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إهداء
إىل روح "إسالم" ،دمعة عيين وجزح فؤادي
إىل روح إسالم؛ الذي يذكزني دوما أن للحياة نهاية وأني سألقى
ربي يوما مهنا طال بي العنز.

س ذَائِ َق ُة الْمَوْتِ ۗ وَإِوَّمَا تُوَفَّ ْونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَه زُ ْحسِحَ عَهِ
﴿ كُلُّ َوفْ ٍ
ر َوأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ َومَا الْحَيَاةُ الدُّوْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْ ُغرُورِ ﴾
النَّا ِ

" آل عمران " ٥٨١
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شكر وتقدير

جزٌم انشكز وعظٍى انخقدٌز ،أحقدو بهًا إنى قسى انعالقاث
اندونٍت بكهٍت انعهىو انسٍاسٍت بجايعت قسنطٍنت ،3انقسى انذي
أدركج ين خالل ححصٍهً انعهى عهى يقاعد يدرجاحه وأقسايه،
أننً ابنت هذا انىطن ،ابنت انجزائز ،فقد فخح أيايً أفق األيم فً غد
أفضم نهجايعت انجزائزٌت ،وأيد روحً وعقهً بزاد انًثابزة وانصبز
عهى طزٌق ححصٍم انعهى.
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م٣ضمت:
مً الجضلُاث الكاث٨ت والؿازىت واإلاخجضصة في ال٨ٟغ الؿُاس ي الخضًض ،وفي الخُاب ؤلاؾالمي
اإلاٗانغ ،مؿإلت الضًم٣غاَُت في الٗ٣ل الٗغبي والٗ٣ل ؤلاؾالمي ،والتي حٗبر ًٖ ٧ىجها اإلاهضع اإلا٣بى٫
في ٖهغها للكغُٖت الؿُاؾُتَ ،ظٍ الكغُٖت التي ججض لها ؾىضا ٨ٞغٍا م٣ابال في ال٨ٟغ الؿُاس ي
ؤلاؾالمي.
ل٣ض ق٩ل دؿاب الشطنُت الؿُاؾُت ألاؾاؽ الظي ٌؿدىض بلُه الخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي ،بط
حؿخُُ٘ الكغُٖت الؿُاؾُت ؤن جدىي في مًامُنها مٗٓم ألابٗاص واإلاٟاَُم الؿُاؾُت ـ بن جىٓحرا ؤو
مماعؾت ـ في ال٨ٟغ ؤلاؾالميُٞ ،مخض مٟهىمها لُُا ٫ما مً قإهه ؤن ًلخ٣ي ومٟهىم الؿلُت والخ٨م،
ؾىاء اؾدىضث الكغُٖت بلى ؤؾاؽ جاعٍخي ؤو زىعي ؤو ٖ٣الوي ...
وْل زُاب الكغُٖت ـ في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ـ ال ًغاوح م٩اهه مىظ ٖهض الخالٞت الغاقضة واهخ٣ا٫
ق٩ل الخ٨م بلى ملًٖ ٪ىى ًخىاعزه ألابىاء ًٖ آلاباء  ،مُٗلحن بظل ٪ؤولى صٖاثم هٓام الخالٞت في
ال٨ٟغ الؿُاس ي الؿني " الشىضي " .
وم٘ اؾخمغاع هٓام الخ٨م في الكغَٗت ؤلاؾالمُت جدذ مؿمى "الخالٞت الغاقضة" ،وبن ٧ان
الخا٦م مل٩ا ـ مجؿضا بظل ٪نىعة الىٓام الكمىلي الضً٨خاجىعي ـ خؿب اإلاٟاَُم اإلاٗانغة في ال٨ٟغ
الؿُاس ي اإلاٗانغ ،بال ؤن الاججاٍ ال٣ٟهي الؿني اؾخُإ ؤن ٌؿلم ب٩ىن الخ٨م "دالفت " ما صام
الخا٦م ٌؿدىض في خ٨مه بلى جؿبُم الشطَهت ؤلاػالمُت ،واؾخمغ ألامغ ٦ظل ٪بلى ؾ٣ىٍ الخالٞت
الٗشماهُت آزغ مغاخل الخالٞت ؤلاؾالمُت ،وابخالء الكٗىب ؤلاؾالمُت والٗغبُت باالؾخٗماع.
و ببروػ جُاعاث ٨ٞغٍت في ال٣غن الٗكغًٍ ،وجبلىع ٨ٞغ اإلا٣اومت لضي الكٗىب اإلاؿخٗمغة ،ومنها
الكٗىب ؤلاؾالمُتَٟ ،ذ ٖلى الؿُذ ،خغ٧اث قٗبُت جبلىع بٌٗ منها في ق٩ل ؤخؼاب ؾُاؾُت جبيذ
الضٖىة مً ظضًض بلى الالتزام بالكغُٖت الؿُاؾُت " ؤلاؾالمُت " ،في و٢ذ جهضع ُٞه ال٨ٟغ الضًم٣غاَي
وجغب٘ ٖلى ٖغف ألا٩ٞاع الؿُاؾُت ،الؾُما ما ًخهل بالكغُٖت الؿُاؾُت.
وؤمام َظا الخُىع ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٖمىما ،وال٨ٟغ الٗغبي وؤلاؾالمي زهىنا،
اه٣ؿمذ آلاعاء والاججاَاث خى" ٫الضًم٣غاَُت" بهىعة مخباًىت هدُجت الخىىٕ ألاًضًىلىجي ال٨ٟغي
والؿُاس ي في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ،والخٗضص في الغؤي خهل صازل الخُاع الىاخض ـ ٧الخُاع ؤلاؾالمي ـ
باججاَاجه الؿُاؾُت والخغُ٦ت اإلاسخلٟت.
وَ٨ظاْ ،ل الخُاب الش٣افي ؤلاؾالمي ٌُٗض بهخاط َظٍ الًُ٣ت الضًم٣غاَُت ،بحن و٢ذ وآزغ،
جٟاٖال وحٗاٌكا م٘ جدضًاث ؾُاؾُت ،الض٦خاجىعٍت والاؾدبضاص ونغاٖاث ز٣اُٞت ـ الخٛغٍب والخبُٗت ـ
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مؿخدًغا في زىاًا طل ٪زُاب الكغُٖت لضًه  ،مداوال بًجاص نُٛت جىُ٣ُٞت بحن ما َى ؾاثض مً ٨ٞغ
صًم٣غاَي ،وما َى مىظىص في الظا٦غة واإلاسُا ٫الٗغبي ؤلاؾالمي مً جىُْ ٠آللُت الكىعي ُ٦غٍ٤
للكغُٖت ً٣اعب الكغُٖت الضًم٣غاَُت .
بشيالُت البحث :
م٘ الخدىالث التي خضزذ في الٗالم في ٖ٣ض الدؿُٗيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍٖ ،اصث بلى الىاظهت
اإلاؿإلت الضًم٣غاَُت لخُغح بىجحرة مخهاٖضة وم٨شٟت في الخُاب ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ،بإهماٍ مسخلٟت
مً الٟهم والخدلُل الخاعٍخي والٟلؿٟي والؿُاس ي واللٛىي ،ج٨ك ًٖ ٠جدى ٫في الغئٍت الؿُاؾُت
وحٛحر في الىٓغة ال٨ٟغٍت الؿُاؾُت ٖىض ؤلاؾالمُحن ،وَظا بضوعٍ ًٟؿغ اإلاغاظٗاث الى٣ضًت الضازلُت في
اإلاٟاَُم وألا٩ٞاع وظملت اإلاىٓىمت الش٣اُٞت ٖىض بٌٗ الجماٖاث ؤلاؾالمُت ،في ْغ ٝباث الى٣ض
واإلاغاظٗت مً قغوٍ اإلاغخلت ،بٗض ؤن صزل الٗالم ٖهغا ظضًضا ظٗل ٧ل ما في اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ًخٛحر
وٍدبض ٫بىمِ ؾغَ٘ ٞ ،ما مسي التزام الحطواث والجماناث وألاحعاب ؤلاػالمُت " بذؿاب الشطنُت"
الػُما مو الخحىٌ الصي حسر في ػاحت الهالكاث السولُت بعواٌ الاجحاز الؼىفُُتي ،واججاه معٍس
مً زوٌ الهالم هحى الخحىٌ السًملطاؾي ،مخبيُت في شلً " الشطنُت السًملطاؾُت " هشطنُت
وحُسة ال جىافؼها مطازض ؤدطي للشطنُت ؟
ـ هل دؿاب الشطنُت ًسدل غمً زاثطة الثابذ ـ حؼب مفهىم الثابذ ـ في الفىط ؤلاػالمي،
ؤم ؤن قطوف العمان ومخغحراجه زفهذ بهصه الحطواث والجماناث وألاحعاب ـ ممً جبنى دؿابا
ػُاػُا بػالمُا ـ بلى جىُُف مفهىم الشطنُت بما ًخالءم و اإلاطحلت الطاهىت ،لُىدس ي بصلً ؾابو
الخغحر  ،فُخحىٌ بالخالي دؿابها بلى الشطنُت السًملطاؾُت ؟
ـ وفي هصا الخطىص ،ما ألازط الصي ؤحسزخه الثىضاث الهطبُت " الطبُو الهطبي " نلى مؼخىي
الخؿاب الؼُاس ي للخُاضاث ؤلاػالمُت الؼيُت في جفهُل نملُت جبِئت السًملطاؾُت في اإلاىاخ الهطبي
ؤلاػالمي؟.
ـ فطغُاث السضاػت :
 1ـ جباًً الخُاباث الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت في مىٟ٢ها مً الكغُٖت الضًم٣غاَُت مغصٍ بلى ج٠ُُ٨
مٟهىم الضًم٣غاَُت واإلاغظُٗت ال٨ٟغٍت للخُاعاث وألاخؼاب والجماٖاث ؤلاؾالمُت.
 2ـ الخمؿ ٪بالكغُٖت الؿُاؾُت " ؤلاؾالمُت " في الخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالميٖ ٠٣ً ،اث٣ا ؤمام
هجاح مكغوٖه في ب٢امت صولخه ؤلاؾالمُت ؤو ٖلى ألا٢ل في ونىله بلى ٢بت البرإلاان .
 3ـ جبني الكغُٖت الضًم٣غاَُت ،ؤمغ خخمخه الخٛحراث التي قهضتها الؿاخت الضولُت الٗغبُت.
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 4ـ ٧ان للشىعاث الٗغبُت ؤزغَا في الخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي بىظه ٖام والؿلٟي بىظه زام.
 5ـ جدى ٫الؿلُٟت (خالت مهغ) بلى جبني ال٨ٟغ الضًم٣غاَي ،ؾِك٩ل مىٗغظا في حٛحر ؤ٩ٞاع َظا
الاججاٍ في بُ٣ت صو ٫الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي.
 6ـ عٚم الخبِئت الٓاَغٍت للضًم٣غاَُت في اإلاىار الٗغبي ؤلاؾالميٞ ،ظل ٪ال ٌٗبر بالًغوعة ًٖ
اهههاع ؤَُا ٝالخُاباث الاؾالمُت في البِئت الضًم٣غاَُت .
ؤلاؾاض اإلافاهُمي للسضاػت :
اوال  /مفهىم الخؿاب ؤلاػالمي :اإلا٣هىص بالخُاب ؤلاؾالمي في َظٍ الضعاؾت الخُاب
الؿُاس ي الؿني ،والظي ٌٗبر ًٖ مجمىٖت اإلالٟىْاث الهاصعة ًٖ ٞاٖلحن ججمٗهم الغٚبت في بىاء
الؿلُت ٖلى ؤؾاؽ الكغُٖت ؤلاؾالمُت  ،وَظا الخُاب َى ألا٦ثر جلىها بال٨ٟغ ؤلاؾالمي ألهه اإلاُالب
بخُبُ ٤ؤلاؾالم في الخُاة الؿُاؾُت  ،باٖخباعٍ اإلاغظُٗت الكاملت والىخُضة وألاولى للمجخم٘ ؤلاؾالمي،
وحٗني َظٍ الكمىلُت زُابا ًىٟي الؿلُت ال٣اثمت وَٗاعيها ،ولظلٞ ،٪ةن مغ٦ؼ جىاػهه الغثِس ي َى
جدىٍل ؤلاؾالم بلى ُٖ٣ضة وبلى ؾلُت قاملت ،وبالخالي اإلاهضع الىخُض للُ٣م واإلاٟاَُم التي ًدخاظها بىاء
الؿلُت  ،وحؿدىض بليها الؿُاؾاث الضازلُت والاؾتراجُجُاث ال٨بري ،وجىُىي جدذ َظا الخُاب ٧ل
الخُاعاث ؾىاء ٧اهذ خغ٧اث بؾالمُت عاصً٩الُت ؤو مٗخضلت  ،باإلياٞت بلى اإلا٨ٟغًٍ طوي اإلاغظُٗت
ؤلاؾالمُت ٚحر اإلاىخمحن بالًغوعة بلى َظٍ الخغ٧اث.
زاهُا ـ جبِئت السًملطاؾُت  :هي مداولت ج ٠ُُ٨مٟهىم الضًم٣غاَُت صازل اإلاىٓىمت ؤلاؾالمُت ،
وطل ٪مً زال ٫بظغاء م٣اعبت جىُ٣ُٞت بحن الضًم٣غاَُت ٦ألُت في م٣ابل الكىعي ٦ألُت في الىٓام
الؿُاس ي ؤلاؾالمُحن لجام٘ بُنهما في َظا البدض وَى بهخاط " الكغُٖت " التي حٗبر ًٖ عيا اإلاد٩ىمحن
بالخا٦م.
زالثا  /الخُاض ؤلاػالمي ٌٗبر ًٖ مسخل ٠الخغ٧اث وألاخؼاب والجماٖاث ؤلاؾالمُت .
ضبها  /اإلاهاضط  :بقاعة بلى الٗكغٍت ألازحرة مً ال٣غن الٗكغًٍ ،وبضاًت ال٣غن الىاخض والٗكغًٍ
ونىال بلى ٞترة عبُ٘ الشىعاث الٗغبُت .
ؤلاؾاض الىكطي للبحث ( هكطٍت ألالهاب () ) The Theory of Game
انُلر اإلاماعؾىن للٗمل الؿُاس ي ٖلى حؿمُت ألاؾـ التي جد٨م الهغإ بحن ألاَغاٝ
الؿُاؾُت اإلاسخلٟت بلىانس اللهبت؛ خُض ًخم حكبُه ؾاخت الهغإ ؤو البِئت التي جماعؽ ٞيها ألاَغاٝ

9

الشطنُت الؼُاػُت في الخؿاب الؼُاس ي الؼني بحن الثباث والخغحر

حبِبت َض ْ
حاًـبِ ـ ـ ـ ـ ــي

اإلاسخلٟت يٛىَا لخد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً ألاَضا ٝبؼاحت الالهاب التي ًُلٖ ٤ليها بًٗهم مؿمى
"الؿاولت الؼُاػُت" .
َظٍ ألاؾـ ؤوال٣ىاٖض ؤو صٖاثم الُاولت حكمل  :جدضًض ؤَغا ٝالهغإ اإلاسخلٟت ،وَبُٗخه
وهىٖه ،وٖلى يىء َظٍ ال٣ىاٖض ًم ً٨ألي َغ ٝفي َظا الهغإ اجساط اإلاىا ٠٢الؿُاؾُت والخُاعاث
ألا٢غب لخدلُله .
هي بخضي الخُبُ٣اث الٗملُت إلاماعؾت
ولٗل هٓغٍت ألالٗاب ؤو The Theory of Game
الؿُاؾت بهظٍ ال٣ىاٖض ،و٢ض َىعَا ٖضص مً ٖلماء الؿُاؾت ؤمشا ٫ماعجً قىبُ ٪وٞىن هُىمان؛
خُض بِىا ؤن َىا ٥هىٖحن مً َظٍ ألالٗاب :لٗبت نٟغٍت :وٞيها ًداو ٫ؤخض ؤَغا ٝالهغإ جد٤ُ٣
ؤَضاٞه  ،ِ٣ٞوال ٌؿمذ للُغ ٝآلازغ بخد ٤ُ٣ؤَضاٞه ،وَظٍ اللٗبت لها ٢ىاٖضَا التي جسخلًٖ ٠
اللٗبت ٚحر الهٟغٍت التي ٌؿمذ ٧ل َغ ٝلآلزغ بخد ٤ُ٣ظؼء مً ؤَضاٞه.
٦ظلً ٪ضع ٥الؿُاؾُىن ؤن اللٗبت الؿُاؾُت ٢ض ج٩ىن لها ؤبٗاص صولُت ؤو ب٢لُمُت ومدلُت ،وفي
الٛالبٞ ،ةن الخهاثو الشالر الؿاب٣ت ٢ض حكتر ٥في م٩ىن اللٗبت الؿُاؾُت.
وجدضًض ؤي مً ألابٗاص الشالزت الؿاب٣ت صازل في اللٗبتٌ ،ؿمذ بخدضًض مً ًخد٨م في ٢ىاٖض
اللٗبت ،وَظٍ ؤزُغ صعظاث الهغإ الؿُاس ي وؤَمها ،خُض جدىاٞـ ألاَغا ٝالؿُاؾُت اإلاسخلٟت
الضازلت في الهغإ ،ؾىاء ٧اهذ مدلُت ؤو ب٢لُمُت ؤو صولُت ـ ٖلى وي٘ ٢ىاٖضٍ ،وجدضًض مٗالم الُاولت
الؿُاؾُت وؤبٗاصَا ،وبوكاء صٖاثمها اإلاسخلٟت.
ولظل ٪في ؤٖ٣اب ؾ٣ىٍ الىٓم الؿُاؾُت ،ووكىء هٓام ظضًضٞ ،ةن ال٣ىي الؿُاؾُت جخهاعٕ
إلٖاصة بعؾاء ٢ىاٖض اللٗبت الجضًضة ،وحكُِض صٖاثم للُاولتٞ ،بِىما جداو ٫بَغا ٝفي الهغإ
الؿُاس ي بب٣اء ٢ىاٖض اللٗبت ال٣ضًمت التي جسضم ؤَضاٞها حٗمل ألاَغا ٝألازغي التي جًغعث مً
٢ىاٖض اللٗبت ال٣ضًمت ٖلى ؤن تهضم ال٣ىاٖض التي ؤٖا٢تها ًٖ جد ٤ُ٣ؤَضاٞها ٢بل ؤن حكغٕ في جد٤ُ٣
َظٍ ألاَضا.ٝ
َظٍ ال٣ىاٖض ٢ض ج٩ىن ٢اهىهُت ،مشل ٢اهىن صولي ؤو صؾخىع مدلي ،و٢ض ج٩ىن مخجاوػة الهُٛت
ال٣اهىهُت و٣ٞا إلعاصة الُغ ٝألا٢ىي في الهغإ.
وفي النهاًت ًداو ٫الُغ ٝألا٢ىي في الهغإ اإلادلي ـ مشال ـ ٞغى ٢ىاٖضٍ في اللٗبت مغاُٖا ٢ىاٖض
جًٗها ألاَغا ٝألا٢ىي مىه ( صولُا وب٢لُمُا ) ،لخحن حٛحر مىاػًٍ ال٣ىي ؤلا٢لُمُت والضولُت  ،بِىما
ًداو ٫الُغ ٝألايٗ ٠الالتزام ب٣ىاٖض اللٗب التي عؾمها الُغ ٝألا٢ىي ،وفي الى٢ذ هٟؿه ٌؿخ٨مل
ؤصواث ٢ىجه وَٛبر بالخضعٍج ٢ىاٖض اللٗب لخ٩ىن في نالخه في جهاًت اإلاُا.ٝ
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وٖلى مضاع جبلىع الخغ٧اث والجماٖاث ؤلاؾالمُت ،وبغوػَا ٣٦ىي ؾُاؾُت في مىاظهت ؤهٓمتها
الؿُاؾُت٧ ،ان الهغإ نٟغٍا ،بط لم حؿمذ َظٍ ألاهٓمت ألٚلبُت الخغ٧اث ؤلاؾالمُت ،الؾُما خغ٦ت
ؤلازىان اإلاؿلمحن بمهغ باٖخباع ؤ٦بر الخغ٧اث ؤلاؾالمُت مً ظهت ومً ظهت ؤزغي باٖخباعَا الخغ٦ت ألام
التي بلىعث نُاٚت ٨ٞغٍت همىطظُت لبُ٣ت الخغ٧اث في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ( وٖلى وظه الخدضًض
طوي الخىظه الؿني ).
وبن ٧ان الهغإ م٘ بًٗها لم ً ً٨نٟغٍا بالىٓغ بلى الاججاَاث الؿلُٟت الخ٣لُضًت التي اهًىث
جدذ مٓلت ألاهٓمت الٗغبُت لُ٣ام ٨ٞغَا ؤنال ٖلى ٢اٖضة " جدغٍم الخغوط ٖلى الخا٦م".
و٢ض اؾخُاٖذ الشىعاث الٗغبُت ان حٗض ٫مً اللٗبت الهٟغٍت لهالر الخغ٧اث والجماٖاث
وألاخؼاب ؤلاؾالمُت ،بىظه ٖام ،خُض اؾخُاٖذ َظٍ ألازحرة بٗض ؾ٣ىٍ ٖضص مً ألاهؼمت الؿُاؾُت
في ؤٚلب الضو ٫التي قهضث زىعاث ٖغبُت ( جىوـ  ،مهغ ،لُبُا  ،الُمً ) ؤن جى٣ل ٢ىاٖض اللٗبت
الؿُاؾُت لهالخها لخخد٨م ولى ظؼثُا في جدضًض مٗالم الُاولت الؿُاؾُت وؤبٗاصَا وبوكاء صٖاثمها
اإلاسخلٟت .
واإلاٟاع٢ت َىا  ،ؤن بًٗا مً الخُاعاث ؤلاؾالمُت  ،الؿلُٟت ٖلى وظه الخدضًض٢ ،ض ٖملذ ٖلى
بلىعة لٗبت ٚحر نٟغٍت م٘ آلازغ ،طل ٪ؤجها لم ج ً٨لخ٣بل ب٣ىاٖض اللٗبت زاعط ٢ىاٖضَا ومباصئها
و٨ٞغَا  ،لخخدى ٫بلى ٢بى ٫آلازغ ألن ً٩ىن مداوعا وَغٞا في اللٗبت ،لخ٩ىن اإلاٗاصلت ٚحر نٟغٍت ،زانت
بٗض ٢بىلها باالهضماط في الخغا ٥الضًم٣غاَي وحكُ٨ل خؼب ؾُاس ي وصزى ٫الاهخساباث ( خالت مهغ ).
ٌك٩ل الخدى ٫الظي خضر ٖلى اإلاؿخىي اإلاماعؾاحي للؿلُٟت في مهغ مىٗغظا ظضًضا في ٨ٞغ َظا
الخُاع وجٟاٖالجه م٘ بُ٣ت الخُاعاث الؿلُٟت في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي  ،التي خاولذ ججخب الٗمل
الؿُاس ي ؤؾباب ٦شحرة مسخلٟت؛ والىا ٘٢ؤن زبرتهم في َظا اإلاجا ٫مدضوصةٖ ،لى الغٚم مً وظىص
ججاعب ؾلُٟت في ال٩ىٍذ والبدغًٍ  ،ول ً٨الخجغبت الؿُاؾُت ـ ؤنال ـ في َظٍ البلضان يُٟٗت٦ ،ما ؤن
مٟهىم الضولت ال ًىُبٖ ٤لى َظٍ اإلاىاَٞ ٤ىٟترى ؤجها ال جصر مُٗاعا ظضًا ،وصلُال ٖلى ٞكل ؤو هجاح
َظٍ الخجاعب الؿُاؾُت.
ؤلاؾاض اإلانهجي :
ا٢خًذ َبُٗت الضعاؾت اٖخماص ٖضص مً اإلاىاهج البدشُت  ،والتي جخمشل في :
 1ـ اإلاىهج الخاضٍخي ،خُض جم جدب٘ ًُ٢ت الكغُٖت خؿب اإلاغظُٗت الخاعٍسُت لها في ٧ل مً
الىٓامحن ؤلاؾالمي والضًم٣غاَي.
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 2ـ اإلاىهج الىضفي :وجم الاؾدىاص بلُه الؾُما في ون ٠مسخل ٠الخُاباث الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت
التي جم التر٦حز ٖليها في َظٍ الضعاؾت.
 3ـ اإلاىهج اإلالاضن  :وٍبرػ ؤ٦ثر في اإلاىاي٘ التي جخم ٞيها اإلا٣ابلت واإلا٣اعهت بحن آلُتي الضًم٣غاَُت
ُ٦غٍ ٤للكغُٖت ،في م٣ابل اٖخماص الكىعي ُ٦غٍ ٤للكغُٖت في الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾالمي.
 4ـ اإلاىهج الخحلُلي  :وَى الؿمت ألا٦ثر بغوػا في َظا البدض ،خُض جم الاٖخماص ٖلُه في مسخل٠
مباخض ومُالب َظا البدض ،وبهٟت مغ٦ؼة ؤ٦ثر في اإلابدض الشالض مً الٟهل الشاوي.
ؤهمُت مىغىم السضاػت :
جغظ٘ ؤَمُت مىيىٕ البدض بلى :
 1ـ ًدىاو ٫بالضعاؾت مىيىٖا ص٣ُ٢ا ًخهل بالكإن الٗغبي ؤلاؾالمي  ،والظي ٌك٩ل باعة الهغإ
والخىجغ ٖلى مؿخىي الضو ٫الٗغبُت بىظه زام .
 2ـ الخدىالث التي ؤخضثها مخٛحران ازىان ٖلى ؾاخت الٗال٢اث الضولُت٧ ،ان لهما ألازغ البالٖ ٜلى
الخُاعاث ؤلاؾالمُت (ظماٖاث وخغ٧اث وؤخؼاب)ً ،خٗل ٤ألاو ٫منهما باجهُاع اإلاٗؿ٨غ الكُىعي ،واإلاض
الضًم٣غاَي الظي جبيخه ٖضص مً الضو ٫اإلاىٟهلت ًٖ الاجداص الؿىُُٞتي ؾاب٣ا ،وما جبٗه ُٞما بٗض مً
ؤخضار  11ؾبخمبر وجإزغاتها ٖلى اإلاؿلمحن بىظه ٖام.
وٍخٗل ٤الشاوي بالشىعاث الٗغبُت وما ؤخضزخه مً جدى ٫وحٛحر ٖلى مؿخىي ألا٩ٞاع واإلاماعؾت لضي
الخُاع ؤلاؾالمي الؾُما الخُاع الؿلٟي.
 3ـ وجخطر ؤَمُت اإلاىيىٕ ؤًًا في ؤهه ًًُ ٠بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاهخمت بٗملُت الخدى٫
الضًم٣غاَي ٖلى مؿخىي الكاعٕ الٗغبي ٖامال ظضًضا ًخمشل في مخٛحر " الشىعاث " وصوعَا في الخإُ٦ض
ٖلى ٖملُت الخبِئت الضًم٣غاَُت  ،وبالخالي ال٣بى ٫بالكغُٖت الضًم٣غاَُت.
 4ـ البدض ً٨ك ٠ؤًًا ًٖ م٣اعهت بحن مٟهىمحن للكغُٖت ،اؾخُاٖذ بخضاَما ؤن جٟغى
وظىصَا ،في خحن جىاعث ألازغي  ،وجىاعحها ال ٌٗبر بالًغوعة ًٖ ايمداللها وػوالها خؿب بٌٗ
الخُاباث ؤلاؾالمُت .
ؤػباب بدخُاض مىغىم السضاػت :
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 1ـ ٌٗض الخُاب الؿُاس ي مً ؤ٦ثر الخُاباث طًىٖا في و٢خىا الخالي ،وؤ٢ىاَا هٟىطا وؤقضَا جإزحرا
في جىظُه خُاة اإلاجخم٘ الؿُاس ي ،وػاص مً ؤَمُت اإلاىيىٕ جسهُهه بالخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي في
م٣ابل الخُاب اإلاؿُُغ الضًم٣غاَي.
 2ـ الاَخمام الصخص ي باإلاؿاثل الضازلُت  ،والاَخمام بالكإن الٗغبي ٖلى وظه الخدضًض.
السضاػاث الؼابلت :
مىيىٕ الخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي مً اإلاىيىٖاث التي خاػث اَخمام الباخشحن واإلا٨ٟغًٍ
والضاعؾحن الٗغب ،وختى اَخماماث الضواثغ الٛغبُت ( الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ) ،لظل ٪حٗضصث
الضعاؾاث وألابدار بكإهه الؾُما ميكىعاث مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،وبٌٗ اإلاغا٦ؼ البدشُت
ألازغي ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي والٛغبي ،ومً طل: ٪
دؿاب الشطنُت الؼُاػُت في ؤلاػالم الؼني لؿُٗض بيؿُٗض ،و٦خاب  :البحث نً زًملطاؾُت
نطبُت " الخؿاب والخؿاب اإلالابل " للٗغبي نضً٣ي ،وألاضىلُت ؤلاػالمُت الهطبُت اإلاهاضطة بحن
الىظ الثابذ والىاكو اإلاهاضط لخؿحن ؾٗض ،والحطواث ؤلاػالمُت في مىكىض الخؿاب الهطبي
اإلاهاضط ،لتر٧ي ٖلي الغبُٗى ،وجحىالث الخؿاب الؼلفي " الحطواث الجهازًت" إلاغوان شخاجت ،و
ػااٌ الخجسًس في الخؿاب ؤلاػالمي اإلاهاضط لغيىان ظىصث ػٍاصة ، ،والخُاضاث ؤلاػالمُت وكػُت
السًملطاؾُت لخُضع ابغاَُم ٖلي ،وبشيالُت السًً والؼُاػت في جىوؽ " اظمت مشطوم الخحسًث
وقهىض حطهت النهػت ،ألبي اللىػ ٖبض الخُ٨م و٦خاب  :دؿابىا ؤلاػالمي في نطط الهىإلات لُىؾ٠
ال٣غياوي  ،وألاضىلُت ؤلاػالمُت :زضاػت في الخؿاب ألاًسًىلىجي والؼُاس ي نىس ػُس كؿب (
بحث ملاضن إلابازت ألاضىلُحن وؤلاضالحُحن ) ،ألخمض اإلاىنللي ..
ضهىباث البحث :
ـ ؤو ٫نٗىباث البدض جمشلذ في نٗىبت اإلاىيىٕ اإلاسخاع ،مً خُض ص٢ت اإلاخٛحر اإلاسخاع للضعاؾت (
الكغُٖت الؿُاؾُت ) وخؿاؾِخه لضي الُغ ٝمىيىٕ الضعاؾت ( الخُاع ؤلاؾالمي )َ ،ظا مً هاخُت،
ومً هاخُت زاهُت عبِ َظا اإلاخٛحر بالثباث والخغحر ،بط ؤن مىيىٕ الكغُٖت ؤلاؾالمُت ٌٗخبر مً زىابذ
الخُاب ؤلاؾالمي مهما ٧اهذ جهيُٟاجه وؤهىاٖه.
ـ جىىٕ اؾخٗماالث اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم والاَال٢اث " ؤلاؾالمُىن " الضًيُىن"" ألانىلُىن" ..مما
ؤوظض نٗىبت في الخٗامل مٗها وجبني ؤخض َظٍ اإلاٟاَُم  ،مما ٢ض ًبٗض ًٖ اإلاىيىُٖت الٗلمُت
ـ ٦ثرة اإلااصة الٗلمُت وحكٗبها وجىىٖها ،م٘ يُ ٤الى٢ذ اإلامىىح الهجاػ َظٍ اإلاظ٦غة ،وٖ ٠٢اث٣ا
ؤما الاؾخٟاصة ؤ٦ثر مً َظٍ اإلااصة ،وجدلُل ؤبٗاص اإلاىيىٕ ؤ٦ثر.
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دؿت السضاػت :
جدخىي زُت الضعاؾت باإلياٞت بلى اإلا٣ضمت والخاجمت ٖلى ٞهلحن ً ،دخىي ٧ل منهما ٖلى زالزت
مباخض  ،وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي :
اإلا٣ضمت التي اخخىث ٖلى مضزل حٗغٍٟي ٖام باإلاىيىٕ  ،واق٩الُخه وؤَُمُخه ،وؤؾباب ازخُاعٍ،
م٘ ٞغيُاث الضعاؾت ،ومىهجها ،والضعاؾاث الؿاب٣ت في اإلاىيىٕ  ،والهٗىباث التي واظهذ البدض
ٖىض بهجاػٍ .
ؤما الفطل ألاوٌ :والظي جمدىع زى ٫مغ٦ؼٍت الكغُٖت في ال٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي٣ٞ ،ض يم
زالزت مباخض ً ،دىاو ٫اإلابدض ألاو ٫الكغُٖت الؿُاؾُت في ال٨ٟغًٍ الٛغبي وؤلاؾالمي ،وٍخدضر
اإلابدض الشاوي ٖلى الخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي ( الؿني ) ،مً زال ٫الخٗغٍ ٠به  ،ومغج٨ؼاجه ،
ومسخل ٠جهيُٟاجه ..
ؤما اإلابحث الثالث :فخىاوٌ بحث مىغىم الثابذ واإلاخغحر في الفىط ؤلاػالمي.
الفطل الثاوي  :جىاو ٫بالضعاؾت الخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي ( الؿني ) وظضلُت الخدى ٫للكغُٖت
الضًم٣غاَُت ،و٢ض اخخىي بضوعٍ ٖلى زالزت مباخض .
اإلابحث ألاوٌ  :وجم الخُغُٞ ١ه بلى ظضلُت الكىعي والضًم٣غاَُت  ،خُض جم الخٗغٍ ٠ب٩ل
مٟهىم ٖلى خضة ومغج٨ؼاجه في الىٓام الؿُاس ي الظي ًمشله ( الىٓام الضًم٣غاَي في م٣ابلت الىٓام
ؤلاؾالمي ال٣اثم ٖلى مبضؤ ؤو آلُت الكىعي ) ،وَغٍ ٤الكغُٖت في ٧ليهما  ،في مداولت إلًجاص م٣اعبت بحن
اإلاٟهىمحن في ْل مغاٖاة زىابذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت وجمحزَا ٖما ًم ً٨اٖخباعٍ مً اإلاخٛحراث .
ؤما اإلابحث الثاوي ٞ :خم الخٗغى ُٞه ألهىإ الخُاباث ؤلاؾالمُت ومىٟ٢ها مً الكغُٖت
الضًم٣غاَُت  ،وطل ٪مً زال ٫جدب٘ مى٧ ٠٢ل زُاب مً الضًم٣غاَُت ومًامُنها التي حٗبر ًٖ
الكغُٖت  ،زم مالخٓت الخدى ٫ؤو الخٛحر مً ٖضمه الظي خضر ٖلى مؿخىي ٧ل زُاب.
اإلابحث الثالث مً الٟهل الشاوي٣ٞ ،ض زههخه للشىعاث الٗغبُت وجُٟٗل الخدى ٫هدى
الكغُٖت الضًم٣غاَُت ،خُض جم الخٗغٍ ٠بالشىعة ،وصوع ؤلاؾالمُحن في نىاٖتها مً ٖضمه ،وؤزحرا
اوٗ٨ؿاث الشىعاث الٗغبُت ٖلى الخُاعاث ؤلاؾالمُت الؾُما الؿلٟي منها الظي جبنى ٗٞلُا الاهسغاٍ في
الٗمل الخؼبي واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت مىُ٣ت جدى ٫باعػة ٖلى مؿخىي زُابه ومماعؾاجه.ؤما الخاجمت
٣ٞض اخخىث ؤَم الىخاثج اإلاخىنل بليها .
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الفطل ألاوٌ  :مطهعٍت الشطنُت في الخؿاب الؼُاس ي ؤلاػالمي

ًشحر مٟهىم الكغُٖت ٢ضعا واضخا مً الازخال ٝوالالخباؽ بحن اإلا٨ٟغًٍ والباخشحن ٞيهاٞ ،هي ٖلى
وظه الخهىم مك٩لت مغب٨ت ٖىض الجمُٖ٘ ،ضا اإلاىٓغًٍ الظًً ٌٗضون ؤن الؿلُت حٗخمض اٖخماصا
ؤؾاؾُا ٖلى ال٣ىة.
م٘ وظىص َظا الازخال ٝفي بَاع مٟهىم الكغُٖتٞ ،ةن طل ٪ال ٌٗ٨ـ ازخالٞا ؤؾاؾُا خى٫
مًمىن اإلاٟهىم ب٣ضع ما ٌٗ٨ـ ازخال ٝجىظهاث اإلا٨ٟغًٍ والباخشحن بسهىم َض ٝصعاؾت
الكغُٖت ،بال ؤهه ال ًم ً٨بٟٚا ٫ؤن اؾخسضام حٗبحراث مسخلٟت للضاللت ٖلى ْاَغة واخضة ،مً قإهه
بخضار بٌٗ الخلِ لضي الباخض وال٣اعت ،وَى ألامغ الظي ًجض جٟؿحرا له في خضازت َظا الخ٣ل مً
الضعاؾت مً ظاهب ،وحٗضص اإلاكاعب ؤو الاججاَاث اإلاهخمت به مً ظاهب آرٖ ،لى اٖخباع ؤهه هُ٣ت
الخ٣اء بحن اإلا٨ٟغًٍ والباخشحن في الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىهُت.
اإلابحث ألاوٌ  :الشطنُت الؼُاػُت في الفىط الؼُاس ي الغطبي وؤلاػالمي.
اإلاؿلب ألاوٌ  :الشطنُت في الفىط الؼُاس ي الغطبي.
ؤوال ـ مفهىم الشطنُت .
ظىَغ " الكغُٖت " َى ٢بى ٫ألاٚلبُت الٗٓمى مً اإلاد٩ىمحن لخ ٤الخا٦م في ؤن ًد٨م ،وؤن
ًماعؽ الؿلُت بما في طل ٪اؾخسضام ال٣ىةَ .1ظا الخٗغٍ ٠البؿُِ واإلاسخهغ ًً٘ خضا ٢اَٗا لخضوص
" الكغُٖت " وَى " ٢بى ٫اإلاد٩ىمحن " ولِـ بطٖاجهم ،لخٞ ٤غص ؤو مجمىٖت ؤٞغاص في ؤن ًماعؾىا
الؿلُت ٖليهم.
٢ض ً٩ىن ؾبب ٢بى ٫اإلاد٩ىمحن لخ ٤الخا٦م في ؤن ًد٨م بىحي مً مٗخ٣ضَم الضًني ،ؤو بىحي
مً ج٣الُض عاسخت جىاعزىَا ٖبر ألاظُا ،٫ؤو بؿبب بعجابهم الكضًض بهٟاجه وزهاله وما ًجؿضٍ مً
مشل ٖلُا ًغهىن بليها ،ؤو ألهه ًغعى مهالخهم وٍىٞغ لهم ألامً وألامان ،ؤو ألجهم ازخاعوٍ بإهٟؿهم
وؤُٖىٍ َظا الخ ٤إلاضة مٗلىمت ،وال ًىًىي َظا الخٗغٍ ٠بالًغوعة ٖلى قغٍ " الغيا " الضاثم ًٖ
الخا٦م وًٖ ٧ل ؤٗٞاله ،وبن ٧ان طل ٪مغٚىبا مً الخا٦م واإلاد٩ىمحن ٖلى الؿىاء.
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مً صون الكغُٖت بهظا اإلاٗنىٞ ،ةن الخا٦م الٟغص ؤو الىسبت الخا٦مت او الىٓام ؤو الخ٩ىمت،
ً٩ىن صاثما زاثٟاٚ ،حر مُمئن هٟؿُا ،وٚحر مؿخ٣غ اظخماُٖا ،وٚحر مخم ً٨ؾُاؾُا  ،مهما اؾخسضم
مً وؾاثل ال٣هغ والبُل ،ؤو مً يغوب اإلاساصٖت والاهتهاػٍت  ،ؤو مً ؾبل الغقىة والترُٚب.1
في ٖهغها الخضًض هجض ان ما٦ـ ُٞبر ( ٌٗ ) Max Weberض مً الغواص في ألازظ بهظٍ الدؿمُت،
خُض هٓغ بلى الكغُٖت بىنٟها نٟت جيؿب لىٓام ما ٢بل ؤولئ ٪الخايٗحن له ،مً زالٖ ٫ضة َغ١
ؤعظٗها بلى زالزت ؤهىإ مً الكغُٖت :
ـ الخ٣لُضًت .
ـ ال٩اعٍؼمُت .
ـ الكغُٖت الٗ٣الهُت .
وٍ٩ىن الىالء والالتزام في الىىٖحن ألاو ٫والشاوي بلى شخو ( عثِـ ج٣لُضي ،ؤو ػُٖم بُل ،ؤو
ػُٖم عوحي ) ،ؤما الىىٕ الشالضٞ ،خ٩ىن الُاٖت وال٣بى ٫لكب٨ت اإلااؾؿاث اإلابيُت بهىعة قغُٖت التي
جدمل الُاب٘ الٟغصي ،والكغُٖت في ألاهىإ الشالزت ٧لها مٗغٞت في ؾُا٢ ١بى ٫اإلاجخم٘ بد٩ىمخه
وػٖماثه.2
وَ٨ظا ًظَب ما٦ـ ُٞبر بلى ؤن الىٓام الخا٦م ً٩ىن قغُٖا ٖىض الخض الظي ٌكٗغ ُٞه
مىاَىىٍ ؤن طل ٪الىٓام نالر وَؿخد ٤الخإًُض والُاٖت .واإلاىاَىىن ال ًًٟىن الكغُٖت ٖلى هٓام
الخ٨م  ،ؤي ال ً٣بلىن بد٣ه في ؤن ًماعؽ الؿلُت بال ألؾباب ً٣ىم ٖليها َظا ال٣بى ٫ؾىاء ؤ٧اهذ
صًيُت ؤم صهُىٍت ،عوخُت ؤم ٖ٣الهُت.3
وَٗلَ ٤كام ظُِٗ ٖلى اإلاٟهىم الُٟبري للكغُٖت ٢اثال َ « :ظا الىمِ اإلاشالي الُٟبري الظي
ؾُُغ ٖلى ؤ ٤ٞالؿىؾُىلىظُا ألامغٍُ٨ت ومً وعائها ٖلى ؤ ٤ٞاإلاىٓغًٍ الٗغبٞ ،ما٦ـ ُٞبر بدض في
قغُٖت الؿلُاهُت وال٩اعٍؼمُت وما ٌؿمُه بالخ٨م الٗ٣الوي ( وٍ٣هض به البحرو٢غاَُت في الٛغب
الخضًض ) ،وبهظا ٞمك٩لت الكغُٖت خؿب حٗغٍُٞ " ٠بر" جُغح هي ؤًًا ٖلى ؤي هٓام ؾُاس ي في
اإلااض ي والخايغ ،ولِـ زهُها ٖلى الضًم٣غاَُتٖ ،لى ؤن َظا اإلاٟهىم ٦ما ؤقاٖه مبضٖه ال ًسلى
مً ه٣وٞ ،هى ًغظ٘ في آزغ جدلُل بلى وا ٘٢الغيا الٟٗلي وال ًدؿامى ؤبضا بلى ؾماء اإلاكغوُٖت اإلاجغصة
1
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اإلا٣امت ٖلى ُ٢مت ٖلُا جإزظ ظظوعَا مً ٢بلُاث الٗ٣ل ؤو مً الؿلُت ما وعاثُت م٣ضؾت ،وبظا ج٣ٟض
٧ل مهضاُ٢ت ٖ٣لُت وعوخُت ،وٗٞال ٞهي حؿخٗمل آلان لخبرًغ الٗضًض مً ألاهٓمت الضً٨خاجىعٍت اإلامتهىت
لئلوؿان ،وبطا ًصر ال٨الم ًٖ مكغوُٖت صًم٣غاَُت ٦مبضؤ ؾُاس ي ٞ ،اٖخباعَا ٞلؿُٟا الترُ٦بت
الكغُٖت الىخُضة مً وظهت الخ ٤اإلاُل ٤الؾدىاصَا ٖلى مباصت ٖ٣لُت وؤزالُ٢ت وٖلى ما اؾمي "
بالخ ٤الُبُعي" .1
وٍا٦ض " لىَـ صًمىن " ؤن  « :الىٓغٍت الؿُاؾُت ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن هٓغٍت ؤًت ؾلُت ،وبهما
هٓغٍت الؿلُت الكغُٖت » ،2وَظا ٌٗني ٖضم بم٩اهُت ا٢خهاع الؿُاؾت ٖلى مماعؾت الؿُُغة وٚاًتها،
وبهما ٖلى الٗ٨ـ وظب التر٦حز ٖلى ما ًجٗل َظٍ الؿُُغة مم٨ىت ،والكغُٖت هي وؾُلت لجٗل
الؿلُت صاثمت ومؿخ٣غة .3
وٍغي " ص٧ .ىالؽ " ٧ « :ل ما َى ماؾـ ٢اهىهُا ؤو ٖ٣لُا ؤو ُ٢مُا َى قغعي » ،وٍغي " بى٫
باؾدُض " ؤن  « :مهُلر الكغُٖت ٌٗني ؤؾاؽ الؿلُت وجبرًغ الخًىٕ ؤو الُاٖت الىاظمت ٖنها ».
ؤما " مِكُل صوبغي " ٣ٞض ظاء حٗغٍٟه للكغُٖت ؤ٦ثر ويىخا  ،بط ًغي ؤن ٌؿدىضوا بلى اخخُاَي
مً الكغُٖت ؤو " الضٖم الاهدكاعي " مما ً٣خط ي ؤن ً٩ىن َاالء الخ٩ام " قغُٖحن " بُغٍ٣ت ؤو بإزغي.
ٞالخ٩ام واإلااؾؿاث التي ًماعؾىن الؿلُت مً زاللها والؿُاؾاث الٗامت التي ًًٗىجها وٍىٟظوجها
ًجب ؤن جخىا ٤ٞم٘ مٗخ٣ضاث اإلاد٩ىمحن وُ٢مهم ومُىلهم ومكاٖغَم ،ؤو ال جبخٗض ٖنها نغاخت ؤو
بك٩ل صاثمَ .ظا الخٗغًٍ ٠دضص الكغُٖت مً زال ٫ويٗها في مٗخ٣ضاث اإلاد٩ىمحن وُ٢مهم.
وباليؿبت  " ٫مىعَـ صوٞغظُه " ً٩ىن قغُٖا ٧ل هٓام ؾُاس ي ًمخشل لالظمإ الكٗبي ،وو٤ٞ
َظا اإلاىٓىع٩ً ،ىن قغُٖا  ،لِـ  ِ٣ٞالىٓام الظي ٌٗمل و٣ٞا لُ٣مه الخانت ،وبهما ؤًًا طل ٪الظي
بؿخجُب ٖلى ألا٢ل بك٩ل يمني للخُلٗاث الكٗبُت.
ؤما " ظىػٍان بىالص ـ ؤًىب  :جغي مً ظهتها ؤن مك٩لت الكغُٖت ٢ض اهخ٣لذ مً مُضان اإلاكغوُٖت
بلى مُضان ألاًضًىلىظُا ،ؤي بلى خُض ًجب ؤن هخهىع الكغُٖت وهٟهمها مً زال ٫الىا ،٘٢ولِـ مً
زالٖ ٫ال٢تها بال٣اهىن ٞ ،الكغُٖت باليؿبت لها  ،هي ُ٢مت ؾُاؾُت بظاتها وز٣اُٞت بجىَغَا ،ومً َظا
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اإلاىٓىعٞ ،ةن الكغُٖت هي ؤ٦ثر ب٨شحر مً الخًىٕ لل٣اهىن والخىا ٤ٞم٘ ؤخ٩امه ،بجها جبضو مخُاب٣ت ٖلى
اإلاؿخىي الؿُاس ي م٘ الٗىاَ ٠وألاٖغا ٝواإلاماعؾاث وألا٩ٞاع الٗامت اإلاىخًغة في اإلاجمىٖت.1
ومً ظهخه ؤ٦ض " ؽ .م  .لُبؿذ " ؤَمُت قغُٖت اإلااؾؿاث وخضصَا بإجها " ٢ضعة الىٓام
الؿُاس ي ٖلى ج٨غَـ ال٣ىاٖت واإلادآٞت ٖليها بإن اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ال٣اثمت هي ألا٦ثر لظل٪
اإلاجخم٘ ،وٍ٣ضع ألاٞغاص والجماٖاث قغُٖت هٓامهم الؿُاس ي ؤو ٖضم قغُٖخه َب٣ا للُغ ١التي جلخ٣ي
بها ُ٢م َظا الىٓام م٘ ُ٢مهمٞ ،الكغُٖت َىا لِؿذ مؿإلت جُُ٣مُت ،بل هي جخد ٤٣ب٣ضع ما ً٩ىن
َىا ٥جُاب ٤في الُ٣م.2
٢ض ًغي البٌٗ ؤن الكغُٖت جىُل ٤مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الىيعيٞ ،هي مىٓىمت مً ؾجن و٢ىاٖض
واجٟا٢اث وؤٖغا ٝحؿمذ بان جمض بؿلُاجها ٖلى الهُئت الاظخماُٖت ٧لها ،وٖلى ٧ل ًٖى لٛغى حٗؼٍؼ
الٗال٢اث بحن ألاٞغاص والجماٖاثٞ ،لِـ َىا ٥قغُٖت ٚحر قغُٖت ال٣اهىن الىيعي ،ولظلٞ ٪ةجها
جىُىي ٖلى ٖىهغًٍ َما  :ؤن جلتزم الخ٩ىمت بإن جخهغ ٝباؾم ال٣اهىن ،بال في الخاالث الاؾخصىاثُت
مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ؤن ً٣بل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤن ًخهغٞىا و ٤ٞال٣اهىن وفي الخضوص التي ٌٗىيها
ال٣اهىنٞ .3الكغُٖت َىا حٗغ٣٦ ٝاٖضة مً ٢اٖض الؿلُت ( ؤي ببٗضَا الؿُاس ي ) بإجها مجمىٖت
ال٣ىاٖض اإلاىٓمت للؿلى ٥الؿُاس ي ٞ ،غصًا ؤ٧ان َظا الؿلى ٥ؤم ظماُٖا.4
الكغُٖت اإلاؿدىضة لل٣اهىن هي ؤخض مٟاَُم الكغُٖت التي جغظ٘ بليها ال٨ٟغة في ٨ٞغ الجماٖاث
ؤلاؾالمُت ل ً٨م٘ ٞاع ١وَى ؤن الؿلُت اإلاؿدىضة بلى ٢اهىن َى ٢اهىن ٢ض جًٗه الؿلُت ؤو لى٣ل
جًٗه الؿلُت اإلاسخهت بخسىٍل مً الكٗب الظي مىدها نالخُت وي٘ ال٣اهىن ،زم ًدخ٨م ال٩ل
(الؿلُت والكٗب بلى ال٣اهىن ) ،بِىما ًغظ٘ ألامغ في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي بلى ؤن مهضع ال٣اهىن اإلادخ٨م بلُه
َى هللا ٖؼ وظل ,ؤي مغظُٗت الكغُٖت بلى ٦خاب هللا وؾىت عؾىله.
وٖلى طل ٪هغي ؤن َىاٖ ٥ضص مً الخٟؿحراث الىيُٗت للكغُٖت ًلخ٣ي ومٟهىم الكغُٖت لضي
ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الؿني ،الؾُما جل ٪الخٗغٍٟاث التي جغظٗها بلى الاخخ٩ام بلى ال٣اهىن ؤو جغظٗها الىا٘٢
واإلاجخم٘ .
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بن جإؾِـ ٞهم الكغُٖت صازل بَاع الؿلُت وهٓام الخ٨م ال ًمى٘ مً ٧ىجها في البضاًت ٖباعة
ًٖ زُاب مخبنى مً ٢بل ٞئاث جغٚب في الىنى ٫بلى الخ٨م  ،ؤو ؤجها جماعؽ الخ٨م ،وجبدض ًٖ
اؾخمغاع قغُٖخه ،ألهه باؾخمغاع قغُٖت الخ٨م ٌؿخمغ وظىصَا في َغم الؿلُت. 1
وَسجل الباخض زمِـ خؼام والي مجمىٖت مً اإلاالخٓاث ٖلى حٗغٍٟاث الكغُٖت ،وهي:
 1ـ بن الٗال٢ت بحن الؿلُت واإلاىاًَ التي ًُغخها ما٦ـ ُٞبر وٚحرٍ مً ال٨خاب الظًً ًبدشىن
في مىيىٕ الكغُٖت ،مىيىٖه في بَاع ماؾس ي في ال٨ٟغ الؿُاس ي الٛغبي ،وفي اإلاماعؾت الؿُاؾُت
الٛغبُت ٖبر ب٢امت اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ،وحؿمذ َظٍ اإلااؾؿاث بلى خض ما بدؿهُل مكاع٦ت اإلاىاًَ
في الجؿم الؿُاس ي ،والكغُٖت بهظا اإلاٗنى لِـ ممىىخت للخا٦م هٟؿه ،بل للىٓام الؿُاس ي ٩٦ل،
ومً زم ٌؿخمض ناخب الؿلُت اإلاىخسب ٖبر ماؾؿاث َظا الىٓام الخ٩ىمي قغُٖخه مً قغُٖت
الىٓام.
 2ـ الكغُٖت لِؿذ  ِ٣ٞخ٣ىُ٢ت ؤو ٢اهىهُت ٦ ،ما ًبضو للىَلت ألاولى  ،بل جدىاو ٫ؤؾـ
اإلاجخم٘ ،جل ٪ألاؾـ التي حك٩ل اإلاٟاَُم والغئي الٗامت ألٞغاص اإلاجخم٘ ،ول ً٨ما هي الكغُٖت التي
ؾماَا ما٦ـ ُٞبر ب " الٗب٣غٍت ٚحر اإلاغثُت للمضهُت " ؟ بجها اإلاٟهىم ألاؾاس ي الظي ً٣ىم ٖلُه الاظخمإ
الؿُاس ي  .وبطا ٧ان هٓام الخ٨م الضً٨خاجىعي ًمشل صاثما ال٣ؿاوة والٗى ٠م٣اعهت بإي هٓام قغعي ؤو
صؾخىعيٞ ،ظل ٪ألهه مدغوم مً َظٍ الٗب٣غٍت  ،وألهه ًغج٨ؼ بالضعظت ألاولى ٖلى ال٣ىة والٗى.٠
 3ـ ؤن ما ًم ً٨مالخٓخه مً الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت للكغُٖت َى ؤجها جغ٦ؼ ٖلى الكغُٖت التي ًجب
ا٦دؿابها مً ٢بل الىٓام الؿُاس ي ال٣اثم ،جاع٦ت ظاهبا مهما آزغ للكغُٖتَ ،ى قغُٖت اإلاٗاعيت ؤو
الخغ٧اث اإلاىاوثت للىٓام ال٣اثم ،ومً زم قغُٖت مماعؾتها ججاٍ َظا الىٓام ،بط ٚالبا ما جدهل
اإلاٗاعيت ؤو الخغ٦ت ٖلى ٢ضع مً الكغُٖت ًٖ ؾُاؾتها وبغامجها ،وطل ٪مً زال ٫ما ًدهل مً
جُاب ٤بحن ؤَضاٞها وُ٢مها م٘ ؤَضا ٝوُ٢م ٞئاث وقغاثذ اإلاجخم٘ ،مما ًجٗل اإلاٗاعيت ؤو الخغ٦ت حٗبر
ًٖ مهالر َظٍ الٟئاث والكغاثذ الاظخماُٖت.2
وبةًجاػً ،م ً٨ؤن ًخدضص مهُلر الكغُٖت في :ؤهه ًمشل الخٗبحر ًٖ خالت الغيا وال٣بى ٫التي
ًبضحها اإلاىاَىىن بػاء الىٓام ومماعؾت الؿلُتٞ ،هي ال٣اٖضة الىابٗت مً يمحر الىاؽ و٢ىاٖاتهم
وجإًُضَم ،ومً زم ٛٞنها جمشل ٢اٖضة ؤ٢ىي وامتن للؿلُخحن ،ؤي ٢اٖضة ٢اهىهُتٞ ،الغيا ٖامل هٟس ي،
وُ٢مت مٗىىٍت ال جترجب بال بىاء ٖلى جٟاٖل بًجابي بحن اإلاىاَىحن والؿلُت.3
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زاهُا ـ اإلاشطونُت ونالكتها بالشطنُت .
بن اإلاخدب٘ لخٗغٍٟاث ٖلماء ال٣اهىن " للمكغوُٖت " ًالخٔ اهه ال ًىظض اجٟا ١بُنهم ٖلى حؿمُت
اإلاٟهىم ٞ ،هم ٌؿخسضمىن مٟاَُم مشل  :الكغُٖت واإلاكغوُٖت وؾُاصة ال٣اهىن بمٗنى واخض ؤو ؤ٦ثر
٦متراصٞاث مما ًشحر لبؿا وزلُا مغصٍ في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن الىيُٗت ال٣اهىهُت في الخبرة الٛغبُت ال حٗترٝ
بإي هٓام ٢اهىوي زاعط بَاع الجماٖت الؿُاؾُت ؤو الضولت ومً زم ٞةجها جغي الكغُٖت ٦ما جغي
اإلاكغوُٖت في ْل مُٗاع واخض َى ال٣اهىن الىيعي  ،وبالخالي جهحر الكغُٖت واإلاكغوُٖت ٨ٞغة واخضة.
بل بن مداولت ال٣ٟه الٛغبي اإلاٗانغ الخمُحز بحن الكغُٖت واإلاكغوُٖت ٖلى ؤؾاؽ ؤن لٟٓت
الشطنُت ٌكحر مضلىلها الض ٤ُ٢بلى شطنُت الؼلؿت اللاثمت مً حُث ضالحُتها هؼلؿت لألمط الظي
ٌؿخىظب الخ٩لُ ٠بالُاٖت ،وؤن الكغُٖت لظل ٪ج ٘٣في ظملتها في مجا ٫الٟلؿٟت الؿُاس ي ؤو
"ألاًضًىلىظُاث "  ،ومً زم في مجا ٫ؾابٖ ٤لى مجا ٫اإلاكغوُٖت التي حٗني في بَاع الضولت الخضًشت ـ
ُ٢ام الؿلُت مً هاخُت وُ٢ام هٓام ٢اهىوي مً هاخُت ؤزغي والتزام ألاولى بظل ٪الىٓام في ٧ل ما
ًهضع ٖنها .ومً َىا ٞةن اإلاكغوُٖت ب٩ل ً٢اًاَا ـ في ْل الضولت الٛغبُت الخضًشت ـ هي مً قإن
الىٓغٍت ال٣اهىهُت للضولت ،طل ٪بإن َظٍ الىٓغٍت حٗني " بخدلُل الضولت " مً خُض هي هٓام ٢اهىوي
 ، système juridiqueبِىما ج ٘٣الكغُٖت ب٩ل ً٢اًاَا زاعط بَاع الىٓام ال٣اهىوي للضولت ( هٓامها
ال٣اهىوي الىيعي )  ،وهي ؾاب٣ت في الىظىص ٖلُه.
بن الشطنُت جضوع خى ٫الؿىض الظي ًغج٨ؼ بلُه الىٓام ال٣اهىوي للضولت في ظملخه ومً زمٞ ،لِـ
مً اإلاخهىع ؤن ج٩ىن ً٢اًاَا مً قإن طل ٪الىٓام وبهما ًدخ٨م في قإن َظٍ الً٣اًا بلى جل٪
الٟلؿٟاث التي ؾب٣ذ الىٓام ال٣اهىوي للضولت وَُإث لُ٣امه ٩ٞاهذ هي مىه بمشابت( ؤًضًىلىظُخه ).1
واهُال٢ا مً َظا الخمُحز بحن الكغُٖت واإلاكغوُٖت ٖلى طل ٪الىدى ٧ان ال بض مً ؤن ًىدهغ
ؾىض الكغُٖت ومً زم ؾىض الالتزام بُاٖت الؿلُت في مجغص الا٢خىإ بإن ال٣ىاٖض الىيُٗت الهاصعة
ًٖ الضولت ٢ض جمذ َب٣ا لئلظغاءاث اإلادضصة لظل ٪في هٓامها الضؾخىعي ،ؤو في مٗنى آزغ بن مجغص
الا٢خىإ في الضولت الٛغبُت اإلاٗانغة بإن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ ؾلُتها ٢ض اجسظث َب٣ا لىٓامها
ال٣اهىوي ًٟ٨ي بظاجه ٦ؿىض للكغُٖت  ،وَ٨ظا ًيخهي ألامغ بلى الخلـ بحن الشطنُت واإلاشطونُت في ْل
الضولت الٛغبُت اإلاٗانغة ول٩ي ًجخمٗا ٖىض مجغص ٧ىن ؾلُت الضولت جماعؽ َب٣ا لل٣اهىن الىيعي
الظي َى مً ٖمل ؤظهؼتها.2
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ولٗل ما ؾب ٤ط٦غٍ َى ما ظٗل بٌٗ الباخشحن ًا٦ضون ٖلى ؤن ( اإلا٣اعبت ال٣اهىهُت للؿلُت
الؿُاؾُت ال تهخم بمٗغٞت مضي قغُٖت ال٣ىاهحن ،وبهما ببؿاَت ؤن ً٩ىن لهظٍ ال٣ىاهحن ؤ٦بر ٢ضع ممً٨
مً الٟٗالُت  ،صون الخُغ ١بلى مك٩لت ؤؾاؽ الدكغَ٘ ؤو مهضعٍ ،ألن الىكام اللاهىوي اللاثم ًطبح
هى اإلاطحهُت  ،و الخُ٣ض الك٨لي بال٣ىاٖض الىاٞظة َى وخضٍ الظي ٌك٩ل مُٗاع الكغُٖت ،وَ٨ظا ٞ ،ةن
ال٣اهىن الىيعي في مجخم٘ مٗحن ًهبذ اإلاغظُٗت الىخُضة إلاكغوُٖت مماعؾت الؿلُت الؿُاؾُت،
بدُض ً٩ىن َىا ٥جُاب ٤بحن اإلاكغوُٖت والكغُٖت.1
وم٘ طلٞ ،٪ةن " جىماؽ َىبؼ " ًغي ؤن  « :قغُٖت الؿلُت ال٣اهىهُت ج٨مً في خ٣ُ٣ت ؤن
الخايٗحن لها ٌٗترٞىن لها بدغٍت » ،وؤن « ؤوامغ ؾلُت ٖلُا لِـ لها نٟت ٢اهىهُت بال بطا ؤظاػ
اإلاٗىُىن ( اإلاىاَىىن ) ب٢غاع َظٍ اإلاٗاًحر ».
َظا اإلاٟهىم الىيعي لل٣اهىن لِـ مغجبُا بال٣ؿغ وؤلالؼام ،وبهما ًىُىي ٖلى ٖىهغ قغُٖت.2
ؤما ما٦ـ ُٞبر ٞ ،ةهه ًا٦ض ؤن الىا ٘٢ـ اإلاكغوُٖت َىا ـ حهم ؤ٦ثر مً الُ٣م التي ٌٗبر ٖنها مٟهىم
الكغُٖت ،وزهىنا بطا ٧ان َظا اإلاٟهىم مغجبُا بمجمىٖت مً ألاؾـ واإلاٗاًحر الخاعظت ًٖ بَاع
ال٣اهىن .
" لىَمان ّ َىع ٨ٞغة الهالخُت بًٟل ال٣غاع اإلاغج٨ؼ ٖلى " هو ؤو خ٨م ٖام يمً ٖخبت مُٗىت
مً حؿاَل ومغوهت ٢غاعاث ٚحر مدضصة اإلاًمىن بك٩ل ص" ٤ُ٢
َظٍ الىٓغٍت ج٣ىص بلى ؤن ال٣اهىن ًمل ٪قغُٖت بظاجه جغج٨ؼ ٖلى ازخُاعٍ خال ٚحر ٖىٟي ُ٢اؾا
بمجغص ال٣ضعة ًٞ ،ال ًٖ وظىص بظغاءاث ججٗل مً اإلام ً٨ؤلا٢غاع بىدُجت ال٣غاعاث صون الخىنل بلى
اجٟا ١خى ٫ما ًجب ٗٞله في الخاالث الخانت ٞ .اإلا٣هىص َىا بظاػة ق٩لُت ولِـ باليؿبت إلادخىي
مٗحن.
وفي َظا اإلاجاً ٫ا٦ض " َاوـ ٧لؿً" ؤن الضولت ًجب ؤن ج٩ىن بىٓغ ال٣اهىن واٗ٢ا ٢اهىهُا
مجغصا ،لها ُ٢مت مُٗاعٍت ٞ ،هي لِؿذ ٖلى ؤلاَال ١واٗ٢ا ؤو ٨ٞغة بلى ظاهب الىٓام ال٣اهىوي ؤو زاعط
بَاعٍ ،وبهما بالخدضًض َظا الىٓام ال٣اهىوي طاجه  .وَ٨ظا ٞ ،ةن ما ًاؾـ ُ٢مت مُٗاع ال ًم ً٨ؤن
ً٩ىن بضوعٍ بال مُٗاعا  ،ولهظا ٞةن الضولت ـ في الىٓغٍت ال٣اهىهُت ـ جخُاب ٤م٘ صؾخىعَا  ،ؤي م٘ اإلاُٗاع
ألاؾاس ي الىخُض.3
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وبظلٞ ،٪ةن الضولت والؿُاؾت ٧ال٣اهىن  ،جغجبُان بضعاؾت ويُٗت إلاُُٗاث مُٗاعٍت هي ؤهماٍ
ج٣ىُت لخىُٓم الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،بط جىظض وخضة وزُ٣ت ظضا وصًىامُُ٨ت بحن هٓام الضولت والىٓام
ال٣اهىويٞ ،الضولت ًم ً٨ازتزالها بلى مجمىٖت مً الٗال٢اث الىُُْٟت بحن مٗاًحر و٢ىاٖض مسههت
إلاىاظهت الهغاٖاث بحن ألاٞغاص ؤو اإلاجمىٖاث  ،مما ٌٗني ؤن الؿُاس ي وال٣اهىوي ال ًم ً٨بالىدُجت
جهىعَما بال بخ٩املهما ٦ىٓام ٢ؿغي ٖبر اهدكاعٍ الخ٣ني بمخابٗت ألاَضا ٝالخانت لل٣ىي اإلاؿُُغة في
اإلاجخم٘ ،والضؾخىع ،بمٓهغٍ الك٨لي ولِـ اإلااصيَ ،ى ٦ما ًا٦ض ٧لؿً :الغ٦حزة ألاؾاؾُت لىٓام الضولت
" ،بدُض ًىٓم وي٘ اإلاٗاًحر الٗامت وجُبُ٣ها ،وفي الىا :٘٢جخ٣لو الكغُٖت باليؿبت ل٩لؿً بلى خالت
مجغصة وق٩لُت جماما ،صون هخاثج آلُت ٖلى الضولت ،يمً بَاع وي٘ ٢اهىوي اإلاٟهىم ؤلاظغاجي ُٞه َى
مٟهىم الهالخُت. 1
وٍغي نالح الضًً الجىعش ي*ؤن الكغُٖت واإلاكغوُٖت مهُلخان مسخلٟان في اإلاٗنى ،ل٨نهما
ًخ٣اَٗان خى ٫بق٩الُت اإلاى ٠٢مً الضولت ؤو الىٓام الؿُاس ي ال٣اثمٞ ،الكغُٖت حٗغٞها اإلاىؾىٖت
الضولُت الاظخماُٖت ب٩ىجها  «:ألاؾـ التي حٗخمض ٖليها الهُئت الخا٦مت في مماعؾتها للؿلُت وج٣ىم ٖلى
خ ٤الخ٩ىمت في مماعؾت الؿلُت وج٣بل اإلاد٩ىمحن » ،في خحن ؤن اإلاكغوُٖت جدُل بلى مضي جُ٣ض
وكاٍ ألاٞغاص ؤو الجماٖاث باإلَاع ال٣اهىوي اإلاىٓم له .وبىاء ٖلُهٌ ،ؿىص اٖخ٣اص ٖام في ؤوؾاٍ زبراء
الٗلىم الؿُاؾُت ؤن الكغُٖت مٟهىم ؾُاس ي ،في خحن ؤن اإلاكغوُٖت مٟهىم ٢اهىوي .في الؿُا ١ألاو٫
ً٩ىن اإلاى ٠٢مىظها هدى جدضًض َبُٗت الؿلُت وع٧اثؼَا ؤو مداولت ٞهمها ٓ٦اَغة ؾُاؾُت ٦ما ٗٞل
" ظىن لى " ٥وٚحرٍ ،بِىما في الؿُا ١الشاوي ً ٘٣الاهخ٣ا ٫بلى جدضًض اإلاى ٠٢مً مىهج الخُٛحر وؤؾلىب
اإلاٗاعيت  ،وم٘ طلً ٪ب٣ى ش يء مً الخضازل بحن اإلاٟهىمحن ،بط ؤن الكغُٖت جغجبِ ؤًًا بمؿإلت
الضؾخىع ،الظي مً قإهه ؤن ًسغط الكغُٖت مً مٟهىمها الهالمي ٚحر الض ٤ُ٢بلى مٟهىم ٢اهىويُ٣ً ،ض
خغ٦ت الؿلُت وٍجىبها ؤلاَال ١والكمىلُت.2
اإلاؿلب الثاوي  :الشطنُت الؼُاػُت في الفىط الؼُاس ي ؤلاػالمي.
ؤوال ـ مىكف ؤلاػالم مً مفهىم " الشطنُت " في مىاحهت الخطىض الغطبي اإلاهاضط لهصا اإلافهىم.
« بن هٓغة ممدهت في " الىٓام ال٣اهىوي للضولت ؤلاؾالمُت " جا٦ض ؤن الكغُٖت واإلاكغوُٖت
بمضلىليها الٛغبُحن َظًً ًىضمجان جماما في هٓام واخض َى " هكام الشطنُت " والظي ً ٘٣ببٗضًه
الك٨لي واإلاىيىعي وبًماهاجه صازل الىٓام ال٣اهىوي ؤلاؾالمي .3ومٗنى طل : ٪بن الىٓام ال٣اهىوي
1
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ؤلاؾالمي ـ و٢ض نىع في ال٨خاب والؿىت  ،ب٣ىاٖضٍ وظؼاءاجه لم ًٖ ٠٣ىض خض ال٣ىاٖض اإلاىٓمت لؿلى٥
اإلاؿلم وؤخىاله في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي بىنٟه بوؿاها ومىاَىا وبىنٟه خا٦ما ٞدؿب ،وبهما ظاوػ طل٪
بلى جهىٍغ الُ٣م ألاؾاؾُت وألاَضا ٝالٗلُا للضولت ؤلاؾالمُت ،ومً زم ظٗال منها ظؼءا مً الىٓام
ال٣اهىوي مخمخٗت جبٗا لظل ٪بُبُٗت ٢ىاٖضٍ وبُبُٗت ظؼاءاجه.
ولظلٞ ٪ةن الخغوط مً ظاهب ال٣اثمحن ٖلى ؾلُت الضولت ؤلاؾالمُت ٖلى جل ٪الُ٣م وألاَضاٝ
ال ًسخل ٠في َبُٗخه ؤو في ظؼاثه ًٖ زغوط َاالء ٖلى بُ٣ت ؤخ٩ام الىٓام ال٣اهىوي ؤلاؾالمي ،بل ؤن
َظا الامغ ًؼصاص ٖم٣ا بطا ٖلم ؤن الهض ٝالنهاجي للضولت ؤلاؾالمُت بكتى ماؾؿاتها بهما ًىدهغ في ب٢امت
مجخم٘ بؾالمي ؤي في مجخم٘ جدضصث مٗاإلاه ب٩ل ُ٢اٖاجه في ال٨خاب والؿىت ،وؤن الٗمل ٖلى جد٤ُ٣
َظا الهض ٝمً ظاهب ال٣اثمحن ٖلى ؾلُت الضولت َى ٖلى خض حٗبحر ال٣ٟه ؤلاؾالمي " قغٍ  ..وقغٍ
ب٣اء "باليؿبت لىالًتهم ،في مٗنى ؤن قغُٖت الؿلُت في الؿلُت في الضولت ؤلاؾالمُت مغَىهت في ُ٢امها
وفي اؾخمغاعَا بالتزامها بالٗمل ٖلى بٖما ٫الىٓام ال٣اهىوي ؤلاؾالمي في ظملخه صوهما جمُحز بحن ؤخ٩امه
اإلاىٓمت لؿلى ٥الٟغص ٦مىاًَ وخا٦م  ،وبحن جل ٪الُ٣م ألاؾاؾُت وألاَضا ٝالٗلُا التي وعصث في
ال٨خاب والؿىت ».1
وظملت ال٣ى ٫ـ ً٣ىَ ٫ه بضوي ـ  « :في قإن مٟهىم الكغُٖت في ؤلاؾالم وفي يماهاجه ،وفي
مىاظهت مٟهىمها الٛغبي اإلاٗانغ ،ؤن ؤلاؾالم ال ٌٗغ ٝالخمُحز بحن الكغُٖت واإلاكغوُٖت جبٗا ل٩ىن
ألاَضا ٝالٗلُا للمجخم٘ ؤلاؾالمي وُ٢مه ألاؾاؾُت ٢ض وعصث في ال٨خاب والؿىت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة مً
خُض َبُٗت الجؼاء م٘ ؤخ٩ام الىٓام ال٣اهىوي ؤلاؾالمي ٖلى الىدى اإلاخ٣ضم .بن الىٓام ال٣اهىوي
ؤلاؾالمي لِـ له ٞلؿٟاث ٖ٣لُت ؾاب٣ت ٖلُه ج٣ب٘ ٞيها ؤَضاٞه الٗلُا وُ٢مه ألاؾاؾُت بل َى هٓام
مخ٩امل ٖلى طل ٪الىدى اإلاخ٣ضم .وبهظا ًٓهغ مٟهىم الكغُٖت في ؤلاؾالم ٖلى مٟهىمها الٛغبي». 2
بن الىٓام ال٣اهىوي ؤلاؾالمي لِـ له ٞلؿٟاث ٖ٣لُت ؾاب٣ت ٖلُه ج٣ب٘ ٞيها ؤَضاٞه الٗلُا
وُ٢مه ألاؾاؾُت  ،بل َى هٓام مخ٩امل ٖلى طل ٪الىدى اإلاخ٣ضم ،وبهظا ًٓهغ مٟهىم الكغُٖت في ؤلاؾالم
ٖلى مٟهىمها الٛغبي .بن مٟهىم الكغُٖت الٛغبي اإلاٗانغ بط ً ٠٣مً خُض يماهاجه الىيُٗت ٖىض
مجغص اإلاكغوُٖت بالخٟهُل اإلاخ٣ضم ًجٗل مً اإلاًمىن ؤلاًجابي للكغُٖت ( التزام ؾلُت الضولت
بمغاٖاة الُ٣م ألاؾاؾُت وألاَضا ٝالٗلُا ) للمجخم٘ ُٞما ًهضع ٖنها مً ٢غاعاث بل وفي هٓامها
ال٣اهىوي ٧له ) مجغص جهىع ٞلؿٟي بًضًىلىجي مً ٚحر ؤًت يماهت ٗٞالت له  .ؤما في ؤلاؾالم ٞ ،ةن
إلاًمىن الكغُٖت ـ الجام٘ لًغوعة مغاٖاة ؾلُت الضولت ؤلاؾالمُت ألخ٩ام الىٓام ال٣اهىوي ؤلاؾالمي
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وللُ٣م ولؤلَضا ٝالٗلُا للمجخم٘ ؤلاؾالمي ٖلى الؿىاء ـ يماهت ٢اهىهُت ٗٞالت ًٓهغ بها ؤلاؾالم في َظا
اإلاجاٖ ٫لى الىٓم الٛغبُت اإلاٗانغة.
َظٍ الًماهت ال٣اهىهُت للكغُٖت ؤلاؾالمُت جخمشل في خ ٤م٣اومت الجىع ٦د ٤بًجابي للمؿلم،
بل بهه في اليؿ ٤ال٣اهىوي ؤلاؾالمي وفي هٓغٍت ؤلاؾالم الؿُاؾُت ٖلى الؿىاء ًجاوػ مجغص الخ ٤بلى
٧ىهه واظبا ٖلى ٧ل مؿلم  ،وطل ٪بد٨م ما وعص في قإهه في ال٨خاب والؿىت.1
زاهُا ـ البُهت ؾطٍم الشطنُت في الفىط الهطبي ؤلاػالمي .
ً٣ى ٫زمِـ خؼام والي « :وفي ٖهغها الخضًض ْهغ مٟهىم الكغُٖت مً زال٦ ٫خاباث ٖلماء
الؿُاؾت والاظخمإ ،ومداوالتهم لخدضًض مهاصع الخ٨م  ،وَبُٗت هخاثج مىا ٠٢الىاؽ ججاٍ خ٩امهم
وماؾؿاتهم الؿُاؾُت.
و٢ض ؾبر ٖضص مً اإلاىٓغًٍ ؤٚىاع مٟهىم الكغُٖت  ،وٖلى الغٚم مً ؤجهم ًسخلٟىن في اججاٍ
جدلُلهم ،بال ؤجهم ظمُٗا ًخ٣ٟىن في الخدلُل النهاجي ٖلى ؤن ٢بى ٫مىاَني صولت ما ٚحر ال٣ؿغي
(
الُىعي ) بالخ٩ىمتَ ،ى الظي ًجٗل الخ٩ىمت قغُٖت.
بن ٢بى ٫مىاَني صولت ما ٚحر ال٣ؿغي ( الُىعي ) بالخ٩ىمتَ ،ى الظي ًجٗل الخ٩ىمت قغُٖت
» ،2وَظا اإلاٟهىم للكغُٖت ًخ٣ابل م٘ مٟهىم البُٗت*في ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي .
ٌٗغ ٝابً زلضون البُٗت بإجها « الٗهض ٖلى الُاٖت ٦إن اإلاباٌ٘ ٌٗاَض ؤمحرٍ ٖلى ؤهه ٌؿلم له
الىٓغ في ؤمغ هٟؿه  ،وبإمىع اإلاؿلمحن ال ًىاػٖه في ش يء مً طل ٪وٍُُٗه ُٞما ً٩لٟه به مً ألامغ في
اإلايكِ واإلا٨غٍ ،و٧اهىا بطا باٌٗىا ألامحر وٖ٣ضوا ٖهضٍ ظٗلىا ؤًضحهم في ًضٍ جإُ٦ضا للٗهض ».3
ؤظم٘ مجتهضو الٟغ ١ؤلاؾالمُت ٧لها ـ ما ٖضا الكُٗت ـ ٖلى ؤن َغٍ ٤زبىث ؤلامامت َى الازخُاع
والاجٟا ،١ال الىو والخُٗحن ،ولِـ لشبىث ؤلامامت بال َظان الُغٍ٣انٞ ،ةن بُل ؤخضَما لم ًب٤
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آلازغ*  ،وحجتهم في طل ٪ؤن ؤلامامت ال ًم ً٨ؤن جىٗ٣ض بال بةخضي وؾُلخحن :الىو ؤو الازخُاع ،وخُض
ؤن ال٣غآن لِـ ُٞه هو وَى الازخُاع ،ؤي ؤن ألامت هي التي جسخاع مً ًخىلى ؤمىعَا ًٖ َغٍ ٤البُٗت
الصخُدت ال٣اثمت ٖلى الغيا.1
حٗخبر البُٗت مٓهغا مً مٓاَغ الخغٍت الؿُاؾُت في ؤلاؾالم " الؿني" ،بل وٖىض مٗٓم الٟغ١
ؤلاؾالمُت باؾخصىاء بٌٗ الكُٗت وبٌٗ الخىاعط وبٌٗ َىاث ٠ؤَل الؿىت .وهي نىعة مً نىع
جل ٪الاجٟا٢اث التي جهىٗها ؤلاعاصاث ؤلاوؿاهُت الخغة ،والتي ًخم بم٣خًاَا الخٗامل بحن الىاؽ ،جل٪
الاجٟا٢اث التي انُلر ٣ٞهاء ؤَل الؿىت ٖلى ؤجها " ٖ٣ىص" جىٓم " اإلاٗامالث". 2
و٢ض ناٖ ٙلماء ال٣ٟه طل ٪نُاٚت ٢اهىهُت ٣ٞ ،الىا  :بن ؤلامامت ٖ٣ض ،والٗ٣ض في ٖغٞهم له
مضلىله الخامٞ ،هىا ٥ماَُت مكتر٦ت ،زم ل٩ل ٖ٣ض مىيىٖه وؤع٧اهه وؤخ٩امه وقغوَه.3
و٢ض بدض " الؿنهىعي " َبُٗت ٖ٣ض ؤلامامت بهٟت زانت٦ ،ما ٖغيه ٖلماء الكغَٗت
ؤلاؾالمُت٣ٞ ،اٖ ٫ىه  « :بهه ٖ٣ض خ٣ُ٣ي » :ؤي ؤهه ٖ٣ض مؿخى ٝللكغاثِ ،مً وظهت الىٓغ ال٣اهىهُت،
وونٟه بإهه مبني ٖلى الغيا ،وؤن الٛاًت مىه ؤن ً٩ىن َى اإلاهضع الظي ٌؿخمض مىه ؤلامام ؾلُخه،
وَى حٗا٢ض بحن ألازحر وألامت. 4
والبُٗت بىنٟها "ٖ٣ض" ٌٗخبر ؤو ٫الٗ٣ىص وؤ٦برَا وٖلُه جاؾـ بُ٣ت الٗ٣ىص  ،ومىه حؿخمض
قغُٖتها .ومً َىا ظاء بظمإ ٣ٞهاء ؤَل الؿىت ٖلى ؤن البُٗت ٖ٣ض بحن ألامت وبحن الخلُٟت
(الخا٦م) ،5وؾمي ٖ٣ض الخالٞت ( الخ٨م ) بُٗت حكبيها له بما ًدب٘ في ٖ٣ض البُ٘ ٖىضما ًً٘ الباج٘ ًضٍ
في ًض اإلاكتري بًظاها بةجمام الٗ٣ض.6
ل٣ض ٧ان ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ بىنٟه عؾىال ،عثِؿا للماؾؿت الضًيُت في الضولت ؤلاؾالمُت،
وفي الى٢ذ هٟؿه خا٦ما ؾُاؾُا للضولت ومً َىا ٧اهذ اإلاباصت التي ظاء بها مخمشلت في ؤلاؾالم جإزظ
بالضًً ب٣ضع ما جإزظ بالضهُا.7
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و٢ض جمذ له البُٗت بىنٟها ٖملُت ازخُاع لغثِـ الضولت ؤلاؾالمُتٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن الازخُاع ٢ض
و ٘٢مً ظهخحن :هللا والىاؽ ،خُض ازخاعٍ هللا ظل قإهه هبُا وعؾىال ،وم٨ض ًاصي مهام الىبي الغؾى٫
ٞدؿب مضة زالزت ٖكغ ؾىت ،وهي مضة الٗهض اإلا٩ي ،زم َاظغ بلى اإلاضًىت وباٌٗه الىاؽ َىا .. ٥باٌٗىٍ
ٖلى ؤهه ؤلاوؿان الظي ازخاعٍ هللا لُ٩ىن هبُا وعؾىالً ،ى٣ظ الىاؽ مما َم ُٞه مً يال ،٫وحهضحهم بلى
الهغاٍ اإلاؿخُ٣م ،و٧اهذ َظٍ البُٗت مً ظاهب ؤَل اإلاضًىت هي التي ظٗلذ مً الىبي ٖلُه الهالة
والؿالم عثِؿا للضولت بلى ظاهب ٧ىهه هبُا وعؾىال.1
وَظٍ بٌٗ آلاعاء اإلاداًضة مً آعاء اإلاؿدكغ٢حن التي جه ٠هٓام الخ٨م في ٖهضٍ ـ نلى هللا ٖلُه
وؾلم ـ منها :
٢ىُٞ ٫تز ظحرالض  « : Dr. V. Fitzgeraldلِـ ؤلاؾالم صًىا  ،ِ٣ٞول٨ىه ؤًًا هٓام ؾُاس ي»،
وٍ٣ى" ٫هالُىى"  « : C.A.Nallinoل٣ض ؤؾـ "مدمض" في و٢ذ واخض :صًىا وصولت ،و٧اهذ خضوصَما
مخُاب٣ت َىا ٫خُاجه » ،بِىما ً٣ى" ٫قازذ" ٌٗ « : Dr. Schacgtني ؤلاؾالم ا٦ثر مً ٧ىهه صًىا ،بط ؤهه
ًمشل هٓغٍاث ٢اهىهُت وؾُاؾُت ،ومجمل ال٣ى ٫ؤهه هٓام ٧امل مً الش٣اٞت ٌكمل الضًً والضولت مٗا».
ؤما " ؾتروزمان" ٣ُٞ R.Stothmanى « :٫ؤلاؾالم ْاَغة صًيُت ،ؾُاؾُت ،بط ؤن ماؾؿه ٧ان
هبُا ،و٧ان ؾُاؾُا خُ٨ما ،ؤو " عظل صولت" ».
وٍه" ٠ما٦ضوهالض  D.B.Macdonaldما خضر في اإلاضًىت ب٣ىلهَ « :ىا ـ ؤي في اإلاضًىت ـ ج٩ىهذ
الضولت ؤلاؾالمُت ألاولى ،وويٗذ اإلاباصت ألاؾاؾُت لل٣اهىن ؤلاؾالمي ».2
و٢ض ازخلٟذ حٗاعٍ ٠الٗلماء في بُان اإلاٗنى الكغعي للبُٗت مً ظهت الىٓغ بلى اإلاباٌ٘ٞ ،هل اإلاباٌ٘
َم ؤَل الخل والٗ٣ض مً اإلاؿلمحن*ٖ ،لى اٖخباعَم هىابا ًٖ ألامت في ٖ٣ض البُٗت إلاً ًغوهه نالخا ٢ض
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جىٞغث ُٞه قغوٍ الخلُٟت ،ؤم ان اإلاباٌٗحن َم ألاٞغاص الظًً ٌُٗىن ٖهضَم لئلمام ؤو الخلُٟت ؤو
ٚحرٍ ممً ًخىلى ُ٢اصة ألامت ؤلاؾالمُت ،وجىظيهها مً مىُل ٤حٗالُم ؤلاؾالم وحكغَٗاجه.1
وجبٗا لهظا الازخال ،ٝهجض مً ٖلماء اإلاؿلمحن مً ٖغ ٝالبُٗت باٖخباع نضوعَا مً ؤَل الخل
والٗ٣ض ،وطل٧ ٪ال٣ل٣كىضي  ،خُض ٖغٞها ب٣ىله  « :ؤن ًجخم٘ ؤَل الخل والٗ٣ض ٣ُٗٞ ..ضوا ؤلامامت
إلاً ٌؿخجم٘ قغاثُها» ،2وؤبى ػَغة الظي ٖغٞها بإجها٣ٖ « :ض ًخم بحن َغٞحن ؤلامام وؤَل الٗ٣ض مً
اإلاؿلمحنُُٗٞ ،ي اإلاؿلمىن ٖهضا ٖلى الؿم٘ والُاٖت ،وَُٗيهم ؤلامام ٖهضا ٖلى الٗمل ب٨خاب هللا
وؾىت هبُه ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ » ، 3ومنهم مً ٖغٞها باٖخباعَا ناصعة مً ؤٞغاص ألامت بلى الخلُٟت ؤو
ؤلامام ؤو الىاؽ وٚحرَم مً والة ألامىع ٧اإلالى ٥والغئؾاء وألامغاء الظًً ٌؿىؾىن الضو ٫ما صامىا
٢اثمحن بإمغ هللا حٗالى ؾاٖحن بلى جُبُ ٤قغٖه وجىُٟظ ؤخ٩امه ،ما لم ًإمغوا بمٗهُت ؤو ًنهىا ًٖ
مٗغو٦ ،4ٝما َى الخا ٫باليؿبت البً زلضون ( و٢ض ؾب ٤ط٦غ حٗغٍٟه للبُٗت ).
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤهه ،وباٖخباع البُٗت ٖ٣ضا جباصلُاٞ ،ةجها جغجب خ٣ى٢ا ل٨ال الٗا٢ضًً ،بطنٞ ،هي
ٖ٣ض خ٣ُ٣ي بحن ألامت والخلُٟت ( الخا٦م )ٞ ،ةطا لم ً٣م َظا ألازحر بىاظباجه ًىٟسخ الٗ٣ض ؤو ًٟسخ
وٍخدلل الُغ ٝآلازغ ( ألامت ) مً التزاماجه.5
وبطا ٧ان ل ٟٔالبُٗت ٢ض ؤنبذ ٌؿخٗمل مجاػا في الغيا باإلمام والاهُ٣اص لهٞ ،6ةن ٖملُت البُٗت
هٟؿها ال جيخج ؤزغَا بال بمىا٣ٞت اإلاغشر التي حٗخبر يغوعٍت ،بط ؤن مً ؤخ٩امها عيا الُغٞحن ،بىنٟها
ٖ٣ض عياجي ال ًجىػ ؤن ٌكىبه ي ِٛؤو ٚل ؤو جضلِـ ألن طلً ٪بُله.7
ًيكإ ًٖ َظا الخدضًض ؤن الكغُٖت حؿاَم في اؾخ٣غاع الخالت بحن الخ٩ام واإلاد٩ىمحن ،وج٣ىص
َظٍ الخالت ؤًًا بلى اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ بال٩امل ما صام َظا مٟهىم الكغُٖت ٦ ،ما ؤقاٖه مبضٖه ما٦ـ
ُٞبر ًغظ٘ في آزغ جدلُل بلى وا ٘٢الغيا الٟٗلي ولِـ ؤلا٦غاٍ.8
وو٣ٞا لهظٍ اإلاىٓىع ج٩ىن البُٗت في ال٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي هي اإلاٟهىم اإلا٣ابل للكغُٖت
الؿُاؾُت في ال٨ٟغ الضًم٣غاَي الٛغبي لجام٘ بحن اإلاٟهىمحن وَى خهى ٫عيا اإلاد٩ىمحن بالخا٦م.
1

