ١ٝايعً ،١ٜٛايفاطَُ ،١ٝطتعٓٝني بتأ ٌٜٚتعطفٞ
هِٛثَسَ ( )1فَصٌَِّ ئسَبِّوَ َٚا ِْشَسِ ( )2إِ ٖٕ
يطٛز ٠ايهٛثس "إِْٖا أَ ِعطََِٓٝاىَ ايِ َ
و ُٖ َ ٛايِأَبِتَ ُس (.1")3
غَأَْ َ٦
 -1سورة الكوثر.
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فأ ٍٚايفهس ايػٝع" ٞايهٛثس" بفاطُ ١ايصٖسا ٤زض ٞاهلل عٓٗا ٚذزٜتٗا،
بدي ٌٝنًُ" ١األبرت" ،اييت ٜدخٌ يف َعاْٗٝا َٔ ال عكب أْ ٚطٌ ي٘،
فاضتديٛا بٗا عً ٢إَهاْ ١ٝايتهاثس ايالَعك ٍٛيرز ١ٜايٓيب َٔ فاطُ.١
ٚبارتصٛص باإلَهإ َٓاقػ ١ايتاي:ٞ
-

ٚزد يف أضباب ْص ٍٚايطٛز ٠أسادٜح بعطٗا َتطازبٚ ،مجٝعٗا

د ٕٚدزد ١ايصشٜٚ ،١تُشٛز ضبب ايٓص ٍٚيف قٛيني أضاضٝني ،أسدُٖا،
ٜفٝد أْ٘ عٓدَا َق ٔد َّ نعب األغسف ايٛٗٝد ٟإىل َه ١ضُ َٔ ٌ٦بعض نفاز
قسٜؼٖ :را املٓبرت َٔ قٜ َ٘ٛصعِ أْ٘ خري َٓا ،فكاٍ أْتِ خري َٓ٘.
ٚثاُْٗٝا ،أْٗا ْصيت يف ايعاص بٔ ٚا ٌ٥ايطُٗ ٞعٓدَا ٚصف ايٓيب
بعد ٚفا ٠ابٓ٘ ايكاضِٚ ،ق ٌٝعبداهلل ،بأْ٘ أبرت.
ٚبأخر ايطبب األ ٍٚيًٓص ٍٚتٓعدّ دالي ١يفع ١ايهٛثس عً ٢فاطُ.١
ٚبأخر ايطبب ايجاْ ٞته ٕٛدالي ١ايهٛثس عً ٢فاطُ ١غب٘ َٓعدَ ١ألْٗا
مل تهٔ قد ٚيدتٚ ،ايفعٌ أعطٓٝاىَ ،اضٍ.
-

مل ٜسد يف ايطٓ ١أ ١ٜإغازات إىل إٔ ايهٛثس ٖ ٞفاطُٚ ،١مل تطذٌ

نتب ايطريٚ ٠ايتازٜذ إطالم يكب ايهٛثس عًٗٝاَٚ ،ا ٚزد ٜفٝد إٔ ايهٛثس
املكصٛد ْٖٗ ٛس يف ادتٓ.١
-

ضٝام ايطٛز ٠مي ٌٝبًفع ١ايهٛثس إىل َعٓاٖا ايًػ ،ٟٛارتري ايهجري،

ٚي  ٛم ايتطً ِٝبطبب ايٓص ٍٚيف غُص ايعاص بٔ ٚا ٌ٥باْكطاع ذز١ٜ
ايٓيب ،زغِ إٔ َطُ ٕٛايسٚا ١ٜال ٜٓطذِ ن ٕٛايكاضِ أ ٚست ٢عبداهلل َٔ
أٚا ٌ٥أٚالد ايٓيب اير ٟنإ سٗٓٝا َا ٜصاٍ غاباّ ٚبإَهاْ٘ إصتاب املصٜد َٔ
األبٓا ،٤فايػُص ٖٓا ال ٜطتك ِٝبٛفاٚ ٠اسد أ ٚاثٓني َٔ أٚالد ،ٙيهٔ ي  ٛم
ايتطً ِٝعً ٢أضاع أ ٟختسظتات ميهٔ قبٛهلا نٛصف ايكسغٝني َٔ أبطأ
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عً ٘ٝايٛيد باألبرت ،فإٕ املعٓ ٢اجملاش ٟيًفع ١األبرت ٖ ٛاألقسب بكس١ٜٓ
عكًَ ١ٝفادٖا إٔ ايعاص مل ٜهٔ َٓكطع ايٓطٌ ٚي ٛنإ نريو ملا غُص
ايٓيب ٚٚصف٘ باألبرت ،فٝه ٕٛاملعٓ ٢إٔ َبػطو َٖٓ ٛكطع ايرٔنس ٚاألثس،
فُٝا ايٓيب خايد ايرنس بارتري اير ٟأعطا ٙاهللٚٚ ،فكاّ يًطٝام عتتٌُ بػهٌ
نبري إٔ ايهٛثس املكصٛد ٖ ٛايسضايٚ ١ايد ،ٜٔفبايد ٜٔخًد اهلل ايٓيب عً٘ٝ
ايصالٚ ٠ايطالّ ،أَا ايكس ١ٜٓبه ٕٛايهٛثس ٖ ٛايد ٜٔاما ٜتطُٓ٘ َٔ
خري ٟايدْٝا ٚاآلخس ،٠قٛي٘ تعاىل "فصٌ يسبو ٚأضتس"ٚ ،ايصالٚ ٠ايٓشس
غعا٥س د ١ٜٝٓال عالق ١هلا باإلصتاب أ ٚعدَ٘.
-

تؤند ايطٛزَ ٠ا ضبل تٓاٚي٘ َٔ إٔ ايٓطٌ ٚايرز ١ٜال متجٌ عد

ذاتٗا أ ١ٜق ١ُٝيف ايطٝام ايدٜين.
-

َٔ أِٖ ايػٛاٖد ايٛاقع ١ٝعً ٢عدّ ٚدٛد فٛازم يف َعدالت

تهاثس ايٓطٌ ايعً ٟٛايفاطُ ،ٞاألخر امعدٍ ايتهاثس خالٍ ثالث ١قسٕٚ
َٔ بدا ١ٜاهلذس ٠إىل أٚاخس ايكسٕ ايجايحٚ ،يعٌ ٖر ٙايفرت َٔ ٠أْطب
ايفرتات يكصس ضًطً ١ايٓطبٚ ،ضعف فسص االدعاٚ ٤ضٗٛي ١نػف٘ إذا
سا ٍٚاملدع ٞايرتٜٚر الْتطاب٘ إىل ايبٝت ايعً ٟٛايفاطُ.ٞ
ٚبايٓعس ملطاز ايتهاثس خالٍ ايفرت ٠احملدد ٠ال ظتد املس ٤أ ١ٜشٜادات غري
طبٝع ١ٝضٛا ٤يف ْطٌ اذتطٔ أ ٚاذتطني زض ٞاهلل عُٓٗا ،بٌ إْ٘ عٓد
املكازْ ١امتٛضط عاّ يٛالدات بعض ايبٛٝت سٗٓٝا قد تكٌ ايٛالدات يف
ايبٝت ايعً ٟٛايفاطُ ٞعٔ املتٛضط املأخٛذ.
نأَجً ١عً ٢ذيو ٜكاٍ إٕ اإلَاّ عً ٞأصتب أزبع ١عػس ٚيداّ ذنسأَّ ،
أعكب َِٓٗ مخط ١فكط فُٝا تطع ١دزدٛا ،أ ٟاْكطع ْطًِٜٗٚ ،كاٍ إٕ
اذتطٔ أصتب أسد عػس ذنساّ أعكب َِٓٗ اثٓإ فكط.
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ٜٚكاٍ إٕ اذتطني أصتب أزبع ١ذنٛز ،أعكب َِٓٗ ٚاسد فكط ٖ ٛشٜٔ
ايعابد ٜٔعً ٞبٔ اذتطني َٔٚ ،بني تطع ١ذنٛز يألخري أعكب َِٓٗ ضت،١
ٖٚهرا تتهاثس تفسعات ضًطًيت اذتطٔ ٚاذتطني يف ٖرا ايػدص َٔ
ايطًطًٚ ١تطٝل عٓد ثإٍ ٚتٓكطع يد ٣ثايحَ ،ا ظتعًٗا نبك ١ٝايطالضٌ
ايبػس ١ٜال غسٜب فٗٝا ٚال عذٝب تٓطبل عً ِٗٝفرتات اذتٌُ ايبػس١ٜ
طب ايتهاثس ٚايٛالدات.
بني ضبعٚ ١تطع ١غٗٛزٚ ،نرا ْٔ َ
-

ظاٖس ٠االضطٗاد ٚايكتٌ اييت طايت ايعًٜٛني يف نجري َٔ فرتات

ايعٗد ٜٔاألَٚ ٟٛايعباض ٞتكًٌ َٔ فسص ايصٜادات ايطبٝع ،١ٝفطالّ عٔ
ايصٜادات غري ايطبٝع ،١ٝبصٜادتٗا َعدٍ ايٛفٝاتٚ ،ضٝاع فسص اإلصتاب نُا
يف ساي ١عت ٢ٝبٔ شٜد عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ.
-

اذتطابات ايسٜاض ١ٝبأْ ٟطب تهاثس َكبٛي ١عًُٝاّ ،ست ٢يف

َعدالتٗا األعًَ ،٢ع اضتبعاد ظاٖس ٠ايكتٌ ٚاالضطٗاد اييت طايت
املٓتطبني ،سكٝك ١أ ٚادعا ،٤إىل عًٚ ٞفاطُ ١خالٍ ايهجري َٔ فرتات
اذتهُني األَٚ ٟٛايعباض ،ٞتهػف إٔ األعداد اذتكٝك ١ٝاملُهٓ ١عػسات
اآلالف فكطٚ ،بايتذاٚش ٚاملبايػ٦َ ،١ات اآلالف ،ال َالٜنيْ ،اٖٝو عٔ
عػسات املالٜني املصع ،١َٛنأَجً ١عً ٢ذيو َا ٜكاٍ عٔ إٔ عدد َٔ سذٛا
َع ايٓيب يف سذ ١ايٛداع

111

أيف فً ٛبًػت ذز ١ٜنٌ ٚاسد َِٓٗ إىل

اي ١٦َ ّٛٝأيف فكط يبًؼ عدد ذزٜاتِٗ إىل ايًَٝ 11 ّٛٝازات إْطإٖٛٚ ،
عدد ٜفٛم عدد ضهإ ايعامل يف ايٛقت ايسأٖٖ ،را إذا افرتضٓا أْ٘ مل ٜهٔ
عًٚ ٢د٘ األزض سٗٓٝا إال ٖؤال ٤اذتذاز.
ٚعطب ضذالت ايتازٜذ ايصٝين نإ عدد ضهإ ايصني يف ايكسٕ
ايجايح قبٌ املٝالد

14

ًَْ ٕٛٝطُٚٚ ١صٌ عددِٖ زآٖا إىل َا ٜفٛم

املًٝاز إْطإ ،امعٓ ٢تطاعفِٗ خالٍ أيفني ٦َٚيت عاّ أقٌ َٔ ََ ١٦س.٠
29

َجٌ أخري ٜتعًل امٔ ٜعسف ٕٛببين غٝب( ١بين ايػٝيب) ،ضدْ ١ايهعب١
املػسف ِٖٚ ١األضس ٠اييت أعط ٢ايٓيب ددِٖ َفتاح ايهعبٚ ١دعا عًَٔ ٢
ٜأخر َِٗٓ ٙفعًٛا َٛثكني ْطبِٗ يًشفاظ عًٖ ٢ر ٙايفط ١ًٝايٓب.١ٜٛ
ٜٚك ٍٛنبري ايطدْ ١يف ٖر ٙاألضس ٠قبٌ ضتٛ

12

ضٓٛات َٔ اآلٕ

عبدايعصٜص ايػٝيب يف َكابً ١صشف ،1١ٝإٕ عدد أفساد األضس 371 ٠غدصا،
امعٓ ٢إٔ ٖر ٙاألضس ٠تطاعفت خالٍ

1411

ضٓ ١أقٌ َٔ َ 411سٖٛٚ ،٠

زقِ تطاعف َكبٚ .ٍٛي ٛأضكطٓا ٖرا ايتطاعف عً ٢امل ١٦أيف املػازنني
يف سذ ١ايٛداع يهإ عدد أسفادِٖ ايّٛٝ

41

ًَْٛٝا ،أ ٟبٓطب ١تعادٍ ضتٛ

ْصف ايٛاسد بامل َٔ ١٦عدد ضهإ ايعامل ْ ٖٞٚطبَ ١كبٛي ،١فُٝا قدز أسد
املٓتُني هلر ٙاألضسٜٚ ٠دع ٢شٜاد ايػٝيب عدد أفسادٖا بجالث ١آالفٚ .يٛ
أضكطٓا زقِ ايتطاعف ٖرا َس ٠أخس ٣عً ٢املػازنني يف سذ ١ايٛداع
يهإ أسفادِٖ اي ّٛٝسٛايٞ

311

ًَ ،ٕٛٝبٓطب ١تكدز بأقٌ َٔ مخط ١بامل١٦

َٔ عدد ضهإ ايعامل يف ايٛقت ايسأٖٚ ،زغِ إٔ ايٓطب ١نبري ٠إال أْٗا
تعٌ يف سدٚد املكبٚ ٍٛيف ايٛقت ذات٘ أقسب إىل املطتشٚ ٌٝيف سافت٘ ألْٓا
ي ٛأعدْا تٓص ٌٜايٓطب ١إىل فرت ٠سذ ١ايٛداع يهإ عدد ضهإ ايعامل سٗٓٝا
ًَ ْٞٛٝإْطإ فكط  ٖٛٚعدد ٜتٓافَ ٢ع اذتكا٥ل ايتازغتٚ ١ٝايسٜاض،١ٝ
ٚبإضكاط أ ٟزقِ تطاعف عً ٢ايٓطٌ ايعً ٟٛايفاطُ ٞفايعدد ضٝكدز
باآلالف َٚع ايتذاٚش بعػسات اآلالف فكط ،أَا املالٜني ٚعػسات املالٜني
فٗ ٞأزقاّ فًه ١ٝال صً ١هلا بايٛاقع ايبػس.ٟ
-

ُٜعد ايٛٗٝد َٔ أنجس غعٛب ايعامل سسصاّ عً ٢ايٓكا ٤ايطالي ٞإال

إٔ ايدزاضات ادت ١ٝٓٝأثبتت اختالف أصٛهلِ .إىل داْب إٔ عدد ايٛٗٝد
 -1راجع صحيفة عكاظ تحت عنوان " آل الذيبي يحممون مفاتيحها  ..وكبير الدجنة :الجاخمون
إلى الكعبة يدججون ويبكون من شجة الخذوع" ،سبتمبر 2118 -
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امٔ ف ِٗٝايهجري ممٔ تٗٛدٚا عرب ايتازٜذ َٔ غري بين إضسا ٌٝ٥مل ٜتذاٚشٚا
بعد أزبع ١آالف ضٓ ١ايعػسًَْٛٝ ٜٔاّٚ ،إٕ أخرْا بايسقِ ايٛازد يف ايعٗد
ايكد ِٜاير ٟذنس إٔ َٔ خسز َع َٛض ٢يف ايفساز َٔ فسع 611 ٕٛأيف
فته ٕٛاألَ ١ايٛٗٝد ١ٜتطاعفت خالٍ ثالث ١آالف ٚثالمثا ١٥عاّ بٓشٛ
ثالثني َس ٠فكط ،يهٔ ٖرا ايعدد َبايؼ فٚ ٘ٝتعسض الْتكادات تٓاٚيت٘ َٔ
شتتًف ايصٚاٜا ست ٢إٔ ايبعض قدزٙ
َٔ قدز عدد َٔ خسز َع َٛض٢

بـ611

بـ41

ته ٕٛاألَ ١ايٛٗٝد ١ٜتطاعفت خالٍ

ٚآخس ٜٔبطت ١آالفٖٓٚ ،اى

أيفاٚ ،إذا أخرْا ايسقِ األخري

ايـ33

قسْا سٛايٞ

511

َسٚ .٠يٛ

أضكطٓا زقِ ايتطاعف ٖرا عً ٢ايٓطٌ ايعًَ ٟٛتػافًني عٔ َد٠
ايتطاعف اييت تكٌ يف األخري ٜٔعٔ ارتُط ١عػس قسْاٚ ،اعتربْا إٔ عدد
أٚالد اإلَاّ عًٚ ٞأسفاد ٙسٗٓٝا  51غدصا تعٌ األزقاّ أقٌ َٔ
اي.ّٛٝ

29

25

أيفا
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َجًُا تتٗاَ ٣ٚكٛي ١ايٛال ١ٜأَاّ ايٓكد ايدٜين املٛضٛع ،ٞتٓٗاز بػهٌ
أنرب َكٛي" ١أسفاد ايٓيب" ،خصٛصا ٚقد أصبح بٝد ايعًِ أدٚات يف
َكدَتٗا ٚضا ٌ٥ايفشص ادتٝين " ،"DNAاملٛصً ١يٓتا٥ر غب٘ ٜك١ٝٓٝ
بػإٔ ايكسابات ايعط ١ٜٛبني ايبػسٚ ،صدق ١ٝاغرتانٗا يف األصٌ ايٛاسد،
َٔ عدَ٘ .زغُا َٔ ذيو ٚازد إٔ تصطدّ ٖر ٙايٛض ١ًٝبفتا ٣ٚحتسِٜ
دٜين ،يف زتتُعات ستافعٚ ،١بإَهاْ ١ٝاذتص ٍٛعً ٢ايعٓٝات املطًٛب١
يًتشً ٌٝادتٝين ،إضاف ١إىل إغهاي ١ٝحتدٜد أضسَ ٠عٝازَ ١ٜؤند ٠االْتُا٤
يألصٌ ايعً ٟٛايفاطُ.ٞ
دزاضَ ١ػذسات األْطاب َٚطابكاتٗا َع بعطٗاَٚ ،ع تسادِ ايسداٍ،
طسٜك ١تكًٝد ١ٜيهػف ايصٜف ايطاليٖ .ٞر ٙايطسٜك ١بدٚزٖا َٔ ايطٌٗ
اي ّٛٝايتشا ٌٜعًٗٝا باصطٓاع َػذسات َطبٛط ١ايطًطًْ ،١عسا الْتػاز
نتب األْطاب ارتاص ١بايطالي ١ايعً.١ٜٛ
أضًٛب سدٜح ٜتشاغَ ٢ػهالت األداتني ايطابكتني (ايفشص ادتٝين
ٚاملػذسات)ٜٚ ،تُتع بدزدٜ ١كني عاي ،١ٝإذا اتبع إدسا٤ات َٓصفٚ ١ستاٜد،٠
ٜعتُد عًْ ٢عسٜات زٜاض ،١ٝسطابٚٚ ،١ٝقا٥ع ذات صً ١بايدزاضات
ايطهاْ.١ٝ
ٚٚفكا يًذد ،ٍٚايطابل ،ترتاٚح أعداد "أسفاد ايٓيب" املفرتضني بني ضتٛ
ضتُا ١٥أيف  ًَْٞٛٝٚغدص عً ٢أنرب تكدٜس.
ٜته ٕٛادتد 29 َٔ ٍٚخاْ ١متجٌ نٌ َٓٗا

51

ضٓ ،١ابتدا َٔ ٤ايطٓ١

األٚىل يًٗذسٚ ،٠ست ٢ايعاّ  ،1451حتت ٟٛنٌ خاْ ١عً ٢ثالث ١أزقاّ ٜتصاٜد
نٌ َٓٗا ،عُٛدٜاٚ ،فل َتتايٖٓ ١ٝدض َٔ ،١ٝخاْ ١إىل اييت تًٗٝا امكداز

011

ايطعف ،ست ٢ايٛص ٍٛإىل ارتاْ 29 ١املُجً ١يعدد ايعًٜٛني اي ّٛٝفُٝا
ارتاْ ١األٚىل بايسقِ

2

متجٌ اذتطٔ ٚاذتطني ،يهٔ عًُ ١ٝايتطاعف

تساع ٞايٛاقع ١ٝايطهاْ َٔ ،١ٝسٝح إٔ ايعدد املطاعف ابتدا َٔ ٤ارتاْ١
ايجايجٜٓ ١كص َٓ٘ ايسقِ يف ارتاْ ١األٚىل.
يف ارتاْ ١ايجايج َٔ ١املفرتض سطب ايتطاعف إٔ ٜه ٕٛايسقِ املكٛع
( )8إال أْ٘ أصبح (ٖٚ )6را ألْٓا أْكصٓا َٓ٘ ايسقِ ( )2يف ارتاْ ١األٚىل،
ٖٚهرا ست ٢آخس ادتدٚ ،ٍٚاملربز َتعًل باجملاٍ ايطهاْ ،ٞسٝح إٔ اذتفٝد
ايرٜٛ ٟيد ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،يف ايعاّ ٜ 2111ه ٕٛدد ٙاملٛيٛد يف ايعاّ
 1911قد تٛيف.
ْٚفظ ايطسٜك ١تطس ٟعً ٢ايسقُني ايجاْٚ ٞايجايح يف نٌ خاَْ ،١ع
فازم املبايػ ،١شٜاد ٠يف تأنٝد اضتشاي ١األزقاّ املتداٚي ١ألعداد ايعًٜٛني يف
ايٛقت اذتاضسٚ ،تأت ٞاملبايػ ١بايٓطب ١يًسقِ ايجاْ ٞيف إٔ تٓكٝص ساي١
ايتطاعف تبدأ َٔ ارتاْ ١ايسابع ١اييت تفصًٗا عٔ األٚىل خاْتني ٚيٝظ
خاْٚ ١اسد ٠نُا يف األزقاّ املكٛض ،١عً ٢أضاع عًُ ١ٝغري ٚاقع ١ٝتعترب
إٔ ايػدص املٛيٛد يف ايعاّ ٜ 2111ه ٕٛدد ٙاملتٛف ٖٛ ٢املٛيٛد يف ايعاّ
ٚ 1851يٝظ يف ٚ .1911بايٓطب ١يًسقِ ايجايح فٗ ٛأنجس َبايػَٚ ١بين
عً ٢ايسقِ ايجاْ ٞبإضاف 25 ١بامل ١٦يًسقِ املطاعف َع ايتذاٚش عٔ
ايهطٛز بتكسٜبٗا يًسقِ ايصشٝح األعً.٢
أَا ملاذا  م اختٝاز  51ضٓ ١نفرت ٠يًتطاعف ،بُٓٝا بعض ايٛقا٥ع املػاٖد،٠
عً ٢املطت ٣ٛاألضسٚ ٟايطهاْ ،ٞتػري إىل إَهاْ ١ٝايتطاعف خالٍ فرت٠
تكٌ أسٝاْا عٔ  25ضٓ١؟
البد َٔ اختٝاز َعدٍ َتٛضط يفرت ٠ايتطاعف ،تتباعد عٔ سد أعً٢
ٚسد أدْ ،٢ألْٓا ي ٛأخرْا بفرتَ ٠ا بني  31 -15ضٓ ١فإٕ عدد ضهإ ايعامل
010

ضٝصٌ إىل تسًْٜٛٝاتَ ،ا غتايف اذتكٝك ١ايطهاْ ١ٝاي ّٛٝسٝح ٜكٌ ضهإ
ايعامل عٔ ايجُاًَْٝ ١ٝازات.
سدثت طفسات تهاثس ضهاْٚ ،ٞباملكابٌ ٚددت فرتات تباطؤٚ ،أسٝاْا
تٓاقصٚ ،بارتصٛص ميهٔ طسح عدد َٔ األَجً:١
سصًت طفس ٠يف تصاٜد ضهإ ادتصا٥س بازتفاع ايعدد َٔ ضتًَٕٛٝ 11 ٛ
ْطُ ١عاّ  1961إىل سٛايًَْٛٝ 33 ٞا ضٓ ،2116 ١فتطاعف ايعدد ثالخ
َسات يف أقٌ َٔ  51عاَاَ ،ع ٖرا نإ ايتطاعف قبٌ ايطفس ٠ايطاز ١٥نٌ
51

ضٓ ،١ايعدد عاّ  1851قساب ١املًْٛٝني ْٚصفٚ ،بعد  61ضٓ،1911 ،١

قازب ارتُطَ ١الٜنيٚ ،يف ضٓ 1961 ١صاز سٛايًَْٛٝ 11 ٞا.
بُٓٝا يف بًدإ أخس ٣نإ ايتهاثس أقٌ َٔ ايطعف ،فايصني ناْت تطِ
ايعاّ  1711ضتَ 211 ٛالٜني ْطُٚ ١مل ٜتطاعفٛا إال بعد  151ضٓ ١يٝصٌ
عاّ  1851إىل ًَْٛٝ 429ا ،نُا مل ٜصد ضهإ فسْطا إال امكداز ٜكٌ عٔ
ايٓصفًَْٛٝ 43 ،ا عاّ  1955إىل ْ ًَٕٛٝ 61طُ ١ايعاّ ٚ .2115يف
بسٜطاْٝا مل ٜتطاعف عدد ايطهإ خالٍ

111

عاًَّْٛٝ 38 َٔ ،ا عاّ

 1911إىل ًَْٛٝ 61ا فكط عاّ  ،2111بٌ قد عتصٌ تٓاقص ضهاْ ٞيف
بعض ايعسٚف ،ناطتفاض ضهإ ضٛزٜا َٔ قسابًَْٛٝ 18 ١ا ايعاّ

2114

إىل ْ ًَٕٛٝ 17طُ ١ضٓٚ ،2116 ١يف ايصني َٔ ًَْٛٝ 429ا ضٓ١

1851

إىل  ًَٕٛٝ 411ايعاّ ٚ ،1911يف َصس نإ ايتطاعف نٌ

51

ضٓ ،١إذ

ازتفع َٔ ًَْٛٝني ْٚصف عاّ  1811إىل أقٌ َٔ َ 11الٜني ايعاّ

1897

ثِ إىل ًَْٛٝ 19ا ضٓ.1947 ١
يف ساالت ْادزٚ َٔ ،٠اقع ايبٝاْات ايطهاْ ١ٝيف فرتات تازغت ١ٝشتتًف١
ٚبًدإ عد ،٠عتدخ تطاعف ضهاْ ٞبني  31 -15ضٓ ،١يف سني ساالت
نجري ٠عتصٌ ايتطاعف بني  151-111ضٓٚ ،١غايبا َا عتدخ بني -81
019

 121ضٓ ،١فتِ اختٝاز

51

ضٓ ١نُعدٍ َتٛضط يًتطاعف ايطهاْ ٞبين

عً ٘ٝادتد ٚ ،ٍٚم تطبٝل طسٜك ١ادتد ٍٚعً ٢ساالت َتٓٛع ،١شَاْٝا
َٚهاْٝا ،يًتهاثس ايطهاْ ،ٞفهاْت األزقاّ َتكازب ١يف ادتدٚ ٍٚايتعدادات
ايٛاقع.١ٝ
ٖٓاى ستاٚالت سطاب ١ٝاعتُدت َداخٌ أخس ٣ملعسف ١عدد ايعًٜٛني،
فأْصاز املكٛي ١ايطالي ١ٝاتبعٛا طسٜك ١املتٛاي ١ٝاهلٓدض ،١ٝد ٕٚاعتباز يًٛفا٠
بني األدٝاٍٚ ،عٓدَا تعدت األزقاّ املًٝازات ،متت تٓصٜالت اعتباط ١ٝيتبكٞ
األزقاّ يف سدٚد  ،ًَٕٛٝ 311بُٓٝا َٓاٖط ٕٛاستطبٛا عً ٢أضاع حتسٜو
ْطب ١ثابت ١عرب ايصَإ ،عً ٢اعتباز إٔ عدد ايعسب ٚقت ايفتٛسات
اإلضالَ ١ٝعػسًَْٛٝ ٕٚاٚ ،عٔ طسٜل حتدٜد ْطب ١اهلامشٝني (أصٌ
ايعًٜٛني) ٚقتٗا  ،م حتدٜد عددِٖ اي ّٛٝب  35أيفا ،نٓطب َٔ ١ايعدد
اإلمجاي ٞيًعسب ايبايؼ ضتًَْٛٝ 351 ٛا.
طسٜك ١أخس ٣اعتُدت ارتطني ايكشطاْٚ ٞايعدْاْ- ٞاملفرتضنيٚ -فل
دزاضات د ١ٝٓٝسدٜج ١أخرت بايتكط ِٝايجٓا ٞ٥يًعسبٚ ،طبكا هلا بًػت
ْطب ١ايعدْاْٝني ضت 21 ٛباملٚ ،١٦دص َِٗٓ ٤ناْت ْطب ١اهلامشٝني  1باملَٔ ١٦
ارتط ايعدْاْ ،ٞفٛصٌ عدد اهلامشٝني إمجاالٚ ،يٝظ ايعًٜٛني -ايفاطُٝني
فشطب ،سٛاي 811 ٞأيفٖٚ ،را ٜكازب ايسقِ ايرٚ ٟصٌ إي ٘ٝادتد.ٍٚ
إٕ عدد ايعًٜٛنيَ ،ع املبايػ ١ايهبريٜ ٠كازب املًْٛٝني يف نٌ ايعامل ،فُٝا
ايعدد ايرٜ ٟعتكد أْ٘ ٜكسب َٔ ايٛاقع ،د ٕٚإٔ غتً َٔ ٛبعض املبايػ١
نريو ،ضت 635 ٛأيفا (ايسقِ املكٛع يف ارتاْ ١األخري َٔ ٠ادتد،)ٍٚ
ٚبإضكاط ايجًح املُجٌ يًٓطا ،َ٘ٓ ٤فإٕ عدد ايعًٜٛني-ايفاطُٝني ال
ٜتذاٚش  411أيف ،ن ٕٛأعُد ٠ايٓطب تك ّٛعً ٢ايرنٛزٚ ،٠يتالغٞ
ايٓطا ٤يف نٌ د َٔ ٌٝتًو األعُدٚ ،٠ازتباط أبٓا ٔٗ٥بأْطاب أخس ،٣إذا
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نإ ايصٚاز َٔ غري عًٚ ،ٟٛإذا نإ َٔ عً ٟٛفكد  م االستطاب بطبٝع١
اذتاٍ.
ٚبٓا ٤عًٖ ٢را ايسقِ ٜه ٕٛبني نٌ

21

أيفا َٔ ضهإ ايعامل عًٟٛ

ٚاسد ،قد ٜبد ٚايسقِ َكبٛال ،إال إٔ َبايػت٘ ضتعٗس عٓدَا ْسدع بٓفظ
ايٓطب ١إىل أٜاّ اذتطٔ ٚاذتطني فٝه ٕٛعدد ضهإ ايعامل سٗٓٝا أزبعني أيفا
فكطٖٚ ،را غري ٚاقعٚ ،ٞأٜطا إذا تهاثس نٌ غدص يف ايعامل بٓفظ
ايٓطبٚ ،١عً ٢افرتاض إٔ عدد ضهإ ايعامل ذيو ايٛقت َ 11الٜني فكط،
فطٝصري عدد ضهإ ايعامل زآٖا أزبع ١آالف ًَٝاز ( 4تسًْٜٛٝات) ْطُ.١
عدا ٖرا ي ٛافرتضٓا إٔ عدد اهلامشٝني ٚقت اذتطٔ ٚاذتطني نإ َ١٦
غدصٚ ،أعطٓٝاِٖ ْفظ دزد ١ايتهاثس ،فإٕ عدد اهلامشٝني ٚفل اذتد
األدْٜ ٢صبح عػسًَْٛٝ ٜٔا ،امعٓ ٢نٌ  َٔ 375ايبػس يف ايعامل ٜكابًِٗ
ٖامشٚ ،ٞعطب اذتد األعً ٢ضٝصٌ عددِٖ ٖ ًَٕٛٝ 111امشَ ٞكابٌ

75

َٔ ضهإ ايعامل.
ادتد ٍٚزاع ٢ايتصاٜد األنجس َٔ ايٛاقع ٞيف سطاب ايعًٜٛني-
ايفاطُٝنيَ ،ػفال االضطٗادات ٚاذتسٚب اييت سصدت أغًب ايعًٜٛني يف
عٗٛد إضالَ ١ٝشتتًف ،١إذا أخرْا امكٛي ١املعً ١َٝٛاييت تػهٌ أضاع خساف١
ايٛال-١ٜايطالي .١إٕ ايعسب َعٓ ٕٛٝامٛادٗ ١فهسَ ١ٜتعدد ٠املطازات
ساشَ ١ملٛادٗ ١خسافات حتهُت بٛاقعِٗ يكس ،ٕٚبٗٓٝا خسافتا ايٛال،١ٜ
ٚايطالي ١املرتابطتني.
ادتد ٍٚعاّ ٚال ٜطعٔ يف أْطاب األفسادٚ ،إمنا عتا ٍٚعكًٓ ١دص ١ٝ٥ثكاف،١ٝ
تصدز ضشاٜاٖا أٚي٦و املعتكد ٕٚظرزِٖ ايٓب.ٟٛ
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يف ٖرا ايعصس أد ٣نػف ايبصُ ١ايٛزاثٚ ١ٝاختبازات اذتُض ايٟٓٚٛ
إىل قًب َفاٖ ِٝخاص ١بايطالالت ٚاألعسام ايبػسٚ ،١ٜيف ايٓطب اهلامشٞ
ايعً ٟٛايفاطُ ٞدست دزاضات يف بعض ايبًدإ ،بٗٓٝا إْػا ٤خازط١
ٚزاث ١ٝألص ٍٛاألزدْٝني ٚإفساد خط يًطالي ١ايٓب ١ٜٛيتٓتٗ ٞايٓتا٥ر إىل
أضس تكٌ عٔ ايعػس تٓتُ ٞسكاّ يًطالي ١اهلامشٚ .١ٝعح آخس أدسَٔ ٟ
خالٍ فشص األمحاض ايٓ ١ٜٚٛجملُٛعات َٔ اثٓيت عػس ٠أضس ٠يف تْٛظ
ٚادتصا٥س َػٗٛز ٠باْتُاٗ٥ا اهلامشٚ ٞحتتفغ امػذسات ٚٚثا٥ل تجبت صش١
ٖرا ايٓطب ،يف سني َكازْْ ١تا٥ر ايفشٛصات أظٗست تبآٜات تٓفٞ
ٚسد ٠أصًٗا ادتٝين يف ايعٗد ايٓب ،ٟٛامعٓ ٢أْ٘ يف أفطٌ اذتاالت
ٚاالفرتاضات إذا صح اْتطابٗا يًطالي ١ايٓب ١ٜٛفطٝه ٕٛعطب ايٓتا٥ر
ادتْ َٔ ١ٝٓٝصٝب أضسٚ ٠اسدَٗٓ ٠ا فكط ٚنٓطب ١ٜٛ٦َ ١ضت ٛمثاْ ١ٝبامل.١٦

ثانياً :ضياع وجتريد أعقاب النساء من الفضيلة املفرتضة:
ْعساّ يكٝاّ ضًطً ١ايٓطب عً ٢ايرنٛز ٠فإٕ األٚالد ايرنٛز َٔ اإلْاخ
ايفاطُٝات املتصٚدات بػري فاطُٝني عتسَ َٔ ٕٛايفط ١ًٝاملفرتضَ ١ع
اغرتانِٗ يف ايٓطف( ١ايطاٖس )٠بطبب إٔ أعُد ٠أْطابِٗ ِٖ ٚذزٜاتِٗ
ضتدتفَٗٓ ٞا بطبٝع ١اذتاٍ األَٗات ايفاطُٝاتٖٚ ،هرا تطٝع ايفط١ًٝ
ايطالي ١ٝاملصع َٔ ١َٛذز ١ٜاإلْاخ املٓتطبات يفاطُ ١ايصٖساٚ ٤اإلَاّ عًٞ
ٚتبك ٢يف ايرنٛز فكطَ ،ا ٜٓايف ايعداي ١املٓطكٚ ١ٝايد ١ٜٝٓزغِ تٛافس
ايٓطف ١يف ادتُٝعٚ .زغِ اضتشكام أٚالد اإلْاخ أنجس َٔ أٚالد ايرنٛز
يًفط ١ًٝايطالي ١ٝعهِ إٔ أضاع ٖر ٙايفط ١ًٝأْج ٖٞ ٢ايطٝد ٠فاطُ١
ايصٖساَٗٓٚ ٤ا إىل ايٓيب األنسّ ايرٜ ٟك ٍٛعٓ٘ تعاىلََ" :ا نَإَ َُشَُٖدْ أَبَا
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ٌ
هِِ"ٚ ،1إمنا نإ عطٜٛا أبا اإلْاخ "َٜا أََٜٗٗا ايٖٓبٔ ٗٞقُ ِ
َأسَدٕ َِٔٔ ِزدَائ ُ
و َٚبََٓاتٔوَ".2
ئأَشَِٚادٔ َ

ثالجاً :التناسب الطردي بني النسب والفضيلة املفرتضة
تتطًطٌ ايعًُ ١ٝاالصطفا ١ٝ٥ايطالي ،١ٝاملصطبػ ١بايدْ ،ٜٔصٚالّ سطب
ايفهس ايػٝعٚ ،ٞايعذٝب إٔ تهاثس ايرزٜ ١ٜطري بٓفظ ايطًطً١
االصطفا ١ٝ٥املصع ،١َٛفًد ٣ايػٝع ١اصطفا ٤ضُين ميتد َٔ ٖاغِ إىل أبٞ
طايبٚ ،صسٜح َٔ عًْ ٞصٚالّ ستٜ ٢بدأ باالفرتام ٚفكاّ يًفسم ايػٝع١ٝ
األضاض.١ٝ
ٚيػسض عدّ ايتػعب ضٓهتف ٞبايٛص ٍٛإىل أٚالد اإلَاّ عً ٞبٔ أبٞ
طايب.
ضُٔ بين عبد َٓاف عتٛش ايتفطٖ ٌٝاغِ تٛأّ دد األَٜٛني عبد مشظ،
 ٚأخا ْٛفٌ ٚطايب ،عً ٢ايجالث ١األخريٚ ،ٜٔيٛال سهِ بين أَ ١ٝيطاعت
أْطابِٗ ست ٢يف عصٛز اإلضالّ األٚىلٚ ،زغِ إٔ يدٖ ٣اغِ أزبع ١ذنٛز
فكد ق ٌٝإٔ ثالث ١دزدٛا ٚاْكطع ْطًِٗٚ ،بك ٢ايٓطٌ يف عبد املطًب،
أفطٌ إخٛاْ٘ٚ ،أصتب عبد املطًب أنجس َٔ أسد عػس ٚيداّ ذنساّ.
َٚع إٔ املٓطل ايتازغتٚ ٞايطبٝعٜٛ ٞس ٞإٔ فسص ايتهاثس َتٛافس٠
بػهٌ نبري يٛيد ايعباع بٔ عبد املطًب باعتباز ايطًطٚ ١ايجسا ٤ايٓادِ
عٓٗا ألنجس َٔ مخطُا ١٥ضٓ ،١غري ضًطتِٗ االمس ١ٝيف عٗد املُايٝوَ ،ع
 -1األحزاب 41
 -2األحزاب 59
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ذيو ال صتد ممٔ ٜٓتطب َٔ ْطًِٗ إال ايكً ٌٝايَ ّٛٝكازْ ١امالٜني
ٜٓتطب ٕٛيٛيد أب ٞطايب ،أَا ايطبب ،فًٝظ يف االْتطاب يًعباضٝني ذات
اإلغسا٤ات ايطٝاضٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝاملستد ١ٜدثاز ايد ٜٔاملتٛافس ٠يف االْتطاب
يًطايبٝني ،أَا ذز ١ٜأب ٞهلب فكد غابت بػهٌ غب٘ ْٗا ،ٞ٥يٝظ بطبب
اْكطاعٗا ٚيهٔ بطبب ٚصُ ١أب ٞهلبٚ ،إىل داْبِٗ ختتف ٞذزٜات َٔ
أعكب َٔ أٚالد عبداملطًب.
ست ٢أٚالد أب ٞطايب تتطا ٍ٤ذز ١ٜدعفس ٚتطٝع ذز ١ٜعكَ ،ٌٝكابٌ
طفسٚ ٠نجس ٠خازق ١يًعاد ٠يف ْطٌ عًٚ ،ٞايطبب َس ٠أخس ٣ايفهس ايػٝعٞ
ٚاْعداّ االَتٝاشات يف االْتطاب دتعفس ٚعك.ٌٝ
ٚباملجٌ ٜبرت املؤزخٚ ٕٛايٓطابْ ١طٌ أغًب أٚالد عً ٞبٔ أب ٞطايب
يٓٝشصس يف مخط ١فكطٚ ،تكٌ ذز ١ٜثالث ١يصاحل شٜادَٛٗ ٠ي ١يف ذز ١ٜاثٓني
ُٖا اذتطٔ ٚاذتطنيٚ ،ايطبب إٔ أٚالد عً َٔ ٞفاطُٚ ِٖ ١زث ١ايٛال١ٜ
َٚا ٜتبعٗا َٔ اَتٝاشاتٚ ،ألٕ اذتطني أفطٌ َٔ اذتطٔ يف َععِ ايفهس
ايػٝع ٞفإٕ االْتطاب يرزٜت٘ خصٛصّا يف املٓاطل األنجس تػٝعاّ ٜتفٛم عً٢
املٓتطبني يًشطٔ.
ٚبادتًُٜ ١صٜد عدد املٓتطبني يعً ٞبٔ أب ٞطايب طسدٜاّ َع تأثري ايفهس
ايػٝع ٞيف بًد َا ٚشَٔ َاٚ ،بدزد ١أقٌ يف َٓاطل اْتػاز ايتكايٝد
ايصٛف ١ٝألٕ أغًب األخريٜ ٜٔفطً ٕٛاإلَاّ عً ٞعً ٢غري َٔ ٙصشاب١
ايٓيب.
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رابعاً :ادعاءات شهرية بالنسب الفاطني
ميتً ٧ايتازٜذ اإلضالَ ٞبُٓاذز الدعا٤ات االْتطاب ألٚالد عًَٔ ٞ
فاطُ ،١بعض ٖؤال ٤األدعٝا ٤طبكت غٗستِٗ اآلفام َٔ ،ذيو ايػهٛى
اييت دازت س ٍٛإدزٜظ ايجاْ ٞابٔ َؤضظ ايدٚي ١اإلدزٜط ١ٝيف املػسب،
اير ٟأت ٢زاغد َٛىل إدزٜظ األَٛٚ ٍٚطّ ٧دٚيت٘ ظاز ١ٜساٌَ بعد ٚفا٠
إدزٜظ قاٍ يٛدٗا ٤ايدٚي ١إْٗا حتٌُ يف بطٓٗا ٚيداّ إلدزٜظ ،فٛضع ايكّٛ
ايتاز عً ٢بطٓٗا باْتعاز ٚالدت٘ .سطبُا ز ٣ٚاملؤزخ.ٕٛ
 َٔٚأغٗس ٖؤال ٤األدعٝا ٤عبٝد اهلل املٗدَ ٟؤضظ ايدٚي ١ايعبٝد١ٜ
(ايفاطُ ،)١ٝاير ٟمل ٜتُهٔ َٔ إثبات ْطب٘ إىل دعفس ايصادم زغِ
ايفازم ايصَين ايكصري بُٗٓٝا ،أقٌ َٔ َٚ ١٦مخطني ضٓٚٚ ،١زد يف ضذالت
ايدٚي ١ايفاطُ ١ٝايسمسَ ١ٝا ٜػري إىل ازتباى ْطبِٗٚ ،نريو اختالف
ايٓطابٚ ،١شتايفَ ١ؤزخ ِٗٝاإلمساعًٝٝني يسأ ٟايٓطاب ١املجبتني يٓطب عبٝد
اهلل ،إضاف ١إلصداز ايطايبٝني يف بػداد َا ٜػب٘ ايبٝإ َستني ابتدأَ ٤
أزبعُاٖ ١٥ذسٜٓ ١ٜهس ٕٚف ٘ٝايٓطب ايعً ٟٛذتهاّ ايدٚي ١ايفاطُ،١ٝ
ٚزغِ َا ميهٔ إٔ ٜكاٍ إْ٘ بٝإ إْهازٍ ال غتً َٔ ٛايبعد ايطٝاض ٞيصدٚزٙ
َٔ عاصُ ١ايدٚي ١ايعباض ١ٝاملٓافظ يًدٚي ١ايفاطُ ١ٝعً ٢ايطٝاد٠
اإلضالَ ،١ٝإال إٔ املالسغ عً ٢فرت ٠صدٚز ايبٝاْني أُْٗا ناْا يف عٗد
ايدٚي ١ايب ١ٜٝٗٛايػٝع ١ٝاملطٝطس ٠فعالّ عً ٢ايدٚيٚ ١ارتًٝف ١ايعباضٝني،
ٚاملتٛافكَ ١ع ايدٚي ١ايفاطُ ١ٝأغًب ايٛقت.
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األَس ٜٓطبل عً ٢قا٥د ثٛز ٠ايصْرَٚ ،1جً٘ شع ِٝايكساَطٚ ،١يف ايعصٛز
ايالسك ١عً ٢صف ٞايد ٜٔاألزدب ًٞٝدد إمساع ٌٝايصفَ ٟٛؤضظ ايدٚي١
ايصف ١ٜٛيف إٜسإٚ ،أضست٘ سطب ذنس املؤزخني أضس ٠تسنُاْ.١ٝ
ٚسدٜجاّ ٜتبادٍ ايهجري َٔ املٓتطبني يعً ٞبٔ أب ٞطايب ايطعٔ يف
أْطابِٗ ،نُا سصٌ بػإٔ ايطٝطتاْٚ ،ٞارتُٝينٚ ،ارتٚ ٞ٥ٛغريِٖ.

خامساً :مشجرات األنساب  ..الينن منوذجاً
يٝطت ظاٖسَٛ ٠دات االْتطاب إىل عسم أ ٚضالي ١أ ٚد ٜٔأ ٚمجاع١
بعاٖس ٠ددٜد ٠عً ٢اجملتُعاتٚ ،يٝظ اجملتُع ايُٝين بدعاّ بٗٓٝا ،فبني سهِ
ضالالت اْتطبت يعًٚ ٞفاطُ ١اَتد أنجس َٔ أيف ضٜٓ ١تطع يٝػٌُ
اي ُٔٝبأغًبٗا ٜٚطٝل يٓٝشصس يف بعض املٓاطلٚٚ ،ضط َرٖب ٜطِ
أخرياّ ضت ٛثًح ضهإ ايٜٚ ُٔٝعتٓل َبدأ االصطفا ٤يهٔ باعتداٍ
ٚعكالْ ،١ٝتٛافس إغساَ ٤تعدد األبعاد يالْتُا ٤يًطالي ١اهلامش ١ٝايعً١ٜٛ
ايفاطُ ،١ٝجتدد ٖرا اإلغساَ ٤ع ظٗٛز اذتسن ١اذتٛثٚ ١ٝأخرٖا اذتٝص
ادتازٚد ٟاملتػدد يف املرٖب ايصٜدٚ ،ٟاملطعِٓ بًُشات اثين عػس١ٜ
دعفس ،١ٜثِ اْتػازٖا بفعٌ ْهٗتٗا ايطاليٚ ١ٝاملرٖبٚ ١ٝضٝطستٗا عً٢
َكايٝد اذتهِ يف اي.ُٔٝ

ُ -1يجعى عمي بن دمحم ،و"ثورة الزنج" كانت عمى الخالفة العباسية في منترف القرن الثالث
الهجري ،التاسع الميالدي ،تمركزت حول مجينة البررة ،جنوب العراق اليوم ،وامتجت ألكثر من
 14عاما قبل أن تنجح الجولة العباسية في هزيمتها" ،راجع ويكبيجيا،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AC
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ْتٝذ ١يريو اتطع ْطام األضس املٓتطب ١يًٗامش ١ٝايعً ١ٜٛايفاطُ ١ٝيدزد١
قدز عدد أفسادٖا بني ًَْٛٝني ٚأزبعَ ١الٜني ٚضتَ ١الٜني ميين ،امعٓ ٢إٔ
َٔ بني نٌ أزبع ١ميٓٝني أ ٚضتٚ ١اسد ٖامش ٞعً .ٟٛايفٛازم ايهبري ٠يف
ايتكدٜساتٚ ،سدٖا ،تًك ٞبعالٍ نجٝف َٔ ١ايػهٛى عً ٢املطأي ١اهلامش١ٝ
يف اي ،ُٔٝبسَتٗا.
 َٔٚايٛاضح املبايػ ١يف ايعدد ضٛا ٤عد ٙاألدْ ٢أ ٚاألعً ٢ال ضُٝا
ٚأْٗا مل جتس أ ١ٜستاٚالت يدزاضات د ١ٝٓٝحتطِ املطأي ١عًُٝاَّ ،ع ذيو
باإلَهإ إخطاع االْتطاب يًبٝت اهلامش ٞايعً ٟٛبٗدف َعسف ١دزدات
صش ١االْتطاب ،يٓكد ٜعتُد بصٛز ٠زٝ٥ط ١ٝعً ٢نتب األْطاب املسدع١ٝ
ارتاص ١بايٓطب ايعً ٟٛعًَ ٢س ايتازٜذٚ ،باالضتعاْ ١بعض ايػ٤ٞ
برتمجات مشًت إٜساد ضًطً ١ايٓطب.
بٝد أْ٘ قبٌ ذيو جتدز اإلغاز ٠إىل إٔ عًُا ٤األْطاب بَٔ ِٗٓٝ
ارتالفات ايهجريٚ ،إٔ بعطِٗ ْكٌ عٔ بعض ٖٚ -را طبٝعَِٗٓٚ - ٞ
املتشسٚ ٟاملتطاٌٖ ،يهٔ ٜبك ٢املعاصس ٕٚدت ٌٝيف ايطًطً ١أقسب يًجك١
فُٝا غتص ٖرا ادت ٌٝأْ ٚطابَ ١تأخس ذنس َصدزا قدميا اضتٓد إي،٘ٝ
الستُاي ١ٝاختفا ٤شتطٛطات ذيو املصدزٚ ،ضٝتِ ٖٓا ْكد َٛضٛع
االْتطاب يف ض ٤ٛنتب أْطاب يف قسٖ ٕٚذسَ ١ٜتالسك ١تبدأ َٔ ايكسٕ
ايجايح اهلذس ،ٟعصس ايتد ٜٔٚايعسبٚ ٞاْتٗا ٤بايكسٕ ايتاضع اهلذس،ٟ
ٚختتص بايٓطب ايعًَٚ ٟٛكازَْ ١ا دا ٤فٗٝا َٔ َػذسات اما ٚزد عٔ
َػذسات األضس ايَ ،١ُٝٓٝع جتاٌٖ أمسا ٤األضس ٚاالنتفا ٤بأمسا ٤أغداص
يف ايطالضٌ.
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أِٖ ٖر ٙايهتب اييت  م االعتُاد عًٗٝا:
أ .يف ايٓطب اهلامش ٞايعً ٟٛعَُٛاّ:
 املعكبٚ َٔ ٕٛيد اإلَاّ أَري املؤَٓني عً ٞبٔ أب ٞطايب زض ٞاهللعٓ٘ ،ملؤيف٘ عت ٢ٝبٔ اذتطٔ بٔ دعفس اذتذ ١اذتطٝين املدْ ٞايعبٝديٞ
(ٖ277-214ـ).
 ضس ايطًطً ١ايعً ،١ٜٛألبْ ٞصس ايبداز( ٟنإ سّٝا ضٖٓ341 ١ـ). اجملد ٟيف أْطاب ايطايبٝني ،ملؤيف٘ ب ٞاذتطٔ عً ٞبٔ ستُد بٔ عًٞبٔ ستُد ايعً ٟٛايعُس ٟايٓطاب( ١تٛيف ٖ459ـ).
 ايفدس ٟيف أْطاب ايطايبٝني ،ملؤيف٘ ايعالَ ١ايٓطاب ١عصٜص ايد ٜٔأبٞطايب إمساع ٌٝبٔ اذتطني بٔ ستُد بٔ اذتطني بٔ أمحد املسٚشٟ
األشٚزقاْ - 572( ٞبعد ٖ614ـ).
 تٗرٜب األْطاب ْٗٚا ١ٜاألعكاب ،ملؤيف٘ أب ٞاذتطٔ ستُد بٔ أبٞدعفس غٝذ ايػسف ايعبٝدي ٞايٓطاب( ١تٛيف ٖ435ـ).
 ايػذس ٠املبازن ١يف أْطاب ايطايب ،١ٝيإلَاّ فدس ايساش( ٟتٛيفٖ616ـ).
 عُد ٠ايطايب ايصػس ٣يف ْطب آٍ أب ٞطايب ،ملؤيف٘ ايعالَ١ايٓطاب ١مجاٍ ايد ٜٔأمحد بٔ عً ٞاذتطين ايداٚٚد ٟاملعسٚف بابٔ عٓب١
(ٖ828 - 738ـ).
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ب.

