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صغيرةصغيرة  كلمةكلمة
ًا ًامع الطريقالطريق  علىعلى  مع

،،  متعددةمتعددة  إعلميةإعلمية  مطبوعةمطبوعة  أيأي  نجاحنجاح  قياسقياس  معاييرمعايير  إّنإّن            
      ::  أبرزهاأبرزها  منمن  ولعلولعل

بمعالجتهابمعالجتها  وعقلهوعقله  القارئالقارئ  قلبقلب  إلىإلى  الوصولالوصول  علىعلى  قدرتهاقدرتها
  بمنهجيةبمنهجية  وقضاياهوقضاياه  لهمومهلهمومه

ذلكذلك  علىعلى  نحرصنحرص  ))البيانالبيان((  فيفي  أنناأننا  ونحسبونحسب  ،،  رزينةرزينة  علميةعلمية
ًا ًاحرص ًا  حرص ًاشديد   نوفقنوفق  وقدوقد  ،،  شديد

ًا ًاحين ًا  ونقصرونقصر  ،،  حين ًاحين أنأن  التطويريالتطويري  العددالعدد  هذاهذا  فيفي  ويسعدناويسعدنا ..  .. حين
  منمن  العديدالعديد  تقديمتقديم  نواصلنواصل
والبحوثوالبحوث  ،،  الشرعيةالشرعية  الدراساتالدراسات  ::  فتجدفتجد  ،،  المتنوعةالمتنوعة  البوابالبواب
  والدراساتوالدراسات  ،،  التربويةالتربوية

،،  الدعويةالدعوية  والدراساتوالدراسات  ،،  المسلمينالمسلمين  وواقعوواقع  ،،  القتصاديةالقتصادية
  والهموموالهموم  ،،  الدبيةالدبية  والكتاباتوالكتابات
القراءالقراء  جميعجميع  ورغباتورغبات  ميولميول  لشباعلشباع  ذلكذلك  وليسوليس  ......  الثقافيةالثقافية

  لبناءلبناء  ::  ولكنولكن  ،،  فقطفقط
لواقعهلواقعه  الواعيالواعي  ،،  فكرهفكره  المتكاملالمتكامل  ،،  عقيدتهعقيدته  الصحيحةالصحيحة  المسلمالمسلم

  ،،  لرسالتهلرسالته  الفاهمالفاهم  ،،
 ..  .. مواقفهمواقفه  فيفي  الشرعيالشرعي  التأصيلالتأصيل  منمن  المنطلقالمنطلق

ًا  نحسبهنحسبه  جديدجديد  إخراجإخراج  فيفي  ذلكذلك  كلكل  نقدمنقدم             ًامتناسب الحسالحس  معمع  متناسب
  إنناإننا .  . للمسلمللمسلم  الجماليالجمالي

نجاحنانجاحنا  أنأن  علىعلى  نؤكدنؤكد  الخراجالخراج  هذاهذا  باكورةباكورة  أيديكمأيديكم  بينبين  نضعنضع  إذإذ
  ومسؤوليتناومسؤوليتنا  مسؤوليتكممسؤوليتكم

ًا ًاجميع تواصلتواصل  أنأن  كماكما  ،،  نبضنانبضنا  صدىصدى  يسمعنايسمعنا  معنامعنا  فتواصلكمفتواصلكم  ،،  جميع
  فيفي  كلكل  الكتابالكتاب  إخوانناإخواننا

الدعوةالدعوة  رسالةرسالة  أداءأداء  أجلأجل  منمن  الجهودالجهود  بتكاتفبتكاتف  يشعرنايشعرنا  تخصصهتخصصه
  منمن  والتبصيروالتبصير  والتوجيهوالتوجيه

 .. ..القصدالقصد  وراءوراء  منمن  واللهوالله) .. ) .. البيانالبيان ( (نافذةنافذة  خللخلل
________________________________________________

العددالعدد  افتتاحيةافتتاحية
 ! !؟؟  ملةملة  للرإهابللرإهاب  هلهل

 ..    ..   بعدبعد  أماأما  ،،  اللهالله  رسولرسول  علىعلى  والسلموالسلم  والصلةوالصلة  للهلله  الحمدالحمد            
بعدبعد  والسلميةوالسلمية  العربيةالعربية  المجتمعاتالمجتمعات  منمن  كثيركثير  عاشتعاشت  فلقدفلقد            