20

2

7

3
4

39
735

20

27

الشطنُت الؼُاػُت في الخؿاب الؼُاس ي الؼني بحن الثباث والخغحر

حبِبت َض ْ
حاًـبِ ـ ـ ـ ـ ــي

زالثا ـ الشطنُت ونالكتها بمفهىم الحاهمُت .
ـ بن َظٍ اإلاداولت في الخمُحز بحن الشطنُت واإلاشطونُت حٗض ٚحر طاث ؤزغ خ٣ُ٣ي ألن الكغُٖت
واإلاكغوُٖت في جهاًت ألامغ مً نى٘ البكغ ومً زم ٞ ،ةهه في ْل ُٚاب ؤلاًمان بةله له " حاهمُت " في
خُاة البكغ جٓل الكغُٖت واإلاكغوُٖت في بَاع " الجماٖت الؿُاؾُت " وال جسغط ًٖ ؾلُاجها وهُا١
ؾُُغتهاٞ ،األَضا ٝالٗلُا والُ٣م الٗامت والٟلؿٟت التي ًخإؾـ ٖليها الىٓام ٧لها مً نى٘ البكغ،
ٞاألؾاؽ ال٨ٟغي لخٟؿحر الٗال٢ت الؿُاؾُت  ،بل و٧ل ما له نلت بالخٗامل الؿُاس ي َى " الغيا
والاجٟاٞ . "١هى اإلادىع الظي جيب٘ مىه قغُٖت ألاصاة الخا٦مت  ،وبعاصة ألاٚلبُت التي ً٣ىم ٖليها مبضؤ
الٟاٖلُت ال٣اهىهُت هي اإلاٗبرة ًٖ جل ٪اإلاكغوُٖت  ،وَ٨ظا ًيخهي ألامغ بلى الخلِ بحن الكغُٖت
واإلاكغوُٖت في ْل الضولت الٛغبُت اإلاٗانغة ُٞجخمٗا ٖىض مجغص ٧ىن الؿلُت ـ ؾلُت الضولت ـ جماعؽ
َب٣ا لل٣اهىن الىيعي الظي َى في النهاًت مً ٖمل ؤظهؼتها.
ول٣ض مشل جإؾِـ اإلاكغوُٖت في الىٓام ؤلاؾالمي مك٩لت لظل ٪الىٟغ مً الباخشحن ال٣اهىهُحن،
ؾٗىا بلى خلها بجٗل اإلاكغوُٖت حؿخمض ؤنالتها مً ُ٢م ألامت ومباصئها التي حٗلى ٖلى ههىم ال٣ىاهحن
وههىم الضؾاجحر ٞ ،هي ٢اثمت في البالص ؤلاؾالمُت مً قهاصة ؤبىائها " ؤال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾى٫
هللا " التي حٗني ؤن الكغٕ ابخضاء واهتهاء َى خ ٤زالو هلل.
وفي الخ٣ُ٣تٞ ،ةن في َظا الخإؾِـ ً٨مً الٟغ ١بحن الخا٦مُت باٖخباعَا بعاصة هللا الدكغَُٗت
والخ٩ىٍيُت ،وبحن اإلاكغوُٖت في الىٓام ؤلاؾالميٞ ،اإلاكغوُٖت في ال٣ٟه الضؾخىعي الىيعي الٛغبي
ًم ً٨ؤن ججض ؤؾاؾها في ال٣اهىن الُبُعي ؤو مباصت الٗضالت ،بال ؤجها ال ًم ً٨ؤن ججض مبرعَا وؾىضَا
في الىٓام ؤلاؾالمي بال بغص الخ٨م والدكغَ٘ هلل ابخضاء ( ُٖ٣ضة ) والُاٖت و ٤ٞما قغٕ ( ٖباصة ).
و٦ما جإؾِـ اإلاكغوُٖت في الىٓام ؤلاؾالمي بال ٖلى الخا٦مُت ٞ ،ةهه ال ًم ً٨جىؾُ٘ هُا٢ها
لخخه ٠بالٗمىم والكمى ،٫لُدىاو ٫ـ لِـ ٖ ِ٣ٞال٢ت الضولت باألٞغاص ـ وبهما ٖال٢اتهم ببًٗهم
البٌٗ باإلياٞت بلى ٖال٢اتهم باهلل وال٩ىن بال باالؾدىاص بلى خا٦مُت هللا باٖخباع ؤن مًمىن َظٍ
الخا٦مُت ٦لي وقامل وٍمل ٪الٗضًض مً الٗىانغ والخُبُ٣اث.1
ـ ًمىً جحسًس الهالكت بحن الحاهمُت والشطنُت في الطئٍت ؤلاػالمُت هما ًإحي :
 1ـ الكغُٖت ؤلاؾالمُت جا٦ض جمحزا في الٟهم وزهىنُت في الضاللتٞ ،هي جدؿم بإجها قغُٖت
صًيُت ،والشطنُت في ظاهبها الؼُاس ي واللاهىوي مكمىلت في جل ٪الشطنُت السًيُت  ،وال ًمٞ ً٨همها
بال مً زاللها ،وهي باإلاٗنى الضًني واخضة ومُل٣ت وجمل ٪الٗضًض مً الٗىانغ والخُبُ٣اث٣ٖ :ضًت
7995 7476
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وؤزالُ٢ت واظخماُٖت وؤًًا ٢اهىهُت وؾُاؾُت .فالشطم ـ وَى ؤؾاؽ الكغُٖت في الغئٍت ؤلاؾالمُت ـ ٦لي
وقامل خُض ج٩ىن الؼُاػت واللاهىن حعء مً السًً٦ ،ما ؤهه ًً٘ خضوصا ٖلى الجاهب الؿُاس ي
وال٣اهىوي إلاٟهىم الكغُٖت ًخمحز بها ًٖ مٟهىم الكغُٖت في ال٨ٟغ الٛغبي .
 2ـ الخا٦مُت و٣ٞا لهظا الخهىع مبضؤ ٌٗني ؤن هللا ؾبداهه مهضع ظمُ٘ ألاخ٩ام الكغُٖت بما
جخًمً مً جهىع ٖ٣ضي ًٖ هللا وال٩ىن وؤلاوؿان ،وقغَٗت خُض ج٩ىن الٗباصاث ظؼءا منها ،وؤزال١
ؾىاء ْهغ خ٨مه مباقغة مً الىهىم التي ؤوحى بها بلى عؾىله ؤم اَخضي اإلاجتهضون بلى خ٨مه في ٗٞله
بىاؾُت الضالثل وألاماعاث التي قغٖها الؾخيباٍ ؤخ٩امه.
 3ـ الخا٦مُت ـ بطن ـ مبضؤ ًخدضص مًمىهه مً زال ٫مٟهىم الكغُٖت ؤو الكغَٗت بكمى ٫هُا٢ها
واحؿإ مًمىجها  .وًَٗض مً َظا الٟهم ألاؾاؽ اللٛىي ل٨ال اللٟٓخحن الكغَٗت والكغُٖتٞ ،بُنهما
ظىاؽ ها٢و لٟٓا ،ومٗنى  ،و٦الَما مهضع مً ٗٞل واخض ( قغٕ ) ،وَى ٗٞل ًُٟض البضء في الؿحر
ٖلى ؤؾاؽ مً ؾب ٤الخىُٓم ٦ما ًخًمً البُان إلاىعص الضًً وما ؾىه هللا لٗباصٍ باإلياٞت بلى ما
ًدمله مً مٗنى الخًىٕ م٘ بْهاع طل ٪الخًىٕ وبٖالهه.
فالحاهمُت في حىهطها بُان إلاىضز السًً ؤي مطسضه وهى هللا ،الظي جخجؿض بعاصجه الضًيُت في
الكغُٖت ؤو الكغَٗت ؤلاؾالمُت باٖخباعَا ما ؾىه هللا لٗباصٍ مً ؤمىع صًنهم لُٗلىىا زًىٖهم له
والتزامهم به.
الخا٦مُت مبضؤ والتزام وزًىٕ لهظا اإلابضؤ والتزام به ،والكغَٗت مًمىن لهظا اإلابضؤ ومدخىي له.
بن الكغَٗت ـ ومهضعَا هللا ـ هي الخا٦مت ٖلى ؤلاَال ١والٗمىم ٖلى ظمُ٘ اإلا٩لٟحن بما ٞيهم
الغؾل والٗلماء وألامغاء والىاؽ ؤظمٗحنٞ ،اهلل حٗالى وي٘ َظٍ الكغَٗت حجت ٖلى الخل٦ ٤بحرَم
ونٛحرَم ،مُُٗهم وٖانيهم ،بغَم وٞاظغَم ،لم ًسخو بها ؤخض صون ؤخض ،و٦ظل ٪ؾاثغ الكغاج٘،
و٢ض ؤٞاصث الكغَٗت مً ؤؾاؾها الغباوي في جشبُذ صٖاثم الكغُٖت وج٣ىٍتها وويىخها  ،وٍدبحن َظا
الىيىح مً بُان مهاصعَا ٞهي حؿخٟاص مً الىهىم الشابخت في ٦خب هللا وؾىت ؤهبُاثه  ،باإلياٞت بلى
الاظتهاص وما ًغجبِ به مً مهاصع ومىاهج. 1
اإلاؿلب الثالث  :مطازض الشطنُت في الفىطالؼُاس ي الغطبي وؤلاػالمي.
ج٨مً الكغُٖت في اإلاهضع ،واإلاهضع ٌٗض قغُٖا ،وحٛحر اإلاهضع اإلا٣بى ٫للكغُٖت في هٓغ ؤٞغاص
اإلاجخم٘ ًغجبِ بٗىامل وؤؾباب ٦شحرة صًيُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت ،وُ٢مُت وٞلؿُٟتٞ ،ش٣اٞت ٧ل ُ٢غ
ؤو مجخم٘ ،ؤو الخباًً في طل ٪باليؿبت بلى اإلاجخمٗاث ًدخم جباٖا الخباًً في ؤؾـ ومهاصع ُ٢ام
1
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الؿلُت وُُٟ٦ت ٞهم الجماٖت لىْاثٟها ،بطاٞ :ةن الش٣اٞت الؿُاؾُت ـ الاظخماُٖت ـ هي ألاؾاؽ إلاٟهىم
الؿلُت وؤؾاؽ مهضعَا .
ؤوال ـ مطازض الشطنُت في الفىط الؼُاس ي الغطبي ( حؼب ماهؽ فُبر ).
ا٢ترح ما٦ـ ُٞبر ؤن " الكغُٖت " ًم ً٨ؤن حؿخمض مً واخض ؤو ؤ٦ثر مً مهاصع زالزت هي:
الخ٣الُض ،والؼٖامت اإلالهمت ( ال٩اعٍؼما ) والٗ٣الهُت ال٣اهىهُت.1
اإلاطسض ألاوٌ  :الخ٣الُض ٌٗ :ني اإلاٗخ٣ضاث والٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغا ٝاإلاخىاعزت التي جدضص "ألاخُ٣ت
"بالؿلُت،وٍضزل في َظا اإلاهضع اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت.
اإلاطسض الثاوي  :وَى الؼٖامت اإلالهمت ؤو ما ٌؿمُه ما٦ـ ُٞبر ب "ال٩اعٍؼما "ٞ ،حرجبِ بصخهُت
الؼُٖم  ،ؾىاء ؤ٧ان في الؿلُت بالٟٗل ؤو مخؿلها بليها  ،ومهضع الىالء والُاٖت مً الاجبإ ؤو
اإلاد٩ىمحن لهظا الؼُٖم َى بعجابهم الكضًض بهٟاجه وؤٖماله  ،وهي التي ججٗله مهضع ظظب وخب
وَُبت واخترامَ ،ظا الىىٕ مً الكغُٖت ـ بطا ـ َى آوي ومغجبِ بصخهُت خا٦م بُٗىه ،وال ًم ً٨جىعٍشه،
وْاَغة الؼٖامت ال٩اعٍؼمُت هي ْاَغة اؾخصىاثُت في خُاة ؤي مجخم٘ ،ومً الىاصع ؤن جٓهغ ػٖامخان
مخٗا٢بخان بهظا اإلاٗنى في اإلاجخم٘ هٟؿه .لظلٖ ٪اصة ما حؿخمض الكغُٖت بٗض وٞاة الؼُٖم ال٩اعٍؼمي
مً ؤخض اإلاهضعًٍ آلازغًٍ(الخ٣الُض والٗ٣الهُت ال٣اهىهُت ).2
اإلاطسض الثالث للشطنُت َ :ى ما ًُلٖ ٤لُه ما٦ـ ُٞبر اؾم الٗ٣الهُت ال٣اهىهُت ( – Legal
 ، ) rationalوَؿدىض َظا الىىٕ مً الكغُٖت ٖلى ٢ىاٖض م٣ىىت جدضص واظباث وخ٣ى ١مىهب الخا٦م
ومؿاٖضًه ،وَغٍ٣ت ملء اإلاىانب وازالئها ،واهخ٣ا ٫الؿلُت وجضاولها ومماعؾتها .وٍؼاوي صال٧ ٪له
وٍخضازل مٗه ج٣ىحن خ٣ى ١وواظباث اإلاد٩ىمحن ـ وَم اإلاىاَىىن والغٖاًا ـ في ٖال٢تهم بالكغُٖت،
ٞد٣ى ١اإلاد٩ىمحن هي واظباث الؿلُت خُالهم ،وواظباث اإلاد٩ىمحن َى خ ٤للؿلُت ٖليهمَ .ظا الىىٕ
مً مهاصع الكغُٖت َى اإلاهضع الغثِس ي في بىاء الضولت ال٣ىمُت الخضًشت في الٛغب ،وٍغجبِ في ْهىعٍ
بٓغو ٝجاعٍسُت وَُ٩لُت خ٨مذ مؿحرة الخُىع الاظخماعي ـ الا٢خهاصي للمجخمٗاث الٛغبُت في ال٣غون
ألاعبٗت ألازحرة ،وظاء جغظمت ؾُاؾُت لهظٍ اإلاؿحرة ،وؤَم ؤق٩اَ ٫ظٍ الترظمت الؿُاؾُت َى ما ٌٗغ" ٝ
بالضًم٣غاَُت اللُبرالُت " ) Liberal Democracy ( ،في الٛغب ،و٢ض اهخ٣ل َظا الك٩ل مً اإلاجخمٗاث

1

Weber ,The theory of social and Economic Organization.Translated bay A.M Henderson and Talcott
th
Parsons : edited with an introduction by Talcott Parsons.6 ed. New York: Free press,1969 ,pp.130-135
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الٛغبُت بلى ؤما ً٦ؤزغي في الٗالم مً زال ٫الخ٣لُض اإلاُ٩اهُ٩ي ،ؤو لدكابه ؾُُغة الخُىع الاظخماعي ـ
1
الا٢خهاصي.
٧ان ما٦ـ ُٞبر ومً ههجىا ههجهً ،ضع٧ىن ؤن َظا الخىمُِ إلاهاصع الكغُٖت َى "جىمُِ مشالي" (
 ،) Ideal typesوؤهه في الىا ٘٢الؿُاس ي اإلاٗاف ،جسخلِ َظٍ اإلاهاصع الشالزت للكغُٖت ببًٗها البٌٗ
بضعظاث وجىىَٗاث مخباًىتٞ ،لِـ مً اإلاؿدبٗض ـ ختى في اإلاجخمٗاث الٛغبُت ـ ؤن ج٩ىن الؿلُت مؿدىضة
في قغُٖتها بلى مهضعًٍ مٗا ،مشل الخ٣الُض والٗ٣الهُت ال٣اهىهُت ( خالت بغٍُاهُا مشال ) ،ؤو ختى بلى
اإلاهاصع الشالزت مجخمٗت ،بطا ما ْهغ في جل ٪البلضان خا٦م ًخمخ٘ بمىانٟاث الؼٖامت ال٩اعٍؼمُت ( مشل
حكغقل ،ؤو صٌٛى .) ٫ولًٓ ً٨ل الىػن اليؿبي إلاهضع وؤخض َى ألاؾاؽ وَى ألا٢ىي في بيٟاء
الكغُٖت ،وفي خالت اإلاجخمٗاث الٛغبُتٞ ،ةن َظا اإلاهضع َى الٗ٣الهُت ال٣اهىهُت ،وفي ؤصبُاث الٗلىم
الاظخماُٖت وال٣اهىهُت اإلاٗانغةًُ ،لٖ ٤لى َظا اإلاهضع ؤؾماء ٖضة مشل" :الكغُٖت الضؾخىعٍت"  ،ؤو "
الكغُٖت اإلااؾؿُت" ؤو " الكغُٖت ال٣اهىهُت ".2
زاهُا ـ اإلاطحهُت الفىطٍت لخؿاب الشطنُت في الفىط الؼُاس ي ؤلاػالمي.
ْهغ زُاب الكغُٖت الؿُاؾُت في ؤلاؾالم ؤو ٫ما ْهغ ٖ٣ب وٞاة الغؾى ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم
ـ  ،بط ْهغ الازخال ٝألاو ٫في ؤلاؾالم خى ٫مً ًسل ٠الىبي في بصاعة اإلاؿلمحن صًيُا وؾُاؾُا ،زم بغػ
زُاب الكغُٖت الؿُاؾُت بلى الؿُذ مغة زاهُت في جاعٍش ؤلاؾالم؛ خحن ؤزظ الازخالً ٝخٗاْم خى٫
خ٨م الخلُٟت ٖشمان بً ٖٟان ختى اهخهى بلى الىدُجت اإلاإؾىٍت التي وٗلمها. 3
ومً ؤظل جبحن زُاب الكغُٖت الؿُاؾُت في ؤلاؾالم ،هغي ؤن هخٟدو الخجلُاث ال٨بري في طل٪
الخُاب في ؤق٩اله الخٗبحرًت ال٨بري ٦ما هغي ؤن هٟغص دؿاب الشطنُت في الفىط الهطبي ؤلاػالمي
اإلاٗانغ بىٟ٢ت زانت الجهاله بىظىصها الخالي ،والخجلُاث ال٨بري التي وكحر بليها زالزت  :الكغُٖت
وٖماصَا في الكغٕ ؤلاؾالمي  ،الكغُٖت في الخُاب ال٨المي ،والكغُٖت في الخُاب ال٣ٟهي .
 1ـ الشطنُت الؼُاػُت في الخؿاب الىالمي.
ججض الكغَٗت الؿُاؾُت في ؤلاؾالم مً خُض اؾخمضاصَا مً ال٣اهىن ؤلالهي ؾىضَا ألاو٫
ألاؾاؽ ٖىض ٖلماء ؤَل ال٨الم ،4طل ٪ؤن ( ؤلامامت مبدض ؾُاس ي ًخهل في جهاًت ألامغ بًُ٣ت
الكغُٖت الؿُاؾُت ،وهي ًُ٢ت ال ٌٗغى لها ٖلم ال٨الم في ؤلاؾالم بجاهب الً٣اًا الٗ٣ضًت "
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ألالىَُت ،الىخضاهُت ،الىبىة ،الجبر ،الازخُاع  ، " ...بل بجها اإلاؿإلت اإلادىعٍت التي جغؾم للمظَب
ال٨المي الُغٍ ٤الظي ً٩ىن ٖلُه ؤن ٌؿل٨ه ،وال ًسٟى ؤن ازخال ٝمخ٩لمت ؤلاؾالم في ٞغ ١ومظاَب
٦المُت ؤقٗغٍت ،ماجغٍضًت ،ػٍضًت ،بمامُت ،ببايُت ً ...غظ٘ بلى الازخال ٝألانلي بُنها في مؿإلت ؤلامام،
وبن ٧ان الٛالب ٖلى ٦خب ؤنى ٫الضًً َى بزٟاء َظٍ الخ٣ُ٣ت ؤو الخمىٍه ٖليها بُُٟ٨اث مخىىٖت.1
وؤَم الً٣اًا التي جشاع في مبدض ؤلامامت ً ،م ً٨عصَا بلى آلاحي:
الًُ٣ت ألاولى  :وظىب ؤلامامت ؤو الخالٞت الٗٓمى ( وحؿمى ٦ظل ٪ألجها زالٞت للىبىة وألن لٟٓت
الخلُٟت ؤو ٫جضاوله في ؤلاؾالم ٧ان م٘ جىلي ؤبي ب٨غ الهضً ٤ؤمىع اإلاؿلمحن بٗض وٞاة الىبي).
ؤلامامت ججب مً ظهت الٗ٣ل  ،بط مً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫ؤن ًتر ٥ؤمغ الجماٖت صون عثاؾت
الًُ٣ت الشاهُت  :الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في الخلُٟت  ،واإلاخ٩لمىن ًجمٗىن ٖلى قغوٍ
ؤزهها ال٣غقُت ( والتي حٗني الاهخماء بلى ٢غَل ) ما ٖضا اإلاٗتزلت وؤلابايُت ،والٗضاة ( وَظٍ حٗني في
لٛخىا اإلاٗانغة " ألاَلُت اإلاٗىىٍت ؤو ألازالُ٢ت " والٗلم ختى ً٩ىن الخلُٟت ٢اصعا ٖلى الاظتهاص في الىىاػ٫
وألاخ٩ام.
ـ ال٣هُت ال٨بري الشالشت  :جخهل بال٣ىُٞ ٫ما بطا ٧اهذ ؤلامامت ج٩ىن ًٖ َغٍ ٤الٗهضٌٗ ،هض بها
الؿاب ٤بلى الالخ ٤لٗلم ًىٟغص به٦ ،ما َى الكإن ٖىض الكُٗت ؤلامامُت ،ؤم ؤجها ج٩ىن ًٖ َغٍ ٤الازخُاع
وَظا مظَب ؤَل الؿىت واإلاٗتزلت ،ؤم ؤن ؤلامامت ج٩ىن باألخغي إلاً ًسغط قاَغا ؾُٟه في َلبها مً
ؤخٟاص ٖلي م٘ جىاٞغ الكغوٍ اإلاٗخبرة ُٞه ٖىض مظَب الكُٗت الؼٍضًت.
ـ ال٣هُت الغابٗت هي ال٣ىُٞ ٫ما بطا ٧اهذ بمامت اإلاًٟى ٫ج٩ىن ظاثؼة م٘ وظىص ألاًٞل.2
 2ـ الشطنُت الؼُاػُت في الخؿاب الفلهي.
ؤصع٣ٞ ٥ه الدكغَ٘ الؿُاس ي ؤلاؾالمي مضاٍ ألا٢ص ى مً الخُىع في مىخه ٠ال٣غن الهجغي
الخامـ ،و٧ان طل ٪الىطج هدُجت جًاٞغ ٖىامل ؾُاؾُت وؤزغي مٗغُٞت.
وَٗخبر ؤلامام ؤو الخؿً ٖلي بً مدمض بً خبِب اإلااوعصي (  364ـ َ 450ـ ) مً ؤواثل الظًً
َىعوا ال٨ٟغ الؿُاس ي وؤلاصاعي ؤلاؾالمي ( بُلب مً الؿلُت للضٞإ ًٖ قغُٖت الخالٞت الٗباؾُت
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وإلٖاصة الىٟىط بليها ب٩ل ؾبُل في مىاظهت البىحهُحن والؿالظ٣ت ) ،1وله الًٟل بك٩ل زام في بلىعة
ال٨ٟغ اإلاخٗل ٤بالخالٞت ؤو ؤلامامت .2
مضاع ألاخ٩ام الؿلُاهُت َى الخالٞت ؤو ؤلامامت الٗٓمى بدؿباجها ٦ما ً٣ى « :٫ؤنال ٖلُه
اؾخ٣غث ٢ىاٖض اإلالت واهخٓمذ به مهالر ألامت » ،3بُض ؤن ٞغ٢ا قاؾٗا ظىَغٍا ًمحز اإلا٣اعبت التي عؤًىا
ٖلماء ال٨الم ًإزظون بها ًٖ جل ٪التي ًإزظ بها الُ٣ٟه اإلااوعصي ،بهه الٟاع ١بحن اإلاخ٩لم والُ٣ٟه،
ٞاألوً ٫جاص ًٖ ٫اإلاظَب وٍىاٞذ ًٖ الُٗ٣ضة وٍٗ٣ض ألنى ٫الاٖخ٣اصٞ ،هى ًغؾم مظَبا في ؤنى٫
الضًً ،والشاوي َمه الدكغَ٘ لؤلخ٩ام الٗملُت اي حُٗحن الكغوٍ ال٣اهىهُت التي ٌٛضو بها ُ٢ام ماؾؿت
الخالٞت مم٨ىاَ ،ظٍ الُُٟ٨ت مً الىٓغ ججٗل الُ٣ٟه اإلاكغٕ الؿُاس ي ًسُى زُىاث ٖملُت بلى ألامام
ٞهى ًخدضر ًٖ والًاث ؤو هُاباث ًٖ الخلُٟت في مؿخىٍاث الخىُٓم الؿُاس ي وؤلاصاعي والً٣اجي
واإلاالي للضولت ؤلاؾالمُت ،وبٗباعة ؤزغيٞ ،ةن الخضًض ًٖ ؤلامامت والدكغَ٘ ال٣ٟهي ألخ٩امها ً٩ىن
بالًغوعة حكغَٗا ٣ٞهُا لبيُت الضولت ؤلاؾالمُت ووْاثٟها وهٓمها اإلاسخلٟت :الىػاعاث ،الىالًاثٖ ،لى
ألا٢الُم  ،الىالًاث ٖلى الجِل والكغَت والً٣اء ألاٖلى ( اإلآالم ) ،الً٣اء  ،بصاعة قاون اإلاضًىت (
بمامت اإلاؿاظض  ،الخغُٞحن ،آلاصاب الٗامت ) ٦ما ؤن الدكغَ٘ ال٣ٟهي  " ٫ألاخ٩ام الؿلُاهُت ً٩ىن م٘
طل٧ ٪له حكغَٗا لىٓام ألاعى ،والًغاثب ،وألامىا ٫اإلاى٣ىلت ،ومً زم ٞةن ألامغ ًخٗل ٤بمىٓىمت
قاملت في الخ٨م وهٓغٍت الضولت ؤلاؾالمُت مخ٩املت. 4
ًىُل ٤اإلااوعصي بما ًيخهي بلُه ٖلماء ال٨الم الؿىت مً هخاثج بهضص ؤلامامت الٗٓمى مً ؤجها «
مىيىٖت لخالٞت الىبىة في خغاؾت الضًً وؾُاؾت الضهُا » ،5وهي واظبت مً ظتهي الكغٕ والٗ٣ل،
واإلااوعصي ًاٍض آعاء اإلاخ٩لمت بأًت مً ال٣غآن* ،وؤَغا ٝمً الخضًض الىبىي** ،وؤلامامت ج٩ىن ًٖ َغٍ٤
الازخُاع ؤوال وؤؾاؾا ،ولئلمامت قغوٍ ًجب جىاٞغَا في ؤلامام اإلاغشر لها ،مشلما ؤن َىا ٥قغوَا ًلؼم
بظماٖها في الخانت ( ؤَل الخل والٗ٣ض ) التي ًغظ٘ بليها الزخُاع بمام لؤلمت. 6
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اللػُت اإلاحىضٍت ألاولى خُض ( ً٣غع اإلااوعصي ؤن ؤلامامت " ٖ٣ض " ،والٗ٣ض ً٣خط ي مً الىاخُت
ال٣اهىهُت اجٟا٢ا وجغايُا مً الُغٞحن اإلاخٗا٢ضًً٣ٖ « :ض مغاياة وازخُاع ال ًضزله ب٦غاٍ وال بظباع »،
لظلٞ ،٪ةهه ـ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ـ ال ًجىػ ُٞه ال٣غٖت بحن مغشخحن ًدؿاوٍان في الٟ٨اءاث ،ؤما بطا خضر
طلٞ ٪ةهه ًلؼم اللجىء بلى مؿُغة مٗ٣ضة وؿبُا ً٩ىن الخؿم ُٞه لهالر ما ًبضو ؤهه " ًىظبه خ٨م
الى٢ذ " ـ ٌٗني ؤن البُٗت جاو ٫في جهاًت ألامغ لهالر الصخو الظي ًخطر اهه ألا٦ثر اؾخجابت
لًغوعاث الٗهغ الظي ً٩ىن ُٞه.
واللػُت اإلاحىضٍت الثاهُت ؤن  :ؤلامامت مً الخ٣ى ١الٗامت اإلاكتر٦ت بحن خ ٤هللا ـ حٗالى ـ وخ٣ى١
آلاصمُحن » .1ومً البحن بظاجه في مىُ ٤الُ٣ٟه اإلاؿلم ؤن ؤػباب الشطنُت الؼُاػُت ٧لها ج٣ىم في
َظا ألامغٖلى  :خ ٟٔخ٣ى ١هللا ( وطل ٪مٗنى الكُغ ألاو ٫مً حٗغٍ ٠ؤلامامت  « :زالٞت الىبىة في
خغاؾت الضًً » 2وخ٣ى ١آلاصمُحن ( وجل ٪صاللت الكُغ الشاوي مً الخٗغٍ « ٠ؾُاؾت الضهُا » ،3صون
ؤن هيس ى ؤن خ ٟٔخ٣ى ١آلاصمُحن مً م٣خًُاث خ ٟٔالضًً ؤًًا  ،ومتى ج٣غع َظا ألامغ ٧ان
الدكغَ٘ ألخ٩ام ؤلامامت حكغَٗا ٣ٞهُا لآللُاث ؤو اإلاُ٨جزماث ال٣اهىهُت التي ً٩ىن بها ٖمل " ٖ٣ض ؤلامامت
" وم٣خًُاجه الٗملُت .
واللػُت اإلاحىضٍت الثالثت في الدكغَ٘ ال٣ٟهي ألخ٩ام ؤلامامت مً خُض هي " ٖ٣ض " ً٣ىم
بمىظب اجٟا ١وجغاى بحن َغٞحن  ،ومما ًجب الخإُ٦ض ٖلُه َى ما ًخٗل ٤بإخ٩ام الؿلُت الخىُٟظًت
الٗلُا ؤو الخ٩ىمت في لٛخىا الُىم ؤو جل ٪التي ٌؿميها اإلااوعصي وػاعة وٍمحز ٞيها بحن هىٖحن ازىحن :وػاعة
الخٟىٌٍ ووػاعة الخىُٟظ.
ؤما ألاولى  :وػاعة الخٟىٌٍ ٞهي ٦ما ًضٖ ٫لى طل ٪اؾمها جٟىٌٍ جضبحر ألامىع ،ؤمىع الضولت بلى
وػٍغ الخٟىٌٍ« بغؤًه وبمًائها ٖلى اظتهاصٍ » ،4ولٗٓم اإلاؿئىلُت ٞيهاٞ ،ةن اإلااوعصي ًغي في جىلي َظٍ
الىػاعة « اظخمإ قغوٍ ؤلامامت بال اليؿب وخضٍ ألهه ممط ي آلاعاء ومىٟظ الاظتهاص » ،5بل ًلؼم جىٞغ
قغٍ ػاثض ٖلى قغوٍ ؤلامامت وَى ؤن ً٩ىن مً ؤَل الٟ٨اًت.
ؤما الشاهُت ( وػاعة الخىُٟظ )ٞ ،ةن قغوَها ؤز ،٠بط ال جٟىٌٍ بالؿلُت ٞيها ،وبهما جسهُو
لُ٣إ مٗلىم مً ؤلاصاعة الٗامت ،وألامغ الجضًغ باإلاالخٓتَ ،ى ؤن اإلااوعصي ً٣غع ؤهه « ًجىػ ؤن ً٩ىن
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َظا الىػٍغ مً ؤَل الظمت » ،1ومً زم ٞةن ؤلاؾالم لِـ قغَا في جىلي وػاعة الخىُٟظ في صولت الخالٞت
ؤلاؾالمُت. 2
ؤما الًُ٣ت اإلادىعٍت الغابٗت ٞهي ما ًخٗل ٤بالىالًت ؤو ؤلاماعة ٖلى اإلاضن ؤو مً ظهت مىُ ٤الٗ٣ض
" ٖ٣ض ؤلامامت " الىُابت ًٖ الخلُٟت في بصاعة قاون بلض ؤو ب٢لُم.3
وبهظا ً٩ىن ظىَغ الخُاب الؿُاس ي الؿني َى الكغُٖت ،وما ًجضع الخىبُه بلُه َىا ؤن
(الاؾخمضاص مً ال٣اهىن ؤلالهي (ال٣غآن والؿىت) ومً زم الكغٕ ٧ ،ان ؤخض ق٣ي طل ٪الخُاب
الؿُاس ي ،ؤما ق٣ه الشاوي في خضًض الكغُٖت الؿُاؾُت والبدض ًٖ ؾىضَا٣ٞ ،ض ٧ان ًجض مضصٍ في
ال٣اهىن البكغي (ؤخىا ٫اإلامالَ ، ٪باج٘ اإلال ، ٪ؤخىا ٫الٗمغان البكغي) ،لهظا الؿبب ٧ان مً ٦خب
في الدكغَ٘ الؿُاس ي مً ٣ٞهاء ؤلاؾالم َم ٖلى الٗمىم مً نٟىة مً ؤلٟىا في آلاصاب الؿلُاهُت،
ُٞما ٖغ ٝبىهاثذ اإلالى ٥واقتهغ في ال٨ٟغ الؿُاس ي في الٛغب ألاوعوبي بمغاًا ألامغاء ).4
زالثا ـ مطازض الشطنُت في الفىط الؼُاس ي ؤلاػالمي ( حؼب ابً دلسون ).
ًٟغص "ابً زلضون" في اإلا٣ضمت ٞهال بٗىىانٞ " :هل في ؤن الٗمغان البكغي ال بض له مً ؾُاؾت
ًيخٓم بها ؤمغٍ " ٨ٞ ،إن م٣هض الؿُاؾت َى اهخٓام ؤمغ الٗمغان ،ومً زم ٞهي ؾُاؾُت " مىظبت
للٗمغان" ً ،سغط منها بضاَت ما ٞهمه " ابً زلضون " ًٖ " الؿُاؾاث اإلاضهُت "* ،ألن الؿُاؾاث
اإلاىظبت للٗمغان البكغي هي  « :جل ٪التي ًدمل ٖليها ؤَل الاظخمإ في اإلاهالر الٗامت » ،5وبخٗبحر آزغ،
ٞةن الىىٕ الُبُعي مً الٗمغان البكغي ًيبني ٖلى الٗهبُت ،ل ً٨الىىٕ الظي ًخُىع بلى الٗمغان
وَؿعى بلُه ًم ً٨ؤن ً٩ىن نللُا ؤو شطنُا  ،بدُض بن الٗهبُت جدخاط بلى مكغوُٖت حؿخمضَا مً
ال٣ىاهحن ؾىاء ٧اهذ ٢ىاهحن ٖ٣لُت ؤم ٢ىاهحن صًيُت ،ألامغ الظي ًجٗل الٗمغان البكغي ًيبني ٖلى
مبضؤًً :مبضؤ َبُعي وَى الٗهبُت ،لَ ً٨ظا اإلابضؤ الُبُعي ال ٌؿخ٣غ وٍهبذ ٖمغاهُا بال بطا اهخٓم
ؤمغٍ ؾُاؾت ٖ٣لُت ؤو صًيُت .
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بن الؿُاؾت اإلاىٟخدت ٖلى ؤمىع الٗمغان البكغي ٖىض" ابً زلضون " زالزت ؤهىإ:
 1ـ ؾُاؾت " َبُُٗت" :وحٗني خمل ال٩اٞت ٖلى م٣خط ى " الٛغى" و" الكهىة" .