يف ايٓطب اهلامش ٞايعً ٟٛيف اي ُٔٝخصٛصاّ:

-

ْ ٌٝاذتطٓٝني بأْطاب َٔ باي َٔ ُٔٝبٛٝت عرت ٠اذتطٓني ٚغريٖا

َٔ بٛٝت ايعًِ ٚايصٖد ٚايصالح ٚايسٜاض ١اي ١ُٝٓٝإىل ضٖٓ1376 ١ـَٔ ،
زتاَٝع (َؤيف٘) ستُد بٔ ستُد بٔ عت ٢ٝبٔ عبداهلل بٔ أمحد بٔ إمساعٌٝ
بٔ اذتطني بٔ أمحد شباز.٠
ٚاعتُد ف ٘ٝعً ٢نتاب  -شتطٛط  -زٚض ١األيباب ٚحتف ١األسباب
ٚبػ ١ٝايطالب ٚطتب ١األسطاب امعسف ١األْطاب ،املػٗٛز امػذس أبٞ
عالَ ١ملؤيف٘ ستُد أب ٞعالََ( ١تٛفٖ1144 ٢ـ) ٖٛٚ ،أغٗس ايهتب
اي ١ُٝٓٝادتاَع ١ألْطاب عرت ٠اذتطٓني بايٚ ُٔٝغريٚ ،ٙاير ٟتربأ ف ٘ٝممٔ
أذتل ف ٘ٝأسدا بػري سكٝك ١قطع ،١ٝاما ٜفٝد سصس ٙيهٌ األضس اي١ُٝٓٝ
املٓتطب ١يعً ٞبٔ أب ٞطايبٚ .تعكب ايهتاب سفٝد ٙستُد بٔ عبداهلل بٔ
ستُد أب ٛعالَ.١

املالحظات
-

نجس ٠ناثس َٔ ٠األضس املٓتطب ١اي ّٛٝيف اي ُٔٝإىل ايبٝت ايعًٟٛ

ايفاطُ ،ٞمل تسد بامسٗا أَ ٚػذساتٗا ،ال يف َػذسات أب ٞعالَٚ ،١ال
تعكٝبات سفٝدٚ ،ٙال يف نتاب ْ ٌٝاذتطٓٝني يصبازَ .٠ع َا ٜفٝد ٙأب ٛعالَ١
ٜٛٚس ٞب٘ شباز َٔ ٠سصسُٖا دتُٝع األضس املٓتطب ١يًٗامش ١ٝايعً ١ٜٛيف
ايَ ،ُٔٝا ظتعًٗا مجٝعّا ستٌ غو ابتداَ ّ٤كازْ ١اما ٚزد يدُٜٗا.
-

ختتًف َطتٜٛات دزدات صش ١االْتطاب بٓا ٤عً ٢قدز اتفام

ٚاختالف عًُا ٤األْطابَ ،جاٍ ،بايٓطب ١ألٚالد َٛض ٢ايهاظِ :اتفكٛا
عً ٢أْ٘ أعكب َٔ :عً ،ٞإبساٖ ،ِٝايعباع ،إمساع ،ٌٝستُد ،عبد اهلل ،عبٝد
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اهلل ،اذتطٔ ،دعفس ،إضشام ،محصٚ ،٠اختًفٛا يف عكب٘ َٔ :إبساٖ ِٝاألنرب،
اذتطني ،شٜدٖ ،ازٚ ،ٕٚاتفكٛا أْ٘ مل ٜعكب َٔ :أمحد ،دعفس األنرب ،داٚٚد،
ستُد ،ضًُٝإ ،عت ،٢ٝايفطٌ ،عً ،ٞعبدايسمحٔ ،ايكاضِ.
ٚعًٜ ٘ٝه َٔ ٕٛايبد ٜٞٗصشْ ١طب َٔ ١اتفكٛا عً ٢أْ٘ أعكب،
ٚايػو يف َٔ اْتطب إىل َٔ اختًفٛا يف عكب٘ٚ ،ايٝكني يف ادعأَ ٤
اْتطب إىل َٔ اتفكٛا عً ٢أْ٘ مل ٜعكبٜٚ ،صٜد ايٝكني بادعا َٔ ٤اْتطب
إىل َٔ مل ُٜرنس يف َٔ اتفكٛا عً ٢أْ٘ أعكب أ ٚاختًفٛا يف عكب٘ أٚ
اتفكٛا عً ٢أْ٘ مل ٜعكب ،أ َٔ ٟاْتطب يػدص ١ٝشتتًك ١باألضاع.
-

ايهجري َٔ األضس املٓتطب ١يإلَاّ عً ٞتأخر أيكابٗا َٔ املٓاطل

اييت ضهٓتٗاٚ ،بايتاي ٞفُذسد ايًكب ميهٔ إٔ عتدخ بًبًٚ ١خًطا.
-

بعض األضس هلا أنجس َٔ َػذس شتتًف إال يف ْٗاٜات٘ إىل اإلَاّ

عًَ ٞا ٜطعٗا مجٝعاّ يف دا٥س ٠ايػو ٚاإلعتا ٤باْعداّ أدْ ٢ستاٚالت
ايتشسٚ ٟايتجبت.
-

ذنس عدد َٔ ايٓطاب ١تٓاضٌ أسد أغداص ايبٝت ايعً ٟٛيف

اي ،ُٔٝيف سني ال صتد يف املػذسات ايٜٓ َٔ ١ُٝٓٝتطب هلرا ايػدص
أَجً ١عً ٢ذيو :عت ٢ٝبٔ عبداهلل بٔ َٛض ٢ادتٚ .ٕٛنرا اذتطٔ بٔ أمحد
ايٓاصس بٔ عت ٢ٝاهلادَٚ ،ٟجًُٗا اذتطني بٔ امحد ايٓاصس بٔ عت ٢ٝاهلاد.ٟ
األغداص املرنٛزٚ ٕٚغريِٖ دا ٤يف نتب أْطاب ٚدٛد ْطٌ هلِ يف
اي ُٔٝبُٓٝا ال ْسٜٓ َٔ ٣تطب إي ِٗٝيف املػذسات اي.١ُٝٓٝ
-

َععِ األضس املٓتطب ١يًٗامش ١ٝايعًٚ ١ٜٛفكاّ يًُػذسات اي١ُٝٓٝ

تٓكطِ قطُني زٝ٥طٝني:
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أحدهما القسم احلسين ،معظمها عن طريقني:
األ ،ٍٚايكاضِ ايسض ٞبٔ إبساٖ ِٝطباطبا بٔ إمساع ٌٝايدٜباز بٔ
إبساٖ ِٝايػُس بٔ اذتطٔ املجٓ ٢بٔ اذتطٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب.
ايجاْ ،ٞداٚٚد بٔ ضًُٝإ بٔ عبد اهلل بٔ َٛض ٢ادت ٕٛبٔ عبد اهلل
احملض بٔ اذتطٔ املجٓ ٢بٔ اذتطٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب.

وثانيها ،القسم احلسيين ،معظمها عن طريق:
دعفس ايصادم بٔ ستُد ايباقس بٔ عً ٞش ٜٔايعابد ٜٔبٔ اذتطني بٔ
عً ٞبٔ أب ٞطايب  َ٘ٓٚعٔ طسٜكني:
األ ،ٍٚعً ٞايعسٜط ٞبٔ دعفس ايصادم.
ايجاَْٛ ،ٞض ٢ايهاظِ بٔ دعفس ايصادم.
ٚسٛهلا ميهٔ إٜساد املالسعات ايتاي ١ٝبٓا ٤عًَ ٢طابك ١املػذسات اي١ُٝٓٝ
عً ٢املػذسات ايعاَ:١
ايكطِ اذتطين أنجس ضبطاّ َٔ ايكطِ اذتطٝينٚ ،داخٌ ٖرا ايكطِ،
املٓتطب ٕٛعٔ طسٜل اذتطني بٔ ايكاضِ ايسض ٞأنجس ضبطاّٚ ،املٓتطب ٕٛإىل
َٛض ٢ادت ٕٛعٔ طسٜل عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل بٔ داٚٚد بٔ ضًُٝإ بٔ
عبداهلل بٔ َٛض ٢ادت ،ٕٛأنجس ضبطاّ.
ايكطِ اذتطٝين ٜهاد ٜه ٕٛأغًب٘ شتتال ٚغري َٓطبط.
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القاسه الرسي:
اختًفٛا يف عدد أبٓاٚ ٘٥عدد املعكبٝني َِٜٓٗٚ ،السغ اآلت:ٞ
-

عاصس َٔ ٙايٓطاب ١ايعبٝديٚ ،ٞمل ٜرنس يًكاضِ ايسض ٞعكبا.

-

أبْ ٛصس ايبداز ٟذنس ي٘ َٔ األعكاب ضت ١فكط ِٖ ،اذتطٔ،

إمساع ،ٌٝإبساٖ ،ِٝعت ،٢ٝضًُٝإٚ ،اذتطني.
-

مل ٜرنس ايبداز ٟإٔ يًكاضِ ايسضٚ ٞيد ،ٜٔستُد اير ٟتٓتطب ي٘

بعض األضس يف اي ،ُٔٝنُا مل ٜرنس َٛض ،٢فُٝا ذنسُٖا ْطابَ ١تأخسٕٚ
يف ايٓصف األ َٔ ٍٚايكسٕ ارتاَظ اهلذس ٟبفازم شَين قدزٚ ١٦َ ٙمخطٕٛ
عاَاّ.
 ُْطب إىل أبْ ٞصس ايبداز ٟايكسٜب شَٓٝاّ َٔ عصس ايكاضِ ايسضٞٚأٚالدٚ ٙأسفاد ٙأْ٘ قاٍ :نٌ َٔ اْتطب إىل ايكاضِ ايسض َٔ ٞغري ٚيد
اذتطني بٔ ايكاضِ ففْ ٘ٝعس ،امعٓ ٢إٔ ايبدازٜ ٟػري إىل إٔ عكب
ايكاضِ ايسضٚ َٔ ٞيد ٙاذتطني فكط.
 ْطابَ ١تأخس ٕٚقايٛا إٕ ايكاضِ ايسض ٞأعكب َٔ ضتٚ ١بعطِٗ قاٍإْ٘ أعكب َٔ ضبع َٔ ١أٚالد.ٙ
 ْطاب ١مل ٜرنسٚا إبساٖ ،ِٝاير ٟتٓتطب إي ٘ٝبعض األضس َٔ ،بنيأٚالد ايكاضِ ،ب ِٗٓٝايعبٝديَ ٞؤيف تٗرٜب األْطاب ،فُٝا ايعُس ٟقاٍ
إٕ عكب إبساٖ ِٝايسض ٞاْكسض.
 َٔ أغٗس َٔ اْتطب إىل ايكاضِ ايسض َٔ ٞدٗٚ ١يد ٙستُد  -ملٜرنس ٙايبداز - ٟأ َٔ ١ُ٥طسٜل عً ٞايعٝاْ ،ٞأبسشِٖ اإلَاّ ايكاضِ -
ْٚطب٘ سطب َا ذنسْ ٙطاب :١اإلَاّ ايكاضِ بٔ عً ٞايعٝاْ ٞبٔ عبداهلل
بٔ ستُد بٔ ايكاضِ ايسض ،ٞفُٝا تسادِ أٚزدت ْطب٘ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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ايكاضِ بٔ عً ٞايعٝاْ ٞبٔ عبداهلل بٔ ستُد بٔ ايكاضِ بٔ اذتطٔ بٔ
شٜد بٔ اذتطٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ٚأْ٘ تٛيف يف ٖ393ـٚ .عطاب
عُس ادتَ ٌٝا بني  41-31ضٜٓ ١تبني إٔ ايٓطب األخري إَا أْ٘ ال ٜصح أٚ
إٔ ٖٓاى ضكطّا يف امسني عً ٢األقٌ َٔ ايطًطً ١إضاف ١إىل إٔ ايٓطاب ١مل
ٜرنسٚا عبداهلل َٔ بني أٚالد ستُد بٔ ايكاضِ بٔ اذتطٔ بٔ شٜد بٔ
اذتطٔ.
احلسني بن القاسه الرسي:
 ذنس ايبداز ٔ َ ٟأٚالد ٙعت ٢ٝاهلاد ٟفكط ،بُٓٝا ذنس ْطابَ ١تأخسٕٚبفازم ٜفٛم امل ١٦عاّ ثالث ١أٚالد يًشطني ِٖ اهلاد ،ٟعبداهلل ،عً.ٞ
 فُٝا ٜرنس ْطاب ١يٝش ٢ٝبٔ عبداهلل بٔ اذتطني بٔ ايكاضِ ايسضٞغري ٚيد ٙعبداهلل اير ٟقايٛا إْ٘ أعكب يف ايسَ( ٟد ١ٜٓيف إٜسإ) ،ذنس
ْطاب ١بعطِٗ َتأخس ٕٚإىل َطًع ايكسٕ ايتاضع اهلذس ٟإٔ عت ٢ٝأعكب
إىل داْب عبداهلل ،عبدايسمحٔ اير ٟتٓتطب إي ٘ٝنجري َٔ األضس يف اي.ُٔٝ
موسى اجلون:
ْطاب ١مل ٜرنسٚا ْعُ - ١اير ٟتٓتطب إي ٘ٝأضس ميٓ َٔ - ١ٝبني أٚالد
عً ٞبٔ داٚٚد بٔ ضًُٝإ بٔ عبداهلل بٔ َٛض ٢ادتٚ ،ٕٛقًَ ١تأخسٕٚ
ذنسٚا اضِ زمح َٔ ١بني أٚالد عً ٞبٔ داٚٚد ٚمل ٜرنسٚا اضِ ْعُ،١
ْٚرنس ٖرا َٔ باب استُاٍ ايًبظ بني ْعُٚ ١زمح ١يف املدطٛطات ،نُا
ٖٚ ٞازد ٠بني عبد اهلل ٚعبٝد اهللٚ ،اذتطٔ ٚاذتطنيٚ ،زاما أمحد ٚستُد.
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علي العريضي:
ٜٓتطب إي ٘ٝنجري َٔ األضس يف اي ُٔٝعٔ طسٜل أمحد بٔ عٝط ٢بٔ
ستُد بٔ عً ٞايعسٜط ٞبٔ دعفس ايصادمٚ .املالسغ:
) اختًف ايٓطاب ١يف عكب أمحد بٔ عٝط ٢إال أِْٗ مجٝعاّ مل ٜرنسٚأَ بني أٚالد ٙال عبداهلل ٚال عبٝد اهلل اير ٟتٓتطب إي ٘ٝنجري َٔ األضس
يف اي.ُٔٝ
)-

عً ٢افرتاض ارتًط بني عبداهلل بٔ أمحد بٔ عٝطٚ ٢بني عبداهلل

أ ٚعبداهلل األسٓف ،أ ٚعبٝد اهلل األنرب أ ٚعبٝد اهلل األس ٍٛأ ٚعبٝد اهلل
األصػس أٚالد عٝط ،٢فإٕ ايٓطاب ١اتفكٛا عً ٢إٔ مجٝعِٗ مل ٜعكبٛا إال
عبداهلل األسٓف ٚاألخري عكب٘ َٔ ٚيد ٙإمساع ٌٝفكط ٚيٝظ َٔ غري.ٙ
)-

ْطابَ ١تأخس يف ايٓصف ايجاْ َٔ ٞايكسٕ ايعاغس اهلذسُٜ ٟدع٢

ستُد املدَْ ٞؤيف نتاب حتف ١ايطايب ،أ ٟبفازم شَين ٜرتاٚح بني ضتُا١٥
ٚضبعُا ١٥ضْٓ ١كٌ عٔ ميٓٝني إٔ ألمحد بٔ عٝطٚ ٢يد امس٘ عبد اهلل.
موسى الكاظه:
 َٔ ٖٛٚأنجس األمسا ٤اييت تٓتطب إي ٘ٝأضس يف اي ُٔٝيف ايكطِ اذتطٝين،
ٚميهٔ إٜساد املالسعات ايتاي:١ٝ
-

نجري َٔ األضس يف اي ُٔٝتٓتُ ٞإىل َٛض ٢ايهاظِ عٔ طسٜل

إدزٜظ بٔ دعفس ايصان ٞأ ٚايهراب -نُا تطُ ٘ٝاإلَاَ -١ٝبٔ عً ٞبٔ
ستُد بٔ عً ٞبٔ َٛض ٢ايهاظِ بٔ دعفس ايصادم عٔ طسٜل ستُد بٔ
إدزٜظٚ ،قد ذنس َععِ ايٓطاب ١املتكدَٚ ٕٛاملتأخس ٕٚإىل ْٗا ١ٜايكسٕ
ايعاغس اهلذس ٟإٔ عكب إدزٜظ َٔ ٚيد ٙايكاضِ فكطٚ ،مل ٜرنسٚا ي٘
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ٚيداّ غري ٙإال قً ١قً ١ًٝذنسٚا إٔ إلدزٜظ ٚيدا آخس امس٘ عبد اهلل اختًف
يف عكب٘ امصس.
-

ْطاب ١اعتربٚا نٌ َٔ ٜٓتطب إىل إدزٜظ َٔ غري ٚيد ٙايكاضِ،

دعٝاّ.
-

َٔ أغٗس َٔ اْتطب إىل إدزٜظ بٔ دعفس ايصان ٞعٔ طسٜل

ستُد  -غري َٛدٛد باتفام ايٓطاب - ١اإلَاّ عت ٢ٝبٔ محص ٠اير ٟتٓتطب
إي ٘ٝأضس عدٜد ٠امكدَتٗا ٖامش ٛٝسٛخٚ ،قد ٚزد ْطب٘ ٚف ٘ٝضكط أ ٚشٜاد٠
اضِ نايتاي :ٞعت ٢ٝبٔ محص ٠بٔ عً ٞبٔ إبساٖ ِٝبٔ ٜٛضف بٔ عً ٞبٔ
إبساٖ ِٝبٔ ستُد بٔ أمحد بٔ إدزٜظ بٔ دعفس بٔ عً ٞبٔ ستُد بٔ
عً ٞبٔ َٛض ٢ايهاظِ .بصٜاد ٠أمحد ٚضكط٘ بني ستُد ٚإدزٜظَ .ع إٔ
ايٓطاب ١ال ٜرنس ٕٚال ستُد ٚال أمحد َٔ ٚيد إدزٜظ بٔ دعفس.
-

أضس أخس ٣يف اي ُٔٝاْتُت ملٛض ٢ايهاظِ عٔ طسٜل دزٜٚؼ بٔ

دعفس ايصان ،ٞفُٝا مل ٜٛزد ايٓطابٖ ١را االضِ بني َٔ اتفكٛا عً ٢أِْٗ
أعكبٛا أ َٔ ٚاختًفٛا يف أِْٗ أعكبٛا ،أ ٚاتفكٛا عً ٢أِْٗ مل ٜعكبٛا َٔ
أٚالد دعفس ايصان.ٞ
-

نجري َٔ األضس يف اي ُٔٝتٓتُ ٞملٛض ٢ايهاظِ عٔ طسٜل عٕٛ

بٔ َٛض ٢ايهاظِ ،فُٝا مل ٜرنس ٙايٓطاب ١بني أٚالد َٛض ٢ال اير ٜٔاتفكٛا
عً ٢أِْٗ أعكبٛاٚ ،ال اير ٜٔاختًفٛا يف أِْٗ أعكبٛاٚ ،ال اير ٜٔاتفكٛا
عً ٢أِْٗ مل ٜعكبٛا.
تًو ناْت مناذز فكط الختالالت يف َػذسات ايهجري َٔ األضس اي١ُٝٓٝ
املٓتطب ١يًٗامش ١ٝايعً ١ٜٛايفاطُْٚ ،١ٝطتدًص َٔ عًُ ١ٝاالضتكصا٤
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ٚاملطابك ١بني املػذسات إٔ بٗٓٝا ايصشٝح نطالضٌ ْطبٚ ،بٗٓٝا
املػهٛى فٚ ،٘ٝبٗٓٝا املكطٛع بادعا ٤أصشابٗا.
طتتتِ َطأي ١االْتطاب ايطالي ٞاما ٜػب٘ ايطسف ١إذ إٔ أضسا َصس١ٜ
تٓتٗ ٞيف َػذساتٗا إىل ستُد املٗد ٟبٔ اذتطٔ ايعطهس ٟاإلَاّ األخري
ايػا٥ب يد ٣ايػٝع ١االثين عػس ،١ٜزغِ إمجاع ايٓطاب ١عً ٢أْ٘ غري
َٛدٛد ٚإٔ اذتطٔ ايعطهس ٟمل ٜعكبٚ ،زغِ إمجاع ايػٝع ١االثين عػس١ٜ
-املصس ٜٔعًٚ ٢دٛد -ٙعً ٢أْ٘ مل ٜعكب ٚيٝظ ي٘ ٚيد.
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نجرياّ َا ظبد ْكاطاّ َػرتن ١بني طبتًـ األدٜإ ضٛا ٤عًَ ٢طتٜٛاتٗا
ايػٝب ١ٝأ ٚايٓعاَ ١ٝايتػسٜع ،١ٝمما ٜٛس ٞبأسد استُايني أ ٚنًُٗٝا َعاّ.
األ ٍٚإٔ األدٜإ نُشاٚز َسنص ١ٜيف ايجكاؾات ربكع ملا ربكع ي٘
ايجكاؾات َٔ تالقح ٚتأثس ٚتأثري ،أَا ايجاْ ٖٛٚ ٞاألضبل يف استُاي١ٝ
سدٚث٘ ٜػري إىل ٚسدَ ٠ؿدز األدٜإ الضُٝا بايٓعس إىل قٛاضِ َػرتن ١يف
دٜاْات غعٛب بداَ ١ٝ٥ػتت ١يف أعبا ٤ايعاملَٚ .ا ػبس ٟعً ٢ضا٥س األدٜإ
ػبس ٟعً ٢ايد ٜٔاإلضالَ ٞاير ٟأثس يف دٜاْات أخسٚ ٣تأثس بٗاٚ ،يعٌ
املػهً- ١إٕ ناْت ٖٓاى َػهً - ١ال تهُٔ يف ستُ ١ٝعًُ ١ٝايتأثس
ٚايتأثري ٚإمنا يف اْكباط ايعًُ ١ٝخؿٛؾاّ َا ٜتؿٌ بايتأثس ٚعُك٘ َٚدا،ٙ
َٚا إذا نإ ايتأثس قد تػًػٌ سبد املطاع بٗٚ ١ٜٛخؿا٥ـ ايد ٜٔاملعني
املُٝص ٠ي٘ عٔ غري.ٙ
ميهٔ ايك ٍٛإٕ َععِ األدٜإ تتػهٌ َٔ دا٥ستني زٝ٥طٝتني ،إسداُٖا
تٓعِ ايعالق ١بني اإلي٘ ٚاإلْطإ عً ٢املطت ٣ٛايؿهسٚ ٟايعًُٚ ٞتػٌُ
املكاَني ايػٝب ،١ٝنُاٖ ١ٝاشبايل ٚبد ٤ايتهٚ ،ٜٔٛاملكاَني ايطكٛض١ٝ
ٚايػعا٥سٚ .١ٜتتطِ ٖر ٙايدا٥س ٠عَُٛاّ بكدز نبري َٔ ايسَصَٚ ،١ٜطأي١
ايرتَٝص أَس طبٝع ٞيف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعالق ١الختالف ايهْٛٓٝتني اإلهل١ٝ
ٚايبػسٚ ١ٜسانُٚ ١ٝعً ٛاألٚىل عً ٢ايجاَْ ،١ٝا ػبعٌ تؿطري زَٛش ايعالق١
غأْاّ إهلٝاّ ؾسؾاّ ٜؿعب عً ٢ايه ١ْٛٓٝايبػس ١ٜتأًٜٗٚا َٚعسؾ ١غاٜاتٗا دٕٚ
ايٛقٛع يف اختالؾات ال طاَٗٓ ٌ٥ا ٚال ْٗاٚ ١ٜاقش ١هلا ٚبٗرا املعٜٓ ٢كٍٛ
ب
تعاىل " ُٖ َٛايَّرٔ ٟأَِْصٍََ عًََِٝوَ ايِهٔتَابَ َُِٔٓ٘ آَٜاتْ َُشِهََُاتْ ُٖٖٔ أُّٗ ايِهٔتَا ٔ
َُٚأخَسُ ََُتػَابَٔٗاتْ ؾَأََٖا ايَّرٔ َٜٔؾٔ ٞقًُُٛبٔ ِِِٗ شَِٜؼْ ؾََٝتٖبٔعََُ َٕٛا َتػَابََ٘ َُِٔٓ٘ ابِتٔػَاَ٤
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ضدُ َٕٛؾٔ ٞايِعٔ ًِِِ
ايِؿٔتََِٓٚ ٔ١ابِتٔػَا َ٤تَأَََِٚ ًِٜٔ٘ٔٚا َٜعِ ًَُِ تَِأ ًَُِٜ٘ٚإِيَّا ايًَُّ٘ َٚايسٖا ٔ
َٜكُٛيُ َٕٛآ َٖٓا بٔ٘ٔ نٌٌُّ َِٔٔ عِٔٓدٔ زَبَِّٓا َََٚا َٜرٖنَّسُ إِيَّا أُٚيُ ٛايِأَيِبَابٔ"ٚ ،1حبطب
املؿطًشات ايؿكٗ ١ٝاإلضالَ ١ٝؾٗر ٙايدا٥س ٠ايسَص ١ٜيف أغًبٗا تٛقٝؿ ١ٝال
اختؿاف بػس ٟؾٗٝا ٚال ؾا٥د ٠دَْ ١ٜٛٝباغس ٠ترتتب عًٗٝا .ؾٓشٔ
نُطًُني ظبٌٗ نٓ٘ اسبكٝك ١اإلهل ١ٝخازداّ عُا ذنس ٙايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜال
ْعسف َكاؾد ٚغاٜات أدا ٤غعا٥س ٚطكٛع بايهٝؿٝات اييت أَسْا بٗا ،ؾال
اختؿاف يإلْطإ يف إدازٖ ٠ر ٙايعالق ١خازز عًُ ١ٝاالَتجاٍ .أَا ايدا٥س٠
ايجاْ ١ٝؾٗ ٞسٝات ١ٝتٓعِ عالق ١اإلْطإ باإلْطإٚ ،تػٌُ املكاَني
األخالق ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢ايكُريٚ ،املكاَني ايتػسٜعٚ ١ٝايكاْٖٚ ،١ْٝٛرٙ
ايدا٥س َٔ ٠ايعالق ١تتطِ بايٛقٛح أنجس َٔ ايرتَٝصٚ ،ألْٗا عالق ١بػس١ٜ
بػس ١ٜؾٗ ٞتتطع ملطاس َٔ ١ايؿعٌ اإلْطاْ ٞيف ق ٤ٛاملؤغسات اإلهل.١ٝ
يهٔ اسباؾٌ إٔ ايٝد ايبػس ١ٜتدخًت نجرياّ يف ايدا٥ستني ،دبًت إسد٣
ؾٛز ٖرا ايتدخٌ يف االضتكا ٤املتبادٍ بني األدٜإَ ،ا أضِٗ يف ؾٓاع١
تػككات ٚاْػكاقات داخٌ ايد ٜٔايٛاسد ْامج ١عٔ تػًٝب َؿدز دٕٚ
َؿدزَٚ ،د ٣ايطُاح يًتأثري ايٛازد يف تهَ ٜٔٛطاسات٘ اشباؾ.١
بتٓصَ ٌٜا ضبل عً ٢ايد ٜٔاإلضالَ ،ٞميهٔ ايتأنٝد صبدداّ عًٚ ٢دٛد
قٛاضِ َػرتن ١بٚ ٘ٓٝبني أدٜإ أخس ٣عًَ ٢طت ٣ٛايدا٥ستني ،يف دٛاْبٗا
ايػٝبٚ ١ٝايطكٛضٚ ،١ٝاألخالقٚ ١ٝايتػسٜعٚ ،١ٝيعٌ ٖرا املػرتى ميجٌ
ايٓطب ١األنرب -إٕ داش إعطاْ ٤طب يف ٖرا ايػإٔ -الضُٝا َع األدٜإ
ايطُا ١ٜٚاملعسٚؾ ١اي .ّٛٝؾؿ ٞازبٛاْب ايػٝب ،١ٝاهلل ،املال٥ه ،١ايػٝاطني،
ازبٓ ،١ايٓاز ،اآلخس( ٠بعض ايؿسم ايٛٗٝد ١ٜال تؤَٔ باآلخسٚ ،)٠ايكؿـ
املتعًك ١بايطابكني ،أ ٚدعْٛا ْك ٍٛاألضاطري د ٕٚإٔ ْعين بايًؿغ أْٗا مل
 -1آل عمران .7
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تكعٚ ،يف ايٓٛاس ٞايطكٛض ،١ٝايؿالٚ ٠ايؿٝاّ ٚاسبرٚ ،ايتالٚ ،٠ٚايكسابني،
 َٔٚايٓٛاس ٞايتػسٜع ١ٝأ ٚايكاْ ١ْٝٛايكؿاف ٚبعض اسبدٚد
ٚايعكٛبات.
أَا َا ٜعط ٞايٓكاط املػرتن ١خؿٛؾٝتٗا اإلضالَ ١ٝؾٗ ٛصبٗ٦ٝا عرب ايٓيب
ضبُد عً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ َٔ خالٍ ايكسإٓ ٚايطٓ.١
ٚبريو ال ميهٔ ايك ٍٛإٕ ذبدٜد عدد ايؿًٛات َٜٝٛاّ خبُظ َسات
ٚبٛق ٤ٛأ ٚطٗاز ٠تطبكٗا َطتكا َٔ ٠ايدٜاْ ١ايصزادغت ١ٝايؿازض ١ٝأٚ
ايؿاب ١ٝ٦املٓدا ،١ٝ٥أ ٚإٔ قؿاف ايٓؿظ بايٓؿظٚ ،ايطٔ بايطٔ أتَٔ ٢
تػسٜعات ايعٗد ايكد ِٜأ َٔ ٚايدٜاْ ١ايٛٗٝد ،١ٜأ ٚإٔ ايطٛاف سٍٛ
ايهعب ١بكاٜا طكٛضٚ ١ٝثٓٚ .١ٝغريٖا َٔ األَجً ١اييت ال ميهٔ ايك ٍٛبٗا
ٚدبسٜدٖا َٔ مستٗا اإلضالَ .١ٝأَا ايطبب ؾٝهُٔ يف أْٗا انتطبت
خؿٛؾٝاتٗا ٜٖٛٚتٗا اإلضالَ َٔٚ ١ٝثِ َػسٚعٝتٗا بٛؾٛهلا إيٓٝا َٔ
خالٍ ْبٓٝا .ؾٝه ٖٛ ٕٛايكابط ٚاملسدع ١ٝايبػس ١ٜايٛسٝد ٠بايٓطب ١يٓا
نُطًُني يف إنطاب املٛاقـ ايؿهسٚ ١ٜايعًَُ ١ٝػسٚعٝتٗا اإلضالَ.١ٝ
ٚباْكطاع ايٓب ٠ٛبٛؾات٘ عً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ تبك ٢أَٛ ٟاقـ تاي ١ٝمبا
ؾٗٝا االضتكا َٔ ٤األدٜإ األخس ٣ساالت ادتٗاد ١ٜال تستك ٞألَ ٟطت٣ٛ
َٔ ايكداضٚ ،١تعٌ خاقع ١يًٓكد يف ق ٤ٛايتعًُٝات اإلهل ١ٝايٛازد ٠إيٓٝا
عرب ْبٓٝا ٚاملد ١ْٚبػهٌ ٜكٝين يف ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜبكدز أقٌ ٜك ١ٝٓٝيف
نتب ايطٓ.١
عً ٢خالف أدٜإ أخس ٣بدأ ايػكام يف اجملتُع اإلضالَ ٞعً ٢أضاع
ضٝاض ٞمتدض عٔ ْػ ٤ٛثالخ ؾسم أضاض ٖٞ ١ٝايطٓٚ ،١ايػٝع،١
ٚاشبٛاززَ .ع اإلغاز ٠إىل إٔ انتُاٍ بٓٝاْاتٗا ايؿهس ١ٜأخر باجملٌُ ثالث١
قس َٔ ٕٚاهلذس ٠إال يف َا ؽبـ إىل سد َا ايؿسق ١اشبازدٚ .١ٝنإ َٓػأ
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اؾرتا قٗا املٛقـ َٔ اضتشكام خالؾ ١ايٓيبٚ .يف ضع ٞنٌ َٓٗا يبٓا١ٜٖٛ ٤
خاؾ ١زبأت نٌ ؾسق ١إىل االضتعاْ- ١بٛع ٞأ ٚبدٚ ٕٚع -ٞبأدٚات
ؾهس ١ٜتكع خازز املسبع اإلضالَ َٔٚ ،ٞثِ ايكٝاّ بأضًُٖ ١ر ٙاألدٚات
يتشع ٢بايكدضٚ ١ٝاملػسٚع .١ٝبٝد إٔ دزدات االضتكا َٔ ٤املؿادز
اشبازد ١ٝتؿاٚتت بني ٖر ٙايؿسم ،بٌ ٚبني املراٖب املتؿسع َٔ ١نٌ ؾسق.١

النسخة الفارسية لإلسالم
ٚعً ٢ايعُ ّٛميهٔ ايك ٍٛإٕ مجٝعٗا تأثست يف ايٓٛاس ٞايػٝب١ٝ
ايعكا٥دٚ ،١ٜايطكٛضٚ ،١ٝايٓعاَ ١ٝايتػسٜع ،١ٝإال إٔ ايؿهس ايػٝع ٞمتٝص
باختصاٍ قكٝت٘ ايد ١ٜٝٓيف املطأي ١ايطٝاض ١ٝاييت أعاد تدٜٚسٖا يف ْطام
َكدع َٔ خالٍ ؾتح ايباب عًَ ٢ؿساع ٘ٝيتأثري األدٜإ األخسٚ ٣ذبدٜداّ
ايدٜاْات ايؿازض ١ٝيف َطاسات َُٗ ١يف ايدا٥س ٠ايػٝب ١ٝايسَص ١ٜيف صباالتٗا
ايعكا٥دٚ ١ٜايطكٛض ١ٝايػعا٥سٚ ،١ٜاألضطٛز .١ٜيهٔ ملاذا ايدٜاْات
ايؿازض ١ٝاألنجس تأثرياّ يف ايؿهس ايػٝعٞ؟ ٜٚستبط بٗرا ضؤاٍ آخس ،ملاذا
ال يًؿهس ايػٝعٞ؟
ال ٚتكب ّ
ايؿسع َٔ أنجس ايػعٛب تؿاع ّ
يف ؾدد اإلداب ١عٔ ايطؤاٍ األٜٓ ٍٚبػ ٞاإلغاز ٠إىل َؿٗ ّٛايدٜاْات
ايؿازض ١ٝاير ٟال ْكؿد ب٘ ٖٓا دٜٓا بع ،٘ٓٝنُا ال ْكؿد بؿازع بكع١
األزاق ٞازبػساؾ ١ٝايٛاقع ١داخٌ سدٚد ايدٚي ١اإلٜساْ ١ٝايٚ ،ّٛٝال
بايؿسع ذيو ايعسم املٓتُ ٞيف أؾٛي٘ إىل ايػعٛب اآلز ،١ٜؾعٓدَا ْتشدخ
عٔ ايؿسع ٚؾازع ؾإٕ املكؿٛد ْٖ ٛطام ثكايف ال ٜٓشؿس داخٌ سدٚد
ايدٚي ١اإلٜساْٚ ،١ٝإٕ ناْت متجٌ َسنص ٙزآٖاّٜٚ ،تعد ٣ايعسم ايؿازضٞ
اآلز- ٟغري ايٓكٚ -ٞبطسٜكَ ١ػابٗ ١ؾاملكؿٛد باألدٜإ أ ٚايدٜٔ
ايؿازضٖٓ ٞا صبُٛع ١ايتؿاعالت ايجكاؾٚ ١ٝايد ١ٜٝٓاييت أْتذت ثكاؾ١
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ؾازضَ ١ٝسنصٖا ايدٚ ،ٜٔأضؿست عٔ دٜاْ ١ؾازض ١ٝغدٜد ٠ايتُاشز بدٜاْات
أخس ٣أًَتٗا اشبًؿ ١ٝاسبكازٚ ١ٜاملٛقع ازبػسايف يؿازع .أَا اشبًؿ١ٝ
اسبكاز ١ٜؾه ٕٛؾازع نُذاٍ سكاز ٟترتابط عكٜٛاّ حبكازات ايعسام
ايكدمي َٔ ١ضَٛسٚ ١ٜبابًٚ ١ٝأغٛز ١ٜقبٌ إٔ تهٚ ٕٛزٜجتٗا َٓر ايكسٕ
ايطادع قبٌ املٝالد ،إقاؾ ١إىل إٔ اإلَرباطٛز ١ٜايؿازض ١ٝاييت أضطٗا
نٛزؽ ذبددت يف ْطام سكازٚ ٟاضع ٜػٌُ ايػاّ مبهْٛاتٗا ايد١ٜٝٓ
ٚايجكاؾ َٔ ١ٝآزاَٚ ،١ٝنٓعاْ ١ٝبٛيٝدٜٗا ايؿٝٓٝكٚ ٞايعربٚ ،ٟستَ ٢ؿس .ثِ
االستهاى ايْٛٝاْ ٞؾايسَٚاْ ٞمبهُْٗٛا ايدٜين مبا ؾ ٘ٝاملطٝش.١ٝ
أَا َٛقعٗا ازبػسايف ؾكد أتاح هلا صباٍ استهاى آخس َع ايدٜاْات اهلٓد.١ٜ
َا دعٌ ايد ٜٔايؿازض ٞمبد ٜ٘ٝايػٝيب ايسَصٚ ٟاسبٝات ٞخًٝطاّ َتأثساّ -
َٚؤثساّ بطبٝع ١اسباٍ  -بايدٜاْات اهلٓدٖٓ َٔ ١ٜدٚضٚ ١ٝبٛذٚ ١ٜداْت،١ٝ
ٚايعساق ١ٝايكدميٚ ،١ايػاَٜٛٗ َٔ ١ٝدَٚ ١ٜطٝشٚ ،١ٝايؿازض ١ٝاملٓػأ
ٚمبكدَتٗا ايصزادغتٚ ١ٝتؿسعاتٗا املاْٚ ،١ٜٛاملصدن ١ٝندًٝط َٔ ايصزادغت١ٝ
ٚاملطٝش.١ٝ
ٚيف اإلداب ١عٔ ايطؤاٍ ايجاْ ٞاشباف بعٛاٌَ االغبساط ايؿازض ٞيف
اسباي ١ايتػٝع َٔ ١ٝاملال ِ٥ايتٓ ٜ٘ٛإىل إٔ ايتػٝع ظٗس يف ايعسامٚ ،ذبدٜداّ
ايهٛؾ ١ساقس ٠ايػسم اإلضالَ ٞاير ٟنإ بؿٛز ٠أ ٚبأخسَ ٣سادؾّا
يؿازع .ست ٢يف ؾٝػ ١امله ٕٛايعسب ٞيًهٛؾ ١يف أٚا ٌ٥عٗدٖا املالسغ
أْ٘ نإ َٔ ايكبا ٌ٥اي - ١ُٝٓٝبعهظ ايبؿس ٠اييت قطٓتٗا قباَ ٌ٥كس- ١ٜ
 َٔٚاملعسٚف إٔ اي ُٔٝناْت َٛطٔ دٜاْات طبتًؿ ١بٗٓٝا ايٛٗٝد١ٜ
ٚاملطٝشٚ ،١ٝناْت َٛطٔ استهاى أضاض ٞباجملاٍ ايؿازض ٞعرب خكٛعٗا
يًطٝاد ٠ايؿازض ١ٝيعد ٠عكٛدٚ ،بايتاي ٞتٛاؾست يف بعض قبا ٌ٥ايهٛؾ١
اي ١ُٝٓٝقابً ١ٝاالَتصاز بايجكاؾ ١ايؿازض.١ٝ
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بعد إٔ أؾبشت ايهٛؾٚ( ١عاد ايعسام عَُٛاّ) َسنصاّ يًجكاؾ ١ايؿازض١ٝ
نُا نإ يكس ٕٚط -١ًٜٛبدأت َهْٛات ايؿهس ايػٝع ٞتٓبت ٚتتطٛزٖٓاى بؿعٌ عد ٠عٛاٌَ.
قد ٜكاٍ إٕ َٓبت ايتػٝع يعً ٞنإ يف املدَٓٚ ١ٜٓر عٗد ايٓيب ٚبػهٌ
أبسش عكب ٚؾا ٠ايٓيب بتػهٌ صبُٛع َٔ ١ايؿشاب ١سٛي٘ ٚتأٜٝدِٖ
الضتشكاق٘ اشبالؾٖٚ .١را األَس ؾشٝح إذا نٓا ْتشدخ عٔ ؾداقات
َٛٚاقـ َٔ ايطبٝع ٞإٔ تعٗس َع ٖرا أ ٚذاى إال إٔ ايتػٝع املكؿٛد ٖٛ
املٓع ١َٛايؿهسٚ ١ٜاإلٜدٜٛيٛد.١ٝ
َٔ أِٖ ايتؿطريات يًتػٝع ايؿازض ٞايرٜ ٟؿس عً ٘ٝايطٓ- ١نُربز-
ٜٓٚهس ٙايػٝع ١زٚا ١ٜتتشدخ عٔ شٚاز إسد ٣بٓات ٜصددس آخس أناضس٠
ؾازع باسبطني بٔ عًٚ ٞبكا ٤عكب األخري َٓٗا ؾكط متجالّ يف شٜٔ
ايعابد ٜٔعً ٞبٔ اسبطني.
ايػٝع ١عَُٛاّ ال تٓهس سادث ١ايصٚاز بٌ تكٝـ عًٗٝا قؿؿاّ أضطٛز،١ٜ
َا تٓهس ٖٛ ٙأْٗا أضاع تػٝع ايؿسع باعتباز إٔ األَس ي ٛنإ نريو
الْكطُٛا يف تػٝعِٗ بني عًٚ ،ٞعبداهلل بٔ عُسٚ ،ضبُد بٔ أب ٞبهس -
دد دعؿس ايؿادم  -ن ِْٗٛمجٝعاّ تصٚدٛا َٔ ثالخ بٓات يٝصددس أضسٕ
عٓد ؾتح املدا ٔ٥أٚا ٌ٥ايطٓ ١ايطادض ١عػس ٠يًٗذس.٠
ٚتهُٔ أُٖ ١ٝايكؿ ١يف َهْٗٛا ايطالي ٞسٝح تؿرتض إٔ ايٓطؿ١
ايسؾٝع ١ايطاضاْ ١ٝمتاشدت َع ايٓطؿ ١ايسؾٝع ١ايعسبٚ ،١ٝبايتايٞ
اضتُسازُٖا َعاّ يف ش ٜٔايعابدٚ ٜٔذزٜت٘.
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قؿ ١ايتصاٚز ٖر ٙأْهسٖا املؿهس اإلٜساْ ٞايػٗري عً ٞغسٜعيت اسباؾٌ
عً ٢غٗادت ٞدنتٛزا ٙيف ايتازٜذ ٚاالدتُاع ،عً ٢أضاع إٔ غٗسباْ ٛبٓت
ٜصددس أظببت ش ٜٔايعابد ٜٔبعد أنجس َٔ  02ضٓ َٔ ١شٚادُٗا املؿرتض.
ٚمبكازْ ١ايتٛازٜذ أض ٠ٛبطسٜك ١غسٜعيت ٜٛزد املؤزخ ٕٛإٔ ٜصددس قتٌ عاّ
ٖ 11ذس ١ٜعٔ عُس  88ضٓٚ ،١عً ٘ٝتهٚ ٕٛالدت٘ يف ايطٓ ١ايجايج ١أٚ
ايسابع ١يًٗذسٚ ،٠إذا ناْت املدا ٔ٥ؾتشت أٚا ٌ٥ايطٓ ١ايطادض ١عػس٠
ؾإٕ ضٔ ٜصددس سٗٓٝا ٜه 11 ٕٛأ 18 ٚضٓ ٖٛٚ ١ضٔ د ٕٚايبًٛؽ ازبٓطٞ
اير ٟميهٓ٘ َٔ اإلظباب ،ؾهٝـ أظبب عد ٠أبٓا ٤ب ِٗٓٝايجالخ األضريات.
إىل داْب ذيو مل ٜهٔ اإلَاّ اسبطني ٚقتٗا قد بًؼ ضٔ ايصٚاز .يًدسٚز
َٔ إغهاي ١ٝضٔ اسبطني ق ٌٝإْ٘ تصٚدٗا يف ايطٓ ١ايجآَ ١عػسٚ ٠عُسٙ
 11ضٖٓٚ ،١را ٜٓاقض ايسٚاٜات ايتازؽب ١ٝاييت تٛس ٞبإٔ ايصٚاز نإ سال
اقرتس٘ اإلَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب يًدًٝؿ ١عُس بٔ اشبطاب بإٔ ال تعاٌَ
بٓات املًٛى نػرئٖ َٔ ايطباٜا -ايٛاؾً َٔ ١اشبُظ -ببٝعٗٔ يؿاحل
بٝت املاٍ .زغِ إٔ أسد َؤغسات اختالم ايسٚاَ ١ٜا عسف عٔ اإلَاّ عًٞ
َٔ إمياْ٘ ٚاْتٗاد٘ َبدأ املطاٚا.٠
قؿ ١ايصٚازَ ،ع َا أعط ٞهلا َٔ أُٖ ١ٝعٓد ايػٝعٚ ١ايطٓ ١تتالغ ٢أَاّ
ايٓكد ايعًُٚ ٞايتازؽب.ٞ
زمبا قد ٜه ٕٛتػٝع ايؿسع ْامجاّ -نأسد ايعٛاٌَ -عٔ ايعالق ١اشباؾ١
املؿرتق ١بني ضًُإ ايؿازضٚ ٞاإلَاّ عًٚ ٞاعتباز ضًُإ َٔ أٚاٌ٥
املتػٝعني يعًَ ،ٞا أد ٣الختالم أسادٜح متذد ضًُإ بٗٓٝا "ضًُإ َٓا
آٍ ايبٝت"ٚ ،املٛقع املِٗ يطًُإ يف ايؿهس ايػٝع ٞيدزد ١إٔ بعض ؾسم
ايػٝع ١املتطسؾ ١اعتربت٘ أسد أقالع ايؿبػ ١اإلهل ١ٝإىل داْب ايٓيب
ٚاإلَاّ عً.ٞ
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ٚقد ٜه ٕٛأسد أضباب ايتػٝع ايؿازضَ ٞا ْطب يإلَاّ عً َٔ ٞعدّ
اي تؿسٜل بني ايعسب ٚاملٛايَ ٞكازْ ١مبٔ ضبك٘ َٔ اشبًؿاٖٚ ،٤را األَس
طبعاّ غري ؾا٥ب عً ٢إطالق٘.
ٚقد ٜه َٔ ٕٛعٛاٌَ ايتػٝع ايؿازضْ ٞكٌ اإلَاّ عً ٞعاؾُ ١اشبالؾ١
َٔ املد ١ٜٓإىل ايهٛؾ ١ساقس ٠ايػسم ايؿازض ٞيف ايعٗد اإلضالَ.ٞ
غري إٔ َٔ أِٖ األضباب ٚزا ٤ايتػٝع ايؿازض ٖٛ ٞتؿاعالت املكا١َٚ
ايؿازض ١ٝيإلضالّ ضٛا ٤يف عًُ ١ٝايؿتح اييت اضتػسقت ضٓٛات أ ٚيف
اْتؿاض ايهجري َٔ املدٕ ايؿازض ١ٝعً ٢اإلضالّ َسازاّ خؿٛؾاّ بعد
اضتػٗاد عُس بٔ اشبطاب .ثِ اْتٗا ٤اشبالؾ ١إىل األَٜٛني اير ٜٔاعتُدٚا
عً ٢ايعسب يف اسبهِ ٚإداز ٠ايدٚي ١اإلضالَ ١ٝعً ٢سطاب املٛايٞ
ٚب ِٗٓٝايؿسع ايرَ ٜٔايت ْؿٛضِٗ ملعازق ١اسبهِ األَ ٟٛالضُٝا بعد
إٔ نإ اإلَاّ عًٚ ٞأبٓاؤ ٙزَصاّ ملٛادٗ ١ايبٝت األَ ،ٟٛإىل داْب اشبٛازز،
ٚبعد إٔ أخر ايؿساع بُعدا إقًُٝٝاّ ،بني ايػاَٝني ٚايعساقٝني ؾهإ
األٚي ٕٛقاعد ٠اسبهِ األَٚ ١ٜٛنإ اآلخس ٕٚقاعدَ ٠عازقٖ ١را اسبهِ.
ايالؾت يف َ ٍٛٝايؿسع يًُعازق ١أِْٗ َايٛا يًتػٝع أنجس َٔ َٝالِْٗ
يًدٛاززَ .ع إٔ املٓطل ايطٝاضٜ ٞؿرتض اغبساطِٗ يف اسبسن ١اشبازد ١ٝال
ايتػٝع ،١ٝن ٕٛايؿهس ايطٝاض ٞاشبازدٜ ٞطا ٟٚيف اضتشكام اشبالؾ ١بني
ايكسغٝني ٚغري ايكسغٝنيٚ ،ايعسب ٚغري ايعسب .خالؾاّ يبرٚز ايؿهس
ايػٝع ٞاييت ربتصٍ قسغ ١ٝايؿهس ايطين إىل سؿس اضتشكام اشبالؾ ١يف
ايبٝت ايعً ٟٛايؿاطُ ٞخؿٛؾاّ ٖٛٚ .بٛاقع اسباٍ بٝت قسغ ٞعسب،ٞ
 َٔٚثِ إذا نإ ايؿساع َع األَٜٛني بايٓطب ١يًُٛاي ٞقد أخر بُعداّ قَٝٛاّ
إذا داش إضكاط ايتعبري عً ٢ذيو ايٛقت -ؾهإ ايؿهس األقسب يًتُهنئَ ْصع ايطٝاد ٠ايعسب ٖٛ ١ٝايؿهس اشبازد ٞال ايػٝع.ٞ
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ٖٓٚا ٜأت ٞايطبب ازبٖٛس ٟيف امل ٌٝايؿازض ٞيًتػٝع أال  ٖٛٚتأثري
املدص ٕٚايدٜين ايجكايف ايؿازض ،ٞاير ٟميهٔ َع٘ ٚؾـ ايؿهس ايػٝعٞ
عَُٛاّ بأْ٘ ايٓطد ١ايؿازض ١ٝيإلضالّ.