      حكمحكم  تحتتحت  الستقللالستقلل



ذاتذات  الحزابالحزاب  بعضبعض  إمرةإمرة  تحتتحت  أوأو  العسكريةالعسكرية  الزمرالزمر  بعضبعض
  المشبوهةالمشبوهة  اليديولوجياتاليديولوجيات

فحكموافحكموا  ،،  البغيضالبغيض  الستعمارالستعمار  لمرحلةلمرحلة  مرةمرة  ثمرةثمرة  همهم  ممنممن
  ،،  والناروالنار  بالحديدبالحديد  دولهمدولهم
وتغريبوتغريب  للدينللدين  وللعداءوللعداء  النزيهالنزيه  الفكرالفكر  لوأدلوأد  رديئةرديئة  نماذجنماذج  وكانواوكانوا

  وحينماوحينما .  . المجتمعاتالمجتمعات
إلىإلى  الناسالناس  أعادتأعادت  التيالتي  الصحوةالصحوة  السلميةالسلمية  للمةللمة  اللهالله  قيضقيض
  إيمانهمإيمانهم  وجددتوجددت  ربهمربهم

الشعوبالشعوب  فيفي  اليمانيةاليمانية  الروحالروح  واستجيشتواستجيشت  الخاتمةالخاتمة  برسالتهمبرسالتهم
  خيارهاخيارها  فأعطتفأعطت  ؛؛

قواعدقواعد  زلزلتزلزلت  أنأن  ذلكذلك  عنعن  نتجنتج  ،،  السلميةالسلمية  المبادئالمبادئ  لصحابلصحاب
  وأقضوأقض  ،،  العملءالعملء
مترانمتران  السابقالسابق  الفرنسيالفرنسي  الرئيسالرئيس  هددهدد  حتىحتى  ،،  سادتهمسادتهم  مضاجعمضاجع
  فيفي  العسكريالعسكري  بالتدخلبالتدخل

معروفمعروف  هوهو  ممامما  ،،  الجزائرالجزائر  فيفي  للحكمللحكم  السلميينالسلميين  تسلمتسلم  حالةحالة
  التباعالتباع  وكانوكان  للجميعللجميع

أنزهأنزه  منمن  واحدةواحدة  فأجهضوافأجهضوا  ؛؛  لسادتهملسادتهم  أوفياءأوفياء  الفرانكفونالفرانكفون
  العالمالعالم  فيفي  المعدودةالمعدودة  النتخاباتالنتخابات

العنفالعنف  دوامةدوامة  فيفي  يعيشيعيش  الجزائريالجزائري  المجتمعالمجتمع  زالزال  وماوما  ،،  العربيالعربي
  نتيجةنتيجة  المضادالمضاد  والعنفوالعنف
تلكتلك  موقفموقف  أنأن  ويبدوويبدو  ،،  المجاهدالمجاهد  الشعبالشعب  ذلكذلك  خيارخيار  سرقةسرقة

  ديدناديدنا  صارصار  العسكريةالعسكرية  الطغمةالطغمة
بكلبكل  والوقوفوالوقوف  ،،  نزيهنزيه  عملعمل  أيأي  حيالحيال  بأمرهابأمرها  حاكمةحاكمة  سلطةسلطة  لكللكل

  توجهتوجه  كلكل  ضدضد  صفاقةصفاقة
ودعاوىودعاوى  موهومةموهومة  مؤامراتمؤامرات  ليقافهليقافه  اختراعهماختراعهم  معمع  ،،  إسلميإسلمي

  منمن  بهابها  اللهالله  أنزلأنزل  ماما
بدعاوىبدعاوى  مشروعيتهمشروعيته  وإسقاطوإسقاط  اليمانياليماني  المدالمد  ليقافليقاف  ؛؛  سلطانسلطان
  وماوما  والتطرفوالتطرف  الرهابالرهاب
اللهالله  شريعةشريعة  دامتدامت  ماما  طبيعيطبيعي  أمرأمر  نظرنانظرنا  فيفي  وهذاوهذا  ،،  شابههاشابهها
بقوانينبقوانين  يحكمونيحكمون  والقضاةوالقضاة      نافذة،نافذة،  غيرغير  وأحكامهاوأحكامها  معطلةمعطلة
      تصدرتصدر  عسكريةعسكرية  استثنائيةاستثنائية  محاكممحاكم  فيفي  مستوردةمستوردة  أجنبيةأجنبية
ًا ًاأحكام المعروفةالمعروفة  وتوجهاتهموتوجهاتهم  القومالقوم  رغبةرغبة  حسبحسب  مفصلةمفصلة  نهائيةنهائية  أحكام