 2ـ ؾُاؾت " ٖ٣لُت" وحٗني خمل ال٩اٞت ٖلى م٣خط ى " الىٓغ الٗ٣لي " في ظلب اإلاهالر الضهُىٍت
وع ٘ٞاإلاًاع.
 3ـ ؾُاؾت " قغُٖت " وحٗني خمل ال٩اٞت ٖلى م٣خط ى " الىٓغ الكغعي" في مهالخهم الازغوٍت
والضهُىٍت الغاظٗت بليها.1
ًً٘ الجابغيَ 2ظٍ ألاهىإ مً الؿُاؾاث في( ق٩ل ظضو ٫واضر ٖبر ٞكاث هىٕ الؿلُت ،وهىٕ
الاؾخجابت  ،والىؾُلت ،الهض ،ٝواإلاغج٨ؼ ،ومجا ٫الخُبُٖ ٤لى الىدى الخالي ):3
ؾُاؾت ٖ٣لُت ()1

ؾُاؾت ٖ٣لُت ()2

ؤهىإ الؿُاؾاث
هىٕ الؿلُت

الىاػٕ:خا٦م زاعجي

الىاػٕ:خا٦م زاعجي

الىاػٕ:خا٦م زاعجي

هىٕ الاؾخجابت

الاهُ٣اص وظىبا

الاهُ٣اص وظىبا

الاهُ٣اص وظىبا

وؾُلتها
َضٞها

ؾُاؾت قغُٖت

زىاب٣ٖ/اب
اإلاهالر في الضهُا
والىجاة في آلازغة

زىاب٣ٖ/اب
مهالر الؿلُان زم
مهالر الٗمىم

ؾُاؾت مضهُت
الىاػٕ :مىظه طاحي
الاهُ٣اص َىٖا

زىاب٣ٖ/اب
مهالر الؿلُان وهي
جخًمً مهالر الٗمىم

ؤزال١
الاؾخٛىاء ًٖ الؿلُان

مغج٨ؼَا

قغٕ مجز٫

خ٨مت

٢هغ واؾخُالت

٢ىاهحن مضهُت

مجا ٫جُبُ٣ها

ٖهض الخالٞت

الٟغؽ

ملى ٥الٗالم

مضًىت ٞايلت

ـ بن الىىٕ ألاو ٫حكترُٞ ٥ه ظمُ٘ الكٗىب التي ال حؿدىض ٞيها الخ٩ام بلى ؾُاؾت ٖ٣لُت ؤو
ؾُاؾت قغُٖت .
ـ ؤن هماطط الؿُاؾت الٗ٣لُت مما ٖغ ًٖ ٝالٟغؽ الظي ٧اهىا ٌؿدىضون بلى ٢ىاهحن ؾُاؾُت
مٟغويت مً الٗ٣الء  ،وؤ٧ابغ الضولت ُوبهغائها.
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ـ ؤن هٓام الؿُاؾت الكغُٖت الخام باالظخمإ ؤلاؾالمي ٢ض جُىع ٞإنبذ ملى ٥اإلاؿلمحن
ًجغون ؾُاؾتهم ٖلى ٢ىاهحن مجخمٗت مً ألاخ٩ام الكغُٖت وآلاصاب الخلُ٣ت وال٣ىاهحن الُبُُٗت
لالظخمإ ويغوعاث مغاٖاة الكى٦ت والٗهبُت ٞ ،هي « :حٛلب بالخ ٤و٢هغ ال٩اٞت ٖلى الضًً ومغاٖاة
اإلاهالر».1
ٖلى ؤن َىاٞ ٥اع٢ا مهما بحن الخإُ٦ض ٖلى ٖمىم الؿُاؾاث وؤهىاٖها للٗمغان البكغي ٖلى
ؤلاَال ١وبحن زهىنُت الؿُاؾاث التي ٢ام ٖليها الاظخمإ والٗمغان ؤلاؾالمي ،طل ٪ؤن ؤلا٢غاع
بسهىنُت ما ٖغيه " ابً زلضون " و٢هغ مىاص اؾخضالله ٖلُه ال ً٣ضح في ج٨غَـ ٖمىم جل ٪ألاهىإ
وبم٩اهُت مض جدلُله ألبٗاص ومؿاثل جخجاوػ ما َغخه مً هماطط جُبُُ٣تٗٞ ،لُىا مً هاخُت ؤزغي
ؤلا٢غاع بإن جإُ٦ض ٖمىم الؿُاؾاث وؤَمُتها لىٓم الٗمغان ؤلاوؿاوي ال ٌٗني حؿاوحها ،بط ًٓل ل٩ل هىٕ
منها مً اإلا٣ىماث وألاؾـ ومىايُ٘ ٞاٖلُتها وخغ٦تها ما ًمحزَا وٍغٗٞها صعظت ٖلى ٚحرَا مً
الؿُاؾاث.2
وعٚم ؤهه جدضر ًٖ ( ظىاهب الخٟايل بحن ألاهىإ الشالزت مً الؿُاؾاثٞ ،ةجها ٧لها ـ وبال
اؾخصىاء ـ « مما ال ً٣ىم ٖمغان بال به »ٞ ،هي ٧لها ؾُاؾاث ـ عٚم ازخالٞها ُٞما جغاُٖه مً مهالر
وجدٟٓه مً م٣انض ـ مما جىًبِ به ؤمىع الٗمغان ،وَظا ما ًبٗضَا ب٩ل ٞئاتها ٖما حٗاعٖ ٝلُه
الىاؽ بالؿُاؾت اإلاضهُت ).3
وَ٨ظا محز " ابً زلضون " بحن مهاصع قغُٖت الؿلُت وهي  :الؿبُهت والخىكُم والشطم ،مً
زال ٫جمُحزٍ بحن ؤهىإ اإلال ٪الشالزت  ،ومً زال ٫الخٗغٍٟاث التي ٌُٗيها لهظٍ ألاهىإ مً الؿُاؾاث:
ؾُاؾت جخم بم٣خط ى الٛغى والكهىة وَؿميها ب " اإلالً الؿبُعي " وال ًغظ٘ ٞيها الخا٦م بلى ؤي
٢اهىن في خمله الىاؽ ٖلى َاٖخه  ،وَك٩ل َظا الىىٕ مً الؿُاؾاث ؤصوى مغاجب الؿُاؾت  ،وَى
الىىٕ الظي ًم ً٨حؿمُخه بالسولت الؿبُهُت  .ولٗل َظا الىىٕ ًمشل خالت هٓغٍت ؤو ٞغيُت مً
الاظخمإ  ،طل ٪ؤن الضو ٫بدؿب عؤي ابً زلضون ال ًم ً٨ؤن حؿخدب في النهاًت بال بطا عظ٘ ال٣اثمىن
بها بلى " كىاهحن ػُاػُت مفطوغت " واؾدىض ؤصخابها بلى مل ٪ؾُاس ي ،وٍ٣هض بها ابً زلضون "
الؼُاػت الهللُت " ؤو " اإلالً الؼُاس ي" ،وَى الىىم الثاوي الظي ًخضبغ قاون الىاؽ و ٤ٞؤخ٩ام
ًبغي مً زاللها هىٖا مً الغيا .وَظٍ الؿُاؾُت جغاعي مهلخت الٗمىم  ،وال جسلى مً جد٢ ٤ُ٣ضع مً
الٗضالت.
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وبطا ٧ان ابً زلضون ٢ض اٖتر ٝبإن اإلال ٪زانت َبُُٗتٞ ،ةن َظٍ الخانت ال جخم لئلوؿان بال
بم٣خط ى ال٨ٟغة و الؿُاؾت ،والضولت ال حؿخدب مً صون ٢ىاهحن ؾُاؾُت .وبهظا اإلاٗنى ٞ ،ةن ٧ل مل٪
َى هىٕ مً الؿُاؾت ،و٧ل ملً ٪ىُىي ٖلى ٢ضع مً الخٗ٣ل والخ٨مت .والضولت ال بض مً ؤن جخجاوػ
٢ىاهحن الُب٘ .وؤن جخًمً ُ٢مت زلُ٣ت ما  ،مهما ٧ان هىٖها ًٚ .بصعا٦ه ؤن اإلال ٪ؤمغ يغوعي
لالظخمإ البكغي  ،وؤن اإلالً ٪دخاط بلى ؾُاؾت ٖ٣لُت ؤ٧اهذ ؤم صًيُتً ،ضٚ ٘ٞلى ال٣ى ٫بإهه ججاوػ
هٓغٍت " الضولت الُبُُٗت " هدى هٓغٍت الضولت هٟؿها.1وؾىجض ابً زلضون ًظم الؿُاؾت الُبُُٗت
ؤنال لخٗل٣ها باألَىاء وال٣هغ والخٛلب وبَما ٫ال٣ىة الٗهبُت وفي مغٖاَا ٞجىع وٖضوانٞ ،هي مما ال
ً٣ىم ٖلُه ٖمغان صاثم ،و٦ظلً ٪ظم الؿُاؾت الٗ٣لُت ،ألجها هٓغ بٛحر هىع هللا ،ألن الكاعٕ ؤٖلم
بمهالر ال٩اٞت ُٞما َى مُٛب ٖنهم مً ؤمىع آزغتهم ،وؤٖما ٫البكغ ٧لها ٖاثضة ٖليهم في مٗاصَم ،مً
مل ٪ؤوٚحرٍ٢ .ا ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ « :بهما هي ؤٖمال٨م جغص ٖلُ٨م » ،وؤخ٩ام الؿُاؾت بهما جُل٘
ٖلى مهالر الضهُا ٌٗ ( ،ِ٣ٞلمىن ْاَغا مً الخُاة الضهُا ) ،وم٣هىص الكاعٕ بالىاؽ نالح آزغتهم
ٞىظب بم٣خط ى الكغاج٘ خمل ال٩اٞت ٖلى ألاخ٩ام الكغُٖت في ؤخىا ٫صهُاَم وآزغتهم ،و٧ان َظا
الخ٨م ألَل الكغَٗت ومً ٢ام ُٞه م٣امهم وَى الخلٟاء.2
بال ؤن " ابً زلضون " عٚم طل٣ً ٪غ باعجٟإ مغجبت الؿُاؾت الٗ٣لُت عٚم طمها ،ألَمُتها لىٓم
الٗمغان وإلاالػمت ملى ٥الٗالم لها ،ختى ملى ٥اإلاؿلمحن ،وطل ٪بالىٓغ بلى زالزت ؤمىع مترابُت هي مغاٖاة
اإلاهلخت الٗامت ،التزام الٗض ٫والىهٟت بحن الخايٗحن ألخ٩امها عٚم ؤجها مىيىٖت ٖلى الجىع وؤجها
لخضمت ؤخ٩ام وؤٚغاى لِـ ٖلى ش يء منها بغَان ،وؤن الجىع اإلاغجب ؤ٢ىي مً الٗض ٫اإلاهملٞ ،هي
ؾُاؾاث جغاعي صعظاث مخٟاوجت مً اإلاهالر الٗامت ؤو ما ًُلٖ ٤لُه الخحر الٗام ،وَى هخاط اجٟا١
ؤلاعاصاث اإلاخٗاعيت وحٗبحر ًٖ جىاػن اإلاهالر في و٢ذ ما ،ألامغ الظي ً٣ىص بلى ظٗل الهغإ خى٫
الؿلُت ـ باٖخباعَا ؤصاة جد ٤ُ٣الخحر اإلاكتر ٥ـ مدىعا للؿُاؾاث الٗ٣لُت وج٩ىٍىا لجىَغَا .4) 3
٦ما ؤجها ؾُاؾاث جلتزم مىُ ٤اإلاؿاواة والٗضالت في الخُبُ ٤بما ًٟ٨ل ٖمىم ال٣اٖضة ال٣اهىهُت
وعيا الخايٗحن ألخ٩امها ًٖ ال٣اثمحن ٖليها ،لُ٣ام ٧ل ؾُاؾت ٖلى مىُ ٤ما مً الٗضالت اإلا٣بىلت
صازل الاظخمإ ؤلاوؿاوي الخام بها ،وٍغي ابً زلضون ؤن " الؿُاؾاث الٗ٣لُت " هي البضًل ألانلر
لخ ٟٔالٗمغان ؤلاوؿاوي في خالت ُٚاب الؿُاؾاث الكغُٖت اإلاٗبرة ًٖ الٗض ،٫ابخٗاصا ًٖ مىُ٤
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الٟىض ى وزغاب الٗمغان وجإُ٦ضا ٖلى صوع جل ٪الؿُاؾاث الٗ٣لُت ـ عٚم ونٟها بالجىع ـ في جغجِب
وهٓم الٗمغان البكغي.1
بُض ؤن ابً زلضون ًخدضر ًٖ هىم زالث مً الؼُاػاث َ ،ى الؿُاؾت الضًيُت " الخالفت "
وَظٍ جبدض ًٖ نالح آلازغة  ،بِىما جبدض الؿُاؾت الٗ٣لُت ًٖ مهالر الضهُا .وال ق ٪في ؤن َظا
الخمُحز ًً٘ ٞجىة بحن الؿُاؾخحن ،الٗ٣لُت والضًيُتٚ .حر ؤن ناخب اإلا٣ضمت ؤ٦ض بك٩ل ٖام ؤن الضو٫
الُٗٓمت ؤنلها ومهضعَا الضًً ،و٢ض ٖلل طل ٪بإن الضٖىة ؤ٢ضع ٖلى ظم٘ ألاَىاء وجإلُ ٠ال٣لىب
وجىخُض ال٩لمت ،ألجها جىخض الىظهت هدى الخ ،٤وججٗل اإلاُلىب مدؿاوٍا ٖىض الجمُ٘.3) 2
بن زمت ٖال٢ت مخباصلت بحن الضٖىة واإلال ،٪بدُض ًم ً٨جإوٍل الىو الخلضووي ،بك٩ل ٌؿمذ
بال٣ى :٫الضٖىة يغوعٍت لؿُاؾت الضهُا ،ب٣ضع ما ً٩ىن اإلال ٪يغوعٍا لخغاؾت الضًً  ،وَظا ٌٗني ؤن "
الخالٞت " لِؿذ في النهاًت َىبى ،بل جخًمً ٢ضعا مً الخُاب ٤م٘ الىا ٘٢ومالمؿخه.
بطن مهضع الكغُٖت في الىٓغة الخلضوهُت لِـ ٖ٣ضا صؾخىعٍا في ؤنله الُبُعيٞ ،الكغُٖت
لضًه ج٣ىم ٖلى خاصر ؤولي ،وَى ُ٢ام الغثاؾت ،ول ً٨الغثاؾت ال ج٩ىن بال بالٛلب ،والٛلب بهما ً٩ىن
بالٗهبُت التي ًدبٗها ؤلاطٖان والاجبإ.
وجإحي الضٖىة الضًيُت بٗضَا لخىَُض الخدام اإلاجخم٘ خى ٫الغثاؾت الجضًضة ،ؤما الؿُاؾت
اإلاضهُت ٞهي ٖىضٍ ؤ٢غب لؤلزال ١منها إلاا ٌؿمى الُىم بالؿُاؾت ،ؤما الكغَٗت ٞهي يغوعٍت لخ٩ىن
الضولت ،صولت ٢اهىن ،ول٨نها ٚحر ٧اُٞت بن َب٣ذ إلؾبا ٙالكغُٖت ٖلى الؿلُتٞ ،الخاظت َىا لىظىص "
ًىجىبُا " ج ٠٣في مىاظهت الضولت ،ول٨نها زاعظت ٖليها ،وهي ال جمشل بإي نىعة مً الهىع مغآة إلاا ٧اهذ
ٖلُه الضولت في الىا ٘٢الخاعٍخي.4
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اإلابدض الشاوي  :مٟهىم الخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي.
اإلاُلب ألاو: ٫مٟهىم الخُاب .
الخُاب مهضع مً ٗٞل زاَب ًساَب زُابا ومساَبت ،وَظا اللٌ ٟٔؿخٗمل ٖمىما للضاللت
ٖلى جىظُه ال٨الم إلاً ٌٗ٣ل وٍٟهم ،زم اهخ٣ل مٗىاٍ مً ؾُا ١الضاللت ٖلى الخضر اإلاجغص مً الؼمً،
بلى الضاللت الاؾمُت ٞ ،هاع بظل ٪صالا ٖلى ٧ل ما ًخم به الخساَب الظي ً٣ط ي بىظىص َغٞحن،
مساَب ومساَب ؤو مساَبحن ً ،خم بُنهما الاجها ٫وجىانل ؤخُاها ؤزغيَ ًٖ ،غٍ ٤عؾالت مدضصة
اإلاٗالم ًُلٖ ٤ليها الخُاب الظي ًغؾله ألاو ٫اججاٍ الشاوي ،وٍ٩ىن طا مغظ٘ مٗلىم ٖىضَما مٗا.1
وٍىٓغ للخُاب مً ظهت ؤزغي ٖلى ؤهه بىاء مً ألا٩ٞاع واإلاٟاَُم ،جها ٙفي نىعة بيُت
اؾخضاللُت طاث م٣ضماث وهخاثج ؤًًا ،وحٗ٨ـ مضي ٢ضعة ناخبه ٖلى الاوسجام م٘ اإلا٣ضماث التي
ؾُغَا ؾلٟا ،وؾعى بلى اؾدشماعَا ؤًًا مً ؤظل ج٣ضًم وظهت هٓغٍ ؤلازباعٍت ؤو الا٢ىاُٖت للمساَب
ال٣اعت ؤو الؿام٘ ؤو الىاْغ ،مً َىا ا٦دؿب الخُاب ؤَمُت ٦بري بؿبب ما ًلٗبه مً صوع ؤؾاؽ في
حكُ٨ل البيُت الظَىُت صازل اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت بمسخل ٠م٩ىهاتها ومؿخىٍاتها ،و٦ظا الخإزحر الٟٗا٫
الظي ًتر٦ه في هٟىؽ اإلاخل٣حن له  ،وبظلٖ ٪ض صاثما مً الىؾاثل الخُحرة في جىظُه ألاٞغاص واإلاجخمٗاث
ٖلى الؿىاء.2
وفي ؾااله :ما َى الخُاب ؟ ًجُب ٞخخي ً ً٨ؤن « الخُاب َى ماصة ال٨الم اإلا٣ا ٫ؤو اإلا٨خىب
بحن اإلاخ٩لم وبحن الؿام٘  ،وبحن الخُُب واإلاساَب ،وبحن ال٩اجب وال٣اعت ،والخُاب لٛت َى ال٨الم
اإلاىشىع اإلاسجىٕ ،وعظل خؿً الخُبت ؤي خؿً ال٨المٟٞ ،ي ؾىعة الٟغ٢ان ٢ا ٫حٗالى ﴿:وبطا زاَبهم
َ
الجاَلىن ٢الىا ؾالما ﴾ * ،ؤي بطا زاَبهم الؿٟهاء بال٣ى ٫الس يء ،وفي ؾىعة َىص ٢ ،ا ٫حٗالى َ ( ﴿ :وال
ُج َذاؾ ْبني في َّالص َ
ًً َق َل ُمىا ﴾** وفي نىعة م ٢ا ٫حٗالى َ ﴿:و َش َس ْز َها ُم ْل َى ُه َو َآج ِْ َى ُاه ْالح ْى َم َت َو َف ْ
ط َل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ َ
***
اب﴾)  ،ؤي آجِىاٍ البُان اإلاد٨م الظي ًمحز بحن الخ ٤والباَل  ،وفي ؾىعة م ٢ا ٫حٗالى٢ ﴿:ا٫
ال ِخؿ ِ
اٟ٦لىيها وٖؼوي في الخُاب ﴾* ،ؤي ٚلبني في اإلا٩اإلااث واإلاىا٢كت والخىا ،وفي ؾىعة الىبإ ٢ا ٫حٗالى ﴿ :

1
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عب الؿمىاث وألاعى وما بُنهما ال ًمل٩ىن مىه زُابا﴾**  ،ؤي ال ًمل٩ىن ٦الما ،مً َىا ٧ان الخُاب
ؤلاؾالمي الىؾُلت ؤلاٖالمُت ألاٗٞل في بىاء ألامت ؤو َضمها ».1
وٍلسم مِشاٌ فىهى زالزت حهطٍفاث للخؿاب :
ألاوٌ  :وهى ؤشمل الخهاضٍف  « :مجاٖ ٫ام ل٩ل الٗباعاث » ،2وَظا ٌٗني ؤن ٧ل ما ً٨خب ؤو
ًخٟىٍ به ً٩ىن له مٗنى ومٟٗى ٫في الٗالم الخ٣ُ٣ي ٌٗخبر زُابا.
َظا حٗغٍ ٠واؾ٘ اؾخٗمله ٞى٧ى في ؤٖماله ألاولى ٖىضما ًدلل مٟهىم الخُاب ٖلى مؿخىي
هٓغي ،و٢ض ًجضع بىا اٖخباع مشل َظا الاؾخٗما ٫اؾخٗماال ًضٖ ٫لى الخُاب بهٟت ٖامت ؤ٦ثر مما ًض٫
ٖلى زُاب مٗحن ؤو زُاباث مدضصة ٦ ،ما ًىحي بظل ٪الخٗغٍ ٠الشاوي والشالض.3
الخهطٍف الثاوي  « :مجمىٖت مً الٗباعاث الخانت »ٌ،4ؿخٗمل ٞى٧ى َظا الخٗغٍٖ ٠ىضما ًدىاو٫
البنى الخانت التي تهُ٩ل الخُاب  ،لظا ٞهى ٌؿعى بلى جمُحز الخُاباث ؤو مجمىٖت الٗباعاث التي جبضو
مىٓمت بُغٍ٣ت مُٗىت وميسجمت ولها مٟٗى ٫مكتر ٥و٢ىة واخضة ،وٍم ً٨الخدضر في ؾُاَ ١ظا
الخٗغٍ ًٖ ٠زُاب ألاهىزت وزُاب الامبرًالُت وما بلى طل.٪
الخهطٍف الثالث  « :مماعؾت مىٓمت جٟؿغ وجبرع الٗضًض مً الٗباعاث » .5حهخم ٞى٧ى مً زال٫
َظا الخٗغٍ ٠ألازحر بالتراُ٦ب وال٣ىاٖض التي جد٨م الخُاب ؤ٦ثر مً اَخمامه بالٗباعاث والىهىم
الىاججت ٖنهاٞ .إَم ش يء في َظا الخٗغٍ ٠ؤن الخُاب ًسً٘ ل٣ىاٖض ويىابِ مُٗىت.
حؿخٗمل الخٗاعٍ ٠الشالزت الؿاب٣ت في ظل ؤٖما ٫الباخشحن في مجا ٫الخُاب ج٣غٍبا بُغٍ٣ت
مخباصلت ومتراصٞتٞ ،خخضازل وٍسخٟي ما ًمحز ٧ل حٗغٍ ًٖ ٠آلازغ.6
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اإلاؿلب الثاوي  :مفهىم الخؿاب الؼُاس ي وضلخه باإلافاهُم اإلاشابهت.
ؤوال ـ مفهىم الخؿاب الؼُاس ي.

ٌهطف الخؿاب الؼُاس ي ( الهطبي ) ٖلى ؤهه  «:مجمىٖت ال٣ىاٖض وألاؾـ واإلاباصت التي جىٓم
الٗال٢ت بحن الخا٦م واإلاد٩ىم وجدضص َبُٗت َظٍ الٗال٢ت وجدضص ألاؾاؽ الظي بىاء ٖلُه ًد ٤لهظا ؤن
ًد٨م وال ًد ٤لظا ٥ؤن ًد٨م ومضي نالخُت الؿلُت في الخضزل في قاون ألاٞغاص » ،بمٗنى« :
الخُاب الؿُاس ي َى الظي حؿخُُ٘ الؿلُت اًت ؾلُت مً زالله ؤن حك٩ل اإلاجخم٘ في ظمُ٘ مجاالث
الخُاة صًيُا وؾُاؾُا وا٢خهاصًا وز٣اُٞا وؾُاؾُا ،بل لٗل الىا ٘٢الؿُاس ي في ؤي مجخم٘ ما َى بال
اوٗ٩اؽ الخُاب الؿُاس ي الظي ٌؿىص َظا اإلاجخم٘ وٍخد٨م به ».
ًُل ٤مٟهىم الخُاب الؿُاس ي ٖلى مٗان ٖضة ًخضاولها اإلاخسههىن في ٖلمي الؿُاؾت
وؤلاٖالم وجا٦ض ؤٚلبها ؤن الخُاب الؿُاس ي َى مىٓىمت مً ألا٩ٞاع اإلابيُت ٖلى جهىعاث ؾُاؾُت
حك٩لذ ٖبر جغا٦م مٗغفي هاب٘ للىا ٘٢ب٩ل م٩ىهاجه الٗ٣ضًت والش٣اُٞت والاظخماُٖت اإلاغجبُت بالٗم٤
الخًاعي للمجخم٘ والخُىع ال٨ٟغي والىعي بمخُلباث اإلاجخم٘ هدى ؤلانالح والخُٛحر والبىاء الخىمىي ،
وٍلخو طل ٪بٌٗ ُٗٞغ ٝالخُاب الؿُاس ي بإهه  :مجمىٖت ألا٩ٞاع والخهىعاث اإلاىٓمت واإلاغجبُت
مىُُ٣ا واإلاخٗل٣ت بخدلُل الىا ٘٢الؿُاس ي وجدضًض َغ ١مٗالجخه والخإزحر ُٞه.1
َظا مً خُض اإلاًمىن  ،ؤما مً خُض الخٗبحر ٞ ،هى َ :غ ١ووؾاثل جبلُ ٜمىٓىمت ألا٩ٞاع
والخهىعاث الؿُاؾُت  ،والخٗبحر ًٖ الغؤي الؿُاس ي.2
والخُاب الؿُاس ي الٗغبي ـ خؿب الجابغي ـ َى َ « :ى الخُاب الهاصع ًٖ م٨ٟغًٍ بلٛت ٖغبُت
و٨ٞغوا ُٞه في ؤٖ ٤ٞغبي ».3
ومً اإلافهىم ؤناله هجس ؤن الخؿاب الؼُاس ي ًطجبـ اضجباؾا كىٍا بثالزت ؤمىض :
 /1اإلاباصت واإلاٟاَُم التي ًدملها الصخو ؤو جدملها اإلاجمىٖت التي جيخجه .
٦ /2ما ًغجبِ بالخهىعاث التي ً٣خىٗىن بها ًٖ الىا ٘٢مً خىلهم وَغ ١الخإزحر ُٞه ،وَ٨ظا
ٞمً ٚحر اإلامٞ ً٨هم زُاب ؾُاس ي مٗحن صون الٛىم في طل ٪الجهاػ اإلاٟاَُمي الظي ًىُل ٤مىه،
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وفي ٦شحر مً ألاخُان ٞ ،ةن ٖالط ه٣و الخُاب الؿُاس ي ًبضؤ مً ٖالط ألازُاء الٗ٣ضًت والخهىعٍت
وال٨ٟغٍت التي ؤهخجخه.1
 /3الخُاب الؿُاس ي ًغجبِ بالغٚبت  ،بل والخاظت بلى الخإزحر ٖلى آلازغًٍ بما ًسلٖ ٤ال٢اث
٢ىة ج٣ىص بلى اؾخسضام اؾتراجُجُاث مخٗضصة وبىظه زام ؤلا٢ىإ والاظخظاب والتي جىْٞ ٠يها
مسخل ٠الى٢اج٘ الؿُاؾُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت لغظا ٫الؿُاؾُت ،ومسخل ٠الخهىعاث الاظخماُٖت
ال٣اثمت التي حكترٍ بك٩ل ما الخُابٞ ،الهىعة التي ًغٍض ٞيها ناخب الخُاب ببغاػَا بػاء مىاٞؿه
وإل٢امت ٖال٢ت بِىه وبحن الجمهىع الىاؾ٘ مغجبُت بهظٍ الى٢اج٘ اإلالمىؾت  ،وفي َظا ال بض مً جمُحز بحن
الؿُاؾت والٟٗل الؿُاس ي ٦ ،ما ً٣ى ٫الض٦خىع " ص.باجغٍ ٪قاعوصو" ٞاألولى جخٗل ٤ب٩ل ما ًىٓم الخُاة
الاظخماُٖت باؾم بٌٗ اإلاباصت التي حك٩ل هىٖا مً اإلاغظُٗت اإلاُٗاعٍت  ،بٗباعة ؤزغي الؿُاؾت هي
همِ مً الىظىص لخُاة مكتر٦ت ًخىاٖ ٤ٞليها مجخم٘ بك٩ل ؤو بأزغ .
والشاوي ٌٗني اإلاماعؾت في بصاعة قاون الخُاة الاظخماُٖت ٖبر ٖال٢اث ؾلُت وؾلُت مىاػٍت ؤو
م٣ابلت ؛ وًٍُ ٠قاعوصو  :والىا ٘٢ؤهىا ؤمام َُئخحن بن صر الخٗبحر ؤال وهي الهُئت الؿُاؾُت التي جإزظ
ٖلى ٖاج٣ها الُ٣ام بالٟٗل الؿُاس ي  ،والهُئت الكٗبُت التي جًُل٘ بازخُاع ممشليها بلى الؿلُت
الؿُاؾُت ،بال ؤن َىاٞ ٥غ٢ا بُنهما ،إلااطا ؟ ألن ٖمل الهُئت الؿُاؾُت التي جإزظ ٖلى ٖاج٣ها الُ٣ام
بالٟٗل الؿُاس ي ،والهُئت الكٗبُت ٖلى الخٟىٌٍ ،وبطا ٧اهذ ٞاٖلُت الهُئت ألاولى ٢اثمت ٖلى ( ما َى
ممٞ ،) ً٨ةن ٞاٖلُت الهُئت الشاهُت ٢اثمت ٖلى ( ما َى مغٚىب ).
واإلاهم في َظا ؤهه ال ًمٞ ً٨هل الخُاب الؿُاس ي ًٖ ٧ل مً الهُئخحن ،وبما ًجٗله ال ٌٗني
اإلاباصت واإلاٗاًحر للخُاة الؿُاؾُت ،وؤًًا ( م٩ىهاث الٓاَغة الؿُاؾُت ) بغمتها خؿب حٗبحر اإلا٨ٟغ
الٟغوس ي ( ٧لىص لىٞىع )  .وبطا ٧ان ال بض مً الخإُ٦ض ٖلى ؤهىا ٧اثىاث ٞغصًت ٞ ،ةهىا ٧اثىاث ظماُٖت
بالى٢ذ هٟؿه ،ؤي ؤهه ال ًم ً٨جسُل ٞغص صون مدُِ اظخماعي بالى٢ذ هٟؿه الظي ال ًمُٞ ً٨ه
جهىع طاث بوؿاهُت ال جخمحز ًٖ ٚحرَا بك٩ل ؤو بأزغ.2
زاهُا ـ الخؿاب ؤلاػالمي وضلخه بالخؿاب السًني.
الخؿاب ؤلاػالمي في بؾالكه الهام َ:ى طل ٪الخُاب الظي ٌؿدىض بلى مغظُٗت بؾالمُت مً
ؤنى ٫صًً ؤلاؾالم ،ال٣غآن والؿىت ،ؤو ؤي مً ؾاثغ الٟغوٕ ؤلاؾالمُت ألازغي ،ؾىاء ٧ان مىج الخُاب
ظماٖت بؾالمُت ؤم ماؾؿت صٖىٍت عؾمُت ؤم ؤٞغاصا مخٟغ٢حن ظمٗهم الاؾدىاص بلى الضًً وؤنىله
٦مغظُٗت لغئاَم وؤَغوخاتهم ،إلصاعة الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت واإلااؾؿاجُت
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والش٣اُٞت التي ًدُىجها ،ؤم للخٗاَي م٘ صواثغ الهىٍاث الُ٣غٍت ؤو ألاممُت ؤو صواثغ الخغ٦ت الىُُْٟت التي
ًغجبُىن بها وٍخٗاَىن مٗها.1
وبطا ٧ان الخُاب ؤلاؾالمي َى ٧ل زُاب ًخمدىع مًمىهه خى ٫ؤلاؾالم بُاها وٖغيا واؾخلهاما
ؤو حكىحها لخ٣ُ٣خه ،وجدلُال ؤو ه٣ضا لىهىنه ،وصٖىة بلُه ؤو نضا ٖىه٧ ،ان طل ٪في اإلاجا ٫ال٣ٟهي ؤو
الٗ٣ضي ؤو ال٨ٟغي ؤو الٗلمي ؤو ألاصبي ٩ً ..ىن بَال ١الخُاب الضًني مغاصٞا في َظٍ الخالت للخُاب
ؤلاؾالم ٖ ،لى اٖخباع ؤن الضًً َىا َى ؤلاؾالم ،وٍضٖ ٫لُه حٗغٍ ٠الخُاب الضًني بإهه ٧ « :ل هؿم ؤو
هخابت جمشل وظهت هٓغ مدضوصة مً اإلاخ٩لم ؤو ال٩اجب ،وجٟترى الخإزحر ُٞه ٖلى الؿام٘ ؤو ال٣اعت م٘
ألازظ بٗحن الاٖخباع مجمل الٓغو ٝواإلاماعؾاث التي جم ٞيها  .وَظا الخُاب َى جخاب٘ مً نىع
الاؾخٗما ٫الىص ي ً ،م ً٨الغظىٕ بلُه في و٢ذ الخ.2» ٤
و٢ض محز الباخض مدمض ظما ٫باعوث الخُاب ؤلاؾالمي مً خُض اإلاماعؾت بلى زالر مؿخىٍاث،
هي :ؤلاؾالم الكٗبي ،وؤلاؾالم الغؾمي ،وؤلاؾالم الؿُاس يٞ ،هى ٌٗخبر ؤن ؤلاؾالم الكٗبي ًغجبِ بألُاث
الخضًً الخ٣لُضي الظي ج٨دؿب ُٞه " الٗباصة " نٟت " الٗاصة " اإلاخُٟ٨ت م٘ ج٣الُض اإلاجخم٘ اإلادلي
وزهىنُاجه الش٣اُٞت والخًاعٍت والاظخماُٖت ،ؤما الاؾالم الغؾمي ٞحرجبِ باإلااؾؿت ال٣ٟهُت
اإلاكُست التي ٚالبا ما ج٩ىن ظهاػا ؤًضًىلىظُا مً ؤظهؼة الضولت ،وٍم ً٨ونٟه ٖلى هدى ما بةؾالم "
عظا ٫الضًً " في خحن ًغجبِ ؤلاؾالم الؿُاس ي هٓغٍا وخغُ٦ا بكٗاع " الضولت ؤلاؾالمُت " الظي جخبىاٍ
الجماٖاث والخغ٧اث الؿُاؾُت اإلاٗانغة.3
وبدؿب ج٣غٍغ اإلاجمىٖت الضولُت لؤلػماث الهاصع في ال٣اَغة ـ بغو٦ؿل  2 ،آطاع  /ماعؽ 2005
بحن زالر جُاعاث عثِؿُت جيكِ في الٗالم ؤلاؾالمي خالُا  ،وهي:
 1ـ الخغ٧اث ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت التي جخمشل في ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن في مهغ وٞغوٖها في
ؤما ً٦ؤزغي ( الجؼاثغ ،ألاعصن ،ال٩ىٍذٞ ،لؿُحن ،الؿىصان ،ؾىعٍا ،وزالٞها ) ،وفي خغ٧اث مخجظعة
ومخإنلت مدلُا ،مشل خؼب الٗضالت والخىمُت (  ) AKPفي جغُ٦ا ،وخؼب الٗضالت والخىمُت ( ) PJDفي
اإلاٛغب ،اللظًً ًخمشل ٚغيهما في الىنى ٫بلى الؿلُت الؿُاؾُت ٖلى اإلاؿخىي الىَني ،وَاالء ً٣بلىن
آلان بىظه ٖام  ،الضولت ال٣ىمُت وَٗملىن يمً بَاعَا الضؾخىعي ،وٍخجىبىن الٗى ( ٠باؾخصىاء
الٓغو ٝالتي ً٩ىهىن ٞيها جدذ الاخخال ٫ألاظىبي ) وٍٓهغون بىيىح هٓغة بنالخُت ولِؿذ زىعٍت
1
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وٍبدشىن ٖلى مباصت ومٗاًحر صًم٣غاَُت قاملت ،بط الىاقِ اإلاخمحز َى اإلاىايل الؿُاس ي اإلاىخمي بلى
الخؼب.
 2ـ الضٖىة ؤلاؾالمُت اإلاىظىصة في ههجحن مسخلٟحن ٧اهذ جخمشل في خغ٦ت الخبلُ ٜطاث الهُ٩لُت
والبيُت الغُٗٞت مً هاخُت ،والؿلُٟت الىاؾٗت الاهدكاع مً هاخُت ؤزغي ،وفي ٧لخا الخالخحنٞ ،ةن
الؿلُت لِؿذ َضٞا ؛ بن الٛغى اإلاهُمً َى الخٟاّ ٖلى الهىٍت ؤلاؾالمُت والُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت
والىٓام ألازالقي في مىاظهت ٢ىي الٟ٨غ ،وبن الىاقُحن اإلاخمحزًً َم صٖاة وٖلماء .
 3ـ الجهاص ؤلاؾ المي اإلاىظىص في زالزت مىاهج مسخلٟت :الضازلي ( الظي ً٣اوم اؾمُا ألاهٓمت
ؤلاؾالمُت التي حٗخبر ٚحر وعٖت ) ؛ والخدغٍغٍىن الىخضوٍىن ( الظًً ً٣اجلىن الؾترصاص ألاعاض ي التي
ًد٨مها ٚحر اإلاؿلمحن ؤو الجازمت جدذ الاخخال) ٫؛ والٗاإلاُىن ( الظًً ًداعبىن الٛغب ).1
وٍىٓغ ؤ خمض اإلاىنللي بلى الٓاَغة ألانىلُت ؤلاؾالمُت ٖلى ؤجها همىطط جل ٪الخغ٧اث الكٗبُت
طاث الخُلٗاث الضًيُت ؤو الخًاعٍت واإلاك٨٨ت في ؤزالُ٢اث الخ٨ىىلىظُا والغؤؾمالُت والضاُٖت بلى
الخم٨حن الكٗبي وبلى شطنُت مغاًطة لشطنُت السولت اللىمُت ،2ونلى هصا ألاػاغ ضبـ مؼخلبل
الخؿاب ؤلاػالمي للحطواث ؤلاػالمُت بالخؿاب الؼُاس ي حىٌ السًملطاؾُت والخهسزًت وجىنل بلى
وظىص جُاعًٍ ٨ٞغٍحن ؤؾاؾُحن صازل الخغ٧اث ؤلاؾالمُت.
ألاوٌَ :ى الخُاع اإلادكضص اإلاٗاعى للخغٍاث وللٗمل الؿُاس ي الخغ ويض الضًم٣غاَُت ،والثاوي:
َى الخُاع اإلاٗخض ٫في ؾلى٦ه الؿُاس ي واإلاىٟخذ ٖلى الخغٍاث والخٗضصًت والضًم٣غاَُتٞ ،الخُاع ألاوَ ٫ى
اهُ٣إ ًٖ ال٨ٟغ الشاوي الظي بضؤ في الخإؾِـ له خؿً البىا وؤلازىان اإلاؿلمىن في مهغ ،والظي
ؤزغظخه الخ٩ىماث اإلاهغٍت مً خحز الىظىص الكغعي وال٣اهىوي ،وؤصي َظا الاهُ٣إ بلى ْهىع الخُاب
ؤلاؾالمي اإلادكضص الظي ؤوظض مٗاإلاه ؾُض ُ٢ب ،ومً بٗضٍ جالمظجه وؤجباٖه ،والظي ؤوظض اإلاجمىٖاث
ؤلاؾالمُت اإلادكضصة م٘ اإلاؿلمحن وٚحرَم  ...لظا وْٟذ ألانىلُت اإلادكضصة مٟاَُم بؾالمُت مٗاعيت
إلاداعبت اإلاٟاَُم الٗلماهُت اإلاؿُُغةٞ ،خدىلذ الكىعي بلى مٟهىم ؤلاعاصة الكٗبُت ومً زم جدىٍلها بلى
ؤلاعاصة ؤلالهُت ،ومً َظا اإلاىُلً ،٤غ ٌٞألانىلُىن اإلادكضصون وظىص ألاخؼاب والهُئاث وماؾؿاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي وال ًغون ٞيها ؤًت مكغوُٖت.3
في خحن ؤن الخُاع الثاوي  ،بدؿب مىنللي ،مً ؤلاؾالمُحن اإلاٗخضلحن ًغي ؤن ُٚاب اإلاجخم٘
اإلاضوي واإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت َى الٗامل ألاو ٫للٗى ٠وؤلاعَاب ،بال ؤن َظا الخُاع مُٛب ًٖ الؿاخت
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الؿُاؾُت في ٦شحر مً البلضان ؤلاؾالمُت ،وختى ٖىض صٖىتها بلى الخٗضصًت الؿُاؾُت وجدغٍغ الٗمل
الؿُاس ي٦ ،ما َى الخا ٫في مهغ ،ول٣ض خاوَ ٫ظا الخُاع الضزىٖ ٫بر الٗمل الؿُاس ي الؿلمي بلى
اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ،بال ؤهه ما ػا ٫مغٞىيا مً الضولتٖ ،لى الغٚم مً هٓغة َظا الخُاع اإلاٗخض ٫بلى
مكغوُٖت الضولت ٖبر مىٓاع ال٣غاع الكٗبي ،وٍُالب بخدضًض الؿلُاث الشالر للضولت  :الدشطَهُت
واللػاثُت والخىفُصًت ،وفطلها نً بهػها البهؼ .هما بهه ٌشسز نلى ؤهمُت الهلس الؼُاس ي بحن
الحاهم واإلاحىىم  ،والىػُلت الشطنُت للخىضل بلى الؼلؿت ،فالحىم ؤلاػالمي هى الحىم الشىضي
السػخىضي الخهسزي  ،وٍلىم الخؿاب الؼُاس ي لهصا الخُاض نلى حاهمُت هللا التي ال ًمىً فهم
دؿابها بال نبر الشىضي وؤلاحمام و ًداو ٫ؤلاؾالمُىن اإلاٗخضلىن اإلا٣اعهت بحن الكىعي والضًم٣غاَُت،
ٞهظا الخُاع ًداو ٫الخى ٤ُٞبحن الضًم٣غاَُت والخ٨م الضؾخىعي مً ظهت ،وبحن الكىعي والكغَٗت مً
ظهت ؤزغي.1
اإلاؿلب الثالث  :جطيُفاث الخؿاب ؤلاػالمي ،مؼخىٍاث ومىىهاجه .
ؤوال ـ جطيُفاث الخؿاب ؤلاػالمي.
وفي ؾااله ًٖ ػماث الخؿاب ؤلاػالمي ً ،جُب فاًع ػاضة * ،ؤن الخُاب ؤلاؾالمي في الٗالم
الٗغبي ًى٣ؿم في الىا ٘٢الخالي**بلى زالزت اججاَاث ٞيها ٦شحر مً الازخال ٝوالخال ٝاللظًً ًجٗالن
باإلم٩ان الخضًض ًٖ زُاباث بؾالمُت ،ولِـ زُاب بؾالمي واخض.
ؤوٌ الخؿاباث ؤلاػالمُت وعبما ؤ٦ثرَا خًىعا َى زُاب ج٣لُضيٌٗ ،بر ًٖ اؾخمغاعٍت الخُاب
اإلاٗغو ٝوالظي وعزىاٍ ًٖ الؿل ،٠وٍخمحز الخُاب الخ٣لُضي ،بإهه ٖام وقاج٘ ،زُاب ًغض ي
الؿلُاث الٗامت ،وٍخىا ٤ٞم٘ الغئي الخ٣لُضًت إلاىاحي الخُاة ؤلاؾالمُت وقاوجها ،وٍجض في حٗبحراجه
اإلا٨خىبت واإلايكىعة صٖما إلاىاحي الخُاة ؤلاؾالمُت وقاوجها ،وٍجض في حٗبحراجه اإلا٨خىبت واإلايكىعة صٖما
له مً اإلااؾؿاث والصخهُاث الضًيُت الخ٣لُضًت ،ومشل طل ٪مً ؤهٓمت مدآٞت خا٦مت مىظىصة في
ؤٚلبُت البلضان ؤلاؾالمُت.2
ؤما الخؿاب الثاويٞ :هى زُاب ٖلى ًمحن الخُاب الخ٣لُضيً ،ىدى باججاٍ " الجهاصًت " التي
خاولذ الخٗبحر ًٖ هٟؿها مغاث مىظ زمؿُيُاث ال٣غن الٗكغًٍ في الٗضًض مً البلضان الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ،وولضث مً ؾُا٢ها الجماٖاث ؤلاؾالمُت اإلاؿلخت ،والتي ٧ان بحن آزغ مىالُضَا "
البىالصهُت" و " الؼع٢اوٍت " وما مازلها مً ؤههاع الٗى ٠اإلاؿلر  ،و٢ض اخاٍ الالخباؽ بال٣ىي التي
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صٖمذ َظا الاججاٍٟٞ ،ي و٢ذ مً ألاو٢اث وٟ٢ذ الىالًاث اإلاخدضة وصو ٫جىانغَا في الٗالم ؤلاؾالمي،
بُنها خ٩ىماث ٖغبُت ،هانغث وصٖمذ َظا الخُاب في اإلاغخلت التي ٧ان ؤصخابه ًىاظهىن ال٣ىي
الكُىُٖت والِؿاعٍت والؾُما في ؤٛٞاوؿخان ،زم اه٣لب مىانغو َظا الخُاب ٖلُه وٖلى ؤصخابه
ونىٟىَما في زاهت ؤلاعَاب ،زانت بٗض ؤن اهسغَذ بٌٗ ظماٖاجه في ألاٖما ٫اإلاؿلخت يض ؤَضاٝ
في الضو ٫الٛغبُت وبٌٗ الضو ٫ؤلاؾالمُت.
والخؿاب ؤلاػالمي الثالث ً :مشله الخُاب ؤلانالحي الظي ًسغط بالخ٣لُضًت ؤلاؾالمُت هدى
الخٗامل م٘ مُُٗاث الٗهغ وجُىعاجه ،وٖضم الظَاب بلى ٨ٞغة الخهاصم م٘ آلازغ اإلاسخل ،٠وٍمشل
ؤههاع َظا الخُاب ؤ٢لُت في مىاظهت َُٛان الخُاب الخ٣لُضي وقٗبىٍت الخُاب الجهاصيٚ ،حر ؤن
َظا الخُاب ما ػا ٫ؤيٗ ٠الخُاباث ؤلاؾالمُت وعبما َى ألا٢ل خًىعا في ؾاخت ال٨ٟغ والش٣اٞت
الاؾالمُحن.1
وهجض الباخض نضً ٤الٗغبي ً٣ؿم الخُاب ؤلاؾالمي بالىٓغ بلى ٖال٢ت ؤلاؾالم بالضًم٣غاَُت،
٣ُٞى «: ٫الخُاب اإلاُغوح ٖلى مؿخىي الخُاب ؤلاؾالمي ُٞما ًخٗل ٤بٗال٢ت ؤلاؾالم بالضًم٣غاَُت،
ًم ً٨بهىعة ٖامت ج٣ؿُمه بلى ٞئخحن ٞ :ئت الغاًٞحن ،وٞئت اإلاُٟ٨حن ،والٟئخان وبن اج٣ٟخا ٖلى ؤن
ؤلاؾالم َى اإلاشل ألاٖلى ٞ ،ةجهما جسخلٟان ٖىض الجض ٫بكإن الٗال٢ت بحن ؤلاؾالم والضًم٣غاَُت  ،ومضي
اإلاُاوٖت بحن الجاهبحنٞ ،الٟئت ألاولى جغ ٌٞال٣ى ٫ؤن زمت جىا٣ٞا بحن مباصت الضًم٣غاَُت وحٗالُم
ؤلاؾالمُٞ ،ما حكحر الٟئت الشاهُت بلى ؤلاؾالم ٖلى ؤهه صًم٣غاَي و /ؤو جغي بٌٗ ؤؾـ الخٗاٌل
والخىا ٤ٞبحن الجاهبحن.
وٍخمشل مى ٠٢الغاًٞحن في ؤن ؤلاؾالم والضًم٣غاَُت ال ؾبُل للخى ٤ُٞبُنهما ،وٖاصة ما ًىٓغ بلى
مجمىٖت الُ٣م والىؾاثل الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت وؾبل الؿُُغة والخإُ٦ض وألاَضا، ٝ
وبما ًٟط ي بهم بلى ع ٌٞالضًم٣غاَُت ٖلى ؤجها ٟ٦غ وبلخاص ». 2
ًه ٠بًٗهم الضًم٣غاَُت بإجها بلخاص باٖخباعَا جىته ٪الغبىبُت بمٗنى الخا٦مُت  ،وٖلى طل٪
ٞهي جدىا ٌ٢م٘ الؿُاصة الضًم٣غاَُت للكٗبً ،3ىضر طل: ٪
 1ـ بن الىُل مً خا٦مُت هللا وججاَل الكغٕ ووي٘ الؿلُت في ًض البكغ ال٣انغًٍ ؤمىع
جدىا ٌ٢م٘ الاظتهاص الخ٣ُ٣ي.
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 2ـ الضًم٣غاَُت والاهخساباث لٗبت حؿتهض ٝبالٗمض اخخىاء الخُاع ؤلاؾالمي.
 3ـ ألاخؼاب الؿُاؾُت ال حؿخُُ٘ الخىاٞـ في الاهخساباث م٘ ألاخؼاب الٗلماهُت ؤو الضهُىٍت ٚحر
اإلاامىت ٟٞ ،ي صولت بؾالمُت ال ٌؿمذ بالخىاٞـ ؾىي بحن ؤخؼاب بؾالمُت ،خُض الٟاثؼون بالىالًت
ٌٗهض بليهم بالخٟاّ ٖلى الكغَٗت وجىُٟظَا.
 4ـ بن ٖضم اؾخسضام الٗى ٠مً ؤظل الىنى ٫بلى الؿلُت ؤمغ ًىافي الجهاص ،ومً زم ٞهى ؤمغ
1
ٚحر م٣بى٫
بن ٧ل ؤق٩ا ٫الخُاباث ؤلاؾالمُت ( الاججاٍ ألانىلي ،والاججاٍ الاٖتراض ي ،والاججاٍ ؤلانالحي،
واإلااوعاجي الكٗبي ) جاو٧ ٫لها  ،وم٘ بضاًت زىعة  1952بلى الخُاب الُ٣بي .32وٍظَب ؾمحر ؤمحن في
بدشه في ؤػمت اإلاجخم٘ الٗغبي في َظا الاججاٍٞ ،هى ًغي ؤن « ؾُض ُ٢ب ً٩اص ً٩ىن اإلاىخج ألاًضًىلىجي
الىخُض لئلزىان اإلاؿلمحن ،وؤهه اإلاغظ٘ ل٩ل الدجج التي حؿخ٣ي منها الؿلُٟت في ٖهضها ،ولم ًؼص ؤخض
مً اإلا٨ٟغًٍ ( م٨ٟغي الؿلُٟت ) قِئا ٖلى ما ٢ضمه َظا اإلا٨ٟغ البا٦غ ».4
في صعاؾت خضزُت وج٣ضمُت َ ،الذ الخُاب الُ٣بي ،مً ػاوٍت ؾىؾُىلىظُت ،اهتهذ َظٍ
الضعاؾت بلى ال٣ى ٫بمجمىٖت مً الؿماث الٗامت ( الٗىاث ٤والهٗىباث ) التي حؿم مً َظا الخُاب:
ؤوال  /الُُٗ٣ت في ألاخ٩ام واإلاىا ،٠٢والخىا ٌ٢في اإلاىا.٠٢
زاهُا  /بن الخُاب الُ٣بي ً٣ضم مكغوٖه ال ٦سُاب ًىُل ٤مً ؤؾئلت الىا ٘٢ال٣اثم ،بل
٦مُٗى ظاَؼ ًبدض ًٖ خًىعٍ في ًٞاء زاعط بَاعٍ .
زالشا  /بن اليؿ ٤اإلاٟهىمي ألٚلب مٟغصاث الخُاب الُ٣بي جغجض بلى اليؿ ٤اإلاٟهىمي ٖىض
اإلاىصوصي ،بىىٕ مً بٖاصة ؤلاهخاط .
عابٗا  /بن ؤلاَاع اإلاغظعي للخُاب الُ٣بي َى الخجغبت اإلادمضًت ب٩ل همىطظُتها.5
و٢ض جُغ ١ههغ خامض ؤبى ػٍض في ٦خابه " ه٣ض الخُاب الضًني" بلى اٖخباع ؤن الخؿاب ؤلاػالمي
واحس نلى الطغم مً حهسز الخىحهاث زادل الحطواث ؤلاػالمُت ؾىاء ما ٧ان منها خغُ٦ا ؤو مٗخضال،
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وبسانت في مؿاثل " الخٟ٨حر" و" الخا٦مُت " و" الىو " بال ؤن زُابها ظمُٗها واخض ،وؤن الازخالٝ
َى ازخالَ ٝامص ي ؾُخي ،وؤن ٚاًت ألامغ ؤهه واضر مٗلً في زُاب اإلاخُغٞحن٦ ،خمً زٟي في
زُاب اإلاٗخضلحن  ،وبحن ؤن الٟاع ١بحن َظًً الىمُحن مً الخُاب ٞاع ١في الضعظت ال الىىٕ ،وؤهه ال
ًجض حٛاًغا ؤو ازخالٞا مً خُض اإلاىُل٣اث ال٨ٟغٍت ؤو آلالُاث بُنهما.1
ًيخ٣ض الباخض مدمض ظما ٫باعوث في ٦خابه " ًثرب الجضًضة " ما طَب بلُه ههغ خامض ابى ػٍض،
وٍطي ؤن الخؿاب ؤلاػالمي شامل مخيامل حاء لُدىاوٌ حمُو مىاحي الحُاة الؼُاػُت والاحخمانُت
والثلافُت والسًيُت ،لظلٞ ٪ةهه ًسخل ٠بدؿب الهض ٝالظي ًغٍض مٗالجخه ووي٘ بغامج جىُٟظًت
لخد ٤ُ٣جل ٪ألاَضا ٝوالٛاًاث التي عؾمها ،2خُض ً٣ىٚ « : ٫حر ؤن الخىا ٌ٢ما بحن الخُابحن اإلاٗخض٫
واإلاخُغ ٝال ًخس ظ بالُبُٗت ( الخغُ٦ت ) ل٩ل منهما وخؿب ،ب٣ضع ما ًخدضص ؤًًا في الخىا ٌ٢ما بحن
هٓامحن للخُاب ،مً الىاخُت الىٓغٍت والخغُ٦ت ،وجخمحز ٖىانغ ٧ل منهما  ،وجدضًض آلُاجه ومهاصعٍ
الىهُت ومغاظٗه الاظخماُٖت ».3
والخالنت  ،ومهما ٧اهذ ال٣غاءاث اإلاسخلٟت للٓاَغة ؤلاؾالمُت ،وخغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاس ي ٖلى
وظه الخهىمٞ ،ةن مٟهىم الخُاب ؤلاؾالمي ال ً٣هض به ٦الم هللا ٖؼ وظلٞ ،ال٣غآن ال٨غٍم َى
٦الم هللا لٟٓا ومٗنى ،ؤو ؤخاصًض عؾى ٫هللا ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم اإلاىحى بها مً هللا حٗالى باإلاٗنى،
ولٟٓها مً الغؾى ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ ٞهي مً الىحي ،وبهما ًىهغ ٝالخُاب ؤلاؾالمي بلى
اظتهاصاث اإلاؿلمحن اإلاؿدىضة بلى وحي هللا ـ ٦خابا وؾىت ـ ٖبر الؼمان واإلا٩ان ،لظلً ٪دىىٕ الخُاب
ؤلاؾالمي وٍخٗضص بدىىٕ وحٗضص الاظتهاصاث وازخال ٝآلاعاء ،والتي ال جسغط هي ؤًًا ًٖ مبضؤ الكغَٗت
الخا٦م وَى ٢ىله ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ(ازخال ٝؤمتي عخمت ).
زاهُا ـ مؼخىٍاث الخؿاب ؤلاػالمي :
ً٣ؿم الخُاب ؤلاؾالمي بلى زالر مؿخىٍاث :
 /1الخُاب الجماَحري :وَى زُاب ال٣اٖضة الٗغًٍت مً الجماَحر ؤلاؾالمُت  ،وَى ؤ٢غب بلى
مٟهىم الضٖىة ؤلاؾالمُت.
 /2الخُاب الؿُاس ي :وَى زُاب بٌٗ ألا٧اصًمُحن واإلاهىُحن وٚحرَم مً اإلاؿلمحن الظًً
قٗغوا بالخاظت ٚلى ٖمل ؾُاس ي مً زال ٫ال٣ىىاث الكغُٖت لخماًت ألامت و٢امىا بدىُٓم ؤهٟؿهم في
جىُٓماث ؾُاؾُت.
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 /3الخُاب الىسبىي ال٨ٟغي  :وَى الظي ًخٗامل ؤؾاؾا م٘ الجاهب الخىٓحري وال٨ٟغي صازل
الخغ٦ت ؤلاؾالمُت. 1
ول٩ل زُاب ؤؾالُبه وٖباعاجه وؤَضاٞه الخٟهُلُت الخانت٦ ،ما ؤن ل٩ل زُاب عظاله الظًً
ًدؿىىن نُاٚخه وج٣ضًمه والضٞإ ٖما ًىضعط جدخه مً مٟاَُم  ،وما جىاظهه مً جدضًاث ،وما
ٌؿخلؼم مً مىا ،٠٢ومً الخُإ الخلِ بُنها في الخىاعاث ؤلاٖالمُت  ،وبن ٧اهذ ظمُٗا جىضعط يمً
الخُاب ؤلاؾالمي بك٩ل ٖام.2
ـ ًٟغ ١اإلاؿحري بحن هىٖحن مً الخُاب ؤلاؾالمي ( في ٖمىمه ) زُاب بؾالمي ٢ضًم ،وزُاب
بؾالمي ظضًض ،وَى ً٣ى « : ٫والخُاب ؤلاؾالمي الجضًض ًامً بالضًم٣غاَُت والخضاو ٫والخٗضصًت ٖ ،لى
ٖ٨ـ ظمُ٘ ؤهىإ الخُاباث ال٣ضًمت  ،صًيُت ٧اهذ ؤم ٖلماهُت  ،جل ٪التي ٧اهذ جامً بإن الاؾدُالء
ٖلى الضولت اإلاغ٦ؼٍت َى الىؾُلت الىخُضة لئلنالح ن وجد ٤ُ٣الخُٛحر اإلايكىص  .الخُاب الجضًض ًغٌٞ
مشل َظٍ الغئٍت الازتزالُت ولظا هجض ؤن زمت بًماها ٖمُ٣ا لضي الخغ٧اث ؤلاؾالمُت بإَمُت الٗمل ألاَلي
واإلاضوي  ،وَى بًمان هاب٘ مً بصعا ٥ال٣اثمحن ٖلى َظٍ الخغ٧اث ؤن ؤلانالح ال بض وان ًخم مً ؤؾٟل بلى
ؤٖلى ،ؤي مً اإلاجخم٘ بلى الضولت ،ولِـ مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل ،ؤي مً الضولت بلى اإلاجخم٘.3» ..
ومً الباحثحن مً ًطىف مؼخىٍاث الخؿاب ؤلاػالمي نلى الىحى آلاحي :
 1ـ زُاب بؾالمي ْهغ م٘ صزى ٫الاؾخٗماع الٗالم ؤلاؾالمي ،وخاو ٫ألن ً٣ضم اؾخجابت بؾالمُت
لٓاَغحي الخدضًض والاؾخٗماع ،و٢ض ْل َى الخُاب اإلاهُمً ختى مىخه ٠الؿخِىُاث  ،وَى ما وكحر
بلُه بالخُاب ؤلاؾالمي ال٣ضًم.
 2ـ ْهغ زُاب آزغ ٧ان َامكُا ،ول ً٨مٗاإلاه بضؤث جخطر جضعٍجُا في مىخه ٠الؿخِىُاث ،وَى
ما وكحر بلُه بالخُاب ؤلاؾالمي الجضًض.
وهُ٣ت الازخال ٝبحن الخُابحن هي اإلاى ٠٢مً الخضازت الٛغبُت  ،ل ً٨بلى ظاهب َظا الخهيُ٠
الشىاجي ٖلى ؤؾاؽ اإلاغخلت الخاعٍسُت٢ ،ض ً٩ىن مً اإلاُٟض ؤن وكحر بلى جهيُ ٠زالسي ٖلى ؤؾاؽ خملت
الخُاب :
ؤ ـ الخُاب اإلاىظه بلى قغٍدت واؾٗت مً الجماَحر ( ًُلٖ ٤لُه ؤخُاها الخُاب اإلاىظه بلى جل٪
الكغٍدت الكٗبُت ألا٢ل ز٣اٞت  ،وٍدؿم بإهه ٖاَٟي بؿُِ  ،وَى الخُاب اإلاىظه بلى ال٣اٖضة
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الٗغًٍت مً الجماَحر ؤلاؾالمُت التي قٗغث بُٟغتها ؤن ٖملُاث الخدضًض والٗلمىت والٗىإلات لم ًً٨
ٞيها زحر وال نالح ٦ ،ما الخٓذ ؤن َظٍ الٗملُاث هي في ظىَغَا ٖملُاث حٛغٍب ؾلبتها مىعوثها الضًني
الش٣افي  ،ولم حُٗها قِئا في اإلا٣ابل ،بل ؤصث بلى مؼٍض مً الهُمىت الاؾخٗماعٍت ،والاؾخُ٣اب الُب٣ي
في الضازل َ ،ظٍ الجماَحر جداو ٫الخمؿ ٪والدكبض باإلؾالم ( ٞهي حٗغٞه ظُضا) بلى ؤن ًإحي هللا
بالٟغط ٞ ،هي جخدغ ٥بمىعوثها ؤلاؾالمي ،وحؿخُٛض في الى٢ذ هٟؿه مً زالَ ٫باث ٚايبت يض
ؤق٩ا ٫الخٛغٍب اإلاخُغ ٝوالٛؼو الاؾخٗماعي جاعة ،وجاعة ؤزغي مً زالٗٞ " ٫ل الخحر" الٟغصي (
بُٖاء الهض٢اث ) ،والاظخماعي ( جإؾِـ مؿاظض ومؿدكُٟاث ومضاعؽ ومىاثض الغخمً  ،) ..وَٗبر
الخُاب الجماَحري ـ ؤخُاها ـ ًٖ هٟؿه مً زال ٫ؤٖما ٫الٗى ٠الاظخماعي ،وَظا الخُاب الجماَحري
ًًم ال٣ٟغاء بالضعظت ألاولى ،ول٨ىه ًًم في نٟىٞه ألازغٍاء ممً ٌكٗغون بإَمُت اإلاىعور الُ٣مي
والخًاعي ،ومً ؤصع٧ىا ؤن يُاٖه يُاٖا ل٩ل ش يء.
ب ـ الخؿاب الؼُاس ي  :وَى زُاب بٌٗ ؤًٖاء الُب٣ت اإلاخىؾُت مً اإلاهىُحن وألا٧اصمُحن
وَلبت الجامٗاث والخجاع ممً قٗغوا ـ ؤًًا ـ بالخاظت بلى ٖمل بؾالمي ًدمي َظٍ ألامت ،و٢ض ؤصع٧ىا
ؤن الٗمل الؿُاس ي َى الؿبُل بلى َظا٣ٞ ،امىا بدىُٓم ؤهٟؿهم ٖلى َُئت جىُٓماث ؾُاؾُت ال جلجإ
بلى الٗى ،٠جدبٗها جىُٓماث قبابُت وماؾؿاث جغبىٍت.
ج ـ الخؿاب الفىطي َ :ى الخُاب الظي ًخٗامل ؤؾاؾا م٘ الجاهب الخىٓحري ال٨ٟغي صازل
الخغ٦ت ؤلاؾالمُت. 1
بن َظا الخ٣ؿُم ال ٌٗني اهٟها ٫مؿخىٍاث الخُاب الشالزت؛ ٞالخُاب الجماَحري والؿُاس ي
مخضازالن ،و٢ل الص يء هٟؿه ًٖ الخُابحن الؿُاس ي وال٨ٟغي  ،وعٚم اهٟها ٫الخُاب الجماَحري
ًٖ الخُاب ال٨ٟغي  ،بال ؤن جضازال ًدضر بُنهما مً زال ٫الخُاب الؿُاس ي.2
زالثا ـ مىىهاث الخؿاب ؤلاػالمي .
ًخ٩ىن مجمل ما ًم ً٨ؤن ًُلٖ ٤لُه " الخُاب ؤلاؾالمي" مً ٖىهغًٍ ؤو م٩ىهحن مخماًؼًٍ
َما :
الٗىهغ ؤو اإلا٩ىن الكغعي :ووٗني به البُان الكغعي الظي ظاء به الىحي ؤلالهي ٢غآها وؾىت زابخت.
الٗىهغ ؤو اإلا٩ىن البكغي  :وٍخٗل ٤بما ٞهمه ؤو اؾخيبُه البكغ مً البُان الكغعي ٣ٞها ٧ان ؤو
٨ٞغا ؤو ؤصبا ؤو ٖلما.
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واإلاىىن الشطعي هى ؤضل الخؿاب ؤلاػالمي ألهه :
ؤوال ـ ميشإ الخؿاب ؤلاػالمي ومبضئٍ وَى ظظعٍ الظي ؾب ٤وظىصٍ وظىص الخُاب ؤلاؾالمي
(اإلا٩ىن البكغي ) ػماها ٦ما َى زابذ جاعٍسُا.
وزاهُا ـ ألهه ضازض نً ألاضل الصي هى هللا ؤضل هصا الىحىز وله .
وزالثا ـ ألهه شطنا وبػالمُا هى اإلاطحو الصي ًخهحن ؤن ًطز بلُه ما ػىاه وٍحخىم بلُه فُه.
وبطا ٧ان اإلا٩ىن الكغعي َى ؤنل الخُاب ؤلاؾالمي وظظوعٍ ٞةن اإلا٩ىن البكغي َى ٞهله ؤو
ٞغٖه لِـ  ِ٣ٞألن طلَ ٪ى الخ٨م الكغعي الظي ً٣ط ي بسًىٕ اإلا٩ىن البكغي للم٩ىن الكغعي
وبهما ؤًًا ألن طلَ ٪ى خ٨م اإلاىُ ٤الظي ال ً٣بل ؤن ً٩ىن ما ٧ان مً البكغ ٞى ١ؤو مؿاوٍا إلاا ٧ان
مً ٖىض هللا وَى ؤًًا خ٨م الىا ٘٢الظي ًا٦ض ؤن اإلا٩ىن البكغي ٢ض ًبضؤ جاعٍسُا مخٟغٖا ًٖ اإلا٩ىن
الكغعي وماؾؿا ٖلُه.1
عبما ظاػ ؤن ًضعط يمً الخُاب ؤلاؾالمي ٧ل زُاب ًخمدىع مًمىهه خى ٫ؤلاؾالم بُاها
وٖغيا له ،واؾخلهاما ؤو حكىحها لخ٣اث٣ه وجدلُال ؤو ه٣ضا لىهىنه ،وصٖىة بلُه ؤو نضا ٖىه ،وؾىاء
٧ان طل ٪في اإلاجا ٫ال٣ٟهي ؤو الٗ٣ضي ؤو ال٨ٟغي او الٗلمي ؤو ألاصبي  ، ...ولٗل إلاشل َظا الخىؾ٘ في
الخُاب ؤلاؾالمي ما ًبرعٍ مً هاخُت ما ظغي ٖلُه الٗغ ٝمً ٖضم اؾدبٗاص ٧ل ما ال ًصر مً ٣ٞه ؤو
٨ٞغ اإلاؿلمحن مً الخُاب ( ال٣ٟه ؤو ال٨ٟغ ) ؤلاؾالمي٦ ،ما ان له ما ًبرعٍ مً ؤن الٛالب َى ان ٧ل
مً لِـ في وي٘ ًم٨ىه مً الخمُحز بحن ما ًصر ؤو ما ال ًصر ًٖ ؤلاؾالم او ُٞه ٖاصة ما ٌؿلم ٖلى
ؤهه الخُاب ؤلاؾالمي.2
ؤما ٧لمت " اإلاٗانغٞ :دكحر بلى صعاؾت الً٣اًا التي ًخدغ ٥الٗهغ بها ،والخاظاث التي ًخُلبها
بوؿان َظا الٗهغ ،والهغاٖاث التي جد٨م َظا الٗهغ ،ومً زال ٫الظَىُت التي ٌِٗكها بوؿان َظا
الٗهغ ـ ؤًًا ـ في جُلٗاجه وفي هٓغجه لؤلمىع ،لظلً ٪برػ الخُاب ؤلاؾالمي زُابا ًداو ٫ؤن ًجُب ٖلى
٧ل ٖالماث الاؾخٟهام  ،وان ًسُِ للمٟانل ال٨ٟغٍت ـ الخُاجُت التي جىحي بإن ؤلاؾالم ٢اصع ٖلى ؤن
ًساَب خاظاث ؤلاوؿان وجُلٗاجه وخل مكا٧له ..الخُاب ؤلاؾالمي مً ظاهب ال٣ىاٖض واخض  ،ولً٨
في الخٟانُل ل٩ل ػمان ؤؾلىبه ،ولظل ٪ال بض ان هٟهم ٖ٣ل الٗهغ وؤن ً٩ىن خؿً اإلاٗانغة ختى
َْ َ
َ
ْ ْ
حٗغ ٠ُ٦ ٝجساَبه ،ووؿخىحي مً ال٣غآن ال٨غٍم ٢ىله حٗالى ْ ﴿ :اص ُٕ ِبل ٰى َؾ ِب ُِل َعِّب َِ ٪بال ِخَ ٨م ِت َواإلا ْى ِٖٓ ِت
ْ
َُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِخَ ٨مت ﴾**  ،ظٗل الخ٨مت م٘ ال٨خابٌٗ ،ني ؤن ٖلى
ال َخ َؿ َى ِت ﴾*  ،و٧لمت ﴿ :وَٗ ِلمهم ال ِ٨خ
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ؤلاوؿان مغاٖاة ظاهب الخُبُ٦ ٤ما ًغاعى ظاهب الخىٓحرٞ ،الخ٨مت هي وي٘ الص يء مىيٗه ،ولً٨
بضعاؾت ٧ل الً٣اًا التي جدُِ باإلوؿان.1
وبطا ٧اهذ ٧لمت مٗانغ مً صون حٗغٍ ( ٠ؤ ) ٫حكحر بلى يغوعة مغاٖاة ْغو ٝالٗهغ ومُُٗاجه في َظا
الخُاب ٖ ،لى الغٚم مً الدؿلُم بىخضة ال٣ىاٖض والًىابِ اإلا٩ىهت للخُاب ؤلاؾالميٞ ،ةن ٧لمت
اإلاٗانغ ( بالخٗغٍ ،) ٠حكحر ػٍاصة ٖلى طل ٪بلى الٟترة الؼمىُت التي ًىظض ٞيها َظا الخُاب ،وَى ما
ًم ً٨الخٗبحر ٖىه بالخُاب الغاًَ ،وبن ٧اهذ ٧لمت ( مٗانغ ) جدىي بٗضا ػمىُا ًمخض بلى الىعاء بما
ؾخىٖب ٞتراث جاعٍسُت مايُت وخالُت في اهخٓاع بىاء خىاع بؾالمي مؿخ٣بلي.
اإلابدض الشالض  :مٟهىم الشابذ واإلاخٛحر في الكغَٗت ؤلاؾالمُت .
اإلاُلب ألاو : ٫مٟهىم الشابذ .
الشابذ لٛت مً زبذ الص يء زباجا ٞهى زابذ ،وجشبُذ وزبذ ،وش يء زبذ :زابض ،وٍ٣ا ٫زبذ ٞالن في
اإلا٩ان ٞ ..هى زابذ بطا ٢ام به  .وؤزبذ حجخه  :ؤ٢امها وؤوضخها ،و٢ى ٫زابذ صخُذ.2
ٞل ٟٔزابذ في اإلاجا ٫اللٛىي٦ ،مدمىً ٫خمخ٘ بشالر نٟاث طاجُت ،ؤي مالن٣ت له :الاؾخ٣غاع،
الىيىح  ،الصخت.3
٢ا ٫البؿخاوي « :الشابذ اؾم ٞاٖل مً زبذ ،وٖىض الٗلماء  ،اإلاىظىص الظي ال ًؼو ٫بدك٪ُ٨
اإلاك ،4» ٪٨و٢ا « : ٫الشباث في انُالح الٗلماء َى ٖضم اخخما ٫الؼوا ٫بدك ٪ُ٨اإلاكٞ 5» ٪٨اإلاٗنى
اللٛىي ؤًًا ًُٟض ع ٘ٞالدك ٪ُ٨بما َى زابذ ؤي الدؿلُم بإماهت ًٖ الخُإ ؤو الالخباؽ.
َّ َ ا
ََ ْ َ َ َ ْ َ
َ ٠
ي َغ َب الل ُـه َمشال
وفي ال٣غآن ال٨غٍم هغي عبُا ما بحن هللا والشابذ ٦مشل ما في آلاًت ﴿ ؤلم جغ ُ٦
َ٧ل َم ات ََ ُّ َب ات ََ ٦ص َج َغة ََ ُّ َب ٍت َؤ ْ
ن ُل َها َزاب ٌذ َو َْ ٞغ ُٖ َها في َّ
الؿ َم ِاء ﴾*ٞ ،ال٩لمت الُُبت هي " ال بله بال هللا "
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
6
والصجغة الُُبت الىسلت ،وؤنلها زابذ  ،ؤي في ألاعى ،وٞغٖها ( ٚهنها ) في الؿماء .
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ٞالشابذ في الاؾخسضام ال٣غآوي َى الظي ال ًتزٖؼٕ ،وال حٗمل ُٞه ألاًام والضَىع حُٛحرا ؤو جبضًال،
ٞهى الؿغمضي ألاػلي الظي ال ًٟنى وال ًؼو.٫
ُ َ ّ ُ َّ
اللـ ُه َّالظ َ
ًً
وال٣ى ٫الشابذ في ال٨خاب ٧لمت الخىخُض التي جىجي اإلاامىحن في الُىم آلازغ﴿ ًش ِبذ
ِ
ْ
َّ
ْ
َّ
َّ
َ
َّ
ُّ ْ
َْ
الضه َُا َو ِفي آلا ِز َغ ِة ۖ َو ٍُ ًِ ُّل الل ُـه الٓ ِ ِاإلا َحن ۖ َو ٍَ ُْ َٗ ٟل الل ُـه َما ٌَك ُاء ﴾**.
َآم ُىىا ِبالْ ٣ى ِ ٫الش ِاب ِذ ِفي ال َخ َُ ِاة
ٞال٣ى ٫الشابذ َى الىُ ٤بكهاصة ؤن ال بله بال هللا ،وَى ؾبُل الىجاة في الخُاة الضهُا وٍىم
الخؿاب ،ألهه ال٣ى ٫الخ ٤الظي ال حكىبه قاثبت وال ًسالُه ٟ٦غ ومٗهُت.
وألن ٧ل ما في ال٣غآن ٦الم هللاُٞ ،صر ؤن ٧ل ما ُٞه زابذ ؤي صخُذ.1
وفي الانُالح الٟلؿٟي :الشابذ (  ) Constantيض اإلاخٛحر٩ٞ ،ل ش يء ال جخٛحر خ٣ُ٣خه بخٛحر
الؼمان ٞهى ش يء زابذ ،ومىه ٢ىلهم « :الخ٣اث ٤الشابخت ،وهي الخ٣اث ٤ألابضًت التي ال جخٛحر» .2والشابذ
ٌؿخٗمل بمٗنى ألا٩ٞاع والٓىاَغ التي جٓل هي ٖبر الؼمان ،وٍغي مدمض ٖابض الجابغي ،ؤهه بهظا اإلاٗنى
ًم ً٨الخضًض ًٖ  " :زىابذ ال٨ٟغ الٗغبي"  ،ؤو "زىابذ الىا ٘٢الخًاعي الٗغبي" ،ول ً٨صون ؤن ً٩ىن
طل ٪بالًغوعة في بَاع مىٓىع بيُىي.3
وًٍٟي ؤصوهِـ ٖلى مٟهىم الشابذ ؾلُت مٗغُٞت في بَاع الش٣اٞت الٗغبُتٞ ،هى ٌٗغ ٝالشابذ
بإهه  « :ال٨ٟغ الظي ًنهٌ ٖلى الىو ،وٍخسظ مً زباجه حجت لشباجه َىٞ ،هما وج٣ىٍما ،وٍٟغى هٟؿه
بىنٟه اإلاٗنى الىخُض الصخُذ لهظا الىو ،وبىنٟه اؾدىاصا بلى طل ،٪ؾلُت مٗغُٞت ».4
مً ظملت اإلاؿخسغظاث اإلاٗىىٍت لل ٟٔالشابذ ،هالخٔ ؤن الشابذ واضر بظاجه ،ال ًخٛحر في اإلا٩ان
وال في الؼمان ،واخضي ال مخ٨ثر ،ؤػلي ال ًٟنى وال ًخٛحر (  ) ..والشابذ ٦مدمى ٫له َظٍ الهٟاث ًخٗحن ؤن
ج٩ىن لخامله الهٟاث ُٖنها ،والخامل َى الىو .وال٣غآن ٗ٦ىهغ زابذ ً ،إحي في اإلاغجبت ألاولى في هٓام
الٗ٣ل ألانىلي ،جلُه الؿىت الىبىٍت ،طل ٪ؤن اإلاخٖ ٤ٟلُه ؤن ال٣غآن ال٨غٍم وؾىت الىبي ( نلى هللا
ٖلُه وؾلم ) َما الشابذ الغثِـ وٖماص الاظتهاصاث والبدىر ٖىض " ألانىلُت ؤلاؾالمُت الٗغبُت
اإلاٗانغة ".5
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اإلاؿلب الثاوي  :مفهىم الخغحر .