ٜتُٝص ايؿهس ايػٝع ٞعَُٛاّ خبؿا٥ـ تٓبجل عٔ َكٛيتني زٝ٥طٝتني
تتًدؿإ يف االؾطؿا ٤اإلهلٚ ٞتٛازخ االؾطؿاٚ .٤يف ضب ٌٝتجبٝت
ٚتسضٝذ املعتكد ٜٔاضتعاز أدٚات ؾهس ١ٜذات َٓبت غري إضالَ ٞيتػهٌ
ممٝصات ٚقاعدْ ٠اظُ ١يالضتػٗادات ايػٝعٚ ١ٝتؿطريٚ ،اختالمْ ،ؿٛف
د ١ٜٝٓإضالَ ١ٝتؤَٓٔ اضتُساز املكٛالت ايػٝع ١ٝيف ْؿٛع املتػٝعني ،ميهٔ
ايتطسم يبعكٗا يف اآلت َٔ ٞايٓكاط املرتابط ١يف َؿاُٖٗٝا:
.1

مزكزية اإلمامة :يعٌ ٖر ٙاألدا ٠ايؿهسَ ١ٜطتكا ٠بؿٛز ٠غري

َباغس ٠عٔ ايدٜاْ ١املطٝشٚ ،١ٝايبٛذ ١ٜبدزد ١أقٌ ،ؾهال ايدٜاْتني سٛزت
ْؿطُٗٝا يف غدؿٝيت املطٝح ٚبٛذا ،ؾأؾبشت األطسٚسات ايالٖٛت- ١ٝ
زغِ إٔ ايبٛذ ١ٜباألضاع دٜاْ ١ضًٛن ١ٝال غٝب - ١ٝتدٚز سٛهلُا.
ٚبؿٛز ٠أنجس ٚقٛسا اضتُعريت ؾهس ٠اإلَاَ- ١قبٌ أضًُتٗأَ -
ايدٜاْتني ايصزادغتٚ ١ٝايٛٗٝد ١ٜاملتُشٛزتني يف شزادغت ٜٚعكٛب
ٚذزٜتُٗاٚ .بػهٌ َكازب سٛز ايؿهس ايػٝع ٞاإلضالّ يف َكٛي ١اإلَاَ١
ٚس ٍٛأغداف األ ١ُ٥ؾؿطسٚا عدٜد آٜات قسآْ ١ٝمبتعًكات اإلَاَ،١
ٚاختًكٛا ايهجري َٔ األسادٜح ٚاألضاطري ايدا٥س ٠س ٍٛاإلَاَ ١ست٢
ظٗست َكٛي ١ايد ٖٛ ٜٔايٛال ،١ٜأٚ ٟال ١ٜاإلَاّ عًٚ ٞذزٜت٘.
 .8مشحة القداسة على األئنة :مما نإ ضا٥داّ يف ايدٜاْات ايكدمي١
اؾطباؽ املًو باملطش ١ايدٚ ١ٜٝٓاإلهل ،١ٝؾهإ ٖ ٛاإلي٘ ذات٘ ،أ ٚابٔ اإلي٘،
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أٚ ٚن ٌٝاإلي٘ يف األزض ٚايهأٖ األععِ ايرٜ ٟعرب عٔ إزاد ٠اإلي٘ ،أٚ
اإلْطإ ايٓؿـ إهلٚ .ٞيف بعض اسباالت نإ اإلْطإ املُٝص طبًٛقاّ َٔ
أدصا ٤إهل َٔٚ .١ٝدبًٝات ذيو يف ايؿهس ٚايٛددإ ايػٝعَ ٞاد ٠اشبًل
ايٓٛزاْ ١ٝيألٚ ١ُ٥ايعؿَُٓ ١ر ايٛالد ٠ست ٢ايٛؾا ،٠غري َا ْطب هلِ َٔ
خٛازم ٚخؿا٥ـ ؾٛم بػس.١ٜ
 .1استنزارية الوحي اإلهلي :بػهٌ أ ٚبآخسٜٚ ،تهػـ َٔ خالٍ
تؿسؼبات َستبط ١بتٛاؾٌ األَ ١ُ٥ع اهلل عٔ طسٜل ٚضا ٌ٥إؼبا ١ٝ٥إهل١ٝ
ناإلهلاّ ،أ ٚايعًِ ايًدْ.ٞ
 .4النزعة الكهنوتيةْ ٖٞٚ :صع ١ضادت نٌ األدٜإٚ ،اْتكدٖا ايدٜٔ
اإلضالَٜ ،ٞك ٍٛتعاىل "ا ٖتدَرُٚا َأسِبَازَ ُِِٖ َٚزُِٖبَاَْ ُِِٗ أَزِبَابّا َِٔٔ دُ ِٕٚايًَّ٘ٔ"،1
ؾؿاز ايتًُٛد َطاٜٚاّ بٌ َٚتكدَاّ عً ٢ايعٗد ايكد ِٜمبا ؾ ٘ٝايتٛزا ٠يف
تػه ٌٝاملٛقـ ايعكًٚ ٞايٛدداْٚ ٞايطًٛن ٞيًٛٗٝد.
ٚتتذً ٢ايٓصع ١ايهٗٓٛت ١ٝيف األدبٝات ايػٝع َٔ ١ٝخالٍ االعتكاد
باإلهلاّ اإلهل ٞيأل ١ُ٥أٚالّٚ ،إؾاقٖ ١ؤال ٤يبعض أضساز ايعًِ عً٢
خٛاؾِٗ د ٕٚغريِٖ َٔ ايٓاع ثاْٝاّٚ ،عرب ٖرا ايتدؿٝـ باإلؾاق١
ايعًُ ١ٝاستهس اشبٛاف ايعًِ ٚاستهسٚا َع٘ سل ايتؿطري يًُساد اإلهل،ٞ
ٚبايتاي ٞاْكطِ ايعًِ ايدٜين إىل ظاٖس ٚباطٔ ،ايباطٔ َٓ٘ ٖ ٛازبٖٛس
ٚاأل ِٖ ١ُ٥األقدز عًَ ٢عسؾت٘ ٚعِٓٗ استهس ٙاشبٛافَ ،ا ؾتح ايباب
عًَ ٢ؿساع ٘ٝإلَهاْ ١ٝاإلقاؾات ايد ١ٜٝٓست ٢عً ٢ايدا٥س ٠ايسَص- ١ٜ
ايػٝبٚ ١ايطكٛضٚ -١ٝإعطاٗ٥ا ْؿظ دزد ١ايكداضٚ ١اإليصاَ ١ٝيًٓـ
ايدٜين ايٛازد عرب ايٓيب ،أنإ قسآْاّ أ ٚضْٓٚ .١تٝذ ١هلرا االستهاز
ايتؿطري ٟيًُساد اإلهل ٞعرب اإلَاّ أٚ ٚنال ٘٥عصشت املؤضط ١ايهٗٓٛت،١ٝ
 - 1التوبة 11
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تأضٝاّ بهٗٓٛت ١ٝدٜاْات طبتًؿٖٓ ١دٚضٜٛٗٚ ١ٝدَٚ ١ٜطٝش ،١ٝدٚزٖا
ٚضطٛتٗا يف سٝا ٠ايٓاع باضتكطاعٗا دص٤اّ َٔ َدخٛالتِٗ املاي ١ٝيًكٝاّ
بدٚز ايٛضاط ١بٚ ِٗٓٝبني اهللَ ،ا ٜؤَٔ هلر ٙاملؤضط ١ضًط ١زٚس١ٝ
ٚضٝاض ١ٝبؿسف ايٓعس عٔ َٛقـ ايطًطات ايطٝاض ١ٝايصََٓٗٓ ١ٝا.
 .1التضحية واالستشهاد :نإ املٛقع املعازض أغًب ؾرتات ايتازٜذ
اإلضالَ ٞيًذُاعات ايػٝع ١ٝقد ايطًطات ايسمسٚ ١ٝاْهطازاتٗا املتهسز٠
عاَالّ يف ايبشح عٔ أدٚات إٜدٜٛيٛد ١ٝذب ٍٛايػٗاد ٠إىل َٓع ١َٛتعب١ٜٛ
يًٛددإ ايػٝع ،ٞؾهاْت األدٜإ ايكدمي ٖٞ ١املدصٕ اير ٟميهٔ ايًذ٤ٛ
إيٚ ،٘ٝتٛيت املطٝش ١ٝتٛؾري تًو األدٚات ،ؾعٗست ْتٝذ ١يريو نجري َٔ
ايػعا٥س ٚايطكٛع غري ايٛازد ٠يف املسدعٝات اإلضالَٚ .١ٝخباؾ ١يف ايعٗد
ايؿؿَٚ ٟٛا تال َٔ ٙضٝطس ٠قا ١ُ٥اي ّٛٝعًَ ٢ععِ اجملاٍ ايػٝع .ٞؾهإ
اسبطني ٖ ٛاملطٝح اير ٟأزٜل دَ٘ شبالف األَ.١
 .6النزعة الطبقية التنايزيةْ ٖٞٚ :صع ١تتعدد أؾٛهلا ،غري إٔ أبسشٖا
دا َٔ ٤ايدٜاْ ١اهلٓدٚض ١ٝاهلٓدٚ ،١ٜايصزادغتٚ ،١ٝايٛٗٝد ١ٜاييت دبعٌ
ايهٗاْ ١اختؿاؾا سؿسٜا يف أٚالد يٝؿ ٞثِ يف ْطٌ ٖازٚ .ٕٚتتُعٗس
ايٓصع ١ايتُاٜص ١ٜداخًٝا يد ٣ايػٝع ١يف األيكاب املكاؾ ١إىل نٌ إَاّ عً٢
سدٚ ٙذزٜاتِٗ إىل داْب ايًكب ايعاّ نايطٝد ٚايػسٜـٚ ،نرا يف ايًباع
ٚغريُٖا َٔ املعاٖس .يهٔ ايٓصع ١ايتُاٜص ١ٜيٓاس ١ٝؾًتٗا باهل ١ٜٛتتشدز
بؿٛز ٠زٝ٥ط َٔ ١ٝايدٜاْ ١ايٛٗٝد ١ٜسٝح تطهٔ ٖر ٙايٓصع ١اسبسن١
ايتازؽبٚ ١ٝايؿهس ١ٜيألَ ١ايٛٗٝد.١ٜ
 .7املظلومية :قُع ايطًطات عرب ايتازٜذ اإلضالَ ٞسبسنات ايتُسد
املٓطٛب ١يًعًٜٛني ٚايػٝعٚ ١يد َٝال عازَا الضتعاز ٠تٓعريات ايؿهس
ايٛٗٝدٚ ٟاَتداد ٙاملطٝش- ٞإىل سد َا -يتأطري إسطاع املعً ١َٝٛيف
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أْطام ؾهس ،١ٜاعتكادٚ ،١ٜغعا٥س ،١ٜيٝػهٌ َؿٗ ّٛاملعًٚ ١َٝٛايٓصع١
ايتُاٜص ١ٜعاًَني أضاضٝني يف ته ٕٛاهل ١ٜٛايػٝع ١ٝاشباؾ.١
 .8ايٓصع ١االْتكاَ ١ٝايجأزٚ :١ٜتتُعٗس ٖر ٙايٓصع ١يد ٣ايػٝع ١يف تساِْٝ
ٚقؿا٥د َٚطسسٝات ٚخطابات املٓاضبات املدتًؿٚ .١تٓبع ٖر ٙايٓصع١
االْتكاََ َٔ ١ٝعتكدات املدًّـ َٚعسنت٘ ايؿاؾً ١بني اشبري ٚايػس،
املؤَٓني ٚغري املؤَٓني ،نُا ٖ ٞاسباٍ يف ايعدٜد َٔ ايدٜاْات مبكدَتٗا
ايدٜاْ ١ايصزادغتٚ ،١ٝايٛٗٝدٚ ،١ٜاملطٝش .١ٝؾُعسنٖ ١سصبد- ٕٚاملتطسب ١إىل
ايرتاخ ايطين اإلضالَ ٞنريو  -يد ٣ايٛٗٝدٚ ١ٜاملطٝش ١ٝتتذً ٢نٛقع
اْتكاَ ٞيف آخس ايصَإٚ .نٌ طا٥ؿٚ ١د ٜٔؼبٌُ َعتكد املعسن ١ايؿاؾً١
ٚاملدًـ ػبري اشبري يؿاحل َٓتطبٜٚ .٘ٝتٛىل ايؿهس ايػٝعٖ ٞر ٙايٛدٗ١
بك ٠ٛيف َكٛي ١املٗد ٟاملٓتعس اير ٟضته َٔ ٕٛأبسش َٗاَ٘ ايجأز َٔ غري
ايػٝع ١ابتدا ٤بأب ٞبهس ايؿدٜل.
 .9النزعة األسطورية :ميتً ٧ايرتاخ ايػٝع ٞيف تأثس ٚاقح بايدٜاْات
اهلٓدٚ ١ٜإىل سد َا ايصزادغت ١ٝبايهجري َٔ األضاطري َٔ ،بٗٓٝا عً ٢ضبٌٝ
املجاٍ ال اسبؿس خٛازم األٚ ،١ُ٥ايٛالد ٠غري املأيٛؾ ١بػسٜا يًسَٛش ايد،١ٜٝٓ
نٛالد ٠املٗد ٟيف اسباي ١ايػٝع.١ٝ

245

أوجه الشبه بني األديان األخرى والتشيع
يف ْاس ١ٝاالضتعازات َٔ األدٜإ األخس ٣يًؿهس ايػٝع ٞعً ٢ايدا٥س٠
ايسَص ١ٜايعكا٥دٚ ١ٜايطكٛض- ١ٝايتٛقٝؿ ١ٝعً ٢اهللْٛ -زد بعض أٚد٘
ايػب٘ بني األدٜإ غري اإلضالَٚ ١ٝايتػٝع:
 املهديٜ :أت ٞآخس ايصَإ َٔ ْطٌ شزادغت َٔ ؼب ٞٝايدٜٚ ٜٔككٞعً ٢ايعًِ ٜٓٚػس ايعدٍٖ ،را يف ايدٜاْ ١ايصزادغتٚ .١ٝيف بعض ؾسم
ايبٛذ ١ٜال ٜصاٍ "دال ٟالَا" اير ٟاختؿ ٢يف دٜس بٛتاال ايععٜ ِٝطٌ عً٢
َد ١ٜٓالٖاَاَٛ ،قع عكٝد ٠عٓد أٌٖ ايتبت "بٛذا املٓتعس"ٖٚ .ر ٙعكا٥د
غدٜد ٠ايػب٘ بعكٝد ٠املٗد ٟاملٓتعس َٔ ْطٌ ايٓيب ،طبتـٕ يف ضاَسا٤
ٜٚعٝؼ يف ٖرا ايعاملٜٚ ،عٗس يف آخس ايصَإ يًجأز َٔ ايعًُْٚ ١ػس
ايعدٍ.
 الوحي  :يف ايد ٜٔايبابً ٞال غ ٤ٞميهٔ إٔ ٜعسف إال بايٛس ٞاإلهل،ٞٚيف ايصزادغت ١ٝقسازات املًو ٚأسهاَ٘ ٜٛسٗٝا إي ٘ٝاإليٖ٘ٚ .ر ٙتػب٘
إقؿا ٤ايكداض ١يد ٣ايؿهس ايػٝع ٞعً ٢األٚ ١ُ٥اضتُساز اتؿاهلِ
بايطُا.٤
 الكهانة :يف ايد ٜٔايٛٗٝد ٟمل ٜهٔ أسد غري ايهٜٗٓ ١طتطٝع إٔ ٜكسبايكسابني بايطسٜك ١ايؿشٝش ١أٜ ٚؿطس ايطكٛع أ ٚاألضساز ايد١ٜٝٓ
تؿطرياّ آَٓاّ َٔ اشبطأٚ .يف ايد ٜٔاهلٓد( ٟاهلٓدٚض )ٞاشبالف ايهاٌَ
ألعً ٢األزٚاح ٚأنًُٗاٖ َٔٚ ،ؤال ٤تته ٕٛطا٥ؿ" ١األزٖات" أ ٟايطاد٠
املععُ ،ٕٛنُا إٔ َٔ سل ايربُٖ ٞايطٝاد ٠عً ٢ضا٥س ايهآ٥اتٖٞٚ .
ؾٛز َتػابٗ ١يدٚز اإلَاّ ٚزدٌ ايد ٜٔايػٝع ٞاملتدزز َجٌ ايربُٖ ٞإىل
َٓؿ ١ايٛناي ١عٔ اإلَاّ ،يف ايتٛضط بني اهلل ٚايٓاع َٚا ٜطتتبع٘ َٔ
ٖٚ ١ُٓٝضٝاد ٠عً.ِٗٝ
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 املال الكهنوتي :يف ايد ٜٔاملؿس ٟمل تهٔ اسبٝا ٠ايؿاسب ١ضبٌٝايطعاد ٠األبد ١ٜبٌ ايطشس ٚايطكٛع ٚإنساّ ايهٗٓٚ ،١يف ايد ٜٔايبابًٞ
نإ األغٓٝاٚ ٤ايؿكسا ٤ؽبؿؿ ٕٛيًٗٝانٌ َٔ َهاضبِٗ ايدْٚ ،١ٜٛٝيف
ايد ٜٔاهلٓد ٟنإ زأع ايتك ٣ٛايطدا ٤يف زض ّٛتكد ِٜايكسابني يًهٗٓ.١
َ ٖٞٚعتكدات َػابٗ ١ملسنصَ ١ٜطأي ١دؾع ايػٝع ١دص٤اّ َٔ َدخٛالتِٗ
املاي ١ٝعً ٢املسدعٝات.
 العله اخلاص  :يف ايد ٜٔاهلٓد ٟاسبكٝك ١املطًك ١ال تتهػـ إال هلؤال٤املدًّؿني يًبػس ايرٜ ٜٔعٗس ٕٚعً ٢ؾرتات َٓتعُ" ١ازبٓا"ٚ ،ؾ ٘ٝإٔ
أضساز املعًِ ميٓشٗا شبري ٠تالَٝرٚ ٙأسبِٗ إيٚ .٘ٝؾٗٝا تػاب٘ يف َعتكدات
ايتػٝع عٔ ايعً ّٛاشباؾٚ ١استهاز اسبكٝكٚ ١إٜداعٗا َٔ األ١ُ٥
يتالَٝرِٖ املكسبني.
 العله الباطين :يف ايصزادغتْ ١ٝصع ١باطٓ ١ٝيف تؿطري املساد اإلهل،ٞٚايٓؿٛف املكدض ١ذات ظاٖس سسيف ٚباطٔ دٖٛسٚ ،ٟيف ايد ٜٔاهلٓد ٟال
ْد زى أمتإ (زٚح ايعامل) بايتشؿ ،ٌٝبٌ بايبؿري ،٠ايبؿس ايباطين يًعكٌ.
ٖٚرا املعتكد ٚاألضًٛب ٜػاب٘ َا ٜعتكد ٙايػٝعٜٚ ١ؿطس ٕٚعً ٢أضاض٘
ايهجري َٔ ايٓؿٛف ايكسآْ.١ٝ
 عقدة الذنب :ايػعٛز بايرْب تؿٝض ب٘ تساْ ِٝايبابًٝنيٚ ،اشبط١٦ٖٝ ٞايؿهس ٠األضاض ١ٝيف ايد ٜٔايٛٗٝدٚ ،1ٟاملطٝش ٖٞٚ .ٞتػاب٘ عكد٠
ايػٝع ١باألخـ ؾُٝا ٜتعًل خبرالٕ األ.١ُ٥

َه َل
 -1وقد حذر القرآن أتباع المسيحية واليههدية من التأثر بسابقيهم من الديانات األرضية " ُق ْل َيا أ ْ
اب ََل تَ ْغُلها ِفي ِد ِين ُكم َغير اْلح ِق وََل تَتَِّبعها أَههاء َقه ٍم َق ْد ُّ ِ
اْل ِكتَ ِ
ضُّلها َعن َس َه ِاء
َضُّلها َكِث ًا
ير َو َ
ضلها من َقْب ُل َوأ َ
َ
ُ َْ َ ْ
ْ َْ َ ّ َ
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 النحيب :ايد ٜٔايبابًٚ ٞايؿازض ٞايكدٚ ،ِٜايهٓعاْ ،ٞاستؿاالتبرنسٚ ٣قا٥ع َأضا ١ٜٚملٛت ناَ ٔ٥كدع يف  ّٜٛؼبصٕ ؾ ٘ٝاحملتؿًٕٛ
ٜٓٚتشبٜٚ ٕٛبهٚ ،ٕٛال ؽبؿَ ٢ا ؾٗٝا َٔ تػاب٘ َع صبايظ عصا ٤ايػٝع ١يف
أُ٥تِٗ الضُٝا يف اسبطني.
 املواكب  :يف ايد ٜٔايبابً ٞنإ أِٖ َا ػبب إٔ ٜعًُ٘ ايبابً ٞايتكٞاالغرتاى يف املٛانب ايط ١ًٜٛاييت نإ ايهٜٗٓٓ ١كً ٕٛؾٗٝا ؾٛزَ" ٠سدى"
َٔ ٖٝهٌ إىل ٖٝهٌ ٚميجً ٕٛؾَ ٘ٝطسسَٛ ١ٝت٘ ٚبعج٘ املكدضٚ ،١نريو يف
ايدٜاْات ايؿازض ١ٝايكدميَٛ ١انب سصٕ ٚعبٝب ٚقسب عً ٢ايؿدٚزٚ ،يف
األعٝاد ايد ١ٜٝٓايهجري ٠يد ٣ايبٛذ ١ٜنإ ايٓاع ٜطري ٕٚيف َٛانب عع١ُٝ
أ ٚأؾٛاز َٔ اسبذاز قاؾد ٜٔإىل األقسس ١ايكدمي ٖٞٚ .١تػاب٘ َٛانب
ايػٝعَٚ ١سامسِٗ ايتُج ١ًٝٝيف َٓاضباتِٗ ٚشٜازاتِٗ أقسس ١أُ٥تِٗ.
 الرتانيه :يد ٣املؿسٜني ايكداَ ٢تساْْ ِٝؿٛف األٖساّٚ ،يف تساِْٝايبابًٝني أ ٚأْاغٝد ايتٛبٜٓ ١ػدٖا ايهٗٓٚ ١املؿًٜ ِٖٚ ٕٛتُاٚ .ًٕٜٛيف
ايد ٜٔايٛٗٝدٚ ٟاملطٝش ٞناْت تكاّ يف اهلٝانٌ األغاْٚ ٞاملساضٖٚ .ِٝرٙ
تػاب٘ َا ٜعًُ٘ ايػٝع ١يف املطادد ٚاسبطٝٓٝات ،اييت متجٌ ايرتاْٚ ِٝأداؤٖا
بأضايٝب غٓاَ ١ٝ٥ع سسنات متا ٌٜاملعٗس ايطكٛض ٞاألبسش.
 احلجارة املقدسة :ظًت أقً ١ٝنبري َٔ ٠ايٛٗٝد تطذد يًشذاز٠املكدضٜٚ ،١ػطٌ ايبٛذ ٕٜٛسذس "ايًٓذا" يف َعبد "زاَػؿازاّ" نٌ ّٜٛ
مبا ٤ايهٓر ،ثِ ٜباع ؾُٝا بعد يًُتدٜٓني ٖٞٚ .تػاب٘ ؾٓع أسذاز خاؾ١
َٔ تسب ١ايٓذـ تباع يًػٝع ١االثين عػس ١ٜيًطذٛد عًٗٝا.
 مادة اخللق :يف ايصزادغت ١ٝقؿ ١اسبٌُ اإلهل ٞاملكدع بصزادغت ،إذ إَٔالناّ تطسب إىل ْباتٚ ،اْتكٌ يف عؿازت٘ إىل دطِ نأٖ ،يف ايٛقت
ذات٘ دخٌ غعاع َٔ أغع ١ايععُ ١ايطُا ١ٜٚإىل ؾدز ؾتا ٠زاضد ١ايٓطب،

ٚتصٚز ايهأٖ بايؿتا ،٠ؾاَتصز املالى ٚايػعاع ،ؾٓػأ شزادغت َٔ ٖرا
املصٜرٚ .يف دٜاْات أخس ٣قؿـ َػابٗ ٖٞٚ .١متاثٌ اعتكادات ايػٝع١
مباد ٠اشبًل ايٓٛزاْ ١ٝيألٚ ،١ُ٥متاشز ايٓطؿتني ايطاضاْٚ ١ٝايؿاطُ ١ٝيف
شٚاز اسبطني َٔ ابٜٓ ١صددس ٚإظبابُٗا ش ٜٔايعابد ٜٔعً ٞبٔ اسبطني.

***
ناْت تًو أَجً َٔ ١اضتكا ٤ايتػٝع ملعتكدات غٝبٚ ١ٝأضايٝب طكٛض١ٝ
خاؾ ١بايعالق ١بني اإلي٘ ٚايبػس أ ٚبايدا٥س ٠ايسَص َٔ -١ٜدٜاْات أخس٣خازز ايد ٜٔاإلضالَٜٛٚ .ٞدد غريٖا ايهجري خؿٛؾاّ إذا قازْا أٚد٘
ايػب٘ بني أضاطري غٝعٚ ١ٝأضاطري دٜاْات ثاْ ،١ٝيهٔ مت االنتؿا ٤باألشٜد
بسٚشا ٚظٗٛزّا ٚازتباطّا بأضاضٝات ايؿهس ايػٝع.ٞ
ٚغبتتِ ٖرا ايكطِ بٓكٌ بعض َٔ أقٛاٍ املؿهس ايػٝع ٞاإلٜساْ ٞعًٞ
غسٜعيت َٔ نتاب٘ "ايتػٝع ايعًٚ ٟٛايتػٝع ايؿؿٜ ."ٟٛػري إىل إٔ
ايٓعاّ ايؿؿ ٟٛاضتشدخ َٓؿبّا ٚشازٜاّ ددٜداّ باضِ ٚشٜس ايػعا٥س
اسبط( ١ٝٓٝايكسْني ايطادع عػس ٚايطابع عػس)ٚ .ذٖب ٚشٜس ايػعا٥س
اسبط ١ٝٓٝإىل أٚزٚبا ايػسقٚ ١ٝأدسٖٓ ٣اى ذبكٝكاّ س ٍٛاملساض ِٝايد١ٜٝٓ
ٚايطكٛع املرٖبٚ ١ٝاحملاؾٌ االدتُاع ١ٝاملطٝشٚ ١ٝأضايٝب إسٝا ٤ذنس٣
غٗدا ٤املطٝشٚ ١ٝايٛضا ٌ٥املتبع ١يف ذيو ٚاقتبظ تًو املساضِٝ
ٚايطكٛع ٚدا ٤بٗا إىل إٜسإ َٔٚ ،تًو املساض ِٝايٓعؼ ايسَصٟ
ٚايكسب بايصظبٚ ٌٝاألقؿاٍ ٚايتطبري ٚاضتدداّ اآلالت املٛضٝكٚ ١ٝأطٛاز
ددٜد ٠يف قسا ٠٤اجملايظ اسبط ١ٝٓٝمجاعٚ ١ؾساد.٣
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نُا تكُٓت َساض ِٝايعصا ٤املطٝش ٞمتج ٌٝسٝا ٠غٗدا ٤اسبسن ١املطٝش١ٝ
األٚاٚ ٌ٥إظٗاز َعًَٝٛتِٗ ٚطسٜك ١قتًِٗ بٛاضط ١سهاّ ازبٛز ٚايػسى
ٚقٝاؾس ٠ايسٚ ،ّٚنريو ايتطسم يطري ٠اسبٛازٜني َٚأضاَ ٠سٚ ِٜبٝإ
ؾكاًٗ٥ا ٚنساَاتٗا َٚعاْاتٗاٚ ،األِٖ َٔ ذيو دبطٝد َأضا ٠عٝط ٢املطٝح
أ ٟاملؿا٥ب َ ٖٛٚ ،passionsؿطًح ٜطًل عً ٢صبُٛع ٖر ٙاملساضِٝ
اييت اقتبطٗا ايؿؿٚ ٕٜٛٛأدخًٖٛا إىل ايتازٜذ ايػٝع ٞيتؿبح دص٤اّ َٔ
اهل ١ٜٛايػٝعٚ ١ٝتطتددّ يف دبطٝد املؿا٥ب اييت تعسض هلا أٌٖ ايبٝت
ٚايصٖساٚ ٤اإلَاّ اسبطني ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأؾشاب٘.
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بطظ يف ايعكٛز ا٭خرلَ ٠ا ميهٔ ٚقف٘ بايعاٖط ٠اإلٜطاْ ١ٝنعاٌَ غًيب،
ٚأنجط َٔ شيو عسآٜ ،ٞ٥اٍ َٔ اغتكطاض املٓطك ١ايعطب ١ٝايكطٜبَ َٔ ١طنع
ايعاٖط ،٠ايسٚي ١اإلٜطاْ.١ٝ
ٚيعٌ َٔ ايككٛض تفػرل ايػًٛنٝات اإلٜطاْ ١ٝػا ٙاؾرلإ ايعطب
ؼت ايعٓٛإ ايػٝاغ ،ٞايصٜ ٫ ٟػتشل ايهجرل َٔ ايعٓا ٤إلهاز َكاضبات
ؽسّ ايعطب ٚاإلٜطاْٝني يف شات اؿني.
ْ ٫ٚتذاٚظ اؿكٝك ١إشا أضدعٓا ايعاٖط ٠اإلٜطاْ- ١ٝايفاضغ -١ٝإىل
خًف ١ٝثكاف ١ٝسانُ٪َٚ ١ثط ٠يف املعٗط ايػٝاغٚ ،ٞإٕ نإ َا ٜتبس ٣يف
غٝام ايتتبع ايتاضى َٔ ٞخفٛت تأثرل اـًف ١ٝايجكاف ١ٝفًٝؼ إ ٫بػبب
تٛافط ايعطٚف أ ٚتها٩شلا.
ايٛاقع إٔ ايجكاف ١املدع ١ْٚيف ايصٖٓٚ ١ٝايٓفػ ١ٝايفاضغ ١ٝيكٝت ؼسٜا
سكٝكٝا َٔ اإلغ ّ٬نسٚ ٜٔساٌَ بصٚض ثكاف ١ٝتػاٜط أغاغاتٗا ،أغاغات
ثكاف ١ايفطؽٚ ،تتُٝع بكٛتٗا ايتأثرل ١ٜاؾاضف ١ايٓابع َٔ ١اؿافع ايسٜين،
خ٬فا يتشسٜات غابك ١نايْٛٝاْ ١ٝأَهٔ ايتشهِ يف َػاضات تسفكٗا ،فهإ
إٔ طٛض ايفطؽ ،بٛع ٞأ ٚبسٚ ٕٚعٜ ٞتشطى عافع اي ٬ؾعٛض اؾُع،ٞ
ٚغاَ ٌ٥كا ١َٚغعت يتكسض املؿٗس اإلغ َٞ٬بٗسف ضعا ١ٜايبصٚض
ايجكاف ١ٝاإلغ ١َٝ٬ايٓاؾٚ ١٦تسٜٚطٖا زاخٌ اـًف ١ٝايجكاف ١ٝايفاضغ ١ٝإلْتاز
ْػد ١فاضغ ١ٝيإلغ ّ٬نهٌ ،إىل داْب َا ميهٔ بج٘ يف قا٫ٚت تطٜٛط
َػتكٌ يًجكاف ١اؾسٜسٚ ٠فل املٛدٗات ايس ١ٜٝٓاإلغ ١َٝ٬ا٭قٚ ١ًٝبٛاغط١
اؾٗس ايعطب ،ٞايٓاقٌ ا٭ ٍٚيًطغاي ١اإلغ.١َٝ٬
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ٚيف اؾساض ١ٜايجكاف ١ٝتكف عكس ٠ايتفٛم ايفاضغ ٞسٝاٍ ايعطب
ٚإيباغٗا َبايػات اغتع ١ٝ٥٬يًٗ ١ٜٛايفاضغ ١ٝخًكت ٚعٝاّ ظا٥فاّ يٝؼ يس٣
ايفطؽ فكطٚ ،إمنا عٓس بعض ايعطب ،بهَٓ ٕٛاطل عطب ١ٝبػهاْٗا تؿهٌ
فا٫ت ْفٛش فاضغ ٞتكًٝسَٓ ٟص فذلات ايكطاع ايطَٚاْ ٞايفاضغٚ ،ٞشلصا
ه ب إٔ تعٌُ ايس ٍٚاإلٜطاْ ١ٝأٜاّ نإ تٛدٗٗا أ ٚإٜسٜٛيٛدٝاتٗا اؿانُ١
عً ٢إبكا ٤ايؿطم ايعطب ٞؼسٜسّا يف ْطام ايتبع ١ٝايفاضغ.١ٝ
ما ٍٚيف ٖصا ايكػِ ايتٓا ٍٚايعادٌ يكهاٜا ثكاف ١ٝنآَٚ ١ضا ٤طبٝع١
ايع٬قات ايعطب ١ٝايفاضغْٚ ،١ٝتٛخَ ٢ػاضٖا بؿهٌ ضٝ٥ػ ٞيف اإلطاض
اإلغَٚ ،َٞ ٬ا تطنت٘ َٔ َ َ٬ثكاف َٔٚ ،١ٝتساعٝات غٝاغ ١ٝعً ٢املٓطك١
َٓص بساٜاتٗا إىل ايٛقت اؿانط ،غٛا ٤عدل املطنع ايفاضغ ٞاإلٜطاْ ٞأٚ
بٛاغط ١ا٭شضع ٚضزٚز ايفعٌَ ،تططقني إىل َػا ٌ٥غٝاغ ١ٝشات دسٍَٔ ،
أُٖٗا ايع٬قات اإلٜطاْ ١ٝا٭َطٜه ١ٝاإلغطاٚ ،١ًٝٝ٥زٚض سعب اهللٚ ،قك١
ايكاعسٚ ٠زاعـ -أَا اؿٛث ٕٛٝفطمبا ْفطز ؿطنتِٗ ًَفا خاقاَٚ -ا يصيو
َٔ إغٗاَات يف ضغِ ايًٛس ١ايعطب ١ٝيف ايفذل ٠ايطآْٖ ٫ .١ػتٗسف ٖٓا
نؿفا دسٜساٚ ،إمنا إعاز ٠يفت ْعط شانط ٠بعض املػتُتعني ايعطب
بايك ٠٬م ٛايكبً ١اإلٜطاْ.١ٝ
يف ايبس َٔ ،٤املٓاغب اإلؾاض ٠إىل إٔ ايتططم يتكٓٝف اشلٜٛات ٜ ٫عين
بأ ٟساٍ ايتكػ ِٝايعطق ٞ٭ٕ ٖصا ايٓٛع ٜ ٫كُس أَاّ اؿكا٥ل ايعًُ١ٝ
 ٫ٚست ٢ايٛاقع ايتاضىٚ ،ٞيصيو فاؿسٜح عٔ فطؽ أ ٚإٜطاْٝني  ٫ع٬ق١
ي٘ با٭بعاز ايعطق ،١ٝضغِ َا تٛس ٘ٝايًفعتإ َٔ امساضات غ٬ئَ ١ٝ
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ايكبا ٌ٥ايفاضغ ١ٝأ ٚاٯضٚ ،١ٜا٭َط شات٘ بايٓػب ١يًعطب ،نُا  ٫تكتكط ٖصٙ
املفاٖ ِٝعً ٢ايبعس ايجكايف احملضَ ،ع َا ميجً٘ َٔ عاٌَ ساغِ يف تؿهٌٝ
اشل ١ٜٛباعتباضٖا يف دٖٛطٖا غًٛنٝات يًتعاطَ ٞع ايصات ٚاٯخط ْابع١
َٔ ض ٣٩أغاغ ١ٝيًعامل تطانُت عدل ا٭دٝاٍٚ ،أغُٗت يف تأيٝفٗا عٛاٌَ
زٚ ١ٜٝٓتاضىٚ ١ٝيػٚ ١ٜٛدػطافٚ ،١ٝيتهتٌُ اشل٫ ١ٜٛبس إٔ ٜطافكٗا ايٛعٞ
بٗاٚ ،نجرلاّ َا ٜهٖ ٕٛصا ايٛع ٞظا٥فاّ ٚٚاُٖاَّ ،جٌ َا ٖ ٛيف اؿاي١
ايفاضغ ١ٝأ ٚاإلٜطاَْ ،١ٝتهدِ ا٭ْا َع إٔ ايٛقا٥ع ايتاضى ١ٝتسسه٘.
فُٔ سٝح ايعُط ايعَين تتها ٍ٤اؿهاض ٠ايفاضغ ١ٝأَاّ سهاضات
ايعطام َٚكط َٔٚ ،سٝح ايٓاتر اؿهاض ،ٟفعسا بعض تكايٝس زبًَٛاغ،١ٝ
ٚآزاب ايب٬طٚ ،قً َٔ ٌٝاٯثاض املاز ،١ٜتتكاغط سهاض ٠ايفطؽ َط ٠أخط٣
يف ٚد٘ َا خًف٘ غهإ ايطافسٚ ٜٔاملكط َٔ ٕٜٛآثاض ٚتأثرل َٚا قسَ٘
ايْٛٝاْ َٔ ٕٛٝعً ،ّٛأ ٚاشلٓٛز َٔ سهُ ،١أ ٚايٚ ُٕٛٝٓٝايفٝٓٝكَٔ ٕٛٝ
بصٚض ايهتاب ١ا٭ظسٚ ١ٜتعٜٚر ايًفغ املٓطٛم باؿطف املهتٛب ٚاْتؿاضٙ
ٚتأثرل ٙيف اظزٖاض ايعًٚ ّٛاملهْٛات اؿهاضٚ ١ٜتٓاقًٗا بني ؾعٛب ايعامل
ٚأدٝاي٘.
إشٕ ،طاملا ٚايعطا ٤اؿهاض ٟيًفطؽ نإ َتٛانعاّ يسضد ١أْ٘ ست٢
ايسٜاْ ١ايعضازؾت ١ٝظًت زٜاْ ١غرل تبؿرل ١ٜخاضز اجملاٍ ايفاضغ ،ٞفُا ايصٟ
غاعس ايفطؽ عً ٢تهدٜٖٛ ِٝتِٗ غٛا َٔ ٤قبًِٗ أْ َٔ ٚعط ٠ايبعض
إيِٗٝ؟
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الذور اليوناني
ميهٔ تًُؼ اؾٛاب يف ث٬ثَٛ ١اقع ضٝ٥ػ ،١ٝايٛٗٝز ،ايْٛٝإ،
ٚايعطب.
َٔ املكازفات اييت خسَت ايفطؽ ظٗٛض نٛضف َ٪غؼ اإلَدلاطٛض١ٜ
ايفاضغ ١ٝأثٓا ٤ا٭غط ايبابً ٞيًٛٗٝز ،فشسخ يس ٣تٛغع٘ إٔ قه ٢عً٢
ايسٚي ١ايبابً ١ٝايجاْ ١ٝيف ايكطٕ ايػازؽ قبٌ امل٬ٝزٚ ،أطًل غطاح ايٛٗٝز
ٚأعاز شلِ ٚنعِٗ يف فًػطنيَ ،ا دعً٘ بط ّ٬يف ْعط ايٛٗٝز ،اغتشل إٔ
ٜفطزٚا ي٘ عباضات يف آٜات َٔ أغفاض أخباض ا٭ٜاّ ايجاْٚ ،ٞععضاٚ ،إؾعٝا،
ٚزاْٝاٍ ،إناف ١يطٚاٜات تاضى ١ٝتؿرل إىل إ ْيب ايفطؽ ظضازؾت تًك٢
تعًُٝاّ َٔ أسباض ايٛٗٝز يف فًػطني ،إىل داْب تعً ُ٘ٝاشلٓسٚغ.ٞ
َٓٚص املطاسٌ ا٭ٚىل يإلَدلاطٛض ١ٜزخٌ ايفطؽ يف تفاعٌ َع
ايْٛٝاْٝني عدل املطتعق ١ايْٛٝإ ايص ٜٔنُتِٗ اؾٛٝف ايفاضغَٔٚ ،١ٝ
خ ٍ٬سطٚبِٗ يف ايكطٕ اـاَؼ قبٌ امل٬ٝز َع ايْٛٝاْٝني ،ثِ انتػاح
فاضؽ َٔ قبٌ اإلغهٓسض املكس ْٞٚايص ٟنإ َعذباّ بتكايٝس ايب٬ط
ايفاضغٚ ،ٞ٭ٕ ايْٛٝإ ناْٛا ٚقتٗا أِٖ ايؿعٛب املٓتعؿ ١سهاضٜاّ فكس
أعطٛا ايفطؽ سٝعاّ َٔ نتاباتِٗ ،يس ٣تأضىِٗ يبًسِٖ ٚسطٚبٗا َع
ايفطؽ ،اإلَدلاطٛض ١ٜا٭ِٖ ٚقتٗا.
ٚيعًٓا  ٫لٌٗ َا يًذلاخ ايٛٗٝزٚ ٟايْٛٝاْ َٔ ٞتأثرلات ٫سك ١عً٢
ثكافات ايبشط املتٛغط َٚا داٚضٖا ست ٢ايعكط ايطأٖ ،مبا ٜفطزٖ ٙصا
ايذلاخ َٔ َهاْ ١يًفطؽ.
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الذور العربي
ٚنإ يًعطب زٚض يف تهد ِٝايفطؽْ ،عطاّ يدلٚظ ايك ٠ٛايفاضغ ١ٝيف
طٛض ايتؿتت ٚايذلادع يف املُايو اي ١ُٝٓٝدٓٛب اؾعٜط ٠ايعطبٚ ،١ٝيف
َطاسٌ نعف املٓع ١َٛاؿهاض ١ٜايػاَ ،١ٝاييت ٪ٜيف ايعطب أسس
َعاٖطٖا ،ثِ َا ت ٬شيو َٔ خهٛع ايكبا ٌ٥ايعطب ١ٝيف ايعطام ٚعً٢
نفيت اـًٝر ايعطب ٞيًٓفٛش ايفاضغَ ،ٞا أزٖٚ- ٣صا أَط طبٝع -ٞإىل
تهٚ ٕٛع ٞاغتع ٞ٥٬يس ٣ايفطؽ ػا ٙايعطب ،تععظ عكس أٚدس ٙاْٗ٫عاّ
ايػٝاغٚ ٞايعػهط ٟأَاّ دشافٌ ايعطب اإلغ ١َٝ٬يف ايٓكف ا٭َٔ ٍٚ
ايكطٕ ايػابع امل٬ٝزٚ ،ٟ٭ٕ ايعطب اْطًكٛا ٚقتٗا م ٛفاضؽ باإلغّ٬
نس ٜٔفكط ،ملا ٜتؿهٌ بعس نجكاف ١فكس أعاز ايفطؽ تطتٝب أٚضاقِٗ يًطز
عًٖ ٢عميتِٗ َٔ ايعطب املػًُني َٔ ،خ ٍ٬ايسخ ٍٛبك ٠ٛيف غع ٚايجكاف١
ايعطب ١ٝاإلغ ١َٝ٬ايٓاؾ ،١٦ا٭َط ايصًْ ٟشع٘ يف قٛض ٠ا٭ناغط ٠يف
ايهتابات اإلغ ١َٝ٬ايتاضىٚ ١ٝا٭زب.١ٝ
ٖص ٙايعٛاٌَ أغُٗت يف ْفذ ايٓعط ٠ا٫غتع ١ٝ٥٬يًفطؽ سٝاٍ
ايعطب ،أَا ملاشا ايعطب ؼسٜساّ ،فبػبب ْس ١ٜايْٛٝإ ٚايطَٚإ مبكابٌ تبع١ٝ
عطب ،١ٝفٓؿأٚ ٠تطٛض اؿهاض ٠أ ٚايجكاف ١ايفاضغ ١ٝنإ يف ظٌ شض ٠ٚايعطا٤
اؿهاض ٟايْٛٝاْ ٞإناف ١إىل إٔ اشلعا ِ٥اييت تًكاٖا ايفطؽ َٔ ايْٛٝإ
ٚايطَٚإ خكٛقاّ عًٜ ٢س اإلغهٓسض ايهبرلٚ ،تطادإ ايط ّٚثِ ػاٚظٖا
ٚإعاز ٠ملًُ ١ايسٚي ١ايفاضغ ،١ٝدعًُٗا يف ايصٖٓ ١ٝايفاضغْ ١ٝسٓ ،ٜٔأَا
سهاضات ايؿطم اشلٓس ١ٜخاقٚ ،١ايك ١ٝٓٝفًِ تهٔ فا٫ت استهاى
غٝاغٚ ٞعػهط َِٗ ٟبايٓػب ١يًفطؽ.
باملٛاظا ٠قازف ايٓؿٚ ٤ٛايتكسّ ايفاضغ ٞنعفاّ إمجايٝاّ يف ايفعٌ
اؿهاض ٟايعطبٚ ،ٞايػاَ ٞعَُٛاّٚ ،اضتباط ايؿدك ١ٝايعطب ١ٝبايبسا٠ٚ
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إبإ تًو اؿكب َٔٚ ،١ثِ فإٕ قها ٤ايعطب املػًُني عً ٢ايسٚي١
ايفاضغٚ ١ٝغكٛط ايهػطْٗ ١ٜٚاٝ٥اّٚ ،عسّ ايتُهٔ َٔ اغتعاز ٠اجملس اٯفٌ
فسزا قس تطى مجً َٔ ١آثاض غًب ١ٝعُٝك ١عً ٢ايؿدك ١ٝاؾُع ١ٝايفاضغ،١ٝ
قٛاَٗا ايبػض ٚضغب ١ايجأض َٔ ايعطب َٔٚ ،نٌ َا ي٘ قً ١بِٗ.

مكاومة اإلشالم
ضغِ سطم اإلغ ّ٬عً ٢تأنٝس ايبعس ايعامل ٞيطغايت٘  ٖٞٚ -سكٝك١
 إ ٫إٔ اجملتُعات غرل ايعطب ،١ٝضبطت اإلغ ّ٬بايعطب إىل زضد١ايتُاٖ ،ٞفاعتُدل اإلغ ّ٬زٜٓاّ عطبٝاّٖٚ ،صا ٚد٘ آخط ؿكٝك ١اإلغ ّ٬تؿرل
إي ٘ٝعطٚب ١ايكطإٓٚ ،خطاب٘ مبا ٜتَ ّ٤٬ع ايٓطام املفاٖ ُٞٝيًعكً ١ٝايعطب١ٝ
بكٛض ٠ضٝ٥ػ ،١ٝإناف ١إىل إٔ محًت٘ ا٭ٚا ِٖ ٌ٥ايعطب.
شلصا مل ٜهٔ ايتعاط ٞايفاضغَ ٞع اإلغَ ّ٬فك ّ٫ٛمتاَاّ عٔ بُعسٙ
ايعطبٚ ،ٞبٛع ٞأ ٚبسٚ ٕٚع ٞاْػشبت ايٓعط ٠ا٫غتع ١ٝ٥٬ايفاضغ١ٝ
يًعطب عً ٢اإلغْ ّ٬فػ٘ ،ػًت يف َكاَ ١َٚتعسز ٠ا٭ؾهاٍ يًُس
اإلغَ ،َٞ٬ا بني اْتفانات َػتُط ٠ملسٕ فاضغ ١ٝعً ٢سهِ املػًُني يف
عكط اـًفا ٤ا٭ضبع ١ا٭ٚاَٚ ،ٌ٥ا بني َكا ١َٚثكاف ١ٝضفهت ايًػ١
ايعطب ،١ٝيػ ١سٝا ٠بعهؼ َا سكٌ َٔ اْتؿاض ايعطبَ ١ٝع اإلغ ّ٬يف
ايعطام ٚايؿاّ ٚسلاٍ أفطٜكٝا.
بٝس إٔ املكا ١َٚا٭ِٖ ،بعس ايعذع عٔ املكا ١َٚايعػهطٚ ،١ٜإىل سس َا
ايػٝاغ ،١ٝعدلت عٔ ْفػٗا باخذلاقات يف دساض ايجكاف ١اإلغ ١َٝ٬ايٓاؾ،١٦
إلهاز َػاس ١تأثرل يف تؿهٖ ٌٝص ٙايجكاف ،١سككت بعض ايٓذاح ،يهٓ٘
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يٝؼ بصات قسض لاح ايْٛٝإ عكب ٚقٛعِٗ ؼت ايػٝطط ٠ايطَٚاْ١ٝ
غٝاغٝاّ ،بإعاز ٠متٛنعِٗ زاخٌ ايجكاف ١ايطَٚآُْٖٝٚ ١ٝتِٗ ايتكطٜب ١ٝعًٗٝا،
ٚضمبا اغتفازت ايٓدب ايفاضغ َٔ ١ٝايتذطب ١ايْٛٝاَْ ١ٝع ايطَٚإ.
ناْت خط ١ايتأثرل ايفاضغ ٞيف اخذلام ايجكاف ١اإلغ ١َٝ٬تٗسف إىل
إضنا ٤ايٓعع ١ا٫غتع ١ٝ٥٬يس ٣ايفطؽٚ ،نطب ايبُعس ايعطب ٞيإلغّ٬
َٔ ايساخٌٚ ،شلصا ًْشغ إٔ َععِ سطنات ايتُطز ايفهطٚ ٟايجكايف بٌ
ٚايعػهطٚ ٟايػٝاغ ٞاْطًكت َٔ َٓاطل ٚاقع ١تاضىٝاّ ٚدػطافٝاّ يف
ْطام ايجكاف ١ايفاضغ ١ٝفهاْت سطنات اـٛاضزٚ ،ايكطاَطٚ ،١ايعْسق،١
ٚايؿعٛبٚ ،١ٝايباطٓٚ ،١ٝغرلٖا ،إىل داْب ايعٛز ٠ايجكافٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝايك١ٜٛ
يف ايعكط ايعباغ ،ٞايصٜ ٟؿهٌ يف قط ْ٘ٚايج٬ث ١ا٭ٚىل ْٗه ١ايتسٜٔٚ
اإلغٚ ،َٞ٬تؿه ٌٝايفهط ٚايجكاف ١اإلغَٝ٬نيٚ ،٭ٕ ايعطام ٚ-بؿهٌ
َباؾط أ ٚغرل َباؾط -نإ ايفاعٌ ايجكايف ا٭ ٍٚتًو ايفذلٚ ،٠٭ْ٘ نإ
سهاضٜاّ ٚاقعّا يف َطنع اشل ١ُٓٝايػاغاْ ١ٝملا ٜعٜس عً ٢أضبع ١قط ،ٕٚفكس
متهٓت ايجكاف ١ايفاضغٚ َٔ ١ٝنع بكُات َُٗ ١يف املٓتٛدات ايهتاب١ٝ
يكط ٕٚايتس ٜٔٚاإلغ ١َٝ٬ا٭ٚىلٚ ،إشا ؾٓ٦ا نطب أَجً ١فًٔ ْعسّ ايهجرل
دساّ َٔ تًو ايتػً٬ت ايفاضغْ ،١ٝهتفَٗٓ ٞا مبا ْطا ٙيف نتابات تاضى١ٝ
ٚأزب ١ٝضغِ أْٗا قػٛبَ ١صٖبٝاّ عً ٢ايتٝاض "ايػين" تتهُٔ إؾاضات
تٓتكل َٔ أفطاز قشبٛا ايٓيب ٚأغُٗٛا يف سطن ١ايفتٛسات اإلغ،١َٝ٬
ٚنصيو ْعطات تعٗط أٌٖ ايؿاّ بكٛض ٠منطٜ ١ٝهػٖٛا ايػبا ،٤فكط ٭ِْٗ
ناْٛا ٜؿهً ٕٛايكاعس ٠ايػٝاغٚ ١ٝايؿعب ١ٝيًسٚي ١ا٭َ ١ٜٛاملٓسثط ٠اييت
تبٓت سطن ١تعطٜبٚ ،اعتُست عً ٢ايعطب سطاغاّ ضٝ٥ػٝني يًسٚي١
اإلغ ١َٝ٬ايٓاؾٚ ١٦قتِٗ.
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يهٔ املُٗ ١ا٭خطط يًفعٌ ايفاضغ ،ٞمتجًت يف ايعٌُ عً ٢خًل
ْػد ١فاضغ ١ٝيإلغ ّ٬تتُهٔ َٔ اغتُطاض َطتهعات ايجكاف ١ايفاضغ،١ٝ
ٚتؿبع عكس ٠ايتفٛم ٚغطٜعتٗا املٓتكك ١يًعطبٚ ،تعٝس تٛد ٘ٝايكطاع -
اؿانِ يػٝاغات ايعكٛض املانَ َٔ - ١ٝػتٛا ٙاـاضد ٞإىل املػت٣ٛ
ايساخً ٞايصٜٓ ٟعهؼ بايهطٚض ٠يف إنعاف اجملتُع املػًِ.
ٚدست ايؿدك ١ٝايفاضغ ١ٝنايتٗا املٓؿٛز ٠يف ساي ١ايتعاطف َع
قطاب ١ايٓيب عَُٛاّٚ ،اإلَاّ عًٚ ٞأبٓا َٔ ٘٥فاطُ ١خكٛقاّ أَ ٚا عطف
بايتؿٝعٚ ،اغتدسَت كعْٗٚا ايجكايف يف خطٛط أغاغ ١ٝي٘ يكٝاغَ ١ا
ميهٔ ٚقف٘ بأْ٘ "إغ ّ٬فاضغٜ "ٞتُتع ظاشب ١ٝمتهٓٗا َٔ املؿاضن ١يف
ضغِ ايجكاف ١اإلغ ١َٝ٬ايٛيٝسٚ ،٠يف شات ايٛقت ٜت ٝاغتُطاضْٛ َٔ ١ٜع
َا يًؿدكٚ ١ٝاشل ١ٜٛايفاضغ ،١ٝتٛفط شلا َكسض ٠ايطز عً ٢اشلعمي ١ايس١ٜٝٓ
ٚايػٝاغٚ ١ٝايعػهط َٔ ١ٜايعطب املػًُني بعضع إٜسٜٛيٛد ١ٝتعععع
ٚنعِٗ َٔ ايساخٌ.
تهُٔ اـط اإلٜسٜٛيٛد ٞايفاضغ ٞبٓا ٤فهط زٜين  -غٝاغٜ ٞعاٚز
بني اإلغٚ ّ٬زعاَات ايجكاف ١ايفاضغ ١ٝايكا ١ُ٥عًَ ٢فاٖ ِٝايٛضاث١
ايكطاب ١ٝيًُهاْ ١ايطٚسٚ ١ٝايػٝاغَٚ ،١ٝا ميهٔ تػُٝت٘ "ا٭غط٠
املكسغَٚ ،"١ا شلص ٙاملفاٖ َٔ ِٝطابع اغتعٜ ٞ٥٬هع تأنٝسات فكٌ
قاضَٚ ١ثابت ١زاخٌ اجملتُع املػًِٚ ،ايكا ١ُ٥نصيو عً ٢عكٝس ٠املدًل
اؾٝين املٓتعط ايصٜ ٟتععِ َعاضى ايجأضَ ٖٞٚ ،فاٖٜ ِٝبس ٚفٗٝا اـًٝط
ايٛٗٝزٚ ٟاملػٝشٚ ٞايعضازتؿٚ ٞانشاّ.
تعٌُ ٖص ٙاإلٜسٜٛيٛد ١ٝعًَ ٢ػاض ٜٔتفهٝهٝني ،ا٭ ،ٍٚزٜين ىًل
قاعسٜٖٛ ٠ات ،١ٝتطٛضت يف َهْٗٛا ايطٝ٥ػ ٞإىل مماضغات طكٛغ ،١ٝتهفٌ
اؿفاظ عً ٢ايتُاٜع زاخٌ ايكف اإلغٚ ،َٞ٬بني َهْٛات٘ٚ ،اٯخط
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غٝاغٜ ٞعتُس عً ٢ا٭ ٍٚيف ؼَ ٌٜٛػاض ايكطاع َٔ َتػرل ادتُاع ٞإىل
ثابت زٜين.
ضمبا ُٜعط ٞاغتعُاٍ يفع" ١إٜسٜٛيٛد "١ٝأٚي ١ٜٛيًُذاٍ ايػٝاغ ٞيف
ضز ٠ايفعٌ ايفاضغ َِٗ ٖٛٚ ،ٞعً ٢أ ١ٜساٍ  ٫غُٝا ٚايػكٛط ا٭ ٍٚعً٢
ٜس ايعطب املػًُني نإ غكٛطاّ غٝاغٝاّ ،غرل إٔ ضز ٠ايفعٌ ناْت أبعس َٔ
ٚدٗٗا ايػٝاغٚ ٞتتٛغٌ يف عُل ايتؿه ٌٝايجكايف ٚايفهط ٟيًُػًُني
يهُإ اَتساز تأثرل ايبكُات ايفاضغ ١ٝا٭ٚىل عدل ايعَٔٚ ،مما ميهٔ
اإلتٝإ ب٘ نؿاٖس عًٖ ٢صا ٖ ٛأْ٘ ي ٛناْت املػأيَ ١تكً ١بإعاز٠
ايتُٛنع ايػٝاغ ٞايفاضغ ٞفكط زاخٌ املٓع ١َٛاإلغ ١َٝ٬فإٕ ا٭سط،٣
نُا أؾطْا يف َٛنع غابل ،ا٫نطاط يف ايفهط اـاضد ٞيػببني ضٝ٥ػٝني،
أسسُٖا ،أْ٘ ٜ ٫ؿذلط ايكطؾ ٫ٚ ١ٝايعطٚب ١يف َٔ ول ي٘ تٛي ٞخ٬ف١
املػًُنيٚ ،فهط نٗصا ٜتْ - ٝعطّٜا عً ٢ا٭قٌ  -فطق ١إٔ ٜه ٕٛاـًٝف١
فاضغٝاّ ،أَا ايػبب ايجاْ ،ٞفُطتبط بأغًٛب ايتُطز اـٛاضدٚ ٞأنجط َٔ
شيو قتاٍ ايػًط ١ايكا ،١ُ٥ايعطب ١ٝسٗٓٝا ،إ ٫إٔ َا سكٌ ٖ ٛايتكاط
ايفطؽ يفهط ٠ايتؿٝع ٭ْٗا تتٛافل َع َا ْػتطٝع إٔ ْطًل عً٘ٝ
ايؿدك ١ٝايفاضغ" ١ٝايجٛٝغتكطاط ،"١ٝغ٬ف ايطابع "ايسميكطاط"ٞ
ملفٗ ّٛاـًٝف ١يف ايٓعط ١ٜاـٛاضد.١ٝ
إناف ١إىل إٔ فهط ٠اـٛاضز ناْت ممجً - ١غايباّ  -مبذاَٝع قسز،٠
ٚقسٚز ٫ ٠ؼع ٢بأغباب تعاطف نبرل َٔ ٠بك ١ٝاملػًُني َا دعًٗا
بايتايٖ ٞسفاّ عػهطٜاّ ٚفهطٜاّ غٗ ّ٬يٝؼ َتػًػ ّ٬يف ظٚاٜا غرل َط١ٝ٥
زاخٌ اجملتُع اإلغ ،َٞ٬بعهؼ ايٛدٛز املتؿعب ٚاملؿتت يًتؿٝع
ٚايتعاطف ايص ٟوع ٢ب٘ ،عدل قسض َٔ ايؿطع ١ٝايكبً ١ٝاملتُهٓ ١شيو
ايعكط.
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القبًلة أوال
دا ٤اإلغ ّ٬يٓٝطًل َٔ ايٓطام املفاٖ ُٞٝايعطب ٞم ٛأفل عاملَٚ" ٞا
أضغًٓاى إ ٫ضمح ّ١يًعاملني"ٚ ،وٌُ يف طٝات٘ إعاز ٠بٓاْ ٤عط ٠اإلْػإ،
ايعطبٚ ٞغرل ايعطبٚ ،ٞتطََ ِٝا فػس َٓٗا ،يًه ٕٛبؿك ٘ٝايػٝيب
ٚاي٬غٝيبٚ .مما تتهُٓ٘ ٖص ٙايط ١ٜ٩ته ٜٔٛأغاؽ يًع٬قات ايبؿط١ٜ
ُٜٗـ ا٭غاغات ايػابك ١مبا فٗٝا قٛاعس ايذلاتبٝات ا٫دتُاع ١ٝايتكًٝس١ٜ
ٚايكبً" ١ٝإٕ أنطَهِ عٓس اهلل أتكانِ"ٚ" ،1يكس نطَٓا بين أزّ".2
قشٝ