  العلمالعلم  شنشن :  : ولهذاولهذا  ،،
ّتاب  المشتراةالمشتراة  والقلموالقلم  المؤممالمؤمم ّتابوك المطاعنالمطاعن  يثيريثير  ماما  الفنادقالفنادق  وك

  ضدضد  حقحق  وجهوجه  بدونبدون
 .  . نواياهمنواياهم  فيفي  حتىحتى  ويشككويشكك  ،،  السلميينالسلميين

منقولمنقول  نقلنقل  لملم  إنإن  أعمىأعمى  وتقليدوتقليد  أبلهأبله  ترديدترديد  إلإل  ذلكذلك  وماوما            
  العلمالعلم  وسائلوسائل  ترددهتردده  عماعما

بعدبعد  الوحيدالوحيد  العدوالعدو  إنهإنه :  : يقولونيقولون  حيثحيث  السلمالسلم  ضدضد  الجنبيةالجنبية
  ..  البائدةالبائدة  الشيوعيةالشيوعية  سقوطسقوط

ضدضد  الموقفالموقف  ذلكذلك  شتىشتى  بوسائلبوسائل  الغربيونالغربيون  أثارأثار  لقدلقد            
  الخططالخطط  وأعدواوأعدوا  ،،  السلمالسلم



حصلحصل  كماكما  العالمالعالم  فيفي  الرهابالرهاب  دعاةدعاة  السلميينالسلميين  منمن  ليجعلواليجعلوا
  التجارةالتجارة  مركزمركز((  تفجيرتفجير  فيفي

أنأن  الجللالجلل  الحدثالحدث  لذلكلذلك  المتابعونالمتابعون  يتذكريتذكر  يزاليزال  ولول  ،،) ) الدوليةالدولية
  وراءوراء  أنأن  بينوابينوا  المحامينالمحامين

ّتم  يهوديةيهودية  شخصيةشخصية  ضمنهاضمنها  منمن  خفيةخفية  أيدأيد  الجريمةالجريمة  تلكتلك ّتمُع ،،  عليهاعليها  ُع
  ،،  ذكرذكر  لهالها  يعديعد  ولمولم

المريكيةالمريكية  المخابراتالمخابرات  تواطؤتواطؤ  شبهاتشبهات  يثيريثير  ذلكذلك  أنأن  ويبدوويبدو
  مشبوهةمشبوهة  أياٍدأياٍد  باستعمالباستعمال
 .  . المتهمينالمتهمين  ضدضد  للشهادةللشهادة

أنهأنه  ::  بعدبعد  فيمافيما  أعلنأعلن  الذيالذي  العملءالعملء  هؤلءهؤلء  أحدأحد  أعلنهأعلنه  ماما  وهذاوهذا            
ًا  كانكان ًاكاذب   معظممعظم  فيفي  كاذب

ومعومع  ،،  باطلباطل  فهوفهو  ،،  باطلباطل  علىعلى  بنيبني  ماما  أنأن  شكشك  ولول  ،،  شهادتهشهادته
  شوهتشوهت  فقدفقد  ذلكذلك  كلكل

عميلعميل  بشهادةبشهادة  بأسمائهمبأسمائهم  زجزج  الذينالذين  السلميينالسلميين  منمن  كثيركثير  سيرةسيرة
  فاقدفاقد  المروءةالمروءة  ضائعضائع

 .  . الضميرالضمير
فيفي  الفيدراليالفيدرالي  المبنىالمبنى  تفجيرتفجير  وهووهو  الخيرالخير  الحادثالحادث  أماأما            

  كانتكانت  فقدفقد  ،،) ) أوكلهوماأوكلهوما((
المجنونةالمجنونة  للحربللحرب  طبيعيةطبيعية  نتيجةنتيجة  حيالهحياله  المتعجلةالمتعجلة  الفعالالفعال  ردودردود
  وأهلهوأهله  السلمالسلم  ضدضد

ًا  ووصمهمووصمهم ًاكذب ًا  كذب ًاوزور اتهماتهم  فقدفقد  ،،  والرهابوالرهاب  بالتطرفبالتطرف  وزور
  بعدبعد  --  وراءهوراءه  بأنهمبأنهم  السلميونالسلميون