الخٛحر٣ً :ا ٫لٛت :حٛحر الص يء ًٖ خاله :جدى ،٫وٚحرٍ :خىله وبضله ،و٦إهه ظٗله ٚحر ما ٧ان.1
وفي ال٣غآن ( ال٨غٍم ) اإلاٛحر َى اإلابض ،٫وَى هللا ( ٖؼ وظل )ً ،جٗل ألاقُاء ٖلى هًُ٣ها ،مشل
َٰ
َ َّ َ
جحىٍل الىٗمت ه٣مت ما لم ًخدى ٫ؤَل م٨ت مً الٟ٨غ بلى ؤلاًمان باهلل وعؾىله ﴿ ط ِل َِ ٪بإ َّن الل َـه ل ْم
َ ُ ُ َ ّ ا ّ ْ َ ا َ ْ َ َ َ َ َ ٰ َ ْ َ َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ َّ
الل َـه َؾم ٌُ٘ َٖ ِل ٌ
ُم ﴾* .
ً ٪مِ ٛحرا ِوٗمت ؤوٗمها ٖلى ٢ى ٍم ختى ٌِ ٛحروا ما ِبإهِ ٟؿ ِهم ۖ وؤن
ِ
وفي اإلاعجم الٟلؿٟي « :اإلاخٛحر  :Variableما ًم ً٨حٛحرٍ ،ؤو ما ًم ً٨حُٛحرٍ ،ؤو ما ًجزٕ بلى الخٛحر
».2
والخٛحر (  ) Variationال ًخًمً مٗنى ج٣ىُا في الٟلؿٟت ،ول٨ىىا هجض مالخٓاث جضٖ ٫لُه في
بٌٗ الٗلىم .3والخٛحر ٌٗني الاهخ٣ا ٫مً خالت بلى خالت .ج٣ى " ٫حٛحراث الخغاعة وحٛحراث الؿُاؾت ".4
ٞاإلاخٛحر َى ا لخٛحر ،واإلاخٛحراث ما ًُغؤ مً ؤخىا ٫في الخُاة ،وبن بضا زباث وؿبي في الىاٞ ،٘٢ةهه
ال مٟغ مً حٗغيه بلى الخٛحراثٞ ،الىا ٘٢مخٛحر ،والخٛحر ؾمخه الالػمت وٍلخ ٤الخٛحر ال٨ٟغ هٟؿه
وفي َظا الخهىم ً٩ىن اإلا٣هىص باإلؾالم مً الىاخُت ألانىلُت ألاخ٩ام اإلاجزلت مً هللا ؾبداهه
وحٗالى ٖلى هبُه مدمض بً ٖبض هللا ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ والتي وعصث في ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت
الصخُدت ،وَظٍ ألاخ٩ام طاث َاب٘ بلهي ،ال ًُغؤ ٖليها حغُحر وال جبسًل ،وهي ظملت ما ًخًمىه ؤلاؾالم
مً ؤنى ٫للُٗ٣ضة وللٗباصاث وإلاٗامالث البكغ وللُ٣م ومٗاًحر الكغُٖت والاخخ٩ام .وَظٍ ألاخ٩ام مجزلت،
ومٟاص ٧ىجها مجزلت ؤجها وعصث ٖلى البكغ ومجخمٗاتهم مً داضج الخاضٍر ،وهطىضها لِؼذ جاضٍذُت. 5
ؤما ما وؿمُه بال٣ٟه ؤلاؾالميٞ :هى اظتهاصاث البكغ في بصعا ٥ألاخ٩ام اإلاجزلت ،وفي اؾخسالم
اإلاٗاوي اإلا٣هىصة ،ؤي اظتهاصاتهم في ونل جل ٪ألاخ٩ام بإخىا ٫البكغ في ٧ل بِئت ،وهي في بَاع ما حٗخبر
به ٞهما بكغٍا و٣ٞها بوؿاهُا ،طاث وي٘ بكغي ًغص ٖلُه الهىاب والخُإ ،وجخٗل ٤به وؿبُت الخاعٍش.
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ًخٟغٕ ًٖ طل ٪ـ مً خُض نلت ( ؤلاؾالم ) بالٗهىع ؤمغ َام ٌٟٛل ٖىه اإلا٨ٟغون ٦شحرا  ،ؾىاء
مً ؤلاؾالمُحن ؤو ٚحرَم ،وَى ؤن زمت ٖهغا لِـ ٧الٗهىع والٗهىصٞ ،غٍضا في طاجه ومىٟغصا ،وَى نطط
ججزًل الطػالت ٖ ،هغ الهضع ألاو ٫للٛؿالم الظي هؼُٞ ٫ه ال٣غآن ال٨غٍم ،ونضعث ُٞه الؿىت
الكغٍٟت ًٖ عؾى ٫هللا ،وجدضصث ُٞه ؤولى خل٣اث ؾلؿلت الغواة إلاا جىاجغ مً ؤحيام ؤلاػالم ،كطآها
وػىت ،وإلاا زبذ مً الاحازًث الىبىٍت اإلاطفىنت بلى الىبي نً ؾطٍم الصحابت ،هصا الههس هى الىناء
العمني لىطىص غحر ظماهُت. 1
َظا الٗهض ال جغص ؤَمُخه مً ٧ىهه ججغبت جاعٍسُت ،ول٨نها جغص مً ُ٢مخه الدكغَُٗت ألانىلُت .بن
م٣خط ى الىٓغة ؤلاًماهُت ؤن ما وؿخسلهه مً َظٍ الٟترة مً ؤنى ٫بهما ًخٗل ٤بما ٌٗخبر لضًىا
هطىضا وؤحيام شاث زوام  .ؤما ما بٗض طل ٪مً ٖهىص وؤػمانٞ ،هي جاضٍر مً الخاضٍر ،وما خضر ٞيها
َى ججاعب مً ججاعب اإلاجخمٗاث والبكغ ؤو هاؾها ،او ٖلمائَا و٣ٞهائَا َم عظا ٫مً الغظا ٫ن في ٧ل
ؤخىالهم وؤوياٖهم ،هدً هضعؾهم وهإزظ منهم الٗبرة ووؿترقض بما ٢الىا وٗٞلىا ،ول٨ىىا هإدص مً
ؤكىالهم وؤفهالهم وهترن  ،خؿبما ًتراءي لىا وظه الهىاب ووظه اإلاهلخت ،و٧ل بهخاط َظٍ الٗهىع
َى مما ًيؿب بلى ( الفله ) ،ولِؽ للىظ وال للحىم اإلاجزٌ.2
اإلاؿلب الثالث  :الشطنُت بحن الثباث والخحىٌ في الخؿاب ؤلاػالمي.
في ؾُا ١يبُه وجدضًضٍ لخهاثو الخُاب ؤلاؾالمي بىظه ٖام ً٣ىً ٫ىؾ ٠ال٣غياوي« :
ومً زهاثو زُابىا ؤلاؾالمي في ٖهغها َظا ؤهه ًىاصي باالظتهاص في ٞهم الكغَٗت  :ظؼثُا و٧لُا،
اهخ٣اثُا وبوكاثُا ،بىنٟه َغٍ٣ا قغٖه ؤلاؾالم الؾخيباٍ ألاخ٩ام مً الىهىم ومما ال هو ُٞه ». 3
والاظتهاص ً٩ىن في الاؾخيباٍ ال٣ٟهي اهُال٢ا مً م٣خًُاث َظا الٗلم  ،وو٣ٞا إلاا ج٣خًُه
الىىاػ ٫الجضًضة مً ؤخ٩ام مىا٣ٞت لها  .بطا ٧ان لهاالء ال٣ٟهاء ان ًىظهىا الىاؽ وؤن ًهضعوا
ألاخ٩امٞ ،ةن ٖملهم َظا ًسى ٫لهم ؾلُت ٖلُا ،وٍجٗلهم ؤمام مؿئىلُت زالزُت الخضوص  :ججاٍ هللا،
وججاٍ ٖامت الىاؽ مً الجماٖت ؤلاؾالمُت ،وججاٍ ؤولي ألامغ مً الخ٩ام الكغُٖحن. 4
بن ؤ٦بر زىابذ ألامت في اإلاجا ٫الؿُاس ي ـ و٣ٞا للخُاب الؿُاس ي ؤلاؾالمي مهما ٧اهذ مٓلخه ـ َى
الخدا٦م بلى الكغٕ وظٗل مغظُٗت ؤلاؾالم هي ألانل ،م٘ الٗلم ؤن مؿاخت الاظتهاصاث واإلاخٛحراث في
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الؿُاؾت واؾٗت ،وؤن ما ظاء به الىحي في جٟانُل الىٓام ؤلاؾالمي ٢لُلت ،وؤن ؤٚلبه ًىضعط جدذ
اإلا٣انض وال٣ىاٖض الٗامت.
٣ٞى ٫جُاع ما ـ مشال ـ بن هٓام الخ٨م ؤلاؾالمي ال ًدضص مضة مُٗىت للخلُٟتٞ ،هظا لم ًغص ُٞه
هو ووحيٞ ،لماطا الدكضص ُٞه واٖخباعٍ مً الثىابذ ؟.1
ولَ ً٨ىاٞ ٥غ ١بحن ما ًغصصٍ بٌٗ الىاؽ مً ؤن مؿاثل ؾُاؾُت  ( ٥الاؾخٟخاء ؤو الاهخساباث
) ال ٖال٢ت لها بالضًً وبحن ؤن ه٣ى :٫بن َظٍ اإلاؿاثل صازلت في اإلاباح قغٖاٞ ،إٗٞا ٫ؤلاوؿان وؤ٢ىاله
وجىظهاجه ًجب ؤن ً٩ىن مهضعَا الضًً والكغٕ.2
والٟٗل الؿُاس ي َى ٗٞل لئلوؿان وما صام ٦ظلٞ ٪ال ًسلى مً خ٨م قغعي بكإهه .
ً٣ى ٫الكُش ال٣غياوي « :مما ال قُٞ ٪ه ؤن اإلاهضع ألاؾاس ي للدكغَ٘ ؤلاؾالمي ٦خاب هللا وؾىت
عؾىله ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ ٞ ،ةطا خضزذ واٗ٢ت وعص خ٨مها في ال٨خاب ؤو الؿىت ٞال ًىٓغ بلى زالٞها
وال بلى مً زالٟها؛ ؾىاء ٧ان الخ٨م نغٍدا ؤو مؿخٟاصا مً الضاللتٞ ،ةن وظضث الىهىم بُل
ال٣ى ٫بالغؤي ،وَظا َى اإلاٗخمض ٖىض الٗلماء وألاثمت ال٣ٟهاء.
ؤما بطا ٧اهذ الىاٗ٢ت ظضًضة لِـ ٞيها هو نغٍذٗٞ ،ىض طلً ٪يخ٣ل بلى الُ٣اؽ ؤو مغاٖاة
اإلاهلخت ؤو الٗغٞ ٝيها ،وٚحر طل ٪مً ألاصلت الخابٗت لل٨خاب والؿىت ».3
ًغظ٘ الٟٗل الؿُاس ي بلى مٟهىم الؿُاؾت الكغُٖت " بالخٗبحر ال٣ٟهي " وبلى مٟهىم ما ًخًمه "
ٖلم الؿُاؾت " باإلاهُلر الىيعي اإلاٗانغ ،طل ٪ؤن الٟٗل الؿُاس ي مً الىاخُت الكغُٖت ال ًسغط
ًٖ صاثغة الخ٩لُ٠
وعظىٖا بلى الكغُٖت في طاتها  ،وو٣ٞا للخُاب ؤلاؾالمي ،ج٩ىن الكغُٖت مً الشىابذ اإلاُلىبت
ألي ٗٞل مً ألاٗٞا ٫مهما ٧ان ؾُاؾا ؤم اظخماُٖا  ،ؤو ا٢خهاصًا َ ،...ظا مً هاخُت  ،واؾخدًاع
للمغاص بالكغُٖت في َظا البدض والتي ج٣ىم ٖلى البدض في مجمىٖت مً آلالُاث اإلاغجبُت بٟٗل ؤلاوؿان
الؿُاس ي ٧اجساط الضًم٣غاَُت آلُت للىنى ٫بلى الخ٨م م٘ ٖضم الدؿلُم بإن الضًم٣غاَُت حٗبر ًٖ
الىمِ ؤلاؾالمي في الخ٨م ،وطل ٪لجملت مً مباصئها ـ ٖلى الغٚم مما ٢غعٍ بٌٗ الباخشحن مً ؤجها
ج٣ترب وهمِ الكىعي في ؤلاؾالم مما صٖا بًٗهم لدؿمُتها بالضًم٣غاَُت ؤلاؾالمُت َ ،ىا ً٠٣
الخُاب ؤلاؾالمي اإلاخٗضص بحن ٢بى ٫بهظٍ الهُٛت الخىُ٣ُٞت بحن مٟهىمحن ؤو مهُلخحن ،وبحن الٟهل
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والبتر بُنهما جهاثُاٌ ،ؿدىض الغؤي ألاو ٫بلى ؤن طلً ٪ضزل في مؿخجضاث الٟٗل ؤلاوؿاوي الؿُاس ي الظي
لم ًغص بكإهه هو قغعي ُٞسغط بالخالي مً صاثغة " الشابذ " بلى صاثغة الاظتهاص اإلاد٩ىمت بًىابِ
الكغَٗت ،في خحن ٌؿدىض الغؤي آلازغ بلى وظىص صلُل في اإلاؿإلت مما ال ٌؿى ٙالاظتهاص مٗه٩ُٞ ،ىن طل٪
واٗ٢ا في صاثغة الشابذ بالىو ،وال٣اٖضة " ال اظتهاص م٘ الىو ".
ََ
ٖضمۖا ،بمٗنى
وفي ٦ال الخالخحن ،هجض اإلاسخلٟحن ٌؿدىضون بلى قغُٖت الٟٗل ،ؾىاء وظىصا ؤو
الاخخ٩ام ُٞه ٖىض بٖما ٫الاظتهاص بكإهه بلى ٢ىاٖض الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
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الٟهل الشاوي  :الخُاب الؿُاس ي الؿني وظضلُت الخدى ٫بلى الكغُٖت الضًم٣غاَُت
جىاظه الخغ٧اث الؿُاؾُت ( ؤلاؾالمُت ) وال٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي ٖمىما مًٗلت جبِئت
الضًم٣غاَُت ختى بٗض جدُُضَا وازتزالها بلى آلُاث ووؾاثل ـ ٖلى عٚم نٗىبت طل ٪ـ ألن آلُاث
الضًم٣غاَُت لها مخُلبا ٢ض جخهاصم م٘ بٌٗ ٖىانغ الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُتٞ ،هىا ٥مٓاَغ للضًم٣غاَُت
وقغوٍ وؤَغ ،ما ػا ٫ؤلاؾالمُىن ًسخهمىن خىلهاٞ .الخٗضصًت جبضو مً الىَلت ألاولى زُغا ٖلى صًً
ً٣ىم ٖلى الخىخُض الكامل ووخضة ألامت ،لظلً ٪جتهض ؤلاؾالمُىن اإلاٗانغون في ج ٠ُُ٨مٟاَُم مشل
الخؼبُت واإلاٗاعيت واإلاكاع٦ت في ؾلُت ٚحر بؾالمُت م٘ ألانى ٫الضًيُت .وَىا ٥بٗض ٞلؿٟي
للضًم٣غاَُت ً٨مً في ُ٢مت الخغٍت وما ًدب٘ طل ٪مً خ ٤الازخال ٝو٢بى ٫الدؿامذ في مىاظهت خماًت
اإلاؿلمحن مً الٟؿاص والاهدال ،٫زم الجهاص لخماًت بًُت ؤلاؾالم ،ؤو ختى ؤؾالُب الضٖىة و٠ُ٦
حٗمل صًم٣غاَُا .
َظٍ ؤؾئلت ٖضًضة ال ًىظض ؤي بظمإ خىلها هٓغٍا ؤو ٣ٞهُا ،وفي الى٢ذ هٟؿهٞ ،ةن ٞكل
بٌٗ الخغ٧اث ؤلاؾالمُت في جإُ٦ض ٢ضعتها ٖملُا ٖلى مماعؾت الضًم٣غاَُتٟٞ ،ي الؿىصان قاع٦ذ ؤو
خ٨مذ الخغ٦ت )ؤلاؾالمُت ) يمً هٓام ٖؿ٨غي ،ؤو هٟظث اه٣البا ٖؿ٨غٍا للىنى ٫بلى الؿلُت،
و٢امذ بةلٛاء ألاخؼاب والى٣اباث والاجداصاث ،وفي بًغانٖ ،لى عٚم ؤن الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت ظاءث ًٖ
َغٍ ٤الاهخٟايت الكٗبُت ،بال ؤجها يا٢ذ باالزخال ٝوالخٗضص ،وضخذ بدلٟائها في الىًا ٫يض الكاٍ.
وفي با٦ؿخان َالبذ الجماٖت ؤلاؾالمُت باالهخساباث ،ول ً٨في ٖام  1970خحن لم جد ٤٣هجاخا،
جدالٟذ وج٣اعبذ الخ٣ا م٘ مً ُون ٠ب " الض٦خاجىع " يُاء الخ. ٤
َظٍ ماقغاث جضٖ ٫لى ؤن الخغ٧اث ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت لم جدؿم مىٟ٢ها مً الضًم٣غاَُت،
بن لم ج ً٨حٗني ؤن الضًم٣غاَُت لِؿذ مً ؤولىٍتها وَمىمها ،بال خحن ج٩ىن مهضصة بال٣م٘ ؤو واٗ٢ت
جدذ الايُهاص.
وػٍاصة ٖلى طل ،٪ق٩ل عبُ٘ الشىعاث الٗغبُت مىٗغظا َاما وجدىال باعػا ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت،
وطل ٪م٘ بضاًاث ال٣غن الىاخض والٗكغًٍ،زانت ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ واإلاماعؾت لضي الخُاعاث
ؤلاؾالمُت ،الؾُما الخُاع الؿلٟي ،الظي ٖغ ٝببان َظٍ الٟترة ؤَم الخدىالث التي َالذ ؤ٩ٞاعٍ
ومماعؾاجه  ،مما ًضٖى بلى مؼٍض مً الضعؽ والبدض والخىُ٣ب في ٨ٞغ الخغ٧اث والخُاعاث ؤلاؾالمُت ،
وَغح الٗضًض مً ألاؾئلت خى ٫مؿخ٣بلها ومؿخ٣بل الىٓام الؿُاس ي الٗغبي.
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اإلابحث ألاوٌ :جبِئت السًملطاؾُت في اإلاىاخ الحػاضي ؤلاػالمي والخحىٌ هحى الشطنُت السًملطاؾُت .