و
أْ٘ أؾاض إىل ع٬قات قطاب ١ٝعهَٚ" ١ٜٛأَِْصٔضِ َعؿٔرلَتَ َ

ا٭َقِطَبٔنيَ" ،3يهٔ شيو  ٫ىطز عٔ ن ْ٘ٛفع ّ٬تٓعُٝٝاّ َ٪قتاّ بؿاٖس قٛي٘
هِِ َٚأَظَِٚادُهُ ِِ
خَٛاُْ ُ
تعاىل يف غٝام ايٓكسُ" :قٌِ إِِٕ نَإَ آبَاُ ُ٩نِِ َٚأَبَِٓاُ ُ٩نِِ َِٚإ ِ
نََِْٗٛا
ؿَ َِٕٛنػَازََٖا ََٚػَانُٔٔ تَ ِط َ
دَ
هِِ َٚأَ ََِٛاٍْ اقِتَطَفِتَُُُٖٛا ٔ َٚتذَاضََ ْ٠ت ِ
َ َٚعؿٔرلَتُ ُ
َأسَبَٓ إِيَِٝهُِِ ََٔٔ ايًَٓ٘ٔ َٚضَغُٛئَ٘ٔٚ .4"...عً ّٛإٔ َععِ املٗادط َٔ ٜٔقب١ًٝ
قطٜـَٚ ،ععِ اْ٫كاض َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضز ،إ ٫إٔ ايًفغ ايكطآْ ٞابتعس
عٔ ايتٛقٝف ايكبً ٞإوا ٤باعتُاز بٓ ١ٝغرل قبً ١ٝيًُذتُع اؾسٜس.
إشٕ فكس ناْت ايجكاف ١ايكبً ١ٝاييت ؾهًت ايصٖٓ ١ٝايعطبٚ ،١ٝغاق١
ٚغط اؾعٜط ٠ايعطبٖ ،١ٝسفاّ ٭سس أِٖ َعامل ايتػٝرل اييت غع ٢إيٗٝا
اإلغ ،ّ٬يهٔ بفعٌ اؾٌٗٚ ،غايباّ ايتؿذٝع ،تػطبت َك٫ٛت انتػبت
طابعّا زٜٝٓاّ إغَٝ٬اّ تععظ ايؿدك ١ٝايكبً ١ٝزاخٌ اإلغ.ّ٬

 - 1الحجرات 13
 - 2اإلسراء07 :
 - 3الشعراء215 :
 - 4التوبة24 :
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ايؿهٌ ايكاضّ يتجبٝت ايٓعع ١ايكبً ١ٝايعؿا٥طَٓٚ ١ٜشٗا َهاْ١
قٛض ١ٜيف ايفهط ٚايجكاف ١اإلغَٝ٬ني داَ ٤ع ايبٓا ٤اإلٜسٜٛيٛد ٞايفاضغٞ
يفهط ٠ايتؿٝع.
ٖٚصا ٜٓكًٓا إىل َٓعطف آخط ٜدل ٨يف ظاٖط ٙايػاس ١ايفاضغَٔ ١ٝ
ٚنع ايًبٓات ا٭ٚىل يًتؿٝع ن ْ٘ٛظٗط يف تعاطف قشابَ ١ع اإلَاّ عًٞ
بٔ أب ٞطايب ،ضمبا ٜعٛز إىل ايًشعات ا٭ٚىل بعس ٚفا ٠ايٓيب ،إشا غًُٓا
بكش ١ايطٚاٜات ايتاضى ١ٝيف املٛنٛع َٔٚ ،ثِ ٜه ٕٛايتؿٝع قس ْؿأ ْؿأ٠
عطب ٫ ١ٝفاضغَ ،١ٝا ٜكٛزْا إىل ايتػا :ٍ٩ملاشا ظٗط ايتؿٝع؟ ٚملاشا اإلؾاض٠
بأقابع ا٫تٗاّ إىل ايجكاف ١ايفاضغ ١ٝبؿأْ٘؟
ٜهاز ا٫تفام ،قطاس ١أ ٚنُٓاّٜ ،طدع أغباب تؿع ٞايفهط ٚاجملتُع
اإلغَٝ٬ني إىل ايعاٌَ ايػٝاغٚ ،ٞا٭َط قش ٝيف مجًت٘ َٚعٗط ٙا٭غاغٞ
باعتباض إٔ اؿُعّ اإلغ ١َٝ٬ايج٬خ ايػٓٚ ،١ٝايؿٝعٚ ،١ٝاـٛاضد ١ٝساٚيت
ٚنع بصٚض ْعطٜات غٝاغ ١ٝإغ ١َٝ٬عً ٢أغاؽ املٛقف َٔ خًفا ٤ايٓيب
ا٭ضبع ١ا٭ٚاَٚ ،ٌ٥ا ت ٬شيو َٔ َػاعَ ٞس ا٫خت٬فاتٚ ،تأقًٗٝا ،إىل
ايٓطاقات ايعكا٥سٚ ١ٜايطكٛغٚ ١ٝايتؿطٜعٚ ١ٝا٭خ٬ق.١ٝ
بٝس أْٓا يف ايعُل ٚؼت ايػط ايػٝاغ ٞيًُػأي ١لس فعٌ ايجكاف١
ايكبً ،١ٝاييت ٚزلت اؿٝا ٠ايعطب ،١ٝغُٝا ٚغط اؾعٜط ٠ايعطب.١ٝ
لس دًٝاّ يف اؿعّ ايج٬خ تأثرل ايجكاف ١ايكبً ١ٝيف ؾطٚط تٛي ٞاـ٬ف،١
أعًَٓ ٢كب يف ايسٚي ١اإلغ ،١َٝ٬سٝح أؾاضت املصاٖب ايػٓ ١ٝيف
َعاٖطٖا ايفكٗ ،١ٝأ ٚايكاْ ١ْٝٛمبفَٗ ّٛعاقط ،إىل ؾطط "ايكطؾ،"١ٝ
ٚتأنٝس املصاٖب ايؿٝع ١ٝعً ٢ؾطط "ايفاطُ "١ٝبٌ ٚتهٝٝك٘ أنجط يف
ؾطط "اؿػ "١ٝٓٝيس ٣أندل َصٖبني ؾٝعٝني ،أَا املصاٖب اـٛاضد ١ٝفُع
َا بسا عًٗٝا َٔ طبٝع ١زميكطاط ١ٝيٓاس ١ٝؾطٚط اـ٬ف ١فإْٗا يف دع١ٝ٥
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قٛض ١ٜفٗٝا ناْت ضز ٠فعٌ تطغب يف ٖسّ املعبس عً ٢ضٚ٩ؽ اؾُٝع طاملا
ٚقس سُطَت َٔ ؾطع ١ٝايٛق ٍٛإىل قُ ١اشلطّ ايػٝاغ ٞيًسٚي ،١إش إٔ
ايتٝا ض اـٛاضدْ ٞؿأ ٚتطعطع يف أٚغاط قبً ١ٝخاضز اإلطاض ايكطؾٞ
ٚسًٝف٘ ا٭غاغ ٞا٭ٚغٚ ٞاـعضدٚ ،ٞايتشايفات اييت أَهٔ تؿهًٗٝا
٫سكاّٚ ،ؼسٜساّ ظٗٛض ٚمن ٛاؿطنات اـٛاضد ١ٝبني قبا ٌ٥ضبٝع ١ايؿل
ايطٝ٥ػ ٞاملكابٌ ملهط اييت تعس قطٜـ أسس فطٚعٗا ،يف عطف ايٓػابني
ايعطب.
اؿكٝك ١إٔ ا٭َجً ١نجرل ٠عً ٢اغتُطاض فعٌ ايجكاف ١ايكبً ،١ٝيف ايجكاف١
اإلغ ١َٝ٬ايٓاؾٖٚ- ١٦صا يٝؼ ؾ٦ٝاّ َعٝباّ يف ايبساٜات -أبطظٖا اغتُطاض
املٛقع ا٭ ٍٚيف ايسٚي ١اإلغ ١َٝ٬يف امله ٕٛايكبً ٞايكطؾ ٞيٓش٦َ ٛتني
ٚأضبعني غٓ ١بكٛض ٠فعً ،١ٝبٌ إْٓا ْط ٣شيو ايتأثرل يف َ٬سعْ ١ػب١
اي ٠٫ٛايكطؾٝني عً ٢ضأؽ ايتكػُٝات اإلقً ١ُٝٝايطٝ٥ػ ١ٝيًسٚي١
اإلغ ١َٝ٬يف ايعكط ايطاؾس ،ٟغرل اعتُاز اـًٝف ١ايجاْ ٞعُط بٔ اـطاب
َعٝاض زضد ١ايكطاب ١ايعؿا٥ط َٔ ١ٜايٓيب نأسس َعاٜرل ايعطا َٔ ٤ايسٜٛإ
املٓؿأ يػطض ايتٛظٜع َٔ بٝت املاٍ ،إنافْ٫ ١تفانات ايطز ٠اييت عُت
قبًٝا َععِ اؾعٜط ٠ايعطبَٚ ،١ٝا تٓاٚيت٘ نتب ايذلاخ اإلغ َٔ َٞ٬سهٛض
ايٓعاعات شات ايكاعس ٠ايكبً ١ٝيف املػاض ايساخً ٞاإلغ.َٞ٬
عً ٢شيو فكس ناْت اْ٫كػاَات ايػٝاغ ١ٝا٭ٚىل يًُذتُع
اإلغ َٞ٬يف َعاٖط ٙا٭غاغ ،١ٝايػٓٚ ١ٝايؿٝعٚ ،١ٝاـٛاضد ١ٝتعبرلات
غٝاغ ١ٝبسا ،َ١ٜأخصت أبعازاّ عكا٥سٚ ١ٜفكٗ ١ٝتايٝاّٚ ،إٜسٜٛيٛد ١ٝعَُّٛا
تك ّٛيف دطثَٛتٗا اؾٖٛط ١ٜعً ٢ايبعس ايكبً ٞيجكاف ١شيو ايٛقت.
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يعٌ َٔ ايتعػف تفػرل اْ٫ؿكاقات اإلغ ١َٝ٬املبهط ٠بايكب١ًٝ
نعاٌَ ٚسٝسٖ ،صا قش ٝإشا أبكٓٝا ا٭غاؽ ايكبًٚ ٞسٝساّ يف َطسً١
ايتطٛض ٚاْ٫تٗا ٤إىل ايتبًٛض اإلٜسٜٛيٛد.ٞ
ْعٛز فٓك ٍٛإٕ ايتؿٝع غُ ِطغت بصٚضَٓ ٙص  ّٜٛايػكٝفٚ ،١بعاٌَ
ايجكاف ١ايكبً ،١ٝإش غطعإ َا غًِ ا٭ْكاض بأسك ١ٝقطٜـ بععاَ ١اجملتُع
اإلغ َٞ٬بعس ايٓيبٚ ،شلصا ايػبب شات٘ ،أ ٟاْ٫تُا ٤ايكبًٚ ٞايعؿا٥ط،ٟ
اَتعض بٓ ٛعبس َٓافٚ ،خكٛقاّ بين ٖاؾِ َٔ اختٝاض أب ٞبهط َع ٚدٛز
َٔ ٖ ٛأقطب عؿا٥طٜا يًٓيبٜٚ ،تُتع يف ايٛقت ْفػ٘ مبعاٜا ز ،١ٜٝٓأٖٛٚ ٫
عً ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،بٗصا ٚنعت بٛازض ايكطاع ايساخً ٞبصٚضٖا،
ٚتطٛض إىل َطسً َٔ ١ايكساّ ايعٓٝف ايٛاغع ،أ ٚاؿطب ا٭ًَٖ ١ٝع
اْؿكام قطؾ ٞبسأ يف ايٓكف ايجاْ َٔ ٞعٗس اـًٝف ١عجُإ ٚتعُل
عكب َكتً٘ بني عًَٚ ٞعاَٚ ،١ٜٚا اغتتبع٘ َٔ عًُ ١ٝاغتكطاب بني
ايططفني أخصت بعساّ إقًُٝٝاّ بني ايعطاقٚ ١ٝايؿاَ ،١ٝضمبا نٓػد ١إغ١َٝ٬
يكطاعات ايكبا ٌ٥ايعطب ١ٝايعطاق ١ٝاملٛاي ١ٝيًفطؽٚ ،ايكبا ٌ٥ايعطب١ٝ
ايؿاَ ١ٝاملٛاي ١ٝيًط ّٚيف َا ٜعطف يف ا٭زبٝات اإلغ ١َٝ٬بايعكط اؾاًٖ،ٞ
ٚضغِ سػِ ايكطاع يكاحل ايبٝت ا٭َ ٟٛاغتُط ا٫غتكطاب يٝأخص بُعساّ
عاطفٝاّ َع ايعؿرل ٠ا٭قطب يًٓيب ،أ ٚايعًٜٛني بعس َكتٌ اؿػني بٔ عًٞ
يف نطب ،٤٬ثِ سٛازخ اْ٫هػاض اييت تعطض شلا ايبٝت ايعً ٟٛست ٢عً٢
ٜس ايعباغٝني بين عَُٛتِٗ ا٭قطب َٔ ا٭َٜٛني.
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العشرية املكذشة
ٖٓا تػًٌ ايفعٌ ايفاضغ ٞإىل َٓع ١َٛايفهط ٚايجكاف ١اإلغَٝ٬ني
ٚايبٓا ٤عً ٢ايتؿٝع ايكبً ٞايػاشز يف عٗس اإلَاّ عً ،ٞثِ املكًش ٞيف
عٗس املدتاض ايجكفٚ ،ٞعً ٢ايتدلٜطات ٚاملعاٖط ايس ١ٜٝٓاملؿتتٚ ١احملسٚز٠
ٚايهعٝف ١اييت ضافكت سا٫ت ايتؿٝع ا٭ٚىل ،إلعطا ٤ايتؿٝع قبػ١
إٜسٜٛيٛد ١ٝتعاٚز بني ايجكاف ١ايفاضغٚ ،١ٝايجكاف ١ايكبًٚ ،١ٝايتعاطف َع
ايبٝت ايعً.ٟٛ
ٚل ايفعٌ ايفاضغ ٞيف خًل َا ْػتطٝع تػُٝت٘ "ايعؿرل ٠املكسغ،"١
زاخٌ ايفهط اإلغَ ،َٞ٬ا ععظ ايجكاف ١ايكبً ١ٝايعطبٚ ،١ٝأيبػٗا دًبابّا
زٜٝٓاّ ٚضاثٝا ،ي٘ تساعٝات٘ ايعُٝك ١يف ايجكاف ١اإلغ.١َٝ٬
فبُٓٝا ناْت املهْٛات ايكبًٚ ١ٝايعؿا٥طَ ،١ٜتػرلات ادتُاع ١ٝقابً١
يًتطٛض ٚايتعسٚ ،ٌٜايتُٗٝـ يكاحل ضٚابط ٖٜٛات ١ٝدسٜسٚ ٠أنجط قسض٠
ػُٝعٚ ،١ٝبُٓٝا ناْت ظعاَ ١ايكب ١ًٝيف ا٭عِ ا٭غًب تك ّٛعًَ ٢بسأ
ا٫ختٝاض  ٫ايٛضاث ،١قاضت َع َفٗ" ّٛايعؿرل ٠املكسغ "١ثابتاّ زٜٝٓاّ شا
طابع ٚضاث.ٞ
شنطْا غابكاّ ،إٔ ايتٝاض ايػين أنس عًَ ٢بسأ "ايكطؾ "١ٝنؿطط َٔ
ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا يف اـًٝف ،١غرل إٔ ٖصا نإ َٛقفاّ قاب ّ٬يًتأٌٜٚ
ٚايتعس ،ٌٜن ٕٛايٓكٛم ايس ١ٜٝٓاملٓػٛب ١يًٓيب بٗصا اـكٛم أخباض
آساز يف عطف احملسثني ايػٓ ،١تعاضنٗا أخباض آساز أخطَ ٣جٌ "ازلعٛا
ٚأطٝعٛا ٚإٕ ٚي ٞعًٝهِ عبس سبؿ ٞنإٔ ضأغ٘ ظبٝبٖٚ "١صا ايٓٛع َٔ
ا٭خباض ٜبك ٢يف زا٥ط ٠ايعٔ  ٫ايٝكني.
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ا٭ِٖ ،إٔ ايكه ١ٝايػٝاغ ١ٝيس ٣ايفهط ٜٔايػين ٚاـٛاضد ٞتعٌ
ؾأْاّ ادتٗازٜاّ ،مبعٓ ٢إٔ ا٭َٚ ١فل قٝؼ عًُ َٔ ٖٞ ١ٝؽتاض اـًٝفٚ ،١إٕ
ساٚيت يف َػاعٗٝا يبٓاْ ٤عطٜات غٝاغ ١ٝإٔ تهع ؾطٚطاّ يًدًٝفٖٞ ،١
يف سس شاتٗا ؾطٚط ادتٗاز.١ٜ
ٚبايعهؼ ،اعتدل ايفهط ايؿٝع ٞاإلَاَ( ١املػُ ٢ايؿٝع ٞيًد٬ف)١
ؾأْاّ ْكٝاّ ،مبعٓ ٢أْ٘ اختٝاض إشل ٫ ٞزخٌ يٮَ ١فٚ ،٘ٝاْتٗان٘ ميجٌ كايف١
دػ ١ُٝ٭قٌ زٜين قٛض ،ٟإناف ١إىل إٔ املٛقف َٔ اإلَاَ ١أ ٚايٜ ١ٜ٫ٛعس
ايكاعس ٠ا٭غاغ ١ٝيبٓ ١ٝايفهط ايؿٝعٜٚ ،ٞؿهٌ إٜسٜٛيٛدَ ١ٝتُاغه١
ْعطٜاّ اغتًعَت ػٝرل نجرل َٔ ايٓكٛم ايكطآْٚ ١ٝاؿسٜج ١ٝيتسعُٗٝا.
َا قاّ ب٘ ايفعٌ ايفاضغ ٖٛ ٞباختكاض أزؾ ١ايتؿٝع ايعطب ٞايػاشز،
ٚبًٛض٬َ ٠ق٘ ايطٝ٥ػ ١ٝخ ٍ٬ث٬ث ١قطْ ،ٕٚهذت يف عًُ ١ٝتهجٝف ١ٝعً٢
أٜس ٟايطٛغٚ ،ٞايهًٝينٚ ،ايكسٚم ِٖٚ ،فطؽ ٚأقشاب املطادع
ايؿٝع ١ٝا٭غاغ ،١ٝعسا ايتػً٬ت ايفاضغ ١ٝعدل أؾدام ٜٓتُ ٕٛيًُذاٍ
ايجكايف ايفاضغ ٞنُٔ َا قٓف يف خاْ ١ايذلاخ اإلغ َٞ٬ايػين.
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خماطر قولبة الذيو عشائري ًا
تهُٔ خطٛض ٠ا٭زؾ ١ايكا ١ُ٥عًَ ٢عز ايسٜين ٚايكبً" ٞايعؿرل٠
املكسغ "١يف عسَ ٠ػتٜٛات ت٪ثط غًبّا يف ايجكافٚ ١ايفهط اإلغَٝ٬ني.
اؾُٛز عٓس ايعؿرلٜ ٠عٝل ايفهط اإلغ َٞ٬يف بٓاْ ٤عط ١ٜغٝاغ١ٝ
إغَ ١َٝ٬طْٚ ١قازض ٠عً ٢تفاعٌ إهابٜ ٞت ٝشلا اإلفاز َٔ ٠أْ ١ٜعطٜات
أخط ٣أ ٚاغتٝعاب املفاٖ ِٝايػٝاغ ١ٝيف ا٭َهٓٚ ١ا٭ظَٓ ١املدتًف.١
مبػت ٣ٛأٚغع ،إٕ قٛيب ١اإلغ ّ٬مبس ٣عؿا٥ط ٟقبً ٞنٝل ٜػِٗ يف
إعاق ١سطنت٘ عدل ايجكافات ،شلصا ْهاز ْط ٣ايفهط ايؿٝعَٓ ٞشكطاّ يف
اجملاٍ ايجكايف يًسٚي ١ايفاضغ ١ٝايػاغاْٚ ،١ٝضمبا ي" ٫ٛاؿاٌَ ايكٛيف"
يًتؿٝع يٛدسْا ايفهط ايؿٝع ٞقكٛضاّ يف ْطاقات دػطافٚ ١ٝغهاْ١ٝ
أنٝل يف َكابٌ ايتٛادس اإلغ َٞ٬ايػين.
قس ٜتِ ايًذ ٤ٛيف ٖصا املكاّ إىل َدلض زٚض ايػًط ١ايػٝاغ ١ٝيف ايٓؿط
املصٖيبٚ ،تأثرل ايػًط ١ايػٓ ١ٝأنجط فذلات ايتاضٜذ اإلغ َٞ٬مبٛادٗ١
ايٛنع املعاضض يًتٝاض ايؿٝع ٞيف تؿهٌ اـطٜط ١املصٖب ،١ٝضغِ ايكش١
ايٓعطٚ ،١ٜإىل سس َا ايعًُ ١ٝيف ايسفع ايػٝاغ ٞيًسٚ ٜٔاملصٖب ،إ ٫إٔ
اؿاي ١يٝػت زقٝك ،١فُا مت تكٓٝف٘ نػًطات غٓ ١ٝمل تهٔ شات سػاغ١ٝ
َصٖبٚ ١ٝغاق ١إشا مل ٜطتبط ايفعٌ املصٖيب بايفعٌ ايػٝاغ ،ٞيعًٓا ًُْؼ
شيو يف تٛي ٞؾٝع ١ملٛاقع َُٗ ١يف ايعٗس ايعباغ ،ٞبٌ ٚايػٝطط ٠ايفعً١ٝ
عًَٓ ٢ع ١َٛايػًط ١٭نجط َٔ قطٕ نُا سكٌ يف اشل ١ُٓٝايب ١ٜٝٗٛعً٢
اـ٬ف ١ايعباغ ،١ٝإىل داْب إٔ فُٛعَ َٔ ١طانع ايٓؿاط ايؿٝع ٞناْت
قطٜبَ َٔ ١طنع ايػًط ١يف ايعطامٚ ،بػساز عاقُ ١اـ٬ف ١ايعباغ ،١ٝنُا
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إٔ َا عُطف بايػًطات ايػٓ ،١ٝناْت يف فذلات ايكَٓ ٠ٛؿػً ١يف قطاعات
خاضد.١ٝ
ٚإٕ اعتدلْا ايسٚض اؿاغِ يًػًط ١يف ايٓؿط املصٖيب ٫ستذٓا إىل
إدابات عٔ سا٫ت اْعساّ ،أ ٚؾب٘ اْعساّ يًتؿٝع يف دػطافٝات سهُتٗا
غًطات ؾٝع ١ٝعًُت دٗسٖا يف ْؿط املصٖب نُكط ٚسلاٍ إفطٜكٝا
ٚايؿاّ ٚغطب اؾعٜط ٠ايعطب ١ٝإىل اي ،ُٔٝيف ايعٗس ايفاطُ ٞايص ٟاغتُط
َا ٜعٜس عً ٢قطْني ْٚكف.
ٚي ٛقًبٓا قفشات ايتاضٜذ يطأٜٓا بٛنٛح إٔ أغًب ايس ٍٚايؿٝع١ٝ
ظٗطت يف ايٓطاقات اؾػطاف ١ٝايػاغاْ ١ٝايفاضغَ ،١ٝا ٜٛس ٞمبس٣
ا٫غتعساز ايجكايف أ ٚايٓفػ ٞاؾُاع ٞيؿعٛب تًو ايٓطاقات (أٚ
يًٓدب ايفاضغ ١ٝاملػتٛطٓٚ ١ايفاعً ١يف تًو ايٓطاقات) يف ايتفاعٌ
اإلهابَ ٞع فهط ٠ايعؿرل ٠املكسغٚ ١بٓٛزٖا اإلٜسٜٛيٛد.١ٝ
فهط ٠ايعؿرل ٠أ ٚايكب ١ًٝاملكسغ ،١ضمبا ٜه ٕٛشلا زٚض نبرل يف قسٚز١ٜ
اْ٫تؿاض املصٖيب ايؿٝع ٖٛٚ ،ٞاْتؿاض يف أغًب ا٭سٛاٍ زاخً ٞأنجط َٓ٘
خاضد ،ٞسٝح نإ ا٭زا ٤ايؿٝع ٞنعٝفاّ يف دصب إنافات غهاْ،١ٝ
ٚدػطاف ١ٝغرل إغ ١َٝ٬إىل اإلغٚ ،ّ٬بس َٔ ّ٫شيو تطنِّع سطم ايتٛغع
ايؿٝع ٞعً ٢ايكهِ َٔ ايجكٌ ايػين بٛغا ٌ٥عسٜس ٠يٝؼ قًٗا ايٓكاف
ٖٓا.
نإ طبٝعٝاّ إٔ ؽفض "ايعؿرل ٠املكسغ "١ايكسضات ايؿٝع ١ٝيف عًُ١ٝ
ا٫غٗاَات باْتؿاض اإلغ ،ّ٬٭ْٗا بطبٝعتٗا تططح اإلغ ّ٬يف إطاض كتعٍ
ٜٓايف ا٭فل اإلْػاْ ٞايهأَ يف ايطغاي ١اإلغٚ ،١َٝ٬بكٛض ٠أعُل ٜعٌُ
عً ٢إسٝا ٤تكايٝس فهط ٜ٘زٚ ١ٜٝٓثٓ ١ٝيف أقٛشلا َٓبجك َٔ ١قساغ ١املًٛى،
ٚؼسٜسّا يف ٖصا املٛنع َعتكس ا٭غط ٠املًه ١ٝايػاغاْ ١ٝاملكسغ.١
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إعادة تذوير نظام الكًانة
فٛم َا غبل تهُٔ خطٛض ٠إٜسٜٛيٛد ١ٝايعؿرل ٠املكسغ ١يف َػتٜٛني
َ٪ثط ٜٔبؿهٌ نبرل عًَ ٢ػاض ايفهط اإلغٚ ،َٞ٬تساعٝات٘ عً ٢سٝا٠
املػًُني يف إبكاَ ِٗ٥ؿسٚز ٜٔإىل ساي ١مجٛز َان ٟٛتعٛز دصٚض ٙإىل َا
قبٌ اإلغ.ّ٬
أسسٖا ،إعاز ٠تسٜٚط ْعاّ ايهٗاْ ١يف ايجكاف ١اإلغَٚ ،١َٝ٬ا تعَٓٔ ٘ٝ
إقاَ ١قٓٛات بؿط ١ٜخاق ١تتٛغط ايع٬ق ١بني اهلل ٚايبؿطٚ ،ؼتهط تفػرل
ايٓل ايسٜين ،تٓاقهاّ َع املٛقف ايكط ٜيإلغ َٔ ّ٬املػأي" ،١اتبعٛا َا
أْعٍ إيٝهِ َٔ ضبهِ  ٫ٚتتبعٛا َٔ ز ْ٘ٚأٚيٝا.1"٤
"ا ٓتَدَصُٚا َأسِبَاضَ ُِِٖ َٚضُِٖبَاَْ ُِِٗ أَضِبَابّا َٔٓٔ زُ ِٕٚايًَٓ٘ٔ"ٜ ٫ٚ" ،2أَطنِ إٔ
تتدصٚا امل٥٬هٚ ١ايٓبٝني أضباباّ َٔ ز ٕٚاهلل" ،3نُا دا ٤يف ايكطإٓ ايهط،ِٜ
ٚتأنٝس ٙقطب ايٓل ايسٜين َٔ ايفِٗ ايعاّ"َٚيَكَسِ َٜػَٓطَِْا ايِكُطِإَٓ ئًصٔٓنِطِ
فَ ٌَِٗ َِٔٔ َُسَٓنٔطٍ"ٚ .4تهطاض ٖص ٙاٯ ١ٜؼسٜساّ ٚبًفعٗا أضبع َطات َا ٫
ٜتٛافط إ ٫ٯٜات قً ١ًٝيف ايكطإٓ ٪ٜنس إؿاح ضفض املبسأ ايهٗٓٛت ٞيف فِٗ
ايٓل ايسٜين ايكطآْٚ ،ٞإٕ نإ يف اؿكٝكٜ ٫ ١تعاضض َع إَهاْٝات
ايتدكل يف زضاغ ١املك٫ٛت ايس ١ٜٝٓيْ٬تكاٍ إىل َػتٜٛات َعطف١ٝ
أعُل ،نُُٝعات٘ ايٓعُ ١ٝعً ٢املػاض ايب٬غ ٞايًػ.ٟٛ
إٕ عًُ ١ٝاستهاض ايتفػرل عس شاتٗا ػُس اإلغ ّ٬يف قٛايب غرل قابً١
يًٓكاف ٚايتطٜٛطٚ ،تعط ٞايتفػرلات احملتهط ٠قبػ ١إشل ١ٝتطتك ٞإىل ايك٠ٛ
اإليعاَ ١ٝيًٓل ْفػ٘ ،بػبب قف ١ايكساغ ١اييت ٚزلت بٗا ايعؿرل ٠يف
 - 1األعراف3 :
 - 2التوبة31 :
 - 3آل عمران07 :
 - 4القمر22 :
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أغاؽ بٓا ٤اإلٜسٜٛيٛدَٚ ١ٝا تػتسع ٘ٝايكساغ- ١بايهطٚض َٔ -٠عكُ١
ٚعسّ قابً ١ٝيًدطأ.
 ٫ٚتكتكط بؿاع ١ايفهط ٠ايهٗٓٛت ١ٝعً ٢قساغ ١ايتفػرل ،٭ٕ
ايتفػرل ٜعٌ بؿهٌ أ ٚبآخط زا٥طاّ س ٍٛايٓل ،إمنا تتذاٚظٖا إىل
اإلنافات ايهٗٓٛت ١ٝاي٬ظَ ١يًتعاطَ ٞع سا٫ت غرل ْكَٔ ١ٝ
َػتذسات ايعطٚفَ ،ا ٪ٜز ٟإىل تها ٍ٩سهٛض ايٓل ا٭قً ٞاإلشلٞ
عدل ايعَٔ أَاّ ايٓكٛم ايهٗٓٛت ١ٝاملهافٚ ،١بايٓتٝذَ ١ػذ ٖ ١ٜٛايسٜٔ
اإلغ َٞ٬املفذلض بٓاٖ٩ا عً ٢ايٓل ا٭قً ٞيكاحل ٖٜٛات تعهػٗا
خًفٝات ايهٗٓ ١تهعف فاعًٝت٘ يف ايتعاٌَ َٔ َٛقع ق ٠ٛيف غاسات
تٓافؼ ا٭زٜإ ٚايفًػفاتٚ ،تكًل طاق ١اؿكاْٚ ١اإلبساع يس ٣محًت٘
ْتٝذ ١ايتٛغع يف قٛيب ١املتػرل ايٛاقع ٞيف ايجابت ايسٜين ٚاحملكً ١ظٜاز٠
عسز ايتعاضنات ٚايتٓاقهات يف ايٓكٛم ايهٗٓٛتَ ١ٝع ْفػٗا َٚ ،ع
ايٛاقعٚ ،اييت أقبشت عهِ ايكساغٚ ١ايعكُْ ١كٛقاّ ز ١ٜٝٓأقًَٚ ،١ٝا
هًب٘ َٔ أغباب ايؿو يف ايس ٜٔبطَت٘ٚٚ ،نع٘ يف غطب ١ظَاْ ،١ٝأٚ
اْفكاٍ عٔ ايعَٔ وبػ٘ يف زا٥ط ٠اإلضؾازات شات ايطابع ايطدع.ٞ
ا٭زٖ ،٢قسض ا٫ضتساز يف املان ٞباغتذ٬ب ْعاّ غٝطط ٠يٝؼ ضٚسّٝا
فكط ،يهٔ غٝاغٝاّ أٜهاّ ،يٝعٛز َفٗ ّٛاملًو اإلي٘ ،أ ٚاملكسؽ بهٌ ق،٠ٛ
ٚإنفا ٤ايعكُ ١عً ٢ايػًٛنٝات ايػٝاغَٚ ١ٝا ىًف٘ َٔ ْٛا ٠تسَرل شاتٞ
يٮثط ايسٜين  -املباؾط  -يف سٝا ٠ايٓاؽَ ،جًُا سكٌ َع ايس ٜٔاملػٝشٞ
دطا ٤ايٓعاّ ايباب ٟٛايهٓػ.ٞ
غرل أْ٘ َٔ اإلْكاف اإلؾاض ٠إىل إٔ ايٓعاّ ايهٗٓٛت ٞؽًٌ َععِ
ا٭زٜإ ،ست ٢تًو اييت سطقت بساٜاتٗا عً ٢اْ٫فهاى َٔ ايهٗٓٛت١ٝ
يسضدْ ١بص ايطكٛؽ يف تعايُٗٝا ،نايبٛش ،١ٜأنجط َٔ شيو إ ايٓعاّ
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ايهٗٓٛت ٞسا ٍٚايتػًٌ إىل املٓع ١َٛايػٓٚ ،١ٝمتهٔ فع ّ٬يف بعض
اػاٖات قٛف ١ٝغٓ ،١ٝيهٔ يف نٌ ا٭سٛاٍ يٝؼ بكطاَ ١ا٫عتكاز ايؿٝعٞ
املطبٛع بايػُات ايجكاف ١ٝايفاضغٚ ،١ٝيٝؼ ْعاَاّ َػًكاّ عً ٢أغاؽ دٝين
عؿا٥ط ،ٟإ ٫إشا اغتجٓٓٝا ايٓعاّ ايهٗٓٛت ٞيف زٜاْات غرل إغ١َٝ٬
نايٛٗٝزٚ ،١ٜا٭ِٖ أْ٘ ٜكتكط عً ٢اؾاْب ايطٚسَٓٚ ٞفكٌ -يف
ا٭غًب -عٔ اؿٝا ٠ايعَٓ ١ٝيًبؿط.

غسو داخلي
يف ايٛاقع ،يعٌ اـطط ا٭عُل يف إٜسٜٛيٛد ١ٝايعؿرل ٠املكسغ١
ٜتُٛنع يف اؿهٛض املهجف ملك٫ٛت فاضغ ١ٝظضازؾت ١ٝأُٖٗا َعطن ١اـرل
ٚايؿطَٚ ،ا ٜتكٌ بعكٝس ٠اـايس ٜٔاملكسغنيٚ ،ايتكػ ِٝايجابت يًُذتُع
ايص ٟتتػِ ب٘ زٜاْات َٓشسض َٔ ٠أق ٍٛآض ١ٜباـكٛم ايعضازؾت١ٝ
ٚاشلٓسٚغ ،١ٝاملتآثطتني عهِ ايتذاٚض اؾػطايف ٚا٭قٌ ايٛاسس.
قس ٜبس ٚيً ١ًٖٛا٭ٚىل إٔ املك٫ٛت ايج٬خ َٓفكً ١عٔ بعهٗا ،يهٔ
اؿكٝك ١أْٗا َذلابطَٓٚ ١ه ١ٜٛيف عكٝس ٠ايكطاع بني اـرل ٚايؿطٖٞٚ ،
َساض ايٓكاف املكتهب ايتاي.ٞ
فهط ٠قطاع اـرل ٚايؿطَ ،عكٛيَٓٚ ١طكٚٚ ،١ٝاقع ١ٝيٝؼ يف اؿٝا٠
ايبؿط ١ٜفشػبٚ ،إمنا تهاز تتدًٌ نٌ َعاٖط ايهٚ ،ٕٛايجٓا ١ٝ٥اييت ٜبسٚ
عًٗٝا ،بطٚتْٛات ٚإيهذلْٚاتَٛ ،دب ٚغايبْٗ ،اض ٚي ...ٌٝإخل.
ٚفهط ٠ايكطاع بني اـرل ٚايؿط ،أَ ٚا هب َٚا  ٫هب ،ػس شلا
سهٛضاّ ،ضمبا يف غا٥ط ايفًػفات ٚايسٜاْات ،نٌ ٖصا قشٚ ٝإٕ نإ
ٖٓاى َٔ فٛاضم فتذلنع يف إٔ ٖصا ايكطاع ميجٌ يب ايسٜاْ ١ايفاضغ١ٝ
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ايعضازؾتٚ ١ٝعُٛزٖا ايفكط ،ٟظٛاض ايطبٝع ١اؿس ١ٜاييت أنفتٗا عً٢
املفٗ ،ّٛفاـرل قض أَ ٚطًلٚ ،ايؿط قض أَ ٚطًل ،إشا نإ شيو نصيو
فأ ٜٔاـطٛض ٠يف ايفهط ٠عً ٢اجملتُع اإلغَٚ ،َٞ٬ا ع٬قتٗا بايعؿرل٠
املكسغَٚ ،١ا ايتساعٝات ايػًب ١ٝيف ا٭َط؟
اؾٛاب ٜكع يف بًٛض ٠بٓس إٜسٜٛيٛدٜ ٞهع ايعؿرل ٠املكسغ( ١اـايسٜٔ
املكسغني) يف قًب اـرل املطًلٜ َٔٚ ،كف يف ضفض ايتبع ١ٝيًعؿرل٠
ٜٓشسض إىل قًب ايؿط املطًلٚ ،٭ٕ غرل املػًِ ٜ ٫عٓ ٘ٝقطاع ايعؿرل٠
املكسغ َٔ ١أدٌ ا٫ستفاظ باَتٝاظاتٗا يف َٛادٗ ١غرلٖا ،فإٕ ايكطاع
بايهطٚض ،٠غته ٕٛغاست٘ ايساخٌ اإلغٚ ،َٞ٬يف ٖص ٙايٓكط ١ؼسٜساّ
َاضغت ايفاضغ ١ٝفعًٗا اْ٫تكاَٚ ٞايجأض ٟعً ٢ثٓا ١ٝ٥عطٚب - ١إغ،ّ٬
ٚسٛيت ٚدٗ ١ايكطاع َٔ خاضد( ٞإغ - َٞ٬غرل إغ )َٞ٬إىل زاخًٞ
(إغ - َٞ٬إغٚ ،)َٞ٬تسعُٝاّ شلصا ا٫ػا ٙتػًػٌ ايبٓا ٤اإلٜسٜٛيٛدٞ
ايفاضغ ٞيًفهط ٠ايؿٝع - ١ٝايتعاطف ١ٝيف أقًٗا ايعطب - ٞبإزضاز فهط٠
ا٫غتكاب ،ا٫غذلداع  ،ايجأض ،أ ٟاغتكاب اـًفا ٤ا٭ٚا ٌ٥سل اي١ٜ٫ٛ
ايػٝاغ ١ٝاملكسؽ يإلَاّ عً ،ٞا٭قٌ اؾٝين يًعؿرل ٠املكسغ ،١ثِ عًٜ ٢س
ا٭َٜٛنيٚ ،ايعباغٝنيٚ ،ايػع٫ ٞغذلداع ٖصا اؿل ٚاْ٫تكاّ َٔ
املػتكبنيٚ ،ن ٕٛاملػتكبني يًشل املكسؽ ِٖ قطؾ ٕٛٝعطب إبإ ايبًٛض٠
اإلٜسٜٛيٛد ١ٝيًتؿٝعٚ ،٭ٕ ايكطؾ ١ٝباَتساز ايعَٔ قاضت غرل ٚانش١
بٛٝيٛدٝا ،فُٔ ايطبٝع ٞإٔ ٜه ٕٛايعطب خكٛقاّٚ ،املػًُ ٕٛعَُٛاّ ِٖ
احملٛض ايطبٝع ٞيًعًُ ١ٝايجأض ٫ ،١ٜغُٝا ٚقس مت إيباؽ ا٫ػا ٙاإلغ َٞ٬غرل
ايؿٝع ٞأ ٚايػين ؼسٜساّ عبا ٠٤إٜسٜٛيٛدَ ١ٝعاز ١ٜؿل ايعؿرل ٠املكسغ،١
ٖٚصا َا تٓف ٘ٝا٭زبٝات ايػَٓٓ ١ٝص ايٓؿأ ٠ا٭ٚىل ٫ٚ ،متاز يًتفك ٌٝيف
ٖص ٙايعذاي.١
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منارج مو التاريخ
ٚستٜ ٫ ٢هَ ٕٛا غبل فطز افذلا٤ات غرل َٛنٛع ،١ٝفًٝؼ أقٌ َٔ
ايسع ٠ٛإىل املطٚض بايصانط ٠ايتاضى ١ٝعً ٢زٚض املٛاي َٔ ،ٞفاٍ ايجكاف١
ايفاضغ ،١ٝيف تٓع ِٝإغكاط ايسٚي ١ا٭َ ١ٜٛؼت َكٛي" ١ايسع ٠ٛإىل ايطنا
َٔ آٍ قُس" ٚ -عً ٢ايططٜل ْتػا ِٖ َٔ :ٍ٤آٍ عًٞ؟ ٚ -اْط٬م
ع ًُ ١ٝاإلغكاط َٔ خطاغإٚ ،زٚض أبَ ٞػًِ اـطغاْ ٞايص ٟتصنط بعض
املكازض أْ٘ َٔ ْػٌ ا٭ناغطٚ ،٠بعس فذل ٠ايتػًٌ إىل َفاقٌ ايسٚي١
ايعباغَٚ ،١ٝعاًَ ١اـًفا ٤ايعباغٝني  -بين عُ ١َٛايعًٜٛني  -عًٜ ٢س
ايبٜٝٗٛني ايؿٝع ١ايٛافس َٔ ٜٔايٓطام ايفاضغٚ ،ٞأخرلاّ زٚض ابٔ ايعًكُٞ
ايؿٝع ٞيف ايتٛاطَ ٪ع املػٚ ٍٛاإلغكاط املأغا ٟٚيًد٬ف ١ايعباغ.١ٝ
ٚعٓسَا قاَت ز ٍٚؾٝع ١ٝنإ اػا ٙعًُٝاتٗا ايعٓف ١ٝيف ايٛغط
اإلغ ،َٞ٬نسٚي ١ايكطاَط ١ؾطم اؾعٜط ٠ايعطبٚ ١ٝأخصِٖ اؿذط ا٭غٛز
َٔ ايهعب ١٭نجط َٔ عؿط ٜٔغٓٚ ،١سطم إبطاٖ ِٝبٔ َٛغ ٢ايهاظِ
ملس ١ٜٓقعس.٠
ضمبا نإ قػط ايٓطاقات اؾػطاف ١ٝيًس ٍٚايؿٝعْٚ - ١ٝعٝس ايتأنٝس
عً ٢إٔ غايبٝتٗا يف اجملاٍ ايجكايف ايفاضغٚٚ - ٞقٛعٗا يف ٚغط قٝط
إغ َٞ٬غرل ؾٝع ٞدعٌ َػأي ١ايكطاع يف ايساخٌ ستُ ،١ٝبسي ٌٝتاضىٞ
ٜؿرل إىل قطاع ايسٚي ١اؿُساْٚ ١ٝايسٚي ١ايفاطَُ ١ٝع ايكًٝبٝني بػبب
ٚنع ايتُاؽ اؿسٚز ٟبني ايسٚيتني ٚايكًٝبٝنيَ ،ا أتاح شلُا اإلغٗاّ يف
اؿطن ١اؾٗاز ١ٜاإلغ ١َٝ٬نس غرل املػًُني ،ايٛد٘ ايجاْٚ ،ٞا٭ِٖ
يًٛاقع ١ايتاضى ١ٝاؿُساْٚ ١ٝايفاطُ٪ٜ ١ٝنس إٔ سا٫ت ايكطاع َع
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ايكًٝبٝني ناْت أقطب يًُٓاٚؾات َٓٗا إىل َعاضى نبرل ،٠فطنتٗا اؿسٚز
املؿذلن.١
زعْٛا ْأخص ايسٚي ١ايفاطُ ١ٝنأِٖ ٚأندل ايس ٍٚايؿٝع ١ٝيف ايتاضٜذ
اإلغ ،َٞ٬فبايطغِ َٔ َػاستٗا اييت سلًت َا ٜكاضب ْكف َػاس ١ايعامل
اإلغٚ َٞ٬قتٗا فإْٗا مل تفعٌ ايهجرل ٭دٌ ططز ايكًٝبٝني َٔ ايؿاّٚ ،إٕ
سسثت عًُ ١ٝاغذلداع ملسٕ فًػط ١َُٗ ١ٝٓٝفهاْت يف عٗس نعف أٚ
قٛض ١ٜاـًفا ٤ايفاطُٝني يف اؿهِ يكاحل ايٛظضا ٤ا٭قٜٛاٚ ،٤بايتشسٜس إٔ
أِٖ مح٬ت ا٫غتعاز ٠ناْت يف عكط ايٛظٜط املفهٌ بٔ بسض اؾُاي،ٞ
ايص ٟناْت َٛٝي٘ غرل ؾٝع ،١ٝإناف ١إىل إٔ ايسٚي ١ايفاطُ ١ٝتهاز تهٕٛ
سكطت ْعاعاتٗا َع ايسٚي ١ايعباغ ،١ٝفُٝا عً ٢املػت ٣ٛاـاضد ٞمل
تػاعس َػًُ ٞا٭ْسيؼٚ ،مل تكِ بايسٚض ايص ٟقاَت ب٘ زٚي ١ا٭غايب- ١
ايتابع ١ازلٝاّ يًد٬ف ١ايعباغ - ١ٝغابكاّ يف دعض ايبشط املتٛغط ،أ ٚايكٝاّ
مبذٗٛزات ْؿط اإلغ ّ٬يف إفطٜكٝا ايػٛزا ،٤نُا فعٌ املطابط ٕٛأٚ
املُايٝو بعسِٖ.
ٚيف املكاّ ػسض اإلؾاض ٠إىل إٔ َ٪غؼ ايسٚي ١ايفاطُ ١ٝعبٝس اهلل
املٗس ٟؾطع يف بساٜات سهُ٘ يف سلاٍ إفطٜكٝا عً ٢خًع يكب اـًٝف١
عًْ ٢فػَ٘ ،سؾٓا بصيو ايؿَل ايٓعطٚ ٟايعًُ ٞيًطَع ١ٜايٛسس١ٜٚ
اإلغ ١َٝ٬ملفٗ ّٛاـ٬ف ،١بعس إٔ غبل اعتُاز َفٗ ّٛاإلَاَ ١نبسٌٜ
يًد٬ف ١يف ايعطف ايٓعط ٟايؿٝعٚ ،ٞعكب شيو أعًٔ ا٭َرل ا٭َٟٛ
با٭ْسيؼ ْفػ٘ خًٝف ١ثايجا يف ايٓطام اإلغَ ،َٞ٬ع ايتٓ ٜ٘ٛإىل إٔ
ا٭َٜٛني َٓص اغتكًٛا با٭ْسيؼ عٔ ايسٚي ١ايعباغ ١ٝظًٛا سطٜكني عً٢
إبكآَ ٤كب اـ٬ف ١نطَع يٛسس ٠املػًُني فًِ ٜعًٓٛا أْفػِٗ خًفا ٤يف
ظٌ ٚدٛز اـ٬ف ١ايعباغ ١ٝإ ٫بعس ػط ٩ايفاطُٝني عً ٢شيو ،ضغِ قٝاّ
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ايسٚي ١ايعباغٚ ١ٝخ٬فتٗا عً ٢أْكاض زٚي ١ا٭َٜٛني ٚخ٬فتِٗٚ ،تٓهًٗٝا
ببين أَ ،١ٝقتٚ ٬تؿطٜسا ،بٌ ْٚبؿا يكبٛضِٖ.
ٚيف عكٛض أقطب ضنعت ايسٚي ١ايكف ١ٜٛيف ايكطٕ ايػازؽ عؿط
امل٬ٝز ٟقطاعاتٗا َع ايعجُاْٝني غطباٚ ،ا٭ٚظبو املػًُني ؾطقاّ ،ضغِ
متسز املػتعُطات ايدلتػاي ١ٝيف َطانع غاسً ١ٝبعهٗا يف َٓاطل إغ١َٝ٬
َتامخ ،١غرل ٚدٛز متاؽ دػطايف َٔ ْاس ١ٝايؿُاٍ َع فا٫ت غرل إغ،١َٝ٬
ٖٚصا ٖ ٛساٍ زٚي ١امل٬ي ٞاي ّٛٝيف إٜطإ اييت تٛد٘ عسا٤اتٗا ايؿعاضات١ٝ
إىل اـاضز غرل املػًِ ،ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝإغطا ،ٌٝ٥بُٓٝا عًُّٝا
تذلنع غٝاغاتٗا ايعسا ١ٝ٥يف املٓطك ١ايعطب.١ٝ
قس تٛاد٘ اإلؾاضات اٯْف ١بتٓفٝصٖا عً ٢سا٫ت قطاعات أ ٚزعْٛا
ْكْ ٍٛؿ ٤ٛز ٍٚغرل ؾٝع ،١ٝأ ٚغٓٚ ،١ٝمتسزٖا عً ٢سػاب زَ ٍٚكٓف١
غٓٝاّ َٚا ضافك٘ َٔ ْعاعات عػهطٚ ١ٜسطٚب يف ايساخٌ اإلغٖٚ ،َٞ٬صا
ٚاقع وٌُ قسضاّ َٔ ايكش ١غُٝا ٚايتاضٜذ ٜػذٌ قٝاّ ز ٍٚغٓ ١ٝعً٢
أْكاض ز ٍٚغٓ ١ٝأخط ،٣إ ٫أْٓا ي ٛعسْا فسزاّ إىل ايتاضٜذ بتٓا ٍٚزٍٚ
غٓ ١َُٗ ١ٝلس قسضاّ َٔ ايفعٌ اـاضد ٞظاْب ايساخًٚ ،ٞإشا قطفٓا
ايٓعط عٔ زٚض ايسٚي ١ا٭َ - ١ٜٛضغِ عسّ تبًٛض ايعكا٥س ٚاملصاٖب
اإلغ ١َٝ٬خ ٍ٬عٗسٖا  -يف تأغٝؼ إَدلاطٛض ١ٜإغ ١َٝ٬متتس سسٚزٖا
َٔ غطب ايكني ؾطقاّ إىل دٓٛب فطْػا ٚاحملٝط ا٭طًػ( ٞعط ايعًُات)
غطبا َٚا ٚفطت٘ َٔ إظاي ١عٛا٥ل ايػًطات غرل اإلغ ١َٝ٬أَاّ اْتؿاض
اإلغ ّ٬يف ٖص ٙا٭ضدا ٤ايٛاغع ،١إشا قطفٓا ايٓعط عٔ شيو فٓ٬سغ إٔ
ايس ٍٚايؿٝع ١ٝمل تهف  -إمجاَ - ّ٫ػاسات دسٜس ٠يًعامل اإلغ.َٞ٬
تٛد٘ ايػ٬دك( ١ايػٗٓ )١يًػٝطط ٠عً ٢أضان ٞاـ٬ف ١ايعباغ ١ٝيف
ايؿطم ،يهِٓٗ أنافٛا َا ٜعطف اي ّٛٝبذلنٝا إىل اإلغٚ ،ّ٬ناْت تابع١
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يًسٚي ١ايبٝعْط ،١ٝيف سني إٔ ايبٜٝٗٛني ايؿٝع ١اقتكطت أعُاشلِ يف
ايػٝطط ٠عً ٢اـ٬ف ١ايعباغ.١ٝ
ٚضنعت دطا ِ٥تُٛٝضيٓو -ايؿٝع -ٞعً ٢ا٭ضانٚ ٞاجملتُع
اإلغَٝ٬ني ست ٢ناز إٔ ٜػكط ايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝيف بساٜات عٗسٖاٚ ،اييت
نإ شلا زٚض ٫سل يف َس ايٓفٛش اإلغ- َٞ٬يٮغف غٝاغٝاّ فكط -يف
أٚضٚبا.
ٚميهٔ إٔ ٜكاٍ ايهجرل عٔ اغتعاز ٠ايسٚي ١ا٭ٜٛب - ١ٝاييت قاَت عً٢
أْكاض ايفاطُٝني  -٭ضاض إغ َٔ ١َٝ٬ايكًٝبٝنيٚ ،ططزِٖ ْٗاٝ٥اّ عً٢
ٜس ايسٚي ١املًُٛنٚ ١ٝإٜكافٗا ايعسف املػٛي ٞغطباّ عكب إغكاط٘ اـ٬ف١
ايعباغٚ ١ٝنُٗا ايػٛزإ إىل اؾػطاف ١ٝاإلغٚ ،١َٝ٬نصيو زٚض املطابطني
يف ْؿط اإلغ ّ٬دٓٛب ايكشطا ٤اإلفطٜكَٚ ،١ٝػاعستِٗ َػًُٞ
ا٭ْسيؼ.
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وقفة الزمة
قس ٜكاٍ إٕ ايتٛغع اإلغ ،َٞ٬ايعٓٝف يف نجرل َٔ ا٭سٝإ ،يف
اؾػطافٝات غرل اإلغٜ ،١َٝ٬عدل عٔ ايٓعع ١ايعسا ١ٝ٥يإلغ ّ٬ايػين ،يف
َكابٌ ضغبات ايػ ّ٬ايؿٝعَ ،١ٝا ٜؿهٌ إزاْ ١يٮَٝٚ ٍٚع ٠يًجاْٖٚ ،ٞصا
قش ٝدسّا ٚفل ايجكافات ايًٝدلايٚ ١ٝايعًُاْ ١ٝايػا٥س ٠يف ايٛقت اؿانط
قشْ ٝعطٜاّ فكط ،-يهٓ٘ مل ٜهٔ نصيو سٗٓٝاٚ ،قبٌ َٓاقؿٖ ١صٙايٓكط ْٙٛٓ ١إىل إٔ اإلؾهاي ٫ ١ٝقً ١شلا مب ٍٛٝايػ ّ٬أ ٚايعٓف ٚإمنا
بٛدٗ ١ايٓععات ايعٓفٚ ،١ٝبكٛض ٠أٚغع ،ايكطاع ،١ٝفٗ ٞتتُطنع يف اؿاي١
ايؿٝع ١ٝعً ٢اإلْٗاى اإلغ َٞ٬ايساخًٚ ٞتٛدَ ٘ٝػاض ايكطاع إىل
ايساخٌ اإلغ.َٞ٬
ْعٛز إىل ايكطاع َع اـاضز ايص ٟطبع اإلغ ّ٬ايػين ،باإلؾاض ٠أ٫ّ ٚ
إىل إٔ ايفتٛسات اإلغ ٖٞ ١َٝ٬غًٛى ْب ٟٛتػذً٘ َعاضى اإلغ ّ٬ا٭ٚىل
َع املؿطنني ٚايٛٗٝز يف ايعٗس ايٓبَ ،ٟٛع ايتأنٝس عً ٢أْٗا ناْت بسٚافع
غٝاغ ١ٝزفاعٚٚ ١ٝقا ١ٝ٥يٝؼ غطنٗا فطض ايس ٜٔاإلغ َٞ٬عً ٢ايػرل
بايكٜٚ ،٠ٛهف ٞإٔ ًْفت نُجاٍ إىل إٔ اْتؿاض اإلغ ّ٬يف فتُعات سلاٍ
إفطٜكٝا ،يٝكرل ٖ ٛايس ٜٔا٭ٖٓ ٍٚاى اغتػطم أضبعُا ١٥غٓ ١ضغِ اغتهُاٍ
فتشٗا ايػٝاغٚ ٞايعػهط ٟأٚاخط ايكطٕ ا٭ ٍٚاشلذط.ٟ
ٜكته ٞاإلْكاف يتفػرل ايفتٛسات يف قسض َٔ ايفكٌ بني اإلغّ٬
نسٚيٚ ١اإلغ ّ٬نسع ،٠ٛنإ َٔ سل املػًُني -نػرلِٖ -إٔ ٜبٓٛا غٝاداّ
غٝاغٝاّ وُ ٞزعٛتِٗ ٖٛٚ ،سل َؿطٚع  ٫ٚغباض عً ٘ٝيف َٓطل نٌ
ايجكافات املان ،١ٝبٌ َٚاظاٍ فاع ّ٬بكٛض كتًف ١يف عامل ايٚ ،ّٛٝيف املهُاض
ْ ٫هاز لس َجاْ٫ ّ٫تؿاض ايجكافاتٚ ،مبعٓ َٔ ٢املعاْ ٞا٭زٜإ ،ز ٕٚساٌَ
غٝاغ َٔ ،ٞايتبين ايطزل ٞ٭زٜإ َع ،١ٓٝيًػَٛطٜنيٚ ،ايفطاعَٓٚ ١ا تِٖ٬
َٔ سهاضات ؾطقَ ،١ٝطٚضاّ بإغٗاّ فتٛسات اإلغهٓسض يف ْؿط ايجكاف١
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ايْٛٝاْٚ ،١ٝزٚض ايفتٛسات ايطَٚاْ ١ٝبعس تبين ايػًطات يًُػٝش ١ٝنسٜٔ
ضزل ٞيف ظٜاز ٠اْتؿاض شيو ايس ٜٔثِ فتٛسات ؾاضملإ يف متهني املػٝش،١ٝ
ٚق ّ٫ٛإىل متٗٝس ا٫غتعُاض اؿسٜح ايططٜل أَاّ املبؿط ٜٔيف آغٝا ٚإفطٜكٝا
ٚأَطٜها يف دعٌ ايس ٜٔاملػٝش ٞوتٌ املطتب ١ا٭ٚىل َٔ سٝح عسز
املعتٓكني ي٘ يف ايعاملٚ ،ؼت َدلضات نإ َٔ بٗٓٝا ضغاي ١ايطدٌ ا٭بٝض
أطٌ ايكطٕ ايعؿطٚ ٕٚز ٍٚبطٜطاْٝا ٚفطْػا ٚضٚغٝا تػٝطط عًْ ٢كف
َػاس ١ايعامل ٚثًح عسز غهاْ٘.
ٚنُا متت اإلؾاض ٠غابكاّ إىل قطاع اـرل ٚايؿط٪ْ ،نس إٔ اؿٝا ٠تػرل
ٚفل سكٝكيت ايكطاع ٚايتهاٌَٜٚ ،ؿتٌُ اؾاْب ايكطاع ٞعً ٢قًل
ا إلسػاؽ باـطط غٛا ٤عً ٢املػت ٣ٛايفطز ٟأ ٚاؾُاعٜ ٖٛٚ ،ٞهٕٛ
سانطاّ يف ايػٝاغ ١بكٛضٚ ٠انش ،١َُٓٝٗٚ ١٭ٕ بح ٚتسع ِٝايكًل َٔ
خطط َا ،أنإ سكٝكٝاّ اّ َعٜفاّٜ ،ػاعس عً ٢متاغو اجملتُع ايػٝاغٞ
ٚايتفاف٘ س ٍٛايػًطَ ٖٛٚ ،١ا وتاد٘ أ ٟسانَِٚ ،ا ْعاٜؿ٘ ٜعٗط إٔ
ايكطاع ٖ ٛايٛد٘ ا٭بطظ يف املػاض ايػٝاغ ٞبني ايس ،ٍٚإشٕ فايكطاع
ظاٖط ٠طبٝعٚ ١ٝيكٝك ١باجملتُعات ايبؿطَٚ ،١ٜا ىتًف ٖٚ ٛدٗ ١ايكطاع،
زاخً ٞأّ خاضدٚ ،ٞؾهً٘ ،غٝاغ ،ٞعػهط ،ٟثكايف ٚغرلٖاَٚ ،ا قا٫ٚت
ا٫غتكطاض زاخٌ أ ٟفتُع ،أ ٚبني اجملتُعات إَ ٫ػاعٍ -إهاب ١ٝبطبٝع١
اؿاٍ -يتكٓني ايكطاعات ٚايتدفٝف َٔ سستٗا ْٚتا٥ذٗا ٫ٚ .ىطز
ايتٛغع أ ٚايفتٛسات اإلغٚ ١َٝ٬غرلٖا عٔ ايكاعسَ ٠ع ايتأنٝس فسزاّ إٔ
ايفتٛسات اإلغٚ ١َٝ٬تٛغٝع سسٚز ايسٚي ١نإ عاََ ّ٬ػاعساّ يف ْؿط
ايسع ٠ٛمبٓع ايػًطات غرل املػًُ ١يف ايبًسإ املفتٛس َٔ ١ايٛقٛف أَاّ
ايعٌُ ايسعٚ ،ٟٛمل تهٔ ايػٝاغ ١بايٓػب ١يإلغ ّ٬أزا ٠يفطن٘ َجًُا
سكٌ يف زٜاْات أخط ٣ناملػٝش ١ٝيف أٚضٚبا ؾاضملإ ،فهإ اإلغ ّ٬أنجط
غَّ٬ا ٚتػاقاّ َع ايػرل إشا َا قاضْا ٙبسٜاْات أخط.٣

27:

عروبة وإشالم
قبٌ اـٛض يف ايعكط اؿانطٚ ،نذع َٔ ٤عًُ ١ٝايتفػرل ٚايفِٗ
ٜٓبػ ٞايتططم إىل دسي ١ٝايعطٚبٚ ١اإلغٚ ،ّ٬أُٖ ١ٝايعطب يإلغٚ ،ّ٬يف
املهُاض  ٫متاز إىل تأنٝس سكا٥ل عطب ١ٝايكطإٓ ٚايٓيب ٚمحً ١ايطغاي١
ا٭ٚاٚ ،ٌ٥إمنا غًُٓ إىل ايسٚض ايعطب ٞيف اإلغ َٔ ّ٬خ ٍ٬ايسع ٠ٛإىل
َكاضْ ١اـطٜط ١اإلغ ١َٝ٬يف غٝام ايكٝاز ٠ايعطب ١ٝيًفعٌ اإلغَ ،َٞ٬ع
شات اـطٜط ١يف ظٌ تػًِ ايطا ١ٜاإلغ َٔ ١َٝ٬غًطات إغ ١َٝ٬غرل
عطب.١ٝ
ْٓطًل َٔ تفشل ٖص ٙاـطٜط ١يف ايعٗس ا٭َ ٟٛيٓؿاٖس َػاس١
بًسإ تكطٓٗا غايبٝات َػًُ ١متتس َٔ احملٝط ا٭طًػ ٞغطباّ ٚق ّ٫ٛإىل
سلاٍ غطب ايكني ٚا٭دعا ٤ايؿُاي ١ٝايػطب ١ٝيًٗٓس ؾطقاّ َٔٚ ،زٜاض بهط،
يف تطنٝا اؿاي ١ٝسلا ،ّ٫إىل ايبشط ايعطبٚ ٞايكشطا ٤اإلفطٜك ١ٝدٓٛباّ ..فُا
ايتعس٬ٜت اييت طايت ٖص ٙاـطٜط ١املؿٝس َٔ ٠قبٌ ايعطب املػًُني؟
خػطإ ا٭ْسيؼ يف ايعٗس ايعجُاْٚ ،ٞإناف ١بك ١ٝتطنٝا اؿاي ١ٝيف
ايفذل ٠ايػًذٛق ١ٝؼت َعً ١اـ٬ف ١ايعباغٚ ،١ٝنِ املُايٝو أدعأَ ٤
ايػٛزإ بكٝاز ٠ازل ١ٝـًفا ٤عباغٝنيٚ ،بعض ظٜازات يف اشلٓس ٚبعض
ا٭دعا ٤يف ضٚغٝا يف ايعٗٛز املػٛي ،١ٝنٌ شيو يف ايٛاقع متجٌ ظٜازات
طفٝف ٫ ١تتذاٚظ نجرلاّ َػاس ١ا٭ْسيؼ ايها٥ع .١أَا دٓٛب ايكشطا٤
اإلفطٜك ١ٝفهإ ،يًدٛاضز ثِ املطابطني ،ايعطب ٚايدلبط املٓسفني ْٗاٝ٥اّ يف
ايجكاف ١ايعطب ١ٝاإلغ ١َٝ٬قكب ايػبل يف ظضاع ١اإلغٖٓ ّ٬اىٚ ،بايٓػب١
ؾٓٛب ؾطم أغٝا فهإ يًتذاض املػًُني َٔ أبطظِٖ ايعطب اؿهاضَ١
ايسٚض ا٭ندل.
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اٯٕ زعْٛا ْفذلض املػاسٚ ١ايعسز يإلغ ّ٬ؼت قٝازات ٚغًطات
غرل عطب ،١ٝسٝح فت ايػعْٚ ٕٜٛٛتبعِٗ ايػٛضٚ ٕٜٛاملػ ٍٛاملػًُٕٛ
اشلٓسٚ ،مل ٜجُط إىل ؼ ٍٛأغًب ١ٝايػهإ يإلغَٚ ،ّ٬اظاٍ املػًُ ٕٛأقً،١ٝ
ٚضغِ إقاَ ١املػ - ٍٛضمبا ٭ندل اَدلاطٛض ١ٜيف ايتاضٜذ ٚ -انطاطِٗ يف
اإلغ ّ٬ظٌ َععِ غهإ ا٭ضان ٞغرل اإلغ ١َٝ٬اييت فتشٗا املػٍٛ
املػًُ ٕٛعً ٢زٜاْات غرل اإلغٚ .ّ٬تٛغٌ ايعجُاْ ٕٛٝيف ؾطم أٚضٚبا
َٚاظاٍ املػًُ ٕٛأقً ١ٝن ١ًٝ٦يف ايبًسإ ا٭ٚضٚب ١ٝايعجُاْ ،١ٝإشٕ فايعطب
ِٖ َاز ٠اإلغٚ ّ٬إنعافِٗ (نُا تفعٌ إٜطإ اي ٖٛ )ّٛٝإنعاف يإلغّ٬
ٚيًفعٌ اإلغ.َٞ٬
ايتكت اـاق ١ٝايتساخً ١ٝبني ايعطٚبٚ ١اإلغ ّ٬يف تؿه ٌٝسٝع
دػطايف ثكايف ش ٟأغاؽ يػ ٟٛزٜين ٜعطف اي ّٛٝبايعامل ايعطبٜٚ ،ٞؿٌُ
َطانع اْط٬م أِٖ ث٬ث ١أزٜإ َ٪ثط ،٠بٗٓٝا اثٓإ تبعُٗا َا ٜكاضب ثًجٞ
غهإ ايعاملٚ ،يف ٖصا اؿٝع ظٗطت أقسّ سهاضات ا٭ضضٚ ،اَتل
 ُٖٔٝٚعًَ ٢ػاضات اؿهاضات املتامخٚ ،١يف ايعكٛض اؿسٜج ١أقب
َػطسّا  ٫غٓ ٢عٓ٘ يًػٝاغات ايسٚي.١ٝ
ميهٔ إضداع بسا ١ٜايعكط اؿسٜح إىل َٓتكف ايكطٕ اـاَؼ عؿط
امل٬ٝزَ ،ٟع اخذلاع ايطباعٚ ،١انتؿاف ططٜل ضأؽ ايطدا ٤ايكاحلٚ ،ايكاض٠
ا٭َطٜهٚ ،١ٝإىل سس َا غكٛط ا٭ْسيؼ ٚنِ ايكػطٓطٚ ،١ٝٓٝتطدع أُٖ١ٝ
ٖص ٙايٛقا٥ع إىل ايتش٫ٛت اييت أسسثتٗا يف َٛاظ ٜٔايك ٣ٛايسٚي ١ٝيف
كتًف اجملا٫ت يكاحل ايٓطام ا٭ٚضٚب ،ٞقس ٜبس ٚنِ ا٭تطاى
يًكػطٓط ١ٝٓٝزيَ ٬ٝهازاٜ٪َ ٫ ّ،ساّ يًك ٠ٛا٭ٚضٚب ،١ٝبُٓٝا يف اؿكٝك ١ست٢
ايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝاْتكٌ َطنع فعًٗا إىل ايكػطٓط( ١ٝٓٝاغطٓب )ٍٛايٛاقع١
يف اؿٝع ا٭ٚضٚب ،ٞظعًٗا عاقُ ١ايسٚيٚ ،١ايك ١ُٝايطَع ١ٜاحملفع ٠يًعامل
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املػٝش ٞا٭ٚضٚب ٞنْٗٛا عاقُ ١ايسٚي ١ايطَٚاْ ١ٝايبٝعْطَٚ ،١ٝطنع
ايهٓٝػ ١ا٭ضثٛشنػ ١ٝايؿطق ،١ٝإىل داْب َا أغُٗت فْ َٔ ٘ٝعٚح
ايذلاخ ايْٛٝاْ ٞإىل أٚضٚبا  -إٜطايٝا ٚفًٛضْػا خكٛقاّ ٚ -أثط ٙيف
ايٓٗه ١ا٭ٚضٚب.١ٝ
عً ٢ايكعٝس ايسٚي ،ٞضغِ ايهعف ٚايتؿتت اؿانِ يًشاي ١ايعطب١ٝ
يف ايعكٛض اؿسٜج ،١بكٝت املٓطك ١عاٌَ قًل عً ٢خاضط ١ايك ٠ٛايعامل،١ٝ
ا٭ٚضٚبٚ ١ٝغًًٝتٗا ا٭َطٜه ١ٝ٭غباب دػطافٚ ١ٝتاضى.١ٝ
تبًؼ َػاس ١ايعامل ايعطب ٞأنجط َٔ
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ًَ ٕٛٝنَ ًٛٝذل َطبع ،تفٛم

َػاس ١أٚضٚبا فتُعٚ ،١تكاضب نعف ندلٜات ايس ٍٚيف ايعامل ،عسا ضٚغٝا
اييت تعٜس بج٬ثٜ٬َ ١ني نَ ًٛٝذل َطبع ،إ ٫إٔ املٓطك ١ايعطب ١ٝتتُٝع،
َكاضْ ١بطٚغٝا ،بتٛظع غهاَْ ٞتٛاظٕ ٚيسٜٗا ثطٚات طبٝع ١ٝتػتطٝع تٛفرل
قسض دٝس َٔ ايتهاٌَ ،أَ ٚا نإ ٜٛقف با٫نتفا ٤ايصاتٚ ،ٞسسٜجاّ ظاز تٛفط
ايٓفط َٔ ضفع أْكبتٗا يف بٛضق ١ايػٝاغ ١ايسٚي ،١ٝإناف ١يٛقٛعٗا عً٢
قاضتنيٚ ،بني ث٬ث ١فها٤ات دٛٝغٝاغ ،١ٝأٚضٚبا ٚأغٝا ٚإفطٜكٝاَ ،ا ميٝعٖا
عٔ أ ١ٜق ٠ٛزٚيَ ١ٝعاقطٚ ،٠تكطٓٗا (أ ٟاملٓطك ١ايعطب )١ٝؾعٛب تؿهٌ
أَٚ ١اسس ٠يف فًُٗا ،ست ٢ا٭قًٝات فٗٝا غٛا ٤ايس ،١ٜٝٓاملػٝش ١ٝبسضد١
أٚىلَ ،تؿابهَ ١ع ايػهإ يف ايعٓكط ايًػَٚ ،ٟٛجًٗا تتساخٌ ا٭قًٝات
ايعطقَ ١ٝع ايػهإ عدل ايعٓكط ايسٜينَ ،ا ىفف  -مبعاؾات غٝاغ١ٝ
سهٚ َٔ - ١ُٝطأٖ ٠ص ٙا٭ؾهاٍ َٔ اْ٫كػاَات ايساخً ٫ ،١ٝغُٝا
ٖٓٚاى تطٛض تاضىَ ٞؿذلى ،شْ ٚعع ١تػاقَ ١ٝػاْس.٠
 َٔٚايٓاس ١ٝايتاضى ،١ٝؾٗست املٓطك ١قسضاّ فطٜساّ َٔ ا٫غتُطاض
اؿهاضٚ ،ٟناْت سا٫ت اْ٫هفاٚ ٤اـفٛت عابط.٠
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قبٌ عؿط ٠آ٫ف غٓ ١ظٗطت ايعضاع ١يف َٓطك ١ايؿاّٚ ،أمثطت ْكٌ
ايبؿطَ َٔ ١ٜطسً ١ايكٝس ٚايذلساٍ إىل َطسً ١ا٫غتكطاض ٚا٫غتٝطإَٚ ،ا
أتاس٘ َٔ إَهاْْ ١ٝؿ ٤ٛاؿهاضات قبٌ مخػ ١آ٫ف غٓ ١تكطٜبا،
ٚاغتُطاضٖا يف ب٬ز ايطافسَٚ ٜٔكط ٚايؿاّ ٚاي ،ُٔٝثِ اغتٝعابٗا
ٚتبٖ٩ٛا َطانع قٝاز ١ٜيف اؿهاضتني ايْٛٝاْٚ ١ٝايطَٚاْ ١ٝعدل َسٕ أُٖٗا
اإلغهٓسضٚ ١ٜإْطانٚ ١ٝايكسؽٚ ،اغتُطاض ٖص ٙايفعاي ١ٝعدل ا٭ْؿط١
ايتذاض ١ٜايفٝٓٝكٚ ١ٝايٚ ،١ُٝٓٝا٭ِٖ َٔ خ ٍ٬ايسٜاْات ايػُا ١ٜٚايج٬خ،
ايٛٗٝزٚ ١ٜاملػٝشٚ ،١ٝاإلغٚ ،ّ٬اغتُطاض ايسٚض املِٗ يًُٓطك ١يف ايعكط
اإلغ َٞ٬إىل ْٗا ١ٜايعكط املًُٛن ٞأٚا ٌ٥ايكطٕ ايػازؽ عؿط امل٬ٝز.ٟ
ٚخ ٍ٬فذل ٠اْ٫طفا ٤يف ايعكط اؿسٜح دطت قا٫ٚت اْبعاخ بسا١ٜ
ايكطٕ ايتاغع عؿط عًٜ ٢س قُس عً ٞباؾا ،قب ٌٝنطب َؿطٚع٘ شٟ
ايبعس ايعطٚب ٞاإلغ َٞ٬بتٛاط ٪غطب ٞعجُاَْٚ ،ٞا تبع٘ َٔ ضغِ ايك٣ٛ
ايهدل ٣غٝاغات تفهٝه ١ٝتعٝل أَ ١ٜػاع ٫غتعاز ٠ايفعٌ اؿهاضٟ
ٚايػٝاغ ٞيًُٓطك ١ايعطبٚ ١ٝطاقتٗا ايجكاف ١ٝايهآَ ١يف إغ ّ٬قازض عً٢
سفغ اشل ١ٜٛز ٕٚاْ٫ععاٍ عٔ تطٛضات ايعَإَٚ ،ا ظضاع ١إغطاٚ ٌٝ٥غط
اؾٓاسني ايؿطقٚ ٞايػطب ٞيًُٓطكٚ ،١قُع أَ ١ٜؿطٚعات ْٗه ١ٜٛشات
قبػ ١غرل قُطط ١ٜإ ٫أغايٝب تعدل يف دٖٛطٖا عٔ ٚع ٞايك ٣ٛايهدل٣
عطن ١اْ٫بعاثات املتهطض ٠يًُٓطك ١خ ٍ٬عؿط ٠آ٫ف غَٓ ١هتٚ ،تأثرل
أ ٟاْبعاخ دسٜس عً ٢املعاز٫ت اؿهاضٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝيًعامل ،بايهطٚض٠
عً ٢سػاب ايك ٣ٛاملٗ.١ُٓٝ
ٚعً ٢املهُاض اإلقً ُٞٝاْتكٌ ايفعٌ اإلغ َٔ َٞ٬ايٓطام ايعطبٞ
إىل خاضد٘ ،ايعجُاْٝني َٔ تطنٝا اؿايٚ ،١ٝبسضد ١أقٌ إىل ايكفٜٛني ايصٜٔ
لشٛا إىل سس نبرل يف اغذلداع اـاضط ١ايفاضغ ١ٝايػاغاْ ،١ٝبعس مٛ
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تػعُا ١٥غٓ َٔ ١ايكها ٤عًٗٝاٖٚ ،ص ٙاملط َٔ ٠خ ٍ٬اإلٜسٜٛيٛد١ٝ
ايؿٝعٚ ،١ٝيف ٖص ٙايفذل ٠اتػُت ايع٬قات ايعجُاْ" ١ٝايػٓٚ "١ٝايكف١ٜٛ
"ايؿٝع "١ٝبكطاع غٝاغٚ ٞعػهط ٟاؽص بعساّ طا٥فٝاّ ،خسّ َٚاظاٍ،
غٝاغات اإلْٗاى ايساخً ٞيإلغ.ّ٬

الذولة الصفوية
يٓا إٔ ْتٛقف قً ٬ٝعٓس ايسٚي ١ايكف ١ٜٛا٭ب اإلٜسٜٛيٛد ٞاؿسٜح
يًسٚي ١اإلٜطاْ ١ٝاـُ ١ٝٓٝيف ايٛقت اؿانطٚ ،ايكٓا ٠اييت عًٜ ٢سٜٗا
تعُكت ٚتٛغعت "ايؿعٛبٚ "١ٝؼٛيت إىل فعٌ غٝاغ ٞإىل داْب
ايٓؿاط ايجكايف املٓتكل يًعطب ايص ٟطبع "ايؿعٛب "١ٝايتاضى.١ٝ
تٓػب ا٭غط ٠ايكف ١ٜٛإىل قف ٞايس ٜٔا٭ضزب ًٞٝيف ايكطٕ ايجايح
عؿط امل٬ٝزٚ ،ٟاغتطاع ا٭ضزب ًٞٝإٔ ٜه ٕٓٛمجاع َٔ ١املطٜس ٜٔايكٛفٝني
َهٓت ي٘ ٚ٭سفاز َٔ ٙبعسْ ٙفٛشاّ ٚتهاثطاّ يف ا٭تباعٚ .ؼٛيت اؿطن١
ايكف ،١ٜٛايكٛف ١ٝايػٓ ،١ٝيف ايكطٕ اـاَؼ عؿط إىل ايتؿٝعٚ ،يف عٗس
قٝاز ٠إزلاع ٌٝايكف ٟٛتٓعُت قبا ٌ٥ايكعيباف ايذلن ١ٝيف تؿهٌٝ
عػهط ٟؾٝع ٞعكا٥س ،ٟاغتدسَ٘ إزلاع ٌٝايكف ٟٛيف است ٍ٬نٌ فاضؽ
ايػاغاْ ١ٝبإنفا ٤قبػَ ١كسغ ١أغاغٗا ازعا ٘٥بتهًٝف٘ َٔ اإلَاّ عً ٞبٔ
أب ٞطايب عدل ضٜ٩ا يف املٓاّٚ ،تأنٝس ايتهًٝف َٔ اإلَاّ ايػا٥ب يف يكا٤
مت بُٗٓٝا ،ي٪ٝغؼ زٚي ١ؾٝعْ ١ٝؿطت ايتؿٝع يف إٜطإ عٔ ططٜل خط
إٜسٜٛيٛد ٞظاز َٔ عًُ ١ٝإزَاز ايتؿٝع يف ايتكٛفٚ ،ايٓعع ١ايفاضغ١ٝ
ايؿعٛب ١ٝاملٓتكك ١يًعطب.
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اغتعاْت ايسٚي ١ايكف ١ٜٛبٛغا ٌ٥عس ٠يف ؼَ ٌٜٛععِ غهإ املٓطك١
ايفاضغ ١ٝإىل ايتؿٝع اؾسٜس ،أُٖٗا ايكُع املتططف يًٓاؽ عًَ ٢س٣
ٜتذاٚظ اـُػني غٓٚ ،١تأثرل ٙيف ْعٚح بعض ايػهإ إىل خاضز أضانٞ
ايسٚي ،١يف َكابٌ اغتذ٬ب املعٜس َٔ املٓتُني إىل قبا ٌ٥ايكعيباف َٔ
أضان ٞايسٚي ١ايعجُاْٚ ،١ٝؼسٜساّ َٔ تطنٝا اؿايٖ ،١ٝص ٙايكبا ٌ٥اييت َجًت
ايعُٛز ايفكط ٟيًسٚي ١ايكفَٓ ١ٜٛص ْؿأ ٠اؿطنٚ ،١ظًت فاعً ١يف ايعكٛز
ا٭ٚىل َٔ تاضٜذ ايسٚي ١خكٛقّا يف عٗس َ٪غػٗا إزلاع.ٌٝ
ْعٛز يًتأنٝس إٔ أضن ١ٝايجكاف ١ايفاضغ ١ٝؾهًت عدل ايتاضٜذ
اإلغ َٞ٬ب ١٦ٝخكبٚ ١نآَ ١يتكبٌ ايتؿٝع ،ػًت َٔ خ ٍ٬أغًب ايسٍٚ
ايؿٝع ١ٝاييت ظٗطت عدل ايكط ٕٚيف ايٓطام ايفاضغ َٔٚ ،ٞايطٚح
ايكٛف ١ٝشات ا٭ق ٍٛا٭زب ١ٝايعضازؾتٚ ١ٝاشلٓسٚغ ،١ٝثِ ايبٛش ،١ٜاييت
متٝعت بٗا ايجكاف ١ايفاضغ ١ٝايؿٝعٚ ،١ٝمل تهٔ عًُٝات ايكُع إ ٫عًُٝات
تػطٜع ٫نطاط اإلٜطاْٝني يف تفاق ٌٝايػًٛنٝات ايؿٝع ١ٝيف إطاض َؿطٚع
غٝاغ ٞقسّ ْفػ٘ َٓافػّا يًػًطٓ ،١ثِ اـ٬ف ١ايعجُاْ ١ٝايػٓ.١ٝ
ٚنػابكاتٗا َٔ ايس ٍٚايؿٝع ١ٝتطنعت فعايٝتٗا ايعػهط ١ٜيف قاضب١
ا٭ٚظبو ايػٓ ١ؾطقاّٚ ،ايعجُاْٝني غطباّ ،ايص ٜٔناْٛا يف قطاعات عً٢
دبٗتِٗ ايؿُاي ١ٝيف أٚضٚبا املػٝش.١ٝ
َا ُٜٓٗا يٓاس ١ٝا٫ضتباط مبٛنٛعٓا ٖ ٛإٔ ايسٚي ١ايكف ١ٜٛناْت
عاٌَ إْٗاى ٭ِٖ ق ٠ٛإغ ١َٝ٬سٗٓٝا ،عٔ ططٜل قساّ َباؾط ،أ ٚخًدً١
زاخً ١ٝباغتػ ٍ٬اَتساز قبا ٌ٥ايكعيباف يف َطنع ايسٚي ١ايعجُاْ،١ٝ
ٚتؿذٝع سطنات ايتُطز ايساخً.١ٝ
ٚبايتعأَ َع ايع٬قات املتٛتط ٠بٗٓٝا ٚبني ايعجُاْٝني ،طٛضت ايسٚي١
ايكفَ ١ٜٛفاٖ ِٝإٜسٜٛيٛد ١ٝعُكت اشل ٠ٛبني ايتػٓٔ ٚايتؿٝع ،بتسعِٝ
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ا٭خرل مبُاضغات طكٛغ ١ٝدسٜس ،٠فبُٓٝا ناْت تكايٝس ز ٍٚؾٝع ١ٝغابك١
إسٝاَ ٤عاٖط نطْفاي ١ٝيف َٓاغبات ،ناملٛيس ايٓبٚ ،ٟٛنطب ،٤٬خكل
ايكفٚ ٕٜٛٛظاض ٠مبػُ" ٢ايؿعا٥ط اؿػ "١ٝٓٝاييت شٖب ٚظٜطٖا إىل
أٚضٚبا ايؿطقٚ" ١ٝأدطٖٓ ٣اى ؼكٝكات ٚزضاغات ٚاغع ١س ٍٛاملطاغِٝ
ايسٚ ١ٜٝٓاملصٖبٚ ١ٝاحملافٌ ا٫دتُاع ١ٝاملػٝشٚ ،١ٝأغايٝب إسٝا ٤شنط٣
ؾٗسا ٤املػٝشٚ ١ٝايٛغا ٌ٥املتبع ١يف شيو ست ٢أمناط ايسٜهٛضات اييت
ناْت تع ٜٔبٗا ايهٓا٥ؼ يف تًو املٓاغباتٚ ،اقتبؼ تًو املطاغِٝ
ٚايطكٛؽ ٚدا ٤بٗا إىل إٜطإ سٝح اغتعإ ببعض امل٬ي ٞإلدطا ٤بعض
ايتعس٬ٜت عًٗٝا يه ٞتكب قاؿ٫ ١غتدساَٗا يف املٓاغبات ايؿٝع١ٝ
ٚمبا ٜٓػذِ َع ا٭عطاف ٚايتكايٝس ايٛطٓٚ ١ٝاملصٖب ١ٝيف إٜطإَ ،ا أز٣
بايتاي ٞإىل ظٗٛض َٛد ١دسٜس َٔ ٠ايطكٛؽ ٚاملطاغ ِٝاملصٖب ١ٝمل ٜعس شلا
غابك ١يف ايفًهًٛض ايؿعيب اإلٜطاْ ٫ٚ ٞيف ايؿعا٥ط اإلغ "١َٝ٬نُا شنط
املفهط اإلٜطاْ ٞاملعاقط عً ٞؾطٜعيت.
ٚفُٝا ناْت فهط ٠ايٓٝاب ١عٔ اإلَاّ يف غٝبت٘ ايهدل ٣غاَهٚ ١غرل
َفعً ٫ٚ ،١غُٝا يف ؾكٗا ايػٝاغ ،ٞاعتدلت ايسٚي ١ايكف ١ٜٛاؿانِ
َفٛناّ بايػًط ١ايعَْٓ َٔ ١ٝا٥ب اإلَاّ ايػا٥بٚ ،طاملا ايٓا٥ب ٜتًك٢
تعًُٝات٘ َٔ اإلَاّ "املٗس ٟاملٓتعط" فإٕ غًطت٘ َعكَٚ ١َٛكسغ ١تعس
كايف ١قطاضاتٗا كايف ١ز.١ٜٝٓ
َع ٖصا ظًت ايػًطتإ ايطٚسٚ ١ٝايعَٓ ١ٝتتُتعإ بكسض َٔ
ا٫غتك٬ي ،١ٝفهاْت ْعطْ ١ٜا٥ب اإلَاّ ْكف ثٛٝقطاطٚ ،١ٝاؽصٖا اؿهاّ
ايكف ٕٜٛٛتدلٜطاّ زٜٝٓاّ يػًطتِٗ املطًك ،١ثِ اقذلح -بٓا ٤عً ٢ضأ ٟغابل
يًعامل ايؿٝع ٞقُس بٔ َه ٞاؾعٜين املًكب "ايؿٗٝس ا٭ "ٍٚيف نتاب٘
ايًُع ١ايسَؿك -١ٝأمحس ايٓطاق ٞتػًِ ايفك" ٘ٝايٛي ٞايفك "٘ٝايػًط١
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ايعََٓ ١ٝباؾط ٠إىل داْب غًطت٘ ايس ،١ٜٝٓيهٓ٘ خفف ايٓعع ١ايجٛٝقطاط١ٝ
بعسّ اعتباض ايٛي ٞايفكْ ٘ٝا٥باّ يإلَاّ ايػا٥ب ٚبايٓتٝذ ١عسّ عكُ١
غًٛنٝات٘ ايػٝاغٚ ،١ٝبكٛض ٠أخط ٣ناْت ْعطٜت٘ عهؼ َا نإ غا٥سا
يهٓٗا أٜها ايٓكف ايجٛٝقطاط ٞاملكابٌ يٓعطْ ١ٜا٥ب اإلَاّ املعك ،ّٛإىل
إٔ دا ٤اـُٝين يٝسَر ايٓعطٜتني يف زعٛت٘ إىل قٝاز ٠ايٛي ٞايفك ٘ٝايػًطتني
ايسٚ ١ٜٝٓايػٝاغْٝ ١ٝاب ١عٔ اإلَاّ ،يٝؿهٌ بصيو ْعط ١ٜثٛٝقطاط ١ٝناًَ١
ؼهِ إٜطإ اي.ّٛٝ
إشٕ فكس ٚنعت ايسٚي ١ايكف ١ٜٛعًُٝاّ بصٚض ْعط ١ٜ٫ٚ ١ٜايفك،٘ٝ
ٚٚنعت قٛاعس ق ٠ٛامل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓايؿٝع ١ٝايكا ١ُ٥يف ايٛقت ايطأٖ،
ٚأعازت إَهاْ ١ٝإسٝا ٤اإلَدلاطٛض ١ٜايفاضغ ١ٝايػاغاْ ١ٝايػابك ١عً٢
اإلغٚ ،ّ٬أغػت ْ٫كػاّ إٜسٜٛيٛد ٞطا٥ف ٞساز يف ايساخٌ اإلغ.َٞ٬
َٓص ايعٗس ايكف ٟٛانتػبت امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓايؿٝع ١ٝتٓعُٝاّ ٚق٠ٛ
دعًتٗا عاََُٗ ٬ا ٚسازلا يف نجرل َٔ ا٭سٝإ عًَ ٢ػاض ايتاضٜذ
ايػٝاغ ٞاإلٜطاْ.ٞ
يف ايفذل ٠ايٛاقع ١بني ايػٝطط ٠ايكف ١ٜٛعً ٢إٜطإ قبٌ مخػُا ١٥غٓ١
ٚإىل ايًشع ١طٛضت امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓأفهاضاّ تػاعس عً ٢اغتُطاض ١ٜفعًٗا،
َٔ أُٖٗا َبسأ ايتكًٝس ايكاضّ ايص ٟأيعّ نٌ ؾٝع ٞدعفط ٟيف ايعامل إٔ
ٜتدص ي٘ َطدع َٔ ١ٝضداٍ ايسًٜ ٜٔتعّ فتاٚاٖا ،باإلناف ١إىل تطٜٛط َبسأ
ايٓٝاب ١عٔ اإلَاّ ايػا٥ب يف بعض املػا ٌ٥نك ٠٬اؾُعٚ ١اؾُاع١
ٚق ّ٫ٛإىل فهط ٠اي ١ٜ٫ٛاملطًك ١يًفك ٘ٝعً ٢اجملايني ايطٚسٚ ٞايعَين،
ايسٜين ٚايػٝاغ.ٞ
 َٔٚايٓاس ١ٝايتٓع ١ُٝٝععظت امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓايؿٝع ١ٝغًطتٗا َٔ
خ ٍ٬ا٭خص بٓعاّ ٖطَ ٞيطداٍ ايس ٜٔوان ٞإىل سس َا تٓع ِٝايهٓٝػ١
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ايهاثٛيٝهٚ ،١ٝبػٛابل يف تٓعُٝات باطٓ ١ٝغط ١ٜناؾٓاح ايؿٝعٞ
اإلزلاعٚ ،ًٞٝتبًٛض أنجط يف َفٗ ّٛاملطؾس ايهاٌَ يف ايعٗس ايكف،ٟٛ
ٚسسٜجّا يف املطؾس ا٭عً ٢أ ٚايٛي ٞايفك.٘ٝ
يعٌ أِٖ أغباب ق ٠ٛامل٪غػ ١ايؿٝعٜ ١ٝهُٔ يف قسضتٗا عً ٢سفغ
اغتك٬يٝتٗا املاي ١ٝعٔ ايػًط ١ايػٝاغ ،١ٝفبُٓٝا ميجٌ ايٛقف ايسٜين َكسض
ايسعِ املاي ٞا٭ِٖ يًُ٪غػات ايس ١ٜٝٓيف نجرل َٔ ا٭زٜإ ٚا٭ْعُ١
املصٖب ١ٝايس ،١ٜٝٓمبا فٗٝا امل٪غػات ايس ١ٜٝٓايػٓ ،١ٝفإٕ امل٪غػ ١ايؿٝع١ٝ
ؽًكت َٔ إَهاْ ١ٝغٝطط ٠ايػًطات ايػٝاغ ١ٝعً ٢ا٭ٚقاف ٚإزاضتٗا،
ٚبايتاي ٞايتشهِ باؿٓف ١ٝاملاي ،١ٝبا٫عتُاز عًَ ٢ا ُٜعطف يف ا٭زبٝات
ايفكٗ ١ٝبأَٛاٍ اـُ ُُؼٚ ،اإلهاب عً ٢أ ٟؾٝع ٞتػً ِٝاـُؼ إىل ْا٥ب
اإلَاّ ٜٚ ،عين يف ٖص ٙاؿاي ١املطدع ١ٝايسٚ ،١ٜٝٓبصيو ته ٕٛامل٪غػ١
ايس ١ٜٝٓقس خًكت َكسض مت ٌٜٛعك ٞعً ٢ايػٝططٚ ٠ايطقابَٔ ١
ايػًطات ايػٝاغَ ١ٝكاضْ ١با٭َٛاٍ ايٛقف ،١ٝظاز َٔ أُٖٝت٘ ا٫دتٗازات
 املًعَ - ١اييت ٚغعت َفٗ ّٛاـُؼ ،املكتكط يف ا٭زبٝات اإلغ١َٝ٬عً ٢غٓا ِ٥اؿطب ٚايطناظ ،يٝؿٌُ تكطٜبّا نٌ َكازض زخٌ ايفطز ايؿٝع.ٞ
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ٜعخط تاضٜذ إٜطإ املعاقط بأَجً ١ت٪نس زٚض امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓايؿٝع ١ٝيف
ايؿإٔ ايعاّ  -بكطف ايٓعط عٔ ايتكُٝٝات ايػًب ١ٝأ ٚاإلهاب ١ٝشلصا
ايسٚض  َٔ -شيو إع ٕ٬ضداٍ ز ،ٜٔاؾٗاز نس ايػًطات ايكاداض ١ٜإبإ
كانات ايجٛض ٠ايسغتٛض ١ٜيف ايعكس ا٭ َٔ ٍٚايكطٕ ايعؿطَٚ ،ٜٔا
أغفطت عٓ٘ َٔ قٝاغ ١ايسغتٛض يف ايعاّ ٚ ،ّ3091ضغِ تأثط َعسٜ٘
بايسغتٛض ٜٔايفطْػٚ ٞايبًذٝه ،ٞإ ٫أْ٘ أؾاض إىل ايطبٝع ١املصٖب١ٝ
ايس ١ٜٝٓيًسٚي ١ايفاضغ ١ٝبٓك٘ عً ٢إٔ اإلغ ّ٬عً ٢املصٖب اؾعفطٟ
ا٫ثين عؿط ٟزٜاْ ١ايسٚي ١ايطزل.١ٝ
ٚبكٝت ا٫ػاٖات املصٖبٚ ١ٝغًطات ضداٍ ايس ٫ ٜٔغُٝا يف اجملاٍ
ايتؿطٜعَ ٞكٓٓ ١زغتٛضٜاّ ،إىل إٔ ؼ ٍٛدٖٛط ايسغتٛض اإلٜطاْ ٞإىل تطمج١
قاْ ١ْٝٛ٭فهاض اـُٝين يف قانطات٘ عٔ "اؿه ١َٛاإلغ ،"١َٝ٬عكب
اْتكاض ايجٛض ٠يف .ّ3010
ستَ ٢ع ايٓععات ايعًُاْ ١ٝيطنا بًٗٚ ،ٟٛإعذاب٘ بهُاٍ أتاتٛضى،
ظًت امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓقٚ ١ٜٛعازت يْ٬تعاف أنجط يف عٗس ٚيس ٙايؿاٙ
قُس ضناٚ ،نإ شلا زٚض ساغِ يف لاح اْك٬ب َكسم أٚا ٌ٥اـُػٝٓٝات
َٔ خ ٍ٬زعِ ضداٍ ايسٚ ٜٔعً ٢ضأغِٗ آ ١ٜاهلل ناؾاْ ،ٞثِ اإلغٗاّ يف
إفؿاٍ َكسم ٚاتٗاَ٘ بامل ٍٛٝايؿٛٝع.١ٝ
يكس ناْت ايؿٛٝع ١ٝأغًب ايكطٕ ايعؿط ٜٔقٛضّا يًػٝاغات ايسٚي.١ٝ
فبعس لاح ايجٛض ٠ايبًؿف ١ٝيف ضٚغٝا ايعاّ ٚ ،ّ3031ا٫عتُاز عً٢
ايسٚي ١ايػٛفٝت ١ٝيف ْؿط ٚزعِ ا٭سعاب ايؿٛٝع ١ٝيف ايبًسإ ا٭خط،٣
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سككت املاضنػ ١ٝداشب ١ٝيهجرل َٔ ا٭فطاز يف كتًف أما ٤ايعامل ،ؾاًَ١
ز ّ٫ٚغطبٚ ١ٝنٌ ز ٍٚايعامل ايجايح غُٝا ٚقس قسَت ْفػٗا َٓاٖه١
ي٬غتعُاض ٚاإلَدلٜايٚ ،١ٝتععظت ٖص ٙاؾاشب ١ٝبسٚض ايؿٛٝعٝني يف َكا١َٚ
ا٫ست ٍ٬ايػاظ ٟيًعسٜس َٔ ايس ٍٚا٭ٚضٚبْٚ ،١ٝهاشلِ نس ا٫غتعُاض يف
آغٝا ٚإفطٜكٝاٚ ،اْكػِ ايعامل عكب اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝإىل َعػهط،ٜٔ
ؾطق ٞبكٝاز ٠ا٫ؼاز ايػٛفٝيت ٜس ٜٔباملاضنػ ١ٝايؿٛٝعٚ ،١ٝغطب ٞبكٝاز٠
ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٜ ١ٝعتُس ايطأزلاي ١ٝقطناّ يػٝاغات٘ٚ ،بُٗٓٝا
ساٚيت زَ ٍٚا عطف بايعامل ايجايح تؿه ٌٝتهتٌ ٜ ٫س ٜٔباي ٤٫ٛأٚ
ايتبع ١ٝ٭سس املعػهط ،ٜٔز ٍٚعسّ ا٫مٝاظ ،غرل أْ٘ َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ١ٝ
ٚدست ايس ،ٍٚاحملاٜسْ ٠عطٜاّْ ،فػٗا َٝاي ١إىل أسس املعػهطٚ ،ٜٔإٕ
تفاٚتت يف زضد ١ا٫نطاط بُٗٓٝاٜٚ ،بس ٚا٭َط طبٝعٝاّ بايٓػب ١شلص ٙايسٍٚ
ْعطّا يتدًفٗا ٚاستٝادٗا يف زعِ تُٓٝتٗا إىل أسس املعػهط ٜٔأ ٚنًُٗٝا.
ْتٝذ ١يْ٬كػاّ ا٫ؾذلان ،ٞايطأزلايٚ ٞقع ايعامل ؼت طا ١ً٥اؿطب
ايباضز.٠
إٜطإ ،أ ٚفاضؽ نُا ناْت تػُ ٢قبٌ تػٝرل ايؿا ٙضنا بًٗ٫ ٟٛغِ
ايسٚي ،١عاْت َٔ تٓافؼ ضٚغ ٞبطٜطاْ ،ٞاضتأ ٣غٝاغٖٛٝا بعس ثٛض٠
 ّ3091اغتذ٬ب تٛاظٕ َكاحل زاخٌ ا٭ضان ٞاإلٜطاْ ١ٝفكطضٚا اغتكساّ
خدلا ٤أَطٜهٝني يف ايعاّ َ ،ّ3033ا فت باب ايٓفٛش ايتسضه ٞيًٜ٫ٛات
املتشس ٠يف إٜطإ.
ٚبعس لاح اْك٬ب ضنا بًٗ ٟٛغٓ ،ّ3093 ١ظاز ايتكاضب َع ايٜ٫ٛات
املتشس ،٠ضغِ قاٚيت٘ إهاز قسض َٔ تٛاظٕ ايك ٣ٛايهدل ٣يف ب٬زٚ ٙإزخاٍ
أملاْٝا يف يعب ١ايٓفٛش يف إٜطإ ،يهٔ املػأي ١سػُت بعس خًع ضنا بًٟٗٛ
عاّ  ّ3013أثٓا ٤اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝبإخطاز أملاْٝا ،ثِ ايػٛفٝت
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ٚبطٜطاْٝا ،إىل سس َا ،يكاحل ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝاييت خطدت َٔ
اؿطب نأق ٣ٛزٚي ١يف ايعامل َكابٌ ساي ١اإلْٗاى يًس ٍٚاملتشاضب ١ا٭خط٣
مبا فٗٝا املٓتكط ،٠ا٫ؼاز ايػٛفٝيت ٚبطٜطاْٝا ٚفطْػاٚ ،غع ٞا٭َطٜهٝني إىل
َٛادٗ ١ايتُسز ايؿٛٝع ٞباؿً ٍٛنٛضٜح غٝاغ ٞي٬غتعُاض ٜٔايدلٜطاْٞ
ٚايفطْػ ٞيف آغٝا ٚإفطٜكٝا.
نإ إلٜطإ أغباب َٛنٛع ١ٝيًُ ٕ٬ٝباػا ٙايٜ٫ٛات املتشس ،٠بعهٗا
ٜتكٌ بايتذاضب ايػًبَ ١ٝع ايطٚؽٚ ،ايطُٛح ايطٚغ ٞايكس ِٜيف
ايٛق ٍٛإىل املٝا ٙايساف ١٦يف ايبشط املتٛغطٚ ،اـًٝر ايعطبٖٛٚ ،ٞ
ايطُٛح ايص ٟميط عدل ايبٛاب ١ايذلن ،١ٝاييت ناْت عك ١ٝإبإ ايعٗس
ايعجُاْٚ ،ٞناضث ١ٝبعس اْهُاَٗا يس ٍٚسًف ا٭طًػَ ،ٞا ٜعين ايتعاَّا
غطبٝاّ باؿُا ١ٜنس ايطٚؽ َٔٚ ،ثِ ٚع ٢اإلٜطاْ ٕٛٝإٔ ب٬زِٖ خٝاض أقٌ
نًف ١يًطٚؽ .أغباب أخط ٣زاخً ١ٝتطدع إىل ق ٠ٛامل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓيف
إٜطإ ،بايطغِ َٔ َػاع ٞضنا بًٗٚ ،ٟٛأقٌ َٓ٘ ٚيس ٙقُس ضنا
إلنعافٗا ،فكس أناف ضداٍ ايس ٜٔعاَ ّ٬ثكافٝاّ يطفض امل ٌٝم ٛايطٚؽ
ٜتُجٌ بؿٛٝعٝتِٗ "املًشسٚ "٠تكاعس ْؿاط ايؿٛٝعٝني يف إٜطإ ٫غُٝا
سعب تٛز.٠
يف ايهف ١املٛاظ ١ٜاعتدل ا٭َطٜه ٕٛٝإٜطإ تطن ١بطٜطاْ ٖٞ ١ٝأٚىل
بٛضاثتٗا َٔ ايطٚؽ ،إىل داْب نْٗٛا ٚاقع ١يف متاؽ َباؾط َع املكاحل
ٚا٭َٔ ايطٚغٝني ،غرل َا أناف٘ ايٓفط َٔ أُٖ ١ٝيف ايػٝاغات ايسٚي١ٝ
عً ٢إٜطإ نسٚيْ ١فط ١ٝنبرلٚ ٠بٛاب ١عً ٢أندِ إْتاز ٚاستٝاط ٞعاملٞ
يف اـًٝر ايعطبٚ ،ٞعط قع.ٜٔٚ
َٔ غرل ايكا٥ب ،اعتباض ايع٬قات اإلٜطاْ ١ٝا٭َطٜه ١ٝإهاب ١ٝعً٢
ط ٍٛاـط يف عٗس ا٭غط ٠ايبًٗ ،ّ3010 - 3093 ١ٜٛعً ٢ايعهؼ َطت
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ايع٬ق ١بأظَات ،بٗٓٝا َا عُطف بأظَ ١ايدلٜس ا٭َطٜهَٚ ،ٞؿهً ١ايبعجات
ايتبؿرلَٚ ،١ٜكازض ٠امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝا٭َطٜه ١ٝيف إٜطإٚ ،تبازٍ إغ٬م
ايػفاضات ،يف عٗس ضنا بًٗ ٟٛإىل اْ٫تٗا ٤غًع٘ بتٛافل أَطٜه،ٞ
بطٜطاْ ،ٞغٛفٝيتٚ ،تعٝني ابٓ٘ قُس ؾاٖا بسا ١ٜا٭ضبعٝٓٝاتٚ ،تكازف
اؾتعاٍ اؿطب ايباضز ٠إبإ َا نإ سانُّا إلٜطإ.
يف عٗس ايؿا ٙقُس ضنا ،اْفكًت أشضبٝذإ اإلٜطاْ ١ٝأضبع غٓٛات -
قبٌ اغتعازتٗا عاّ  -3011بكٝاز ٠اؿطن ١ايؿٛٝع ١ٝا٭شضٚ ١ٜعُا ١ٜقٛات
غٛفٝتْٚ ،١ٝتٝذ ١يصيو اغتعإ ايؿا ٙبايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝإلخطاز
ايػٛفٝٝت َٔٚ ،داْبٗا اغتذابت ٚتعٗست عُا ١ٜعطف ايؿاَ ٙكابٌ
اغتدساّ إٜطإ يف قطاعٗا َع ا٫ؼاز ايػٛفٝيتٚ ،بايفعٌ سكٌ تعإٚ
عه ٟٛبني اؾاْبني ا٭َطٜهٚ ٞاإلٜطاْ ،ٞعدل عٔ ْفػ٘ إىل زضدَ ١ا يف
َػاْس ٠املدابطات ا٭َطٜه ١ٝيف إعاز ٠ايؿا ٙإىل ايعطف عكب فؿٌ سطن١
قُس َكسم أٚا ٌ٥اـُػٝٓٝات ،يهٔ يف ٚاقع اؿاٍ مل ٜهٔ تعٗس
ا٭َطٜهٝني عُا ١ٜايؿا ٖٛ ٙايػبب اؿكٝك ٞيتسخًٗا يكاؿ٘ ،فكس ؽًت
عٓ٘ ْٗا ١ٜايػبعٝٓٝات ،إمنا ََ ٍٛٝكسم ٚاعتُاز ٙإىل سس نبرل عً٢
ايؿٛٝعٝنيٚ ،تعاٜس زٚضِٖٚ ،خطٛات٘ يف تأَ ِٝايٓفط زفع بايتسخٌ
ا٭َطٜه ٞا٫غتدباضاتٚ ،ٞؼطٜو اؾٝـ اإلٜطاْ ٞإلْٗا ٤سطنَ ١كسم،
ايص ٟؽًت امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓعٓ٘ بععاَ ١آ ١ٜاهلل ناؾاْ.ٞ
َٚط ٠أخط ٣تًتك ٞاملكاحل ا٭َطٜهَ ١ٝع امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓاإلٜطاَْ ١ٝع
إع ٕ٬ايؿا ٙعٔ ثٛضت٘ ايبٝها ٤يف ايعاّ  ،ّ3011مبا اؾتًُت عًَٔ ٘ٝ
تٗسٜس نباض امل٬ى ايعضاعٝني بٓعع ًَهٝاتِٗٚ ،إْصاض ضداٍ ايس ٜٔبػشب
ا٭ضان ٞاييت عٛظتِٗ َٓٚ ،املطأ ٠سل اْ٫تدابَ ،ا دعٌ امل٪غػ١
ايس ١ٜٝٓبجكًٗا اؾُاٖرل - ٟايٓابع َٔ طبٝع ١ايبٓ ١ٝايفهطٚ ١ٜايتٓع١ُٝٝ
293