اإلاؿلب ألاوٌ  :مفهىم جبِئت السًملطاؾُت في اإلاىاخ الحػاضي ؤلاػالمي.
في ٦خابه " اإلاشٟ٣ىن في الخًاعة الٗغبُت "ً ،ىعص ٖباعة " الخبِئت " واإلا٣هىص بها  « :حٗني عبِ
اإلاٟهىم اإلاؿخىعص بالخ٣ل اإلاى٣ى ٫بلُه عبُا ًٖىٍا ،وطل ٪ببىاء مغظُٗت له جمىده اإلاكغوُٖت والؿلُت
في آن واخض ».1
وٖملُت بىاء اإلاغظُٗت للمٟهىم في الخ٣ل اإلاى٣ى ٫بلُه جخُلب بُبُٗت الخا ٫الاَالٕ ٖلى
مغظُٗخه ألانلُتٖ ،لى ْغو ٝحك٩لها ومغاخل جُىعَا ،وبٗباعة ؤزغي اؾخدًاع جاعٍسُتها وطل ٪ختى
ًخإحى الخٗامل م٘ اإلاُُٗاث التي وي٘ اإلاٟهىم للخٗبحر ٖنها في الخ٣ل  /ألانل ،واإلاُُٗاث التي ًغاص مً
طل ٪اإلاٟهىم الخٗبحر ٖنها في الخ٣ل  /الٟغٕ ،حٗامال مً هىٕ " ُ٢اؽ ألاقباٍ والىٓاثغ" م٘ الاخخٟاّ
صوما ب " الٟاع ، " ١ول ً٨ال بىنٟه ظضاعا خضًضًا ،بل بىنٟه ظؿغا ومٗبرا.2
ً٣ى ٫مدمض ٖابض الجابغي  « :الى٣ل اإلاُ٩اهُ٩ي ه٣ل ٚحر مكغوٕ مً الىاخُت الٗلمُت ،ولً٨
ٖىضما ًسً٘ الى٣ل لٗملُت جبِئت ٞظل ٪قإن آزغٞ ،الخبِئت ٖىضما جىجر ،هي التي جًٟي اإلاكغوُٖت
ٖلى ٖملُت ه٣ل اإلاٟاَُم مً خ٣ل بلى آزغ » ، 3وَظٍ الٗملُت ـ ٖملُت ه٣ل اإلاٟاَُم ج٩ىن مكغوٖت
ٖىضما جىجر في مالءمت اإلاٟهىم م٘ الخ٣ل اإلاٗغفي اإلاى٣ى ٫بلُه وجبِئخه ُٞه.4
وٍظَب مدمض ٖبض الجباعبلى ؤهه ًم ً٨جبِئت آلالُت الضًم٣غاَُت في اإلاجا ٫الخًاعي ؤلاؾالمي
مً زال ٫اإلاضازل الخالُت :
 1ـ الخٗامل م٘ آلالُاث الضًم٣غاَُت بىنٟها آلُاث مداًضة ال حؿدبًُ ؤي زلُٟت مظَبُت ؤو
ٖ٣اثضًت ٞ ،الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة ال حك٩ل ُٖ٣ضة ما٣ٞ ،ض ؤضخذ مىٟهلت ًٖ بِئتها الخاعٍسُت،
وَىا ًخٗحن ٖلى ؤلاؾالمُحن وٖلى الٗلماهُحن في اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ؤن ٌُٗضوا ٢غاءة
الضًم٣غاَُت بىنٟها مٟهىما جاعٍسُا في ْل الخُىعاث ال٨شحرة اإلادؿاعٖت التي جخىالى ٖلى صالالجه
الؿُاؾُت  ،وزانت في ْل اإلاٟهىم اإلاٗانغ للضًم٣غاَُت .
 2ـ الاؾدىاص بلى مكغوُٖت الاهٟخاح الخًاعي ٖلى الش٣اٞاث ألازغي والخٟاٖل مٗها ٖلى ٢اٖضة
مغظُٗت ال٣غآن اإلاغ٦ؼٍت في ع ٌٞؤو ٢بى ٫اإلاٟاَُم وآلالُاث اإلاؿخجضة  ،و٢ض وظضها ؤن ؤلاؾالم ال ًخسظ
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اإلاى ٠٢الغا ٌٞمً َظٍ اإلاؿخجضاث إلاجغص ؤجها ظضًضة ؤو ٢اصمت مً زاعط الخضوص الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت
لئلؾالم.
 3ـ عبِ آلالُاث الضًم٣غاَُت بمٟاَُم بؾالمُت مغ٦ؼٍت طال صالالث  ،مشل مٟهىم الخالٞت
الغباهُت ،الظي ٌُٗي الجماٖت البكغٍت خ ٤خ٨م هٟؿها بىٟؿها ،ومٟهىم خغٍت ؤلاوؿان في ج٣غٍغ
مهحرٍ وازخُاع ؤخض الىجضًً ،وهٟي بم٩اهُت ؤلا٦غاٍ في الضًً ،وجىٞغ َظٍ اإلاٟاَُم ظؿىع عبِ واُٗ٢ت
بحن آلالُاث الضًم٣غاَُت واإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الظي ًامً بهظٍ اإلا٣ىالث.
 4ـ بًجاص عابُت بظغاثُت بحن الكىعي ؤلاؾالمُت بىنٟها بخضي الُ٣م الٗلُا للمجخم٘ ؤلاؾالمي
التي لم ًدضص ؤلاؾالم ق٩لها وَغٍ٣تها وؤؾلىب جىُٟظَا وجُبُ٣ها وآلالُاث الضًم٣غاَُت باٖخباعَا
ؤصواث ووؾاثل مم٨ىت وظاثؼة  ،لخُبُ ٤الكىعي في خُاة الىاؽ ٖامت واإلاؿلمحن زانت.1
وًٍا ٝبلى اإلاضازل الؿاب ٤ط٦غَا التي حؿاٖض ٖلى ٖملُت جبِئت مٟهىم الضًم٣غاَُت في البِئت
الخًاعٍت ؤلاؾالمُت  ،للٗمل ٖلى ال٣بى ٫به ،ؤن ( ؤلاؾالم ً٣غع الاهٟخاح ٖلى الخًاعاث ألازغي
والخٟاٖل مٗها بٗض جمشُلها وًَمها وؤؾلمتها  ،و٢ض جبيذ ظماٖت الٗلماء في الٗغا ) 1960 (١اإلاى٠٢
ؤلاؾالمي الؿلُم مً الخٛحراث التي جٓهغ في الىٓم الاظخماُٖت والا٢خهاصًت التي جمسًذ ٖنها
الخًاعة الٛغبُت ومٟاَُم ؤلاوؿان الٛغبي ًٖ ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان٢ ،اثلت « :بن مى ٠٢ؤلاؾالم مً
َظٍ الىٓم ،مما ٢ض ٌؿخدضر ٞيها مً حُٛحر وجبضًل ،لِـ مى ٠٢الغ ٌٞاإلاُل ٤ولِـ مى ٠٢ال٣بى٫
اإلاُل ،٤ألن ؤلاؾالم صًً ًىٓم قاون الخُاة ظمُٗا ،ولظلٞ ٪ال بض مً ٖغى ٧ل حُٛحر ظضًض ًُغؤ
ٖلى مٓاَغ الخُاة ؤلاوؿاهُت في َظٍ اإلاجاالث ٖلى مباصت ؤلاؾالم وؤخ٩امه الخانت بهظا اإلاجا ٫الظي
َغؤ الخُٛحر ُٞه  .وخُيئظ ما زال ٠ؤخ٩ام ؤلاؾالم ال بض ؤن ًغ ٌٞجهاثُا وبهىعة ٢اَٗت وخاؾمت،
وؤما ما اج ٤ٟم٘ ؤخ٩ام ؤلاؾالم ولم ًسالٟها ـ ٦ما لى لم ًغص جدضًض زام مً الكاعٕ بمؿإلت ما ،ولم
جَ ً٨ظٍ اإلاؿإلت مً ظؼثُاث مبضؤ بؾالمي ٖامٞ ،ةن ؤلاؾالم ًغخب به ،بٗض ؤن ًُبٗه بُابٗه وَؿبٜ
ٖلُه مً عوخه وؾمخه اإلامحزة ».2
والىا ٘٢ؤهه لِـ في ؤلاؾالم ما ًمى٘ مً الاؾخٟاصة مً مُُٗاث الخًاعة اإلاسخلٟت في اإلااض ي
والخايغ واإلاؿخ٣بل ،ما صامذ ال جخٗاعى م٘ هو ؤو مبضؤ ؤو ٢اٖضة بؾالمُت  ،ؤو ما صامذ مؿ٩ىجا
ٖنها ،ؤو ما صامذ في مىٓ٣ت الٟغا ،ٙوما صام باإلم٩ان ؤؾلمتها.3
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ً
وٖمال ٖلى جبِئت " مٟهىم الضًم٣غاَُت " في اإلاىار الخًاعي ؤلاؾالمي ً ،يبغي غطوضة ًً الخمُحز
بحن ؤخ٩ام الكغَٗت وآلُاث جىُٟظَا.
ٞل٣ض ؤُٖى ؤلاؾالم ؤخ٩اما مىهىنت ،وُ٢ما مدضصة ،حُٛي مؿاخت مُٗىت في بيُت الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ٦ ،ما حُٛي مؿاخت مُٗىت مً الاخخُاظاث الٟٗلُت لخُاة ؤلاوؿاهً وَظٍ هي الٗىانغ
الشابخت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
٦ما ويٗذ مؿاخت ؤزغي ًُُٖ ٤ليها ( مىُ٣ت الٟغا ٙالدكغَعي ) ؤو ( مىُ٣ت اإلاؿ٩ىث ٖىه)،
(ٞالضولت ؤو ولي ألامغ ،ؤو الؿلُت الدكغَُٗت التي جمشل ألامت ج٣ىم بملئها ).1
وألن ؤلاؾالم زالض مخُىعٞ ،ةن الكغَٗت ؤلاؾالمُت جغ٦ذ مؿإلت جُبُ ٤ألاخ٩ام والُ٣م
وجد٣ُ٣ها في الىا ٘٢مٟخىخت ؤمام الخٛحراث والخُىعاث التي جدهل في الىا ،٘٢وجغ٦ذ للىاؽ الخىنل
بلى ؤًٞل آلالُاث لخُبُ ٤ألاخ٩ام وجد ٤ُ٣الُ٣م ،و٣ٞا الزخالٖ ٝهغَم وؤمهاعَم وصعظت جُىع
مجخمٗاتهم.
وخؿب الباخض مدمض ٖبض الجباع ،ؤن ؤلاؾالم ٢ض خضص ال٨شحر مً الُ٣م في الخ٨م واإلاؿإلت
الؿُاؾُت؛ مشل الاؾخسال ٝوالكىعي وٚحرَما ،ل٨ىه لم ًدضص آلُاث جىُٟظ َظٍ ألاخ٩ام ،وجدَ ٤ُ٣ظٍ
الُ٣م ،وبىاء ٖلى َظا ًم ً٨للمؿلمحن ان ًبخضٖىا آلُاث ووؾاثل لخىُٟظ ؤخ٩ام الكغَٗت وجد٤ُ٣
م٣انضَا الٗامت ،وَظٍ آلالُاث والىؾاثل ً٢اًا جُبُُ٣ت وجىُٟظًت ولِؿذ مظَبُت ،واإلاؿاثل
الخُبُُ٣ت مغجبُت بالٓغو ٝومالبؿاث الىا ٘٢وؤلام٩اهاث وٚحرَا مً الٗىامل البكغٍت اإلاخٛحرة ،وٍمً٨
للمؿلمحن ؤن ٌؿخٗحروا مً ٚحرَم بٌٗ َظٍ آلالُاث وألاصواث الخىُٟظًت بطا ٧اهذ مد٣٣ت للمُلىب،
ولم ًٞ ً٨يها ما ًسال ٠ؤلاؾالم ،ؤو ًاصي بلى مٟؿضة ،وٍىُبَ ٤ظا ٖلى آلالُاث الضًم٣غاَُت التي
جىنلذ بلى الخبرة البكغٍت لًبِ الٗملُت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ ،وَظٍ ًجىػ اؾخٗاعتها بطا زبذ ؤجها
خالُت مً مًمىن مظَبي ،وؤجها ال جسال ٠ؤلاؾالم ،زانت بطا اؾخُٗىا البرَىت ٖلى ؤن ؤلاؾالم ال
ًماو٘ في جدضًض ٞترة جىلي الخا٦م بمضة ػمىُت مدضصة ،وؤهه ًجب اهخسابه بك٩ل صوعي ،وؤهه ًخٗحن
حكُ٨ل ماؾؿت بغإلااهُت جىٓغ في الدكغَٗاث وجهغٞاث الخ٩ىمت ،وؤن ًضعى الىاؽ بلى الخهىٍذ
الضوعًٍ وؤن ٌؿمذ للُامدحن في جىلي الؿلُت في ؤن ًبشىا الضٖاًت ألهٟؿهم بُغٍ٣ت ٖلىُت ٖبر وؾاثل
2
ؤلاٖالم اإلاخاخت ،وَظٍ ٧لها مً آلالُاث الضًم٣غاَُت
وجطحو ؤػباب ضفؼ السًملطاؾُت  ،مما ٌشيل ناثلا ؤمام هجاح نملُت الخبِئت بلى نسز مً
الهىامل ؤهمها :
1
2
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ؤوال  /اإلاصهبُت ً :خهىع ٞغٍ ٤مً ؤلاؾالمُحن ؤن الضًم٣غاَُت ُٖ٣ضة ومظَب في م٣ابل الُٗ٣ضة
ؤلاؾالمُت ،في اإلاجا ٫الؿُاس ي ٖلى ألا٢ل ،وَى لهظا ًغًٞها باٖخباع اؾخدالت الجم٘ بحن مظَبحن
مخىاً٢حن وَما ؤلاؾالم والضًم٣غاَُتٞ ،هظا الٟغًٍ ٤غ٦ؼ ٖلى اإلاٟهىم ألازُني للضًم٣غاَُت ٦ ،ما ًلخٔ
الٓغو ٝاليكإة الخاعٍسُت لها.1
وٍغص ٖلى َاالء :
 1ـ بن اإلافهىم ألازُني ـ اإلاظَبي للضًم٣غاَُت لم ٌٗض ًدخل وظىصا ملمىؾا في ال٨ٟغ الؿُاس ي
الٗالمي  ،وبن الخىظه الؿاثض ًا٦ض ٖلى ؤن الضًم٣غاَُت مجمىٖت آلُاث لخىُٓم الخُاة الؿُاؾُت
للمجخم٘.
 2ـ بن الخؿىضاث اإلاخالحلت نلى مفهىم السًملطاؾُت ٢ض ٞهلتها ًٖ ؤلاَاعاث الٟلؿُٟت
والٗ٣اثضًت التي وكإث في عخمها  ،و٢ض ؤهخج َظا الخُىع ما ٌؿمى آلان بالضًم٣غاَُت اإلاٗانغة التي
جدغم ٖلى الخإُ٦ض ٖلى ٧ىجها آلُاث وبَاع ٖام للخُاة الؿُاؾُت وؤجها لِؿذ ُٖ٣ضة .
 3ـ بن قطوف اليشإة ألي مفهىم ال حٗني ؤن َظا اإلاٟهىم ؾِب٣ى ؤؾحرا لٓغو ٝوكإجه ،ألن مً
َبُٗت اإلاٟاَُم ؤجها جُىع هٟؿها زم ال جلبض ؤن حؿخ٣ل بىٟؿها ،وجىٟهل ًٖ ْغو ٝوكإتها  ،وَظا
ًىُب ٤بك٩ل ناعر ٖلى الضًم٣غاَُت جدضًضا.
زاهُا  /الشطنُت :
حكحر ال٨خاباث الؿُاؾُت ألا٧اصًمُت بلى ؤن الضًم٣غاَُت هي مهضع قغُٖت الخ٨م٣ً ،ى٫
الض٦خىع مدمض ٖلي م٣لض « :والص يء الجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن مٟهىم الضًم٣غاَُت ٌكحر ٖاصة بلى وؿ٤
ؾُاس ي ٢اثم ٖلى مبضؤ مماعؾت الخ٨م مً زال ٫مىا٣ٞت اإلاد٩ىمحن وج٣بلهم له ،طل ٪ؤن الخ٩ىمت
حؿخمض قغُٖتها ـ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ـ مً بعاصة ٚالبُت ؤًٖاء اإلاجخم٘ ؤو مً اإلاجخم٘ بإ٦مله
».
وَظا ال٨الم ًشحر ؤلاؾالمُحن ،ألجهم ٌٗخبرون ؤن هللا ؤو الضًً َى مهضع الكغُٖت ،وبالخالي ٞلِـ
مً اإلا٣بى ٫لضحهم ؤن ً٩ىن الكٗب َى مهضع الكغُٖت.2
وحؿدىض مداججاث "ؤلاؾالمُحن" في َظٍ اإلاؿإلت بلى ال٣ى ٫بإن الكغعي في ؤلاؾالم َى ما ٧ان
مىبش٣ا مً الكغٕ ،ولِـ مً اإلا٣بى ٫اٖخباع الخ٨م آلاحي مً اهخساب الكٗب قغُٖا بطا لم ً ً٨مىبش٣ا
1
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مً الكغٕ ؤلاؾالميٞ ،إنىاث الىازبحن ال جمىذ الخا٦م مشل َظٍ الكغُٖت ،والخا٦م اإلاؿلم الخاثؼ
ٖلى الكغوٍ ؤلاؾالمُت في الخ٨م ال ٌؿخمض قغُٖخه مً ؤنىاث الىازبحن  ،بهما مً َب٣ت مً جُاب٣ه
م٘ الكغٕ  ،ؤي م٘ ؤلاؾالم.1
اإلاؿلب الثاوي  :حسلُت الشىضي والسًملطاؾُت .
اعجبِ مٟهىم الضًم٣غاَُت م٘ ٨ٞغة الكىعي في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ يمً مداوالث الخجضًض
واإلاٗانغة ،ولَ ً٨ظٍ اإلاداولت جضزل في بق٩الُت ؤؾاؾُت جىٗ٨ـ ٖلى ٧ل اإلاجهىصاث الخإنُلُت
والاظتهاصاث ،زانت خحن ٌؿعى اإلا٨ٟغون واإلاىٓغون ؤلاؾالمُىن ٖمىما اؾخسضام ؤصواث ومىاهج
بؾالمُت ؤنىلُت .
الضًمى٢غاَُت والكىعي مٟهىمان ًيخمُان ٚلى بُئخحن ٨ٞغٍخحن مسخلٟخحن ،ولهما ٖىانغ وظؼثُاث
وم٩ىهاث مسخلٟت ومخباًىت جُىعث يمً ؾحروعاث جاعٍسُت وْغو ٝاظخماُٖت مسخلٟت جماما .لظل٪
ًٓل اهتزإ ؤي مٟهىم مً ؾُا ١بىِخه ال٨ٟغٍت ٖملُت مٗ٣ضة ،وفي بٌٗ ألاخُان جًغ باالزىحن ،بط
ًٟغ ٙمً مًمىهه ألانلي ،وفي الى٢ذ هٟؿه ًهٗب صمجه ؤو جمشُله في البيُت ألازغي.2
اههغٞذ ٧لمت الكىعي في ألاصبُاث الؿُاؾُت وال٣ٟهُت الخضًشت بلى الضولت ؤلاؾالمُت ،ؤو اإلاىهج
ؤلاؾالمي في الخ٨م؛ في خحن اههغ ٝمهُلر الضًم٣غاَُت بلى الاؾخسضام الٛغبي إلاٟهىم اإلاكاع٦ت
الؿُاؾُت للٗامت ؤو لؤلٚلبُت ،و٢ض صزل َظان اإلاٟهىمان في ظضلُت واؾٗت اؾخٛغ٢ذ ال٨شحر مً
الى٣اف والخىاع.3
عا ٤ٞاؾخ٣غاع اإلاجمىٖاث البكغٍت في بضاًت حك٩ل " الضولت ّ ووكىء ال٨ٟغ الؿُاس يٖ ،ملُت
اؾخ٣غاء واؾخيباٍ نُ ٜج٣ىص َظا اإلاجخم٘ وجىٓم خُاجه وٖال٢اجه ،وطل ٪للخغوط مً خالت الٟىض ى
التي ٢ض جهىٚها م٣ىلت ؤن ال٩ل مدؿاوون في الخغٍت اإلاُل٣ت.
ولًبِ ؤلاً٣إ في بصاعة اإلاجخم٘ ٧ان ال بض مً وي٘ ؤؾـ ومباصت ًغظ٘ بليها الخا٦م ،جبحن له
ُُٟ٦ت الخهغ ٝوجدضص له ؤبٗاص ؾلُاجه وَبُٗتها ،وَ٨ظا اؾخ٣غ في الخجغبت ؤلاوؿاهُت ؤن الخ ٤الظي
ًمل٨ه َظا الخا٦م بهما ًإحي ؤنال مً الكٗب الظي ًخىلى ؤمغ ُ٢اصجه.
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و٧لما احؿٗذ ٢اٖضة اإلاكاع٦ت الؿُاؾت ٧ان هٓام الخ٨م ؤ٢غب بلى ٧ىهه م٣بىال وقغُٖا ،لظل٪
هاصي ؤلاٚغٍ ٤والغومان بمٟهىم " الضًمىؽ ٦غاحـ  ) Demos Kratasؤي خ٨م الكٗب.1
وإلاا ظاء ؤلاؾالم ،ؤزظ بمبضؤ اؾمه " الكىعي " ووي٘ له جهىعاجه وقغوَه ونٟاث ؤَل
الكىعي ،وبحن مضي بلؼامُتها ،ؤما ؤوعوبا٣ٞ ،ض ؤزظث بمٟهىم اؾمه "الضًم٣غاَُت "مً صون ؤن جً٘
له حٗغٍٟا ص٣ُ٢ا ،وٖىضما جىػٖذ ألاصبُاث في الخجغبت " الخ٨مُت " ٩ٞاهذ ؤصبُاث ؾُاؾُت بدخت،
وازغي صًيُت بدشت ،وزالشت ؤٞاصث مً الخى ٤ُٞبحن ألامغًٍ ٦ ،ما ٧اهذ َىا ٥ازخالٞاث ٢امذ بحن مً
ؤزظ بةخضي الخجغٍبخحن ،ؤؾاؾها خىاعٍت الضًً والضولت وما جب٘ طل ٪مً هٓغٍاث مخًاعبت صزلذ ٞيها
مهُلخاث الٗلماهُت  ،وٞهل الضًً ًٖ الضولت ،وألانىلُت والخا٦مُت ؤلالهُت والبكغٍت.
وما بن بضؤ الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ ختى صزلذ الخىاعٍت في الؿُا ١الؿُاس ي للضولت،
واهخٓمتها مجمىٖت مً الً٣اًا وألاؾئلت والجضلُاث ،منها ما ٧ان بحن ال٨ٟغًٍ الؿُاؾُحن الٛغبي
2
وؤلاؾالمي ،ومنها ما ٧ان صازل ٧ل واخض منهما ٖلى خضة
بن ا لخضًض ًٖ ٖال٢ت ؤلاؾالم بالضًم٣غاَُت َىاَ ،ى خضًض ًٖ ٖال٢ت هىٖحن مً الكغُٖت،
حؿدىض بخضاَما بلى هٓام ٨ٞغي ٢اثم بظاجه ،وحؿدىض ألازغي بلى هٓام ٨ٞغي ٢اثم ـ َى آلازغ ـ بظاجه،
والؿاا ٫الظي ًُغح بلى ؤي خض ًم ً٨الخ٣اء ال٨ٟغًٍ ،الؾُما ُٞما ًخٗل ٤ب " مٟهىم الكغُٖت
الؿُاؾُت " ال٣اثمت في ؤبؿِ حٗغٍٟاتها ٖلى عيا و٢ابلُت اإلاد٩ىمحن بىٓام الخ٨م ال٣اثم ،ؤم ؤن
زهىنُت ٧ل هٓام جض ٘ٞهدى اوٗؼا٧ ٫ل منهما خى ٫هٟؿه ،ومداولخه بىاء هٟؿه وبٖاصة ؤلاخُاء
والجضًض ٖلى مؿخىي ُ٢مه وؤ٩ٞاعٍ  ،بُٗضا ًٖ الىمىطط اإلا٣ابل ؤو آلازغ.
ؤوال  /مفهىم السًملطاؾُت ودطاثطها .
 1ـ مفهىم السًملطاؾُت .
الضًم٣غاَُت بيُت وآلُاث ومماعؾت ؾُاؾُت ج٣ىم ٖلى اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت الىاؾٗت ٖبر ٢ىىاث
اإلااؾؿاث الؿُاؾُت وٖلى ؤؾاؽ مً الخىاٞـ.3
ومً َظٍ الؼاوٍت ٞةن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت هي اإلآهغ الغثِـ للضًم٣غاَُتٞ ،اهدكاع اإلاكاع٦ت
ال ؿُاؾُت مً لضن اإلاىاَىحن في الٗملُت الؿُاؾُت ًمشل الخٗبحر الٗملي ًٖ الضًم٣غاَُت ،خُض تهضٝ
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ٖملُت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ؤنال ٚلى حٗؼٍؼ صوع اإلاىاَىحن في بَاع الىٓام الؿُاس ي  ،بًمان مؿاَمتهم
في ٖملُت نى٘ الؿُاؾاث الٗامت وال٣غاعاث الؿُاؾُت ؤو الخازحر ٞيها .وبدؿب َظا الخ٣ضًغ ًجغي
ون ٠الىٓام الضًم٣غاَي بإهه الىٓام الظي ٌؿمذ بإوؾ٘ مكاع٦ت مً ظاهب اإلاىاَىحن ؾىاء بهىعة
مباقغة ؤو ٚحر مباقغة في الخإزحر في ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث الؿُاؾُت وازخُاع ال٣اصة الؿُاؾُحن.1
الضًم٣غاَُت لِؿذ ُٖ٣ضة جىٓم ظمُ٘ ظىاهب اإلاجخم٘  ،بل هي جسو طل ٪الىٓام الٟغعي
اإلاٗغو ٝبالىٓام الؿُاس ي اإلاخٟاٖل م٘ الىٓم الٟغُٖت ألازغي ٧الىٓام الاظخماعي والىٓام الا٢خهاصي
والىٓام الش٣افي والىٓام التربىي والىٓام الضًني والىٓام الٗلمي والخ٨ىىلىجي  ،وختى الىٓام الضولي،
الظي ٌٗخبر مازغا مً زاعط اإلاجخم٘.2
ٞازخهام الضًم٣غاَُت بالىٓام الؿُاس ي ال ٌٗني ٖؼلها ًٖ الىٓم الٟغُٖت ألازغي،
ٞالضًم٣غاَُت الؿُاؾُت جخٗؼػ باإلاىار الضًم٣غاَي في ألاؾغة وفي ظمُ٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ ألازغي
وحٗؼػ طل ٪اإلاىار ٦ ،ما جخإزغ بُ٣م اإلاجخم٘ وجغُ٦به الؿ٩اوي وٚحر طل ٪مً اإلاازغاث ،وم٘ طل ٪ال بض مً
ٖغيها ٦مىيىٕ ٌٗالج الًُ٣ت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ ،وهي ًُ٢ت الخ٨م وماؾؿاث الخ٨م وَغ١
الىنى ٫بلى الخ٨م  ،ومضي ج٣اؾم الؿلُاث وٖال٢ت الخ٨م بالكٗب واإلااؾؿاث التي حٗبر ًٖ بعاصة
الكٗب وصوعَا بػاء الخ٨م ،وٚحر طل ٪مً ً٢اًا ظىَغٍت جمـ خُاة ٧ل ٞغص في اإلاجخم٘.3
 2ـ دطاثظ السًملطاؾُت وشطوؾها .
ًلخو ٖلي ال٩ىاعي مٟهىم الضًم٣غاَُت بالخانِخحن الغثِؿِخحن الخالُخحن :
ؤوال ـ ؤن الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة مىهج ولِؿذ ُٖ٣ضة .
زاهُا ـ ؤن الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة مماعؾت صؾخىعٍت .
وحكمل َاجان الخانِخان ٖلى اإلاخُلباث والكغوٍ والُ٣م الالػمت للضًم٣غاَُت واإلاباصت التي
حؿدىض بليها واإلااؾؿاث والًماهاث التي جمشل وظىصَا الخجؿُض الٟٗلي للضًم٣غاَُت .وٍىضر ؤن
الهض ٝألاؾمى للضًم٣غاَُت الىنى ٫بلى " خ٨م الكٗب " م٘ ال٣بى ٫الىا٢عي الٖخباع ؤن جد ٤ُ٣مبضؤ "
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خ٨م ألاٚلبُت " ؤو " خ٨م ال٨ثرة (  ) Polyarchyيمً الكغوٍ واإلاٗاًحر ألازغي َى الخض ألاصوى ؤو
اإلا٣بى ٫لخد ٤ُ٣الضًم٣غاَُت.
واإلا٣هىص ب٩ىجها مىهجا « ؤن الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة مىهج الجساط ال٣غاعاث الٗامت مً ٢بل
اإلالؼمحن بها .وهي مىهج يغوعة ً٣خًُه الخٗاٌل الؿلمي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وظماٖاجه ،مىهج ً٣ىم ٖلى
مباصت وماؾؿاث الجماٖت الؿُاؾُت مً بصاعة ؤوظه الازخال ٝفي آلاعاء وجباًً اإلاهالر بك٩ل ؾلمي،
وجم ً٨اإلاجخم٘ بالخالي مً الؿُُغة ٖلى مهاصع الٗى ٠ومىاظهت ؤؾباب الٟتن والخغوب ألاَلُت  ..و٢ض
جم٨ىذ " الضًم٣غاَُت " مً زال ٫جدغٍغ هٟؿها مً نٟت الجمىص ،وهٟي قبهت الُٗ٣ضة ،ؤن جهبذ
منهاظا ٖلمُا وواُٗ٢ا ًإزظ ٖ٣اثض وُ٢م اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت في الاٖخباع ،وٍغاعي مغخلت اإلاماعؾت
الضًم٣غاَُت ،والىخاثج اإلاُلىب جد٣ُ٣ها مً هٓام الخ٨م الضًم٣غاَي ».21
والجماٖت الضًم٣غاَُت وَ ٤ٞظا اإلاٟهىم ًم ً٨ؤن ج٩ىن صولت ٦ ،ما ًم ً٨ؤن ج٩ىن ظمُٗت ؤو
خؼبا ؤو مىٓمت ؤَلُت .3وًٍُ ٠ال٩ىاعي « :ولٗل هجاح ججغبت ٧ل مً الهىض والُابان وٚحرَما مً صو٫
الٗالم زاعط اإلاىُ٣ت الخًاعٍت ألاوعوبُت زحر بغَان ٖلى ٢ضعة الضًم٣غاَُت ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ قغاج٘
وُ٢م اإلاجخمٗاث التي جماعؽ بها  ،باٖخباع ؤن الضًم٣غاَُت مىهج خ٨م ً٣بل الخ ٠ُ٨م٘ ٖ٣اثض
اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت ومغاٖاة ْغوٞها الخانت َ ،اإلاا ٧اهذ جل ٪الٗ٣اثض والٓغو ٝال حُٗي خ٣ا بلهُا
للبكغ ،وال جيص ئ ؾُاصة ،وال جضعي ٖهمت ،وال حُٗي خ ٤ونُاهت لٟغص ،ؤو ٢لت ،ؤو ٦ثرة ٖلى ٚحرَم مً
ٖباص هللا».4
زاهُا  /الشىضي  :مفهىمها ومىكهها في الحىم ؤلاػالمي.
 1ـ مفهىم الشىضي :الكىعي واإلاكاوعة واإلاكىعة  :مهاصع للٟٗل قاوع  ،ظاء في ٦خاب عوح
اإلاٗاوي « :بن اإلاكهىع في الكىعي ٧ىجها مهضعا ،ولظا ٢الىا في ٢ىله حٗالى ﴿ َو َؤ ْم ُغ َُ ْم ُق َ
ىع ٰي َب ُْ َن ُه ْم ﴾*،
ج٣ى : ٫قاوعجه في ألامغ ،ؤي َلبذ عؤًه ،واؾخسغظذ ما ٖىضٍ وؤْهغجه ،ؤي طو قىعيٞ ،األمغ مدكاوع
ُٞه ،ال مكاوعة ،وُ٢ل ال ًصر ؤلازباع باإلاهضع بال ٖلى ؾبُل الخإوٍل ،وُ٢ل ال خاظت بلى الخإوٍل ألهه
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٢هض اإلابالٛت ،وُ٢ل ًدمل ألامغ في آلاًت ٖلى الكإن٦ ،ما في ٢ىلهم  :قإوي ال٨غم  ،وُ٢ل بن الكىعي
ؤنل اإلاكاوعة ».1
وقاع الٗؿل بطا اؾخسغظه ،وقاع الضابت  :بطا اؾخسغط ؤزال٢ها .والكىعة والكاعة :الهُئت واإلآهغ
3
الخؿً ـ ٚالبا ـ ٞ ،2إنل اإلاكاوعة ،بطن  :الاؾخسغاط وؤلاْهاع
وٖلُه  ( :الكىعي اؾخسغاط الغؤي مً ؤَل الغؤي ،ومغاظٗت البٌٗ للبٌٗ ،وطل ٪بٗغى ألامغ
ٖلى مً ٖىضَم ال٣ضعة ٖلى بُان الغؤي وٍغججى منهم الىنى ٫بلى الهىاب ).4
 2ـ مىكو الشىضي في الحىم ؤلاػالمي .
حٗ٨ـ الكغُٖت ؤلاؾالمُت جمحزا في الٟهم وزهىنُت في الضاللت ٞ ،الكغُٖت في الغئٍت ؤلاؾالمُت
قغُٖت صًيُت ،وفي ظاهبها الؿُاس ي وال٣اهىوي مكمىلت في جل ٪الكغُٖت الضًيُت ألانلُت ،وال ًمً٨
ٞهمها بال مً زاللها ،وٚني ًٖ البُان ؤن الكغُٖت الؿُاؾُت في ؤبؿِ مٟاَُمها هي جبرًغ الىظىص
الؿُاس ي مً مىُل ٤الىعي الجماعي والغيا الجماعي. 5
وٍ٣ى ٫الٗلماء بن حؿمُت " ؾىعة الكىعي" بهظا الاؾم بهما ظاء ل٩ىجها الؿىعة الىخُضة في
ال٣غآن ال٨غٍم التي ٢غعث الكىعي ٖىهغا مً ٖىانغ الصخهُت ؤلاًماهُت الخ٣ت ،6بط حٗخبر الكىعي
الغ٦حزة ألاؾاؾُت والؿمت الغثِؿُت للىٓام الؿُاس ي ؤلاؾالمي ،بط حُٗي الخ ٤للمؿلم ولٛحر اإلاؿلم
اإلاُ٣م في الضولت ؤلاؾالمُت مً الظ٧ىع وؤلاهار الخ ٤في ازخُاع الؿلُت واإلاكاع٦ت في ال٣غاع الٗام ،وفي
الى٢ى ٝفي وظه الاؾدبضاص والايُهاص.7
وَٗغ ٝالىٓام الؿُاس ي ؤلاؾالمي بإهه هٓام ًمؼط بحن الىٓام الغثاس ي والىٓام البرإلااوي ٖلى
الغٚم مً ؤن ٣ٞهاء ؤلاؾالم ال٣ضامى لم ًبدشىا في البرإلاان باالؾم ،بال ؤن َىا ٥بظماٖا بإن نالخُاث
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الغثِـ وؾلُاجه مُ٣ضة ،وَى لِـ مؿاوال ؤما مجلـ الخل والٗ٣ض ٞدؿب ،بل بهه مؿاو ٫ؤمام
الكٗب ٧له.1
بن الضولت ؤلاؾالمُت صولت مضهُت ٣ً ،ى ٫مدمض ٖماعة ـ ألجها ج٣ىم ٖلى اإلااؾؿاث ،والكىعي هي
آلُت اجساط ال٣غاعاث في ظمُ٘ ماؾؿاتها ،وألامت ٞيها هي مهضع الؿلُاث ،قغٍُت ؤن ال جدل خغاما ؤو
جدغم خالال ظاءث به الىهىم الضًيُت ُُٗ٢ت الضاللت والشبىث.
هي صولت مضهُت؛ ألن الىٓم واإلااؾؿاث وآلالُاث ٞيها جهىٗها ألامت وجُىعَا وحٛحرَا بىاؾُت
ممشليها ،ختى جد ٤٣الخض ألا٢ص ى مً الكىعي والٗض ،٫واإلاهالر اإلاٗخبرة التي هي مخٛحرة ومخُىعة
صاثما وؤبضا.2
وفي م٣اعبت الضًم٣غاَُت مً الكىعي ً ،ا٦ض مدمض ٖماعة ٖلى خ ٤الامم والكٗىب والخًاعاث
في الخماًؼ والازخال ٝفي الىماطط والخُاعاث الؿُاؾُت والش٣اُٞت والخًاعٍت ٞ ..هظا َى مىُ" ٤
اللُبرالُت " في الضًم٣غاَُت الٛغبُت  ،ومىُ " ٤الخٗضصًت " التي هي في ؤلاؾالم ؾىت ٧ىهُت و٢اهىن خا٦م
وؾاثض في ٧ل ٖىالم اإلاسلى٢اثٞ ،ال خغط وال يحر بن ازخلٟذ الكىعي ًٖ الضًم٣غاَُت ،ؤو جماًؼث
الضًم٣غاَُت ًٖ الكىعي ،اإلاهم َى وٞاء ٧ل همىطط بخد ٤ُ٣اإلا٣انض ؤلاوؿاهُت التي جدضصَا عئٍت
ؤلاوؿان لل٩ىن في ٧ل خًاعة مً الخًاعاث  ..وظضاعة ٧ل همىطط بخٟجحر َا٢اث الخل ٤وؤلابضإ في
َظا ؤلاوؿان..
وبطا ٧ان البٌٗ ًً٘ الكىعي ؤلاؾالمُت في م٣ابلت الضًم٣غاَُت ـ ؾىاء بالدؿىٍت الخامت بُنهما،
ؤو بالخىا ٌ٢ال٩امل بُنهما ـ ٞةن اإلاى ٠٢لِـ بالصخُذ بؾالمُا ٞ ..لِـ َىا ٥جُاب ٤بيهما بةَال.. ١
وال جىا ٌ٢بةَال .. ١وبهما َىا ٥جماًؼ بحن الكىعي وبحن الضًم٣غاَُت٨ً ،ك ٠مؿاخت الاجٟا١
ومؿاخت الازخال ٝبُنهما.3
ٞمً خُض آلا لُاث والؿبل والىٓم واإلااؾؿاث والخبراث التي جد ٤٣اإلا٣انض والٛاًاث مً ٧ل
مً الضًم٣غاَُت والكىعيٞ ،ةجها ججاعب وزبراث بوؿاهُت لِـ ٞيها " زىابذ م٣ضؾت " ن وهي ٢ض
ٖغٞذ الخُىع في الخجاعب الضًم٣غاَُت ،ومً زم ٞةن جُىعَا واعص في ججاعب الكىعي ؤلاؾالمُت ،و٤ٞ
الؼمان واإلا٩ان واإلاهالر واإلاالبؿاث  ..والخبراث التي خ٣٣تها ججاعب الضًم٣غاَُت في جُىع الخًاعة
الٛغبُت  ،والتي ؤٞغػث الىٓام الضؾخىعي والخمشُل الىُابي ٖبر الاهخساباث هي زبراث ٚىُت وزغوة
بوؿاهُت ..
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ؤما الجؼثُت التي جٟترٞ ١يها الكىعي ؤلاؾالمُت ًٖ الضًم٣غاَُت الٛغبُت ٞهي زانت " بمهضع
الؿُاصة في الدكغَ٘ الابخضاجي " .
ٞالضًم٣غاَُت ججٗل الؿُاصة في الدكغَ٘ ابخضاء للكٗب وألامت  ،بما نغاخت  ،وبما في نىعة ما
ؤؾماٍ بٌٗ م٨ٟغحها ب " ال٣اهىن الُبُعي " الظي ًمشل بىٓغَم ؤنى ٫الُٟغة ؤلاوؿاهُت  ..ومً زم ،
ٞةن " الؿُاصة" و٦ظل " ٪الؿلُت " في الضًم٣غاَُت َما لئلوؿان ـ الكٗب وألامت.
ؤما في الكىعي ؤلاؾالمُتٞ ،ةن " الؿُاصة" في الدكغَ٘ ابخضاء هي هلل ٖؼ وظل ،ججؿضث في "
الكغَٗت " التي هي " وي٘ بلهي " ولِؿذ بٞغاػا بكغٍا وال َبُُٗا  ..وما لئلوؿان في " الدكغَ٘ " هي
ؾلُت البىاء ٖلى َظٍ الكغَٗت ؤلالهُت ،والخٟهُل إلاجملها والاؾخيباٍ مً ههىنها و٢ىاٖضَا
وؤنىلها ومباصئها والخٟغَ٘ ل٩لُاتها والخ٣ىحن لىٓغٍاتها  ..و٦ظل ،٪لهظا ؤلاوؿان ؾلُت الاظتهاص ُٞما لم
ًجز ٫به قغٕ ؾماوي ،قغٍُت ؤن جٓل " الؿلُت البكغٍت " مد٩ىمت بةَاع مٗاًحر الخال ٫والخغام
الكغعي ،ؤي مد٩ىمت بةَاع ٞلؿٟت ؤلاؾالم في الدكغَ٘.
لظل٧ ٪ان هللا ٖؼ وظل في الخهىع ؤلاؾالمي َى " الكاعٕ " ال ؤلاوؿان  ..و٧ان ؤلاوؿان ٌ "
الُ٣ٟه " ال هللا ٞ ..إنى ٫الكغَٗت ومباصئها وزىابتها وٞلؿٟتها بلهُتً ،خمشل ٞيها " خ٨م هللا وخا٦مُخه،
ؤما البىاء ٖليها جٟهُال وجىمُت وجٟغَٗا وجُىٍغا واظتهاصا للمؿخجضاث واإلاىاَ " ٤الٟٗى " التي هي
اإلاؿاخت ألاوؾ٘ في اإلاخٛحراث الىُىٍت ـ ٞهى ٣ٞه وج٣ىحن ،جخمشل ٞيها ؾلُاث ؤلاوؿان ،اإلاد٩ىمت بدا٦مُت
هللا  ..وفي َظا الجاهب ًخمشل الٟاع ١الجىَغي والازخال ٝألاؾاس ي بحن الكىعي ؤلاؾالمُت
والضًم٣غاَُت الٛغبُت  ..ولهظا الخماًؼ والازخال ٝـ بحن الكىعي والضًم٣غاَُت ـ نلت وزُ٣ت بىٓغة ٧ل
مً الخًاعجحن ؤلاؾالمُت والٛغبُت ـ لل٩ىن ولخضوص هُاٖ ١مل وجضبحر الظاث ؤلالهُت ،وخضوص جضبحر
ؤلاوؿان وإلا٩اهخه في ال٩ىن وللٗال٢ت بحن ؤلاوؿان وبحن هللا.1
زالثا  /الادخالف حىٌ مفهىم السًملطاؾُت .
ٌٗىص الازخال ٝخى ٫مٟهىم الضًم٣غاَُت بلى وظىص بق٩الُاث ٨ٞغٍت ،2جدى ٫صون ٢بى ٫جُاعاث
٨ٞغٍت وؾُاؾُت للضًم٣غاَُت مً زالٞ ٫همها لها ،وؤَم َظٍ ؤلاق٩الُاث ًخمشل في اخخماالث الخىاٌ٢
بحن الضًم٣غاَُت وؤلاؾالم .3و٦ظل ٪اخخماالث الترابِ الٗ٣اثضي بحن الضًم٣غاَُت وٖ٣اثض الٛغب
واججاَاجه.4
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وبالغٚم مما ؾب ٤جىيُده في ٖال٢ت الضًم٣غاَُت بالكىعي بن اجٟا٢ا ؤو ازخالٞا ٞ ،ةن مى٠٢
ٖلماء اإلاؿلمحن خُا ٫الضًم٣غاَُت جبلىع في زالزت اججاَاث :
ألاو : ٫اإلاى ٠٢الغاٞ . ٌٞل٣ض ع ٌٞؤصخاب َظا اإلاى ٠٢الدؿلُم بالضًم٣غاَُت واٖخبروَا "
ٟ٦غا " و " هٓاما ٖلمُاهُا " ال ٖال٢ت له بالضًً ؤو بالُٗ٣ضة ؤو باإلًمان ،وبضٖت ًغاص منها ج٪ُ٨ٟ
اإلاؿلمحن ووكغ الٟغ٢ت بُنهم .وٍ٣ى ٫ؤجبإ َظا الغؤي  :بن ظىَغ مٟهىم الضًم٣غاَُت ً٣ىم ؤؾاؾا ٖلى
آلُت وي٘ ال٣ىاهحن وحُٛحرَا خؿب ما جٟغيه ٖ٣ى ٫آلازغًٍ به .ولظا ٞةجهم ً٣ترخىن مٟهىم
الشُى٢غاَُت ؤو الخ٩ىمت ؤلالهُت الضًم٣غاَُت بىنٟه حٗبحرا ؤص ًٖ ١الىٓام ؤلاؾالمي.1
وٍغي ؤصخاب َظا ال٣ى ٫ؤن مٟهىم الكىعي ال ًم ً٨ؤن ًلخ٣ي بالضًم٣غاَُتٞ ،جىَغ الخالٝ
٢اثم ٖلى ؤن الكىعي ظؼثُت يمً الىٓام ؤلاؾالمي اإلاخ٩امل  ،له ٞلؿٟخه الخانت به واإلاغج٨ؼة ٖلى
ؤؾاؽ ٖ٣اثضي ً ،ىُل ٤مً الىو ال٣غآوي وألاخاصًض والؿجن الىبىٍت في خحن ً٣ىم مٟهىم
الضًم٣غاَُت ٖلى ؤؾاؽ مظَبي ظظوعٍ هابٗت ومهىٚت مً ٖمل البكغ زغط بلى الىظىص مً زال٫
مباصت ويُٗت ،وٍا٦ضون ؤن الضًم٣غاَُت ؤنٛغ في ُ٦ىىهتها مً الخٗالُم ؤلاؾالمُت ،وٍىٓغون بلى
الخ٨م ٖلى ؤهه هلل ؤوال زم للكٗب.2
ًسلو ال٣ٟهاء في َظا الخىظه بلى ؤن الضًم٣غاَُت حٗاعى ؤلاؾالم في زالزت ؤمىع عثِؿُت:
 1ـ بن ؤلاؾالم ال ًغجر ألازظ بالغؤي هدُجت إلاىا٣ٞت ألا٦ثرًت ،بل ًىٓغ بلُه في طاجه ؤَى زُإ ؤم
نىابٞ ،ةن ٧ان نىابا هٟظ ،وبن ٧ان زُإ ع .ٌٞوؤن ألاٚلبُت ًجب ؤن ج٩ىن ؤٚلبُت ؤَل الخ٤
والٗ٣ض .
 2ـ بن الخٗضصًت لم جدل مك٩لت ألازظ بالغؤي الؿضًض ،ألجها م٣هغة في جُبُ ٤ؤخ٩ام ال٣غآن
وجضٖى بلى الخٗهب للغؤي وحٗمل ٖلى جىؾُ٘ الاه٣ؿاماث صازل ألامت.
 3ـ بن الخا٦مُت مبضؤ بؾالمي ؤنُل ٞهى الخا٦م وَى اإلاخهغ ٝفي ال٩ىن ،وَى الظي ًدلل
الخال ٫وٍدغم الخغام وَكغٕ ،ؤما الضًم٣غاَُت ٞةجها جتر ٥ألامغ للٗىام مً الىاؽ.
الطؤي الثاوي :اإلاىكف آلادص بالسًملطاؾُت .
ٖض بٌٗ ٖلماء اإلاؿلمحن ؤن الضًم٣غاَُت هي الكىعي ،وؤن الشاهُت ما هي بال لٟٓت وعصث في
ال٣غآن ال٨غٍم؛ في خحن لم جغص ال٩لمت ألاولى ،و٢الىا  :بن مً ًغ ٌٞالضًم٣غاَُت ٢ض ُٚب ال٨ٟغ ولم
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جخدٖ ٤٣ىضٍ ز٣اٞت ٢اهىهُت صؾخىعٍت جم٨ىه مً الخمُحز بحن الضًم٣غاَُت بىنٟها ؤصاة للخٟغٍ ٤وبحن
مًامحن الضًم٣غاَُت الٛغبُت ،وٖلى الغٚم مً َظا ال٣بىٞ ، ٫ةن َظا الٟغٍ ًً٘ ٤قغوَا لؤلزظ
بالضم٣غاَُت الٛغبُت ،التي جدمل الٗضًض مً اإلاًامحن الٟلؿُٟت اإلااصًت ،ولظا ٞةجهم في اإلا٣ابل
ًُغخىن مهُلر الكىعا٢غاَُت ،بط الضًم٣غاَُت في ٦شحر مً ؤ٩ٞاعَا جلخ٣ي م٘ اإلابضؤ ؤلاؾالمي.1
الطؤي الثالث  :اإلاىكف الخىفُلي.
ًىُلَ ٤ظا اإلاى ٠٢مً ال٣ىاٖت بإهه ال ماو٘ مً الا٢خباؽ مً الضًم٣غاَُت ما صامذ ٞيها ظىاهب
ال جسلى مً الٗض ٫واإلاؿاواة والخغٍت وبٖاصة الاٖخباع بلى بعاصة الكٗب.
وٍا٦ض َىالء ؤن الكىعي حكمل اإلاٗاوي واإلاًامحن هٟؿها التي ؤجذ بها الضًم٣غاَُت الٛغبُت ،وبن
٧اهذ الكىعي ؤؾبٞ ،٤مىاصاة الضًم٣غاَُت بد٨م الكٗب لم جٚ ً٨غٍبت ٖلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي
ؤ٢غث طل ٪اإلابضؤ مىظ البضاًتٞ .اإلاىهج الكىعي ٌٗني اإلاؿاواة بحن ؤٞغاص ألامت واوٗضام الٟغو٢اث ختى
بحن الخلُٟت وؤصوى عظل مً ؤٞغاص الكٗب .ولجمُ٘ ؤٞغاص الامت الخ ٤باإلاكاع٦ت في بىاء َغم الضولت ..
وٍغون ؤن ٞهم اإلاؿخجضاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت في خ٨م ألامت وألازظ بها لم ج ً٨في ًىم مً ألاًام
في مى ٘٢الغ ٌٞمً ٢بل حٗالُم ؤلاؾالم ؤو آًاث ال٣غآن ال٨غٍم ؤو صخُذ الؿىت الىبىٍت ،وزانت ؤن
اإلاؿلمحن ٢ض ٞهمىا بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت وٞؿغوَا بك٩ل لم ًٟٗله الؿاب٣ىن الظًً ٧اهىا ٌِٗكىن
م٘ الغؾى ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ ٞ .اإلؾالم مخُىع وَؿخىٖب ٧ل ظضًض في الؿُاؾت وال٨ٟغ
والا٢خهاص والٗلىم .ومً زىابذ الُٗ٣ضة ؤن ال٣غآن با ١وؤػلي ولظا ٞةهه ًهلر ل٩ل م٩ان وػمان.
وٍ٣ى ٫ؤصخاب َظا الغؤي :بن اإلاؿلمحن ألاواثل ومىظ ػمً الغؾى ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ لم
ًبخٗضوا ًٖ ألاَغوخت التي جى ٤ٞبحن الكىعي والضًم٣غاَُت ،بط اٖخبروا ؤن الٗال٢ت بحن الخا٦م
واإلاد٩ىمحن في ال٣ٟه الؿُاس ي ؤلاؾالمي جخدضص و ٤ٞمبضؤ الخٗا٢ض الضؾخىعي بحن ألامت وؤولي ألامغ
مكحرًً بلى ؤن ؤو ٫صؾخىع بؾالمي ٧ان " الصخُٟت " التي ويٗها الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم في
اإلاضًىت.
وإلاا ٧اهذ الكىعي حٗني " اؾخسغاط الغؤي " ٞةجها جضٖ ٫لى يغوعة بقغا ٥ألاٞغاص في اجساط
ال٣غاعاث الٗامت ،وفي َظا ٞةجها جىا ٤ٞالضًم٣غاَُت الٛغبُت في آلالُاث واإلااؾؿاثٚ ،حر ؤن الٟاع١
بُنهما َى ؤن الضًم٣غاَُت الٛغبُت ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة خغٍت ؤلاوؿان الىاؾٗت في خحن جُ٣ض الكىعي َظٍ
الخغٍت بخٗالُم ال٣غآن والؿىت  ،وٍا٦ض َاالء يغوعة الا٢خضاء بالضًم٣غاَُت الٛغبُت ُٞما ً٣بله الٗ٣ل
والضًً ،وٖىضَم ؤن الخ٨مت يالت اإلاامً خُض وظضَا ًلخُ٣ها.2
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وٍمخض الازخال ٝخى ٫مفهىم السًملطاؾُت ،وبالخالي ظضوي مماضػتها  ،والٗمل مً ؤظل
جد٣ُ٣ها بلى الخُاعاث الؿُاؾُت وألاخؼاب والخغ٧اث التي جيكض الخُٛحر وحٗمل مً ؤظله ،لُُاَ ٫ظا
الازخالٞ ٝهاثل مهمت مً الخُاع الضًني ؤلاؾالمي ،والخُاع ال٣ىمي الٗغبي ،والخُاع الاظخماعي الِؿاعي،
والخُاع اللُبرالي.
ومما ال قُٞ ٪ه ؤن ازخال ٝال٣ىي والخُاعاث الؿُاؾُت خى ٫مٟهىم الضًم٣غاَُت ًدى ٫صون
اهدكاع ٨ٞغ ؾُاس ي ًاؾـ ٖلُه الٗغب واإلاؿلمىن بظماٖا ٧اُٞا إلاىاظهت ؤهماٍ خ٨م الىناًا ٖلى
الىاؽ ،واؾدبضالها بىٓم خ٨م ال ج٩ىن الؿُاصة ٞيها لٟغص وال ل٣لت ,وؤما الؿُاصة ٞهي هلل وخضٍ ال
قغٍ ٪له.1
ًخٟاوث مى ٠٢الخغ٧اث ؤلاؾالمُت مً الضًم٣غاَُتٞ ،البٌٗ ً٣بلها ألؾباب ج٨خُُ٨تٖ ،لما
بإجها لِؿذ مً ؤولىٍاث ؤَضاٞه ؤو اؾتراججُاجه ؤو اَخمامه ،والبٌٗ ًغًٞها عًٞا جاما نغٍدا
وَٗخبرَا يض ؤلاؾالم.
ًهى ٠ؤخض الباخشحن* الخغ٧اث ؤلاؾالمُت مً خُض مىٟ٢ها مً الضًم٣غاَُت في زالر جُاعاث:
الخُاض ألاوٌ َى جُاع الخغ٧اث الاؾالمُت اإلاٗخضلت ،جُاع ؤلازىان اإلاؿلمحن ومً ً٣ترب منهم ؤو ًضوع
في ٞل٨هم ؤو ًدمل ؤ٩ٞاعَم.
الخُاض الثاويَ :ى الظي ٌؿمي الِؿاع ؤلاؾالمي ؤو ؤ٢ص ى الُمحن ،وَى الجماٖاث اإلاخُغٞت التي ال
جامً بال٨ٟغة الضًم٣غاَُت مً ألاؾاؽ وجغي اجها ملخ٣ت بجاَلُت ال٣غن الٗكغًٍ ،وبٌٗ َظٍ
الجماٖاث ًم ً٨ؤن ًهلىا ٚلى جٟ٨حر اي اؾالمي ًخدضر ًٖ الضًم٣غاَُت والخٗضصًت وَٗخبروَا مٓهغا
مً مٓاَغ ظاَلُت ال٣غن الٗكغًٍ ،وَِٗل َظا الخُاع ٖلى ٢م٘ الخُاع اإلاٗخض.٫
الخُاض الثالث َ :ى جُاع اإلاشٟ٣حن ؤلاؾالمُحن مً ٦خاب وصخاُٞحن وٚحرَم ،وَاالء مىاٟ٢هم مً
الضًم٣غاَُت مخ٣ضمت  ،ؤ٦ثر اإلاىا ٠٢ج٣ضما ججاٍ الضًم٣غاَُت مخ٣ضمت  ،ؤ٦ثر اإلاىا ٠٢ج٣ضما ججاٍ
الضًم٣غاَُت والخٗضصًتً ،داولىن ج٣ضًم بؾهاماث جازغ في نلب الخُاع الٗام ،ومؿاخت اإلاكتر ٥بُنهم
وبحن آلازغًٍ ( مً ٚحر ؤلاؾالمُحن ) هي مؿاخت ٖغًٍت ظضا ،ل ً٨اإلاك٩لت بالخٗغٍ ٠ؤن َاالء
مؿخ٣لىن  ،وؤنىاتهم مهما ٧اهذ ٖالُت جإزحراتها في وا ٘٢الجماٖاث في الكىاعٕ جب٣ى مدضوصةٖ ،لى
زال ٝجإزحر ؤ٩ٞاع وعمىػ طوي الٗال٢ت بالجماٖاث اإلاباقغة . 2
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وًٍُ ٠ؤخض الباخشحن1بلى الخهيُ ٠الؿاب ٤جُاعا عابٗا ًخ٩ىن مً " ؤلاؾالمُحن " اإلااٍضًً
واإلابرعًٍ واإلاىٓغًٍ للؿلُت الض٦خاجىعٍت ،وٍبحن باخض آزغ2الخإزحر الٗام الظي ًتر٦ه الخُاع ؤلاؾالمي
بسهىم الضًم٣غاَُت ،آزظا بٗحن الاٖخباع ٞكل الخغ٧اث الِؿاعٍت وال٣ىمُت في الاؾخجابت الصخُدت
لخدضًاث الٗهغ ( ،3بِىما جخىلى اخؼاب ؤلاؾالم الؿُاس ي بخُاء َظا الغنُض الض٦خاجىعي وػٍاصجه
ه٩ىنا بلى م٣ىالث جس ٌُٟؤولىٍت الضًم٣غاَُت والخِ مً قإجها بمىُ ٤صًني له ظاطبُت ٢ىٍت في
ؤوؾاٍ الجمهىع والىسبت  ،في مىار حؿدىض ُٞه الخاظت بلى الخضًً الخام والبؿُِ).4
وحكتر ٥الخغ٧اث ؤلاؾالمُت في الهٟاث الخالُت :
 1ـ الىٓغة الكمىلُت لئلؾالم ٦ىٓام عباوي ٖالمي ٌكمل هىاحي الخُاة ٧اٞت وٍهلر ل٩ل ػمان
وم٩ان.
 2ـ مداولت الىنى ٫بلى ؤؾلمت الضولت واإلاجخم٘ مً زال ٫الىنى ٫بلى الؿلُت ؤو الضٖىة ،وفي
٧ل ألاخىا ٫بًجاص جىُٓم َغمي وماؾس ي حهض ٝبلى جد ٤ُ٣جل ٪الٛاًاث.
 3ـ الٗمل يمً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في ه٣اباث واجداصاث وعوابِ مهىُت وٞئىٍت وظهىٍت
وُ٢اُٖت.
 4ـ الاَخمام بالتربُت واؾخسضام اإلاجاالث الغؾمُت وٚحر الغؾمُت ،مشل اإلاضاعؽ واإلاؿاظض
وألاهضًت وؤظهؼة ؤلاٖالم.5
زالثا  :اإلالاضبت بحن السًملطاؾُت والشىضي .
ظاء الاوكٛا ٫بلػُت الشىضي في ال٨ٟغ الٗغبي الخضًض اؾخمغاعا الوكٛا ٫ال٨ٟغ الٗغبي
ؤلاؾالمي بها ٖلى مضي الخ٣ب التي ؾب٣ذ ،ومٗلىم ؤن ٦خب ألاخ٩ام الؿلُاهُت و٦خبا ؤزغي ٖالجتها،
و٢ض اقتهغ ما ٦خبه اإلااوعصي والٟغاء والجىٍني وابً جُمُت وابً ُ٢م الجىػٍت وابً ظماٖت وابً زلضون.6
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بن ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في مىابٗه ـ وهي ال٣غآن والخضًض والخُبُ٣اث ػمً الغاقضًً ـ ٌٗخبر ألامت هي
ألاؾاؽ ٞهي مهضع الؿلُاث وال ججخم٘ ٖلى يال ،٫وَظٍ ألامت ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة الؿُاصة ،ال ؾاصة ٞيها
ؤو مؿىصًً ،والكغَٗت هي التي جدضص ل٩ل خ٣ى٢ه ومؿئىلُاجه ،و٦إن ال٨ٟغة ؤلاؾالمُت ج٣ىم ٖلى
ؤؾاؽ ؤن ألامت َب٣ت واخضة مً ؤخغاع مدؿاوًٍ ًخٟايلىن بالٟ٨اًت والٗمل ،وألامت هي التي جسخاع
ؤلامام صون جدضًض لُغٍ ٤الازخُاع ،ؾىاء ٧ان اهخسابا مباقغا في اإلاغا٦ؼ ؤو ًٖ َغٍ ٤ؤَل الغؤي ( الخل
والٗ٣ض ) ،والازخُاع والبُٗت هي هىٕ مً الٗ٣ض ،وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن الٗهض لِـ جىلُت بل جغقُدا ،وؤن
الخىلُت ال جخم بال بالبُٗت مً ألامت ؤو مً ؤَل الخل والٗ٣ض الظًً ًمشلىجها  ..وٍا٦ض ال٨ٟغ ٖلى الكىعي
 ،وٖلى صوع ؤَل الخل والٗ٣ض وَم في ألاؾاؽ ممشلى ألامت  ،وبن ٣ٞض الخدضًض ٖضصًا وماؾؿُا،
وٍٟترى ؤن جخىاٞغ ٞيهم ماَالث جاَلهم لظل ،٪وَىا ٥اؾدكاعة ؤولي الغؤي والٗلماء في ألامىع الٗامت،
وجإُ٦ض طل ٪باألمغ واإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ وما ًخُلبه مً خغٍت الغؤي ،1والشٛغة ال٨بري ٧اهذ في
الٟتراث اإلاسخلٟت هي ج٩ىًٍ اإلااؾؿاث والىٓم التي جم ً٨مً جُبُ ٤آلاعاء ،وجًمً اؾخمغاع ألازظ بها
ؤو جُىٍغَا٣ٞ ،ض ٚابذ اإلااؾؿاث التي حٗبر ًٖ اإلاٟاَُم ؤلاؾالمُت.2
ل٣ض ( اَخم اإلا٨ٟغون في البلضان الٗغبُت بالٓاَغة الضًمى٢غاَُت في الٛغب ،مىظ بضاًت اخخ٩ا٦ه
بهم في الٗهغ الخضًض ،مً زال ٫الخملت الٟغوؿُت ٖلى مهغ وما جالَا مً اجهاالث واخخ٩ا٧اث ،و٢ض
ؤعجب اإلا٨ٟغون واإلاهلخىن بالىخاثج التي خ٣٣تها هٓم الخ٨م في الٛغب ،والؾُما في مجا ٫الخغٍاث
الٗامت ،وػاعص مً بعجاب َاالء اإلا٨ٟغًٍ واإلاهلخحن بةهجاػاث الٛغب ،اجهم ٢اعهىَا بإخىا ٫اإلاجخمٗاث
ؤلاؾالمُت التي ابخٗضث ًٖ الكىعي ،وحؿلِ خ٩امها ،وظاعوا ٖلى الغُٖتٞ ،خسلٟذ مً خُض
الٗمغان ،واهُل٣ذ هٓغة اإلا٨ٟغًٍ واإلاهلخحن بلى هٓم الخ٨م التي اعجبىا بها في الٛغب ،مً خُض
َ
٢غبها مً مىهج الكىعي الظي حٗضو بلُه آلاًخان ال٨غٍمخان ﴿ َو َؤ ْم ُط ُه ْم ُش َ
ىض ٰي َب ُْ َن ُه ْم ﴾* ﴿ َوش ِاو ْض ُه ْم ِفي
َْ
ألا ْم ِط﴾**٦ ،ما هٓغوا بلى مباصت اإلاؿاواة والخغٍت وخ٨م ال٣اهىن الظي جغج٨ؼ ٖلُه هٓم الخ٨م في
الٛغب ،ال جدىا ٌ٢م٘ ظىَغ الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ،ووظضوا ؤًًا ؤن حٛحر ؾلُت الخ٩ام ومداؾبتهم
وخ ٤الىاؽ في ازخُاع الخ٩ام٧ ،لها ؤمىع ال جخٗاعى م٘ حٗالُم الكغَٗت ،بل جيسجم م٘ ظىَغ ؤلاؾالم
وبك٩ل ٖام احؿمذ هٓغة عواص النهًت في البلضان الٗغبُت باإلًجابُت ججاٍ اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت في
الٛغب ،الظًً اعجبىا بما خ٣٣ه مً ج٣ضم لم ٌؿخُ٘ اإلاؿلمىن بٗامت مجاعاجه بٗض .و٧ان قٗاع ؤولئ٪
الغواص " إلااطا جسل ٠الٗغب واإلاؿلمىن وج٣ضم ٚحرَم ؟ ٦ما ٧اهذ هٓغتهم حؿعى بلى اؾخجالء مىهج
الغطب في الحىم وجإضُله بػالمُا ٖ ،لى ؤؾاؽ الكىعي في ؤلاؾالم ،والتي ب٩ل ؤؾٞ ٠كل اإلاؿلمىن
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في ججؿُضَا ٖلى ؤعى الىا ٘٢خُض ٧اهذ " اإلاك٩لت ؤو الشٛغة ال٨بري هي ج٩ىًٍ اإلااؾؿاث والىٓم "،1
ومً َىا ٧ان ؾعي عواص النهًت مىهبا ٖلى الخٗغٖ ٝلى اإلاباصت والىٓم واإلااؾؿاث التي ج٣ىم ٖليها
اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت في الٛغب ،والاؾخٟاصة منها في جُىٍغ هٓم خ٨م قىعٍت ،جمى٘ اؾخمغاع الجىع
والٗؿ ٠والاؾدبضاص الظي ًُب٘ هٓم الخ٨م في بالص الٗغب واإلاؿلمحن ٧اٞت ،و٢ض ٧ان اَخمامهم بمىهج
الخ٨م الضًم٣غاَي في الٛغب مً ػاوٍخحن:
ؤوالهما ـ مداولت ٞهم الضًم٣غاَُت ،والخٗغٖ ٝلى الىٓام الؿُاس ي وال٣اهىوي الظي ؤ٢امخه في
الٛغب ،وؤصي بلى الخض مً الجىع والاؾدبضاص ،وب٢امت مؼٍض مً الٗض ٫وؤلاهها.ٝ
وزاهيهما ـ م٣اعبت الضًم٣غاَُت مً مباصت الكىعي ،وم٣اعبت الكىعي مً يىابِ مماعؾت
الضًمى٢غاَُت ،وب٢امت اإلااؾؿاث والىٓم التي ججٗل الكىعي هٓاما ملؼما ًُبٖ ٤لى ؤعى الىا،٘٢
ولِـ مجغص ُ٢مت مترو٦ت للىاػٕ الظاحي  .و٢ض ٧اهذ اإلاُالبت بالخ٨م الضؾخىعي هي بخضي ؾبل
اإلا٣اعبت بحن مباصت الكىعي ومباصت الضًم٣غاَُت وماؾؿاتها.2
ً٣ىٖ ٫بض الخمُض ألاههاعي في ؤَغوخخه للض٦خىعاٍ خى ٫الكىعي وؤزغَا في الضًم٣غاَُت « :ل٣ض
ٖغٞذ البكغٍت ؤهٓمت خ٨م مسخلٟت  ..اهتهذ بلى ؤن ؤًٞل نُٛت للخ٨م هي الضًم٣غاَُت ،والتي هي في
ظىَغَا ـ خ٨م الجماٖت هٟؿها بىٟؿها » .3وٍهُ ٠في م٣ضمخه « ْهغث حؿائالث ٦شحرة ًٖ مى٠٢
ؤلاؾالم مً الضًم٣غاَُت ،وبالخهىم ٖال٢ت الكىعي بالضًم٣غاَُتٞ ،غؤًذ ؤن ؤ٦خب في َظا اإلاىيىٕ
مداوال بُان الاجٟا ١بحن الكىعي والضًم٣غاَُت ،وظىاهب الازخال ٝبحن الكىعي والضًم٣غاَُت،
وظىاهب الازخال ٝبُنهما  ،و٦ظلُُٟ٦ ًٖ ٪ت مؿاَمت الكىعي في ٖالط ؤوظه الى٣ض في الضًم٣غاَُت ...
بُان مضي بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً ؤؾالُب الضًم٣غاَُت الخضًشت ،وطل ٪جىنال بلى وي٘ ؤؾـ ٖامت
ًم ً٨الاؾخٟاصة منها في ب٢امت هٓام ؾُاس ي بؾالمي ًجم٘ بحن ألانالت واإلاٗانغة ».4
وٍا٦ض ج٣غٍغ عئٍت بؾالمُت مٗانغة الظي ٢ضم له وقاع ٥في نُاٚخه ؤخمض ٦ما ٫ؤبى اإلاجض،
٢ابلُت هٓام الخ٨م ؤلاؾالمي إلا٣اعبت الضًم٣غاَُت٣ُٞ ،ىٚ « : ٫حر ؤن هٓام الخ٨م في ؤلاؾالم لِـ
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هٓاما زابخا ٞهلخه الىهىم (  ، ) ...بهما ً٩ىن الخ٨م بؾالمُا ب٣ضع ما ًلتزم باإلاباصت ألاؾاؾُت التي
وعصث في ال٣غآن والؿىت » ، 1وٍ٣ى « :٫وٖلى عؤؽ َظٍ اإلاباصت:
ؤ ـ مبضؤ الكىعي في ج٣غٍغ ؤمىع اإلاجخم٘ .
ب ـ مبضؤ مؿئىلُت الخ٩ام ًٖ ؤٖمالهم.
ط ـ مبضؤ ؾُاصة الدكغَ٘ اإلاؿخمض مً مهاصعٍ ؤلاؾالمُتٖ ،لى ٧ل ؾلُت وظماٖت .
ص ـ مبضؤ اخترام خ٣ى ١ألاٞغاص وخغٍاتهم ».2
وٍ٣ى ٫مدمض الٛؼالي « :بن الكىعي ال ٖال٢ت لها بالٗ٣اثض والٗباصاث والخال ٫والخغام (  ) ..وم٘
ؤن طل ٪مٗلىم لضاعس ي ؤنى ٫ال٣ٟهٞ ،ةن َىاة ال٨الم في ؤلاؾالم ظماٖت عًٞذ ؤن ج٩ىن ألامت مهضع
الؿلُاث  ،إلااطا ؟ ألن الخا٦مُت هلل ال للكٗب  ،وْاَغ ؤن طل ٪لٗب أللٟاّ ،ؤو ظهل بالدكغَ٘ ؤو
زضمت لالؾدبضاص الؿُاس ي .3» ..
وٍخهضي البكغي ألَم مك٩لت جهاص ٝالخى ٤ُٞبحن الكىعي والضًم٣غاَُت ،مك٩لت اإلاىاَىت،
وٖلى ألازو جىلي ظمُ٘ اإلاىاَىحن اإلاىانب ٧اٞت ،التي عؤي اإلااوعصي وبٌٗ ٖلماء اإلاؿلمحن ؤن ًدهغ
جىلي وػاعة الخٟىٌٍ منها في اإلاؿلمحن٣ُٞ،4ى « : ٫بهه مً خُض ؤم ً٨ألازظ بما ٌؿمى الُىم باألؾالُب
الضًم٣غاَُت في بىاء الضولتٞ ،ةن طلً ٪م ً٨ؤن ًدل ـ مً وظهت هٓغ بؾالمُت ؾُاؾُت ـ جل ٪اإلاك٩لت
طاث الاَمُت في ج٩ىًٍ الجماٖت الؿُاؾُت  ،وٍم ً٨بهظٍ ألاؾالُب عؾم زغٍُت لخىػَ٘ الؿلُاث
الٗامتٖ ،لى هدى ًم ً٨مً اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن ظمُٗا مؿلمحن وٚحر مؿلمحن  ،بما ال ًسل باألؾاؽ
الىٓغي وال٣ٟهي الظي ً٣ىم ٖلى ج٨ٟحر اإلااوعصي هٟؿه ،وطل ٪و٣ٞا إلاباصت جىػَ٘ الؿلُاث وخلى٫
الهُئاث مدل ألاٞغاص في اجساط ال٣غاعاث  ..ومً َىا جٓهغ ؤَمُت ؤزغي لؤلؾالُب الضًم٣غاَُت في ؤخ٩ام
بىاء الىٓم الؿُاؾُت ،و٢ضعة َظٍ ألاؾالُب ٖلى اؾدُٗاب مبضؤ اإلاؿاواة في بىاء الجماٖت الؿُاؾُت ».5
وٍغي ٖبض الخُ٨م ؤبى اللىػ في صعاؾخه خى ٫خغ٦ت النهًت ( جىوـ ) ؤن ؤلاؾالمُحن ًىا٢كىن
مىيىٕ الضًم٣غاَُت مً ػاوٍخحن :
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الؼاوٍت الىهُت  :بمٗنى جىُْ ٠اإلاهاصع الكغُٖت مً ٢غآن وؾىت باإلياٞت بلى آلاعاء ال٣ٟهُت
واإلاظَبُت ف ي مٗالجت مىيىٕ الضًم٣غاَُت ،وَظا اإلاىهج ًيخهي بلى ؤخض هدُجخحن  :جإنُل اإلاىيىٖاث
اإلاخٗل٣ت بالضًم٣غاَُت ،وما ًغجبِ بها مً ؤؾالُب الزخُاع الخا٦م ومجلـ الكىعي وخ٣ى ١اإلاؿلم
الؿُاؾُت وخغٍت اإلاٗاعيت  ..ؤو ع ٌٞالضًم٣غاَُت واٖخباعَا يغبا مً يغوب الكغ ٥باهلل٧ ،ل طل٪
ًٖ َغٍ ٤الاؾدىاص بلى ههىم صًيُت م٣ضؾت ؤو ٣ٞهُت  ،وختى ٖىضما ج٣بل الضًم٣غاَُت بالُغٍ٣ت
الىهُت باؾخٗما ٫اإلاىهج الىص يٞ ،ةهه ًلجإ بلى بؾ٣اٍ مٟاَُم ظضًضة ٖلى مهُلخاث ٢ضًمت ،
وُ٢اؽ وا٢ ٘٢ضًم بىا ٘٢ظضًض ،مما ًدىٖ ٫ملُت الخإنُل بلى ٖملُت اهخ٣اثُت ،وٍاصي بلى ال٨شحر مً
الخٗؿ ٠في اإلا٣اعهت والدؿمُت.1
الؼاوٍت اإلا٣انضًت  :ؤي مىا٢كت مىيىٕ الضًم٣غاَُت مً الؼاوٍت الؿُاؾُت والاظخماُٖت ،
وٖال٢ت طل ٪بالهغإ ال٣اثم  ،وٖلى يىء ْغو ٝألامت وما ٌؿىص مً مىاػًٍ ٢ىي صازلُت وزاعظُت.2
وَٗخبر الٛىىش ي ـ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ـ مً اإلا٨ٟغًٍ الظًً ٖالجىا مىيىٕ الضًم٣غاَُت باؾخٗما٫
3
َظا اإلاىهج
ضابها  /محاوالث الدؼىٍت في مىاحهت الخؿاب اإلالابل اإلاؼُؿط
اإلا٣هىص بالخُاب اإلاؿُُغ َىا َى زُاب الضًم٣غاَُت ،الخُاب الؿاثض ،والظي صٖا ألاخؼاب
والخغ٧اث ؤلاؾالمُت بلى الخدى ٫بلى ؤلاههاث بلى َظا الخُاب وبْهاع الغيا وال٣بى ٫به ًٖ َغٍ٤
الٗمل اإلاماعؾاحي مباقغة ،طل ٪ان َظٍ الخغ٧اث وألاخؼاب ؤلاؾالمُت ( جىسغٍ بضا ٘ٞم٣اومت
الؿُُغة ؤو قبدها )ٞ ،4الخُاب ؤلاؾالمي زُاب م٣ابل وَك٩ل م٣اومت ل٣ىي ؤلازًإ ـ مشل الٗىإلات .
بهه زُاب م٣ابل بط ًب٣ى ماَغا بالخُاباث اإلاؿُُغة في اإلائت والخمؿحن ؾىت اإلاايُت ـ مً ال٣ىمُت
بلى الضًم٣غاَُت ـ ومكدب٩ا م٘ آلازغٍت في مٗاع ،٥وبسانت في الضاثغة الش٣اُٞت ،وَى م٘ طلٌ ٪كخمل
ٖلى نغاٖاث وٍيخج و٧الت ظماُٖت حٗمل ٖلى جىُٟظ ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر مً هٓام الٗمل الخاعٍخي وبالخالي
جخضزل بك٩ل مباقغ في ٖال٢اث الهُمىت الٛغبُت في َظٍ الخالت.5
ومً زال ٫الخُاباث اإلا٣ابلت اإلا٣اومتٌ ،ؿعى ؤلاؾالمُىن مً بًغان بلى الؿىصان بلى ج٪ُ٨ٟ
ؤق٩ا ٫اإلاٗغٞت اإلاؿُُغة لخُٛحر ٖال٢اث ؾُُغة الؿلُت ال٣اثمت مدلُا وب٢لُمُا وٖاإلاُا٦ ،ما ٌؿٗىن
1
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بلى جد ٤ُ٣طل ٪بضمج ق٩ل مسخل ٠مً ؤق٩ا ٫اإلاٗغٞت في مماعؾاتهم اإلاٗغُٞت ونىٗهم اإلاٗغٞت ،ومً
َظا اإلاىٓىع  ًٛٞال٣ىاٖض التي ٌؿعى مً زاللها الخُاب ؤلاؾالمي اإلا٣ابل بلى ج ٪ُ٨ٟالخُاب الٛغبي
اإلاؿُُغ مؼصوظت مً الضازل ومً الخاعط.1
وبما ؤن زُاباث ؤلاؾالمُحن اإلا٣ابلت ال جؼا ٫جاَغَا الغواًت اإلاؿُُغةٞ ،ةجهم ًجغون حؿىٍاث
مٗها وم٘ الٛغب ،وَظٍ الدؿىٍاث بًجابُت ألجها جً٘ ؤلاؾالمُحن وٚحر ؤلاؾالمُحن ٖلى مؿاع جداوعي
وٖملُاث الخباص ٫والاهًىاء اإلاخباص ،٫والبضًل َى الٗى ٠الظي ال ًدخمله ؤي منهما ؤو ٌؿخُُ٘ الغبذ
ُٞه ،وبسانت الجاهب ؤلاؾالمي  ،وجٓهغ َظٍ الدؿىٍاث في زُاباث ؤلاؾالمُحن اإلا٣ابلت التي ج٣غ بإن
باضامتراث دؿاباتهم شاث ؤضىٌ غطبُت  ،ل٦ ً٨ما ٌٗبر الٗضًض مً اإلا٨ٟغًٍ ؤلاؾالمُحن اإلابضٖحن،
الازخال ٝفي ألانىً ٫جب ؤال ًترظم ٚلى ازخال ٝفي الٛاًاث ،وٍغي الٗضًض مً ؤلاؾالمُحن ٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫ؤن ٚاًاث الكىعي والضًم٣غاَُت ًخٗل ٤بالخضاو ٫والخمشُل والدكاوع.
وزمت م٩اؾب لئلؾالمُحن في َظٍ اإلاؿخىٍاث ؤًًاٞ :هم ًًٟىن الكغُٖت ٖلى زُاباتهم اإلا٣ابلت،
وؤق٩ا ٫اإلاٗغٞت التي ًغوظىن لها ،وَُا٧ل الؿلُت التي ًخهىعون ؤجها ؾخيخج ٖنها ،ولٗل ؤ٦بر اإلا٩اؾب
لئلؾالمُحن وعواًاتهم اإلا٣ابلت في ٧ل طل٢ ٪ضعتهم ٖلى الاػصَاع في ٖالم ٌؿىصٍ الخؿاب السًملطاؾي
الغطبي،ومً زال ٫الخُاباث اإلا٣ابلت ًبضؤ ؤلاؾالمُىن في الٓهىع بإق٩ا ٫مسخلٟت وَكٛلىن ًٞاءاث
مسخلٟت.2
م٘ مغوع الى٢ذ ابخٗضث ؤٚلب الخغ٧اث ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت ،التي جامً بالٗمل الؿُاس ي،
جدضًضا ظماٖت ؤلازىان وقبيهاتها ًٖ م٣اعبت ؾُض ُ٢ب باججاٍ ال٣بى ٫باإلنالح الؿُاس ي اإلاغخلي
صازل اللٗبت الضًم٣غاَُت ،وَى ما ؤ٦ضجه اإلاباصعاث ؤلانالخُت ألازحرة  ،والٗضًض مً زُاباث ٢اصة َظٍ
الجماٖاث ،3وبسانت ؤلازىان اإلاؿلمىن والخغ٧اث اإلاخٟغٖت ٖنها في الؿىصان وألاعصن مىظ الشماهُيُاث
والدؿُٗيُاث ،واؾدبضلىا بها لٛت ٢غآهُت مٗخضلت وجىُ٣ُٞت في لهجتها  ،وضازضوا في الىكذ هفؼه لغت
السًملطاؾُت واإلاجخمو اإلاسوي.4
دامؼا ـ ؤلاشيالُاث اإلاؿطوحت في اللبىٌ باإلضالح السًملطاؾي
ًدؿاء ٫ؤي مىاًَ ٖغبي صازل اإلاجخمٗاث الٗغبُت ( مؿلما وٚحر مؿلم ) ًٖ ،مضي الاَمئىان
بلى صٖىي الخغ٧اث ؤلاؾالمُت ب٣بى ٫اللٗبت الضًم٣غاَُت ؟
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لئلظابت ًٖ َظا الؿاا ،٫زمت يغوعة لئلقاعة بلى مالخٓاث ؤؾاؾُت هي :
اإلاالحكت ألاولى  :بن الؿااً ٫ب٣ى مًُغبا في ْل ُٚاب اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت للضًم٣غاَُت ًٖ
الخُاة الؿُاؾُت الٗغبُتً ٠ُ٨ٞ ،م ً٨الخ٨م ٖلى الضٖىي ؤلاؾالمُت في ؾُاٚ ١حر صًم٣غاَي؟ بمٗنى:
ما َى اإلاُٗاع الٗملي الظي ًم ً٨ؤن ًسغط بىا ًٖ صاثغة الخىٗ٢اث والخ٨هىاث والخدلُالث و" الهىاظـ"
بلى صاثغة اإلااقغاث الىاُٗ٢ت اإلاد٨مت واإلاًبىَت ،والخا ٫ؤهه ال ًم ً٨الىنى ٫بلى بظاباث مشبخت ٖلى
الؿاا ،٫في ؾُاُٚ ١اب الخالت الضًم٣غاَُت ًٖ البِئت الؿُاؾُت الٗغبُت.1
اإلاالحكت الثاهُت ًُ٢ :ت ٢بى ٫ؤلاؾالمُحن بالضًم٣غاَُت ال جٖ ٠٣ىض مؿخىي ما ج٣ضمه َظٍ
الخغ٧اث مً زُاب وصٖاوي ،ؤو عبما مماعؾاث ،بل جمخض بلى بق٩الُت الاقدبا ٥والٟهل بحن الخ٣ل
الضًني والخ٣ل الؿُاس ي في الٗالم الٗغبي ،جل ٪الاق٩الُت التي ال جؼا ٫مىي٘ ظضا ٫ؾُاس ي و٨ٞغي
ٖام ،لم جدؿم باججاٍ جىيُذ اإلاغبٗاث الخانت ب٩ل منهماٖ ،لى الى ٌُ٣مً الخجغبت ألاوعوبُت
الٗلماهُت التي ولضث مً عخمها الضًم٣غاَُت بهىعتها اللُبرالُت .
وجبضو ٖملُت " بصماط الضًً في الضًم٣غاَُت " مؿإلت مغ٦بت ،وؤ٦ثر حُٗ٣ضا مً مجغص بٖالن
خغ٧اث بؾالمُت ٢بىلها باللٗبت الضًم٣غاَُتٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫؛ جخمؿ ٪الخغ٧اث ؤلاؾالمُت بإن
ؤلاؾالم صًً وصولت؛ بمٗنى ؤن ؤلاؾالم ًد٨م مؿاعاث الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت الٗامت،
وَىا جبرػ ٖملُت بعبا ٥خُ٣ُ٣ت بحن اإلاٟاَُم الضًم٣غاَُت اللُبرالُت الٟغصًت الخضًشت واإلاٟاَُم
الؿُاؾُت التي ًخبىاَا ٦شحر مً ؤإلؾالمُحن ٖلى نُٗض اإلاغظُٗت الدكغَُٗت وخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث
الخانت ...بلخ.
بط جبضو الخُاعاث باججاٍ الىنى ٫بلى "الضًم٣غاَُت ؤلاؾالمُت " ؤ٢غب بلى اججاَحن ؛ ألاو ٫بٖاصة
اهخاط مىٓىمت اإلاٟاَُم والُ٣م الضًيُت  ،بدض جخ ٠ُ٨م٘ اليؿ ٤الضًم٣غاَي اللُبرالي ،والشاوي  :ال٣بى٫
ب " الخهىنُت الخًاعٍت " ؤلاؾالمُت جدبنى الضًم٣غاَُت  ،وَظا الاججاٍ بلى آلان َى ا\٫ي ًهبٜ
الخالت ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت ٦ ،ما َى في الىمىطط ؤلاًغاوي " صًم٣غاَُت والًت الُ٣ٟه ".2
اإلاالحكت الثالثت :
بن َىال ٪وؿبا مسخلٟت وصعظاث مخٗضصة في مضي ٢بى ٫ؤلاؾالمُحن بالضًم٣غاَُت؛ ٞدؼب
الٗضا ٫والخىمُت التر٧ي  ُ٘٢الُغٍ٧ ٤امال في ؾُا ١الخدى ٫بلى خالت قبيهت باألخؼاب الؿُاؾُت
ألاػعوبُتُٞ ،ما ً ٠٣خؼب الٗضالت والخىمُت اإلاٛغبي في مىخه ٠الُغًٍ ٤اصي بلى جبني زُاع صًم٣غاَي
طي هؼٖت ٖلماهُت.
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ؤما الخغ٧اث ؤلاؾالمُت اإلاكغُ٢ت ( بالخدضًض ظماٖاث ؤلازىان اإلاؿلمحن في ألاعصن ومهغ وخماؽ
) ٞخبضو و٦إجها ال جؼا ٫ؤؾحرة الهغإ بحن جُاع بنالحي طي هؼٖت بغاٚماجُت وبحن جُاع مداً ٔٞخمؿ٪
بالُغوخاث اإلااؾؿت لُٟغ جل ٪الخغ٧اث.
م٘ طلٞ ،٪ةن ما ؾب ٤ال ٌٗني الخ٨م ؾلبُا مؿبٖ ٤لى " الضٖىي الضًم٣غاَُت ؤلازىاهُت " لً٨
في الى٢ذ هٟؿه ًض ٘ٞبلى مىا٢كت ؤٖم ٤وؤ٦ثر جض٣ُ٢ا في جل ٪الضٖىي.1
اإلاؿلب الثالث :نىاضط الخبِئت السادلت في مفهىم اإلاماضػت السًملطاؾُت .
ؤمام الدؼلُم بلابُلُت السًملطاؾُت للخبِئت في اإلاىاخ الحػاضي ؤلاػالميً ،مىً ضضس ؤهم
الهىاضط التي مً دالٌ الخماغ واكهُت الخبِئت  ،وفهالُتها نلى اضع اإلاىاكو.
ؤوال ـ الخهسزًت الؼُاػُت :
الخٗضصًت ٦مٟهىم ؾُاس ي*ً ،ا٦ض ـ مً هاخُت ـ حٗضص الجماٖاث وجىىٕ ال٣ىي بما ًخًمىه طل٪
مً ُ٢م اظخماُٖت ؤؾاؾُت ،ومً هاخُت ؤزغي ٢بى ٫الضولت لهظا الخٗضص وؤلا٢غاع بٗضم جمغ٦ؼ الؿُاصة
في ٢ىة بُٗنها ،ومً هاخُت زالشت وظىص جغجِباث ماؾؿُت زانت لخىػَ٘ الؿلُت الخ٩ىمُت واإلاكاع٦ت
ٞيها ،ؤي بًجاص نُٛت مالثمت ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي للخٗبحر ًٖ جىىٕ ال٣ىي وحٗضصَا في بَاع مىاؾب،
وَى ما انُلر ٖلى حؿمُخه باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وبهظا اإلاٗنى جىُىي اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ٦مٟهىم
ؾُاس ي ٖلى ؤعبٗت مباصت:
ؤ ـ ؤلا٢غاع بد ٤الخىُٓم الؿُاس ي ،ؤي الاٖترا ٝبد ٤ال٣ىي الؿُاؾُت والاظخماُٖت اإلاخٗضصة في
جىُٓم هٟؿها في ق٩ل ؤخؼاب ؾُاؾُت ،وظمُٗاث وه٣اباث ٖمالُت ومهىُت ،صون ُ٢ىص ،وب ٌٛالىٓغ
ًٖ َىٍتها الاظخماُٖت ؤو ُٖ٣ضتها الضًيُت ؤو الؿُاؾُت.
ب ـ الخٗضص اإلاخ٩افئ لؤلخؼاب ،بمٗنى بجاخت الٟغنت اإلاخ٩اٞئت لجمُ٘ ألاخؼاب إلاباقغة وكاَها.
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ط ـ الخماًت الضصؾخىعٍت ،ؤي يغوعة ؤن ًىٞغ الضؾخىع الخماًت لخ ٤الخىُٓم الؿُاس ي ولًمان
الخغٍت واإلاؿاواة بحن الخىُٓماث اإلاسخلٟت ،ولخماًت الخغٍاث الاؾاؾُتًٞ ،ال ًٖ الخىاػن بحن
الؿلُاث.
ص ـ خغٍت جضاو ٫الؿلُت ،خُض ٌٗخبر َظا اإلابضؤ مً ؤَم ألاؾـ التي حؿدىض بليها هٓم الخٗضصًت
الخؼبُت ل٩ىهه ًٟ٨لٖ ،بر الاهخساباث الضوعٍت الخغة ،بم٩اهُت الخُٛحر الؿلمي والخٗا٢ب اإلاىخٓم
للخ٩ام.1
ً ٠٣ؤلامام خؿً البىا مً ألاخؼاب الؿُاؾُت مى ٠٢الغا ٌٞواإلاضًً لهظٍ الٓاَغةٞ ،هى عؤي
ٞيها " ؾِئت َظا الىًَ ال٨بري " ،2وَؿدىض في طل ٪بلى الخجغبت الؿُاؾُت التي قاصَا وٖاقها في
مهغ ،وبالخالي ٞ ،ةن مى ٠٢خؿً البىا لِـ ٌٗض هابٗا مً مى٣ٖ ٠٢ضي ؤ٦ثر مما َى هاب٘ مً الخغم
ٖلى مهلخت اإلاؿلمحن ،ووخضتهمٞ ،خجغبخه صلخه ٖلى ؤن ألاخؼاب هي اؾاؽ الٟؿاص الاظخماعي الظي
انُلذ مهغ بىاعٍ ،وؤن ألاخؼاب اإلاهغٍت في عؤًه لِؿذ ؤخؼابا باإلاٗنى الخ٣ُ٣ي ،ول٨نها اوك٣ا٢اث بحن
شخهُاث مً ؤبىاء ألامت ،وٖلى طلٞ ٪هي لِؿذ ازخالٞاث بحن بغامج ؾُاؾُت وبهما بحن ؤٞغاص. 3
بن وظىص ألاخؼاب ؤصي بلى اقٗا ٫هاع الخهىمت في هٟىؽ الخا٦محن واإلاد٩ىمحن ٖلى الؿىاء الن
اإلاجخم٘ ٞهم ؤن ألاخؼاب حٗني ٖضاوة وبًٛاء  ،وبلى ؤن جغي الخ ٤في ظاهب الخهىم الخؼبُحن باَال،
والباَل في ظاهب ؤههاع الخؼب خ٣ا ،وبالخالي صٖا البىا بلى خل ألاخؼاب ظمُٗا وج٩ىًٍ خؼب واخض
ٌٗمل الؾخ٨ما ٫خغٍت البالص ،واؾخ٣اللها. 4
لم جبْ ٤اَغة ع ٌٞألاخؼاب ٖلى ما هي ٖلُه ،وطل ٪ألن الخجغبت الضًم٣غاَُت في ؤوعوبا َٛذ
ٖلى الىا ٘٢الؿُاس ي الٗالمي ،وؤٞسخذ اإلاجا ٫واؾٗا للكٗىب للمكاع٦ت في خ٨م هٟؿها ،والخض مً
َُٛان الخ٩ىماث .
َظٍ الخجغبت اعجبُذ بالخٗضصًت الؿُاؾُت التي اهدكغث في البالص ألاوعوبُت وؤنبدذ ال حؿخُ٣م
الخُاة الؿُاؾُت وجترسخ مٗاوي الخغٍت ٚال بىظىصَا.
َظٍ الخجغبت اعجبُذ بالخٗضصًت الؿُاؾُت في البالص ألاوعوبُت وؤنبدذ ال حؿخُ٣م الخُاة
الؿُاؾُت وجترسخ الخغٍت بال بىظىصَا.
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و٢ض جإزغث الٗ٣لُت الٗغبُت وؤلاؾالمُت بما خضر في ؤوعوبا ووظضث في ججغبتها الضًم٣غاَُت
مىهجا لخذجُم صوع الخ٩ىماث وبُٖاء صوع ؤ٦بر للكٗىب .و٢ض ؤصث الضً٨خاجىعٍاث اإلاىدكغة في الٗالم
الٗغبي وؤلاؾالمي بلى اإلاُالبت بةٞؿاح مؿاخت ؤ٦بر مً الخغٍت الؿُاؾُت وبجاخت اإلاجا ٫واؾٗا ؤمام
ال٣ىي الؿُاؾُت للخٗبحر ًٖ طاتها ومىاٟ٢ها بما ًدُذ جصخُذ اإلاؿاع الؿُاس ي للىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ،و٢ض قاع٦ذ في َظٍ اإلاُالبت ظمُ٘ ال٣ىي الؿُاؾُت اإلاىدكغة ؾىاء الاؾالمُت منها ؤو
الٗلماهُت ؤو الاقتراُ٦ت او ال٣ىمُت ن طل ٪ؤن الىٓم الؿُاؾُت صؤبذ ٖلى الاهٟغاص بالخ٨م وخهغٍ في
ٞئت واخضة صون الازغي  ،وفي ٦شحر مً ألاخُان في شخو الغثِـ وٖؼ ٫بُ٣ت ال٣ىي الؿُاؾُت ألازغي
ًٖ الٗملُت الؿُاؾُت.1
وبالغظىٕ بلى خغ٦ت ؤلازىان اإلاؿلمحن وهي الخغ٦ت الغاثضة في مجا ٫الٗمل الاؾالمي التي ٧اهذ
جدى٨غ ٖلى لؿان اإلاغقض الٗام وظىص ألاخؼاب  ،بسؤث في حُٛحر ٢ىاٖاتها والبدض ًٖ وػُلت شطنُت ،
حؼخؿُو الىضىٌ نً ؾطٍلها بلى البرإلاان.
و٢ض ٖبر ًٖ َظا اإلاى ٠٢ألاؾخاط ٖمغ الخلمؿاوي اإلاغقض الٗام لئلزىان اإلاؿلمحن ٖىضما ٦خب في
٦خابه " ط٦غٍاث ال مظ٦غاث "  « :هدً همل٢ ٪اٖضة قٗبُت ٦بحرة ،بن لم ٌؿخٟض منها ؤلازىان ٞؿىٝ
ٌؿخُٟض منها ٚحرَم ،ولم ًب ٤لىا بال الخ٨ٟحر في كىاة شطنُت حؿخُُ٘ الىنىَ ًٖ ٫غٍ٣ها بلى البرإلاان
».2
وٖىضما جىلى ألاؾخاط مدمض خامض ؤبى الىهغ مغ٦ؼ اإلاغقض الٗام الغاب٘ بٗض وٞاة الكُش الخلمؿاوي
عخمه هللا  ،ؾاع ٖلى طاث الىهج ،وَظا ٌٗني ؤن الجماٖت بُ٣اصاتها وماؾؿاتها ٢ض جبيذ َظا الخِ ،بط
ً٣ى ٫ؤو الىهغ وَى ً٩اص ً٨غع ما ظاء في مىا ٠٢الخلمؿاوي ٖ « :ىضما ؤنبذ ؤلازىان ٖىهغا ٞاٖال في
الؿاخت الؿُاؾُت والاظخماُٖت٧ ،ان ال بض مً بًجاص كىاة كاهىهُت للمماعؾت  ،ولظل٢ ٪غع ؤلازىان
ج٩ىًٍ خؼب ؾُاس ي »  .3ؤ٦ض ؤبى الىهغ ٖلى ؤن َظا الىهج الظي اؾخدضزه الخلمؿاوي ٧ان حهض ٝبلى
بٖاصة بخُاء الجماٖت بٗض الخىنُت بدلها ٖام  ،1954وؤهه ؤؾلىب خضًض في الٗمل حهض ٝبلى الاهُال١
بلى اإلاُضان الٗمل الؿُاس ي مً زال٢ ٫ىاهحن الضولت.) 4
ومىظ  1979وًُ٢ت حكُ٨ل خؼب ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن َى الكٛل الكاٚل للجماٖت ًغصصَا
٢اصتها في اإلااجمغاث والىضواث والل٣اءاث الصخُٟت ،وَ٨ظا ويٗذ الجماٖت في ٦خِب مكغوٕ خؼب
ؾُاس ي لها ،قمل البرهامج الخإؾِس ي وؤَضا ٝالخؼب وٚاًاجه وُُٟ٦ت جد٣ُ٣ها ،ولم جسغط َظٍ
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الهُاٚت ًٖ ؤلاَاع ال٨ٟغي الٗام لجماٖت ؤلازىان مىظ ْهىعَا ٖام  . 1928وٖل ٤خامض ؤبى الىهغ
ٖلى طل ٪ب٣ىله  « :بن وؿُج َظا الخؼب ًخ٩ىن مً بيُان الجماٖت ٨ٞغا وؾلى٧ا وقمىال ألَضاٞها ،
وهي ؤن ججٗل ؤلاؾالم منهاط خُاة ألامت في ٧ل ؾُاؾاتها الخاعظُت والضازلُت ل٩ي جغ٧ ًٖ ٘ٞاَلها
وػعَا في ٖضم الاخخ٩ام بلى قغٕ هللا ».1
وألن َظا الخدى ٫الهغٍذ بلى الخؼبُت ؤزاع ٢ضعا مً الجض ٫في يىء الخبرة ال٣ضًمت اإلاٗغوٞت ًٖ
ع ٌٞؤلازىان للخؼبُت٣ٞ ،ض خغم ٢اصة ؤلازىان ٖلى مىاظهت َظا الجضٖ ٫بر جدغ ٥ؾُاس ي ًىهب في
اججاَحن  :ألاوَ ٫ى جإُ٦ض ؤن الغٚبت في الخدى ٫بلى خؼب مً خُض اإلابضؤ عٚبت ٢ضًمت ختى مىظ ؤًام
خؿً البىا ،وما ؤٖا ١جد٣ُ٣ها َى اإلاماعؾاث الؿِئت ٢بل ٖام  .1952والشاوي َ :ى وي٘ قغوٍ
2
ومخُلباث ًخٗحن جىٞغَا ل٩ي ًُ٣م ؤلازىان خؼبهم وَغح جهىعَم للٗمل الخؼبي طاجه
زاهُا ـ فله اإلاشاضهت الؼُاػُت والسًملطاؾُت  :ل٣ض ججاوػ الخُاب ؤلاؾالمي اإلاٗغ٦ت اإلاٟخٗلت
بحن الضًم٣غاَُت والكىعي ،وطَب ٦شحرون بلى ؤن الضًم٣غاَُت مكاع٦ت بالهىث ،والكىعي مكاع٦ت
بالغؤي ،لظلٞ ٪هي صعظاث مً اإلاكاع٦ت ،وبطا ٧اهذ الكىعي هي ألا٦مل مً وظهت الىٓغ ؤلاؾالمُت ،
ٞةن بلىٚها ال ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣بال بٗض اإلاغوع بالضًم٣غاَُت.3
وبطا ٧اهذ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت هي بخضي ع٧اثؼ مٟهىم الضًم٣غاَُت اللُبرالُت ،وهي في هٟـ
الى٢ذ حىهط الخهسزًت الؼُاػُتٞ ،ةن طلٌٗ ٪ني ؤجها هي َمؼة الىنل بحن اإلاٟهىمحنٞ ،الخٗضصًت
جاصي بلى جد ٤ُ٣الضًم٣غاَُت مً زال ٫ما جٟتريه مً جىٞحر الٗىامل التي حؿحر ٖملُت اإلاكاع٦ت٦ ،ما
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخٗضصًت ـ ٦ك٩ل إلاماعؾت الضًم٣غاَُت ـ ظاء ث لخُىٍغ ق٩ل ماؾس ي للضًم٣غاَُت
َى الخ٩ىمت الخمشُلُت ،وجدضًضا إلاٗالجت ؤزُائها التي جتر٦ؼ ؤؾاؾا في بم٩اهُت ؤال ٌٗبر الىىاب اإلاىخسبىن
في البرإلاان ،ومً ونلىا بلى الؿلُت الخىُٟظًت ًٖ اإلاُالب الخُ٣ُ٣ت للىازبحن الظًً ازخاعوَمَ ،ظا
ًٞال ًٖ بم٩اهُت جغ٦ؼ الؿلُت في ٢لت مً ألاٞغاص ؤو الىسب صازل الخ٩ىمت الخمشُلُت بما ٌٗني خغمان
الىٓام الؿُاس ي مً هسب خا٦مت ظضًضة.4
ومهما ٧اهذ الخبرًغاث التي ج٣ىم ٖليها ٨ٞغة الخٗضصًت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في ال٨ٟغ الضًم٣غاَي
اللُبراليٞ ،ةجها في جهاًت اإلاُا ٝجهب في زاهت زضمت الضًم٣غاَُت الٛغبُت ٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن ألامغ باليؿبت
للمكاع٦ت الؿُاؾُت في ٨ٞغ الجماٖاث والخغ٧اث ؤلاؾالمُت ؟
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مشلذ ًُ٢ت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت مىيىٖا ظضلُا في ؤوؾاٍ ظماٖت اإلاؿلمحن في الؿىىاث
الؿاب٣ت بحن مً ًدكضص في قغوَها  ،وَٛلب الجاهب الضٖىي اإلابضجي ٖليها ( ب٢امت الضولت ؤلاؾالمُت )،
واإلاُل بلى " مٟانلت " الىٓم الٗغبُت باٖخباعَا ٚحر بؾالمُت ،بظعَٗت ؤن اإلاكاع٦ت ؾخاصي بلى الخىاػ٫
ًٖ الخمؿ ٪ال٩امل باإلاباصت واججاٍ ًض ٘ٞهدى اإلاكاع٦ت في ؤوؾ٘ نىعَا ،والضزى ٫في ٢لب الىٓم
والخ٩ىماث إلخضار الخُٛحر مً الضازل.
وقهضث الجماٖت خاالث مً الكض والجظب في َظٍ الًُ٣ت ،بحن اججاٍ ون ٠باألًضًىلىجي (ؤو
اإلادكضص ) واججاٍ آزغ ون ٠بالٗملي ( البراٚماحي ) ،و٢ض جمىي٘ بحن َظًً الاججاَحن َُ ٠مخٗضص
مً اإلا٣اعباث والاظتهاصاث في عؾم خضوص ونُ ٜاإلاكاع٦ت وؤبٗاصَا وؤَضاٞها ،بحن مً ًجحز اإلاكاع٦ت
 ِ٣ٞفي الؿلُت الدكغَُٗت لخُٛحر الدكغَٗاث وال٣ىاهحن ،ومً ٌؿى ٙاإلاكاع٦ت في الؿلُت الخىُٟظًت
والخ٩ىماث لخد ٤ُ٣م٩اؾب ؾُاؾُت ٖضًضة.
في َظا الؿُا٣ً ١ضم ً ً٨عئٍخه التي ج٣ىم ٖلى مىاػهاث بحن الاٖخباعاث ألاًضًىلىظُت وال٨ٟغٍت
الغثِؿُت ( الخُٛحر الجظعي واإلاىهج الاه٣البي ) والاٖخباعاث الٗملُت والىاُٗ٢تٞ ،بِىما ً٣غ بإن َضٝ
ؤلاؾالم ب٢امت صولت بؾالمُت واضخت اإلاٗالم ( ال حكترٞ ٥يها م٘ ؤلاؾالم مىاهج ؤزغي ) ،م٘ الخإُ٦ض
٦ظلٖ ٪لى ٖضم اإلاؿاَمت في " جغ " ُ٘٢مك٨الث وؤػماث الىٓم الجاَلُت  ،بال ؤن طل ٪في الى٢ذ هٟؿه
ال ٌٗني ؤن ًب٣ى اإلاؿلمىن مؿخًٟٗحن مٓلىمحن ،ال ٌؿٗىن بلى ع ٘ٞالٓلم ٖنهم.
وٍهل ً ً٨بلى ؤن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت جم ً٨اإلاؿلمحن مً الضٞإ ًٖ ؤهٟؿهم وجدؿحن ْغوٞهم
وامخال ٥ال٣ىة لخد ٤ُ٣مكغوٖهم وؤَضاٞهم الٗامت  ،مؿخظ٦غا " خل ٠الًٟى " ٫الظي ٖ٣ض في
الجاَلُت ٢بل ؤلاؾالم ،و٢اٖ ٫ىه الغؾى ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ « لى ؤصعى به في ؤلاؾالم ألظبذ ».
ٞهظٍ اإلاكاع٦ت و٣ٞا لخهىعٍ « ال حٗني مكاع٦ت ؤلاؾالم للىٓم الىيُٗت في الخ٨م٦ ،ما بجها
1
لِؿذ البضًل ًٖ ( الخ٨م ؤلاؾالمي ) »
ؤو
اؾخسضم ٞخخي ً ً٨في ٖباعجه الؿاب٣ت مهُلر اإلاؿلمحن ولِـ الخغ٦ت ؤلاؾالمُت
ؤلاؾالمُحن ،بُض ؤن َظا ً٣غؤ في ؾُا ١خضًشه ًٖ الخالت اللبىاهُت التي جخًمً َىاث ٠وؤصًان
مخٗضصة ،ؤي في مُالبخه اإلاؿلمحن باالهضماط في الىٓام الؿُاس ي اللبىاوي وٖضم الاؾدى٩ا ًٖ ٝطل٪
باٖخباعٍ لِـ هٓاما بؾالمُا زالها.2
زالثا ـ كػُت حلىق ؤلاوؼان بحن الهاإلاُت والخطىضُت :
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م٘ اػصًاص الاَخمام في آلاوهت ألازحرة بمىيىٕ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى الهُٗضًً الضولي واإلادلي،
وظضث الخغ٧اث ؤلاؾالمُت الؿُاؾُت هٟؿها في مجاصالث وه٣اقاث ومٗاع٨ٞ ٥غٍت وؾُاؾُت بهضٝ
جدضًض عئٍتها ،ومً زم مىٟ٢ها مً مؿإلت خ٣ى ١ؤلاوؿان.1
ل٣ض ناع مبضؤ اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤخض اإلاٗاًحر اإلاهمت في جدضًض الٗال٢اث واإلاٗامالث الضولُت،
و٦ظل ٪في ُ٢اؽ الخُىع الؿُاس ي ألي مجخم٘ ،و٢ض ًخسظ مشل مُ٣اؽ الىمى ؤو جلبُت الخاظاث
ألاؾاؾُت التي حؿخسضم في جدضًض مؿخىي جُىع الضو ٫ا٢خهاصًا وماصًان ٞاإلاٟهىم ً٨دؿب ٖاإلاُت
ظضًضة طاث ٗٞالُت ا٦بر بٗض ؤن ٧ان مجغص قٗاع جخًمىه مىازُ ٤ألامم اإلاخدضة ٖ٣ب الخغب الٗاإلاُت
الشاهُت.2
ل٣ض اٖخبر ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مٗبرا ًٖ زىابذ الش٣اٞت ألاوعوبُت وزهىنُتها ،وهي
زىابذ جسخل٦ ٠شحرا ؤو ٢لُال ًٖ زىابذ وزهىنُاث الش٣اٞاث ألازغيَ .ىا بضؤ الًُٗ في " ٖاإلاُت "
َ
وجمشل ظاهب عص الٟٗل في اإلاباصعاث التي ٖملذ ٖلى نُاٚت
خ٣ى ١ؤلاوؿان ٦ما جبكغ بها جل ٪الهُ، ٜ
لىاثذ لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ؤو مً وظهت الىٓغ ؤلاؾالمُت مشل :
ـ بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان وواظباجه في ؤلاؾالم الهاصع ًٖ عابُت الٗالم ؤلاؾالمي ٖام .1979
ـ البُان ؤلاؾالمي الٗالمي الهاصع ًٖ اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاوعوبي في لىضن . 1980
ـ البُان الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الهاصع ًٖ اإلاجلـ هٟؿه ٖام . 1981
ـ مكغوٕ وزُ٣ت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم الظي ٢ضم بلى ماجمغ ال٣مت إلاىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي في
الُاث ٠في ٧اهىن الشاوي ً /ىاًغ َ .1989ظا بلى ظاهب مباصعاث ؤزغي ممازلت.3
ًغج٨ـ ــؼ الخإنـ ــُل ؤلاؾـ ــالمي إلاٟـ ــاَُم خ٣ـ ــى ١ؤلاوؿـ ــانٖ ،لـ ــى ؤؾـ ــاؽ ٢اٖـ ــضة ٨ٞغٍـ ــت طاث اججاَـ ــاث
ٞلؿــُٟت وؤزالُ٢ــت ،حٗخبــر ؤلاوؿــان مسلى٢ــا م٨غمــا مــً هللا حٗــالى  ،زلــ ٤فــي ؤخؿــً ج٣ــىٍم ،ومــىذ الٗلــم
والخ٨مت  ،وًٞل بالٗ٣ل ٖلى ؾاثغ اإلاسلى٢اث  ،واؾـخسل ٠لٗمـاعة ألاعى ،و٢ـض ظٗـل هللا حٗـالى الخغٍـت
ؤم ـغا ُٞغٍــا جىلــض مــ٘ ؤلاوؿــان ،جدــغعٍ مــً الٗبىصًــت لآلزــغًٍ والًــٛىٍ واإلاــازغاث وجــإزحر الكــهىاث التــي
حُٗ ٤جُىعٍ وج٩امله يمً الخ٩لُ ٠ؤلالهي اإلاؿخإمً ٖلُـه ،وعبـِ ؤلاؾـالم ٗٞالُـاث الخُـاة الـضهُا بدُـاة
آلاز ــغة ف ــي  ٧ــل مخماؾ ــ ٪ال ًىٟه ــم  ،مىُل ٣ــا م ــً الىٓ ــغة ال٩لُ ــت لل ٩ــىن ومى ٢ــ٘ ؤلاوؿ ــان ٞيهم ــا وصوعٍ ،
والٛاًــت مــً وظــىصٍ اإلاخمشــل فــي ٖبــاصة هللا الخــال ٤بــاإلاٗنى الىاؾــ٘ للٗبــاصة ( ُ٦لــب الٗلــم ،والاظتهــاص فــي
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الٗم ـ ــل ،وٖم ـ ــاعة ألاعى بم ـ ــا ًى ٟـ ــ٘ الى ـ ــاؽ ،ومجاَ ـ ــضة ال ـ ــىٟـ بمٗن ـ ــى التربُ ـ ــت الغوخُ ـ ــت  ،) ...واإلاك ـ ــاع٦ت
الخُ٣ُ٣ـت فـي بصاعة اإلاجخمـ٘ ،وجدضًــض مٗـالم الىٓـام الؿُاسـ ي والاظخمــاعي اهُال٢ـا مـً الكـىعي والٗضالــت
واإلاؿاواة.1
وباليؿبت للخغ٧اث ؤلاؾالمُتٞ ،م٘ اػصًاص الاَخمام في آلاوهت ألازحرة بمىيىٕ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى
الهُٗض الضولي واإلادلي ،وظضث َظٍ الخغ٧اث هٟؿها في مجاالث وه٣اقاث ومٗاع٨ٞ ٥غٍت وؾُاؾُت
بُٛت جدضًض عئٍتها زم مىٟ٢ها مً مؿإلت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،لظل ٪لم جغَ ٌٞظٍ الخغ٧اث خ٣ى١
ؤلاوؿان  ،ول٨نها ؤ٦ضث ٖلى وؿبِخه ويغوعة ؤن ًسخل ٠مضاٍ بدؿب ٧ل ز٣اٞت ٖلى خضة ،وؤهه ال
ًىظض مٗنى بوؿاوي ٖام للمٟهىم.3 2
وبك٩ل ٖام ًخ ٤ٟؤلاؾالمُىن ٖلى ؤن الُٗ٣ضة هي ؤؾاؽ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان
ج ٘٣يمً الاؾخسال ٝؤلالهي لئلوؿان.4
وَٗبر عاقض الٛىىش ي ًٖ طل « : ٪بن ؤلاوؿان في ؤلاؾالم مؿخسل ًٖ ٠هللا ويمً ٖهض
الاؾخسال ٝججز ٫ظملت مً خ٣ى٢ه وواظباجه وٍخم الخى ٤ُٞوالخالػم بحن الخ٣ى ١الٟغصًت واإلاهلخت
الٗامت ،بط ٢ض جًمً ٧ل خ ٤للٟغص خ٣ا هلل  ،اي خ٣ا للجماٖت ،م٘ اولىٍت ٧لما خضر الخهاصم ».5
ومىا ٠٢الخغ٧اث ؤلاؾالمُت ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ طل٣ٞ ، ٪ض ؤ٦ضث خغ٦ت ؤلازىان اإلاؿلمحن في
مهغ في بُاجها الهاصع في  20هِؿان  /ؤبغٍل  « 1995الٗضوان ٖلى الخ٣ى ١والخغٍاث جدذ ؤي قٗاع ولى
٧ان قٗاع ؤلاؾالم ًمتهً بوؿاهُت ؤلاوؿان وٍغصٍ بلى م٣ام صون اإلا٣ام ا\٫ي ويٗه ُٞه هللا وٍدى ٫صون
َا٢اجه ومىاَبه وبحن الىطج والاػصَاع ».6
ؤما خؼب النهًت الخىوس ي في\٦غ بُاهه الخإؾِس ي ؤن مً بحن ؤَضاٞه في اإلاجا ٫الؿُاس ي« :جد٤ُ٣
الخغٍت باٖخباعَا ُ٢مت مدىعٍت ججؿض مٗنى ج٨غٍم هللا للخل ٤وطل ٪بضٖم الخغٍاث الٗامت والٟغصًت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان وجإُ٦ض مبضؤ اؾخ٣ال ٫الً٣اء وخُاص ؤلاصاعة ».7
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وٍغي ؤخض اإلاهخمحن بالخغ٧اث ؤلاؾالمُت ؤن َظٍ الخغ٧اث بضؤث مازغا باالَخمام بمىيىٕ خ٣ى١
ؤلاوؿان ألؾباب ٖملُت و٨ٞغٍت وجإنُلُت٣ٞ ،ض عؤث بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً اإلاُالبت الٗاإلاُت باخترام
خ٣ى ١ؤلاوؿان وجىامي الخمالث واإلاىٓماث اإلاهخمت بٗضم اهتها ٌ\ٌ ٥الخ٣ى ،١مما ٌٗنى ٖملُا صٖم
الخغ٧اث ؤلاؾالمُت ومؿاهضتها خحن جخٗغى لاليُهاص وال٣م٘ في بلضاجها ،لظل٣ٞ ٪ض مٗىُت بمؿإلت
خ٣ى ١ؤلاوؿان ألؾباب ٖملُت هُٟٗت.1
اإلابحث الثاوي  :الشطنُت الؼُاػُت في الخؿاباث ؤلاػالمُت .
جخٗضص الخُاباث ؤلاؾالمُت بخٗضص جُاعاتها وظماٖاتها وؤخؼابها ،بال ؤهه ًم ً٨الى٢ىٖ ٝلى ؤبغػ
َظٍ الخُاباث والتي لها و ٘٢وؤزغ ٖلى ؾاخت الخٟاٖل الؿُاس ي ،الؾُما بزغ الخدىالث التي قهضَا
الٗالم بٗض جهاًت الخغب الباعصة .
اإلاؿلب ألاوٌ  :الخؿاب الاػدُهابي اإلاهخسٌ .
ٌك٩ل الخُاب ألاًضًىلىجي والؿُاس ي إلااؾـ خغ٦ت ؤلازىان اإلاؿلمحن ومغقضَا ألاو ٫خؿً
البىا ،الىٓغة الاؾدُٗابُت اإلاٗخضلت إلافهىم حاهمُت هللا ،وَظا مً الىظهت ال٨المُت والؿُاؾُت ،وم٘ ؤن
مٟهىم الخا٦مُت وْ ٠ؾاب٣ا وخالُا الؾدبٗاص ما ٌٗخبر ٚحر بؾالميٞ ،ةن البىا ًجٗل مىه مهضع
الكغُٖت والاٖخضا.٫
َظا الخىُْ ٠اإلاٗخض ٫ؤنبذ ظؼءا مهما مً زُاباث الخغ٧اث ؤلاؾالمُت اإلاٗخضلت واإلا٨ٟغًٍ
ؤلاؾالمُحن اإلاٗخضلحن الظًً َىعوٍ الخ٣ا لِكمل ٖلى ألابٗاص ال٨ٟغٍت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت.2.
وعٚم ؤن خؿً البىا لم ًُغح ( في البضاًت بغهامجا مٟهال ألَضا ٝخغ٦خه ،بل لخهها بكٗاعاث
ٖامت مشل  :الٗىصة بلى ًىابُ٘ ؤلاؾالم الصخُذ ،و" ال٣غآن صؾخىعها " و" وخضة ألامت ؤلاؾالمُت " ،ل٨ىه
ع٦ؼ ٖلى اإلاؿإلت التربىٍت وظٗلها حجغ الؼاوٍت في ؤلانالح ٦ما ٗٞل بنالخُى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مخجىبا
في البضاًت الخىى في الً٣اًا الؿُاؾُت اإلاشحرة للجض ٫ل٩ي ًداٖ ٔٞلى جماؾ ٪ؤجباٖه .بال ؤهه بضؤ
ً٨ك ٠قِئا ٞكِئا ًٖ ألاَضا ٝالخُ٣ُ٣ت لخغ٦خه بٗض ؤن ؤهجؼ جىُٓمها ،و٦ثر ؤجباٖها وٖٓم جإزحرَا.3
٢ا ٫بن حٗالُم ؤلاؾالم ال ج٣خهغ ٖلى اإلاؿاثل الضًيُت والغوخُت  ،ِ٣ٞبل حٗبر ًٖ صًً بوؿاوي قامل
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ًىٓم ؤمىع َظا الٗالم والٗالم آلازغ ،بما ٞيها ً٢اًا ؤلاوؿان في الٗالم اإلاٗانغ ٖلى ؤؾـ ؤزالُ٢ت
ؾامُت جد ٟٔلئلوؿان زهاثهه ألاؾاؾُت وجى٣ظٍ مً مهاثب الخًاعة اإلااصًت الخضًشت.
ٞاإلؾالم في ظىَغٍ صًً ًيكض ب٢امت خ٩ىمت بؾالمُت خُ٣ُ٣ت جًمً الخغٍت واإلاؿاواة وجىٞغ
الغزاء والٗضالت للجمُ٘ ،وجيكغ عوح ؤلازاء ؤلاوؿاوي ،والخل ٤الاظخماعي الخحر ،وُٖ٣ضجه جدىي ظمُ٘
ألا٩ٞاع والُ٣م التي ًُمذ اإلاؿلمىن وٚحرَم مً البكغ لخد ٤ُ٣ؾٗاصتهم بهاٞ ،هى صًً اظخماعي،
ؾُاس ي ،الخ٩ىمت ُٞه مً ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت للىٓام الاظخماعي ،ختى ال ًحخاج اإلاؼلمىن بلى اػخهاضة
كُم وؤفياض وؤهكمت وماػؼاث اإلاجخمهاث ألادطي  ،ألن صًنهم « صولت ووًَ ،ؤو خ٩ىمت وؤمت  ،وَى
زل ٤و٢ىة ؤو عخمت وٖضالت ،وَى ز٣اٞت و٢اهىن ؤو ٖلم وً٢اء ،وَى ماصة وزغوة ؤو ٦ؿب وٚنى  ،وَى
ظهاص وصٖىة ؤو ظِل و٨ٞغة٦ ،ما َى ُٖ٣ضة ناص٢ت وٖباصة ».1
ٞالؿُاؾت بطا ظؼء عثِس ي مً ٖمل ؤلاؾالم ،و٧ل « مً ًْ ؤن الضًً ـ ؤو بٗباعة ؤص ١ؤلاؾالم ـ ال
ٌٗغ ٝالؿُاؾت ،وؤن الؿُاؾت لِؿذ مً مباخشه ٣ٞ ،ض ْلم هٟؿه وْلم ٖلمه بهظا ؤلاؾالم » ( الظي
بٗشه هللا عخمت للىاؽ ؤظمٗحن .بهظا اإلاٗنى ججؿض الضولت في ؤلاؾالم صٖىة بلهُت ًجب الخبكحر بها،
والؿعي لخُبُ٣ها في الٗالم ألاعض ي ،والخُإ الجؿُم الظي وُٞ ٘٢ه بٌٗ اإلاؿلمحن َى جىاؾيهم لهظا
اإلابضؤ ألاؾاس ي الظي ٢اصَم بلى الٟهل ٖملُا بحن الضًً والؿُاؾت ،م٘ ؤجهم ً٣غون باجداصَما هٓغٍا،
وَٗبرون ًٖ طل ٪صؾخىعٍا بال٣ى "٫بن الضًً الغؾمي للضولت َى ؤلاؾالم") .2لظلٞ ٪ةن الغبِ الٗملي
بحن ؤخ٩ام الضًً وماؾؿاث الضولت َى الٗامل الىخُض الظي ًى٣ظ اإلاؿلمحن مً الخسل ٠والاهدُاٍ،
وٍ٣ىصَم بلى جد ٤ُ٣خلمهم بنهًت ظضًضة ،وَظا ً٣خط ي ب٢امت ؾلُت ؤو خ٩ىمت بؾالمُت جىاٍ بها
مهمت الغبِ والخىُٟظ.3
وال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن ج٣ىم ٖليها َظٍ الخ٩ىمت هي ٢ىاٖض زالر ال بض مً جىاٞغَا
وهي ٢غٍبت مً مفاهُم السًملطاؾُاث الغطبُت.4
اللانسة ألاولى :مؿئىلُت الخا٦م والخ٩ىمت  ،بدُض ً٩ىهان مؿئىلحن ؤمام هللا مً هاخُت ،وؤمام
عُٖتهم مً البكغ مً هاخُت ؤزغي ،بط لِـ الخا٦م ؾىي ٖامل مإظىع لؤلمت بىاء ٖلى ٖ٣ض اظخماعي
ٖاص ٫جلتزم ُٞه الخ٩ىمت بالؿهغ ٖلى اإلاهالر الٗامت لؤلمت م٣ابل ؤظغ ماصي ًخ٣اياٍ ًٖ زضماجه.
اللانسة الثاهُت :وخضة ألامت عوخُا واظخماُٖا في بَاع مً ألازىة بحن ؤٞغاصَا ،وال ًم ً٨ؤن
ًخد ٤٣اإلاٗنى ال٩امل والٗمُ ٤لئلؾالم بال بها .
1
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اللانسة الثالثت :اخترام بعاصة ألامت التي مً خ٣ها ؤن جغا٢ب خا٦مها ًٖ ٦شب وجضله ٖلى
الؿلى ٥الظي ًجب ؤن ًيخهجه لخإمحن الخحر الٗام ،وٖلُه الالتزام بةعاصتها واخترام عؤحها.1وَى بظل ٪ال
ٌكبه ؤبضا "الخلُٟت" ٦ما ًخهىعٍ الخُى٢غاَُىن ،وؤبٗض ما ً٩ىن ًٖ الخا٦م اإلاُل ٤اإلا٣ضؽ ،وٍب٣ى
مى ٠٢ؤلازىان ٚحر واضر بهظا الكإن .2
بن جُبَُ ٤ظٍ ال٣ىاٖض جُبُ٣ا ؾلُما بدُض جبحن خضوص ٧ل ؾلُت ( ؤي ٞهل الؿلُاث )،
ًسل ٤الخىػان في اإلاجخم٘ ٦ما ً٣ى ٫خؿً البىا ،وَظا الخىػان ال ًم ً٨ؤن ٌؿخمغ بال بالىعي
وؤلاخؿاؽ ب٣ضاؾت جل ٪ال٣ىاٖض واإلادآٞت ٖليها ،وبطا ٧ان البٌٗ ًغي في ألاخؼاب بخضي صٖاثم
الىٓام البرإلااوي ألاؾاؾُتٞ ،ةن البىا ٌٗخ٣ض بةم٩اهُت جُبَُ ٤ظا الىٓام جُبُ٣ا ؾلُما صون خاظت
لؤلخؼاب صون حٗضصَا ً٣ؿم اإلاامىحن بلى ٞئاث مخىاخغة جًٗ ٠هًالهم يض الىٟىط ألاظىبي ،وجهغٝ
ظهىصَم ًٖ اإلاؿاثل الٗامت بلى اإلاؿاثل الخانت.3
ل ً٨مى ٠٢ؤلازىان مً اإلاؿإلت الؿُاؾُت وهٓام الضولت جبض ٫جبضال ظظعٍا بزغ نضامهم الشاوي
م٘ الىٓام الىانغي (  ،) 1956خُض ٢ا ٫ؾُض ُ٢ب ب٨ٟغة الخا٦مُت.4
ؤنبدذ الحاهمُت مٟهىما نلاثسًا جىكُمُا للحىم جمثل في محاولت ؤلادىان السدىٌ في بيُت
السولت والاهفخاح نلى اإلاجخمو ،بمهنى آدط ،ؤضبحذ الحاهمُت مفهىما اػدُهابُا زًيُا ؤدالكُا
ٌؼمح بخهسزًت فىطٍت واحخمانُت وػُاػُت ،هما ؤن جإهُس البىا نلى ؤهمُت جإػِؽ ألاًسًىلىحُا
الؼُاػُت نلى مفهىم نلاثسي بػالمي لم ًمىو ؤو ًلص ي الخإوٍالث والخفؼحراث الفطزًت
والجمانُت والؼُاػُت للمبازت الؼُاػُت ؤلاػالمُت ؾبلا لحاحاث اإلاجخمو الحسًث وجُلٗاجه
و٢ىاٖاجه. 5
وبِىما ًغي خؿً البىا ؤن ؤلاؾالم ًخًمً ماصة ٢اهىهُت ؤؾاؾُتٞ ،ةن مًامُنها وؤبٗاصَا ًمً٨
الخىنل بلى ٦نهها ٖبر الىماطط الخاعٍسُت ،وألا٦ثر ؤَمُت مً طلً ،٪داو ٫البىا ؤن ًخٗاَى م٘ ؤلاؾالم
بىنٟه عئٍت ٧ىهُت ال بىنٟه ٢اهىها  ،ِ٣ٞوٍجب ٖلى جل ٪الغئٍت وال٣اهىن ؤن ًخٗامال م٘ الٗالم
الخ٣ُ٣ي لِـ مً مىُل ٤الخجغٍضاث بل مً مىٓاع ٖملي٦ ،ما ًجب ٖليهما ألازظ في الخؿبان
اؾدُٗاب ٞلؿٟاث آلازغًٍ وؤًضًىلىظُاتهم وجٟؿحراتهمٞ ،اإلؾالم صًً ومجخم٘ وصولت ،ومً زم ٖلُه
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الخٗامل بهىعة ظضًت م٘ آلازغًٍ ،مما ٌٗني اؾدُٗاب الخٟؿحراث اإلاخٗضصة ؾىاء مً خُض اإلاىهج ؤو
اإلادخىي  ،م٘ اإلادآٞت َبٗا ٖلى اإلاباصت ألاؾاؾُت للضًً.1
وألن الشطَهت في ضؤي البىا هي همىشج احخماعي ً ،جب جىلُتها مً مىاهج جاضٍذُت مهُىت
وضبؿها بىمىشج ًفض ي بلى الحطٍت والؼُازة الشهبُت نلى الحىم والفطل بحن ػلؿاث الضولت
الشالر ،الخىُٟظًت والدكغَُٗت والً٣اثُت ،ولظً ٫ا٦ض ؤن ألاهٓمت الضؾخىعٍت الٗغبُت للخ٨م ال
جخٗاعى م٘ ؤلاؾالم بطا ما جم عبُها بإؾـ الكغَٗتٖ ،لى ؾبُل اإلاشاً ،٫جٗل البىا مً مٟهىم
الكىعي ٖبر بٖاصة جٟؿحرٍ في يىء الخضازت وٖضم مٗاعيخه للكغَٗت صًم٣غاَُت ،والكىعي وهي اإلابضؤ
ألاؾاس ي في الخ٨م ومماعؾت الؿلُان مً ٢بل الجماٖت ـ ٖملُت اؾدُٗابُت تهض ٝبلى جم٨حن اإلاجخم٘
مً قَ ٤غٍ٣ه الؿُاس ي ٖبر بغهامج مدضص وٖبر جبني ؤًضًىلىظُت مُٗىت  ،وٖلى اٖخباع اإلاهضع النهاجي
إلاكغوُٖت الكىعي َى اإلاجخم٘ٞ ،ةهه ال ًم ً٨ؤن ًمشل َظا اإلاجخم٘ بٟئت واخضة ؤو خؼب واخض ،بل
اإلاُلىب ؤن جخدى ٫الكىعي بلى ماؾؿت جخى ٠٢قغُٖتها ٖلى اؾخمغاعٍت ٢بى ٫اإلاجخم٘ لها ،بط ؤن
.
الخ٨م َى ٖ٣ض بحن الخا٦م واإلاد٩ىم
بطاً ،اؾـ البىا وٖبر ٢بىله الىٓغي للخإوٍالث والخٟؿحراث الاؾدُٗابُت والضًم٣غاَُت والخٗضصًت
 ،إلاُل مؼخلبلي نىس ؤلادىان للخهسزًت الؼُاػُت وللسًملطاؾُت ،م٘ ؤجها جطجبـ في نهاًت اإلاؿاف
بمبسؤ الخىحُس وجؿبُله الهملي ،ؤي الىخضةٞ ،الخٗضصًت الخؼبُت ٖىضٍ ،و٦ظل ٪ألاهٓمت الؿُاؾُت
جبنى ٖلى الازخالٞاث الخُ٣ُ٣ت في ألاًضًىلىظُا والؿُاؾاث والبرامج ،ومً زم ،فةن السولت ؤلاػالمُت ال
2
جلص ي حهسز ألاحعاب نسا جلً التي حهاضع الىحساهُت
بن ٖضم قغُٖت ألاخؼاب اإلالخضة ال جيب٘ ـ في هٓغ البىا ـ مً الخٗضي ٖلى خغٍت الخٗبحر والاظخمإ،
بل مً و٢ىٞها يض ألاٚلبُت وختى ألا٢لُت التي جامً بالضًً والخضًً ٖمىما ،لظلٞ ،٪ةن مشل جل٪
ألاخؼاب هي زاعط بظمإ اإلاجخم٘ ومً زم مهضصة لىخضجه ،وٖلُه ٞةن اٖخماص ؤلاؾالم ٦إؾاؽ للخ٨م
وللمجخم٘ ًجٗل مً مٗاعيخه مٗاعيت للمجخم٘ ،ولِـ ظؼءا مً الخغٍت ،ومشل َظا الغؤي ٖىض البىا
ال ًىٟي ٢بى ٫الخٗضصًت ،بط بن حٗضص آلاعاء وجبني آعاء ظضًضة زاعط ؤلاؾالم َى ٖمل مكغوٕ.3
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ؤما الضولتٗٞ ،ليها ؤن ج٩ىن مىبش٣ت ًٖ الىٞا ١الاظخماعي ومك٩لت لئلَاع الٗام لخل الجزاٖاث
بحن ٞئاث اإلاجخم٘ بىؾاثل ؾلمُت. 1
ٌكاع ٥ج٣ي الضًً الىبهاوي ماؾـ خؼب الخدغٍغ ؤلاؾالمي في ألاعصن وٞلؿُحن البىا بٌٗ آعاثه،
والظي ًخ٣بل في ٦خابه " الخ٨خل الخؼبي " الخهسزًت الؿُاؾُت باٖخباعَا مبضؤ مىاػٍا لؤلمغ باإلاٗغوٝ
والىهي ًٖ اإلاى٨غ ،وٍإؾ ٠لٗضم جم ً٨الخغ٧اث الؿُاؾُت مً ا٢خىام الٟغم الؿُاؾُت ،وٍغظ٘
الؿبب في َظا بلى ٣ٞضان الىعي اإلاىاؾب ألَمُت صوع ألاخؼاب في النهًت الاظخماُٖت ،وٍغي ؤن الخُاة
الخؼبُت الصخُدت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مجمىٖت مً اإلاباصت التي جم ً٨اإلاجخم٘ مً الٗمل الصخُذ ،مشل
َظٍ ألامىع  ِ٣ٞجاَل خؼبا خُ٣ُ٣ا للٗمل في جمشُل الجماٖت والخإزحر في الخُىع ؤلاًجابي الٟاٖل،
ٞضون صٖم قٗبي ،ال ًم ً٨الخإزحر في اإلاجخم٘ بك٩ل بًجابي. 2
وٍخهىع الىبهاوي ٖملُت الخُىع َظٍ ٖملُت جضعظُت لبرهامج ًخإؾـ ٖلى زالر مغاخل :3ألاولى:
وكغ البرهامج الخؼبي لخٗغٍ ٠الىاؽ بمباصثه ،والثاهُت :ػٍاصة الىعي ٖىض الىاؽ خى ٫الً٣اًا اإلاهمت ٖبر
الخٟاٖل م٘ الىاؽ ،واإلاطحلت ألادحرة :الٗمل ٖلى الىنى ٫بلى الؿلُت بُٛت الخ٨م باؾم الجماٖت،
وٖلى الخؼب ؤن ً٣ىم صوما بمغا٢بت ٖمل الخ٩ىمت وؤال ًظوب في ؤظهؼة الضولت ،بل ٖلُه اإلادآٞت ٖلى
اؾخ٣اللُخه ومهضاُ٢خه ،طل ٪ؤن صوع الخ٩ىمت َى الٗمل الخىُٟظي وجمشُل اإلاجخم٘ ٧له ،ؤما الخؼب
ٞضوعٍ ؤًضًىلىجي؛ لظا ً٣ىم الخؼب صوما بمغا٢بت ؤٖما ٫الخ٩ىمت التي ٖليها الخٟاٖل ؤلاًجابي م٘
اإلاجخم٘ ٖبر اؾدُٗابها لخغ٦خه  ،وٖلى الخؼب ختى لى ٧ان ممشال في الخ٨م ،ؤن ًب٣ى ٢ىة اظخماُٖت
مغا٢بت للؿلُت ،ومً واظب الخ٩ىمت الخًىٕ للمُالب الكٗبُت واإلاهالر الٗامت وختى لؤلخؼاب
الؿُاؾُت والتي هي بنى اظخماُٖت ،بال ؤن ٧ل َظا ًجب ؤال ًخهاضع مو اإلابازت ؤلاػالمُت.4
وٍىٓغ الىبهاوي بلى ماؾؿاث اإلاجخم٘ ٖلى ؤجها مهضع للكغُٖت ،وٖلى الخ٩ىمت اخترام عٚباث
اإلاجخم٘ والٗمل بم٣خط ى بعاصجهٞ ،اإلاجخم٘ خغ في بُٖاء الكغُٖت ؤو سخبها ،بط مً اإلاٟترى ؤن ًخم
جمشُل ٞئاث الكٗب في مجلـ قىعي مىخسب ال مٗحن ،وَى ًغ٦ؼ اَخمامه ٖلى يغوعة جىلي اإلاجالـ
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الخمشُلُت اإلاىخسبت الىُْٟت ألاؾاؾُت في الخ٨م ٖلى خؿاب الؿلُت الخىُٟظًتٞ ،اإلاجالـ اإلاىخسبت
جمشل الجماٖت وجامً لها خ٣ى٢ها ومنها حكُ٨ل ألاخؼاب. 1
ؤما خؿً الترابي ُٞسىى في مدغماث ٖضة خى ٫مٟهىم الضولت؛ ٞهى ٌؿٖ ِ٣ضة قغوٍ ًٖ
َبُٗت اإلااؾؿاث التي ٌؿمذ الضؾخىع ؤلاؾالمي والضولت ؤلاؾالمُت بةوكائها ،وبُغٍ٣ت ؤقمل مً خؿً
البىا ًٌٟ ،الترابي خضوصا بؾالمُت لىُْٟت الضولت ،وهي خضوص مكابهت ٦شحرا للُبرالُتٗٞ ،لى الضولت
ؤلاؾالمُت ؤال جخٗضي خضوص وي٘ ال٣ىاٖض الٗامت التي جم ً٨اإلاجخم٘ مً جىُٓم ؤمىعٍ ،بط جدض
الكغُٖت مً ؾلُت الضولت وجدغع اإلاجخم٘ بلى ؤ٢ص ى الخضوص ٖلى ؤؾاؽ ؤن ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ
اإلاى٨غ َى ٖمل اإلاجخم٘ ال الضولت .
طل ٪ؤن ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ  ،ؤو الخؿبت ش يء مىاػ للخٗضصًت التي جىبشًٖ ٤
اإلاجخم٘٦ .ما ؤن جُٟٗل الكىعي وؤلاظمإ وجىُْٟهما ًخُلب وظىص حٗضص في آلاعاء ( والاظتهاصاث )،
وازخُاع الجماٖت منها ما ًىاؾبها ،وَظا ما ًجب الُ٣ا٦م به الُىم ،ألن اإلاؿلمحن ٌٗاهىن جدضًاث ال
مشُل لها وؤوياٖا مؼعٍت مما ًخُلب ٞهما ظضًضا للضًً ًخجاوػ مجغص الؼٍاصة ؤو الى٣هان في الٟغوٕ بل
ًخٗضاَا بلى يغوعة جُىٍغ ؤنى ٫ظضًضة جىاؾب الخضازت .
وجدكابه آعاء عاقض الٛىىش ي ـ ماؾـ خغ٦ت النهًت في جىوـ ـ م٘ آعاء خؿً الترابي ،وَكضص
الٛىىش ي ٖلى يغوعة اإلادآٞت ٖلى الخغٍاث الٗامت والخانت ،و٦ظلٖ ٪لى خ٣ى ١ؤلاوؿان ,بن َظٍ
الخ٣ى ١والخغٍاث جىو ٖليها الىهىم ال٣غآهُت وجىز٣ها اإلاٗاَضاث الضولُتٞ ،هي ال جىا ٌ٢ظىَغ
ؤلاؾالم٦ ،ما ؤجها جغجبِ ؤؾاؾا بدغٍاث الخٗبحر والاظخمإ ،و٦ظل ٪خ٣ى ١اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت
والاؾخ٣ال٦ ٫ما ؤجها جغجبِ بيبظ الٗى ٠وع٢ ٌٞم٘ الغؤي الخغ .بن مشل جل ٪الخ٣ى ١والخغٍاث ال بض
مً ؤن حك٩ل ـ و٣ٞا للٛىىش ي ـ مغ٦ؼ الخٗاٌل بحن اإلاؿلمحن والخىاع البىاء بحن اإلاجخم٘ والضولت.2
وفي عؤي الٗىاٞ ،ةن الخٗضصًت هي ٢بى ٫الازخال ٝالؿُاس ي والا٢خهاصي والضًني والٗغقي وٚحرَا،
ٞاالزخالَ ٝى مُل َبُعي بوؿاوي وخ ٤م٣ضؽ ألن ال٣غآن ال٨غٍم ٌكغًٖ الازخال ٝبجمُ٘ ؤهىاٖه ،
وختى الهىٍت والاهخماء ،وٍدضص ؾخت مباصت ؤؾاؾُت لخُىٍغ الخٗضصًت :
ـ ألاو ٫ؤن ؤلاؾالم لم ًىو ٖلى هٓام ؾُاس ي واظخماعي مسهىم ،ل٨ىه ًخًمً مباصت ٖامت.
والشاوي ـ ان ًيخسب الكٗب الخا٦م ٖبر الكىعي.
والشالض ـ بطا ما ؾمذ ؤلاؾالم بالخغٍت الضًيُتٞ ،مً باب ؤولى الؿماح بالخغٍاث ألازغي.
ؤما الغاب٘ ـ ٞهى ؤن الىاؽ ؾىاؾُت مً خُض الخ٣ى ١والىاظباث.
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والخامـ ـ ؤن ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ واظب ظماعي وصًني.
واإلابضؤ ألازحر ـ ؤن الخا٦م مؿئى ٫ؤمام مجخمٗه  ،بال ؤن مكغوُٖت الخٗضصًت ٖىضٍ جخىٖ ٠٢لى
ؤمغًٍ :
ألامط ألاوٌ ـ َى ٖضم مٗاعيتها ألؾـ ؤلاؾالم.
وألامغ الشاوي ـ ؤن ج٩ىن إلاهلخت الىاؽ ٖمىماُٞ ،ما ٖضا طلً ٪د ٤لؤلٞغاص وللمجخمٗاث والتي
جاصي صوعا مهما في جُىٍغ الخٗضصًت ،وحٗض نمام ؤمان يض جًُِ ٤الخغٍاث ووؾُلت لخض حؿلِ
الؿلُت.
ًلخو طلٖ ٪بض اللُُٖ ٠غٍباث في ٦خاب " ؤلاؾالم والضًم٣غاَُت " خىاع الكهغ  13م٘ ؾلُم
الٗىا  « :بن ؤلاٞاصة مً ججاعب ألامم في مجاالث جضاو ٫الؿلُت وجدضًض مضة والًت الخا٦م٣ٞ ،ه
ؾُاس ي ًخماش ى وعوح الٗهغ  ،ألن ؤلاؾالم ٞغى ُ٢ما ؾُاؾُت ًلتزم بها الخا٦م واإلاد٩ىم ٖلى خض
ؾىاء ».1
ؤما بطا ؤعصها جمُحز ؤلانالح ٖىض خؿً البىا م٣اعهت بٛحرٍ  ،ال ؾُما الخُاع اإلاىبشٖ ٤ىه واإلاٗانغ له
( الجهاصي الُ٣بي )ٞ ،ىالخٔ ؤن اإلضالح الؼُاس ي نىس البىا ًىؿلم مً اللانسة بلى الهطم
الؼُاس ي.
ٞغئٍت خؿً البىا في ؤلانالح الؿُاس ي ج٣ىم ٖلى بىاء خغ٦ت بؾالمُت حُٗض ج٣ضًم ؤلاؾالم
بهىعجه الكمىلُت ،وجاؾـ مً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝماؾؿاث ومضاعؽ وهىاصي ز٣اُٞت ،باإلياٞت
بلى الىُْٟت الضٖىٍت في اإلاجخم٘  ،ال٦دؿاب ؤٞغاص ظضص ،وجغبُتهم جغبُت قاملت جغاعي جىاػن بحن ألابٗاص
الغوخُت وألازالُ٢ت والغٍايُت والش٣اُٞت والٗلمُت.2
ًلؼم البىا مطاحل السنىة بلى زالر ضثِؼُت:
ألاولى  :مغخلت الخٗغٍ ٠باإلؾالم وؤنىله وُ٢مه وؤزال٢ه وهٓامه .
والثاهُت  :هي الخ٩ىًٍ الض ٤ُ٢ألٞغاص الخغ٦ت ؤلاؾالمُت ًخ٩ىن ٢اصعة ٖلى جدمل اؾخد٣ا٢اث
الضٖىة  ،وجمشلها بهىعة خُت وٞاٖلت .
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والثالثت  :هي الٗمل اإلاخىانل لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالجماٖت م٘ ؤلاقاعة بلى جضازل َظٍ اإلاؿخىٍاث
الشالزت وحكاب٨ها.1
وٍدؿلؿل مكغوٕ ؤلانالح لضي البىا مً ٖملُت بىاء الٟغص اإلاؿلم زم البِذ اإلاؿلمٞ ،اإلاجخم٘
اإلاؿلم وؤزحرا ب٢امت الخ٩ىمت اإلاؿل٨ت ،زم الىًَ ؤلاؾالمي ال٨بحر٩ٞ ،ل بٗ٣ت اعجٟٗذ ٖليها عاًت
ؤلاؾالم ،وؤزحرا وكغ الضٖىة بلى الٗالم ؤظم٘.2
وبطا ٧ان َظا اإلاكغوٕ ٌٗخمض ٖلى ؤصواث الضٖىة والتربُت والٗمل الجماعي اإلااؾس ي لالهدكاع
صازل اإلاجخم٘ٞ ،ةن الؿاا ٫ألابغػ ًخمشل في الخل٣ت التي جغبِ بحن بنالح اإلاجخم٘ وؤلانالح الؿُاس ي (
بنالح الؿلُت الؿُاؾُت ) ،بط ال جبضو َظٍ الخل٣ت بالىيىح طاجه ٦ما في الخل٣اث واإلاغاخل الؿاب٣ت.
ولٗل َظا الغابِ َى ما ؾٗت بالبىا بلى جىيُده في اإلاغاظل الالخ٣ت التي ونلذ ٞيها الجماٖت بلى
صعظت مً ال٣ىة والخًىع في اإلاجخم٘  ،وبضث مٗالم اإلاىاظهت الؿُاؾُت بُنها وبحن زهىمها ،والتي
جؼامىذ وبعَاناث ُ٢ام الضولت الُ٣غٍت وزغوط الاؾخٗماع مً مهغ ،وحؿُض هسب ؾُاؾُت وز٣اُٞت
جسخل ٠م٘ ؤلازىان في جهىعَا لُبُٗت الىٓام الاظخماعي والىٓام الؿُاس ي.3
وٍالخٔ في َظا الؿُا ١جإُ٦ض البىا ٖلى الٟترة الُىٍلت التي مً اإلاٟترى ؤن جإزظَا ٖملُت
ؤلانالح وبلى يغوعة الاؾخمغاع في ؤلانالح الٗام ،وٖضم الخعجُل في  ٠ُ٢الشماع الؿُاؾُت بال بٗض بلىٙ
مغخلت مخ٣ضمت في البىاء الخىُٓمي الخغ٧ي ،وَى بمشابت " الغوا " ٘ٞاإلاُلىبت للىجاح في الازخُاع
الؿُاس ي٣ً ،4ى ٫البىا « :وفي الى٢ذ الظي ً٩ىن ُٞه مى٨م ـ مٗكغ ؤلازىان اإلاؿلمحن ـ زالزماثت ٦خِبت
٢ض ظهؼث ٧ل منها هٟؿها عوخُا باإلًمان والُٗ٣ضة ،و٨ٞغٍا بالٗلم والش٣اٞت ،وظؿمُا بالخضعٍب
والغٍايت ،في َظا الى٢ذ َالبىوي بإن ؤزىى ب٨م لجج البداع ،وؤ٢خدم ب٨م ٖىان الؿماء  ،وؤٚؼو
ب٨م ٧ل ٖىُض ظباعٞ ،ةوي ٞاٖل بن قاء هللا ».5
ٌٗمل البىا و ٤ٞمنهاظه ؤلانالحي اإلاكاع بلُه ٖلى تهُئت ؤعيُت " للكغُٖت الؿُاؾُت " في خالت
بلىٚه مغخلت " الخإؾِـ للضولت والخ٩ىمت ؤلاؾالمُت"  ،بط ؤن الكغُٖت حؿدىض بلى عيا اإلاد٩ىمحن
بالؿلُت الخا٦مت ،وَظٍ ال ج٩ىن بال مً زال ٫بٖضاص ؤعيُت عؤي البىا ؤجها جبضؤ مً الٟغص وألاؾغة
واإلاجخم٘ ونال بلى ب٢امت الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت .
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بن جىاو ٫الكغُٖت مً َظٍ الؼاوٍت " عيا اإلاد٩ىمحن بىٓام الخ٨م " ًخ ٤ٟوما جغمي ألاصبُاث
الضًم٣غاَُت بلى جىنُ ٠الكغُٖت به ،ل ً٨مٟهىم الكغُٖت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي  ،وفي زُاباث مً
ًدبنى َظا ال٨ٟغ بلى مىُل ٤الخُاب وجإؾِؿه مً زال ٫ج٣ضًم همىطط للخ٨م وللمماعؾت الؿُاؾُت،
والتي ج٣ىم في ؤَم مىُل٣اتها ٖلى ٨ٞغة " هىٕ هٓام الخ٨م طاجه " الخالٞت "وُٞغة الخضاوٖ ٫لى الؿلُت
مً زال ٫آلُه الكىعي التي جخدَ ًٖ ٤٣غٍ ٤ما ٌٗغ ٝفي ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الؿني " بالبُٗت".
ووفلا لهصا الخطىضً ،لف الخؿاب ؤلاػالمي مىكفا ؤمام مجمىنت مً اإلاماضػاث الؼُاػُت
التي حشيل ؤػؼا للفىط السًملطاؾي مً دالٌ جبيُه لهسز مً ألافياض ؤهمها  :الخهسزًت الؼُاػُت،
وفىطة كبىٌ الخساوٌ نلى الؼلؿت ،واحترام حلىق ؤلاوؼان جبها لصلً  ،بش حماًت هصه الحلىق هى
الصي ٌشيل مىؿلم الخهسزًت وفىطة الخساوٌ نلى الؼلؿت .
وبُبُٗت الخا ٫هدب٘ الكغُٖت الؿُاؾُت في ال٨ٟغ الضًم٣غاَي مً زال ٫جد ٤٣مجمل الى٣اٍ
الؿاب ٤ؤلاقاعة بليها.
زمت بقاعاث مخٗضصة ٖلى اجساط البىا ـ مً خُض اإلابضؤ ـ َغاث ٤الٗمل الؿلمي للىنى ٫بلى الهضٝ
الؿُاس ي ( ب٢امت الخ٩ىمت اإلاؿلمت ) ،بط قاع ٥في الاهخساباث الىُابُت اإلاهغٍت ( ،وٞكل ،و٢ض اتهمذ
الجماٖت الخ٩ىمت بالتزوٍغ ) ،وجدضر ًٖ الىٓام الضؾخىعي وا٢ترابه مً الىمىطط ؤلاؾالمي في الخ٨م،
مىضخا ؤن اإلاُلىب َى حُٛحر ههىم في الضؾخىع وال٣اهىن ٧ي جخىا ٤ٞم٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت.1
ٌؿُُغ زُاب " الكغُٖت الؿُاؾُت " ٖلى ٨ٞغ البىا مً زال ( ٫جىيُده منهاط ؤلازىان بإجهم ال
ًُلبىن الخ٨م ألهٟؿهم بالًغوعةٞ ،ةن وظضوا مً َى ؤَل للخ٨م وجدمل الٗبء ٞؿىٟ٣ً ٝىن بلى
ظاهبه ،وبن لم ًجضوا ؟ )ٞ (2الخ٨م مً منهاظهم  ،وؾُٗملىن الؾخسالنه مً ؤًضي ٧ل خ٩ىمت ال
جىٟظ ؤوامغ هللا ٖؼ وظل ).3
وفي جهىع البىا إلاجاالث ؤلانالح ؤلاؾالمي اإلاُلىبت في اإلاجخم٘ والؿُاؾت والا٢خهاص ،هجض ؤهه
ً٣ضم ضئٍت بػالمُت بحخت  ،ج٣ىم ٖلى الالتزام ال٩امل بالخِ ؤلاؾالميٟٞ ،ي اإلاجخم٘ ًضٖى بلى مداعبت
الٟجىع والضٖاعة والازخالٍ في اإلاضاعؽ ،وبلى وكغ الخٗالُم ؤلاؾالمُت ،وبلى مداعبت الٚ ًٟحر ؤلاؾالمي
وبلى حجاب اإلاغؤة  ، ..والى٢ى ٝيض الش٣اٞت وألا٩ٞاع التي جسال ٠ؤلاؾالم.
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وفي الا٢خهاص ًضٖى البىا بلى الا٢خهاص ؤلاؾالمي وجدغٍم الغبا ،وب٢غاع الؼ٧اة وفي الىكام الؼُاس ي
بلى جؿبُم الشطَهت والالتزام بٗض مسالٟتها في الدكغَٗاث والؿُاؾاث.1
اإلاؿلب الثاوي  :الخؿاباث الاػدبهازًت اإلادشسزة .
وخؿب الباخض ؤخمض اإلاىنللي ( الظي اؾخٗمل ل ٟٔالاؾدبٗاصي )ٞ ،ةهه ًم ً٨اٖخباع زُاب
ؾُض ُ٢ب في الٗالم الٗغبي الخُاب اإلااؾـ لالؾدبٗاصًت اإلادكضصة ًٖ ؤلاؾالمُحن اإلاٗانغًٍ٧ ،ان
جدىله مً اللُبرالُت بلى ؤلاؾالمُت اإلادكضصة في خ٨م الغثِـ ظماٖ ٫بض الىانغٞ ،بنى م٩ىهاث ال٨ٟغ
اإلادكضص مً زال ٫سجىه وحٗظًبه اإلاخىخل اللظًً جدىال بلى ٣ٞه ؾُاس ي مدكضص مانل للٗى٠
والاوٗؼا.2٫
٣ٞض سجً ُ٢ب زم ؤٞغط ٖىه زم سجً مغة زاهُت بٗض خاصزت اإلايكُت التي اتهم ؤلازىان ٞيها
بمداولت اٚخُا ٫الغثِـ ظماٖ ٫بض الىانغ ،و٢ض اتهم ُ٢ب وآزغون بتهمت الاهخماء بلى جىُٓم ٖؿ٨غي
ؾغي ،وفي ٖام  1955خ٨م ٖلُه بالسجً إلاضة ٖ 15اما ٦ ،ما ؤزً٘ َى وآال ٝؤلازىان للخٗظًب
الكضًض مما جغٞ ٥يهم ظغوخا هٟؿُت ٖمُ٣ت ال جىضمل ٧ ،ل َظا ؤونل ؾُض ُ٢ب بلى الخىٓحر
لالؾدبٗاصًت الاؾدئهالُت اإلادكضصة بغ٣ٞت قٗاعاث " خا٦مُت هللا " و" ظاَلُت الٗالم "؛ ٟٞي ؾُا١
السجً جدىُ٢ ٫ب مً بؾالمي مٗخض ٫بلى مدكضص ،و٧ان لٗؼلخه ًٖ الٗالم الخاعجي ،وفي ْغوٝ
ًىمُت ياُٚت ووخكُت ومكاَضة اٚخُاٖ ٫كغاث مً ؤلازىان في مؿدكٟى السجً صوع مهم في لىم
الىاؽ ألاخغاع زاعط السجً الظًً لم ًضاٗٞىا ًٖ ؤلازىان اإلاٗظبحن واإلاًُهضًً صازله .
اٖخبر ؾُض ُ٢ب الىاؽ مكاع٦حن في الجغاثم التي ًغج٨بها الىٓام الؿُاس ي ،و٢ض ٦خب ٦خاباجه
الخإنُلُت الىٓغٍت خى ٫الاؾدبٗاص والاؾدئها ٫والاؾخٗالء ،ؤي ؤؾـ ال٨ٟغ اإلادكضص صازل ظضعان
السجً ،مشل في ْال ٫ال٣غآن ،ومٗالم في الُغٍ ،٤وَظا الضًً ،واإلاؿخ٣بل لهظا الضًً وٚحرَا.3
ًيبني اججاه ػُس كؿب نلى  :حخمُت اإلاىاحهت وضفؼ دُاض " مىخطف الؿطٍم " .
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الازخال ٝفي الخلُٟت ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت بحن ُ٢ب والبىا ٞ ،البىا َى ابً
الخالت ؤلاؾالمُت بامخُاػ مىظ نٛغٍ ،لم ٌٛاصعَا باججاَاث ٨ٞغٍت ؤو ؾُاؾُت مسخلٟت ؤو مٛاًغة ،بل بضؤ
بمكغوٖه ؤلانالحي مىظ مغخله مب٨غة مً ٖمغٍ ( بضاًت الٗ٣ض الشاوي ) ،و٢بل طل ٪ب٣ي مخإزغا
بالهىُٞت وقُىزها وبخإُ٦ضَا ؤَمُت " التربُت الغوخُت " وألازالُ٢ت.14
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ؤما ُ٢بٗٞ ،لى الغٚم مً ؤهه خ ٟٔال٣غآن ال٨غٍم مب٨غا ،ووكإ في ؤؾغة مخضًً ،بال ؤهه في
مغخلت الكباب ازخلِ باألوؾاٍ الش٣اُٞت والؿُاؾُت وال٨ٟغٍت اإلاسخلٟت ،وجى٣ل في جهىعاجه ال٨ٟغٍت
واَخماماجه الش٣اُٞت وألاصبُت ،وختى اهخماءاجه الؿُاؾُت٢ ،بل ؤن ًيخهي به اإلاُا٧ ٝاجبا بؾالمُا ،زم
32
ًٖىا في ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن في طعوة مىاظهتها الىٓام الىانغي
وفي مغخلت اإلاىاظهت الؿُاؾُت ،بل في طعوتها ألامىُت وؤلاوؿاهُت٢ ،ضم ؾُض ُ٢ب عئٍخه
لئلنالح ،ؤو بٗباعة ؤص ١للخُٛحر الجظعي ،بما ٌؿض الٟغا ٙوٍٟؿغ لجماٖخه وؤههاعَم َبُٗت اإلاغخلت
التي ًسىيىجها ،وؤؾباب اإلادىت .
ل٣ض خا ٔٞؾُض ُ٢ب ٖلى " الهُ٩ل الٗام " إلاغاخل ؤلانالح لضي البىا ،وجدضًضا بىاء الجماٖت
ؤلاؾالمُت التي جخُىع اظخماُٖا زم ؾُاؾُا ،ل٨ىه ؤٖاص حٗغٍ ٠وبىاء ٧ل مغخلت بهىعة مسخلٟت ،
جدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاىاظهت الؿُاؾُت الجضًضة.4
ًم ً٨الخ٣اٍ الٟاع ١الجىَغي بحن جهىع الغظلحن ال٩امً في لب اإلاكغوٕ ؤلانالحي ٞ ،البىا ًغ٦ؼ
ٖلى خماًت اإلاجخم٘ وم٩ىهاجه بالضعظت الغثِؿُت مً اظخُاح الخٛغٍب ،وٖلى ألاصواث واإلاٟاَُم والُ٣م
الاظخماُٖت بضعظت عثِؿُت.
ؤما ُ٢ب ُٞ ،خمغ٦ؼ في ؤ٩ٞاعٍ خى ٫الجاهب الؿُاس ي واإلاٟهىم الخا٦م لضًه َى " الحاهمُت" بط
ًجٗله الٗىىان الغثِـ للمكغوٕ ؤلاؾالمي ،م٣ابل " " الجاهلُت "  ،وهي بمشابت الاؾم الخغ٧ي للىٓم
والُ٣م واإلاٗاًحر وألاخىا ٫التي جسال ٠الكغَٗت ؤلاؾالمُت.5
بغػث عئٍت ٖلى مغاخل ،ومً زالٖ ٫ضة ٦خاباث ،ؤَمها مجلضٍ الطخم " في قالٌ اللطآن "،
ل ً٨ال٨خاب ألا٦ثر ٦شاٞت وجغ٦حزا في مىيىٕ الخُٛحر ،والظي ؤنبذ مغظٗا عثِؿُا ُٞ ،ما بٗض لخغ٧اث
ؤلاؾالم الؿُاس ي َ ..ى" مهالم في الؿطٍم " ،و٢ض اؾخمض ُ٢ب ؤٚلب ٣ٞغاث ال٨خاب مً مجلضاث " في
قالٌ اللطآن " ،مذططا " اإلاهالم " لُ٩ىن صؾخىع اإلاىاظهت م٘ الؿلُت ،وبٗباعة ؤزغي "هخاب فله
اإلاطحلت ".
وبطا ٧ان ُ٢ب ًىا ٤ٞالبىا في ؤن الخُٛحر ًبضؤ مً الٟغص زم اإلاجمىٖت ٞ ،اإلاجخم٘ وؤزحرا الضولت،
1
ٞةهه ًهب في ٢لب ٧ل مغخلت مً َظٍ اإلاغاخل مفهىم الحاهمُت وٍهبٛها بالُاب٘ الؿُاس ي
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( ًً٘ مٟهىم الحاهمُت ألاؾاؽ ال٣ٟهي ـ الىٓغي " لئلؾالم الُ٣بي " بالخىخُض الخام بحن
ؤلاؾالم والٗمل الؿُاس ي ٖلى هدى مظَل في قمىله ونغامخه ،وٍبضؤ طل ٪الضمج بضمج مُل ٤بحن
ؤلاؾالم ومؿإلت جدُ٨مه وخضٍ في قئىن الخُاة ،بدُض جهبذ الخُاة جُبُ٣ا لئلؾالمٞ ،مبضؤ
الحاهمُت ًهبذ َى( الُٗ٣ضة وَى ؤلاؾالم  ،ولِـ وعاءٍ مً َظا الضًً ٧له بال الخُبُ٣اث والخٗغٍٟاث
) ،2وبٗباعة ؤزغي ٞ ،ةن قهاصة " ؤن ال بله بال هللا " التي جدضص بؾالم اإلاغء ،حؿاوي " ( ؤن حٗىص خُاة
البكغ بجملتها بلى هللا ،ال ًً٣ىن َم في ؤي ش يء مً قئىجها وال في ؤي ظاهب مً ظىاهبها مً ٖىض
ؤهٟؿهم ،بل ًغظٗىا ٞيها بلى خ٨م هللا لُدبٗىٍ  [ ...ومً زم ٞهي ] جيص ئ مىهجا ٧امال للخُاة خحن جُب٤
في ٧ل قئىن الخُاة )ٞ ،3خهبذ الخُاة ٧لها ٞغوٖا مً شجغة الضًً بإن جهبذ مجاال لخُبُ ٤ألاخ٩ام
ؤلالهُت وخضَا ،وج٨خمل الهىعة بىنم ٧ل مً ًىاػٕ خ ٤هللا في الخا٦مُت بالٟ٨غ .وال جخُلب َظٍ
اإلاىاػٖت ؤ٦ثر« مً جىدُت قغَٗت هللا ًٖ الخا٦مُت ،وؤن ج٩ىن ظهت ؤزغي ٚحر هللا هي مهضع الؿلُان
 ..ولى ٧ان َى مجمىٕ ألامت ؤو مجمىٕ البكغٍت ». 4
وبٗض ؤن ًٟغ ٙمٟهىم الخا٦مُت البكغ مً بعاصتهم اإلاؿخ٣لتً ،ىانل ٖملُت الضمج بحن ؤلاؾالم
والؿُاؾت  ،وٍهبذ َظا الضمج ؾُاؾُا نغاخت م٘ جدىٍل اججاٍ الىٓغ مً ُٖ٣ضة ألاٞغاص بلى " ُٖ٣ضة
" اإلااؾؿاث وؤولها الضولتٞ " .اإلؾالم الُ٣بي" ًا٦ض للجمُ٘ ؤهه ال ً٣هض «  ِ٢ؤن ً٨غٍ الىاؽ ٖلى
اٖخىاُ٣ٖ ١ضجه ٞ ...هى حهض ٝابخضاء بلى بػالت ألاهٓمت والخ٩ىماث التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ خا٦مُت البكغ
للبكغ ( ؤي ال خا٦مُت هللا ) وٖبىصًت ؤلاوؿان لئلوؿان  ..بن الىٓام الظي الظي ًد٨م البكغ في ألاعى
ًجب ؤن ج٩ىن ٢اٖضجه الٗبىصًت هلل وخضٍ ،وطل ٪بخل٣ي الكغاج٘ مىه وخضٍ  ،زم لُٗخى٧ ٤ل ٞغص ـ في
ْل َظا الىٓام الٗام ـ ما ٌٗخى٣ه مً ُٖ٣ضة  ،وبهظا ً٩ىن الضًً ٧له هلل  ،ؤي ج٩ىن الضًىىهت والخًىٕ
والاجبإ ٧لها هلل ». 5
واإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ٖىضٍ لِـ « َى الظي ًًم ؤهاؾا ٌؿمىن ؤهٟؿهم " مؿلمحن" بِىما قغَٗت
ؤلاؾالم لِؿذ هي ٢اهىن َظا اإلاجخم٘ » ..وبهما « اإلاجخم٘ الظي ًُبُٞ ٤ه ؤلاؾالم ُ٣ٖ ..ضة وٖباصة،
قغَٗت وهٓاما ،وزل٣ا وؾلى٧ا » ،6بهغ ٝالىٓغ ًٖ ُٖ٣ضة الؿ٩ان ،وَ٨ظا ًً٘ مٟهىم الخا٦مُت
ؤؾـ خهغ الشطنُت الؼُاػُت في ًض مً  ..مُب٣ي الكغَٗت ؤلالهُت .7
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«
وٍخُلب َظا الضمج اإلاُل ٤بحن ؤلاؾالم والضولت ،وبحن الضولت واإلاجخم٘ ،جىؾُ٘ مؿإلت
الكغَٗت " بلى مضي م٩افئ  ،بدُض حكمل " الخهىعاث واإلاىاهج والُ٣م واإلاىاػًٍ والٗاصاث والخ٣الُض
».2)1
( اإلاٟهىم آلازغ الخا٦م في جهىع ُ٢ب للخُٛحر َى " اإلافاغلت "  ،وٍ٣هض به ؤلانغاع ٖلى جد٤ُ٣
الضولت ؤلاؾالمُت واضخت الهىٍت والدكغَٗاث والؿُاؾاث ،والتي حٗلً التزامها بالكغَٗت ؤلاؾالمُت
بهىعة واضخت ،ونسم اللبىٌ بالسدىٌ في اللهبت الؼُاػُت ؤو الخىاػ ًٖ ٫ش يء مً اإلاكغوٕ
ؤلاؾالمي ،ؤو الخ٨ٟحر بااللخ٣اء في " مىخه ٠الُغٍ " ٤م٘ الُغ ٝآلازغ.3
وَى ال ًتر ٥مجاال في زُابه لاللخ٣اء م٘ الغاًَ الؿُاس ي  ،وَصخً مىار الخغ٦ت ؤلاؾالمُت
للؿحر باججاٍ مؿغب واخض  :اإلاىاظهى ختى الىهغ ،وٍجٗل مً ٖىىان اإلاٗغ٦ت الؿُاس ي ناعما خاصا :بما
ؤلاؾالم ؤو الجاَلُت٢ ،اثال « :لِؿذ وُْٟت ؤلاؾالم ،بطا ،ؤن ًهُلر م٘ الخهىعاث الجاَلُت الؿاثضة
في ألاعى ».4
وخغنا مً ُ٢ب ٖلى ٖلى حٗغٍٖ ٠ىىان اإلاٗغ٦ت ومؿاعبها الغثِؿُت وٖضم الىلىط في ؾُا١
نغاٖاث ٨ٞغٍت وؾُاؾُت مسخلٟت ؤو ٞغُٖت؛ ٞةهه ًا٦ض ؤن اللطآن هى اإلاىبو الطثِؽ للمشطوم
ؤلاػالمي ،وؤن الترار والىكطٍاث وألافياض لِؼذ ملعمت للؿلُهت اإلاامىت.5
ُٞما ًغُ٢ ٌٞب ج٣ضًم جهىع الخغ٧اث ؤلاؾالمُت هٓغاث و٢ىالب للخ٨م وحكغَٗاث للخُاة،
مٗخبرا ؤن طل ٪بمشابت جغ ُ٘٢إلاك٨الث وؤػماث ألاهٓمت الجاَلُتٞ ،خل ٪الىٓغٍاث والخهىعاث ال جإحي بال
بٗض ؤن ً٣غ اإلاجخم٘ وج٣ام الضولت باإلؾالم ُٖ٣ضة وقغَٗت ومنهاظا.7) 6
ومً دالٌ بحطاء ملاضبت بحن دؿاب البىا وكؿب هالحل ؤهه :
( ج٣بل الٗضًض مً الخدلُالث بظماال ٨ٞغة ؤلاؾالمُت الىاخضةٞ ،ىظىص ازخالٞاث وٖضم وظىص
ق٩ل واخض ال ٌٗني ٖضم وظىص مؼاًا مكتر٦ت لئلؾالمُت ٦جزٖت ؾُاؾُت ،وَكتر ٥مٗٓم الاؾالمُحن بطا
لم ً ً٨ظمُٗهم باإلاؼاًا الخالُت :
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 1ـ ًمُل ؤلاؾالمُىن بلى الدكضًض ٖلى الىهج ألازالقي لىٓام الخ٨م الؿُاس ي واإلاجخم٘
والا٢خهاص.
 2ـ ًمُل ؤلاؾالمُىن بلى الدكضًض ٖلى مىاؾبت ؤلاؾالم والىهىم ؤلاؾالمُت ،ووظهاث هٓغَما
الضهُىٍت ألازغي ال بلى جٟؿحر عئٍت ٖاإلاُت بضًلت للمؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن ٞدؿب ،وبهما ؤًًا جُىٍغ
بَاع ٦لي وميسجم لٟهم ألابٗاص اإلااصًت والغوخُت للىظىص ؤلاوؿاوي وَىضؾت الغئي وألاٖما ٫مً ؤظل
الهىاب الؿُاس ي والاظخماعي والا٢خهاصي.
 3ـ ًمُل ؤلاؾالمُىن بلى الاٖخ٣اص بهالح بغهامجهم لىٓام ؾُاس ي واظخماعي وا٢خهاصي ٢اثم ٖلى
ؤلاؾالم وامخال٦ه ألاظىبت ًٖ ٧ل ٖلل الش٣اٞت الٗلماهُت واليؿبُت الخضًشت ؤو الخلى ٫لها.
 4ـ ًمُل ؤلاؾالمُىن بلى ع ٌٞجسهُو الضًً وٖلمىت اإلاٗغٞت والخُاة واليؿبُت ألازالُ٢ت.
 5ـ ًمُل ؤلاؾالمُىن بلى الالتزام ال٣ىي باإلاؿاٖضة في جىُٟظ هماطظهم لئلؾالم الؿُاس ي اإلاخجظعة
في طا٦غة مكتر٦ت ٌك٩لها هجاح اإلاشا ٫اإلاضوي في ال٣غن الؿاب٘ مً ظهت  ،والى٨ؿاث الاؾخٗماعٍت وما
بٗض الاؾخٗماعٍت مً ظهت ؤزغي.1
ولظلً ( ٪جاص ٫بٌٗ الباخشحن بإن م٣اعبتي البىا وؾُض ُ٢ب مخ٣ٟخان في ألانى ٫والجىَغ،
وبن ازخلٟخا في الٟغوٕ والك٩لُاث ،في خحن ًغي ( ٚحرَم )2ؤن الدكابه بحن اإلا٣اعبخحن َى في" الهُ٩ل
الٗام " لخهىع ؤلانالح الؿُاس ي واإلاالمذ الٗامت إلاغاخله اإلاخخالُت ،ل٨نهما ًسخلٟان في ظؼء ٦بحر مً
اإلاًمىن والٗىاوًٍ الٟغُٖت اإلاازغةٞ ،هال ًٖ ازخال ٝاإلاٟاَُم الخا٦مت في ٧لخا اإلا٣اعبخحن.
ما خاٖ ٔٞلُه ُ٢ب في م٣اعبت خؿً البىا َى الالتزام بىحىز حمانت جدبنى الخؿاب ؤلاػالمي،
وجسنى اإلاجخمو بلُه ،وحهمل نلى الهمل بإحيام ؤلاػالم وضىال بلى بكامت الحىىمت ؤلاػالمُت  ،لً٨
ُ٢ب ٢ام ـ في اإلا٣ابل ـ بخٟغَ ٜظؼء ٦بحر مً مدخىي طل ٪الخهىع ٚاعؾا مٗاوي ظضًضة جيب٘ مً الخإُ٦ض
ٖلى مفهىم الحاهمُت ؤلالهُت في مىاحهت الجاهلُت  ،م٣ضما مىا ٠٢مسخلٟت ججاٍ اإلاجخم٘ والىٓام
(البِئت التي جخدغٞ ٥يها الجماٖت ؤلاؾالمُت) ،وٍغ٦ؼ ٖلى جغبُت ألاًٖاء جغبُت بؾُماهُت ناعمت ،جخسللها
مغخلت اإلادىت والخىسُل الؾخسالم" الُلُٗت اإلاامىت" ).3
اإلاؿلب الثالث  :الخؿاب الؼلفي .
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جمثل الجماناث الؼلفُت الامخسازاث الحسًثت ألجبام ؤلامام ؤحمس بً حىبل وابً كُم
الجىظٍت وابً جُمُت ومحمس بً نبس الىهاب ،ولهم وحىزهم الباضظ في ول السوٌ ؤلاػالمُت
وداضحها.
ًلىٌ ؤهطاض الحطهت الؼلفُت بن هسفهم  «:حٗغٍ ٠الىاؽ بضًنهم الخ ،٤وجدظًغ اإلاؿلمحن مً
الكغٖ ٥لى ازخال ٝمٓاَغٍ ،ومً البضٕ وألا٩ٞاع الضزُلت وألاخاصًض اإلاى٨غة واإلاىيىٖت ،ومً زم
بخُاء الخ٨ٟحر ؤلاؾالمي الخغ ،في خضوص وبَاع ال٣ىاٖض ؤلاؾالمُت  ،وجُب٣ي خ٨م هللا في ألاعى».1
وَٗخ٣ض الؿلُٟىن ؤن ؾبب ط ٫اإلاؿلمحن َى ازخالٞهم في ٞهم ؤلاؾالم ،وحٗهبهم وظمىصَم ٖلى
آعاء اإلاظاَب ألاعبٗت ،زم جىاخغَم في ٦شحر مً الٟتراث ،وج٣اجلهم ؤخُاها بؿبب الخالٞاث اإلاظَبُت.
وٍطي الخُاض الؼلفي ؤن الهىزة بلى السًً الحم لً جخم بال بالؼبل آلاجُت :
 1ـ جهُٟت الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت مً آعاء الجماٖاث التي ٌٗخبروجها ٞغ ١الًاللت ،وجهُٟت اإلاظاَب
ؤلاؾالمُت مً الاظتهاصاث الخاَئت ،وجهُٟت ٦خب الخٟؿحر والخضًض.
 2ـ ٞخذ باب الاظتهاص مً ظضًض  ،وٖضم الالتزام ـ بالًغوعة ـ بٟخاوي اإلاظاَب ألاعبٗت اإلاٛغوٞت.
 3ـ وكغ الىعي ؤلاؾالمي الصخُذ  ،وَى ًغج٨ؼ ث ٦ما ًغون ـ ٖلى ق٣حن :
ؤ ـ الخىخُض ،وبسانت جىخُض الغبىبُت ،بإن جامً باهلل عبا زال٣ا ل٩ل ش يء ،وجىخُض ألاؾماء
والهٟاث ،بإن جامً بهٟاث هللا وؤؾماثه ،صون جدغٍ ٠ؤو ج ٠ُُ٨ؤو جإوٍل ،وجىخُض ألاولىَُت بةٞغاص
هللا بالٗباصة والضٖاء وال٣ؿم والاؾخٗاطة والىظع.
ب ـ الاجبإ  :بمٗنى ؤن ًسو ؤلاوؿان اإلاؿلم عؾى ٫هللا ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ باإلجبإ  ،م٘
ؤلاًمان بان مدمضا بكغ ٦ؿاثغ البكغً ،ىحى بلُه ،وؤهه مبل ًٖ ٜعبه ولِـ له مً ألامغ ش يء ،وؤن
مدمضا ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ ظاء وخُُحن ال٣غآن والؿىتٞ ،مً عص الشابذ الصخُذ مً الؿىت ً٩ىن
٦مً عص ال٣غآن ال٨غٍم ،ألن الؿىت جٟؿحر آًاث ال٣غآن  ،وٍغي الؿلُٟت ؤن بجبإ الغؾى ٫ـ نلى هللا
ٖلُه وؾلم ـ َى الؿبُل لخد ٤ُ٣جىخُض هللا وهُل عياٍ ومدبخهٞ ،ال ًجىػ ؤن هخل٣ى ؤمغا ؤو جهُا مً
ٚحرٍ ،ألهه َى اإلاكغٕ بإمغ هللا لجمُ٘ قغون الخُاة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت.
وٍضٖى الؿلُٟىن بلى خب الغؾى ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ بالتزام َضًه وَاٖخه وٖباصة هللا بما قغٕ ال
باألَىاء والبضٕ.
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ػمً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظٍ ألانى ٫وبزغاظها بلى خحز الىظىص ـ في عؤي الؿلُٟحن ـ ال بض مً وظىص عظا٫
1
ًيكئىن ٖلى قا٧لت الُغاػ ألاو ٫والؿل ٠الهالر  ،وٖلى اإلانهاط الؿلٟي الظي به الٗؼ والؿُاصة
*