ٚايتاضى ١ٝيًُصٖب ايؿٝع ٞاؾعفط ٟيف إٜطإ  -تهجف َعاضنتٗا يًؿا،ٙ
ٚاتُٗت ايؿا ٙمبدايف ١ايؿطٜع ١اإلغٚ ،١َٝ٬بني يٚ ١ًٝنشاٖا بطظ اغِ
اـُٝين يف  ّ3011ظطأ ٠غرل َعٗٛز َٔ ٠امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓيف تٛد ٘ٝايٓكس
َباؾط ٠إىل ايؿاٚ َٔٚ ،ٙقتٗا أقب اـُٝين ؾدك ١ٝؾعب ،١ٝضغِ إٔ
امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓناْت تهِ ؾدكٝات ز ١ٜٝٓأعً َ٘ٓ ٢سػب ايذلاتب
اشلطَ ٞايؿٝع ٞاؾعفط ،ٟسٝح نإ سٗٓٝا آ ١ٜاهلل ،فُٝا ٖٓاى ث٬ث ١وًُٕٛ
يكب آ ١ٜاهلل ايععُ.٢
ٚتكاعست َعاضن ١ايؿا ٙبتؿه ٌٝتٓعُٝات َػًش ،١نفسا ٞٝ٥خًل
املاضنػٚ ،١ٝفاٖس ٟخًل َٔ ،تَٝ٬ص َٓعط ايجٛض ٠ا٭ ٍٚعً ٞؾطٜعيت.
بايٓػب ١يٮَطٜهٝني ،نإ ملٛقفِٗ َٔ أسساخ ايػبعٝٓٝات اييت اْتٗت
بٓذاح ايجٛض ٠نس ايؿاَ ٙهْٛإ ضٝ٥ػٝإ ،أنٝفت إيُٗٝا أسساخ
أفػاْػتإ ،اجملاٚض ٠إلٜطإ.
تهُٓت ايجٛض ٠ايبٝها ٤يًؿا ٙاػاٖاّ قَٝٛاّ ٜعٝس ا٫عتباض يكاحل
ايسٚي ١اإلٜطاْ ١ٝمبا ىطدٗا عً ٢املس ٣ايط ٌٜٛعٔ اشل ١ُٓٝا٭َطٜه،١ٝ
ٚايبكا ٤ؼت ٚنع ١ٝايتبع ،١ٝعدل عٓ٘ باستفاي ١ٝنبرل ٠سهطٖا نجرل َٔ
ظعُا ٤ايعامل ،إسٝا ٤يصنط ٣تأغٝؼ اإلَدلاطٛض ١ٜايفاضغ ١ٝقبٌ أيفني
ٚمخػُا ١٥غٓ.١
سا ٍٚايؿا ٙبٓاْٗ ٤ه ١إٜطاْ ١ٝيف كتًف اؾٛاْب ،تعًٚ ١ُٝٝقش١ٝ
ٚاقتكازٚ ١ٜعػهطٚ ،١ٜمل ٜهٔ َػع ٢إزخاٍ إٜطإ يف ايٓاز ٟايٟٓٚٛ
بتأغٝػ٘ ٚؾطٚع٘ يف ايدلْاَر ايٓ ٟٚٛاإلٜطاْ ،ٞإ ٫أسس بٓٛز املؿطٚعات
ايطُٛس ١يًؿا ،ٙإناف ١إىل بطْاَر قاضٚخٚ ،ٞتُٓ ١ٝتعًٚ ١ُٝٝخسَ١ٝ
ثٛضٚ .١ٜاؾتًُت احملاٚي ١ايٓٗه ١ٜٛإعاز ٠قٝاغ ١ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ
ايٓفطَ ١ٝع ايػطب بكٝازت٘ غٝاغات ضفع غعط ايٓفط يف ايػٛم ايعامل،١ٝ
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ٚتأنٝس ٙأْ٘ مل ٜعس َكب ّ٫ٛإٔ ٜأخص ايػطب بطَ ٌٝايبذل ٍٚغُػ ١عؿط
ز٫ٚضاّ يٝعٝس ٙٚإىل ايس ٍٚاملٓتذ ١غًعاّ قٓاع ١ٝتفٛم قُٝتٗا امل ١٦ز٫ٚض،
ٚيف ٖصا ا٫ػا ٙخطط يبٓا ٤إسس ٣أِٖ املٓؿآت ايبٝذلٚنُٝٝا ١ٝ٥يف ايعامل
ي٬غتفاز ٠ايككَٝ َٔ ٣ٛع ٠ايجط ٠ٚايٓفط ١ٝيب٬زٚ ،ٙيف خط ٠ٛاقتكاز١ٜ
ٚغٝاغ ١َُٗ ١ٝاتفل َع ايػٛفٝٝت عً ٢إْؿا ٤أندل َكٓع يًشسٜس
ايكًب يف آغٝا.
ا٫ػا ٙاؾسٜس يًؿا ٙنإ ٜعدل عٔ طُٛح غرل َػُٛح ب٘ أَطٜهٝا،
ٚميجٌ امطافا عٔ اـط ا٭َطٜهٚ ،ٞقاٚي ١يتذاٚظ ايػكٛف ا٭َطٜه١ٝ
احملسز ٠ملدتًف ز ٍٚايعاملٚ ،بايصات ايٛاقع ١يف زا٥طَ ٠كاحل ايػٝاغات
ا٭َطٜه ١ٝاؿٚ ،١ٜٛٝإٜطإ ٚاسس َٔ ٠أُٖٗا يف ظٌ اؿطب ايباضز ٠يٛقٛعٗا
دػطافٝاّ بني أعً ٢كعْ ْٞ ٚفط يف ايعامل ،اـًٝر ايعطبٚ ٞقع،ٜٔٚ
َ٬َٚػتٗا ؿسٚز سَ ١ٜٛٝع ا٫ؼاز ايػٛفٝيتٚٚ ،قٛعٗا تكًٝسٜاّ نُٔ
فُٛع َٔ ١ايس ٍٚاحملػٛب ١عً ٢ايٓفٛش ايػطب ٞيف ايؿطم ا٭ٚغط.
امله ٕٛايجاْ ٞيف تػٝرل ايػٝاغات ا٭َطٜه ١ٝسٝاٍ ْعاّ ؾا ٙإٜطإ
َطتبط باؿطب ايباضز .٠فكس متٝعت ايؿٛٝع ١ٝاملاضنػ ١ٝببْٓ ١ٝعط١ٜ
َتُاغه ١اغتٓست يف ايتطبٝل عً ٢أسعاب ؾٛٝع ١ٝعاي ١ٝايتٓع ِٝسهُت
أ ٚيعبت زٚضاّ َ٪ثطاّ يف أغًب ز ٍٚايعامل ،باـكٛم ز ٍٚايعامل ايجايح،
اييت تؿهٌ مبذُٛعٗا ز ٍٚاملٛاضز ٚايجطٚات غرل املػتدسَٚ ،١بايتايٞ
اؿػاغ ١يف ايكطاع ايػطب ٞايؿطقٚ ،ٞاغتطاعت أدٗع ٠ايسعا١ٜ
ايؿٛٝع ١ٝإٔ تكسّ قٛض ٠عٔ ا٫ؼاز ايػٛفٝيت ٚايؿٛٝع ١ٝنُٓاٖض فعاٍ
يـ"اإلَدلٜايٚ "١ٝا٫غتعُاض ،ايػطب ٞبطبٝعت٘ ٚبٛع ٞايؿعٛب ،ضغِ إٔ
ايسٚي ١ايطٚغٚٚ ١ٝضٜجتٗا ايػٛفٝت ١ٝتؿهًت دطا ٤سًكات اغتعُاض١ٜ
سلًت ْكف أٚضٚبا ٚنجرلّا َٔ َػاس ١آغٝا.
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عً ٢ايعهؼ بست ايطأزلاي ١ٝغرل َتُاغه ١إٜسٜٛيٛدٝاْٚ ،عاَاّ يسٍٚ
ْٗبت ٚاغتعُطت ؾعٛبّا نعٝف.١
أغُٗت ْكاط ايهعف ايػطب ١ٝيف تكًٝل قسضاتٗا عً ٢اخذلام
ؾعٛب ايس ٍٚايجايجٚ ،١ٝؾأت نبسَ ٌٜتٛفط إىل غٝاغ ١املػاعسات
يٮْعُ ١ايػٝاغ ١ٝاملٛايٚ ،١ٝقاٚي ١تطٜٛل ا٫ؼاز ايػٛفٝيت ٚاملٓع١َٛ
ا٫ؾذلان ١ٝعَُٛاّ ،بأس٬ف اقتكازٚ ١ٜغٝاغٚ ١ٝعػهطٚ ،١ٜلشت يف شيو
عدل سًف ايٓات ٛبؿهٌ ضٝ٥ػ ،ٞيهٓٗا فؿًت يف اغتهُاٍ سا٥ط
ا٭س٬ف ،بإخفام اؿًٝف ايدلٜطاْ ٞيف تهَ ٜٔٛا عطف عًف بػساز ايصٟ
نِ ز ّ٫ٚبٗٓٝا إٜطإ ٚبانػتإ ايٛاقعتإ يف اؾٓٛب ايػطب ٞي٬ؼاز
ايػٛفٝيت.
باإلناف ١إىل شيو أخفكت املٓع ١َٛايػطب ١ٝيف ته ٜٔٛأشضع ؾعب١ٝ
فاعً ١يف نجرل َٔ ايس ٍٚنُا فعٌ ا٫ؼاز ايػٛفٝيت َٔ خ ٍ٬ا٭سعاب
ايؿٛٝعَ ،١ٝا دعٌ ا٫عتُاز ايػطب ٞعً ٢اؿهاّ املٛايني غرل نافٕ.
انتعاش التيارات الذيهية
٭غباب َاظايت عاد ١يسضاغ ١دازٚ ،٠إٕ نٓا ْػتطٝع تًُػٗا يف غرل
بكع ،١طفت عً ٢ايػط ايػٝاغ ٞتٝاضات ز ١ٜٝٓفاعًْٚ ١ؿٝطٚ ١ؾعب،١ٝ
خ ٍ٬غبعٝٓٝات ايكطٕ املان ،ٞيٝؼ يف ايعاملني ايعطبٚ ٞاإلغَٞ٬
فشػب ،بٌ ست ٢يف ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝاْتعاف ايتٝاض
ايكٗ ْٞٛٝاملػٝش ،ٞضمبا يف ايٛطٔ ايعطب ٞنإ ْ٫تهاغ ١املؿطٚع ايكَٞٛ
يف ايػتٝٓٝات ،بٗعميٚ ،ّ3011 ١اْكػاّ سعب ايبعح ،أثط نبرل يف تٛد٘
ايؿاضع م ٛاؿطنات ايس ،١ٜٝٓظاز ف ٘ٝزٚض املاٍ ايٓفط ٞيف مت ٌٜٛاؿطنات
ايس ١ٜٝٓيتٛظٝفٗا غٝاغٝاّ.
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ٖص ٙاملٛد ١ايػٝاغ ١ٝايس ١ٜٝٓقٛت يف إٜطإ َٔ ؾٛن ١امل٪غػ ١ايس١ٜٝٓ
يف َٛادٗ ١ايؿا ،ٙغاعسٖا يف شيو انفاض ايسعِ ايؿعيب يًؿا ٙدطا٤
ايتهدِ ايٓادِ عٔ ايتٛغع يف اإلْفام يتُ ٌٜٛاـطط ايتُٓ١ٜٛ
ايطُٛسَ ،١ع إٔ املٛاطٔ اإلٜطاْ ٞنإ ٚقتٗا ا٭فهٌ َٔ ايٓاس ١ٝاملعٝؿ١ٝ
بني َٛاطين بك ١ٝز ٍٚايؿطم ا٭ٚغطَ ،اعسا َٛاطين ايهٝإ اإلغطا.ًٞٝ٥
ايتكطت ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝايٓععات ايؿعب ١ٝايػٝاغ١ٝ
ايس ١ٜٝٓنفطق ١بس ١ًٜيًتطٜٛل ايػٝاغٚ ٞايعػهط ٟي٬ؼاز ايػٛفٝيت،
تك ّٛعً ٢ا٫غتفاز ٠مما ميهٔ إٔ تؿهً٘ اؿطنات ايس َٔ ١ٜٝٓدساض
عكا٥س ٟأَاّ ايعكٝس ٠املاضنػ ١ٝايؿٛٝع ١ٝشات امل ٍٛٝاي٬ز ١ٜٝٓاملتططف،١
ٚغاق ١يف َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغط اؿػاغ ١مبٛقعٗا اؾػطايفٚ ،طاقتٗا
ايٓفط ١ٝاشلا ١ً٥عً ٢سًب ١اؿطب ايباضز.٠
ٚتكاعست أُٖ ١ٝاملٛد ١ايس ١ٜٝٓيف إٜطإ يًُكاحل ا٭َطٜهْ ،١ٝتٝذ١
ا٫سذلام ايؿعيب يًؿاٚ ،ٙتسْ ٞدس ٣ٚإعازت٘ إىل زا٥ط ٠ايتبعَ ،١ٝجًُا
سكٌ -إىل سس َا -بسا ١ٜايعكس ايجاْ ٞيف ايكطٕ اؿازٚ ٟايعؿط،ٜٔ
يًطٝ٥ػني املكطٚ ٟايتْٛػَ ،ٞباضى ٚبٔ عً.ٞ
ا٭ِٖ ،اـؿ ١ٝا٭َطٜه َٔ ١ٝغٝطط ٠ا٭سعاب ايؿٛٝع ١ٝيف إٜطإ عً٢
َكايٝس اؿهِ ،نُا سسخ يف ايتػًػٌ ايؿٛٝع ٞايػطٜع يف ايكطاض
ايػٝاغ ٞأثٓا ٤سطنَ ١كسم باـُػٝٓٝات ،خكٛقاّ ٚقس ضافل ايتشطى
ايجٛض ٟاؿاغِ ٚايٛاغع يف إٜطإ عاَ ّ3011-11 ٞغٝطط ٠ايؿٛٝعٝني
عً ٢اؿهِ يف زٚي ١أفػاْػتإ اجملاٚضَٚ ،٠ا ٜعٓ َٔ ٘ٝاقذلاب ا٫ؼاز
ايػٛفٝيت َٔ املٝا ٙايساف ١٦يف اـًٝر ٚاحملٝط اشلٓسٚ ،ٟايتُاؽ املباؾط َع
َٓبع ايٓفط ا٭ ٍٚيف ايعامل فُٝا ي ٛغكطت إٜطإ بٝس ايؿٛٝعٝني بعس
غكٛط داضتٗا.
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بكطف ايٓعط عٔ اتٗاَات غًط ١ايؿا ٙيًدُٝين بايعُاي١
يًُدابطات ايدلٜطاْ ١ٝيف ؾباب٘ ،فكس بسا ٚانشاّ املٛقف ايػطب ٞاملٜ٪س
يًجٛض ٠اإلٜطاْ ١ٝاييت اغتطاع اـُٝين ايتكسض يكٝازتٗا ،إش ضفعت ايٜ٫ٛات
املتشسٚ ٠ضق ١سكٛم اإلْػإ يف ٚد٘ ايؿا ،ٙإىل داْب تكطوات غاَه١
َٔ زبًَٛاغٗٝٝاٚ ،فُٝا نإ ايؿاَ ٙاظاٍ ٜعتكس بٛدٛز بعض خٛٝط ايٛز
َع ايٜ٫ٛات املتشس ٠آََ ّ٬ػاعستٗا ،أقسضت ٚظاض ٠اـاضد ١ٝا٭َطٜه ١ٝيف
عٗس ناضتط  -ايص ٟناْت ع٬قات إزاضت٘ بإٜطإ َتٛتط - ٠تكطواّ ضزلٝاّ
أعًٔ قطاس ١إٔ ايٜ٫ٛات املتشس ٫ ٠تٓ ٟٛايتسخٌ يف ؾ ٕٚ٪إٜطإ بأٟ
ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ،يهٔ ا٭خطط يف املٛقف ا٭َطٜه َٔ ٞثٛض ٠اـُٝين
نس ايؿا ٖٛ ٙعًُٗا عً ٢ؼٝٝس اؾٝـ اإلٜطاْ ،ٞعاٌَ ايك ٠ٛا٭ِٖ يًؿا،ٙ
ٚمما ُٜصنط يف ٖصا ايكسز إٔ أسس املكطبني َٔ ايؿاْ ٙكش٘ باغتدساّ
ايطرلإ يف قُع ايجٛاض ،فهإ ضز ايؿا ٙإٔ ايطٝاضٜ ٜٔأمتط ٕٚبأَط
ا٭َطٜهٝني  ٫بأَط ،ٙسٝح نإ آ٫ف املػتؿاض ٜٔا٭َطٜهٝني ٜؿطف ٕٛعً٢
تأٖ ٌٝاؾٝـ اإلٜطاْ.ٞ
أؾاض ايؿا ٙقُس ضنا يف َصنطات٘ إىل َا اعتدل ٙتهً َٔ ّ٬ٝقبٌ
ا٭َطٜهٝني ٚايدلٜطاْٝنيٚ ،ا٭ِٖ إىل َكابً ١دطت بٚ ٘ٓٝبني ممجٌ ٚناي١
املدابطات املطنع ١ٜا٭َطٜه ١ٝيف إٜطإ ،خطز َٓٗا بكٓاع ١بإٔ ا٭َطٜهٝني
ؽًٛا عٓ٘ يكاحل اـُٝينَ ٖٛٚ ،ا تأنس َٔ ظٜاض ٠اؾٓطاٍ ٖاٚغط ْا٥ب
ايكا٥س ايعاّ يكٛات سًف ا٭طًٓط ٞيف أٚضٚبا ،إلٜطإٚ ،اييت اغتػطقت
مثاْ ١ٝأٜاّ يف بسا ١ٜايعاّ ٚ ،ّ3010امكطت َُٖٗ ١اٚغط يف َٓع اؾٝـ
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اإلٜطاْ َٔ ٞايكٝاّ باْك٬ب إلْكاش عطف ايؿا -ٙنُا سسخ يف
اـُػٝٓٝاتٚ -نإ ٚانشاّ إٔ ٖسف اإلزاض ٠ا٭َطٜه ١ٝأثٓا ٤تكاعس
اؿطن ١ايجٛضَٓ ١ٜكباّ عً ٢إبعاز ايكٛات املػًش ١اإلٜطاْ ١ٝعٔ ايتشطى
ْٗاٝ٥ا.
ٚيف ا٫ػا ٙنإ يًُدابطات ا٭َطٜه ١ٝزٚض ساغِ يف تأَني عٛز٠
اـُٝين َٔ فطْػا إىل إٜطإٚ ،إقٓاعٗا ايػًطات ايفطْػ ١ٝبتأد ٌٝضسً١
ايطا٥ط ٠اييت أقًت اـُٝين ،ث٬ث ١أٜاّ ،تفازٜاّ ٫ستُاي ١ٝإغكاطٗا يف ا٭دٛا٤
اإلٜطاْ َٔ ١ٝقبٌ َٛايني يًؿا.ٙ
ٚعً ٢شات املهُاض تٛىل اإلع ّ٬ايػطب ،ٞغُٝا ا٭َطٜهٚ ٞايفطْػٞ
ٚايدلٜطاْٚ ،ٞاإلغطاَٗ ١َُٗ ًٞٝ٥امج ١ايؿاٚ ،ٙفت أبٛاب٘ يًدُٝينَٔ ،
شيو إٔ ايكشف ا٭َطٜه ١ٝناْت تٓؿط تكطوات اـُٝين ٚقٛض ٙيف
أعُستٗا ايطٝ٥ػ ١ٝظٛاض بٝاْات املعاضن ١اإلٜطاْ ١ٝيف ايٜ٫ٛات املتشس ،٠أَا
ٖ ١٦ٝاإلشاع ١ايدلٜطاْ ١ٝفػاْست اـُٝين بؿسٚ ٠بجت بايفاضغ ١ٝزعٛات٘ إىل
قًب ْعاّ ايؿاْٚ ،ٙؿطت َطاغًٗٝا يف أما ٤إٜطإ يٓكٌ ٚدٗات ْعط
ايجٛاضٚ ،أبطظ اإلع ّ٬ايفطْػ ٞاـُٝين بٛقف٘ ظعُٝاّ دسٜسّا إلٜطإ.
لشت ايجٛض ٠اإلٜطاْ ١ٝضزلٝاّ يف فدلاٜط ٚ ،ّ3010عاز اـُٝين إىل
طٗطإ ظعُٝاّ ؾعبٝاّ بسَٓ ٕٚاظعَٚ ،ا إٕ ٚقٌ ست ٢ؾطع يف تطتٝبات
ؼ ٌٜٛآضا ٘٥ايػٝاغ ١ٝيف قانطات٘ اجملُٛع ١يف نتاب "اؿه١َٛ
اإلغ ،"١َٝ٬إىل َؿطٚع غٝاغ ٞأٚسس ،يهٔ ٖصا املؿطٚع يف ايٛاقع نإ
َكطسَاّ بط ٣٩كايف َٔ ١ؾطنا ٤ايجٛضَ ،٠ا دعٌ اـُٝين ٚأتباع٘ أَاّ
ََُٗ ١عزٚد ،١تكف ١ٝايعٗس ايبًٗ َٔ ٟٛدٗٚ ١ايتدًل َٔ ؾطنا٤
ايجٛض ٠خاضز خط  ١ٜ٫ٚايفك َٔ ٘ٝدٗ ١ثاْٚ ،١ٝيتشكٝل شيو اغتُط
اـُٝين عً ٢ا٭غايٝب ايتعب ١ٜٛايهطْفاي ١ٝايؿٝعٚ ١ٝخًل ؾعاضات
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غٝاغ ١ٝدصاب ١يًُعاز اإلغ َٞ٬عَُٛاّ َٔ ،أُٖٗا ؾعاض "املٛت ٭َطٜها،
املٛت ي٬ؼاز ايػٛفٝيت ،املٛت إلغطاٚ ،"ٌٝ٥اغتعاض َٔ َٛغ ٢ايكسض
َكطًشات "املػتهدلٚ "ٜٔاملػتهعفني"ٚ ،أت ٢مبكٛي" ١ايؿٝطإ
ا٭ندل"ٚ ،تٛغٌ اـُٝين تسابرل عًُ ١ٝتذلنع يف إهاز غًط ١خاقَٛ ١اظ١ٜ
يػًطات ايسٚي ١ناجملًؼ ايجٛض ٟاإلغ َٞ٬ايص ٟعٌُ يف خط َٛاظ
ؿه ١َٛباظضنإٚ ،ايًذإ ايجٛضٚ ،١ٜايًذإ ايؿعبَٚ ،١ٝا عُطف مبٓسٚب
اإلَاّ ( َُؿِطِف) يف كتًف َ٪غػات ايسٚيٚ ،١ا٭ِٖ تأغٝؼ اؿطؽ
ايجٛض ٟاإلٜطاْ ٞايصٜ ٟعس إىل اي ّٛٝايصضاع ايعػهطٚ ٟا٭َين
ٚا٫قتكاز ٟيٓعاّ َ٬ي ١ٜ٫ٚ ٞايفك.٘ٝ
متهٔ اـُٝين َٔ خ ٍ٬نُإ غًب ١املٛايني ي٘ يف ؾٓ ١يكٝاغ ١زغتٛض
َا بعس ايجٛض َٔ ٠إزخاٍ َفٗ ١ٜ٫ٚ" ّٛايفك "٘ٝنُطتهع يًٓعاّ ايػٝاغٞ
اؾسٜس ،بٌ إْ٘ أثٓا ٤تػطب اؾسٍ ٚاـ٬ف َٔ ايًذٓ ١إىل خاضدٗا تسخٌ
اـُٝين َباؾطٚ ٠أيك ٢خطاباّ مجاٖرلٜاّ دا ٤ف" ٘ٝإٔ  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝيٝؼ ؾّ٦ٝا
َٔ ابتهاض ٚاخذلاع خدلا ٤ايًذٓٚ ١إمنا ٖ ٞؾ ٤ٞقس أَط اهلل ب٘"ٚ ،نإ
ٜعين اعتُاز ايٓعاّ ايػٝاغ ٞي ١ٜ٫ٛايفكَٛ ٘ٝادٗ ١ايطافهني شلصا ايٓعاّ.
ٚبس ٕٚاإلغٗاب يف املٛنٛع ،أْؿأ اـُٝين "قانِ ايجٛض "٠يف أما٤
إٜطإٚ ،أقسضت أسهاَا أغفطت عٔ ٚدبات إعساّ باٯ٫ف حملػٛبني عً٢
ْعاّ ايؿاَ ،ٙسْٝني ٚعػهطٜنيٚ ،بعًُٝات قُع ممٓٗذ ١أظاح اـُٝين
ٚأتباع٘ خ٬شلا ؾطنا ٤ايجٛض ٠ايعًُاْٝنيٚ ،أسعاب ز ١ٜٝٓغٓ ،١ٝثِ ايطافهني
ي ١ٜ٫ٛايفك َٔ ٘ٝضداٍ ايس ٜٔايؿٝع ١بٚ ،ِٗٓٝأُِٖٗ آ ١ٜاهلل ايععُ٢
ؾطٜعتُساضٚ ٟأْكاض ،ٙؾطٜعتُساضٖ ٟصا أسس أِٖ املطادع ايؿٝع ١ٝيف
ايعامل َٔ ٖٛٚ ،أْكص اـُٝين َٔ سبٌ املؿٓك ١أ ٚايػذٔ أٚاغط
ايػتٝٓٝات بإنفا ٤يكب "آ ١ٜاهلل ايععُ "٢عً ٢اـُٝين َا فٛت عً٢
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ايؿا ٙإَهاْ ١ٝإعساَ٘ أ ٚغذٓ٘ ٭ٕ ايعطف ايسغتٛضٚ ٟايكاْ ْٞٛاإلٜطاْٞ
وعط سبؼ أ ٚإعساّ أَ ٟطدع ١ٝزٜ ١ٜٝٓكٌ إىل زضد" ١آ ١ٜاهلل ععُ،"٢
ٚاْتٗ ٢ا٭َط باـُٝين ٚأتباع٘ بإخطاز آ ١ٜاهلل سػني َٓتعط َٔ ٟاملؿٗس
ايػٝاغٚٚ ،ٞنع٘ ؼت اإلقاَ ١اؾدل ١ٜستٚ ٢فات٘ أٚاخط ايعكس ا٭َٔ ٍٚ
ايكطٕ اؿازٚ ٟايعؿط ،ٜٔعً ٢ايطغِ إٔ َٓتعط ٟنإ أسس أعُس ٠لاح
اـُٝين ،بٌ ٚأُٖٗا ،غٛا ٤أثٓا ٤ايجٛض ٠أ ٚبعسٖاٚ ،نإ ايطدٌ ايجاْ ٞبعس
اـُٝينٚ ،ضؾ

ـ٬فت٘ ،أَا ايػبب فآضا ٙ٩املعتسيٚ ١غاقَ ١ا ٜتعًل

باي ١ٜ٫ٛاملطًك ١يًفك.٘ٝ

أداة إلضعاف العرب
يكس نإ ْعاّ  ١ٜ٫ٚايفك٦َٝٗ ٘ٝاّ مبدع ٕٚايهطاٖ ١ٝاملٛضٚخ َٔ
ايٓعط ١ٜايؿٝع ١ٝايفاضغ ١ٝيٝه ٕٛأزا َٔ ٠أزٚات ايكطاع يف اؿطب
ايباضزٚٚ ،٠غ ١ًٝقً ١ًٝايهًف ١يف إهاز قسض َٔ تٛترل احملٝط اإلقًُٞٝ
ايعطب ،ٞميتل اؾٗٛز شات ايبعس ايكٜٚ ،َٞٛكًل أٚضام ايهػط ايعطبٞ
عً ٢ايهٝإ اإلغطا ،ًٞٝ٥بٓفؼ ايٛقت ايص ٟهعٌ ايٓفط اـًٝذٞ
ٚا٭َٛاٍ ايٓامج َ٘ٓ ١ؼت ضعا ١ٜايعِ غاّٚ ،٭غباب َتعًك ١بتٛافل نُين
ملجًح املكاحل ا٭َطٜهٚ ١ٝاإلغطاٚ ١ًٝٝ٥اإلٜطاَْ ١ٝاضغت ا٭خرلَ ٠ا
ْػتطٝع تػُٝت٘ غٝاغ ١اإلٜصا ٤ؾرلاْٗا ايعطب.
مل ٜهٔ ايػًٛى ايفاضغ ٞػا ٙايعطب ٚقبًِٗ ايػاَٝني ٚزٜاّ يف أغًب
املػاض ايتاضى ٞبني اؾاْبنيٚ ،ستْ ٢هَٓ ٕٛكفني فإٕ ايع٬قات بني أٟ
نٝاْني غٝاغٝني َتذاٚض ٜٔناْت تتػِ بايتٛتط أ ٚايكطاع ،يهٔ أنجط
تًو ايكطاعات نإ شا طابع غٝاغ ٞبسضد ١أغاغ ،١ٝفُٝا ايكطاع
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ايفاضغ ٞايعطب ٞممعٚز مبهاَني ثكاف ١ٝسافعت عًْ ٢عع ١نطاٖ ١ٝفاضغ١ٝ
يًعطب ،عً ٢غب ٌٝاملجاٍ اغتطاع ايْٛٝإ إٔ ٜعٛنٛا ٖعميتِٗ ايػٝاغ١ٝ
أَاّ ايطَٚإ بػع ٚثكايف اْتٗ ٢بػٝاز ٠ايجكاف ١ايْٛٝاْٚ ،١ٝإسساخ ساي١
متاظز إهاب ٞبني َا ْٖٜٛ ٛاَْٚ ٞا ٖ ٛضَٚاْ ،ٞعٝح إٔ ايجكاف ١ايْٛٝاْ١ٝ
ؽًت عٔ عكٝس ٠ايتفٛم ٚايػع٫ ٞيتكاط ايجكاف ١ايطَٚاْ ١ٝايٓاؾ ١٦بػطض
ايتشهِ ببٓٝتٗا ٚظضع بصضات ايكطاع زاخٌ ايبٓ ١ٝايجكاف ١ٝاؾسٜس،٠
بعهؼ َا سكٌ َٔ تػًػٌ ايجكاف ١ايفاضغ ١ٝيف ايبٓ ١ٝايجكاف ١ٝاإلغ١َٝ٬
يًعطب ساًََ ١عٗا سكس اْٗ٫عاّ ايػٝاغ.ٞ
إناف ١إىل شيو فكس تطٛضت ايػٝاغات ايعامل ١ٝباػا ٙإضغا ٤تكايٝس
ٚقٛاعسٚ ،إْؿا٪َ ٤غػات َؿذلن ١ؼا ٍٚتطؾٝس اـ٬فات ايػٝاغ ١ٝبني
ايبؿط ٚايس َٔ ،ٍٚشيو اسذلاّ غٝازات ايسٚ ٍٚعسّ تسخٌ زٚيَ ١ا يف
ايؿ ٕٚ٪ايساخً ١ٝيسٚي ١أ ٚز ٍٚأخط ،٣بكٛضَ ٠باؾط ،٠غرل إٔ َكاحل
ايس ٍٚايهدل ٣يف ظٌ ٖصا ايتطٛض ايػٝاغ ٞايسٚي ٞؾأت ٫غتدساّ
أزٚات ؼهِ غرل َباؾط.٠
يف ايكطٕ ا٭خرل ،ؽًًت ايع٬قات اإلٜطاْ ١ٝايعطب ١ٝيف عٗس ا٭غط٠
ايبًٗ ١ٜٛؾٛا٥ب َٔ بٗٓٝا است ٍ٬إٜطإ ؾعض أبَٛ ٛغٚ ٢طٓب ايهدل٣
ٚايكػط ٣اإلَاضات ١ٝبسا ١ٜايػبعٝٓٝاتَ ،ع ٖصا ناْت ايكسضات اإلٜطاْ١ٝ
قسٚز ٠يف غٝاغات اإلٜصا ٤ؾرلاْٗا ايعطب ٭غباب َتكً ١بعٛاٌَ إقً١ُٝٝ
ٚزٚي ٫ ١ٝتكبٌ ػاٚظّا نبرلّا عً ٢ايكاْ ٕٛايسٚي ٞنعًُ ١ٝاستٚ ٍ٬نِ
عػهط ٟيسٚي ١شات غٝاز ٠نايبشطَ ٜٔج ّ٬اييت ٜعتدلٖا إٜطاْ ٕٛٝأضناّ
تابع ١شلِٚ ،نإ ايبس ٌٜتأثرل إٜطإ يف غٝاغات ايس ٍٚاجملاٚض ٠يكاحل ايٓفٛش
اإلٜطاْ ٞعدل ٚغا ٌ٥تكًٝس ١ٜيف ايػٝاغات ايسٚي ،١ٝناملػاعسات  ٖٞٚغرل
قابً ١يًتٓفٝص يف ساي ١ز ٍٚعطب ١ٝفاٚض ٠ثط ،١ٜأ ٚايعٌُ ا٫غتدباضات ،ٞغرل
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إٔ ا٭خطط نإ ايكسض ٠عً ٢إْؿا ٤أشضع زاخٌ ايس ٍٚاجملاٚضَ ٖٛٚ ،٠امل
ٜتُهٔ َٓ٘ ايٓعاّ ايبًٗ ٟٛإ ٫يف ساي ١اغتػ ٍ٬ا٭قً ١ٝايهطز ١ٜيف
ايعطام ،يهٔ ا٭نطاز ميهٔ باملكابٌ اغتدساَِٗ نٛضق ١نس اإلٜطاْٝني
بػبب تٛادس املٜ٬ني َِٓٗ يف إٜطإ َٚعاْاتِٗ َٔ اؿهِ ايفاضغ.ٞ
بعهؼ ايؿا ،ٙتٛفط يًدُٝين ٚقس أقاّ زٚي ١ز ١ٜٝٓؾٝعٚ ،١ٝبؿعاضات
َعًٓ ١نس أَطٜها ٚإغطا ،ٌٝ٥إَهاْ ١ٝفت ثػطات َُٗ ١يف اؾساض ايعطبٞ
عدل ا٭قًٝات ايؿٝع ١ٝاملتٓاثط ٠يف ز ٍٚاملؿطم ايعطبَٚ ،ٞا ميهٔ إنافت٘
َٔ تعاطف ؾعيب بني ايعطب ايػٓ ١املػتا٥ني َٔ ايػٝاغات ا٭َطٜه ١ٝيف
َٓطكتِٗٚ ،املعاْني َٔ اـطط اإلغطاٚ ،ًٞٝ٥مخ ٍٛايٓعاّ ايػٝاغ ٞايعطب،ٞ
إىل داْب داشب ١ٝاملعتكسات ايؿٝع ١ٝاملعًٓ ١يف إٜطإ يبعض ممٔ ٜٓػبٕٛ
أْفػِٗ غ٬يٝا يإلَاّ عًَٚ ،ٞا تعط ٘ٝتًو املعتكسات َٔ َػش ١قسغ١ٝ
تهعِٗ يف زا٥ط ٠ايتُاٜع عٔ غرلِٖ َٔ ايبؿط.
َٚا ظاز إَهاْ ١ٝا٫خذلام اإلٜطاْ َٔ ٞايٓاس ١ٝايٓعط ،١ٜايتُاٖٞ
ايؿسٜس بني ايػًطتني ايسٚ ١ٜٝٓايػٝاغ ١ٝيف املعتكسات ايؿٝع١ٝ
"ايجٛٝقطاط ،"١ٝقٓٛاٖا أنجط،تطغذ ادتٗازات َاضغٗا بك ٠ٛيف ايكطٕ
ايػازؽ عؿط امل٬ٝز ٟعكا قُس بهرل بٗبٗاْ ٞايص ٟأٚدب عً ٢نٌ
َ َٔ٪إٔ ىتاض فتٗساّ نُكسض يًُشانا ٠أ ٚنُطدع يًتكًٝس ٚأقبشت
آضا ٤املطدعٝات تعًُٝات زٚ ١ٜٝٓادب ١ايتٓفٝصَ ،ا أز ٣إىل سػِ عاٌَ ايك٠ٛ
يكاحل امل٪غػ ١ايس ،١ٜٝٓاييت ظًت ق ١ٜٛيف إٜطإ ،إىل إٔ تػًُت َباؾط٠
اؿهِ عدل ْعاّ  ١ٜ٫ٚايفك ،٘ٝبكٝازَ ٠طدعٝات ز ١ٜٝٓؾٝعٜ ٫ ١ٝتٛقف
ٚادب طاعتٗا زاخٌ اؿسٚز ايػٝاغ ١ٝاإلٜطاْٚ ،١ٝإمنا ميتس إىل نٌ ؾٝع ٞيف
ايعامل ٜتدص َٔ أسس ٖص ٙايكٝازات "َطدع ١ٝتكًٝس" ،عً ٢غب ٌٝاملجاٍ
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اعتباض أَني عاّ سعب اهلل اؿاي ٞسػٔ ْكط اهلل ْفػ٘ ٚن ّ٬ٝملطؾس ايجٛض٠
اإلٜطاْ ١ٝيف يبٓإ.
يف ايٛاقع مل ٜهٔ ْعاّ  ١ٜ٫ٚايفكَ ٘ٝتشطداّ َٔ إظٗاض ْٝت٘ يف ايكٝاّ
بسٚض املعععع ٫غتكطاض املٓطك ،١فكس ْل ايسغتٛض اإلٜطاْ ٞيف فكٌ
"ايػٝاغ ١اـاضد ،"١ٝاملاز )351( ٠عً ٢إٔ "اؾُٗٛض ١ٜاإلغ ١َٝ٬اإلٜطاْ١ٝ
تك ّٛبسعِ ايٓهاٍ املؿطٚع يًُػتهعفني نس املػتهدل ٜٔيف أْ ١ٜكط١
َٔ ايعامل"ٚ ،ناْت ايذلمج ١املُٗ ١شلص ٙايعباض ٠تكطوات َػٚ٪يني إٜطاْٝني
عٔ "تكسٜط ايجٛضٚ "٠إْؿاَ ٤هتب بٗصا ا٫غِ يف ٚظاض ٠اـاضد١ٝ
اإلٜطاْ ١ٝعكب لاح ايجٛض ٠اـُْٚ ،١ٝٓٝكً٘ إىل َهتب املطؾس ا٭عً٢
يًجٛض ٠بٓا ٤عً ٢طًب ٚظٜط اـاضدٚ ١ٝقتٗا بػبب َا نإ ٬ٜقَٔ ٘ٝ
تػا٫٩ت زبًَٛاغ ٞٝز ٍٚأخط ٣س ٍٛأٖساف َهتب تكسٜط ايجٛض.٠
يكس ناْت غٝاغات ْعاّ  ١ٜ٫ٚايفكَٚ ،٘ٝا ظايت َ٪ش ١ٜؾرلاْٗا
ايعطب َٔ ،خ ٍ٬تؿذٝعٗا ٚزعُٗا يًتُطزات ٚايتشطنات ايطا٥ف ١ٝيف
ايعسٜس َٔ ايبًسإٚ ،تأغٝػٗا سطنات غٝاغ ١ٝؾٝعَٛ ١ٝاي ١ٝنشعب اهلل
يف يبٓإ ٚبعض ز ٍٚاـًٝرٚ ،نجرل َٔ َهْٛات اؿؿس ايؿعيب يف ايعطام،
ٚاؿٛثٝني يف اي.ُٔٝ
اضتبط ْٗر اإلٜصاٚ ٤ايتشطٜض َٔ أٜاّ ثٛض ٠امل٬ي ٞا٭ٚىلٜ ٫ٚ ،عسّ
املٗتِ نجرلاّ َٔ ايؿٛاٖسَٗٓ ،ا قطخ ١اـُٝين ْٚسا ٙ٩ؿذاز َه ١عاّ
ٖ3191ـ ( )ّ3011بإثاض ٠ايؿػب أثٓا ٤أزآَ ٤اغو اؿرٚ ،سسٚخ فنت
بعض ايػٓٛات عذ ١إع ٕ٬ايدلا َٔ ٠٤أَطٜها ٚإغطا ،ٌٝ٥يهٔ يف َه١
ايتابع ١غٝاغٝاّ يًًُُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَٗٓٚ ،١ٜا َعاٖطات عاؾٛضا٤
ؾطق ٞايػعٛز ١ٜأٚاخط ايعاّ ٚ ّ3010ؼٛشلا إىل َعاٖطات غٝاغٜ٪َ ١ٝس٠
يًدُٝين.
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ٚعً ٢املػت ٣ٛايسٜين اإلغ َٞ٬عَُٛا ،نإ اْتكاض ايجٛض ٠اإلٜطاْ١ٝ
إعْ ٕ٬ع ٞحملاٚي ١ايتكطٜب بني املصاٖب اإلغ ،١َٝ٬عدل َ٪غػ ١زاض
ايتكطٜب اييت أْؿ٦ت يف ايٓكف ايجاْ َٔ ٞأضبعٝٓٝات ايكطٕ املان ٞيف
َكط َٔ عًُا َٔ ٤كتًف املصاٖب اإلغ ١َٝ٬بٗٓٝا املصٖب اؾعفطٟ
ا٫ثين عؿطٚ ،ٟقس ناْت ٚقًت إىل ْتا٥ر طٝبَٗٓ ١ا تفػرل يًكطإٓ َتفل
عً ،٘ٝيهٔ ؼت تأثرل إْعاف ايجٛض ٠اإلٜطاْ ١ٝإلَهاْ ١ٝبطٚظ ايتؿٝع
َػٓٛزا بايك ٠ٛايػٝاغ ١ٝاإلٜطاْٚ ١ٝإَهاْٝاتٗا املاي ،١ٝقٌ بطٜل ايتكطٜب بني
املصاٖب اإلغ ١َٝ٬ايٓؿط عًَ ٢سٜ ٣عٜس عً ٢ث٬ثني عاَاٚ ،مل ؼٛي٘
ايجٛض ٠اـُ ١ٝٓٝإىل أٚي َٔ ١ٜٛبني أٚيٜٛاتٗا ايفهط ،١ٜبايعهؼ غًهت
بؿهٌ طا٥ف ،ٞعً ٢ايكعٝس ٜٔايساخًٚ ٞاـاضد ،ٞمتاؾٝا َع ْعع١
ايتفهٝو ايساخً ٞيًُذاٍ اإلغ.َٞ٬
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خطز ايؿا َٔ ٙإٜطإٚ ،اْٗاض ْعاَ٘ٚ ،عاز اـُٝين إيٗٝا قُ ّ٬بتٓفٝص
بطْاَر " ١ٜ٫ٚايفك ٖٛٚ ،"٘ٝايدلْاَر ايصٜ ٟكته ٞته ٜ٘ٓٛايسٜين ب١٦ٝ
خاي َٔ ١ٝاملعاضن ،١فعٌُ ْعاّ اـُٝين عً ٢تػ ١ٜٛا٭ضن ١ٝايػٝاغ١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝاإلٜطاْ ١ٝبتكف ١ٝزٚي ١ايؿاٚ ،ٙؾطنا ٤ايجٛض ٠عًَ ٢سٜ ٣كاضب
مخؼ غٓٛاتٚ ،ناْت ٚاسس َٔ ٠أِٖ املعه٬ت اؾٝـ اإلٜطاْ ٞاملبين
خْ ٍ٬كف قطٕ يف ايفذل ٠ايبًٗ ،١ٜٛعً ٢اي ٤٫ٛيًؿا ،ٙفًذأ ايٓعاّ
اؾسٜس إىل ََُٗ ١عزٚد ،١تك ١ٜٛاؿطؽ ايجٛض ،ٟايصضاع ايعكا٥سٟ
ايعػهط ٟيًٛي ٞايفكٚ ،٘ٝباملٛاظا ٠إنعاف اؾٝـ ايٓعاَ ٞايك ٟٛبتأًٖ٘ٝ
ٚعسزٚ ٙعتازٚ ،ٙغرل َهُ ٕٛاي.٤٫ٛ
ٚبايفعٌ عح ايٓعاّ عٔ ٚغ ١ًٝتهفٌ ي٘ ايتدًل َٔ عكبات
ايساخٌٚ ،تػاعس يف تعب ١٦اإلٜطاْٝني يكاحل  ١ٜ٫ٚايفك ،٘ٝفهإ ايعسٚإ
عً ٢ايعطام ايططٜل ا٭قكط  -بٓعط ْعاّ اـُٝين  -يتكف ١ٝاملؿانٌ
ايساخًْ َٔ ١ٝاسٚ ،١ٝتٓفٝص املُٗ ١اؾسٜس ٠يف ظععع ١اغتكطاض املٓطك١
ايعطب َٔ ،١ٝخ ٍ٬قاٚي ١نطب ايعطام ايص ٟتكاعس زٚض ٙايكٝاز ٟيف
املٓع ١َٛايعطب ،١ٝبط ١ٜ٩قَٚ ١َٝٛؿطٚع ْٗه ٟٛؾهٌ خططاّ سكٝكٝاّ عً٢
ايهٝإ ايكٗ.ْٞٛٝ
ٚيعٌ املٗتُني ٜعطف ٕٛايسٚض ايعطاق ٞيف اؿطٚب ايعطب١ٝ
اإلغطاٚ ،١ًٝٝ٥عكب تٛقٝع ايػازات اتفاقٝات ناَب زاٜفٝس َع
اإلغطاًٝٝ٥نيٚ .إشا ضادعٓا ايػٝاغات ايػطبَٓ ١ٝص ايدلٚظ ا٭ٚضٚب ٞثِ
ا٭َطٜهًْ ٞشغ عسّ اغتعسازٖا قب ٍٛاملؿطٚعات ايػٝاغ ١ٝشات ايبعس
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ايك َٞٛايعطٚب ،ٞابتسا ّ٤مبشُس عًَٚ ٞطٚضاّ بعبس ايٓاقط ٚأخرلاّ قساّ
سػني.
بسأ ْعاّ  ١ٜ٫ٚايفك ،٘ٝامل َٔ٪بتكسٜط ثٛضت٘ ،ؼطؾات٘ بايعطام.
بعس تٛقٝع اتفاق ١ٝاؾعا٥ط ايعاّ  ّ3015بني ايعطام ٚإٜطإ ،أٚفت
ا٭ٚىل بايتعاَاتٗا ،فُٝا ؾهًت ؾٓ َٔ ١ايسٚيتني يتػ ١ٜٛاملػا ٌ٥اؿسٚز١ٜ
بُٗٓٝاٚ ،تػً ِٝأضاضٍ يًعطاقٝني سػب ا٫تفاقَٚ ،١ٝع لاح ايجٛض ٠يف
إٜطإ ضفض اـُٝين إضغاٍ أعها ٤دسز إىل ؾٓ ١اؿسٚز اإلٜطاْ ١ٝايعطاق،١ٝ
نُا إٔ اـُٝين ضز عً ٢بطق ،١ٝأضغًٗا ايطٝ٥ؼ ايعطاق ٞقساّ سػني
مبٓاغب ١ايفٛظ باغتفتا ٤ؾعيبٚ ،ش ٌٜايطز بعباض " ٠ايػ ّ٬عً َٔ ٢اتبع
اشلسَ ،"٣ا أٚس ٢باػا ٙغٝاغ ٞيًسٚي ١اإلٜطاْ ١ٝاؾسٜسٜ ٠عتدل ايٓعاّ
ايعطاق ٞنافطاّٚ ،بايٓتٝذَ ١ػتشكا يًعسا.٤
أَا عً ٢املػت ٣ٛايعػهطٚ ٟا٫غتدباضات ،ٞؾطع اإلٜطاْ ٕٛٝبأعُاٍ
ؽطٜب ١ٝيف ايعطام بٗٓٝا قاٚي ١اغتٝاٍ طاضم ععٜع أسس نباض املػٚ٪يني
ايعطاقٝنيٚ ،ا٫عتسا ٤ايعػهط ٟبأغًش ١ثك ١ًٝعً ٢أضاض َٚسٕ عطاق١ٝ
سسٚزٚ ١ٜاست ٍ٬بعهٗاٚ ،إقساض بٝاْات عػهط ١ٜإٜطاْ ١ٝباـكٛم،
ضغِ قاٚي ١اؾاْب ايعطاق ٞايتعاٌَ َع ايتطٛضات اؾسٜس ٠غٝاغٝأَّ ،
شيو ضفع ؾها ٣ٚبا٫عتسا٤ات اإلٜطاْ ١ٝإىل ا٭َِ املتشس.٠
انطط ايعطاق ٕٛٝبعس َا ٜكاضب ث٬ث ١أغابٝع يف غبتُدل  ّ3019إىل ضز
عػهط ٟق ٟٛعً ٢ا٫عتسا٤ات اإلٜطاْٚ ،١ٝفل سػابات قطأت خطٛض٠
ايػٝاغات ايعسا ١ٝ٥يٓعاّ  ١ٜ٫ٚايفك ٖٞٚ ،٘ٝايكطا ٠٤اييت أثبتت تطٛضات
ايج٬ث ١ايعكٛز ا٭خرل ٠قشتٗا.
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َٚع اتػاع اؿطب بني اؾاْبنيٚ ،اغتُطاضٖا مثاْ ٞغٓٛاتٚ ،قتٌ
ٚدطح ٚأغط َ٦ات اٯ٫ف َٔ ايهشاٜا ،ظٌ ْعاّ اـُٝين ضافهاّ يهٌ
َبازضات ايػ ّ٬اإلغٚ ١َٝ٬ايسٚي ،١ٝمبا فٗٝا قطاضات قازض ٠عٔ فًؼ
ا٭َٔ تسع ٛيٛقف اؿطب ،يف َكابٌ ايكب ٍٛايسا َٔ ِ٥قبٌ ايعطاقٝني
إلْٗا ٤ايٓعاعٚ ،بك ٞاـُٝين ْٚعاَ٘ ٪ٜنسَ ٕٚطاضاّ إٔ سطبِٗ ئ تٓتٗٞ
إ ٫بإغكاط ايٓعاّ ايبعج" ٞايهافط" ا٭َط ايص ٟمت بايفعٌ يهٔ عً ٢أٜسٟ
ا٭َطٜهٝني َباؾط ٠يف ايعاّ  ،ّ9991إثط فؿٌ ايٛن ٌٝاإلٜطاْ ٞيف
ايجُاْٝٓٝاتٚ ،ايعسٚإ ايج٬ثٝين يف ايتػعٝٓٝات.
ٚعٓسَا أضغُت اْ٫تكاضات ايعطاق ،١ٝيف ايػٓ ١ا٭خرل َٔ ٠اؿطب
اإلٜطاْٝني عً ٢قب ٍٛايكطاض ا٭مم )501( ٞبٛقف إط٬م ايٓاض بني ايبًس،ٜٔ
فإٕ اـُٝين ؾبٖ٘ قبٛي٘ ايكطاض بتذطٗع ايػِ.

املوقف األمريكي اإلشرائيلي
خ ٍ٬غٓٛات اؿطب اْكػِ ايعطب بني َٜ٪س إلٜطإ نبعض اؿطنات
ايسٚ ،١ٜٝٓز ٍٚاماظت بؿهٌ ناٌَ يإلٜطاْٝني ٚيعبت زٚضاّ َُٗاّ يف
تعٜٚسِٖ بايػ٬ح ،يٝبٝا ٚغٛضٜا ،فُٝا ٚقفت ز ٍٚأخطٚ ٣أسعاب ق١َٝٛ
ٚيٝدلاي ١ٝإىل داْب ايعطام ،بٗٓٝا َكط ٚا٭ضزٕ ٚبعض ز ٍٚاـًٝر
ٚايٚ ،ُٔٝغاْست ايعطاقٝني باملاٍ ٚاملكاتًني ٖٚ-صا ٜفػط دعٝ٥اّ اْسفاع
اؿٛثٝني إىل تفهٝو اؾٝـ ايُٝينٚ ،سً٘ غرل املعًٔ -بُٓٝا ساٚيت زٍٚ
أخط ٣ايتعاّ اؿٝاز نػًطٓ ١عُإ.
املٛقف ايسٚي ٞنإ ضافهاّ يًشطب عدل امل٪غػات ايسٚيٚ ،١ٝعً٢
َػت ٣ٛايس ،ٍٚأُٖٗا ايس ٍٚايهدل ٣فهاْت عً ٢اؿٝاز ْعطٜاّ غرل أْٗا
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َٔ ايٓاس ١ٝايفعً ١ٝمل تهٔ تطفض طًبات ؾطا ٤ا٭غًش َٔ ١اؾاْبني،
ٚا٭َط ٜبس ٚطبٝعٝاّ عػابات املكاحل ،إ ٫إٔ َا ٜجرل ايتػا٫٩ت ٖ ٛاملٛقفإ
ا٭َطٜهٚ ٞاإلغطا َٔ ًٞٝ٥اؿطب ،ملا يًسٚيتني َٔ ق ٠ٛتأثرل يف املٓطك،١
َٚا بُٗٓٝا َٔ تٛافل نبرل يف غٝاغتُٗٝا يف ايؿطم ا٭ٚغط.
يعٌ َٔ املٓاغب قبٌ ايسخ ٍٛيف بعض ايتفاق ٌٝاإلؾاض ٠إىل إٔ
َكًش ١ايسٚيتني إنعاف ٚاغتٓعاف ايكٛتني اإلقًُٝٝتني ،ايعطام ٚإٜطإ،
ملا شلُا َٔ ثطْ ٠ٚفط ١ٝمتهُٓٗا َٔ متَ ٌٜٛؿطٚعات ْٗه ١ٜٛسكٝك،١ٝ
ٚمت ٌٜٛدٝؿنيٜ ٫ ،ػتبعس إٔ ٜػتدسَا يف َٛادَٗ ١كاحل ا٭َطٜهٝني
ٚاإلغطاًٝٝ٥ني يف املٓطك ،١فُجًت اؿطب فطق ١يتكف ١ٝاملؿطٚع ايٓٗهٟٛ
 ش ٟايطابع ايك - َٞٛيٓعاّ ايؿا ٙايػابلٚ ،ايتدًل َٔ ايٓعاّايعطاق ٞايك َٞٛا٫ػا ٙايص ٟؾهٌ بُٓٚ ٙٛدٝؿ٘ َٓٚشا ٙا٫غتك٬ي ٞعٔ
ايس ٍٚايهدل ٣خططاّ فاع ّ٬عً ٢اإلغطاًٝٝ٥ني.
ٚيف سكٝك ١ا٭َط ،فإٕ املٛقف ا٭َطٜه ،ٞايص ٟتؿهٌ إغطا ٌٝ٥أسس
أِٖ قسزات٘ يف املٓطك ،١اتػِ با٫ظزٚاد ،١ٝأ ٚايػٝاغ ١شات ايٛدٗني َٔ
اؿطب ايعطاق ١ٝاإلٜطاْ ،١ٝفاملٛقف املعًٔ نإ أقطب يًشٝازَ ،ع تكطوات
ٖٓا ٖٓٚاى نس اإلٜطاْٝني ،يهٔ  ٫ع٬ق ١شلا باؿطب ٚإمنا بسعِ إٜطإ
يإلضٖابٚ ،ميهٔ ايك ٍٛإٕ املٛقف ايطزل ٞا٭َطٜه ٞنإ َطاعٝاّ ؿًفا٘٥
ايعطب يف املٓطكٚ ،١عً ٢ضأغِٗ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜاملٜ٪س ٠يًعطام
يف سطب٘ ،ضغِ َٛقفٗا ايػًيب إمجا َٔ ّ٫ايٓعاّ ايعطاقٚ ٞتٛدٗات٘
ايعًُاْٚ ١ٝايك ١َٝٛشات امل ٍٛٝا٫ؾذلان ١ٝعً ٢املػت ٣ٛايعطبَٚ ،ٞا
ٜتهُٓ٘ َٔ اْتكازات يٮْعُ ١ايعطب ١ٝاييت تعتدلٖا ايٓعطٜات ايك١َٝٛ
ايعطب ١ٝشات تٛدٗات ضدع ،١ٝإىل دٛاض َا تٛس َٔ ٘ٝاعتباض نٌ ثط ٠ٚعً٢
أضض عطبًَ ١ٝهاّ يًعطب مجٝعاَّ ،ا ٜعين إٔ ْفط اـًٝر يٝؼ ًَهاّ ملٛاطين
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ٚز ٍٚاـًٝر ايعطبٚ ٞسسٖا ،بٌ يهٌ ايعطب ،مبا ف ٘ٝايٓفط ايػعٛز.ٟ
ٚعً ٢نٌ ساٍ فهًت ايػعٛز ١ٜايٛقٛف إىل داْب ايعطام ٭غباب
َتكً ١بػٝاغات اإلٜصا ٤اإلٜطاَْٚ ١ٝك٫ٛت تكسٜط ايجٛضٚٚ ،٠دٛز أقً١ٝ
ؾٝع ١َُٗ ١ٝيف َٓاطل إْتاز ايٓفط ايػعٛزَٚ ١ٜا ميهٔ إٔ تؿهً٘ َٔ
شضاع يٓعاّ  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝايسٜين ،ظٗطت استُايٝت٘ ايكَ ١ٜٛع َعاٖطات
عاؾٛضا ٤اييت ؼٛيت ملػرلات َٜ٪س ٠يًدُٝين يف ؾطم ايػعٛز.١ٜ
أَا ايٛد٘ اٯخط يًُٛقف ا٭َطٜه ٞفهإ غرل ضزلَٚ ٞتٛضطاّ يف زعِ
إٜطإ عػهطٜاّ عٔ ططٜل ايتعاَ ٕٚع إغطا َٔٚ ،ٌٝ٥ايبس ٜٞٗإٔ املػاْس٠
ا٭َطٜهٚ ١ٝاإلغطا ١ًٝٝ٥ناْت ٫ظَ ١يتُهني إٜطإ َٔ ايكُٛز أَاّ اؾٝـ
ايعطاق ،ٞعً ٢ا٭قٌ يف ايػٓٛات ا٭ٚىل يًشطبْ ،عطاّ ٭ٕ اؾٝـ
اإلٜطاْ ٞنإ َبٓٝاّ ٚفل املعاٜرل ايعػهط ١ٜا٭َطٜه ١ٝط ١ًٝأنجط َٔ ث٬ثني
عاَاّٚ ،ناْت تبعٝت٘ ناًَ ١يٮَطٜهٝني َٔ سٝح ايتػًٚ ، ٝشلصا فكس نإ
ايتعا ٕٚا٭َطٜهٚ ٞاإلغطا ًٞٝ٥نطٚضٜاّ يًذٝـ اإلٜطاْ ،ٞإٕ مل ٜهٔ يف
تعٜٚس ٙبأغًش ١دسٜس ٠فًٝؼ أقٌ َٔ عًُٝات ايكٝاْٚ ١اإلَساز بايصخرل٠
ٚقطع ايػٝاض بعهؼ اؾٝـ ايعطاق ٞاملعتُس يف ايتػً ٝعًَ ٢كازض
َتٓٛعٚ ،١إٕ نإ أُٖٗا ايػ٬ح ايػٛفٝيتٚ ،يٝؼ َٔ بٗٓٝا ايػ٬ح
ا٭َطٜه.ٞ
باملكابٌٚ ،عًْ ٢فؼ املٓٛاٍ ا٭َطٜه ٞناْت ايػٝاغ ١اإلٜطاْ ،١ٝشات
ٚد٘ ؾعاضاتَ ٞعًٔ ؾسٜس ايعسا ٤٭َطٜها ٚإغطا ،ٌٝ٥تكسض ٙاـُٝين ،فُٝا
ايٛد٘ غرل ايطزل ٞت ٙ٫ٛبكٛض ٠ضٝ٥ػ ١ٝفًؼ ايسفاع ا٭عً ،٢بطن٢
اـُٝين.
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دعم إشرائيلي جليش اخلميين
ٚبٛقف فٌُ َػاض اؿطب ايعػهط ١ٜايعطاق ١ٝاإلٜطاْ ،١ٝفإْٗا مٛ
ايػٓٚ ١ايٓكف ا٭ٚىلٚ ،ايػٓٚ ١ايٓكف ا٭خرل ٠ناْت َٝساْٝاّ يكاحل
ايكٛات ايعطاقٚ ،١ٝبك ١ٝايفذل ٠ناْت تكب يف املكًش ١اإلٜطاْٚ ،١ٝنإ
غبب ايتفٛم ايعطاق ٞبسا ١ٜاؿطب ٜعٛز َٔ سٝح ايتػً ٝإىل ايك٠ٛ
اؾٚ ،١ٜٛايسبابات ،ست ٢إٔ اؾٝـ ايعطاق ٞنإ ٜكذلب َٔ ٖعمي١
اإلٜطاْٝني بانطاّ باقذلاب٘ َٔ َٓابع ايٓفط اإلٜطاَْ ،١ٝكسض ايتُ ٌٜٛا٭ِٖ
يًذٝـ ٚاؿطؽ ايجٛض ٟاإلٜطاْ ،ٞيهٔ املٝع ٠ايٓػب ١ٝيًذٝـ ايعطاق ٞمت
تكًٝل فاعًٝتٗا إىل سس سَ ٍٓٛػاض اؿطب بفهٌ املػاْس ٠ا٭َطٜه١ٝ
ٚاإلغطاٚ ،١ًٝٝ٥قس ناْت َٓاقؿات فًؼ ايسفاع اإلٜطاْ ٞت٪نس إٔ
اإلٜطاْٝني غرل قازض ٜٔعً ٢ايكُٛز ايعػهط ٟإ ٫عس ٠أؾٗط َامل ٜهُٓٛا
اغتُطاض املػاعس ٠ايتػًٝش ١ٝا٭َطٜه.١ٝ
نإ ايتعا ٕٚايطزل ٞبني اؾٝؿني اإلٜطاْٚ ٞاإلغطا ًٞٝ٥اْتٗ ٢بٗطٚب
ايؿا ،ٙغرل إٔ ا٫تكاٍ ظٌ قاُ٥اّٚ ،مل ميٓع٘ اـُٝين ،بٌ عً ٢ايعهؼ
أطًل ٜس نباط٘ يف ايتعاٌَ َع ظَ ِٗ٥٬اإلغطاًٝٝ٥نيٚ ،ظٌ املػتؿاضٕٚ
اإلغطاَ ًٕٛٝٝ٥تٛادس ٜٔغطاّ يف ايكٛاعس ايعػهط ١ٜاإلٜطاَْ ١ٝباؾطٚ ،٠نإ
شلِ ايفهٌ اؿاغِ يف قٝاّ ايطٝاض ٜٔاإلٜطاْٝني بأزا ٤زٚضِٖ بعس أغبٛعني
َٔ اْس٫ع املعاضى يف ؾط ايعطب ،عكب عًُٝات ايكٝاْ ١اإلغطا١ًٝٝ٥
يًطا٥طات اإلٜطاَْ ،١ٝجًُا عًُت أَطٜها بني ايعاَني  ّ3015-11عً٢
َهاعف ١عسز طا٥طات غ٬ح اؾ ٛاإلٜطاْ.ٞ
٫ٚعتباضات املٛقف املعًٔ ،مت ايتعاٌَ بني ا٭َطٜهٝني ٚاإلٜطاْٝني عدل
ٚغطا ٤غ٬ح ،ناْٛا يف ايبسا ١ٜفطْػٝنيٚ ،ؾاضى غرلِٖ يف ايعًُ،١ٝ
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ٚمبكسَتِٗ نباط إغطاَ ًٕٛٝٝ٥تكاعس ٕٚتطبطِٗ ع٬ق ١بايعػهطٜني
ا٭َطٜهٝني َٔ دٗٚ ،١بعَ ِٗ٥٬اإلٜطاْٝني َٔ دٗ ١أخط.٣
ٚناْت َععِ املباسجات بني اإلٜطاْٝني ٚا٭َطٜهٝني ػط ٟيف دٓٝف أٚ
باضٜؼ أ ٚيٓسٕٚ ،خ٬شلا ٜؿرل املبعٛث ٕٛاإلٜطاْ ٕٛٝإىل إٔ َٔ ايكعب
فِٗ ايؿعب اإلٜطاْ ٞيذلادع غطٜع يف شلذ ١ايعسا ٤٭َطٜها ،يس٣
تدلٜطاتِٗ يًؿعاضات املعًٓ.١
َاضغت إغطا ٌٝ٥زٚضاّ ْؿطاّ يف تعٜٚس إٜطإ بايػ٬ح َٔ املداظٕ
اإلغطا ،١ًٝٝ٥عً ٢غب ٌٝاملجاٍ إطاضات طا٥طات فاْت ّٛبعس م ٛؾٗط فكط
َٔ اْس٫ع اؿطبٚ ،شخرل ٠يًُسفعٚ ١ٝايطؾاؾاتٚ ،قٛاضٜذ كتًف ،١نُا
إٔ َكٓعا إغطاًٝٝ٥ا يًه٬ؾٓهٛف يف إٜطإ َٔ أٜاّ ايؿا ٙاغتُط يف
اإلْتاز ببٝاْات بايًػ ١ايعدل ١ٜبكٝت ستَٓ ٢تكف ايجُاْٝٓٝاتٚ ،باؾذلاى
َباؾط يف اؿطب نطب ايطرلإ اإلغطا ًٞٝ٥عاّ
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َفاعٌ متٛظ

ايٓ ٟٚٛايعطاقٚ ،ٞقس ـل أض ٌٜٝؾاضٚ ،ٕٚظٜط ايسفاع اإلغطا ًٞٝ٥سٗٓٝا،
غٝاغ ١ب٬ز َٔ ٙاؿطب بكٛي٘ يف إبط َٔ" ّ3011 ٌٜامل٪نس إٔ مخٝين ٚاسس
َٔ أعس ٣أعسا ٤إغطا ٌٝ٥سكٝك :١إْ٘ ٜطٜس ايكها ٤عًٓٝاٚ ،يهٔ مبا إٔ ٖٓاى
سطباّ قا ١ُ٥عً ٢ؾط ايعطب فإْ٘ يٝؼ بٛغعٓا إٔ ْطٜس إٔ ٜٓتكط ايعطام،
فايعطام أٜهاّ عس ٚيسٚز يسٚي ١إغطاٚ ،ٌٝ٥ايعطام أقطب ٭ضانٓٝا َٔ
إٜطإ ،فإشا اْتكط ايعطام فػٛف وسخ ؾ ٤ٞآخط يٝؼ يف قاؿٓا".
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إيراى كونرتا
باإلناف ١إىل ايسٚض اإلغطا ًٞٝ٥املباؾط يف َػاْس ٠إٜطإ ،فكس يعب زٚض
ايٛغٝط ايٓؿط يف إعاز ٠ؾشٔ ايػ٬ح ا٭َطٜه ٞإىل إٜطإ عدل إغطا،ٌٝ٥
ٚيف ايٛاقع فكس أْكصت املػاعس ٠ا٭َطٜه ١ٝاـُٝينٚ ،نإ إلَسازات
ايػ٬ح ا٭َطٜه ٞيعاَْ ّ3011 ،3019 ٞتا٥ر َ٪ثط ٠يف اؿطب.
عدل ايٛغٝط اإلغطا ًٞٝ٥ظٚزت أَطٜها اإلٜطاْٝني مب٦ات ايكٛاضٜذ
املهاز ٠يًسبابات ٚايطا٥طات  -أِٖ َطتهعات ايتفٛم ايعطاق،- ٞ
ٚعؿطات ايطا٥طات املكاتً ١ا٭َطٜهٚ ،١ٝأعساز نبرل َٔ ٠ايسبابات ططاظ
(إّ ٖ ،)11صا غرل املعًَٛات ايػط ١ٜا٫غتدباضاتٚ ،١ٝضغِ غط ١ٜايتعاٌَ
ايعػهط ٟا٭َطٜه ٞاإلٜطاْ ٞاإلغطا ًٞٝ٥فكس تػطبت َعًَٛات قفكات
ايػ٬ح مبا عطف بفهٝش ١إٜطإ دٝت ،أ ٚإٜطإ نْٛذلا.
الريائو األمريكيوى
إناف ١إىل قً ١ايتعٜٚس ا٭َطٜهٚ ٞاإلغطا ًٞٝ٥إٜطإ بايػ٬ح،
بػٝاغات َطتبط ١مبػأي ١اؿطب ايباضز ٠زٚيٝاّٚ ،بإنعاف املٓع ١َٛايعطب١ٝ
إقًُٝٝاّ ،فكس ناْت ٖٓاى زٚافع أخط ٣شلا ع٬ق ١باتفاقٝات ناَب زاٜفٝس،
ٚاْ٫تدابات ايط٥اغ ١ٝا٭َطٜهٚ ،١ٝبطظ عً ٢املؿٗس قه ١ٝايطٖأ٥
ا٭َطٜهٝني يف ايػفاض ٠ا٭َطٜه ١ٝبطٗطإ عكب لاح ثٛض ٠اـُٝين ،ثِ
ايطٖا ٔ٥ا٭َطٜهٝني يف يبٓإَٚ ،ا شلُا َٔ زٚض تدلٜط ٟيف تعٜٚس إٜطإ
بايػ٬ح ،غرل أْٓا غٓطنع عً ٢ا٭ٚىل يسٚضٖا املفكً ٞيف املٛنٛع.
بعس لاح ثٛض ٠اـُٝين ،ساقطت فُٛعات َاضنػ ١ٝايػفاض ٠ا٭َطٜه١ٝ
بطٗطإ ،يف سني ٚادِٗٗ َٜ٪س ٚاـُٝين ،إ ٫إٔ زلاح ايٜ٫ٛات املتشس٠
ا٭َطٜه ١ٝيًؿا ٙاملعع ٍٚبايع٬ز يف أسس املػتؿفٝات ا٭َطٜه ١ٝيف أنتٛبط
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 ،ّ3010أثاض أْكاض اـُٝين ايص ٜٔطايبٛا بتػً ُ٘ٝإلٜطإ ٚقانُت٘ٚ ،قاَٛا
يف ْٛفُدل باستذاظ أنجط َٔ غتني زبًَٛاغٝاّ َٛٚظفاّ ٚدٓٛز َاضٜٓع يف
ايػفاض ٠ا٭َطٜه ١ٝبطٗطإ ،فسخًت قه ١ٝايطٖا ٔ٥نعاٌَ ساغِ يف
املٓافػ ١اْ٫تداب ١ٝبني ايطٝ٥ؼ ا٭َطٜه ٞاملطؾ يفذل ٠تاي ١ٝعٔ اؿعب
ايسميكطاط ٞد ُٞٝناضتطٚ ،بني َطؾ اؿعب اؾُٗٛض ،ٟضْٚايس ضٜػإ،
املسع َٔ ّٛاملػٝش ١ٝايكٗٚ ،١ْٝٛٝايًٛب ٞاإلغطا ًٞٝ٥يف ايٜ٫ٛات املتشس.٠
ل ناضتط يف زفع ايططفني املكطٚ ٟاإلغطا ًٞٝ٥يف ايعاّ  ّ3011إىل
تٛقٝع اتفاق ١ٝغ ،ّ٬عطفت باتفاقٝات ناَب زاٜفٝس ،بني ايطٝ٥ؼ املكطٟ
أْٛض ايػازاتٚ ،ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤اإلغطآَ ًٞٝ٥اس ِٝبٝػٔٚ ،أزٖ ٣صا
ا٫تفام إىل ععٍ َكط عٔ قٝطٗا ايعطبٚ ٞاؽاش ايس ٍٚايعطب ١ٝبكٝاز٠
عطاقْ ١ٝؿط ١إدطا٤ات عكاب ١ٝنس ْعاّ ايػازات ،بٝس أْ٘ مبكابٌ ايتعاّ
املكطٜني مبا ىكِٗ يف ا٫تفاقٝات تٓكًت إغطا َٔ ٌٝ٥بٓٛز دٖٛط١ٜ
َتعًك ١بايفًػطٝٓٝني ،أُٖٗا إٜكاف املػتٛطٓاتٚ ،غشب ايكٛات
اإلغطا َٔ ١ًٝٝ٥غعٚ ٠ايهف ١ايػطبَ ،١ٝا دعٌ املٛقف املكط ٟسطداّ
بؿهٌ أندل أَاّ ايعطب ،فُاضؽ ايػازات نػٛطاّ عً ٢ناضتط نطا ٍع
ي٬تفام ،ايص ٟنإ ٖ ٛاٯخط يف سطز زٚي ،ٞغرل إَهاْ ١ٝؼ ٍٛا٫تفام َٔ
َ٪ؾط إهاب ٞيف ؾعبٝت٘ زاخٌ أَطٜها إىل َؿهً ١يف َعطنت٘ اْ٫تداب١ٝ
ايكازَ ،١فشا ٍٚايهػط عً ٢إغطا ٌٝ٥يتٓفٝص َا ىكٗاَ ،ا أز ٣بايًٛبٞ
ايكٗ ْٞٛٝيف ايٜ٫ٛات املتشس ٠إىل اغتدساّ ثكً٘ يكاحل ضٜػإ ،يتدًٝل
ايسٚي ١اإلغطا َٔ ١ًٝٝ٥نػٛط اإلزاض ٠ا٭َطٜه ١ٝبكٝاز ٠ناضتط.
ٖٓٚا ت٬قت َكاحل إغطاٚ ٌٝ٥ضٜػإ يف إغكاط ناضتطَ ،ع ساد ١إٜطإ
اـُٝين ٫غتُطاض ايسعِ بايػ٬ح يف سطبٗا احملتًَُ ١ع ايعطام ،بٌ إٕ
ٖصا قس ٜه٪َ ٕٛؾطاّ ٫تفام بني ايس ٍٚايج٬خ عً ٢إغكاط املؿطٚع
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ايك َٞٛايعطاق ،ٞنُا تٛن شيو أنجط بعس ايفؿٌ اإلٜطاْ ٞيف املُٗ١
ٚايتسخٌ ا٭َطٜه ٞاملباؾط ،يف  ّ3003ثِ يف ٚ ّ9991تػً ِٝايعطام
إلٜطإ يكُ ١غا٥ػ.١
ناْت قه ١ٝايطٖا ٖٞ ٔ٥ايٛضق ١ايطاع ١يف ؼكٝل أٖساف َجًح
ضٜػإ ،اـُٝين ،بٝػٔ ،خكٛقاّ َع ضفض اـُٝين ايتعاطَ ٞع إزاض ٠ناضتط
باػا ٙإط٬م ايطٖا ،ٔ٥ستَ ٢ع َٛت ايؿا ،ٙايػبب املباؾط ٚاملعًٔ َٔ
أْكاض اـُٝين ٫ستذاظ ايطٖاٚ ،ٔ٥ظاز ايطني بً ١يف ططٜل ناضتط
ي٬غتُطاض يف ايبٝت ا٭بٝض فؿٌ عًُ ١ٝعػهط ١ٜأَطٜه ١ٝيف إٜطإ
إلط٬م ايطٖا ٔ٥أسس أغبابٗا عاقف ١ضًَ- ١ٝطبعاّ اغتجُطٖا اـُٝين
زعاٝ٥اّ باعتباضٖا تأٜٝساّ إشلٝاّ يٓعاَ٘ -فُٝا أعطت اْطباعاّ عٔ عذع ناضتط
يف ايسفاع عٔ ؾطف أَتَ٘ ،ا قًل سعٛظ٘ أنجط.
أَا ضٜػإ فكس عٌُ داٖساّ عً ٢إفؿاٍ أ ١ٜدٗٛز َٔ إزاض ٠ناضتط تػفط
عٔ إط٬م ايطٖا ٔ٥قبٌ إدطا ٤اْ٫تدابات ايط٥اغ ١ٝا٭َطٜهٚ ،١ٝبػبب
خٛف٘ َٔ قٝاّ ايطٝ٥ؼ ناضتط مبفادأ َٔ ٠خ ٍ٬اإلفطاز عٔ ايطٖا،ٔ٥
اغتدسّ ضٜػإ َسٜط محًت٘  -ايص ٟأقب َسٜط املدابطات ا٭َطٜه ١ٝبعس
فٛظ ضٜػإ  َٔ -أدٌ َتابع ١اتفام "أغًش َٔ ١أدٌ ايطٖا ٔ٥ايػطَ ٟع
إٜطإ"ٚ ،نإ شلصا ا٫تفام ،زٚض يف مت ٌٜٛثٛاض ايهْٛذلا نس ايٓعاّ
ايؿٛٝع ٞيف ْٝهاضنٛا ،ايص ٟعاضن٘ ايهْٛػطؽ ا٭َطٜه.ٞ
نإ ناضتط عاد ١يطقٝس تاضى ٞستٚ ٢إٕ فؿٌ يف اْ٫تدابات فدطط
يًػفط إىل أملاْٝا ٫غتكباٍ ايطٖا ،ٔ٥إ ٫إٔ فطٜل ضٜػإ ٚعس اإلٜطاْٝني
مبعٜس َٔ ا٭غًش ١غرل ايكاْ ١ْٝٛإشا أخطٚا تٛقٝع اتفام إط٬قِٗٚ ،بايفعٌ
أخط اإلٜطاْ ٕٛٝإط٬م ايطٖا ٔ٥بعس اْتٗا ٤ضٜػإ َٔ ايكػِ نطٝ٥ؼ دسٜس
يًٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚٚ ،١ٝقتٗا أعًٔ اـُٝين  ّٜٛتٓكٝب ضٜػإ يف
315

99

ٜٓاٜط  ّ3013إٔ "إضاز ٠اهلل تكته ٞاٯٕ بعسّ ا٫ستفاظ با٭َطٜهإ

نطٖا."ٔ٥
ٖٚهصا ناْت ٚضق ١ايطٖاٚ ٔ٥غ ١ًٝفعاي ١يف ايتدًل َٔ ناضتط
ٚسك ٍٛإٜطإ عً ٢ا٭غًش ١نس ايعطامْٚ ،عاّ  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝعً٢
تعاطف ؾعيب زاخً ٞغاعس ٙيف ايتدًل َٔ ايك ٣ٛايػٝاغ ١ٝغرل
املٛاي.١ٝ
ٚباملٓاغب ،١بعس ؾٗط ٜٔفكط َٔ تٛقف اؿطب ايعطاق ١ٝاإلٜطاْ١ٝ
أقسضت إزاض ٠ضٜػإ قطاضات عكاب ١ٝنس ايعطام.
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الكضية الفلصطيهية
َا ٜبس ٚيً ١ًٖٛا٭ٚىل يف ايٓعط ايػطش ٞيًع٬قات اإلٜطاْ١ٝ
اإلغطا ٖٛ ١ًٝٝ٥طػٝإ ساي ١ايعسا ٤بني اؾاْبني ،إشا مت تٓا ٍٚايع٬قَٔ ١
ظا ١ٜٚايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝاييت ٜعٗط إٔ ْعاّ  ١ٜ٫ٚايفكٜ ٘ٝكف بك ٠ٛإىل
داْب ايفًػطٝٓٝنيٚ ،يعٌ أسس ايؿٛاٖس املُهٓ ١يف ايكسز ؼ ٌٜٛايػفاض٠
اإلغطا ١ًٝٝ٥بطٗطإ إىل ايفًػطٝٓٝني يف ا٭ٜاّ ا٭ٚىل يٓذاح ايجٛض٠
ا ـُٖٓٚ ،١ٝٓٝا ميهٔ ضبط املػأي ١عاد ١امل٬ي ٞإىل داشب ١ٝؾعب ١ٝتٛفطٖا
ؾعاضات ايعسا ٤إلغطاٚ ٌٝ٥أَطٜها املػاْس ٠شلاَ ،ع بعض اإلدطا٤ات
املػطس ،١ٝإش أْ٘ يف َٛنٛع ايػفاض ٠ؼسٜساّ غاضع ْعاّ امل٬ي ٞإىل
ايتدًل َٔ أِٖ نابط يف املدابطات اـاضد ١ٝاإلٜطاْ ١ٝاغتطاعت غطغ٘
يف ايػفاض ٠اإلغطا ١ًٝٝ٥يف عٗس ايؿا ،ٙبس َٔ ّ٫ا٫غتفاز ٠اؾس ،َ٘ٓ ١ٜعذ١
أْ٘ َٔ املٛايني يًؿا.ٙ
ايٛاقع إٔ َكاضْْ ١عط ٠ايؿاضع اإلٜطاْ ٞيًفًػطٝٓٝني بني ظٜاضٚ ٠فس
فًػطٝين يف ا٭ٜاّ ا٭ٚىل يٓذاح ايجٛضٚ ،٠بني ظٜاض ٠أخط ٣يف ٚقت ٫سل
تؿ ٞبتفػرلات َا.
يف ا٭ٚىل سطم اإلٜطاْ ٕٛٝعً ٢ضفع أفطاز ايٛفس عً ٢أنتافِٗ ٚإٔ
 ٫ميػٛا ا٭ضض َٔ املطاض إىل َكط إقاَتِٗ باعتباضِٖ "نطبٝ٥٬ني"،
ٜػتشك ٕٛقسضاّ َٔ ايكساغ ،١أَا يف ايعٜاض ٠ايجاْ ١ٝفكس ناْت املعاًَ ١داف١
غٛا َٔ ٤املػٚ٪يني أ َٔ ٚضدٌ ايؿاضع َا ٜٛس ٞبتػٝرل نبرل دساّ يف
َعاز اإلٜطاْٝني ػا ٙايفًػطٝٓٝني قبٌ ايجٛض ٠أ ٚعً ٢ا٭قٌ يف ؿعاتٗا
ا٭ٚىلٚ ،بعس متهٔ ْعاّ اـُٝين.
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بايتأنٝس نإ ٖسف ٜاغط عطفات َٓٚعُ ١ايتشطٜط ايفًػطَٔ ١ٝٓٝ
ظٜاض ٠طٗطإ يف ا٭ٜاّ يًجٛضٚ ٠تٗٓ ١٦مخٝين ،ؼكٝل زفع ١ق ١ٜٛيًكه١ٝ
ايفًػط َٔ ١ٝٓٝزٚي ١عذِ إٜطإ ٜعتٓل ْعاَٗا ؾعاضات َٜ٪س ٠يفًػطني
َٚعاز ١ٜبؿس ٠إلغطاٚ ٌٝ٥سًٝفٗا ا٭َطٜهٜٚ ،ٞتػِ بايطابع ايجٛض،ٟ
باإلناف ١إىل تٛقع استفاظ٘ باؾُ ٌٝيًفًػطٝٓٝني ايص ٜٔأغُٗٛا يف
تسضٜب سطؽ ايجٛض ٠اإلٜطاْ ٞقبٌ لاح ايجٛض ،٠يهٔ ْعاّ اـُٝين نإ ي٘
أدٓست٘ غرل املعًٓ ١يف ايتعاطَ ٞع ايكه ١ٝايفًػط ٖٛٚ ،١ٝٓٝتعاطٕ غًيب يف
عُٚٚ َ٘ٛاقع٘.
ايػٝاغ ١اإلٜطاْ ١ٝيف إٜصا ٤اؾرلإ ايعطب تععظت يف ظٌ سهِ
امل٬ي َٔ ٞخ ٍ٬خًل نٝاْات َٛايَ ١ٝعععع ١ي٬غتكطاض ،نتبين سطن١
ايسع ٠ٛايعطاقٚ ،١ٝتأغٝؼ ٚزعِ سطنات بصات ا٫غِ يف بعض ايسٍٚ
نايػعٛزٚ ١ٜايهٜٛتٚ ،سعب اهلل يف يبٓإ ٚفطٚع٘ أ ٚبا٭زْ ٢أسعاب
بٓفؼ ايتػُ ١ٝيف بًسإ خًٝذٚ ،١ٝأخرلاّ اؿؿس ايؿعيب يف ايعطام،
ٚاؿٛثٝني يف ايٚ ،ُٔٝايتسخٌ املباؾط ٚعدل سعب اهلل ايًبٓاًَْٝٚ ٞؿٝات
عطاقٚ ١ٝأفػاْ ١ٝؾٝعَٛ ١ٝاي ١ٝيف غٛضٜاٚ ،إط٬م َٛد ١تبؿرل ؾٝع ١ٝيف
ٖصا ايبًس ٫ٚ ،ىف ٢إٔ إثاض ٠ايك٬قٌ يف ايبًسإ ايعطبٜ ١ٝعٜس املٛقف
ايعطب ٞنعفاّ سٝاٍ ايكطاع ايفًػطٝين اإلغطاٚ ،ًٞٝ٥بتٓػٝل أ ٚبس،ْ٘ٚ
ٚبككس أ ٚبس ْ٘ٚفإٕ إنعاف املٓع ١َٛايعطب - ١ٝست ٢عايتٗا ايطآٖ- ١
ٜكب اغذلاتٝذٝا يف املكًش ١اإلغطاٚ ،١ًٝٝ٥ىسّ ا٭دٓس ٠ا٭َطٜه ١ٝاييت
ُٜٗٗا بكا ٤قسض َٔ ساي ١ايكًل يف املٓطك ١يًُعٜس َٔ ا٫غتٓعاف املايٞ
ٚا٫قتكازٚ ٟايػٝاغٚ ،ٞسبؼ ايعطب يف إطاض َؿاغٌ أَٓ ١ٝتعطقٌ أ١ٜ
َؿطٚعات ْٗه ١ٜٛسكٝك.١ٝ
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ٖٚصا أَط طبٝع ٞبايٓػب ١يػٝاغات ايس ٍٚايهدل ،٣نُا أؾطْا غابكاّ،
َٓص ظٗٛض املػأي ١ايؿطقٚ ،١ٝدٗٛز قُس عً ٞباؾاٜٚ ،بسَٓ ٚطكٝاّ َٚعكّ٫ٛ
دل ظضع ايهٝإ اإلغطا ًٞٝ٥عً ٢أْ٘ قاعسَ ٠تكسَ ١يًك٣ٛ
إشا َا ؾُ ِّ
قف ايكطاع يف ن٤ٛ
ايهدلَ ٣ػطٚظ ٠يف قًب ايعامل ايعطبٚ ،ٞإشا َا ٔ ُٚ
ايٛقا٥ع اؾػطافٚ ١ٝايتاضى ١ٝبأْ٘ قطاع فًػطٝين إغطا ،ًٞٝ٥يف ٚد٘،
ٚعطب ٞإغطا ًٞٝ٥يف ٚدٗ٘ املهٌُٚ ،إٕ نٓا ْ ٫ػفٌ ايبعس اإلغَٞ٬
املػاعس ٚاملتهُٖٔ عً ٢نٌ ساٍ يف ايٛدٗني ايفًػطٝين ٚايعطب.ٞ
ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝمتتس غٝاغٝاّ إىل أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط
ٚتأغٝؼ اؿطن ١ايكٗ ١ْٝٛٝايعاملٚ ،١ٝإٕ ناْت إٜسٜٛيٛدٝاّ متتس إىل أنجط
َٔ شيو بهجرلٚ ،ايٓعاع ايعػهط ٟتعاٜست سست٘ بني ايعطب
ايفًػطٝٓٝنيٚ ،اإلغطاًٝٝ٥ني بعس قسٚض ٚعس بًفٛضٚ ،تٛغع ايٓطام
أعكاب إع ٕ٬زٚي ١إغطآَ ٌٝ٥تكف أضبعٝٓٝات ايكطٕ املان ٞإىل قساّ
عطب ٞإغطاٚ ،ًٞٝ٥خاض ايعطب أضبع سطٚب َع إغطا ٖٞ ،ٌٝ٥سكطّٜا
اؿطٚب اـاضد ١ٝيٮخرلٚ ،٠يف نٌ ٖص ٙاؿطٚب ناْت اإلغٗاَات غرل
ايعطب ١ٝتهاز تهَ ٕٛعس ،١َٚغٛا ٤ايطزل ١ٝأ ٚايؿعب ،١ٝمبا يف شيو إغٗاّ
امل٪غػ ١ايس ١ٜٝٓاإلٜطاْ ١ٝضغِ قٛتٗا املايٚ ١ٝايؿعب ١ٝيف إٜطإ.
إشٕ فكس ناْت ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝعطب ١ٝبا٭غاؽٚ ،عُطٖا ٜتذاٚظ
َٚ ١٦عؿط ٜٔغٓ ٫ ،١ث٬ثني غٓ ١أغًبٗا ٖاز ١٥بني إٜطإ ٚأشضعٗا ٚبني
إغطاٚ ،ٌٝ٥يإلؾاض ٠إىل ايسٚض احملٛض ٟيًُٓع ١َٛايعطب ،١ٝبطغِ ٚنعٗا،
ْصنط تسَرل ايعطامٚ ،سايٝاّ غٛضٜاٚ ،إخطادُٗا -عً ٢ا٭قٌ َٓص غٓٛات
َهت ٚيػٓٛات قازََ َٔ -١عازي ١ايكطاع ٚيف املهُاض إشا أخصْا مببسأ
ايؿعاضات املعًٓ ١ايعسا ١ٝ٥إلغطا ،ٌٝ٥يهاْت إٜطإ أنجط خطٛض ٠عً٢
اإلغطاًٝٝ٥ني َٔ ايعطام يف ايعاّ ٚ ،ّ9991يهاْت َٔ ثِ أٚىل بايتسَرل
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ٚايػع َٔ ٚايعطام ،فا٭خرل نإ َٓٗهاّ اقتكازٜاّ ٚعػهطٜاّ يف أعكاب
سطب طايت َكسضات٘ يف  ،ّ3003تبعٗا سكاض خاْل اغتُط ست ٢ايػع،ٚ
ٚبايتاي ٞنإ فعًٝاّ أنعف َٔ إٜطإ يٓاس ١ٝتٗسٜس إغطاٚ ،ٌٝ٥غاقٚ ١إٔ
َدلضات تسَرل ايعطام يف

9991

ناْت َدلضات ٚاَٖ ١ٝطتبط ١بأغًش١

ايسَاض ايؿاٌَ ،يف ٚقت ناْت إٜطإ تتُتع َٓص اْتٗا ٤سطبٗا عً ٢ايعطام
بفطقٗا يف ايبٓا ٤ايتُٓٚ ٟٛايعػهط ،ٟغرل ع٬قتٗا َٔ أٜاّ ثٛضتٗا
اـُ ١ٝٓٝباإلضٖاب ٚفل املكطًشات ايسٚيٚ ،١ٝا٭َطٜه ١ٝؼسٜساّ َٔٚ ،ثِ
ناْت إَهاْ ١ٝخًل َدلضات نطبٗا عػهطٜاّ َتٛافط ٠أنجط َٔ ايعطام ،إ٫
إٔ َا سكٌ ٖ ٛبكا ٤إٜطإ غامل ١بٌ ٚتػً ِٝايعطام شلا بعس نطب٘ ٚتسَرلٙ
ٚايكها ٤عًْ ٢عاَ٘ ايك َٞٛايعطٚب.ٞ
فلسطًهًى لبهان