لخىيُذ ٨ٞغة الخُاب لضي الاججاٍ الؿلٟيٌ ،كحر ؤخمض بً ٖبض الغخمً بً ٖشمان ال٣اض ي
بلى ؤن اإلا٣هىص بمهُلر زُاب ؤمغان:
ؤحسهما :ظملت ألانى ٫واإلاباصت التي ًىاصي بها اإلاخهضون إلاكغوٕ ما .

الثاوي  :ظملت آلاصاب اللٛىٍت والىؾاثل الٗملُت التي ًخظعٖىن بها ،لخبلُ ٜصٖىتهمٞ ،الخُاب
خالت بكغٍت جخمشل اإلاباصت وجخمٓهغ بالؿلى ٥صون ؤن ًىٟهل اخضَما ًٖ آلازغ٦ ،ما ٧ان ؤلاًمان
هٟؿه ٢ىال وٖمال.2
ً٣ى ٫ـ ؤخمض بً ٖبض الغخمً بً ٖشمان ال٣اض ي « :وخحن هخ٣ضم ـ بلى اإلاؿلمحن زانت ،وبلى
الىاؽ ٧اٞت ـ بضٖىجىاٞ ،ال بض ؤن ههى ٙزُابا ًجم٘ ٖىانغ ال٣بى ٫اإلاسخلٟت التي خىاَا الخُاب
(ال٣غآوي ـ الىبىي ) واؾخٗمله اإلاجضصون اإلاى٣ٞىن مً ؾل ٠ألامت ،وال بض ؤن ً٩ىن الخُاب اإلا٣ترح
بذجم اإلاكغوٕٞ ،ةن صًً ؤلاؾالم مكغوٕ الخُاة الضهُا اإلاؿخىٖب ل٩اٞت مىاقُها ،اإلاىخٓم ل٩اٞت
جٟانُلها ،اإلاٟط ي بلى ؾٗت الضهُا وآلازغة ،بن مً قإن َظا الخُاب بطا اجطخذ مٗاإلاه واؾدخابذ
م٣انضٍ ؤن ًشمغ زمغاث ُٖٓمت  ،مً ؤَمها :
ـ وخضة اإلاؿلمحن الظخمإ صٖاتهم ٖلى ٧لمت ؾىاء.
ـ اهدكاع ؤلاؾالم ل٩ىهه ًغص الغوح بلى الضٖىة وٍسلهها مً آٞاتها اإلاترا٦متٞ ،خٗىص ًٚت َغٍت
طاث ؤل ٤ووهج وظاطبُت ٦ما ٧اهذ ؤو ٫مغة ».3
وٍداو ٫الباخض خؿً الغقُضي** بُٖاء ٨ٞغة ًٖ الؿلُٟت ٣ُٞى ٫ؤهه « ٖىض الخضًض ًٖ
الؿلُٟت ًجب ؤن هٟغ ١بحن مؿخىٍحن في الخٗامل م٘ َظا اإلاهُلر ،بحن ال٨ٟغة هٟؿها وبحن جُبُ٣اتها
في اإلاجا ٫الىا٢عي والٗملي.
ففي اإلاؼخىي ألاوٌ :هجض ؤن الؿلُٟت هي مىهج ٨ٞغي لٟهم ؤلاؾالم ،له ٢ىاٖض وؤنى،٫
واإلا٣هىص به عئٍت ال٣غآن والؿىت وجُبُ٣هما بمىٓىع وٞهم الؿل ٠الهالر وَى الصخابت ـ عيىان هللا
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ٖليهم ـ والخابٗىن وجابٗى الخابٗحن؛ ؤي ال٣غون الشالزت ألاولى ،ومً جبٗهم وؾاع ٖلى ههجهم بلى ًىم
الضًً .وج٣ىم ال٨ٟغة الؿلُٟت ٖلى مجمىٖت ٢ىاٖض ًُلٖ ٤ليها مىهج الخل٣ي ،ومنها٧ :ل ما وا ٤ٞال٨خاب
والؿىت ًخم بزباجه وما زالٟهما ًبُل ،وال مٗهىم بال الغؾى ٫ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ ٦ما ؤن بظمإ
الؿل ٠حجت قغُٖت ملؼمت للخل ،٤وال ج٣غ الؿلُٟت ٢ىال وال ج٣بل اظتهاصا بال بٗض ٖغيه ٖلى ال٨خاب
والؿىت وؤلاظمإ ،وال حٗاعى ال٣غآن والؿىت بٗ٣ل ؤو عؤي ؤو ُ٢اؽ وٚحر طل ٪مً ال٣ىاٖض ...
ؤما اإلاؼخىي الثاوي في فهم الؼلفُت ٞ :هى الخضًض ًٖ جُبُ٣اتها اإلاٗانغة ٖلى ؤعى الىا، ٘٢
ُٞجيء الازخالٖ ٝىض ون ٠الىا ٘٢وُُٟ٦ت الخٗامل م٘ َظا الىن.٠
وهدُجت لهظا الازخالْ ٝهغث الؿلُٟاث اإلاخٗضصة ؛ ٞهىا ٥الؿلُٟت الجهاصًت؛ وهي التي جغي
الجاهب الٗؿ٨غي م٣ضم للخٗامل م٘ الىا ٘٢واؾخدًغث الىهىم الكغُٖت التي جشبذ به هٓغتها َظٍ،
و٦ظلٖ ٪ىض الخضًض ًٖ الؿلُٟت الٗلمُت والؿلُٟت ؤلانالخُت  ،وختى الؿلُٟت الخامُت التي ًىٓغ
بليها ؤجها مىالُت للخ٩ىماث ٞ ،ةن قغُٖتها وألاصلت ٖليها حؿخسغظها بالُغٍ٣ت هٟؿها التي جخل٣اَا
الؿلُٟاث ألازغي ،ل٨نها جىٓغ للىهىم التي جىظب َاٖت ولي ألامغ وحٛلبها وَ٨ظا ».1
جمشل الجماٖاث الؿلُٟت الامخضاصاث الخضًشت ألجبإ ؤلامام ؤخمض بً خىبل ،وابً ُ٢م الجىػٍت
وابً جُمُت ومدمض بً ٖبض الىَاب ،ولهم وظىصَم الباعػ في ٧ل الضو ٫ؤلاؾالمُت وزاعظها.2
ؤوال ـ الخُاض الؼلفي الخللُسي ومىكفه مً السًملطاؾُت .
ٌؿخسضم مهُلر " الؿلُٟت الخ٣لُضًت " ؤو " الٗلمُت ؤو الؿلُٟت الؿلُىٍت " لئلقاعة بلى اججاٍ
واؾ٘ ٖغٌٍ ،صازل الجماٖاث والخغ٧اث الؿلُٟت ٖمىماً ،دبنى زُابا جهالخُا ومؿاهضا لكغُٖت
الخ٩ىماث الٗغبُت ،وَؿدى ًٖ ٠٨اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾت  ،ؾىاء في الاهخساباث الىُابُت ؤو
اإلاؿحراث واإلآاَغاث والبُاهاث الؿُاؾُت.
وٍا٦ض َظا الاججاٍ الغثِـ وجغ٦حزٍ ٖلى الكاون الضًيُت ( بخصخُذ ٖ٣اثض اإلاؿلمحن وبصعا٧اتهم
ال٣ٟهُت وال٨ٟغٍت خى ٫ؤلاؾالم ) ووكغ وعي ٖام بؾالمي ًدبنى م٣ىالث اإلاضعؾت الؿلُٟت ( َظٍ ) في
قتى قاون الخُاة.
بال ؤن الغانض واإلاغا٢ب لهظا الاججاٍ ًلخٔ بهىعة واضخت ومباقغة اإلاٟاع٢اث التي ًٞ ٘٣يها
ؾىاء ٖلى نُٗض الخُاب ؤم اإلاماعؾت ٞ ،هى وبن ٧ان ًدبنى ابخضاء مٟهىما قامال ومهُمىا لئلؾالم،
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ًجٗل الؿُاؾت ظؼءا ال ًخجؼؤ مىه ،بال ؤهه في الى٢ذ هٟؿه ًخبرؤ مً الٗمل الؿُاس ي ومً ؤَمُتهً
وٍهىع الخُاة الؿُاؾُت اإلاٗانغة ب٨خلت مً " الؿىاص " و" الٓالم " و" الخغوط ٖلى ٢ىاٖض الكغَٗت".1
ًدبنى الخُاع الؿلٟي زُابا مٛل٣ا ب٢هاثُا مً آلازغ ،ؾىاء في الٛغب ؤو في ألاًضًىلىظُاث
الٗلماهُت في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي  ،وٍمخاػ بجزٖت مدآٞت وج٣لُضًت خاصة في الكاون الاظخماُٖت
والش٣اُٞت والؿُاؾُت ،ججاٍ اإلاغؤة وخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاضهُت والؿُاؾُت ...
ٖلى نُٗض الخًىع والضوع ٣ٞض قهض الخُاع الؿلٟي الخ٣لُضي اهدكاعا واػصَاعا واضخا في
مجخمٗاث ٖغبُت وبؾالمُت ،بسانت بٗض ٞترة الؿبُٗيُاث بٗض الشىعة الىُُٟت ،وؾاَمذ اإلااؾؿت
الضٖىٍت التي ؤوكاتها الؿٗىصًت في ؤما ً٦مسخلٟت مً الٗالم في وكغ ال٨ٟغ الؿلٟي٦ ،ما ؤصث مغخلت
البىاء والخٗمحر في الخلُج الٗغبي زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة ،وما جُلبخه مً مهىُحن وٖما ٫بلى جإزغ ٞئاث
اظخماُٖت ٖغبُت ٖغًٍت بالخُاب الؿلٟي ومًامُىه .
بغػث ماؾؿت " َُئت ٦باع الٗلماء في الؿٗىصًت " بىنٟها بخضي اإلااؾؿاث الغثِؿُت التي
قاع٦ذ بٟٗالُت في بىاء الخُاب الؿلٟي الخ٣لُضي ،وَىا ٥مؿاَمت الكُش " هانغ الضًً ألالباوي "
وجالمُظٍ ومضعؾخه ،بسانت في الخٗاَي م٘ الكإن الؿُاس ي.2
ؤما ًٖ السًملطاؾُت في الخؿاب الؼلفي ُٞ.دبنى الخُاع الؿلٟي الخ٣لُضي ؤ٩ٞاعا ؾُاؾُت
مدكضصة طاث مىخى جٟ٨حري ججاٍ الضًم٣غاَُت ومٟهىم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في الاهخساباث الدكغَُٗت
والىُابُت بهىعة زانت  ،بط ًا٦ض ألالباوي ٖلى ٟ٦غَا وزغوظها ًٖ ؤلاؾالم ب٣ىله  « :ؤما الاهخساباث
الؿُاؾُتٞ ،هي بالُغٍ٣ت الضًم٣غاَُت خغام ال ججىػ  ،واإلاجالـ الىُابُت التي ال جدخ٨م بلى ٦خاب هللا
وؾىت عؾىله  ،بهما جخدا٦م بلى ألا٦ثرًت ٞهي مجالـ َاٚىجُت ال ًجىػ الاٖترا ٝبهاًٞ ،ال ًٖ ؤن
ٌؿعى اإلاؿلم بلى بوكائها ،وٍخٗاون في بًجاصَا ،وهي جداعب قغٕ هللا وألجها َغٍ٣ت ٚغبُت مً نى٘
اليهىص والىهاعي ،وال ًجىػ قغٖا الدكبه بهم ».3
ؤما الخهسزًت الؼُاػُت وال٨ٟغٍتُٞ ،ا٦ض ألالباوي ٖلى ؤجها ٞغٕ مً الضًم٣غاَُت ،وهي ٢ؿمان:
ـ حهسزًت ػُاػُت وحهسزًت فىطٍت نلاثسًت ،ؤما الخٗضصًت الٗ٣اثضًتٞ ،مٗىاَا ؤن الىاؽ في ْل
الىٓام الضًم٣غاَي لهم الخغٍت في ؤن ٌٗخ٣ضوا ما ٌكاءون ،وٍم٨نهم الخغوط مً ؤلاؾالم بلى ؤي ملت
ؤزغي ،ختى لى ٧اهذ حهىصًت ؤو ههغاهُت ؤو اقتراُ٦ت ؤو ٖلماهُت ،وجل ٪هي الغصة بُٗنها.
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ؤما الخٗضصًت الؿُاؾُتٞ ،هي ٞخذ اإلاجا ٫ل٩اٞت ألاخؼاب ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤ٩ٞاعَا وٖ٣اثضَا
لخد٨م اإلاؿلمحن ًٖ َغٍ ٤الاهخساباث وَظا ُٞه مؿاواة بحن اإلاؿلم وٚحرٍ ،وَظا زال ٝلؤلصلت
الُُٗ٣ت التي جدغم ؤن ًخىلى اإلاؿلمحن ٚحرَم ،وألن الخٗضصًت جاصي بلى الخٟغ ١والازخال ٝاإلاىظب
لٗظاب هللا.1
وبطا ٧ان الخهىع الؿُاس ي للؿلُٟت الخ٣لُضًت ً٣ىم ٖلى جٟ٨حر اإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت
والاؾدى٩ا ًٖ ٝاإلاكاع٦ت الؿُاؾُت  ،وع ٌٞمبضؤ الخٗضصًت الخؼبُتٞ ،ةن الخ٣لُضًحن ًغًٞىن الٗمل
اإلاؿلر ٖلى الى ٌُ٣مً الؿلُٟحن الجهاصًحن ،وٍىضصون به وَٗخبرون مً ً٣ىم به مً الخىاعط
والًالحن ،وٍهغون ٖلى ؤن الٗال٢ت م٘ الخا٦م جخمشل بالُاٖت والاههُإ والىهُدت الؿغٍت ،مً صون
ال٣بى ٫بالخ٣ى ١الؿُاؾُت واإلاضهُت مً اإلاٗاعيت وخ ٤الخٗبحر والخجم٘ ٖ ..لى اٖخباع ؤن َظٍ ظمُٗها "
بضٕ ٚغبُت " لِؿذ مً ؤلاؾالم في ش يء وجدىافى وألاخ٩ام الكغُٖت.2
وو٣ٞا لهظٍ اإلا٣ىماثٞ ،ةن عئٍت الؿلُٟت الخ٣لُضًت للخُٛحر جخمشل باالبخٗاص ًٖ الكإن الؿُاس ي
والتر٦حز ٖلى مبضؤ ًُل٣ىن ٖلُه " الخهُٟت والتربُت " ٖلى ٢اٖضة " اجبإ الؿل ٠الهالر" ،وع" ٌٞ
البضٕ في الضًً" ما ًجٗل مً الاَخمام بدىُ٣ت ؤصبُاث الُٗ٣ضة وال٣ٟه والكغَٗت ؤلاؾالمُت قٛال
ؤ ؾاؾُا في مىهج الؿلُٟت الخ٣لُضًت  ،ونىال بلى بىاء ظُل ًخمشل الٟهم الصخُذ لئلؾالم ٦ما ٧ان ٖلُه
الؿل ٠الهالر ،وَك٩ل عاٞضا مً عواٞض الخإزحر ٖلى اإلاجخم٘ وجصخُذ جهىعاجه الضًيُت ،ما ًيهئ
الؾخئىا ٝالخُاة ؤلاؾالمُت بهىعتها الصخُدت.3
وو٣ٞا لؤللباويٞ ،ةن مك٩لت جسل ٠وجإزغ الٗالم ؤلاؾالمي الُىم ج٨مً في اإلاؿلمحن ولِـ في
ؤلاؾالم ،وطل ٪بؿبب ما حٗغى له جاعٍسُا مً جدغٍ ٠واهدغاٖ ٝلى ٖمل ٖلى حكىٍه نىعجه الىُ٣ت،
التي ٧ان ٖليها ببان ٖهغ الصخابت والؿل ٠الهالر ،والنهًت ال ًم ً٨ؤن جخد ٤٣بال بالٗىصة بلى
ال٨خاب والؿىت ،وٞهمها ٖلى مىهج الؿل ٠الهالر.4
وٍا٦ض ألالباوي ٖلى اؾخدالت ُ٢ام صولت ؤلاؾالم مً صون اإلاغوع بؿُاؾاث " الخهُٟت والتربُت "
(جهُٟت الٗ٣اثض والٗلىم ؤلاؾالمُت مً البضٕ والًالالث وألاٞهام الخاَئت وجغبُت اإلاؿلمحن ٖلى َظا
الٟهم بىؾاثل مخٗضصة ) ًٖ َغٍ ٤ؤؾلمت اإلاجخم٘ ،وطل ٪ال ًم ً٨جد٣ُ٣ه ًٖ َغٍ ٤الاقخٛا ٫اإلاباقغ
بالؿُاؾت  ،ؾىاء ٧ان طلَ ًٖ ٪غٍ ٤اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ( صًم٣غاَُا باٖخباعَا َغٍ٣ت ٟ٦غٍت ) ،ؤو
ًٖ َغٍ ٤الاه٣الب والشىعة باٖخباعَا بضٖت لم جغص ًٖ الىبي ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم .
1
2

250

3
4

106

الشطنُت الؼُاػُت في الخؿاب الؼُاس ي الؼني بحن الثباث والخغحر

حبِبت َض ْ
حاًـبِ ـ ـ ـ ـ ــي

وبٗباعة ؤزغيٌُٛ ،ب الك ٤الؿُاس ي جماما ًٖ عئٍت َظا الاججاٍ لئلنالح في خحن جدخل مؿإلت "
ؤؾلمت اإلاجخم٘ " ؤو " الخُاة ؤلاؾالمُت " ػواًا الغئٍت ٧املت  ،مً صون ؤن حٗثر ٖلى زُِ ًهل بحن َظا
الٗمل الاظخماعي ،وبحن الىنىٚ ٫لى الؿلُت الؿُاؾُت ؤو انالخها ،وهي ًُ٢ت جب٣ى في خحز "
اإلاؿ٩ىث ٖىه " في زُاب َظا الاججاٍ.1
زاهُا ـ السًملطاؾُت في فىط الؼلفُت الجهازًت :
ٌك٩ل اججاٍ " الؿلُٟت الجهاصًت " الىظه اإلا٣ابل للؿلُٟت الخ٣لُضًت ،بط ًسخل ٠مٗها ظظعٍا في
اإلاى ٠٢مً الىٓم الٗغبُت الخا٦مت ،ومً مبضؤ َاٖتها ومىالاتها للخ٩ام ،وٍدبنى بضال مً مبضؤ " ٖضم
الخضزل في الؿُاؾت"  ،الظي وٗ٢ه الكُش ألالباوي ،مبضؤ "الخُٛحر الجظعي" ،واٖخماص الٗمل الؿغي
والٗؿ٨غي في ٦شحر مً ألاخُان ،لخد ٤ُ٣ؤَضاٞه الؿُاؾُت.2
وبخدب٘ مىا ٠٢بٌٗ اإلاىخمحن بلى َظا الخُاعً ( ،بحن نالر ؾغٍت مىٟ٢ه مً الخٗضصًت وألاخؼاب
الؿُاؾُت والجمُٗاث التي ال حؿدىض بلى اإلاغظُٗت ؤلاؾالمُت بك٩ل ظلي واضر مً زال ٫اٖخباعَا
٧اٞغة ،بط ً٣ىٞ ٫يها٧ :ل مً اقتر ٥في خؼب ٖ٣اثضي ٞهى ٧اٞغ ال ق ٪في ٟ٦غٍ ،وَظٍ ألاخؼاب مشل
ألاخؼاب الكُىُٖت ؤو خؼب البٗض الٗغبي الاقترا٧ي ؤو خغ٦ت ال٣ىمُحن الٗغب ؤو الخؼب الخ٣ضمي
الاقترا٧ي الٗغبي وؤمشالها  ،طل ٪ؤن َظٍ ألاخؼاب لها ٖ٣اثض ومىاهج مسالٟت لٗ٣اثض ومىاهج ؤلاؾالم،
ٞمً ؤمً بها صٖ ٫لى ؤهه ًًٟلها ٖلى ٖ٣اثض ومىاهج ؤلاؾالمٞ ،مً آمً بها صٖ ٫لى ؤهه ًًٟلها ٖلى
ٖ٣اثض ومىاهج ؤلاؾالم وَظا ٟ٦غ  ...ومشل ألاخؼاب والجمُٗاث اإلااؾىهُت ؤو اللُىهؼ ؤو الغوجاعي ؤو ٚحرَا
مً الجمُٗاث طاث ألاَضا ٝالؿغٍت ،ألن َظٍ الجمُٗاث ؤًًا لها مىاهج وٖ٣اثض مسالٟت لئلؾالم،
خ٨مها في طل٦ ٪د٨م ألاخؼاب ).3
و٢ض ؤٞغص ؤبى مدمض اإلا٣ضس ي الظي ٌٗض ؤخض ؤَم مىٓغي الؿلُٟت الجهاصًت اإلاٗانغًٍ٦ ،خابا
زانا بالضًم٣غاَُت ؤوعص ُٞه ألاصلت الكغُٖت في صخًها وجٟ٨حر ال٣اثمحن ٖليها ،وؤَلٖ ٤لُه "
الضًم٣غاَُت صًً" ،خُض ٢اُٞ ٫هٞ « :هظٍ وع٢اث ؾُغتها ٖلى عجالت بحن ًضي الاهخساباث البرإلااهُت
الدكغَُٗت الكغُ٦ت ،وطل ٪بٗض ؤن ٞتن الىاؽ بٟخىت الضًم٣غاَُت ،وظاصٖ ٫نها اإلاجاصلىن مً
الُىاُٚذ اإلاىسلٗحن مً الضًً ؤو ممً لبؿىا لباؽ الضًً والضٖىة بلُه  ..ولبؿىا الخ ٤بالباَل ،
ٞخاعة ٌؿمىجها خغٍت  ...وجاعة قىعي ،وجاعة ًدخجىن لها بىالًت ًىؾٖ ٠لُه الهالة والؿالم ٖىض اإلال،٪
وجاعة بد٨م الىجاش ي  ..وؤزغي باإلاهالر والاؾخدؿاهاث  ..لُمىَىا الخ ٤بالباَل ٖلى الُٛاة ،
ولُسلُىا الىىع بالٓالم ،والكغ ٥بالخىخُض وؤلاؾالم  ...و٢ض عصصها ٞيها بخى ٤ُٞهللا حٗالى ٖلى ظمُ٘
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َظٍ الكبه وبِىا ؤن الضًم٣غاَُت صًً ٚحر صًً هللا وملت ٚحر ملت الخىخُض ،وؤن مجالؿها الىُابُت
لِؿذ بال نغوخا للكغ ٥ومٗا٢ل للىزيُت ًجب اظخىابها لخد ٤ُ٣الخىخُض الظي َى خ ٤هللا ٖلى الٗباص
بل والؿعي لهضمها ومٗاصاة ؤولُائها وبًٛه م وظهاصَم  ...وؤن َظا لِـ ؤمغا اظتهاصًا ٦ما ًدلى لبٌٗ
اإلالبؿحن ؤن ًجٗلىٍ  ..بل َى قغ ٥واضر مؿدبحن وٟ٦غ بىاح نغاح ٢ض خظع هللا حٗالى مىه في مد٨م
ججزًله ،وخاعبه اإلاهُٟى ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ َُلت خُاجه ».1
٦ما ًا٦ض اإلا٣ضس ي ٖلى عًٞه ال٣اَ٘ للضًم٣غاَُت  ،وَٗخبرَا ٟ٦غا واضخا ال ًدخاط بلى ه٣اف،
وؤجها مىاً٢ت للخىخُض ،مهما حٗضصث ؤق٩الها ونىعَا ،ؾىاء ٧اهذ " خ٨م الكٗب " ؤو" ؾلُت
الكٗب " ،ؤو ٦ما ؤَلٖ ٤ليها " حكغَ٘ الكٗب " وَكغح ؤؾباب عًٞه لها ،وؤجها صًً آزغٚ ،حر صًً
ؤلاؾالم  ،خُض ً٣ى ٫في طلٞ « : ٪الضًم٣غاَُت ٖلى ؤي الىظهحن ٟ٦غ باهلل الُٗٓم وقغ ٥بغب
الؿماواث وألاعيحن ومىاً٢ت إلالت الخىخُض وصًً اإلاغؾلحن  ..والضًم٣غاَُت هي خ٨م الكٗب ؤو خ٨م
الُاٚىث  ..ل٨نها ٖلى ظمُ٘ ألاخىا ٫لِؿذ خ٨م هللا ال٨بحر اإلاخٗاٞ ، ٫هي ٦ما ٖغٞذ ال جً٘ ؤي اٖخباع
لكغٕ هللا حٗالى اإلاد٨م بال بطا وا٢ ٤ٞبل ٧ل ش يء مىاص الضؾخىع  ،وزاهُا ،ؤَىاء الكٗب ،و٢بل طل٪
٧له عٚباث الُاٚىث ؤو اإلاؤل ..ألجها ـ ؤي الضًم٣غاَُت ـ حكغَ٘ الجماَحر ؤو خ٨م الُاٚىث ولِؿذ خ٨م
هللا حٗالى ٞ ..اهلل ظل ط٦غٍ ًإمغ هبُه ـ نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ بالخ٨م بما ؤهى ٫هللا ٖلُه ،وٍنهاٍ ًٖ اجبإ
ؤَىاء ألامت ؤو الجماَحر ؤو الكٗب ،وٍدظعٍ مً ؤن ًٟخىىٍ ًٖ بٌٗ ما ؤهى ٫هللا ٖلُه٣ُٞ ،ى ٫ؾبداهه
َ
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ِ
ِ
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َ
ِبل ُْ ََ .*﴾ ۖ ٪ظا في ملت الخىخُض وصًً الاؾالم  ..ألجها خ٨م الجماَحر ؤو الُاٚىث  ،و٣ٞا للضؾخىع
ولِـ و٣ٞا لكغٕ هللا حٗالى  ..وَ٨ظا هصذ صؾاجحرَم و٦خبهم التي ً٣ضؾىجها ؤ٦ثر مً ال٣غآن بضلُل ؤن
خ٨مها م٣ضم ٖلى خ٨مه وقغٖها مهُمً ٖلى قغٖه  ..الجماَحر في صًً الضًم٣غاَُت ال ً٣بل خ٨مها
وحكغَٗها ـ َظا بطا خ٨مذ ٗٞال ـ بال بطا ٧ان مىُل٣ا مً ههىم الضؾخىع وو٣ٞا إلاىاصٍ  ،ألهه ؤبى
ال٣ىاهحن و٦خابها اإلا٣ضؽ ٖىضَم  ...وال اٖخباع في صًً الضًم٣غاَُت آلًاث ال٣غآن ؤو ألخاصًض الغؾى ٫ـ
نلى هللا ٖلُه وؾلم ـ وال ًم ً٨ؾً حكغَ٘ ؤو ٢اهىن و٣ٞا لها بال بطا ٧اهذ مىا٣ٞت لىهىم ٦خابهم
اإلا٣ضؽ ( الضؾخىع )  ..واؾإلىا ٣ٞهاء ال٣اهىن ًٖ َظا بن ٦ىخم في مغٍت مىه  ..بن الضًم٣غاَُت زمغة
الٗلماهُت الخبِشت وبىتها ٚحر الكغُٖت  ..ألن الٗلماهُت مظَب ٟ٦غي ًغمي بلى ٖؼ ٫الضًً ًٖ الخُاة ؤو
ٞهل الضًً ًٖ الضولت والخ٨م ».2
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وٍبحن اإلا٣ضس ي ٖضم الش٣ت بالىٓم الضًم٣غاَُت والُغٍ ٤اإلااصي للؿلُت مً زال٢ ٫بت البرإلاان،
خُض ًٟترى ؤهه لى ونلذ ظماٖت بؾالمُت بلى ٢بت البرإلاان ،وؤعاصث اؾخئىا ٝالخُاة ؤلاؾالمُت مً
زال ٫حُٛحر الدكغَٗاث لخخىا ٤ٞم٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ع ٌٞالىٓام ال٣اثم طل ٪وخاعب ظهىصَا
واه٣لب ٖليها ،لظل٣ً ٪ى ٫اإلا٣ضس ي في الؿُا ١طاجه  « :لظل ٪لى ٢ا ٫الكٗب ٧له للُاٚىث ؤو ألعباب
الضًم٣غاَُت هغٍض ؤن هىٟظ خ٨م هللا في اإلاغجض وخ٨م هللا في الؼاوي والؿاع ١وقاعب الخمغ  ..وهغٍض ؤن
هلؼم اإلاغؤة بالدجاب والٟٗا .. ٝوهمى٘ الخبرط والٗغي والخىا والٟجىع والؼها واللىاٍ  ،وٚحر طل ٪مً
الٟىاخل  .ؾُ٣ىلىن لهم ٖلى الٟىعَ :ظا مىا ٌ٢لضًً الضًم٣غاَُت وخغٍخه  ..بطا َظٍ هي خغٍت
الضًم٣غاَُت  :الخدغع مً صًً هللا وقغاجٗه وحٗضي خضوصٍ  ..ؤما قغٕ الضؾخىع ألاعض ي وخضوص ال٣اهىن
الىيعي ٞمدٟىْت م٣ضؾت مدغوؾت في صًم٣غاَُتهم الٟٗىت  ،بل ٌٗا٢ب ٧ل مً حٗضاَا ؤو زالٟها ؤو
هاً٢ها .1» ..
وٍٟغ ١اإلا٣ضس ي بحن الكىعي والضًم٣غاَُت ،وَٗخبر الجماٖاث ؤلاؾالمُت التي جىاصي
بالضًم٣غاَُت ٖلى ؤؾاؽ الكىعي مً الجماٖاث اإلاىدغٞت الًالت ،بل ًهل الخض ٖىضٍ بلى ونٟها
بال٩اٞغة ،ألن الكىعي في هٓغٍ هي هٓام ومىهج عباوي  ،وهي مً قغٕ وصًً وخ٨م هللا حٗالى ،في خحن ؤن
الضًم٣غاَُت مً نى٘ البكغ ،وهي ٟ٦غ بكغٕ وصًً وخ٨م هللا حٗالى  ،وٍبحن ٧ل طل ٪ب٣ىله  « :وَ٨ظا
ٞالضًم٣غاَُت مبنى ومٗنى وكإث في جغبت الٟ٨غ وؤلالخاص وجغٖغٖذ في مىابذ الكغ ٥والٟؿاص في ؤوعوبا
خُض ٞهلىا الضًً ًٖ الخُاة ٞ ،يكإث َظٍ اللٟٓت في جل ٪ألاظىاء التي جدمل ٧ل ؾمىمها وٞؿاصَا
 ،ال ٖال٢ت لجظوعَا بتربت ؤلاًمان ؤو عي الُٗ٣ضة وؤلاخؿان  ..ن ولم حؿخُ٘ ؤن جشبذ وظىصَا في الٗالم
الٛغبي بال بٗض ؤن جم ٞهل الضًً ًٖ الضولت َىاٞ ،٥إباخذ لهم اللىاٍ والؼها والخمغ وازخالٍ
ألاوؿاب وٚحر طل ٪مً الٟىاخلٞ ،إباخذ لهم اللىاٍ والؼها والخمغ وازخالٍ ألاوؿاب وٚحر طل ٪مً
الٟىاخل ما ْهغ منها وما بًُ  ..لظل ٪ال ًجاصٖ ٫نها وٍمضخها وَؿاوحها بالكىعي بال ازىان ال زالض
لهما بما صًم٣غاَي ٧اٞغ ؤو ؾُٟه ظاَل بمٗىاَا ومدخىاَا ».2
زالثا ـ الؼلفُت والخحىٌ نلى مؼخىي ألافياض واإلاماضػت.
ل٣ض ؤخضزذ الخغ٧اث الؿلُٟت الجهاصًت جدىال ملخىْا في مجا ٫ألاؾاؽ الىٓغي للخُاب
الؿلٟي الخ٣لُضيٗٞ ،لى الغٚم مً وظىص اجٟاٖ ١لى مجمل ألاؾـ الىٓغٍت للخُاب  ،بال ؤهه ًىظض
ٖضص مً اإلاؿاثل والً٣اًا التي ق٩لذ ٞاع٢ا ؤؾاؾُا وظىَغٍا في الخهيُٟٞ ،٠ي مجا ٫الخىخُض ،
اٞتر٢ذ الؿلُٟت الجهاصًت ًٖ الؿلُٟت الخ٣لُضًت في جىخُض ألاولىَُتٟٞ ،ي خحن جمؿ٨ذ الؿلُٟت
الخ٣لُضًت باإلاٟهىم الخ٣لُضي لخىخُض ألالىَُت باٖخباعٍ جىخُضا للٗباصة ٣ٞ ،ض بلىعث الؿلُٟت الجهاصًت
1
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مٟهىما ؤؾاؾُا في عئٍتها الخىخُضًت جمشل بمٟهىم " الحاهمُت " الظي ًخلخو ؤلا٢غاع هلل بالخ٨م وخضٍ
وَؿلب ًٖ البكغ خ ٤ؾً ال٣ىاهحن والدكغَٗاث  ،ألامغ الظي ٌٗني في جُبُ٣اجه الٗملُت في ق٣ها
الؿُاس ي الىفط بالسًملطاؾُت باٖخباعَا خ٨م الكٗب للكٗب بالكٗب ،ؾىاء ؤ٧ان مباقغا ؤم ًٖ
َغٍ ٤ممشلي الكٗب مً الىىاب في اإلاجالـ الدكغَُٗت اإلاسخلٟت ،وجىفط الؿلُٟت الجهاصًت ٧ل مً
حٗاَى مو ألاهكمت السًملطاؾُت نلى ضهُس الؼلؿت الدشطَهُت والخىفُصًت واللػاثُت ،فػال نً
اإلاشاضهت في الاهخذاباث والجِش والشطؾت ،وغحرها مً اإلااػؼاث السًملطاؾُت.1
ومً ؤَم الخٛحراث التي َغؤث ٖلى اؾتراجُجُاث اإلاىاظهت لضي الحطواث الؼلفُت الجهازًت ،ؤجها
٧اهذ جدبنى اؾتراجُجُت ٢خا ٫الٗضو ال٣غٍب اإلاخمشل في ؤهٓمت صولهم ،ولم ج ً٨لها ٖال٢ت مباقغة
بدىُٓم ال٣اٖضة التي قهضث جدىال مٟاصٍ جُىٍغ اؾتراجُجُت ظضًضة حٗخمض ٖلى ٢خا ٫الٗضو البُٗض
اإلاخمشل في اليهىص الهلُبُحن وألامغٍُ٨حن ٖلى ًض " ابً الزن " و " الكىاهطي"  ،وبسانت بٗض بٖالجهما
حكُ٨ل " الجبهت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ل٣خا ٫اليهىص الهلُبُحن وألامغٍ٩ان" ٖام  ، 1998بال ؤن الخملت
ألامغٍُ٨ت ٖلى ؤلاعَاب ويٗذ َظٍ اإلاجمىٖاث ظمُٗا يمً جىُٓم ال٣اٖضة ٖلى الغٚم مً وظىص
زالٞاث  ،ألامغ الظي خمل َظٍ اإلاجمىٖاث بالنهاًت بلى جبني بغهامج ال٣اٖضة باإلياٞت بلى الخٟاّ ٖلى
بغامجها الخانت ،بٗض ؤن ؤنبدذ مُاعصة ومُلىبت ؤمىُا للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً زال ٫وي٘
ُ٢اصاتها وؤًٖائها في ؾلت واخضة في ظى " اؾتراجُجُت الخغب ٖلى ؤلاعَاب ".2
وَ٨ظا ٞ ،ةن ؤَم حُٛحر قهضجه الخغ٧اث الؿلُٟت الجهاصًت ٖلى ًض ال٣اٖضة ،وبسانت بٗض
ؤخضار  11ؾبخمبر  /ؤًلىَ ٫ى اهخ٣الها مً اإلادلُت ؤو ؤلا٢لُمُت بلى الٗاإلاُتٟٞ ،3ي الٗ٣ض ألازحر بغػ
جىُٓم ّال٣اٖضة " بىنٟه ؤبغػ الجماٖاث التي ال جؼا ٫جدبنى الٗمل اإلاؿلر مىهجا للخٛيي ،وصزلذ
ال٣اٖضة ـ ؾىاء ب٨ٟغَا ؤو جىُٓمها ـ في خالت ٖضاء مؿخٗغة م٘ ٖضص ٦بحر مً صو ٫الٗالم ( الٗغبي
والٛغبي) ٞخضازلذ ألاَضا ٝوحكىقذ الغئي ،ولم ٌٗض بةم٩ان ؤي باخض ؤو مغا٢ب مىه ٠ؤن ًجُب
بض٢ت ٖلى ؾاا : ٫ما طا جغٍض ال٣اٖضة ؟.4
وألن ألاَضا ٝحٗض مً الىاخُت اإلاىهجُت ؤَم مُٗاع لخ٣ىٍم آلاصاء٩ُٞ ،ىن مؿضصا ب٣ضع ا٢ترابه مً
جد٣ُ٣ها ،ؤو مىدغٞا ب٣ضع ابخٗاصٍ ًٖ بلىٚها؛ ٩ً ٠ُ٨ٞىن الخاٖ ٫ىضما ج٩ىن ألاَضا ٝهٟؿها ـ ٦مُٗاع
للخ٣ىٍم ـ مكىقت وٚحر واضخت ؟.
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٧اهذ الجماٖاث الجهاصًت في الؿاب ٤حٗخمض بضعظت ؤؾاؾُت في زُابها الضٖاجي ٖلى "اإلاغثُاث"
التي ًخم جهىٍغَا في مىاَ ٤ال٣خا ٫يض ؤٖضاء ألامت في البالص ؤلاؾالمُت اإلادخلت ( ؤٛٞاوؿخان،
الكِكان ،البىؾىت ) ،و٧اهذ جل٣ى عواظا ألن الٗضو مٗغو ٝومدضص ،والهض ٝواضر ٚحر ملخبـ،
وٖىضما جدىلذ الضٞت وحٛحرث الخىظهاث لخهبذ الضو ٫ؤلاؾالمُت هٟؿها هي الٗضو ،والهضَ ٝم
اإلاؿلمىن ؤهٟؿهم٣ٞ ،ضث جل ٪الجماٖاث ٢ضعتها الضٖاثُت مغة واخضةٞ ،لِـ مٗ٣ىال ؤن ًخم التروٍج
في ألاوؾاٍ ؤلاؾالمُت لُٟلم صٖاجي ٌ ٠ُ٦ؿ ِ٣اإلاؿلمىن ضخاًا ٖملُاث حؿتهض ٝـ ؤو َ٨ظا جؼٖم ـ
حُٛحر واٗ٢هم بلى ألاخؿً .
و٢ض حٗغى ههج الٗى ٠الظي جبيخه ال٣اٖضة بلى يغبت ٢اجلت؛ ٣ٞض بؼ ٙفي ألا ٤ٞالٗغبي مغخلت
زىعٍت ظضًضة جدب٘ همُا ٚحر مؿبى ١في الٗمل الشىعي ،وفي ؤؾابُ٘ ٢لُلت خ٣٣ذ جل ٪الشىعاث ـ ٖلى
ؤعى الىا ٘٢ـ هخاثج مبهغة ججاوػث ما زُُذ له ظماٖاث الٗى ٠الؿاب٣ت والخالُت (في ٖالم
الخمىُاث).1
وبىاء نلى ما ػبم شهطه ً :م ً٨ال٣ى ٫ؤن الخغ٧اث الؿلُٟت الجهاصًت هي مً الخغ٧اث
ؤلاؾالمُت التي جامً بالٗمل الؿُاس ي زاعط ٢بت البرإلاان ،والتي ال جامً بإن الخُٛحر ًإحي ًٖ َغٍ٤
اللٗبت الؿُاؾُت وال البرإلاان ،وجبدض ًٖ اؾتراجُجُاث ؤزغي ،ؾىاء ٧ان طل ٪بالٗمل ٖلى الجماَحر
وحكُ٨ل وٖيها ،ؤو الٗمل اإلاؿلر  ،ؤو الخُٛحر اإلاضوي الؿلمي زاعط ؾُا ١اللٗبت الؿُاؾُت ،ؤو الاه٣الباث
الٗؿ٨غٍت.
وال ًسخل ٠مى ٠٢الخغ٦ت الؿلُٟت الٗلمُت ًٖ مى ٠٢الؿلُٟت الجهاصًت مً الضًم٣غاَُت
والاهخساباث مً الىاخُت الىٓغٍت في الٛالب ،و٦ظل ٪جبني الؿلُٟت الٗلمُت ـ الخ٣لُضًت ـ زُابا ؾُاؾُا
مدكضصا اججاٍ الضًم٣غاَُت ومٟهىم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في الاهخساباث الدكغَُٗت والىُابُت بهىعة
زانت ،بط ًا٦ض ألالباوي ٖلى ٟ٦غَا وزغوظها ًٖ ؤلاؾالم ب٣ىله  « :ؤما الاهخساباث الؿُاؾُت ٞهي
بالُغٍ٣ت الضًم٣غاَُت خغام ال ججىػ ،واإلاجالـ الىُابُت التي ال جدخ٨م بلى ٦خاب هللا وؾىت عؾىله ،بهما
جخدا٦م بلى ألا٦ثرًت ٞ ،هي مجالـ َاٚىجُت ال ًجىػ الاٖترا ٝبهاًٞ ،ال ًٖ ؤن ٌؿعى اإلاؿلم بلى
بوكائها ،وٍخٗاون في بًجاصَا وهي جداعب قغٕ هللا ،وألجها َغٍ٣ت ٚغبُت مً نى٘ اليهىص والىهاعي وال
ًجىػ قغٖا الدكبه بهم ».2
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اإلابحث الثالث :الثىضاث الهطبُت وجفهُل نملُت جبِئت السًملطاؾُت.