يف ٚاقع ا٭َط َٔ ،ايكعب زضاغ ١املٛقف اإلٜطاْ َٔ ٞإغطاٌٝ٥
ٚايكه ١ٝايفًػط ،١ٝٓٝخاضز ايػاس ١ايًبٓاْ ،١ٝ٭غباب َتكً ١بايٛدٛز
املِٗ يًؿٝع ١اؾعفط ،١ٜخكٛقاّ ،يف يبٓإٚٚ ،ظِْٗ اـام يف ايصٖٓ١ٝ
اإلٜطاْ ١ٝايؿٝع ١ٝيسٚض عًُا ٤دبٌ عاٌَ يف تعٜٚس ايسٚي ١ايكف ١ٜٛقبٌ
مخػُا ١٥عاّ بايطزٜف ايسع ٟٛ٭عُاٍ ايعٓف اشلازف ١يٓؿط ايتؿٝع يف
إٜطإ ٚقتٗا ،غبب آخط ٜػتش ٌٝػاًٖ٘ ٖ ٛمتهٔ إٜطإ  ١ٜ٫ٚايفكَٔ ٘ٝ
خًل ٚن ٌٝغٝاغٚ ٞعػهط ٟق ٟٛيف يبٓإ ،بٌ ٚاَتس ْؿاط٘ يٝهٕٛ
ايٛن ٌٝا٭ِٖ إلٜطإ يف ز ٍٚعطب ١ٝأخطٜٚ ،٣تُجٌ ععب اهلل ايًبٓاْ ،ٞإىل
دٛاض َا غبلَ ،ا تؿهً٘ يبٓإ َٔ متاؽ َباؾط َع فًػطنيٚ ،ثكٌ ايتٛادس
ايفًػطٝين فٗٝا َٓص ايعاّ ٚ ،3011زٚض يبٓإ نطأؽ سطب ١عطب ١ٝفًػط١ٝٓٝ
يف َٛادٗ ١إغطا ٌٝ٥عكب قطاضات عطبَ ١ٝؿذلن.١
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بايٓعط إىل ايساخٌ ايًبٓاْ ٞلسٜ ٙؿهٌ فتُعاّ َتٓٛعاّ َٔ ايٓاس١ٝ
ايسَ ٖٛٚ ،١ٜٝٓا ي٘ ع٬ق ١مبٛنٛعٓا ،إش ٜته ٕٛبكٛض ٠أغاغَٔ ١ٝ
املػٝشٝنيٚ ،املػًُنيٚ ،ا٭خرلٜٓ ٕٚكػُ ٕٛيف ث٬خ فُٛعات ضٝ٥ػ١ٝ
ٖ ٞايػٓٚ ١ايؿٝعٚ ،١ايسضٚظ ،عً ٢خ٬ف يف اعتباض َٖ ٤٫٪ػًُني يهٔ،
يف مجٝع ا٭سٛاٍ تطتبط أزبٝاتِٗ بايذلاخ اإلغ ،َٞ٬بكطف ايٓعط عٔ
تكُٗٝٝا ٚا٫تفام أ ٚا٫خت٬ف َعٗا.
أز ٣ايكطاع ايفًػطٝين اإلغطاٚ ،ًٞٝ٥ايعطب ٞاإلغطا ًٞٝ٥عَُٛاّ،
ٚايكساَات ايعػهط ١ٜاييت ؽًًت ايكطاع إىل عًُٝات ْعٚح فًػطٝين
َٔ ا٭ضاض ايفًػط ١ٝٓٝإىل ايعسٜس َٔ ايس ٍٚايعطبٚ ،١ٝبا٭خل
امل٬قك ١يٮضان ٞايفًػط ،١ٝٓٝنإ َٔ بٗٓٝا يبٓإ ،اييت تعس َٔ أِٖ
ايس ٍٚايعطب ١ٝاحملتهٓ ١يًفًػطٝٓٝني مب٦ات اٯ٫ف ََِٓٗ ،ا دعٌ عسز
ايفًػطٝٓٝني ميجًْ ٕٛػب ١نبرل َٔ ٠ايهتً ١ايبؿط ١ٜيف ا٭ضان ٞايًبٓاْ،١ٝ
ٚظازت ا٭ُٖ ١ٝايًبٓاْ ١ٝيًفًػطٝٓٝني ٚقطاعِٗ َع اإلغطاًٝٝ٥ني،
بـ"اتفام ايكاٖط "٠غٓ ،ّ3010 ١ايصْ ٟعِ ٚدٛز ايفكا ٌ٥ايفًػط١ٝٓٝ
املػًش ١يف يبٓإ ،ثِ ْكٌ َكطات َٓعُ ١ايتشطٜط ايفًػط ١ٝٓٝإىل يبٓإ
بسا ١ٜايػبعٝٓٝات عً ٢أثط ططزٖا َٔ ا٭ضزٕ ْتٝذَ ١ا عطف بأسساخ
أ ًٍٜٛا٭غٛزَٓ ،ص شيو اؿني قاضت يبٓإ قاعس ٠ا٭ْؿط ١ايعػهط١ٜ
ايفًػط ١ٝٓٝنس إغطاٚ ٌٝ٥أقبشت فع ّ٬تؿهٌ قًكاّ سكٝكّٝا
يإلغطاًٝٝ٥ني ،خكٛقاّ ٚقس ٚفط اؾٓٛب ايًبٓاْ ،ٞايصٚ ٟقٌ ايتٛادس
ايفًػطٝين املػً ف ٘ٝإىل تػُٝت٘ "أضض فت " أِٖ فكآَ ٌ٥عُ١
ايتشطٜط بط٥اغٜ ١اغط عطفات ،أِٖ قاعس ٠يًُكا ١َٚايفًػطٚ .١ٝٓٝنإ ططز
َٓعُ ١ايتشطٜط ٚأشضعٗا املػًش ١أِٖ أٖساف ايفعٌ ايػٝاغٚ ٞايعػهطٟ
اإلغطا ،ًٞٝ٥فكاَت إغطا ٌٝ٥بـ"عًُ ١ٝايًٝطاْ "ٞيف اؾٓٛب ايًبٓاْ،ٞ
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ايعاّ  ّ3011نس ايفكا ٌ٥ايفًػطٚ ،١ٝٓٝقسض قطاض فًؼ ا٭َٔ ""195
ايساع ٞيْ٬ػشاب ،إ ٫إٔ إغطا ٌٝ٥غًُت َع اْػشابٗا يف ّ3010
ا٭ضان ٞاحملتً ١إىل ًَٝٝؿٝات يبٓاْ ١ٝتابع ١شلا.
ٚأثٓا ٤اؿطب ا٭ًٖ ١ٝايًبٓاْ ،١ٝغعت إغطا ٌٝ٥يبٓإ ستٚ ٢قًت إىل
برلٚت ٚساقطتٗا ،يف ايعاّ ٚ ّ3019ضغِ ططز قٝازَٓ ٠عُ ١ايتشطٜط
ايفًػط ،١ٝٓٝاييت اغتٗسفتٗا ايعًُ ١ٝاإلغطا َٔ ١ًٝٝ٥يبٓإ ،نؿطط
ْ٫ػشابٗا ،ظٌ ايكًل اإلغطا ًٞٝ٥قاُ٥اّ َٔ إَهاْ ١ٝاغتُطاض اغتدساّ
ايفًػطٝٓٝني -ؼت أ ٟتػُ ١ٝأ ٚفك -ٌٝ٭ضان ٞدٓٛب يبٓإ نسٖا
فهإ ٖادػٗاٚ ،إقطاضٖا املتهطض عً ٢نطٚضٚ ٠دٛز "َٓطك ١أَٔ" تبتعس
عً ٢ا٭قٌ عؿط ٠أَٝاٍ زاخٌ ا٭ضان ٞايًبٓاْ َٔ ١ٝسسٚزٖا.
يكس ناْت ظععع ١اغتكطاض ايفكا ٌ٥ايفًػطٚ ،١ٝٓٝإهاز َٓطك ١أٚ
سعاّ أَين يف دٓٛب يبٓإ ميج ٕ٬أُٖ ١ٝاغذلاتٝذ ١ٝيإلغطاًٝٝ٥ني.
بايعٛز ٠يًٛغط ايًبٓاْ ،ٞنإ ايؿٝع ١يف يبٓإ ٜؿهً ٕٛقطاعاّ ؾعبٝاّ
خاَ- ٬إىل سس َا َٔ -ايٓاس ١ٝايػٝاغ ،١ٝبٝس إٔ عٛاٌَ عسٜس ٠أغُٗت
يف تٓؿٝطَِٗٗٓ ،ا َا ٜطتبط باْ٫تعاف ا٭قٛي ٞايسٜين يف ايػبعٝٓٝات،
نُا اؾطْا غابكاّٚ ،اؿطب ا٭ًٖ ١ٝايًبٓاْٚ ١ٝإشناٗ٥ا عًُٝات ايفطظ
ايطا٥ف ،ٞثِ َا أغُٗت ب٘ ايجٛض ٠اإلٜطاْ َٔ ١ٝبعح يًفعاي ١ٝايؿٝع.١ٝ
اضتبطت عًُ ١ٝايتٓؿٝط ايؿٝع ٞيف يبٓإ بايسٚض امل٪ثط يطدٌ ايسٜٔ
ايؿٝعَٛ ٞغ ٢ايكسض ،ايص ٟمتدض عٔ تٓع ِٝايؿٝع ١يف أفٛاز املكا١َٚ
ايًبٓاْ" ١ٝأٌَ" أٚاغط ايػبعٝٓٝاتٚ .بطبٝع ١اإلٜسٜٛيٛد ١ٝايؿٝع١ٝ
املػه ١ْٛبعكس ٠املعً ،١َٝٛاػ٘ ايهجرل َٔ ؼطنٗا نس ايفًػطٝٓٝني ،ايصٜٔ
ٜؿهً ٕٛبكٛتِٗ ايعسزٚ ١ٜتٓع ِٝفكا ًِٗ٥عاََ ّ٬هعفاّ يًك ٠ٛايػٝاغ١ٝ
ايؿٝع ،١ٝيكاحل ايك ٠ٛايػٓ ١ٝايًبٓاْ ،١ٝإش إٔ ايفًػطٝٓٝني املػًُني ٜهازٕٚ
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مجٝعِٗ ٜٓتَُ ٕٛصٖبٝاّ يًػٓ ،١فهإ ايؿٝع ١املتشايف ،ٕٛأَ ،ّ٫ٚع ايٓعاّ
ايٓكرل ٟايػٛض ،ٟأسس أِٖ ا٭زٚات اييت اغتدسَت نس ايفًػطٝٓٝني
يف يبٓإٜٓ ،سضز نؿٛاٖس عً ٢شيو اختطاف طا٥ط ٠أضزْ َٔ ١ٝؾٝع ١نإ
َطًبِٗ ططز ايفًػطٝٓٝني َٔ املٓاطل ايؿٝعٚ ،١ٝا٭ِٖ سطب املدُٝات
خ ٍ٬ث٬خ غٓٛات َٓص  ،ّ3015اييت أغفطت عٔ إنعاف ايفكاٌ٥
ايتابع ١ملٓعُ ١ايتشطٜط ايفًػطٚ ،١ٝٓٝاْهفا ٤ايػ٬ح ايفًػطٝين زاخٌ
املدُٝاتٚ ،يٝؼ َٔ ايكعب اغتٓتاز َا ميجً٘ شيو َٔ خسَات فاْ١ٝ
يًسٚي ١اإلغطا.١ًٝٝ٥
أَا املٛقف اإلٜطاْ ٞمما وسخ يف يبٓإ ،نايعاز ،٠اتػِ بػٝاغ ١تكسٜط
ايجٛض ،٠نأٚي ١ٜٛقكٚ ،٣ٛأثٓا ٤قتاٍ سطن ١أٌَ ايؿٝع ١ٝيًفًػطٝٓٝني ،تٛقع
ايؿاضع اإلغَٛ َٞ٬قفاّ ٜع ٞايتأثرل ايػًيب يًُؿهً ١يف خسَ ١ايكه١ٝ
ايفًػط ،١ٝٓٝيهٔ َا سكٌ إٔ اـُٝين أيك ٢خطاباّ ػاٌٖ َا وسخ يف
يبٓإٚ ،ي ٛبسع ٠ٛإلٜكاف ا٫قتتاٍٚ ،عٓس سكاض ايكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥
يبرلٚت ٚنطبٗا َٓعُ ١ايتشطٜط ايفًػطَٓ ٖٞٚ ،١ٝٓٝعُْ ١تذت عٔ
ايعٌُ ايعطب ٞاملؿذلى -خصشلا ْعاّ  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝبعس اْتكاض ثٛضت٘-
أظبس اـُٝين ٚأضعسٚ ،ؼسخ ْعاَ٘ عٔ ػٗٝع أضبعني أيف َكاتٌ ٚإضغاشلِ
إىل يبٓإ يكتاٍ اإلغطاًٝٝ٥ني ،إ ٫إٔ عسزِٖ انفض إىل أيفٚ ،بسَٔ ّ٫
ايٛق ٍٛإىل برلٚت يكتاٍ ايكٛات اإلغطاٚ ،١ًٝٝ٥قًٛا إىل ايبكاع يتسضٜب
عٓاقط سطن ١أٌَ اإلغ ،١َٝ٬ايٓٛا ٠ايؿٝع ١ٝاملٓؿك ١عٔ "أٌَ" ٚامله١ْٛ
ؿعب اهلل ،ايص ٟأعًٔ يف بٝإ تأغٝػ٘ َٓتكف ايجُاْٝٓٝات اغتٗساف٘
تكٜٛض ايٓعاّ ايػٝاغ ٞايًبٓاْٚ ،ٞإقاَ ١اؾُٗٛض ١ٜاإلغ ١َٝ٬ايًبٓاْ،١ٝ
اييت ٖ ٞإضاز ٠اهلل نُا قاٍ اـُٝين.
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حسب اهلل
سعب اهلل ،أَ ٚا ٜطًل عً ٘ٝبعض ايًبٓاْٝني تٗهُاّ "سعب اي٬ت"
ٖ ٛايصضاع اإلٜطاْ ٞا٭ِٖ يف املٓطك َٔ ،١سٝح أغبكٝت٘ َكاضْ ١باؿؿس
ايؿعيب ايعطاقٚ ،ٞاؿٛثٝني يف اي َٔٚ ،ُٔٝسٝح فعايٝت٘ بايٓػب ١يٮشضع
اإلٜطاْ ١ٝيف بعض ز ٍٚاـًٝرٚٚ ،نٛس٘ يف اْسَاد٘ غط ايجٛض ٠اـُ،١ٝٓٝ
ٚعهِ َٛقع٘ يف زٚيَ ١تامخ ١إلغطاٚ ،ٌٝ٥بايتاي ٞنٛضق ١يف ايعًُ١ٝ
ايتفاٚنَ ١ٝع ايٜ٫ٛات املتشس ٠إشا يعَت اؿاد.١
تؿهٌ سعب اهلل نتٓع َٔ ِٝاملٓؿكني عٔ سطن ١أٌَ ،املعتسيَ ١ا بني
ا٫ػا ٙايجٛضٚ ٟبني ايتك ١ٝايػٝاغٚ ،١ٝاييت تعتدل إىل سس َا يبٓإ نٝاْاّ
ٚطٓٝاّ بسضد ١أٚىلٚ ،عطبٝاّ بسضد ١ثاْ ،١ٝخ٬فاّ ؿعب اهلل ايص ٟوا ٍٚغًذ
ايبُعس ايعطب ٞايًبٓاْ ٞيكاحل إٜطإ.
ٚيف ايكه ١ٝايكسمي ١اؾسٜس ،٠يف ايبٓ ١ٝايفاضغ ١ٝيًتؿٝع ،شات ايتٛد٘
ايعسا ٞ٥ايساخً ٞيف املٓع ١َٛاإلغ ١َٝ٬عَُٛاّٚ ،ايعطب ١ٝخكٛقاّ ،أز٣
سعب اهلل بٓذاح نبرل َٗاّ َعععع ١يًُٓع ١َٛايعطب ،١ٝبٗصا ايكسض أ ٚشاى،
َٚا َٝع ٖصا اؿعب ٖ ٛأْ٘ اغتطاع دصب تعاطف ؾعيب عطب ،ٞعدل
تٗ ٌٜٛزٚض ٙيف ايكطاع َع إغطاٚ ،ٌٝ٥إىل سس َا غشب ايبػاط ٚا٭نٛا٤
عٔ ا٭زٚاض ايعطبٚ ،١ٝست ٢ايفًػط ١ٝٓٝيف ايكطاعٚ ،إيباغ٘ ْعع ١طا٥ف١ٝ
تعٗط ايسٚض ايؿٝع ٞايبطٛي ٞيف َكا ١َٚإغطاَ ،ٌٝ٥كابٌ ايسٚض املتداشٍ
بٌ ٚاملتٛاطَ ٧ع اإلغطاًٝٝ٥ني يًػٗٓٚ ،١ايعطب ز ٕٚتفطٜل بني غٝاغات
أْعُ ١سانُٚ ١بني َٛاقف ؾعب ١ٝعطبٚ ،١ٝا٭َط يف احملكًٜ ١كب يف
خسَْ ١عاّ  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝيٓاس ١ٝإنعاف املٓع ١َٛايعطبٚ ١ٝدطٖا ملعاضى
داْبٚ ،١ٝتؿتٝت ٚتفهٝو اي٤٫ٛات شات ايطابع ايٛطين ٚايعطٚب.ٞ
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ضغِ َا يف املٛقف "اؿعب اي٬تَ َٔ "ٞكازض ٠ايفعٌ ايعطبٞ
ٚايفًػطٝين ايفاعٌ َٚ-ا ظاٍ فاعَ ّ٬ع َا ٜعذل َٔ ٜ٘نعف سايٝا -أنجط
َٔ قطٕ يف قه ١ٝايكطاع َع إغطا ،ٌٝ٥فإٕ ٚاقع ا٭سساخ ٜكتهَٓ ٞطكاّ
آخط ٜ ٫عٌُ يكاحل سعب اهلل ٚإٜطإ.
غبكت اإلؾاض ٠إىل إٔ اشلسف ا٫غذلاتٝذ ٞاإلغطا ًٞٝ٥يف يبٓإٖٛ ،
اغتبعاز ايفاعً ١ٝايفًػط ١ٝٓٝيف َكا ١َٚإغطا َٔ ٌٝ٥زاخٌ يبٓإ ،ايبًس
ايكػرل ٚايهعٝف ايص ٟميهٔ ايفكا ٌ٥ايفًػط َٔ ١ٝٓٝايتشطى عط١ٜ
أندل ،بعهؼ بًسإ اؾٛاض ا٭خط ٣شات ا٭ْعُ ١ايكٚ ١ٜٛايهجاف ١ايػهاْ١ٝ
ايكازض ٠عً ٢اَتكام أ ١ٜأْؿط َٔ ١ايفًػطٝٓٝني غُٝا بعس تٛقٝع َكط
ٚا٭ضزٕ اتفاقات غَ ّ٬ع إغطاٚ ،1ٌٝ٥ق ٠ٛقبه ١ايٓعاّ ايػٛض ٟاييت
َهٓت َٔ قُٛز اتفام اشلسْ ١بني غٛضٜا ٚإغطآَ ٌٝ٥ص .ّ3011
عً ٢إثط تسَرل ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُكا ١َٚايفًػط ١ٝٓٝيف يبٓإ غٓ١
ٚ ،ّ3019خطٚز قٝازَٓ ٠عُ ١ايتشطٜط إىل تْٛؼ ،تهفًت سطن ١أٌَ يف
َٓع أ ١ٜعٛزْ ٠ؿط ١يًفكا ٌ٥ايفًػط ١ٝٓٝبعس اْ٫ػشاب اإلغطاًٞٝ٥
َٓتكف ايجُاْٝٓٝات ٚتٛىل سعب اهلل عًُ ١ٝاؿً ٍٛيف اؾٓٛب ايًبٓاْٞ
بس ّ٫عٔ ايفًػطٝٓٝنيٚ ،قاّ مبٓاٚؾات يف غٓٛات َتكطعَ ١ع اإلغطاًٝٝ٥ني
َهٓت٘ َٔ انتػاب َؿطٚع ١ٝايػٝطط ٠عً ٢اؾٓٛبٚ ،بٓا ٤قٛات٘ ايعػهط١ٜ
ؼت ٜافط ١املكاٚ .١َٚيٝؼ َٔ ايعػرل فِٗ أْ٘ ي ٛنإ تٛد٘ سعب اهلل
ٚإٜطإ قازقاّ يف قه ١ٝايكطاع َع إغطا ٌٝ٥٭َهٔ تٛفرل قاعس ٠إلعاز٠
تفع ٌٝاملكا ١َٚايفًػط َٔ ١ٝٓٝاؾٓٛب ايًبٓاْ ٞايص ٟبات ٜتُتع بعُل
اغذلاتٝذ ٞاغتجٓا ٞ٥بعسَا متهٔ اإلٜطاْ َٔ ٕٛٝاشل ١ُٓٝعً ٢اـط
اؾػطايف املُتس َٔ طٗطإ إىل سسٚز زٚي ١ايهٝإ ايكَٗ ْٞٛٝع زٚضٖا
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ٚاملٛايني شلا يف ايعطام ٚغٛضٜا ،غ٬ف قطاع غع ٠ش ٟايطقع ١اؾػطاف١ٝ
ايكػرلٚ ،٠إساط ١إغطا ٌٝ٥ب٘ َٔ أنجط ا٫ػاٖاتٚٚ ،قٛع املٓفص ايػطبٞ
بني َكط املٛقع ١اتفاقٝات غَ ّ٬ع اإلغطاًٝٝ٥نيٚ ،بني ؾطٜط غاسًٞ
قكرل متتًو إغطا ٌٝ٥ايكسض ٠ايعػهط ١ٜعً ٢سكاض ٫ٚ ،ٙىتًف ا٭َط
نجرلا بايٓػب ١يًهف ١ايػطب.١ٝ
بايعٛز ٠إىل إغطا ،ٌٝ٥نإ َٔ ايٛان إٔ ايػٝاغ ١اإلغطا ١ًٝٝ٥سطٜك١
عً ٢إخ ٤٬دٓٛب يبٓإ َٔ ايػ٬ح ايفًػطٝين -يف َع ١ٝأ ٟفك-ٌٝ
ٚاغتبعاز أ ١ٜاستُاي ١ٝيعٛز ٠ايٓؿاط ايفًػطٝين املكآٖ ّٚاى ،عدل خًل
سعاّ أَين أَٓ ٚطك ١عاظي ١يف اؾٓٛبٚ .مل ٜهٔ نِ اؾٓٛب ايًبٓاْٞ
ٖادػاّ إغطاًٝٝ٥اّٚٚ ،اقع اؿطٚب ايعطب ١ٝاإلغطا٪ٜ ١ًٝٝ٥نس ٖصا ،يصيو
اْػشب اإلغطا ًٕٛٝٝ٥عكب ث٬ث ١أؾٗط َٔ عًُ ١ٝايًٝطاْ ٞيف ،ّ3011
ٚيف نطبتٗا ملٓعُ ١ايتشطٜط ايفًػط ،١ٝٓٝمتهٓت َٔ اغتكساض قطاض َٔ
فًؼ ا٭َٔ أزخٌ قٛات سفغ غ ّ٬إىل دٓٛب يبٓإ ٚيهٔ ٜبس ٚإٔ
ايكطاض مل ٜهٔ نافٝاّ ،فػعٚا يبٓإ َط ٠ثاْ ١ٝيف َٚ ،ّ3019ا تبع٘ َٔ اؾذلاط
إغطا ٌٝ٥يف اتفام
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َا ّ3011 ٜٛاْ٫ػشاب َكابٌ خطٚز ايكٛات

ايػٛضَٓٚ ١ٜعُ ١ايتشطٜط ايفًػطَٚ ،١ٝٓٝا سسخ خطٚز َٓعُ ١ايتشطٜط
ٚبكا ٤ايػٛضٜني.
ظًت إغطا ،ٌٝ٥تعًٔ َطاضاّ َٛافكتٗا عً ٢اْ٫ػشاب َٔ دٓٛب يبٓإ
ؾطٜط ١نُإ أَٓٗا َٔ خَٓ ٍ٬طك ١عاظيٚٚ ،١عس إٜٛٗز باضاى إثط فٛظٙ
مبٓكب ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤يف  ّ3000باْ٫ػشاب َٔ دٓٛب يبٓإ يف ،ّ9999
إش ناْت قٛات إغطا ١ًٝٝ٥قً ١ًٝتتٛادس س ٍٛايؿطٜط اؿسٚز ٟزاعُ١
يًًُٝٝؿٝات ايًبٓاْ ١ٝاملٛاي ١ٝشلاٚ ،بايفعٌ اْػشب اإلغطأَ ًٕٛٝٝ٥
داْب ٚاسسٚ ،ز ٕٚعًُٝات اؾتبانات ََُٗ ١ع ايًبٓاْٝني ،يهٔ غطعإ
326

َا قفعت اٯي ١اإلع ١َٝ٬اإلٜطاَْٛٚ ١ٝايٗٝا بتذٝرل اْ٫ػشاب عً ٢أْ٘
اْتكاض ؿعب اهللٚ .بعس غت غٓٛات سسثت َػطس ١ٝسطب ٚ ّ9991اييت
درلٖا سعب اهلل بايهاٌَ ملكًشت٘ ٚيإلٜطاْٝني َٔ ٚضا ٘٥ضغِ َؿاضن١
أططاف أخط ٣يف ايعًُٝات ايعػهطٚ ،١ٜنايعاز ٠ضافل املػأي ١نذ إعَٞ٬
ٖاٜ ٌ٥كٛض َا سكٌ عً ٢أْ٘ نػط ٭غطٛض ٠اؾٝـ اإلغطا ًٞٝ٥عذعت
عٓ٘ اؾٛٝف ايعطب ١ٝيف ايػابل ،بُٓٝا ي ٛقاضْا َا سسخ يف دٓٛب يبٓإ
يتها ٍ٤أَاّ َا سكٌ َٔ َكا ١َٚيف غع،9931 ،9939 ،9991 ،9991 ٠
ٖ ّ 9931صا إشا متاؾٓٝا َع َكٛي ١اْ٫تكاض ،بُٓٝا ْتر عٔ سطب ّ9991
قطاض فًؼ ا٭َٔ ضقِ " "3193ايص ٟسكل إلغطا ٌٝ٥أخرلاّ َٓطك ١أَٓ١ٝ
عاظي ١متتس عؿطات ايهًَٛٝذلات يف ايعُل ايًبٓاْ ٞإىل ْٗط ايًٝطاْ،ٞ
َ ٖٛٚا ناْت تػع ٢إي ٘ٝإغطآَ ٌٝ٥ص عًُ ١ٝايًٝطاْ ٞيف ،ّ3011
ٚسككت٘ ٚاقعاّ بعس َا ٜكاضب ث٬ثني عاَاّ ،يف عٗس (َكا ١َٚسعب اهلل)،
ٚبس َٔ ّ٫ايهًف ١ايػٝاغٚ ١ٝاملايٚ ١ٝايعػهط ١ٜيإلغطاًٝٝ٥ني يف ايتأَني
املباؾط يًُٓطك َٔٚ ١خ ٍ٬أتباعٗا ايًبٓاْٝني ،أقبشت يسٜٗا مبٛدب
ايكطاض ا٭مم ٞيف َٓ" ّ9991طك ١أَٔ" بس ٕٚنًف ١تُصنطٚ ،يًتصنرل ،فكس
أعًٔ سعب اهلل َٛافكت٘ عً ٢ايكطاض ست ٢قبٌ اإلغطاًٝٝ٥ني أْفػِٗ.
َاظاٍ نجرل َٔ ايعطب َبٗٛض ٜٔععب اهلل ٚٚاقعني ؼت تأثرل زعاٜت٘،
ٚايسعا ١ٜاإلٜطاْ ،١ٝضغِ إٔ َكاضْات بػٝط ١يًٛقا٥ع تعٗط ساي ١ايتدسٜط،
فاؿعب َٓص

9991

-يًعاّ  -9999تهاز مل ؼكٌ بٚ ٘ٓٝبني اإلغطاًٝٝ٥ني

 ٫ٚستَٓ ٢اٚؾات بػٝطٚ ،١باغذلداع َا قبٌ تسخٌ سعب اهلل يف ايكطاع
َع إغطا ٌٝ٥ميهٔ إٔ ْط ٣فاضم ايكساّ بني ايفًػطٝٓٝني ٚاإلغطاًٝٝ٥ني
عدل ا٭ضان ٞايًبٓاْٚ ،١ٝبني ا٭خرلٚ ٜٔبني سعب اهلل.
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ٚع ٠ٚ٬عً ٢نٌ َا غبلَ ،جٌٓ اؿعب ناَتساز طبٝع ٞيًٓؿاط ايؿٝعٞ
ايفاضغ ٞأزا ٠يف خًدً ١ايكف ايعطب ٞاإلغ ،َٞ٬نُا ٜتبني َٔ زٚض
سعب اهلل ست ٢يف قطاع٘ يػٓٛات َع سطن ١أٌَ ،ثِ زٚض ٙاملباؾط يف
ايكطاعني ايػٛضٚ ،ٟايعطاقٚ ،ٞاملتٛاض ٟيف ايٚ ،ُٔٝبايتاي ٞميهٔ َٔ
باب اإلْكاف َٛاظْ ١تأثرل سعب اهلل َٓص ْؿأت٘ يف ايٓ َٔ ٌٝإغطا،ٌٝ٥
مبكابٌ َا ْاٍ َٔ ايعطب.
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الكاعذة وداعش
َٔ يبٓإ غطب اؾٓاح ايعطب ٞا٭غ ،ٟٛٝإىل ؾطق٘ ،إىل ايعطام ،اجملاٍ
ا٭ِٖ يًتُاؽ ٚايتساخٌ ايػاَ ٞايفاضغ ٞأ ،ّ٫ٚفايعطب ٞايفاضغ ٞتايٝاّ،
َٚط ٠أخطٜ ٣سخٌ ايعطام نعٓكط  ٫غٓ ٢عٓ٘ يف قطاٚ ٠٤تفػرل
ايػًٛنٝات ايفاضغ ١ٝسٝاٍ اإلطاض ايعطب ٞاإلغ.َٞ٬
مت ايتططم غابكاّ يًشطب ايعطاق ١ٝاإلٜطاْٚ ١ٝاييت أظايت عٔ ايعامل،
ٚايؿعٛب ايعطب ،١ٝايػطا ٤ايهجٝف يؿعاضات ايعسا ٤اإلٜطاْ ٞيف ايعٗس
اـُٝين "يًؿٝطاْني" أَطٜها ٚإغطا ،ٌٝ٥بعهؼ َا نإ قاُ٥اّ بايفعٌ َٔ
تعا ٕٚبني ايس ٍٚايج٬خ.
اٯٕ غٓٓتكٌ بؿهٌ َكتهب إىل قطا ٠٤إٜطإ  ١ٜ٫ٚايفك َٔ ٘ٝخٍ٬
املًف ايعطاق ٞأعكاب ايػع ٚا٭َطٜه ٞاملباؾط ٚاست ٍ٬ايعطام ٚايكها٤
عً ٢غًطت٘ ايػٝاغ ١ٝشات ايتٛد٘ ايك َٞٛايعطٚبْٚ ،ٞطنع أنجط عً٢
تساعٝات ايػع ٚا٭َطٜه ٞيف بطٚظ ايكاعسٚ ٠زاعـ عً ٢ايػاس ١ايعطاق،١ٝ
ٚع٬ق ١إٜطإ با٭َط.
تٛىل ا٭َطٜه ٕٛٝإزاض ٠ايعطام َباؾط ٠يف ايبسا ،١ٜثِ عدل ٚن ٤٬شلا،
اؾًيب ثِ ع ،ٟٚ٬إ ٫أُْٗا مل ٜهْٛا ٜتُتعإ بكسض ُٜصنط َٔ ايكاعس٠
ايؿعب ،١ٝنُا إٔ اػاٖاتُٗا ايعًُاْ ،١ٝإىل سس َا ،مل تهٔ ؽسّ فهط٠
تٓؿٝط ايطا٥ف ١ٝايس ١ٜٝٓيف املٓطك ١فًذأ ا٭َطٜه ٕٛٝإىل إٜطإ  ١ٜ٫ٚايفك،٘ٝ
عدل ا٭شضع اؾاٖع ٠املٛاي ١ٝإلٜطإ ،ايػٝاغٚ ١ٝايعػهط ،١ٜنشعب ايسع،٠ٛ
ٚاجملًؼ ا٭عً ٢يًجٛض ٠اإلغ ١َٝ٬يف ايعطامٚ ،فًٝل بسض ٚدٝـ املٗس،ٟ
ٚاغتطاع أْكاض  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝايعطاق ٕٛٝبفهٌ اإلَهاْٝات املتاس ١عً٢
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ناف ١ا٭قعس ،٠خٓل ا٭قٛات ايؿٝع ١ٝاملعاضنَ ،١جًُا فعٌ ْعطاِٖ٩
اإلٜطاْ َٔ ٕٛٝقبٌ ،ثِ انططٛا بٖٛ ٬از ٠يف أعُاٍ اْتكاَ َٔ ١ٝايعطاقٝني
ؼت َػُٝات كتًفَٗٓ ،١ا ادتجاخ ايبعحٚ ،سٌ اؾٝـ ايعطاقٖٞٚ ،ٞ
َػُٝات ؼٛيت َٔ قبػتٗا ايػٝاغ ١ٝيف نجرل َٔ ا٭سٝإ إىل تكفٝات
دػسٚ ،١ٜعًَ ٢ػاض خسَ ١ا٭دٓس ٠ا٭َطٜه ١ٝاإلغطا ١ًٝٝ٥اإلٜطاْ ،١ٝدط
عُ ١ٜ٫ٚ ٤٬ايفك ٘ٝايعطام إىل َػتٓكع طا٥ف ٞمل تكتكط َفاع ً٘ٝعً٢
ايعطام فشػبٚ ،ميهٔ اعتباض َؿٗس َٚهإ إعساّ ايطٝ٥ؼ ايعطاقٞ
ايػابل قساّ سػني تسؾٓٝا أَطٜهّا إٜطاْٝاّ يًُٓعطف ايطا٥فٚ ،ٞيًتصنرل
ٚايتٓ ،ٜ٘ٛفكس ٚافل ا٭َطٜه ٕٛٝعً ٢إعساّ ايطٝ٥ؼ يف َكط ايؿعب١
اـاَػ ١ايتابع ١يًُدابطات ايعطاق ٖٞٚ ،١ٝايؿعب ١اـاق ١بايتعاٌَ َع
ايٓؿاطات اإلٜطاْ.١ٝ
متهٔ ْعاّ ايعطام (قبٌ ايػع ٚا٭َطٜه ٞاإلٜطاْ ،)9991 ٞبٓذاح نبرل
َٔ َٛادٗ ١ايتٓعُٝات ايس ١ٜٝٓاملتططف ١بهافَ ١ػُٝاتٗا ،إ ٫إٔ فُٛعَٔ ١
ؾباب ايعطام تأثطٚا نجرلاّ مبا ٚقف عطن ١ايكش ٠ٛيف املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ،١ٜاييت ميهٔ اعتباضٖا إسس ٣تساعٝات فؿٌ قاٚي ١املتؿسز دُٗٝإ
ايعتٝيب يف ايػٝطط ٠عً ٢اؿطّ املهٚ ،ٞزعٛت٘ إلغكاط ايٓعاّ ايػعٛزٟ
أغ ٠ٛمبا فعٌ اإلٜطاْ ٕٛٝيف ايكها ٤عً ٢سهِ ايؿاٚ ،ٙبسأ استهاى بعض
ايؿباب َباؾط ٠با٫ػا ٙايػطٚض ٟأسس املهْٛات ايكشٚ ،١ٜٛتك ّٛيف
أغاغٗا عً ٢إسٝا ٤ايػًف ١ٝاؾٗازٚ ،١ٜيف ايعاّ  ّ3001أعًٔ دٗازٕٜٛ
عطاق ٕٛٝيف َٓطك ١عً ٢اؿسٚز اإلٜطاْ ،١ٝمبشافع ١ايػًُٝاْ ١ٝبهطزغتإ
ايعطام ،تأغٝؼ مجاع ١أْكاض اإلغ ّ٬اييت تٛافط شلا يف ايعاّ ايتاي ٞايسعِ
ٚاإلغٓاز َٔ املدابطات اإلٜطاْ ١ٝاييت اؾتٗط اضتباط اؾُاع ١بٗا ،بٗسف
ايكٝاّ بعًُٝات عػهط ١ٜنس نباط ا٭َٔ ٚاملدابطات ٚايكٝازات ايبعج،١ٝ
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ٚنإ َٔ بني ْؿطا ٤أْكاض اإلغ ّ٬أمحس اـ ١ًٜ٬املؿٗٛض بـ"أبَ ٛكعب
ايعضقا "ٟٚايص ٟتطزز عً ٢إٜطإٚ ،أغؼ ٫سكاّ َع فُٛع َٔ ١أْكاض
اإلغ" ّ٬نتا٥ب ايتٛسٝس ٚاؾٗاز" بعس زخ ٍٛايكٛات ا٭َطٜه ١ٝايعطام،
ْٚؿأ بني مجاع ١ايعضقاٚ ٟٚفكا ٌ٥غًف ١ٝدٗازَ ١ٜعاز ١ٜيًتٛادس
ا٭َطٜه ٞيف ايعطام تعا ٕٚخذٌ ،نعف أنجط عكب َباٜع ١ايعضقاٟٚ
٭غاَ ١بٔ ٫زٕ ظع ِٝايتٓع ِٝايسٚي ٞيًكاعسٚ ٠تػٝرل اغِ مجاعت٘ إىل
"قاعس ٠اؾٗاز يف ب٬ز ايطافسٚ ،"ٜٔنإ ايتعا ٕٚبني ا٭خرلٚ ٠ايفكاٌ٥
املػًشٜ ١تكًل خاق ١خَ ٍ٬عطن ١ايفًٛد ١ا٭ٚىلٚ ،خساع ايعضقاٟٚ
يـ"اؾٝـ اإلغ َٞ٬يف ايعطام" ٚأخص ٙايكٓكٌ اإلٜطاْ ٞاملدتطف
يسٚ ِٜٗإط٬ق٘ ز ٕٚأَ ٟكابٌ ًَُٛؽ َٔ اإلٜطاْٝني.
اؿاٍ إٔ ع٬ق ١ايكاعس ،٠ثِ زاعـ بإٜطإ  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝتجرل ايهجرل َٔ
ا٭غ ،١ً٦فإشا نإ اـطاب ايػٝاغ٫ ٞبٔ ٫زٕ غرل طا٥فٜ ٫ٚ ،ٞعتدل إٔ
ٖٓاى َا ٜسع ٛإىل قاضب ١تٓع ُ٘ٝيٓعاّ  ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝايؿٝع" ٞايطافه"ٞ
ضغِ اـ٬ف ايعكا٥سٚ ٟايسٜين ايؿسٜس ،فإٕ ايك٬ت ايػابك ١يًعضقاٟٚ
نفطز بإٜطإ ،ثِ نأسس ْؿطا ٤مجاع ١أْكاض اإلغٜ ّ٬هع إٜطإ يف خاْ١
املتُٗني مبػاْسَ ٠ا يًعضقاٚ ٟٚمجاعت٘ اييت تطٛضت ٫سكاّ إىل "تٓعِٝ
ايسٚي ١اإلغ "١َٝ٬أَ ٚا عطف بتٓع ِٝزاعـ ،بٌ مما نإ َتسا ٫ٚيف
بعض ا٭ٚغاط ايعطاق ١ٝإٔ زاعـ إسس ٣املًٝؿٝات ايتابع ١إلٜطإ.
ٖٓاى اتٗاَات إلٜطإ بإٜٛاٚ ،٤تٗطٜب أفطاز َٔ ايكاعسٚ ،٠أقطبا٫ ٤بٔ
٫زٕ عدل أضانٗٝا ،بعس اْٗٝاض زٚي ١طايبإ يف أفػاْػتإَ ،ا ٜٛس ٞبتعإٚ
َا ٫ ،غُٝا ٚإٔ ايكاعس ٠ثِ زاعـ مل ٜكَٛا بعًُٝات أَٓٚ ١ٝعػهط ١ٜيف
إٜطإ ،عً ٢خ٬ف اغتٗسافات طايت ز ٫ٚعطبٚ ١ٝإغ ،١َٝ٬املفذلض أْٗا
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َٔ ايٓاس ١ٝاملصٖب ١ٝايعاَ َٔ ١املصٖب ايػين ايص ٟت٪نس فكا ٌ٥ايػًف١ٝ
اؾٗاز ١ٜايتعاَٗا ب٘ ،يهٔ بططٜكتٗا اـاق ١طبعاّ.
ضمبا نإ ابٔ ٫زٕ ،نُا تهؿف َٔ ٚثا٥ل عجط عًٗٝا ا٭َطٜه ٕٛٝأثٓا٤
عًُ ١ٝقتًٜ٘ ،عتدل قتاٍ ايس ٍٚغرل اإلغ ١َٝ٬أٚيَ ،١ٜٛع تطٜج٘ يف إقاَ١
ٜ٫ٚات إغ ١َٝ٬أ ٚاغتٗساف ز ٍٚفتُعٗا َػًِ ،ضمبا نإ يصيو عاظفّا ٖٛ
ٚتٓع ُ٘ٝعٔ اإلنطاض بإٜطإٖ ،صا إشا اغتبعسْا أ ١ٜع٬قات اغتدباض ١ٜبني
اؾاْبني ،يهٔ ا٭َط ٜبسَ ٚػتػطباّ َع تٓع ِٝزاعـ ،ايص ٟأقٓع ا٭ب
ايطٚس ٞي٘ ،أبَ ٛكعب ايعضقا ،ٟٚأغاَ ١بٔ ٫زٕ قبٌ َباٜعت٘ بإٔ ٜهٕٛ
يفطع ايكاعس ٠يف ايعطام خكٛقٚ ،١ٝإزاض ٠شات ،١ٝػعٌ اؿطب ايطا٥ف١ٝ
نس ايؿٝع ١أٚيٚ ،١ٜٛايؿطٚع يف إقاَ ١زٚي ١إغ ،١َٝ٬عذ ١إٔ اغتٗساف
ايؿٝع ١غٝعٜس َٔ ؾعبٚ ١ٝق ٠ٛايكاعس ٠يف ا٭ٚغاط ايػٓ ١ٝايعطاق ١ٝاملػتا٠٤
َٔ ايػًٛنٝات ايطا٥ف ١ٝيًشطنات ٚايػٝاغٝني ايؿٝع ١املػٝطط ٜٔعً٢
َفاقٌ ايسٚي ١ايعطاقٚ ،١ٝبايتاي ٞنإ َٔ ايطبٝعٚ ٞفكاّ يًُٓطل ايطا٥فٞ
يساعـ إٔ تك ّٛبعًُٝات نس إٜطإ ٚاملٛايني شلا َٔ ؾٝع ١ايعطام،
خكٛقاّ أعكاب ايػٝطط ٠اؾػطاف ١ٝيساعـ عًَٓ ٢اطل ٚاغعَٔ ١
ايعطام بٗٓٝا قافعات متتًو ؾطٜطاّ سسٚزٜاّ طَ ّ٬ٜٛع إٜطإ ،يهٔ َا
سسخ ،باغتجٓا ٤عًُٝات اغتٗساف َطاقس ؾٝع ١ٝعطاق ،١ٝإنعاف ايفكاٌ٥
ايٛطٓٚ ١ٝايػٓ ١ٝايعطاقٚ ،١ٝإع ٕ٬أب ٛبهط ايبػساز ،ٟايصْ ٟكب ْفػ٘
خًٝف ١يًُػًُني ،ايػعٛز ١ٜضأؽ ا٭فع ٫ ،٢إٜطإ ،سػب َا ٜتبازض إىل
املٓطل ايساعؿ ٞايطا٥ف ،ٞػا ٙايعطاقٝني عًُٝاّ املتكاعس عً ٢أثط اْؿكام
زاعـ عٔ ايكاعس ٠بعس َكتٌ بٔ ٫زٕ.
مبشاٚي ١يتفػرل ،قً ١زٚض زاعـ يف ايعطامٚ ،يف غٛضٜا أٜهاّ ،بإٜطإ،
ْػتطٝع ايتأنٝس عً ٢إٔ زاعـ ٚفط غٝاغٝاّ ٚعػهطٜاّ خسَ ١دً ١ًٝيٓعاّ
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 ١ٜ٫ٚايفك ،٘ٝأسس دٛاْبٗا إهاز زفع ١دسٜس ٠يْ٬كػاّ ٚعسّ ا٫غتكطاض يف
ايعطامٚ ،إؾػاي٘ عٔ أزا ٘٥زٚضاّ ٜتٓاغب َع قٛت٘  -يف ايٛنع ايطبٝع- ٞ
يف ايكهاٜا ايعطبٚ ،١ٝنصيو َهٓت زاعـ َٔ تٛفرل غطاَ ،٤كبٍٛ
َٚؿطٚع زٚيٝاّ ،يًُعٜس َٔ ايتٛغٌ ٚايتشهِ اإلٜطاْ ٞيف ايعطام غٛا٤
بايتٛادس املباؾط يًشطؽ ايجٛض ٟاإلٜطاْ ،ٞأ ٚبتك ١ٜٛأشضعٗا ايطا٥فٖٓ ١ٝاى
ٚػُٝع ايهجرل َٔ ايتؿه٬ٝت املًٝؿا ١ٜٚايتابع ١شلا يف َا زل ٞبـ"اؿؿس
ايؿعيب" ٚإعطا ٘٥قبػ ١ضزل ،١ٝزغتٛضٚ ١ٜقاْ َٔ ،١ْٝٛدٗ ١تعتدل ٙأسس
َهْٛات اؾٝـ ايعطاق َٔٚ ،ٞدٗ ١ثاْ ١ٝت٪نس اغتك٬يٝت٘ ،أَا اشلسف
ايػٝاغٚ ٞايطا٥ف ٞا٫غذلاتٝذ ٞفٝتُجٌ يف تكس ِٜقٛضتني أغاغٝتني
يإلغ ّ٬يف ايعامل ،أُٖ٫ٚا ،غًبٜ ١ٝعدل عٓٗا اإلغ ّ٬ايػين ايص ٟفطر
ايػًف ١ٝاؾٗازٚ ١ٜاؿطنات اإلضٖابٚ ،١ٝايجاْ ،١ٝإهابٚ ١ٝميجًٗا اإلغّ٬
ايؿٝع ٞايفاعٌ زٚيٝاّ يف قاضب ١اإلضٖاب يف َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغطٖٛٚ ،
اإلغ ّ٬ايصٜ ٟسٚض غٝاغٝاّ س ٍٛايسٚي ١ايؿٝع ١ٝاإلٜطاْ.١ٝ
ٚهب إٔ ته ٕٛإٜطإ  ١ٜ٫ٚايفك ٖٞ ٘ٝقٛض اإلغ ّ٬ايؿٝع ٞيف
تكٛض قازتٗاٚ ،شلصا ايػبب ئ ٜكبًٛا بعطام َػتكط ٚق ٟٛست ٢يف ظٌ
زٚي ١وهُٗا ؾٝعَ ١تسٚ ،ٕٜٛٓي ٛعًَٛٓ ٢اٍ  ١ٜ٫ٚايفك ،٘ٝفصيو غٝعين
بؿهٌ أ ٚبآخط ؼ ٍٛقبً ١ؾٝع ١ايعامل َٔ طٗطإ إىل بػساز اييت ٜطقس عً٢
تطبتٗا أِٖ أ ١ُ٥ايؿٝعٚ ،١تهِ يف دػطافٝتٗا املٓاطل املكسغ ١يس٣
ايؿٝع ،١ايٓذف ٚنطب.٤٬
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ساٖ ٍٚصا ايكػِ إٔ هس تفػرلاّ يًػًٛنٝات ايفاضغ ١ٝسٝاٍ املٓطك١
ايعطب ،١ٝايعسا ١ٝ٥يف تٛدٗاتٗا ايعاَ ١ايفعًٚ ،١ٝشيو عدل عًُ ١ٝتتبع
شٖبت يف ايعَإ إىل ٚقت ْؿ ٤ٛاإلَدلاطٛض ١ٜايفاضغٚ ،١ٝتؿهٌ ٖٜٛتٗا،
ٚتطٛض ٖص ٙاشل ١ٜٛيًُػاعس ٠يف َبتػ ٢ايفِٗ.
ٚمت تسع ِٝايفطن ١ٝايتفػرل ١ٜبأَجً ١تهُٓت بعهٗا اإلؾاض ٠ايعابط٠
ملػاض ايع٬قات ايفاضغ ١ٝايعطبٚ ،١ٝاؾتٌُ بعهٗا اٯخط عً ٢قسض َٔ
ايتفاقَ ،ٌٝع ايذلنٝع عًٚ ٢قا٥ع قطٜب ١تطتبط بفذل ٠سهِ امل٪غػ ١ايس١ٜٝٓ
اإلٜطاْ ١ٝبٓعط ١ٜ٫ٚ" ١ٜايفك "٘ٝاـُ.١ٝٓٝ
ٜٚأت ٞاٖ٫تُاّ بٗص ٙايفذل ٠ملا تجرل َٔ ٙايتباؽ ٚنباب ١ٝتعٝل
اغتٝعاب سكا٥ل املٛقف ايفاضغ ٞاإلٜطاْ َٔ ٞاملؿٗس ايعطبٚ ،ٞبعض
ق٬ت٘ اـاضد.١ٝ
اْطًكت عًُ ١ٝايتفػرل َٔ فطن ١ٝتطدع ايػًٛنٝات ايفاضغَ ١ٝع
ايعطب إىل قاعس ٠ثكافٜٖٛ ١ٝات ١ٝأنجط مما ٖ ٞفعاي ١ٝغٝاغٚ ،١ٝإٕ نإ َٔ
ايكعب فو ا٫ضتباط بني ٖص ٜٔايعاًَني ،ايجكايف ايهأَ ٚغرل املطٞ٥
بٛنٛحٚ ،ايػٝاغ ٞايعاٖط ،أَا ايػبب فٝعٛز إىل كع ٕٚثكايف غٝاغ ٞعِ
َععِ اؿهاضات ايكسميٜ ١تًدل يف َفٗ ّٛاؿانِ املكسؽَٚ ،ا ٚغعت٘،
أ ٚظازت عً ٘ٝايجكافتإ املت٬قشتإ ،ايٛٗٝزٚ ١ٜايعضازؾت َٔ ،١ٝبٓاَ ٤فاِٖٝ
ا٭غطٚ ،٠ايكب ١ًٝاملكسغ.١
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عٓسَا تًكت اإلَدلاطٛض ١ٜايفاضغ ،١ٝنطبتٗا ايػٝاغٚ ١ٝايعػهط١ٜ
ايكان ١ٝعًٜ ٢س ايعطب املػًُني ،ايبس ٚايتابعني اؾٛع ،٢يف املٓعٛض
ايفاضغْ ،ٞؿأ يس ٣ايٓدب ايفاضغ ١ٝاملٗع ،١َٚبٛع ٞأ ٚبسٚ ٕٚع ،ٞسطن١
َكا ١َٚغٝاغٚ ١ٝعػهط ،١ٜمل تهٔ ناف ١ٝإلؾباع ايٓعع ١ا٫غتع ١ٝ٥٬عً٢
ايعطبٚ ،إعاز ٠إسٝاٗ٥ا عدل أفعاٍ ثأض ١ٜاْتكاَ ١ٝتعازٍ َػت ٣ٛاشلعمي ١اييت
ْايتِٗ َٔ ايعطب املػًُني ،فًذأ ايفطؽ إىل ايباب ايجكايف نبس ٌٜفاعٌ
ٜهطب اؿهاض ٠ايعطب ١ٝاإلغ ١َٝ٬ايٓاؾ ١٦يف ايعُلٜٚ ،هُٔ اغتُطاض
ايفعٌ اْ٫تكاَ ٞعدل ايعَٔ.
ٚيف ايكسز اعتدل املدع ٕٚايٓفػ ٞايفاضغ ،ٞاإلغَ ّ٬عط ٢عطبّٝا
َػ ّ٫ٚ٪عٔ اْط٬م املاضز ايعطب َٔ ٞقُكُ٘ ٚاْكهان٘ عً٢
اإلَدلاطٛض ١ٜايػاغاْٚ ،١ٝ٭ٕ اإلغ ّ٬متهٔ نس َٔ ٜٔايؿدك ١ٝايعطب١ٝ
ٜكعب ،بٌ ٜػتش ٌٝاقت٬ع٘ ،فكس اْتكٌ ايفعٌ ايفاضغَ َٔ ٞهُاض
املٛادٗ ١إىل َهُاض ا٫ستٛا َٔ ،٤خ ٍ٬إعاز ٠تسٜٚط ايس ٜٔاإلغ َٞ٬يف
ايٛعا ٤ايجكايف ايفاضغ ،ٞإلْتاز ْػد ١إغ ١َٝ٬فاضغ ١ٝتتٛىل عًُ١ٝ
اْ٫تكاّ.
ايٛاقع إٔ اإلغ ّ٬متهٔ نس ،ٜٔيف ْفٛؽ ايعطبٚٚ ،نع أغؼ
َٛٚدٗات ثكاف ١إغ ،١َٝ٬إ ٫إٔ ايجكاف ١اؾسٜس ٠عً ٢خ٬ف ايس ٜٔناْت
عاد ١ؾٗس بٓاٚ ،ٞ٥يٛقت ،تتش ٍٛف ٘ٝإىل ْاظِ يًشٝا ٠اإلغ،١َٝ٬
ٚ٭غباب عسٜس ٠أخصت ايجكاف ١ايفاضغ ١ٝعً ٢عاتكٗا ايكٝاّ بعًُ ١ٝايبٓا٤
ٖصٚ ٙا٫مطاف بٗا عٔ احملسزات ايس ١ٜٝٓيإلغ ّ٬باػا ٙقبػٗا مبهْٛات
أغاغ ١ٝيف ثكاف ١ايفطؽ ،فشٛيت املتػرل ايكبً ٞيف ايؿدك ١ٝايعطب،١ٝ
َ ٖٛٚتػرل ثكايف ادتُاع ٞقابٌ يًتطٜٛط ٚايتبس ٌٜيف طبٝعت٘ ،إىل ثابت
زٜين ،اغتًِٗ َفٗ ّٛايعؿرل ٠املكسغَ ،١ا نإ ي٘ تساعٝات غًب ١ٝيف ايجكاف١
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اإلغ ١َٝ٬اْعهػت يف املػت ٣ٛايػٝاغ ٞعً ٢إهاز ساي ١اْكػاَ ١ٝزا١ُ٥
زاخٌ اجملتُع املػًِ أخصت َٓش ٢قطاعٝاّ ،عٓٝفاّ ،يف نجرل َٔ ا٭سٝإ،
اغتهٌُ بٓٝت٘ ايتسَرل ١ٜبطبط٘ مبفاٖ ِٝاغتكاب اؿل اإلشلَٚ ،ٞا ٜذلتب
عً َٔ ٘ٝثٛضَ ٠ػتُط٫ ٠غتعازٖ ٠صا اؿلٚ ،ايجأض َٔ املػتكبني.
نإ شلص ٙايبٓ ١ٝاإلٜسٜٛيٛد ١ٝزٚض َِٗ يف اغتٓعاف ايطاقات اإلغ١َٝ٬
عَُٛاّٚ ،ايعطب ١ٝخكٛقا ّ،يف دٗٛز غٝاغٚ ١ٝعػهطٚ ١ٜأَٓ ،١ٝزاخًٝاّٖٛٚ .
َا سسخ يف ايتاضٜذ اإلغ َٞ٬ؿكب َانَٚ ،١ٝاظاٍ وكٌ ايٚ ،ّٛٝبؿهٌ
باضظ يًعٝإ َٓص تٛي٬َ ٞي ٞإٜطإ ،ايػًط ١ايػٝاغَٚ ،١ٝا دطت٘ عً٢
املٓطك٬ٜٚ َٔ ١ت طا٥ف ،١ٝؽسّ عًُ ١ٝا٫غتُطاض يف إنعافٗا يكاحل
أدٓسات أَطٜهٚ ١ٝإغطا ١ًٝٝ٥يف ايٛقت ايطأٖ ٚاملؿهًَّ َٔ ،١خٍ٬
ؾعاضات إغ ،١َٝ٬املفذلض عٓس تطمجتٗا عًُٝاّ ،إٔ تكب يف ايتعاَ ٕٚع
املٓع ١َٛايعطبٚ ١ٝتععٜع عٛاٌَ قٛتٗا ،يهٔ ٚبٓٛع َٔ "ايتك "١ٝايػٝاغ١ٝ
تصٖب ايؿعاضات ايفاضغ ١ٝيف ططفٚ ،تصٖب ا٭فعاٍ إىل ايططف املكابٌ،
يسضد ١ػعًٓا ْ ٫تذٓ ٢إٕ ختُٓا بايك :ٍٛإٕ ايفطؽ عً ٢اغتعساز يكتاٍ
نٌ ايعامل ،يهٔ يف أضض ٚبسَا ٤عطب.١ٝ
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إٌ امليظْم٘ اإلٓدْٓلْجٔ٘ الػٔعٔ٘ تْلدت يف بدآاتَا مً إحطاع
بالظله ّالتَنٔؼّ ،لهيَا بدال مً تطْٓس ؾٔؼ مْاجَ٘ إٓدْٓلْجٔ٘ يف
إطاز اليـ اإلضالمٕ ،جلأت إىل تؿئع أدّاتَا الفهسٓ٘ ّالبػسٓ٘ مً
خازج املسبع اإلضالمٕ األؾٔلّ ،باالعتناد عل ٙاملادٗ الفهسٓ٘ ّالبػسٓ٘
املسجخ٘ يف مهْىَا للػدؿٔ٘ الفازضٔ٘ ال ي ثرست امتؿاف العكلٔ٘
الظاٍسٓ٘ ّاملباغسٗ للػدؿٔ٘ العسبٔ٘ -مادٗ اإلضالو األّىل -يف اخللفٔ٘
احلكازٓ٘ ّالثكافٔ٘ للػدؿٔ٘ الفازضٔ٘ ،ضاعدٍا يف ذلو أٌ الػدؿٔ٘
الطامٔ٘ ال ي ٓػهل العسب قطاعا ّاضعا ميَا ،مست حبال٘ غٔبْب٘ طْٓل٘ -
عدا عسب الٔنً ّالَْٔد إىل حد ما -جاٛت بعد الطكْط البابلٕ علٓ ٙد
الكْٗ الفازضٔ٘ الفتٔ٘ يف الكسٌ الطادع قبل املٔالدّ ،عل ٙمدٓ ٚفْم
األحد عػس قسىا فكد العسب حطَه احلكازٖ ما جعل غدؿٔتَه ضَل٘
االخرتام مً قبل الثكاف٘ الفازضٔ٘ قبل أٌ تتبلْز غدؿٔ٘ عسبٔ٘ جدٓدٗ
بفعل الدًٓ اجلدٓد (اإلضالو) ،فعْض الفسع خطازتَه يف مْاجَ٘
اإلضالو بتطسٓب ركافتَه ّإعادٗ مْقعتَا داخل الداٜسٗ اإلضالمٔ٘ مً
خالل تْفري أدّات بيا ٛامليظْم٘ الػٔعٔ٘ أّالّ ،متهيت بالفعل مً
التػهل اخلاف داخل اجملال اإلضالمٕ عرب اليحاح يف تْلٔد ؾٔػ٘
إضالمٔ٘ فازضٔ٘ تتنثل يف التػٔعّ ،راىٔا اضتطاعت اخرتام ما ميهً ّؾفُ
باجملال الطين عرب تطسٓب اليصعات الؿْفٔ٘ املتطسفّ٘ ،عرب اضتػالل عدو
الْعٕ الطين بالبئ٘ الػٔعٔ٘ املتػهل٘ خالل أنثس مً رالر٘ قسٌّ ٍحسٓ٘،
ّهلرا تبدّ نثري مً مكْالت اليصع٘ الػٔعٔ٘ مػتت٘ ّمتداّل٘ يف الْضط
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الرتار ٕ الطين نتنٔٔص علٕ بً أبٕ طالب بتْؾٔف اإلماو دٌّ غريِ مً
اخللفاّ ،ٛنرا تداخل الطسد التازخيٕ املؤدجل للعدٓد مً الْقاٜعّ ،غري ذلو
نثري.
يف اخلتاو مً املياضب التيُْٓ إىل أٌ ما جا ٛيف ٍرا الهتاب ،عرب نل
ؾفخاتُ الطابك٘ مل ٓهً أنثس مً مػسّع مكال٘ ،تطْزت ّتْضعت
تلكأٜا ،لهيَا مل تؿل إىل مطتْ ٚالبخث العلنٕ الؿازو يف التصاماتُ
الػهلٔ٘ ّاإلجسا ٜ٘ٔنالتْرٔل الدقٔل للنؿادز حطب األعساف التألٔفٔ٘
املتبع٘.
ّيف نل األحْال فإٌ ٍرا الهتاب ذلاّل٘ لإلضَاو يف إلكا ٛححس ّضط
مٔاِ خساف٘ جتاّشت اليكاؽ الفهسٖ ّالتازخيٕ اخلاف إىل داٜسٗ اجلدل
العاوّ ،ؾازت ذات ضطْٗ يف الهثري مً أحداث امليطك٘ العسبٔ٘
ّاإلضالمٔ٘.
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ذلند بً ذلند بً حئ ٙبً عبداهلل بً أمحد بً إمساعٔل بً احلطني بً أمحد شبازٗ.
 ّاعتند فُٔ عل ٙنتاب  -رلطْط  -زّق٘ األلباب ّحتف٘ األحباب ّبػٔ٘الطالب ّخنب٘ األحطاب مبعسف٘ األىطاب ،املػَْز مبػحس أبٕ عالم٘ ملؤلفُ ذلند
أبٕ عالم٘ (متْفٍ7044 ٙـ).
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