بخضي ؤبغػ هخاثج الشىعاث الٗغبُت الغاَىت هي ٖىصة الجض ٫بكإن الخغ٧اث ؤلاؾالمُت ُٞما ًخٗل٤
بضوعَا في بقٗاَ ٫ظٍ الشىعاث ،ؤو مؿخ٣بلها الؿُاس ي والخغ٧ي ،وزانت في ْل خالت ؤلا٢هاء
والتهمِل التي حٗغيذ لها َظٍ الخغ٧اث َُلت الٗ٣ىص الخمؿت اإلاايُت.1
ل٣ض ؤنبدذ الخُاعاث ؤلاؾالمُت ب٩اٞت جىىَٗاتها وجٟغَٗاتها جدذ اإلاجهغ الٛغبي ،بٗض ؤن صل٠
الٗغب بلى ٖهغ زىعي ظضًضٞ ،ال٩ل زاث ٠ومخىظـ مً َمىخاث ؤلاؾالمُحن وجُلٗاتهم الؿُاؾُت.2
اإلاؿلب ألاوٌ  :ملاضبت مفاهُمُت إلاطؿلح الثىضة :
ؤوال  /حهطف الثىضة نلى ؤنها  « :الٗلم الظي ًىي٘ في اإلاماعؾت والخُبُ ٤مً ؤظل حُٛحر اإلاجخم٘
حُٛحرا ظظعٍا وقامال  ،والاهخ٣ا ٫به مً مغخلت جُىعٍت مُٗىت بلى ؤزغي ؤ٦ثر ج٣ضما ،ألامغ الي ًيخج ال٣ىي
الاظخماُٖت اإلاخ٣ضمت في َظا اإلاجخم٘ ؤن جإزظ بُضَا م٣الُض ألامىعٞ ،خهى٘ الخُاة ألا٦ثر مالءمت
وجمُ٨ىا لؿٗاصة ؤلاوؿان وعٞاَُخه  ،مد٣٣ت بظل ٪زُىعة ٖلى صعب الخ٣ضم ؤلاوؿاوي هدى مشله الٗلُا
3
التي ؾخٓل صاثما وؤبضا ػازغة بالجضًض الظي ٌٛغي بالخ٣ضم وَؿخٗص ي ٖلى الىٟاط والخد» ٤ُ٣
حٗغ ٝالشىعة ٖلى ؤجها  « :هي الخُٛحر الجظعي واإلاٟاجئ في ألاويإ الؿُاؾُت والىٓم الاظخماُٖت
والىا ٘٢الا٢خهاصي  ،بىؾاثل جسغط ًٖ الخضعط اإلاإلى ،ٝوال جسلى ٖاصة مً الٗى ٠والهُاط».4
والشىعة ـ في ٖلىم الاظخمإ الٛغبُت ـ ٚحر " الانالح " ال بؿبب جمحز وؾاثلها الٗىُٟت ًٖ وؾاثل
ؤلانالح في الخضعط الؿلمي  ،ِ٣ٞوبهما ألن مٗنى " ؤلانالح " في جل ٪الٗلىمَ ،ى الخُٛحر الؿُخي ٚ ،حر
الجظعي والجؼجيٚ ،حر الكامل  ..بِىما الشىعة هي الخُٛحر الجظعي ةالكامل للىا ٘٢وألاوؿا ١ال٨ٟغٍت
الؿاثضة.
ؤما في الغئٍت ؤلاؾالمُت واإلاٟهىم الٗغبيٞ ،الخا ٫مسخل .. ٠بط ؤلانالح ؤًًا حُٛحر ظظعي وقامل
ـ ٧الشىعة جماما ـ ل٨ىه مخمحز ٖنها في ؤصواث الخُٛحر  ..بط في الشىعة ٖى ٠وَُاط وؾغٖت ال جىظض في
5
ؤلانالح ،الظي ًخم ؾلمُا وبالخضعٍج ..
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بالغٚم مً اؾخٗما ٫ل " ٟٔالشىعة " في الترار الٗغبي الضًني مىه والؿُاس ي ،بال ؤهه لم ًىٟغص
وخضٍ بالضاللت ٖلى جل ٪اإلاٗاوي اإلاكاع بليها في َظا الخٗغٍ ، ٠بط قاع٦خه في الضاللت ٖلى َظٍ اإلاٗاوي ؤو
بًٗها مهُلخاث ؤزغي٧ ،ان بًٗها ؤ٦ثر مىه قُىٖا في الاؾخٗماٖ ٫لى امخضاص الخاعٍش ؤلاؾالمي،
ٞل٣ض اؾخٗمل الٗغب واإلاؿلمىن ألاواثل مهُلر " الشىعة " و٧ان ٌٗني ٖىضَم يمً ما ٌٗني  :الهُاط،
الاه٣الب ،الخُٛحر ،الىزىب ،الاهدكاع ،الًٛب ..
وخى ٫هٟـ اإلاٗاوي ٌؿخسضم ال٣غآن ال٨غٍم ماصة َظا اإلاهُلر للضاللت ٖلى الاه٣الب وؤلازاعة
ُ ُ َْ
َ ُ َ َ
ألا ْع َ
ى ﴾ * ،و٢ىله حٗالى٧ ﴿ :اهىا ؤق َّض
والهُاط ،ومً طل٢ ٪ىله حٗالى في ب٣غة بني بؾغاثُل  ﴿ :ج ِشحر
ْ ُ ْ ُ َّ ا َ َ َ ُ ْ َ
ى َو َٖ َم ُغ َ
ألا ْع َ
وَا ﴾**  ،ؤي ٢لبىا وظهها  ..واؾخٗمل الٗغب اإلاؿلمىن مهُلخاث ؤزغي
ِمنهم ٢ىة وؤزاعوا
للضاللت ٖلى ٖضص مً اإلاٗاوي وألاٗٞا ٫ال٣غٍبت مً مٗنى "الشىعة" وؤخضاثها ٦ ..مهُلر " الٟخىت "  ،و"
1
اإلالخمت " و" الخغوط " و" النهًت " ...
زاهُا  /الثىضة والسًملطاؾُت .
ًبضو للىَلت ألاولى ؤن ٖملُت الشىعة في مجخم٘ ما ( وهي في الخ٣ُ٣ت زغوط ٖلى ال٣اهىن الؿاثض
وَضم له ) جدىا ٌ٢م٘ الضًم٣غاَُت التي جٟترى وظىص هٓام مؿخ٣غ له قغُٖخه َاإلاا ؤهه ٌؿخىفي
ؤع٧ان حٗغٍ ٠الضًم٣غاَُت ( خ٨م الكٗب بالكٗب وللكٗب ) ،خُض حٗخبر الشىعة زغوظا ٖلى
الكغُٖت ال٣اثمت وَضم ل٨شحر مً ماؾؿاث الىٓام الؿاثض ،وٞغيها وظهت هٓغ اظخماُٖت مًاصة ؤو
مٛاًغة ٌٗ ،خبر ٧ل طلٖ ٪مل ال صًم٣غاَي و ٤ٞمىٓىع طل ٪الىٓام ،ووظه اإلاٛالُت في َظا الخهىع َى
ؤهه وباإلياٞت بلى ؤن الكٗب لِـ ٦ال مخجاوؿا بل َى مجمىٖت مً ٢ىي اظخماُٖت مخباًىت اإلاهالر ،
ؤن الكٗب ؤًًا لِـ مٟهىما ؾ٩ىهُا  ،بل َى جل ٪ال٣ىي الاظخماُٖت اإلاخٟاٖلت في مجخم٘ مٗحن وػمً
مٗحن وفي نحروعة جاعٍسُت مؿخمغة ًسل٣ها الخدى ٫اإلاؿخمغ يمً ال٣ىي الاظخماُٖت بؿبب جٟاٖل
الخىاً٢اث والخباًىاث وؤًًا الخىا٣ٞاث ُٞما بُنها.2
ٞمً زال ٫الاؾخ٣غاء الخاعٍخي هالخٔ ؤن اإلاجخمٗاث البكغٍت جمغ في جُىعَا بمغاخل ازخىا٢اث
حكخض ٞيها الخىاً٢اث بحن ال٣ىي الاظخماُٖت بؿبب ازخال ٫الٗال٢اث الاظخماُٖت وؾُُغة ٞئت ؤو ٞئاث
ؤزغي ن ًًا ٝبلى َظا ؤخُاها ٖىامل ؤزغي ـ ٢ض جبرػ لخهبذ الٗىامل ألاولُت وألاؾاؾُت ـ ٧ىظىص
اخخال ٫ؤظىبي ؤو اؾخٗماع ؤو ٖال٢اث جبُٗت ؤو خالت جمؼ٢ ١ىميٞ ،خدخضم ٖملُت الهغإ الاظخماعي بحن
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َظٍ ال٣ىي بلى خض ًهبذ مٗه الىٓام ال٣اثم ٖاظؼا ًٖ اخخىاء َظٍ الخىاً٢اث وٍٟكل في ؤن ً٩ىن
حٗبحرا ًٖ مدهلت َظا الهغإ ،بل ًهبذ في ٦شحر مً ألاخُان ٖ٣بت في َغٍَ ٤ظٍ الٗملُت الخاعٍسُت،
ٖىضَا جىطج الٓغو ٝلخضور حُٛحر اظخماعي ٖمُ٣ً ٤لب مىاػًٍ ال٣ىي الؿاثضة وٍٟغى هٓاما ٌٗبر
ًٖ ال٣ىي الاظخماُٖت الجضًضة  ..ب٩لمت ؤزغي جحسر الثىضة ،ؤي ؤن الىٓام الؿاثض خُيئظ ً٩ىن ٢ض
٣ٞض الكغُٖت مً وظهت الىٓغ الخاعٍسُت التي جيسجم صاثما م٘ ال٣ىي الاظخماُٖت الهاٖضة عٚم ؤن
ال٣ىي الاظخماُٖت ال٣ضًمت ال جؼا ٫جغي في َظا ججاوػا للكغُٖت ،وبالخالي ج٣ىًٍا للضًم٣غاَُت.1
ل٣ض خضر َظا ٖىضما جهًذ البرظىاػٍت ألاوعوبُت في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الشامً ٖكغ
ميسجمت م٘ خغ٦ت الخاعٍش٣ٞ ،ىيذ الىٓم ؤلاُ٢اُٖت ال٣ضًمت ،و٢امذ بشىعاتها اللُبرالُت ،وؤبغػ
ألامشلت َىا الشىعجان ألامغٍُ٨ت والٟغوؿُت .واوسجاما م٘ خغ٦ت الخاعٍش ؤًًا ٢امذ الخغ٧اث الاقتراُ٦ت
بشىعاتها في ؤوعوبا ؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وفي الىه ٠الشاوي مىه ،وعٚم ؤلازٟا٢اث اإلاخ٨غعة ،بلى ؤن
جىظذ جدغ٦ها باهخهاعَا ألا٦بر م٘ زىعة حكغًٍ ألاو / ٫ؤ٦خىبغ ٖام  1917في عوؾُا التي ٧اهذ ٞاجدت
لؿلؿلت الشىعاث واؾخالم الخغ٧اث الاقتراُ٦ت إلا٣الُض الخ٨م في ٦شحر مً البلضان ألازغي.2
ٞما طا ًيخٓغ مً الشىعاث الٗغبُتٞ ،هل ؾخدضر حُٛحرا ظظعٍا ٖلى مؿخىي ؤهٓمت الخ٨م
وجاؾـ لكغُٖت زىعٍت ظضًضة ج٣ىم ٖلى ؤؾـ صًم٣غاَُت ؾلُمت .
اإلاؿلب الثاوي ـ "ؤلاػالمُىن" واإلاشاضهت في ضىانت الثىضة .
هما كاٌ الباحث الهىاوي  « ..ؾُٓل الؿاا ٫خى ٫مً ؤقٗل ٞخُل الشىعاث الٗغبُت اإلاُالبت
بالضًم٣غاَُت والخغٍاث ٖهُا ًٖ ؤلاظابت ،زانت بطا ما ٧ان اإلا٣هىص َىا َى جدضًض َىٍت الُغٝ
ال٣اب٘ زل ٠صًىامُاث الشىعة ومدغ٦هاٞ ،شمت ٖىامل ٦شحرة مخ٣اَٗت و٦خضازلت ما بحن مٓالم ؾُاؾُت
وا٢خهاصًت واظخماُٖت ،بلى زىعة ج٨ىىلىظُت ولىظؿدُت ٖبإث وهٓمذ وؾهلذ اهدكاع الخالت الشىعٍت
وَُمىت اإلاؼاط الشىعي ٖلى الكٗىب الٗغبُت واهخ٣اله مً صولت ألزغي ،ولٗل ٖضم مٗغٞت َىٍت الُغٝ
اإلادغ ٥لهظٍ الخالت الشىعٍت ،والتي جسخل ٠مً بلض آلزغَ ،ى ؾبب هجاخها وصًمىمتها ».3
ل٣ض بغػ ظُل ظضًض مً الكباب ؤزظ ٖلى ٖاج٣ه مؿئىلُت ُ٢اصة الاهخٟاياث اإلاُضاهُت بُٗضا ًٖ
الخىٓحر ،مبخضٖا ؤؾالُب ٟ٦اخُت ظضًضة ،وٚحر مإلىٞت ،ؾببذ الظَى ٫والخحرة والترصص للىسب ال٨ٟغٍت
الؿُاؾُت ال٣اثمت في الؿلُت واإلاٗاعيت ،الؾُما في ألاًام ألاولى .و٢ض اهُل ٤الجُل الشىعي الجضًض مً
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ًٞاء مجخمعي بُٗضا ًٖ ألاًضًىلىظُاث وجٟغَٗاتها الكمىلُت والضًيُت مشلما ٧اهذ ؾمخه وَىُت ٖامت
بضون ٞئىٍت ؤو حٗهب ؤو جُغ ٝؤو ٚلى.1
ل٣ض ؤبضي بٌٗ ألاوؾاٍ في الٛغب وفي الىًَ الٗغبي جدىٞه وزكِخه مً ؤن ج ٘٣الاهخٟاياث
الكٗبُت جدذ َُمىت ؤلاؾالمُحن  ،والؾُما "خغ٦ت ؤلازىان" ل٢ ً٨غاءة مخإهُت ألصاء الجُل الكاب ال
حُٗي مشل َظا الاهُبإ ،وبن ٧ان ظُل الكباب ظله مً اإلاؿلمحن  ،ل٨ىه ال ٌؿخٗحن باإلؾالم
الؿُاس ي ٦إًضًىلىظُا خؿبما ًبضو .بهه ظُل ما بٗض ألاًضًىلىظُاث الغاصً٩الُت  ،اإلااع٦ؿُت وال٣ىمُت
والخ٣لُضًت وؤلاؾالمُت اإلاخٗهبت ،وَى ما ًدبحن مً الكٗاعاث التي عٗٞذ و٧اهذ زلُُا وَىُا مخجاوؿا
وٖٟىٍا.2
٧اهذ الاهخٟايت حٗضصًت ،بمٗنى ٢بىلها الخىىٕ والازخالٝ؛ ٟٞيها الضًني والٗلماوي ،الِؿاعي
والُمُني  ،ؤلاؾالمي واإلاؿُخي ،الغظل واإلاغؤة  ..ابخضؤث مً ال٣اٖضة ال مً ال٣مت ،اي مً الجمهىع ال مً
ُ٢اصاث ؤو ػٖاماث جاعٍسُت ،ؤو ؤًضًىلىظُت ؤو ؾُاؾُت ؤو خؼبُت ؤو صًيُت ؤو ٚحرَا.3
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن بؾهاماث الخغ٧اث ؤلاؾالمُت في بقٗا ٫الشىعاث الٗغبُت ٧اهذ مدضوصة م٣اعهت
بالىي٘ الخىُٓم ي والخغ٧ي لها ،صخُذ ؤن بٌٗ َظٍ الخغ٧اث صٗٞذ ب٣ىاٖضَا لالهسغاٍ في الٗمل
اإلاُضاوي الخ٣ان بُض ؤجها لم ج ً٨بإي خا ٫عاثضة له٦ ،ما ؤن مكاع٦تها ٧اهذ ُ٦غ ٝيمً ؤَغا ٝو٢ىي
وخغ٧اث ؤزغي صون َُمىت.
وَٗؼو البٌٗ الخًىع الًُٗ ٠لئلؾالمُحن في الشىعاث الٗغبُت بلى ط٧اء ُ٢اصاتها وبصعا٦هم
لخؿاؾُت اللخٓت الشىعٍت وخؿاباتها ،زانت في ْل بعر التربو الؿلُىي والغ ٌٞالٛغبي لهظٍ
الخغ٧اث ،مما ٢ض ًؼٍض مً اخخماالث وؤص الشىعاث الٗغبُت وبظهايها في مهضَا ٦ما خضر في الجؼاثغ في
ؤواثل الدؿُٗيُاث  ،بُض ؤن طل ٪ال ًىٟي يٗ ٠الخُا ٫الؿُاس ي لهظٍ الخغ٧اث وٖضم اؾدكٗاعَا
اإلاب٨غ للؼزم الشىعي ،ولٗل ؤَم صالثل َظٍ الٟغيُت :
ـ اوٗضام ؤو ٣ٞغ الخُا ٫الشىعي لضي الخُاعاث ؤلاؾالمُت ،وطل ٪هدُجت لخبرتها الؿلبُت م٘ ألاهٓمت
الخا٦مت ٦ما هي الخا ٫في مهغ ( الهضام الخاعٍخي بحن ٖبض الىانغ وؤلازىانًٞ ،ال ًٖ اإلاىاظهت
اإلاؿخمغة بحن مباع ٥والجماٖت َُلت الٗ٣ضًً ألازحرًً ) ،وؾغٍا ( ؤخضار خماة  ،) 1982وجىوـ
(ؤخضار الؿىٍ٣ت  .) 1990و٢ض ازتزهذ طا٦غة ؤلاؾالمُحن َظٍ ألاخضار َُلت الٗ٣ضًً ألازحرًً٩ٞ ،اهذ
الىدُجت بؾ٣اٍ الخُاع الشىعي مً خؿاباتها ،والاٖخماص ٖلى اإلاىهج الخضعٍجي ٦سُاع وخُض لئلنالح.
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ولٗله مً الالٞذ ؤن لٛت الخُاب ؤلاؾالمي الخغ٧ي َُلت الٗ٣ىص الشالزت اإلاايُت ٢ض زلذ مً مٟغصاث
الٗمل الشىعي والىُٛحر ن وبؾ٣اٍ ألاهٓمت وحُُٗل الضؾاجحر  ..بلخ.1
وَ٨ظا ( ظاءث الشىعاث الٗغبُت هدُجت لٟٗل ظماعي ًخجاوػ ألاَغ الخىُٓمُت وألاًضًىلىظُت
والؿُاؾُت ال٨الؾُُ٨ت ،ومٗبرة ًٖ ٢ىي وجُاعاث ظضًضة لم حٗغ ٝالٗمل الخؼبي بك٩له الخ٣لُضي.
ٞالؿىاص ألآٖم للشىعجحن الخىوؿُت واإلاهغٍت لم ًسغط مً ٖباءة ألاخؼاب ال٣اثمت ،وبهما مً خغ٧اث
اظخماُٖت وز٣اُٞت جدؿم باإلاغوهت الكضًضة في خغُ٦تها وؤ٩ٞاعَا وًٖىٍتها .وَى ما ًسخل ٠ظظعٍا ًٖ
َبُٗت وبيُت الخُاب ؤلاؾالمي الخغ٧ي الظي ؾدؿم باإلاغ٦ؼٍت الكضًضة والالتزام ألاًضًىلىجي والخىُٓمي
 ،وَىا ٧ان ؤما الحطواث ؤلاػالمُت احس دُاضًٍ ،بما اإلاشاضهت في الثىضاث الهطبُت ،ولىً وفم
شطوؽ وكىانس اللهبت التي ًحسزها محطهىها والسانىن بليها ،وبما نسم اإلاشاضهت وما كس ًازي
بلُه مً دؼاضة ػُاػُت ومجخمهُت لِؽ فلـ بحن كىانسها وؤنػائها ،وبهما اًػا بحن حمىم
الشهب).2
وًٍا ٝبلى ما ؾب ٤ط٦غٍ  ،ؤهه ( لم ًدخ٨غ ٞهُل خغ٧ي بُٗىه اإلاكهض ؤلاؾالمي في الشىعاث
الٗغبُت ،وبهما جىىٖذ زغٍُت ؤلاؾالمُحن الظًً اهسغَىا في الٗمل الشىعي ،بدُض يمذ مسخل٠
ٞهاثل وظماٖاث الخُاع الضًني ،بضءا مً ؤلازىان اإلاؿلمحن مغوعا بالخغ٦ت الؿلُٟت ،واهتهاء بب٣اًا
الخىُٓماث الجهاصبت التي ٧ان لها خًىع في الشىعة اإلاهغٍت بضعظاث مخٟاوجت ،وَى ما ًا٦ض مجضصا
ججاوػ الشىعة اإلاهغٍت لؤلَغ ألاًضًىلىظُت والٗ٣اثضًت إلاسخل ٠ال٣ىي الضًيُت والؿُاؾُتٞ ،لم ًدضر
مً ٢بل ؤن اهسغٍ ؤلازىان والؿلُٟىن والجهاصًىن ،وفي بٌٗ ألاخُان الهىُٞت في ٖمل جىُٓمي
وخغ٧ي ٌؿتهض ٝحُٛحر هٓام الخ٨م ،لِـ  ِ٣ٞبؿبب الازخالٞاث الكضًضة بحن زُاباتها
وؤًضًىلىظُتها ،وبهما ؤًًا بؿبب الٗضاء الخاعٍخي الظي ونل بلى خض الاتهام بالخىاَا م٘ الىٓام
الؿاب٦ ،٤ما ٧اهذ الخا ٫بحن الؿلُٟحن وؤلازىان ٖلى ؾبُل اإلاشا.3) ٫
اإلاؿلب الثالث  :اوهياػاث الثىضاث الهطبُت نلى الخُاضاث والجماناث ؤلاػالمُت .
مشل ؾ٣ىٍ ألاهٓمت الؿُاؾُت ٞغنت جاعٍسُت للخغ٧اث ؤلاؾالمُت ب٩اٞت جىظهاتها وٞسخذ
اإلاجا ٫ؤمامها للضزى ٫في مٗتر ٥الٗملُت الؿُاؾُت وجإؾِـ ألاخؼاب الؿُاؾُت والضزى ٫في البرإلااهاث
واإلاجالـ الدكغَُٗت والىُابُت وج٣لتها مً الخٓغ واإلاى٘ بلى الكغُٖت وال٣اهىهُت.
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وٍشحر البٌٗ سجاالث ٖضًضة مٟاصَا ؤن بٌٗ ؤلاؾالمُحن لم ًىاصوا في و٢ذ ؾاب ٤مً زال٫
زُابهم الضًني بال٨ٟغ الؿُاس ي ،خُض ً٨خٟى بًٗها بالىٖٔ وؤلاعقاص وبسُب الغ٢اث ٤والؼَض
وؤلاًمان واإلاجالـ الٗلمُت ال٣ٟهُت بُٗضا ًٖ ألاَغوخاث الؿُاؾُت ٖمال باإلا٣ىلت ال٣اثلت " مً
الؿُاؾت جغ ٥الؿُاؾت"  ،عبما مساٞت الخٗغى للمؿاءلت ؤو ؤن الى٢ذ لم ًدً بٗض للضزى ٫في جل٪
اإلاؿاظالث الؿُاؾُت وخُىما خان الى٢ذ بضؤث الخ٨ٟحر الٟٗلي في بٖاصة نُاٚت زُاب ظضًض ًخالءم
م٘ اإلاغخلت الخالُت.1
وبُٗضا ًٖ ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحنٞ ،ةن ْاَغة الؿلُٟت وونىلها بلى الؿلُت حٗض قاهطة
حسًسة نلى الؼاحت ػُما وؤنها في مطط ٣ٞ ،ض ٧اهذ جىإي بىٟؿها ًٖ الضزى ٫في ْاَغة ؤلاؾالم
اإلاىاظه وْلذ َىا ٫الى٢ذ جدب٘ ألاؾلىب الهاصت وًٞلذ ٖضم الضزى ٫في ؤي نغإ ؾُاس ي ٖلى
الخ٨م في الٟترة الؿاب٣ت.
الؿلُٟت ا٦دؿبذ قغُٖتها لضي الجماَحر في مهغ والٗالم الٗغبي مً زالُ٢ ٫امها بالٗمل
الضٖىي والاخدؿابي والتربىي والتز٧ىي ،ومً زمٞ ،ةن اإلاكاع٦ت في الٗمل الؿُاس ي ًجب ؤن ج٩ىن
بال٣ضع الظي ال ًُغى ٖلى الٗمل الضٖىي والتربىي والتز٧ىي .
وٍغي الصخٟي ببغاَُم ٖبض اإلاجُض الِ٣س ي في جهغٍداث للمغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث وألابدار بإن
ألاخؼاب ؤلاؾالمُت طاث الخىظهاث الؿلُٟت م٣اعهت م٘ خؼب ؤلازىان اإلاؿلمحن ٢ض ٚحرث في ؤولىٍتها ،
وَىعث زُابها الؿُاس ي بىاء ٖلى خ٣بت ما ٌٗغ ٝبالخغب ٖلى ؤلاعَاب ،ألجها اهخهجذ بل اٖخمضث
الؿُاؾت ٖملُا ألو ٫مغة  ،والخضًض َىا ًٖ الخُاع الؿلٟي بُبُٗت الخا ،٫ألجها وجدذ وَإة الخًُِ٤
ٖليها وٖلى زُابها جدىلذ بلى زُاب ؤ٦ثر مغوهت ومٗخمضة بلى خض بُٗض ٖلى الخُاب الؿُاس ي الظي
حؿخسضمه ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن.
وجىاظه ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت وجدضًضا ٖلى الؿاخت اإلاهغٍت جدضًاث ومهاٖب مخٗضصة
جخمشل ـ خؿب الِ٣س ي ـ في جُىٍغَا لخُابها الؿُاس ي ،زهىنا خُىما ٢غعث ولىط ٚماع اإلاشاضهت
الؼُاػُت  ،خُض ؤن َىا ٥اخخماالث مىاظهت ؾخدضر م٘ ألاَغا ٝألازغي و٢ض ً٩ىن َىا ٥مُل هدى
الٗى ، ٠وَىا ٥جدضًاث مهمت جىاظه ؤلاؾالمُحن جخمشل بمضي اإلاغاَىت ٖلى ج٣بل آلازغ لئلؾالم،
مكضصا ٖلى ؤن اإلاُلىب مً ؤلاؾالم الؿُاس ي ٖمىما َى بًجاص الهُٛت الضًم٣غاَُت الىاضخت التي
جًمً مىٓىمت الخغٍاث بال ب٢هاء ؤو تهمِل لآلزغ ،مًُٟا بإن ؤلاؾالمُحن ٌؿخُُٗىن بصاعة قاون
الضولت بُغٍ٣ت مشالُت ،ألجهم ؤبٗض ما ً٩ىهىن ًٖ الٟؿاص ،ل٨نهم ؤ٢غب بلى الؿ٣ىٍ في الاؾدبضاص
1
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بًٟل الجزٖت اإلاىعوزت لضي الِؿاع وٚحرٍ يضَم ،لظلٞ ، ٪ةن الِ٣س ي حهُب بإَمُت الخمؿ ٪بمىٓىمت
الخغٍاث وجغؾُسها في خا ٫جم ً٨ؤلاؾالمُحن مً الىنى ٫بلى الخ٨م مٗخبرا بإن ٖىامل الىجاح ٧امىت
في الكغَٗت ؤلاؾالمُت هٟؿهاٞ ،هي مهمت بل جاعٍش وٗغٞه ٦مؿلمحن ،ل ً٨الهٗىبت ؤو ٖىامل الٟكل
ج٨مً في زُابهم وَغٍ٣ت حٗاملهم م٘ آلازغ ٖلى ازخال ٝمكاعبه ال٨ٟغٍت والٗامل اإلاازغ ألا٦بر وَى
آلازغ اإلاخمشل بالٛغب والخُغ ؤلاؾغاثُلي.1
وجىاظه ألاخؼاب ؤلاؾالمُت بق٩الُت ٦بحرة جخمشل في ال٣بى ٫بمبضؤ الخٗضصًت زاعط ؤلاَاع ؤلاؾالمي،
وٖ٣ض الخدالٟاث م٘ ألاخؼاب الٗلماهُت والِؿاعٍت وَظا ًسخل ٠مً جُاع بلى جُاع آزغٞ ،الخُاع اإلاخمشل
بدؼب الجزع ًىاظه مك٩لت الخدال ٠الؿُاس ي م٘ ؤخؼاب ٖلماهُت ،خُض ًا٦ض الض٦خىع ٦ما ٫الؿُٗض
خبِب في م٣اله الخدلُلي جدذ ٖىىان ّ الؿلُٟىن وآٞا ١اإلاكاع٦ت الؿُاؾت " ؤن خؼب الىىع ٌؿدى٠٨
مً اإلاكاع٦ت م٘ الخدال ٠الضًم٣غاَي بؿبب ما ٌٗخبرٍ اججاَاث ٖلماهُت ال ًجىػ الٗمل مٗها ،مىضخا
بإن الخُاع الؿلٟي ال ٌكٗغ بالغاخت لهظا الخدال ٠ألؾباب مخهلت بما ٌٗخبرٍ الخُاع الؿلٟي خماًت
لىٟؿه مً الخلىر الؿُاس ي مً هاخُت٦ ،ما ؤن ٢ىاٖضٍ جًٖ ِٛلُه باججاٍ ٖضم الخدال ٠م٘ جل٪
ال٣ىي الٗلماهُت.
اإلاؿلب الطابو  :جحىالث الخُاض الؼلفي في ضبُو الثىضاث الهطبُت .
في الىضوة التي ٖ٣ضث باؾُىبى ،٫ع٦ؼ ٦ما ٫الؿُٗض خبِب " اإلاخسهو في قاون الجماٖاث
ؤلاؾالمُت "ٖ2لى ؤن اإلا٣هىص ب" الؿلُٟحن " مىيىٕ وع٢خه البدشُت َم ( جل ٪ال٣ىي الؿُاؾُت التي
صزلذ الٗمل الؿُاس ي اإلاهغي بٗض زىعة ً 25ىاًغ  ،وجماًؼث ًٖ بُ٣ت ال٣ىي ؤلاؾالمُت ألازغي
باٖخباعَا حٗبحرا ًٖ الؿلُٟت ).3
ً٣ى « : ٫ؾى ٝال ً٩ىن ؤلازىان َىا مٗبرًً ًٖ الخُاع الؿلٟي عٚم ؤجهم ؾلُٟىن ٖلى مؿخىي
الاٖخ٣اص ٦ما ؤقاع ماؾـ ظماٖتهم ألاؾخاط خؿً البىا بلى ؤن صٖىة ؤلازىان صٖىة ؾلُٟت*٦ ،ما لً
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ً٩ىن اإلاىدؿبحن للُاع الجهاصي ممشلحن في الجماٖت ؤلاؾالمُت ؤو ظماٖت الجهاص صازلحن في مٗنى الخُاع
1
الؿلٟي »..
ٌكحر ٦ما ٫خبِب بلى ؤن اإلاكاع٦ت الؿلُٟت في زىعة ً 25ىاًغ ٢ض جإزغث لبٌٗ الى٢ذ ،ل٨نهم
ؾغٖان ما صزلىا الٗمل الؿُاس ي والخٗاَي مٗه بؿغٖت وحاوظوا اإلالىالث اللسًمت التي واهذ
جخحفل نلى الهمل الؼُاس ي ،وداضت جإػِؽ ألاحعاب الؼُاػُت والسدىٌ في البرإلااهاث والترشح
لها والىػاٌ الؼُاس ي حىٌ الاػخحىاش نلى كسض مً اإلالانس البرإلااهُت.2
ل٣ض ؤوضخذ ٖباعاث الصخٟي " ٦ما ٫الؿُٗض خبِب " الخلُٟت ال٨ٟغٍت للخُاع الؿلٟي في مىٗه
وجدغٍمه إلاا ٧ان ًهٟه " بىٓام الٟ٨غ والغظـ " " الضًم٣غاَُت الٛغبُت " لُخدى ٫بلى جبني ٨ٞغة
اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وال٣بى ٫بدكُ٨ل خؼب ؾُاس يًٞ ،ال ًٖ اإلاكاع٦ت في الاهخساباث.
واهُال٢ا مً اإلاُٗى الؿاب ،٤ظاء الخبرًغ بإن مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ٌٗني الاَخمام بالكإن
الٗام والاهسغاٍ ُٞه ٖبر اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ٧االهخماء لؤلخؼاب ٦ ،ما ٌٗني اإلاكاع٦ت في الخهىٍذ وفي
الى٣اباث اإلاهىُت وفي الىىاصي واإلاكاع٦ت في ظمُٗاتها الٗمىمُت التي ج٣غع مؿحرتها واَخمامها وجىظهاتها
) ،3وبالخالي ؤنبدذ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت حٗض م٣اعبت في( الخٗبحر اإلاٗانغ ًٖ مٟهىم "الامغ باإلاٗغوٝ
والىهي ًٖ اإلاى٨غ" ،زانت لى(  ) ..ؤن مماعؾت ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ في اإلاٟهىم اإلاٗانغ جخم
مً زال ٫اإلااؾؿاث ولِـ ًٖ َغٍ ٤الٗمل الٟغصي ).4
واؾخٟاصة مً ٣ٞه " ابً ُ٢م الجىػٍت " ؤخض ألاٖالم الباعػًٍ الظًً ٌؿدىض بليهم ال٨ٟغ الؿلٟي،
ًداو ٫خبِب ؾُٗض ؤن ٌؿخُٟض مً ٣ٞه َظا الٗالم الجلُل في بىاء ال٣ٟه بىظه ٖام وال٣ٟه الؿُاس ي
بىظه زام ٖلى " مغاٖاة الىا ٘٢والًغوعة " ُٞ ،ظ٦غ ؤن ابً الُ٣م ٌكحر بلى « ٖال٢ت الىاظب بالىا٘٢
وؤن وُٗي الىاظب خ٣ه مً الىا٦ ٘٢ما وُٗي الىا ٘٢خ٣ه مً الىاظب ٞ ،مغاٖاة الىا ٘٢وَى الًٟاء
الظي ًخدغُٞ ٥ه الٟاٖلىن لخُبُ ٤ألاخ٩ام ؤو ًخدغ٧ىن ُٞه مً ؤظل تهُئخه لخُبُ٣ها هدى مؼٍض مً
ؤلاؾالم والا٢تراب مً الكغَٗت و٢ ٤ٞىاٖض اإلاهالر واإلاٟاؾض والتي ج٣ى ٫بض ٘ٞؤٖلى اإلاٟؿضجحن وبن
جد٣٣ذ ؤصهاَما.
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٦ما ال بض مً مغاٖاة الٗغ ٝوالٗاصة وبٖما ٫مباصت الاؾخصخاب والاؾخهالح ٦مضازل عثِؿُت
في الٗمل الؿُاس ي ».1
وَىا ٞ ،ةن الخضًض ًٖ جُبُ ٤الجؼٍت ٖلى الىهاعي اإلاٗانغًٍ ٢ض ًىاظه بخدضًاث ال بض مً
ؤزظَا في الاٖخباع وبٖما ٫اإلاهلخت الكغُٖت بال٣ى ٫بةؾ٣اٍ الجؼٍت بطا التزم ٚحر اإلاؿلمحن باإلاكاع٦ت
في الخضمت الٗؿ٨غٍت ،باٖ خباع ؤن الجؼٍت بض ٫هي بض ًٖ ٫الضٞإ ٖنهم ومً زم ٞ ،ةن مكاع٦تهم في
الضٞإ وم٘ ظِل اإلاؿلمحن ٞةجها حؿ.ِ٣
٦ما ؤن ال٣ى ٫بٗىصة الخالٞت ؤلاؾالمُت بمٗىاٍ ال٣ضًم الظي ٧ان ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ وظىص زلُٟت
َى ظىَغ الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت بِىما جبضو الؿلُاث ألازغي ٚحر واضخت باليؿبت له ،ومً زم ٞةن طَاب
الخىظهاث الؿُاؾُت بلى هٓم جُُ٣ض ؾلُت الخ٩ام لهالر ماؾؿاث البرإلاان وماؾؿاث الً٣اء
وماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاَلي ٢ض ً٩ىن مُٟضا الُىم.
٦ما ؤن ال٣ى ٫بغ ٌٞألاخؼاب الؿُاؾُت باٖخباعَا حٗبحرا ًٖ الخجؼثت والخٟخذ لم ٌٗض م٣بىال
الُىم ،وؤن ألاخؼاب هي ؤصواث للخضبحر وؤجها ماؾؿاث ال ًسلى مجخم٘ منها ومً بم ٞةجها ج٣ىم بىْاث٠
مشل الخش ٠ُ٣الؿُاس ي والخيكئت الؿُاؾُت والخكض والخٗبئت ،ومً زم ٞال بض مً ال٣بى ٫بالهُٜ
الجضًضة للماؾؿاث التي لم ج ً٨مىظىصة في الاظخمإ الٗغبي ال٣ضًم ٞ ،األق٩ا ٫اإلااؾؿُت الجضًضة
التي ال جخٗاعى م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت وجىجؼ للمٓلىمحن خ٣ى٢هم وجغا٢ب ؾلى ٥ؤلاصاعة اإلادؿلُت
لخًٗها في م٩اجها مىداػة لخ٣ى ١ألاٞغاص والجماٖاث في مىاظهت صولت ٢ىمُت جمُل لالؾدبضاص والٗؿ٠
َ ،ظٍ ؤلاق٩ا ٫اإلااؾؿُت جخىا ٤ٞم٘ ٢ىاٖض الكغَٗت ؤلاؾالمُت وم٣خًُاث ٢ىاٖض ؤنى ٫ال٣ٟه
وم٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت ومأالتها ،ومً زم ٞةهه ال مٗنى ألن ًً٘ ؤلاؾالمُىن الؿلُٟىن ؤهٟؿهم في
زهام مٗها ،ألن الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾالمي ً٣ىم ٖلى اإلا٣انض ومغاٖاة الىا ٘٢وٞهم الًغوعاث
واإلاأالث ٦ ،ما ؤن ٢ىاٖض الؿُاؾت الكغُٖت التي حٗمل مهلخت الخل ٤وجضبحرَم هي اإلاٟخاح الخ٤ُ٣
لالظتهاص في َظٍ اإلاؿإلت 2وَى ًخىا ٤ٞم٘ ما طَب بلُه ابً ُ٢م الجىػٍت في الُغ ١الخ٨مُت  ،خُض ٢ا٫
 « :مً ؤن الؿُاؾت هي جضبحر قئىن الخل ٤بدُض ً٩ىن ؤمغَم ا٢غب بلى الهالح مىه بلى الٟؿاص ،وبن
لم ًجز ٫بظل ٪هو ؤو وحي ».3
الهٗىص الؿُاس ي للخُاع الؿلٟي ( خالت مهغ ) بما خ٣٣ه مً هخاثج ٖالُت في الاهخساباث ،خُض
اخخل اإلاغجبت الشاهُت في البرإلاان بٗض خؼب الخغٍت والٗضالتًٟ ،غى ٖلُه خؼمت مً الخدضًاث والتي
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جلؼمه بهُاٚت زُاب ؾُاس ي ًجُب ًٖ حؿائالث الجمهىع الؿلٟي ،و٦ظا ًخٗاَى م٘ ما ًشحرٍ اإلاجخم٘
الؿُاس ي مً ً٢اًا جسو جهىعٍ لك٩ل الضولت ال٣اصم  ،وزُخه الخىمىٍت ووي٘ ألا٢لُت ال٣بُُت
وجهىعٍ للىي٘ الش٣افي والٟني و٦ظا ٖال٢ت مهغ باإلادُِ ؤلا٢لُمي والضولي نُاٚت ال٣ىي الؿلُٟت لهظا
الخُاب اإلاخ٩امل ٖامل عثِـ في خ ٟٔنٗىصَا الؿُاس ي واؾخمغاعٍخه في البِئت الؿُاؾُت الجضًضة.1
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الخاجمت
هسلو مً زال ٫جدب٘ مؿإلت الكغُٖت الؿُاؾُت ٦مُٗى مدىعي في الخُاب الؿُاس ي
ؤلاؾالمي ( الؿني ) ،بخٗضص ؤَُاٞه ( الاؾدُٗابي  ،والاؾدبٗاصي ،والؿلٟي ) ،بلى الىخاثج آلاجُت :
ؤوال  /ل٣ض ؤنبذ مىيىٕ الضًم٣غاَُت والخٗضصًت الخؼبُت مُغوح ب٣ىة ٖلى الجماٖاث
والخىُٓماث ؤلاؾالمُت ؾىاء بٟٗل ألاظىاء الٗاإلاُت التي جا٦ض يغوعة الظَاب بلى َظا الاججاٍ ،ؤو هدُجت
الٓغو ٝاإلادُُت بخل ٪الجماٖاث في اإلاؿخىٍاث الىَىُت ،زانت بٗض بعر مً الخجاعب الؿُاؾُت،
و٦شحر منها ٧ان ججاعب مغة في هخاثجها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،ؤنابذ ؤٚلبُت الكٗىب
ؤلاؾالمُت ب٨شحر مً ٖؿ ٠الؿلُاث وؾىء ؾُاؾاتها وهخاثج جل ٪الؿُاؾاث ،و٧لها صٗٞذ الجماٖاث
الؿُاؾُت ومنها ؤلاؾالمُت بلى بنازة الىكط في جىحهاتها الؼُاػُت ،وفي َغاثٖ ٤ملها ،وفي ٖال٢اتها م٘
ال٣ىي ألازغي وم٘ ألاهٓمت الخا٦مت ،وَظا ًىُبٖ ٤لى الجماٖاث والخىُٓماث ؤلاؾالمُت وٚحرَا مً
الخىُٓماث ال٣ىمُت والِؿاعٍت والىَىُت ،و٢ض جدى ٫مشحر منها الُىم هدى الضًم٣غاَُت والخٗضصًت
الخؼبُت والٗمل الؿلمي والخضاوٖ ٫لى الؿلُت ٖبر نىاصً ٤الاهخساب وؤنضع وزاث ٤وبغامج جا٦ض جدىله
في َظا الاججاٍ.
ل٣ض ؤٖلً ٖضص ٦بحر مً الجماٖاث والخىُٓماث ؤلاؾالمُت ٢بىله بالضًم٣غاَُت والخٗضصًت
الخؼبُت والخضاوٖ ٫لى الؿلُت ٖلى هدى ما طَبذ ٚلُه ظماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن في ؾىعٍت ،وبًٗها
طَب بلى خض الاهسغاٍ في مماعؾت طل٦ ٪ما َى الخا ٫لضي ؤلازىان اإلاؿلمحن في ألاعصن وفي الٗغا ١وفي
اإلاٛغب ،وَظا ما طَب بلُه خؼب هللا وخغ٦ت ؤمل اللبىاهُان في مكاع٦تهما في الؿلُت وماؾؿاتها
اإلاسخلٟت ،وَظا ٌٗني ؤن ٖضًضا مً الجماٖاث ؤلاؾالمُت جإزظ لها صوعا في نُاٚت هٓم اإلاكاع٦ت
الؿُاؾُت ظىبا بلى ظىب م٘ ظماٖاث وجىُٓماث مسخلٟت مً الىىاحي ؤلاًضًىلىظُت والؿُاؾُت
والخىُٓمُت.
وج٣بل بٌٗ الجماٖاث ؤلاؾالمُت بىظىص ؤخؼاب ؾُاؾُت مىنىٞت ب" ؤلالخاص " ٧األخؼاب
الكُىُٖت ،وبٌٗ َظٍ الجماٖاث ؤلاؾالمُت جخٗامل م٘ وظىص ؤخؼاب ٦هظٍ في وا ٘٢ألاعصن ،وٖلى
مؿخىي ؤوؾ٘ٞ ،ةن َىا ٥حٗاوها بحن ظماٖاث بؾالمُت وؤخؼاب قُىُٖت في بَاع َُ٩ل جىُٓمي ًجم٘
ألاخؼاب الٗغبُت وله ؤماهت ٖامت واخضة.
زاهُا ٌٗ /خبر ال٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ٨ٞغ مخدغ ،٥ولِـ اؾخاجُُ٨ا ،وبن ٧اهذ خغ٦خه
ال جؼا ٫بُُئت  ،ومخإعجخت ؤخُاها ٞ .اإلا٣اعهت بحن ما ٧ان ً٨خب في الخمؿُيُاث والؿخِىُاث وبحن ما
ًُغح خالُا مً ؤ٩ٞاع ومىا ،٠٢جبرػ بىيىح الضًىامُُ٨ت التي ٌكهضَا َظا ال٨ٟغ .وهي صًىامُُ٨ت
حٗ٨ـ في آلان هٟؿه الىطج اليؿبي الظي ا٦دؿبخه بٌٗ ألاَغا ٝاإلاىخجت لهظا ال٨ٟغ والخاملت له،
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بٗض خ٣بت مً الؼمً ٖاقذ زالله َظٍ ألاوؾاٍ خالت زى ٝمً ٣ٞضان الهىٍت زكُت الخماهي م٘ (
الىمىطط الٛغبي ) .وَى ما ظٗل ال٨شحرًً مً عمىػ َظٍ ألاوؾاٍ جهاب بالترصص بلى خض آلان في خؿم
ٖضًض اإلاؿاثل ،منها ما َى ق٨لي ومنها ما َى ؤؾاس ي ،وطل ٪زكُت الا٢تراب مً صاثغة الشىابذ  ،وٍخجلى
طل ٪بىيىح ٖىض جىاو ٫الجىاهب اإلاخٗل٣ت بةق٩الُت الكغُٖت واإلاكغوُٖت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٖمىما،
وفي الخُاب الخغ٧ي لضي ؤلاؾالمُحن زهىنا.
َ
زالشا  /إلاا ٧اهذ الؿُاؾت ٖلى مغ الؿىحن ٢ىة جـ ْىـبـني ٖلى ٗٞل الؿلُتٞ ،هي ٦الم الىٟىط مً ؤَل
اإلاغظ٘ الخُابي ،وؤجها الىٓام اإلاخٗا٢ض ٖلُه لخإؾِـ وحكُ٨ل ؤخ٩ام حٗ٣ض الهلت بحن الخا٦م
واإلاد٩ىم وبحن ٞاٖل الٟٗل الؿُاس ي واإلاؿخجُب لؤلخ٩ام الؿُاؾُت .
وإلاا ٧ان الخُاب مٟهىما ومهُلخا ًىٓىي جدذ اإلاماعؾتٞ ،ةن الخُاب الؿُاس ي َى اإلاماعؾت
الؿُاؾُت التي جخمشلها ال٣ىي جدذ مسُِ وؿ٣ي ومٗغفي َضٞه بًها ٫الىاٗ٢ت الؿُاؾُت وزل٤
ججاوب واهٟٗا ٫هدى اإلا٩ىهاث اإلادك٩ل منها زُاب ؾُاس ي ما .
عابٗا  /لم حٗض مؿإلت الضًم٣غاَُت ـ في الؿىىاث ألازحرة ـ مجغص َم هٓغي ؤو ه٣اف ٨ٞغي جدباعػ
الخُاباث ؤلاؾالمُت لبُان وظهت هٓغَا بسهىنه ،بل ؤنبذ لؼاما ٖلى مسخلَ ٠ظٍ الخُاعاث الؾُما
جل ٪التي جبيذ الكغُٖت الضًم٣غاَُت ؤن جدضص مىاٟ٢ها مً زال ٫مىاٖ ٠٢ملُت ( الٗمل واإلاماعؾت ).
زامؿا  /عٚم ؤن الٓغو ٝواإلاُُٗاث ٢ض ؤلجإث ؤٚلبُت الخُاعاث ؤلاؾالمُت  ،وؤ٦ثرَا مماوٗت ٖلى
٢بى ٫الضًم٣غاَُت بالغيىر وال٣بى ٫باللٗبت الؿُاؾُت و ٤ٞاإلاٗاًحر الضًم٣غاَُت مً ؤظل جبرًغ
قغُٖتها مً هاخُت ومً ؤظل نُاٚت قغُٖت قٗبُت ٢اٖضًت لها مً هاخُت ؤزغي ،وٍخٗل ٤ألامغ
بمُُٗاث الكاعٕ الٗغبي ،وما ناخبه مً زىعاث مهضث الُغٍ ٤ؤ٦ثر ؤما ٖملُت اؾخيباث الضًم٣غاَُت
في اإلاىار الٗغبي ؤلاؾالميٖ ( .لى ألا٢ل َظا ما حكهض له الؿاخت الؿُاؾُت الٗغبُت في الى٢ذ الغاًَ ،في
اهخٓاع ما جٟغػ َظا الخدى ٫مؿخ٣بال )
ؾاصؾا  /بن ٢بى ٫الخُاع ؤلاؾالمي الؿلٟي باللٗبت الضًم٣غاَُت  ،ال ٌٗني ؤن ٧ل الخُاباث صازل
ؤَُا ٝالخُاعاث ؤلاؾالمُت حؿلم بال٨ٟغ الضًم٣غاَي وبالخالي الاخخ٩ام ٚلى الكغُٖت الضًم٣غاَُت ،
ٞاالججاٍ اإلاٗبر ٖىه باالؾدبٗاصي ( الُ٣بي ) ال جؼا ٫ؤ٩ٞاعٍ وبالخالي الخُاب اإلاخبنى خى ٫الكغُٖت ً٣ىم
ٖلى ؤؾـ ما ؤياٞه مً ٢ىاٖض جدذ مٟهىم " الخا٦مُت " ن َظا مً هاخُت  ،ومً هاخُت ؤزغي ال
جؼا ٫الخُاع الجهاصي ـ وبن ٧ان ؾلُٟا ـ ال ٌؿلم بما ونلذ ٚلُه ؾلُٟت مهغ بزغ مخٛحراث الؿاخت
اإلاهغٍت ،وعٚم طلً ٪م٨ىىا ؤن وسجل ماقغا ًضٖ ٫لى خضور جدىٖ ٫لى مؿخىي زُاباث الاججاٍ
الؿلٟي بىظه ٖام  ،وبالخالي اوٗ٩اؽ َظا الخُاب ٖلى مماعؾاجه ،في اهخٓاع ما ًدمله َظا الخُاب
مً ظضًض ًخهل بخٗضًل ٖلى مؿخىي ؤ٩ٞاعٍ ؤو مباصثه .
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الظي هسلو بلُه ؤن الخُاباث ؤلاؾالمُت ممشلت في جُاعاتها اإلاكهىعة وألا٦ثر اهدكاعا ،اؾخُإ
بًٗها ؤن ٌٗمل ٖلى بًجاص نُٛت جىُ٣ُٞت بحن ؤ٩ٞاعٍ وبحن الضًم٣غاَُت باٖخباعَا في و٢خىا الخالي
الُغٍ ٤الىخُض اإلاخِؿغ هدى الكغُٖت الؿُاؾُت وا٦دؿاب عيا اإلاد٩ىمحن ،وبالخالي اإلادآٞت ٖلى
الىظىص في ْل الهغإ ال٣اثم بحن ؤَغا ٝمخٗضصة في الكاعٕ الٗغبي ،وطل ٪ل٨ؿب الش٣ت ،وبالخالي
الخهىٖ ٫لى الكغُٖت.
ولئن ٧اهذ الهُٛت الخىُ٣ُٞت التي جبىتها بٌٗ الخُاباث ؤو ؤظبرث ٖليها زُاباث ؤزغ(الؿلُٟت)
ٞةن َظا ال ًمى٘ مً ؤن الخىُ٣ُٞت باٖخباعَا ٖال٢ت جهالر واوسجام ،ال جسلى مً جىجغ زٟي ٚحر مٗترٝ
به ،ؾببه ؤجها جا٦ض ٖ ِ٣ٞلى ه٣اٍ الاوسجام وجشحرَا ( م٣اعبت الضًم٣غاَُت بالكىعي ) ،في م٣ابل
الخ٣لُل مً قإن ه٣اٍ الازخال ٝوجخجاَلهاٞ ،خهاب ؤخُاها باٞخ٣اص الخىاػن وحٛلُب ٖىهغ ٖلى آزغ،
ما ٢ض ًدى ٫هؼٖت الخى ٤ُٞبلى مجغص جغمُ ٤ال ًخجاوػ مجا ٫الخٗمُماث الًٟٟايت ،بضون مىا٢كت
ص٣ُ٢ت وٖلمُت للمكا٧ل الخؿاؾت ( .بالىٓغ بلى ازخال ٝالبِئت ال٨ٟغٍت ألانلُت للضًم٣غاَُت ًٖ
البِئت الٗغبُت ؤلاؾالمُت التي ًداو ٫اإلاشٟ٣ىن واإلا٨ٟغون الٗغب اؾخيباتها ٞيها  ،وَى ما ٖبر ٖىه البدض
بخبُئت الضًم٣غاَُت ).
ؾابٗا ً /ا٦ض "ؤلاؾالمُىن" ٖلى يغوعة بُان الازخال ٝفي اإلاغظُٗت خحن هخدضر ًٖ
الضًم٣غاَُت ؤو الكىعي ،بط ًغي ؤههاع الضًم٣غاَُت مغظُٗتهم في خ٨م ألاٚلبُت وؾُاصة الكٗب ،بِىما
ًجضَا ؤههاع الكىعي في خ٨م الكغَٗت ،لظل ٪ال ًخٗامل ؤلاؾالمُىن م٘ الضًم٣غاَُت ٟ٦لؿٟت ؤو
َغٍ٣ت خُاة ؤو مىهج ؤو ُٖ٣ضة ،وٍغي بًٗهم ؤن ؤلاؾالمُحن ًخىٟ٢ىن ٖىض ما ًم ً٨حؿمُخه
بالضًم٣غاَُت ألاصاجُت  Instrumentalالتي جم٨نهم مً ٦ؿب الاٖترا ٝبد٣هم في الخىُٓم والٗمل
الؿُاس ي واإلاكاع٦ت في الخ٨م .
وٖلُت ًخم جىنل بٌٗ ألاخؼاب والخُاعاث ؤلاؾالمُت بلى ال٣ى ٫بإهه ال حٗاعى بحن ؤلاؾالم
والضًم٣غاَُت  ،و٢ض ج٩ىن َىا ٥نُٛت ؤو وسخت لضًم٣غاَُت بؾالمُت جخٗاعى م٘ الهُٛت الٛغبُت.
ؾابٗا َ /ظٍ الهُٛت ؤلاؾالمُت للضًم٣غاَُت ؤو الضًم٣غاَُت ؤلاؾالمُت مُالبت بخ ٠ُُ٨هٟؿها
م٘ زىابذ ٖ٣ضًت وجدغٍماث وهىاٍ صًيُت ٢ض ج٩ىن ٖ٣بت ؤمام الضًم٣غاَُت الصخُدت ،بط لم ًهل
ؤلاؾالمُىن واإلاؿلمىن ٖمىما بلى ٞهم ظضًض ًىا٦ب م٣خًُاث الٗهغ والىا.٘٢
وما ًم ً٨حسجُله ؤًًا ؤن الخغ٧اث والخُاعاث ؤلاؾالمُت بطا ٧اهذ ٢ض خؿمذ مىٟ٢ها مً
الخٗضصًت والخؼبُت ن بال ؤجها لم جُىع مىاٟ٢ها مً الضًم٣غاَُت ٦خٗضصًت ز٣اُٞت و٨ٞغٍت وٖ٣ات
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٢اثمت اإلاغاظ٘
ؤوال  /باللغت الهطبُت
 1ـ الىخب
 ببغاَُم ،ؾٗض الضًً ،وَالٖ،٫لي الضًً ،وؤخمض نضقي الضظاوي وآزغون ،ؤظمت السًملطاؾُت في الىؾً
الهطبي (،2ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت) 1987 ،
 ( ؤصوهِـ )ٖ ،لي ؤخمض ؾُٗض الثابذ واإلاخحىٌ :بحث في الاجبام وؤلابسام نىس الهطب ( ،بحروث  :صاع
الٗىصة ،) 1974 ،
 ابً ؤبي الغبُ٘  ،قهاب الضًً ؤخمض بً مدمض  ،ػلىن اإلالً في جسبحر اإلامالً ،جد :٤ُ٣خامض ٖبض هللا
عبُ٘ ( ،ال٣اَغة :مُاب٘ صاع الكٗب) 1980 / 1400 ،
 ابً زلضون ٖ ،بض الغخمً  ،ملسمت ابً دلسون ،يبِ اإلاتن ووي٘ الخىاش ي والٟهاعؽ :زلُل شخاصة ،
مغاظٗت  :ؾهُل ػ٧اع ( ،بحروث  :صاع ال٨ٟغ) 2001 / 1431 ،
 ابً ٞاعؽ  ،ؤخمض ؤبى الخؿً  ،معجم ملاًِؽ اللغت ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ( ،بحروث :صاع
ال٨ٟغ  ٌ1399ـ ) 1979
 ابً مىٓىع ،مدمض بً م٨غم ،لؼان الهطب ( ،1 ٍ ،بحروث  :صاع ناصع)1997 ،
 ابً ُ٢م الجىػٍت ،قمـ الضًً الُغ ١الخ٨مُت في الؿُاؾت الكغُٖت ،جد :٤ُ٣هاً ٠بً اخمض الخمض،
ٍ ( ،1صاع ٖالم الٟىاثضَ 1428 ،ـ ).
 ؤبى اللىػٖ ،بض الخُ٨م ، ،بشيالُت السًً والؼُاػت في جىوؽ " اظمت مشطوم الخحسًث وقهىض حطهت
النهػت ( ،1ٍ ،ال٣اَغة  :عئٍت لليكغ والخىػَ٘) 2011 ،
 ؤبى اإلاجض  ،ؤخمض ٦ما ، ٫ضئٍت بػالمُت مهاضطة :بنالن اإلابازت( ،ال٣اَغة  :صاع الكغو.) 1991 ،١
 ؤبى عمان ،مدمض ،ؤلاضالح الؼُاس ي في الفىط ؤلاػالمي "اإلالاضباث ،اللىي،ألاولىٍاث ،الاػتراجُجُاث "،
ٍ ( ،1بحروث:الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ) 2010 ،
 ؤبى ػٍض  ،ههغ خامض ،ه٣ض الخُاب ؤلاؾالمي ( ،2ٍ ،ال٣اَغة  :ؾِىا لليكغ)1994 ،
 ؤخمضٖ ،بض الٗاَي مدمض ،الحطواث ؤلاػالمُت في مطط ،وكػاًا الخحىٌ السًملطاؾي ( ، 1ٍ ،ال٣اَغة:
مغ٦ؼ ألاَغام للترظمت واليكغ) 1995 /1416 ،
 اؾماُٖل  ،ؾُ ٠الضًً ٖبض الٟخاح  ،الىكطٍت الؼُاػُت مً مىكىض حػاضي بػالمي :مىهجُت الخجسًس
الؼُاس ي ودبرة الىاكو الهطبي اإلاهاضط ٖ ( ،مان :اإلاغ٦ؼ الٗلمي للضعاؾاث الؿُاؾُت) 2002 ،
 ألالىس ي ،ؤبى الًٟل قهاب الضًً ؤخمض  ،ضوح اإلاهاوي في جفؼحر الطآن الهكُم والؼبو اإلاثاوي( ،2ٍ ،
ال٣اَغة :بصاعة اإلاُبٗت اإلاىحرًت1926 /ٌ 1345 ،م )
 ألاههاعي ٖ ،بض الخمُض اؾماُٖل  ،الشىضي وؤزطها في السًملطاؾُت ( زضاػت ملاضهت) ٍ ( ،3نُضا
وبحروث :ميكىعاث اإلا٨خبت الٗهغٍت ).

125

الشطنُت الؼُاػُت في الخؿاب الؼُاس ي الؼني بحن الثباث والخغحر

حبِبت َض ْ
حاًـبِ ـ ـ ـ ـ ــي

 البا٢الوي ،ؤبى ب٨غ مدمض بً الُُب  ،هخاب الخمهُس وجلخُظ السالثل ،جدٖ :٤ُ٣ماص الضًً ؤخمض خُضع،
ٍ (،1بحروث :ماؾؿت الغؾالت) 1987 ،
 البؿخاوي ،اإلاٗلم بُغؽ  ،مدُِ اإلادُِ " ٢امىؽ مُى ٫للٛت الٗغبُت  ( ،بحروث :م٨خبت لبىان ) 1987 ،
 البكغيَ ،اع ،١اإلاالمح الهامت للفىط الؼُاس ي ؤلاػالمي في الخاضٍر اإلاهاضط ( ،1ٍ ،ال٣اَغة  :صاع
الكغوَ 1417 ،١ـ 1996 /م )،
 البكغيَ ،اع ،١اإلاؼلمىن وألاكباؽ في بؾاض الجمانت الىؾىُت ( ،ال٣اَغة :الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب
) 1980
 البلُهي  ،ببغاَُم  ،واإلاغػوقي ،ؤبى ٌٗغب ،وؤبى الًٟل ؤماوي  ،وآزغون ،الخؿاب ؤلاػالمي ،بلى ؤًً ؟ بهس
الحازي نشط مً ؤًلىٌ /ػبخمبر " ، 2001خىاعاث وخُض جاظا" ( ،1ٍ ،صمك : ٤صاع ال٨ٟغ 2006 /ٌ 1427 ،م )


البىا ،خؿً ،مجمىنت ضػاثل الشهُس حؼً البىا ( ،بحروث :صاع الضٖىة،) 2002 ،

 البىا ،خؿً  ،مظ٦غاث الضٖىة والضاُٖت ( ،ال٣اَغة :صاع اليكغ والخىػَ٘ ؤلاؾالمُت ).
 الترابي ،خؿً ،الؼُاػت والحىم والىكم الؼلؿاهُت بحن ألاضىٌ وػجن الىاكو ( ،2ٍ ،بحروث :صاع
الؿاقي.) 2004 ،
 الترابي  ،خؿً ،واإلاىنللي ،ؤخمض ،واإلاخى٧ل ،مدمض ٖبض اإلال ،٪وآزغون ،ؤلاػالمُىن واإلاؼإلت الؼُاػُت،
ٍ ( ،2بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت) 2004 ،
 الجابغي ،مدمض ٖابض  ،الترار والحسازت ،صعاؾاث  ..ومىا٢كاث ( ،1ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
الٗغبُت ) 1991 ،
 الجابغي ،مدمض ٖابض ،الخؿاب الهطبي اإلاهاضط زضاػت جحلُلُت  ( ،5ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
الٗغبُت) 1994 ،
 الجابغي  ،مدمض ٖابض  ،اإلاثلفىن في الحػاضة الهطبُت " محىت ابً حىبل وهىبت ابً ضشس " ( ، 2ٍ ،
بحروث  :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت) 2000 ،
 الخالضي ،نالح ٖبض الٟخاح  ،في ْال ٫ال٣غآن في اإلاحزانٖ ( ،2ٍ ،مان :صاع ٖماع) 2000 / 1421 ،
 الضوعيٖ ،بض الٗؼٍؼ ،الخىىًٍ الخاضٍخي لألمت الهطبُت " زضاػت في غىء الهىٍت والىعي ( ،1ٍ ،بحروث:
مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.) 1984 ،
 الغبُٗى ،جغ٧ي ٖلي ،الحطواث ؤلاػالمُت في مىكىض الخؿاب الهطبي اإلاهاضط( ،1ٍ،الضاع البًُاء وبحروث :
اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،) 2006 ،
 الغقُضي  ،خؿً  ،الؼلفُىن وكىانس اللهبت الؼُاػُت ، ،مجلت البُان ( ،الؿىت الؿاصؾت والٗكغون،
الٗضص  ، 287عظب ) 2011 / ٌ 1432


الغَـ ،مدمض يُاء الضًً ،الىكطٍاث الؼُاػُت ؤلاػالمُت ( 7ٍ ،ال٣اَغة  :م٨خبت صاع الترار )

 الؼٍضي َ ،ه ؤخمض  ،الخؿاب ؤلاػالمي في نطط ؤلانالم واإلاهلىماجُت ( ،1ٍ،بٛضاص :صاع الٟجغ ،وٖمان
ألاعصن :صاع الىٟاجـَ 1431 ،ـ  2010 /م )
 الكاوي ،جى ، ٤ُٞػُازة الشطَهت ؤلاػالمُت في مطط ( ،1ٍ ،ال٣اَغة  :الؼَغاء لئلٖالم الٗغبي/ 1407 ،
) 1987


الٗىا ،ؾلُم ،ؤلاػالم و السًملطاؾُت ( ،مىخضي ٖبض الخمُض قىمان الش٣افي) 1998 ،
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) 1990

حبِبت َض ْ
حاًـبِ ـ ـ ـ ـ ــي

الٛؼالي ،مدمض  ،ؤظمت الشىضي في اإلاجخمهاث الهطبُت وؤلاػالمُت  ( ،ال٣اَغة  :صاع الكغ ١ألاوؾِ لليكغ،

 ال٣اؾمي ْ ،اٞغ ،هكام الحىم في الشطَهت والخاضٍر ؤلاػالمي " ،الحُاة السػخىضٍت " ٍ( ،1بحروث :صاع
الىٟاجـ) ،1980 ،
 ال٣اض يٖ ،بض الجباع ،اإلاغني في ؤبىاب الخىحُس والهسٌ  ،جدٖ :٤ُ٣بض الخلُم مدمض وؾلُمان صهُا،
مغاظٗت َ :ه خؿحن) 1966 ،
 ال٣غياويً ،ىؾ ، ٠دؿابىا ؤلاػالمي في نطط الهىإلات ( ،1ٍ ،ال٣اَغة  :صاع الكغو 2003 /ٌ 1423 ،١م
)،
(بحروث  :ماؾؿت الغؾالت،
 ال٣غياويً ،ىؾ ، ٠الاحتهاز في ؤلاػالم " ؤضىله ـ ؤحيامه ـ آفاكه "،2ٍ ،
،) 1985 / ٌ1405
( بحروث  :ماؾؿت
 ال٣غياويً ،ىؾ ، ٠ؤلازىان اإلاؿلمىنٖ "70 " :اما في الضٖىة والتربُت والجهاص
الغؾالت،) 2001 ،
 ال٣ل٣كىضي ،مأزط ؤلاهافت في مهالم الخالفت ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿخاع ؤخمض ٞغاط( ،بحروثٖ :الم ال٨خب )
 ال٩ىاعي ٖ ،لي زلُٟت ،وػٍضاوي ،ؾُٗض ،وحجاب ،مدمض ٞغٍض ،وآزغون ،اإلاؼإلت السًملطاؾُت في الىؾً
الهطبي ( ،1ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)2000 ،
 ال٩ىاعي زلُٟت  ،وٚلُىن  ،بغَان وآزغون ،السًملطاؾُت وألاحعاب في البلسان الهطبُت :اإلاىاكف واإلاذاوف
اإلاخبازلت ( 1ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت) 1999 ،
 ال٩ىاعي ٖ ،لي زلُٟت وآزغون  ،اإلاؼإلت السًملطاؾُت في الىؾً الهطبي ،ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي،
 ( ،19بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت) 2000 ،
 اإلااوعصي ،ؤبى الخؿً ٖلي بً خبِب ،ألاحيام الؼلؿاهُت والىالًاث السًيُت ،جد :٤ُ٣ؤخمض مبتر٥
البٛضاصي ( ،1ٍ ،ال٩ىٍذ  :م٨خبت صاع ٢خِبت.) 1989 / 1409 ،
 اإلادلي ،ظال ٫الضًً مدمض ،و الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ  ،جفؼحر ؤلامامحن الجلُلحن ،
( صاع ابً ٦شحر )
 اإلاطهع الفلؼؿُني للسضاػاث ؤلاكلُمُت ،الفىط الؼُاس ي للحطواث ؤلاػالمُت :ججطبت مطط وألاضزن
وفلؼؿحن ،جدغٍغ :مدمض اقدُه ( ،1ٍ ،البحرة ٞلؿُحن :اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُني للضعاؾاث ؤلا٢لُمُت.) 2000 ،
 اإلاىصوصي ،ؤبى ألاٖلى جضوًٍ الضؾخىع ؤلاؾالمي ( ،5ٍ ،بحروث :ماؾؿت الغؾالت ) 18 ( ،) 1981 / 1401 ،
 اإلاىنللي  ،ؤخمض  ،ألاضىلُت ؤلاػالمُت :زضاػت في الخؿاب ألاًسًىلىجي والؼُاس ي نىس ػُس كؿب (
بدض م٣اعن إلاباصت ألانىلُحن وؤلانالخُحن ) ( ،بحروث  :الىاقغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ وؤلاٖالن ) 1993 ،
 باعوث ،مدمض ظماً ، ٫ثرب الجسًسة " الحطواث الاػالمُت الطاهىت  ( ،1ٍ ،لىضن وبحروث  :عٍاى الغَـ
لل٨خب واليكغ) 1994 ،
 بسوي ،مدمض َه  ،الىكطٍت الؼُاػُت " الىكطٍت الهامت للمهطفت الؼُاػُت " ( ،ال٣اَغة والاؾ٨ىضعٍت:
اإلا٨خب اإلاهغي الخضًض )


بؿُىوي ،خؿً الؿُض ،السولت وهكام الحىم في ؤلاػالم ( ،)1(ٍ ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب) 1985 / 1405 ،
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.) 2006

حبِبت َض ْ
حاًـبِ ـ ـ ـ ـ ــي

ب٩اعٖ ،بض ال٨غٍم  ،ججسًس الخؿاب ؤلاػالمي ،الطئي واإلاػامحن ( ،1ٍ ،الغٍاى :الٗبُ٩ان/ٌ1427 ،

 عابُت الجامٗاث ؤلاؾالمُت  ،ؤلاػالم  ..وجؿىٍط الخؿاب السًني ،هضوة  :هحى دؿاب بػالمي مهاضط،
بقغاٖ :ٝبض الؿالم  ،ظٟٗغ  ( ،1ٍ ،مضًىت ههغ ( ال٣اَغة ) :صاع البُان 2002 /ٌ1423م ).

،) 2009

بيؿُٗض ،ؾُٗض  ،زُاب الشطنُت الؼُاػُت في ؤلاػالم الؼني ( ،1ٍ ،ال٣اَغة  :عئٍت لليكغ والتزوَ٘،

 بيؿُٗض ،ؾُٗض ،زولت الخالفت ،زضاػت في الخفىحر الؼُاس ي نىس ؤبي الحؼً اإلااوضزي ،1ٍ ،ال٣اَغة :
عئٍت لليكغ والخىػَ٘ .) 2010 ،
( ال٣اَغة  :صاع
 ظضٖانٞ ،همي ،ؤػؽ الخلسم نىس مفىطي ؤلاػالم في الٗالم الٗغبي الخضًض،3ٍ ،
الكغو) 1988 ،١
 ظٟٗغَ ،كام ؤخمض ٖىى  ،ألابهاز الؼُاػُت إلافهىم الحاهمُت " ضئٍت مهطفُت،
ٞحرظُيُا ،الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت :اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي) 1995 / 1416 ،
 خُضع ،زلُل ٖلي ،الخطىض الؼُاس ي لسولت الحطواث ؤلاػالمُت ( ،ؤبى ْبي  :مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث
والبدىر الاؾتراجُجُت) 2003 ،
 زًغا ،بكحر مدمض  ،الىمـ الىبىي ـ الخلُفي في اللُازة الؼُاػُت الهطبُت  ..والسًملطاؾُت( ،1ٍ ،
بحروث  :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.) 2005 ،
( َحرهضن،

 زمِـ ،خؼام والي ،بشيالُت الشطنُت في ألاهكمت الؼُاػُت الهطبُت ( ،2ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
الٗغبُت.) 2008 ،


طًاب  ،مدمض خا ، ٔٞؾُض ُ٢ب  ،الخؿاب وألاًسًىلىحُا ( ،صاع الٗالم الشالض)

 ػَغة  ،مدمض ؤبى  ،جاعٍش اإلاصاهب ؤلاػالمُت في الؼُاػت والهلاثس وجاضٍر اإلاصاهب الفلهُت ( ،ال٣اَغة :صاع
ال٨ٟغ الٗغبي )،

.) 2004

ظٍازة ،عيىان ظىصث ،ػااٌ الخجسًس في الخؿاب ؤلاػالمي اإلاهاضط( ، 1ٍ ،بحروث :صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي،

 ؾٗض ،خؿحن ،ألاضىلُت ؤلاػالمُت الهطبُت اإلاهاضطة بحن الىظ الثابذ والىاكو اإلاخغحر  ( ،2ٍ ،بحروث :
مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت2006 ،
 شخاجت ،مغوان ،جحىالث الخؿاب الؼلفي " الحطواث الجهازًت ـ حالت زضاػت (  1990ـ ( ،1ٍ ،) 2002
بحروث :الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ) 2010 ،
 نضً٣ي ،الٗغبي ،البحث نً زًملطاؾُت نطبُت "الخؿاب والخؿاب اإلالابل" ،جغظمت مدمض الخىلي ،وٖمغ
ألاًىبي ( ،1ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت) 2007 ،
 نلُبا ظمُل  ،اإلاعجم الفلؼفي باأللفاف الهطبُت والفطوؼُت والاهجلحزًت والالجُيُت،
الكغ٦ت الٗاإلاُت لل٨خاب) 1994 ،

( بحروث :

 ياَغ٧ ،امل  ،الهغإ بحن الخُاضًٍ السًني والهلماوي في الفىط الهطبي الحسًث واإلاهاضط ( ،1ٍ ،بحروث:
صاع البحرووي 1994 /ٌ 1414 ،م )
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حبِبت َض ْ
حاًـبِ ـ ـ ـ ـ ــي

َ هٖ ،بض الغخمً ،والبلُهي ،ببغاَُم ،واإلاغػوقي ،ؤبى ٌٗغب ،وآزغون ،الخؿاب ؤلاػالمي بلى ؤًً ؟ ،خىاعاث
وخُض جاظا ( ،صمك :٤صاع ال٨ٟغ .) 2006 ،
ٖ بض الخمُض ،اؾماُٖل ،الشىضي وؤزطها في السًملطاؾُت ( زضاػت ملاضهت ) ٍ  ( ،3نُضا وبحروث:
ميكىعاث اإلا٨خبت الٗهغٍت )
ٖ بض اإلاجُض ،ؤخمض ٞااص ٖبض الجىاص  ،البُهت نىس مفىطي ؤهل الؼىت والهلس الاحخماعي في الفىط
الؼُاس ي الحسًث ـ زضاػت ملاضهت في الفلؼفت الؼُاػُت ـ ( ال٣اَغة  :صاع ٢باء) 1998 ،


ٖبضٍ  ،مدمض  ،ألانماٌ الياملت  ،صعاؾت وجد : ٤ُ٣مدمض ٖماعة ( ،ال٣اَغة  :صاع الكغو) 1993 ،١

ٖ لي  ،خُضع ببغاَُم ،الخُاضاث ؤلاػالمُت وكػُت السًملطاؾُت (،1ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
الٗغبُت.) 1996 ،
ٖ لي ،خُضع ببغاَُم  ،ؤظمت ؤلاػالم الؼُاس ي ،الجبهت ؤلاػالمُت اللىمُت في الؼىزان همىشحا( ،4ٍ ،
ال٣اَغة  :مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿىصاهُت) 1999 ،


ٖماعة  ،مدمض  ،زىضة ً 25ىاًط وهؼط حاحع الخىف ( ،1ٍ ،ال٣اَغة  :صاع الؿالم 2011 /ٌ 1432 ،م )،



ٖماعة  ،مدمض  ،ؤلاػالم والثىضة ( ،3ٍ ،ال٣اَغة وبحروث  :صاع الكغو) 1988 / 1408 :١

ٖ ماعة ،مدمض  ،الخؿاب السًني بحن الخجسًس ؤلاػالمي  ..والخبسًس ألامطٍياوي( ،2ٍ ،ال٣اَغة  :م٨خبت
الكغو،) 2007 ،١
ٖ ىاًذ ،ؤخمض ،الفىط الؼُاس ي ؤلاػالمي اإلاهاضط ،جغظمت ًٖ الٟاعؾُت وعاظٗه ٖلى ألانل الاهجلحزي:
ببغاَُم الضؾىقي قخا ( ،ال٣اَغة :م٨خبت مضبىلي) 1982 ،
(بحروث :صاع ال٨ٟغ
ُٖ ضٖ ،بض الغاػ ،١وٖبض الجباع ،محمس ،السًملطاؾُت الهلماهُت وؤلاػالم،1ٍ ،
اإلاٗانغ ،وصمك :٤صاع ال٨ٟغ.) 2000 / 1421 ،
 الٛؼالي ،مدمض  ،ؤظمت الشىضي في اإلاجخمهاث الهطبُت وؤلاػالمُت ( ،ال٣اَغة  :صاع الكغ ١ألاوؾِ لليكغ،
.) 1990
ٞ غان ،مدمض ،مكاهط الخجسًس في الخؿاب السًني ؤلاػالمي اإلاهاضط ( ،1ٍ ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت :وػاعة
ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُت) 2007 /1428 ،
ٞ غوم٨حن ،صاُٞض  ،ػالم ما بهسه ػالم ،والزة الشطق ألاوػـ  1914ـ  ، 1922جغظمت :ؤبى ؤؾٗض بلُاؽ( ،
بحروث :صاع عٍاى الغَـ،) 1992 ،
٢ اؾم  ،مخي الضًً مدمض  ،الؼُاػت الشطنُت ومفهىم الؼُاػت الحسًثَ( ،حرهضنٞ ،حرظُيُا ،الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت :اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي )
 مال٩ي ،ؤمدمض ،وؤبى ؤنب٘ ،بلِ٣ـٖ ،بض هللا ،زىاء ٞااص ،وآزغون ،السًملطاؾُت زادل ألاحعاب في البلسان
الهطبُت (،1ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت .) 2004 ،
 مدمض ،مدمض ٖلي  ،ؤضىٌ الاحخمام الؼُاس ي :الؼُاػت واإلاجخمو في الهالم الثالث ( الاؾ٨ىضعٍت :صاع
اإلاٗغٞت الجامُٗت) 1980 ،

الغاػي )

مدمىص ،ؤخمض مدمىص آ ، ٫البُهت في ؤلاػالم " جاضٍذها وؤكؼامها بحن الىكطٍت والخؿبُم " ( البدغًٍ  :صاع
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الهطبي ( ،1ٍ ،ؤبىْبي ( ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ) :مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت) 2002 ،
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م )،

َىٍضيٞ ،همي  ،ؤلاػالم والسًملطاؾُت  ( ،1ٍ ،ال٣اَغة  :مغ٦ؼ ألاَغام للترظمت واليكغَ 1421 ،ـ 1993 /



ًٞ ، ً٨خخي ،ؤبجضًاث الخهىع الخغ٧ي للٗمل ؤلاؾالمي (،بحروث :ماؾؿت الغؾالت) 2007 ،



ًىوـ ،قغٍ ، ٠ػُس كؿب وألاضىلُت ؤلاػالمُت ( ،1ٍ ،ال٣اَغة :صاع َُبت لليكغ) 1995 ،
 2ـ السوضٍاث .

 ألالباوي  ،مدمض هانغ الضًً ،مؼاثل نططٍت في الؼُاػت الشطنُت  ،مجلت الاضالتٖ ( ،مان  ،الٗضص
الشاوي  15ظماصي آلازغة) 1413 ،
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للسضاػاث الؼُاػُت ( ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت  ،الٗضص  ، 33قخاء )2012
 الغقُضي ،خؿً ،الؼلفُىن وكىانس اللهبت الؼُاػُت  ،مجلت البُان ( ،الغٍاى ،الؿىت  ،29الٗضص) 287
 الضوعي ٖ ،بض الٗؼٍؼ ،السًملطاؾُت في فلؼفت الحىم الهطبي  ،مجلت اإلاؼخلبل الهطبي ،الؿىت  ،2الٗضص 9
( ؤًلى / ٫ؾبخمبر ) 1980
 ال٣اض ي ،ؤخمض بً ٖبض الغخمً بً ٖشمان ،ججسًس الخؿاب السًني ،مجلت البُان( ،الغٍاى ،الؿىت ،29
الٗضص) 287
 الُ٣اَكت ،مدمض خمض  ،حسلُت الشىضي والسًملطاؾُت ـ زضاػت في اإلافهىم ـ مجلت حامهت زمشم
للهلىم الاكخطازًت واللاهىهُت ( اإلاجلض  20الٗضص الشاوي) 2004 ،
 قٗبان ٖ ،بض الخؿحن  ،جىوـ ـ مطط  :ؤػئلت ما بهس الاهخفاغت  ،اإلاؼخلبل الهطبي ( ،بحروث  :مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،الؿىت الشالشت والشالزىن  ،الٗضص  ، 385آطاع  /ماعؽ  2011م )
ٖ ضوانٖ ،اَ ،٠الخحىٌ بلى الخهسزًت الحعبُت في الفىط الؼُاس ي اإلاهاضط ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار
والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاجلض ) 2002 ، 16
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ٖ ماًغة ،خلُمت ؤخمض  ،الخؿاب السًني في هخب حهلُم اللغت الهطبُت للمطحلت الثاهىٍت ـ زضاػت جحلُلُت
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 هانىعي  ،ؤخمض  ،الىكام الؼُاس ي وحسلُت الشطنُت واإلاشطونُت  ،مجلت ظامٗت صمك ٤للٗلىم
الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ( ،ظامٗت صمك ، ٤اإلاجلض  ،24الٗضص ٖ ،2ام ) 2008
 اللانسة  ..هل حهلً مبازضة جىكف الهىف ؟ ،مجلت البُان ( ،الؿىت الؿاصؾت والٗكغون ،الٗضص ، 287
عظب َ1432ـ .) 2011 /
 3ـ ضػاثل اإلااحؼخحر .
ٖ بض الىاخض ٖ ،بض الخمُض ٖمغ ٖبض الخمُض  ،الحاهمُت في قالٌ اللطآن الىطٍم ،عؾالت ماظؿخحر في ؤنى٫
الضًً ،بقغا ٝزًغ ؾىهض٧ ،٥لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ظامٗت الىجاح الىَىُت في هابلـ ٞ ،لؿُحن) 2004 ،
 4ـ اإلاىاكو الالىتروهُت
 ؤبى ٖمكت ،مهُٟى  ،ؤلاػالمُىن وجحسًاث بزاضة السولت في اإلاطحلت اإلالبلتٖ ،لى الغابِ :ـ
www.arabicenter.net/ar/pdf.php?id=1652

الغابِ :
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=535

الجىعش ي  ،نالح الضًً  ،جإمالث في بق٩الُت اإلاكغوُٖت والكغُٖت في الخُاب ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ٖ ،لى

 الٗىاوي ،زلُل  ،الخُاعاث ؤلاؾالمُت في ٖهغ الشىعاث الٗغبُت ٖ ،لى الغابِ :
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/106/1580/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%
84%D8%
 خبِب٦ ،ما ٫الؿُٗض ،الؼلفُىن وآفاق اإلاشاضهت الؼُاػُت  ،ماجمط الؼلفُىن وآفاق اإلاؼخلبل ( ،طو
الٗ٣ضة َ 1432ـ  /ؤ٦خىبغ  2011م )ٖ ،لى الغابِ :
http://albayan.co.uk/Files/adadim ages/malfat%20pdf/salafconf%20.pdf

 خبِب ٦ ،ما ٫الؿُٗض  ،كػاًا ألاكلُاث في اإلاىكىض ؤلاػالمي ,,ضئٍت ملاضسًت  ،مجلت الخجضًض،
الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحزًا ،الٗضص  ، 28اإلاجلض ٖ )14لى الغابِ :
http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1652

(

زاهُا ـ اإلاطاحو باللغت ألاحىبُت .
 Weber ,The theory of social and Economic Organization.Translated bay A.M Henderson and
Talcott Parsons : edited with an introduction by Talcott Parsons.6th ed. New York: Free press,1969
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political legitimacy in the Sunni political discourse between
stability and change
Summary
The discourse of political legitimacy has formed the basis for
political Islamic discourse , as political legitimacy can contain in its
contents most of the political dimensions and concepts -theory or
practice- in Islamic thought extends its concept to reach what would
meet with the concept of power and governance, whether legitimacy is
based on historical, revolutionary or rational basis.
The presented scientific work discuss the issue of legitimacy and
its historical offshoots leading to discuss it as an ideology and
practice in the modern era, there is some sort of controversy and
conflict which divided the Arab Muslim community itself between
supporters of what could be a substitute for the legitimacy with all its
" islamic" meanings and implications in historical contexts, through
generations and centuries we mean here (allegiance), and the
alternative is the adoption of democratic thought, to be the only
alternative and the most appropriate one, this issue arranged
differences within Arab societies between denier and supporter, the
average between them is carry by The movements they call it
"Islamic."
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