رسميرسمي  بيانبيان  أيأي  بعدبعد  صدرصدر  يكنيكن  ولمولم -  - معدودةمعدودة  بساعاتبساعات  حدوثهحدوثه
  مثلمثل  فوجدنافوجدنا  ،،  بالدانةبالدانة

ديفديف  الحاليالحالي  الديموقراطيالديموقراطي  والنائبوالنائب  ،،  السابقالسابق  أوكلهوماأوكلهوما  نائبنائب
  فيفي  يصرحيصرح  مكيرويمكيروي

هوهو  الكبرالكبر  الحتمالالحتمال  أنأن :  : الخباريةالخبارية) ) إنإن  إنإن  سيسي ( (الال  لقناةلقناة  حديثحديث
  منمن  بهمبهم  المشتبهالمشتبه  أنأن

فعالياتفعاليات  الوترالوتر  هذاهذا  علىعلى  وضربتوضربت  !!  السلميينالسلميين  الراديكاليينالراديكاليين
  ،،  أمريكيةأمريكية  وإعلميةوإعلمية  أمنيةأمنية

جعلتهمجعلتهم  ،،  أمريكاأمريكا  فيفي  المسلمينالمسلمين  ضدضد  قذرةقذرة  حربحرب  إلىإلى  أدىأدى  ممامما
ًا  يعيشونيعيشون ًاأيام   حزينةحزينة  قلقةقلقة  أيام

فيفي  وبخاصةوبخاصة  الكثيرالكثير  والرهابوالرهاب  المضايقةالمضايقة  منمن  فيهافيها  نالوانالوا
  السلميةالسلمية  والمراكزوالمراكز  المدارسالمدارس

فيفي  يقبعونيقبعون  الكثيرينالكثيرين  جعلجعل  الذيالذي  المرالمر  ،،  بالهواتفبالهواتف  والتهديداتوالتهديدات
ًا  بيوتهمبيوتهم ًاخوف   ردودردود  منمن  خوف
أنأن  إلإل  اللهالله  يأبىيأبى  ثمثم  ....  المعاديالمعادي  العلمالعلم  صنعهاصنعها  التيالتي  الفعالالفعال

  أيامأيام  بعدبعد  الحقيقةالحقيقة  تظهرتظهر
نصرانينصراني  أصوليأصولي  هوهو  إنماإنما  الحقيقيالحقيقي  بالمجرمبالمجرم  فإذافإذا  ،،  معدوداتمعدودات
  ذلكذلك  فّجرفّجر  ،،  أمريكيأمريكي
الصوليةالصولية) ) قورشقورش  ديفيدديفيد ( (جماعةجماعة  إحراقإحراق  ذكرىذكرى  فيفي  المبنىالمبنى

  انتحرتانتحرت  التيالتي  ،،  المتطرفةالمتطرفة



ًا  زعيمهازعيمها  معمع ًاحرق فيفي  الفيدراليالفيدرالي  البوليسالبوليس  حاصرهمحاصرهم  حينماحينما  حرق
  هذههذه  ،،  الماضيالماضي  قبلقبل  العامالعام

والرهابوالرهاب  التطرفالتطرف  منمن  عيناتعينات  هيهي :  : كثيركثير  وغيرهاوغيرها  الجماعةالجماعة
  ،،  الغربالغرب  فيفي  الموجودالموجود

ًا  محسوبةمحسوبة  وهيوهي ّي ًاسياس ّي ..  العنصريالعنصري  المريكيالمريكي  اليميناليمين  علىعلى  سياس
      ميلشياتهاميلشياتها  لهالها  والتيوالتي

علىعلى  وعنصريتهاوعنصريتها  نازيتهانازيتها  تعلنتعلن  والتيوالتي  ،،  العسكريةالعسكرية
  ..  الشهادالشهاد  رؤوسرؤوس

ًا  وهناكوهناك             ًاأيض ))أومأوم ( (جماعةجماعة  فعلتهفعلته  ماما  هوهو  ،،  شرقيشرقي  تطرفتطرف  أيض
  ثبتثبت  الذينالذين  ،،  اليابانيةاليابانية

،،  طوكيوطوكيو  مترومترو  أنفاقأنفاق  فيفي  السامالسام  السارينالسارين  غازغاز  بإلقاءبإلقاء  تواطؤهمتواطؤهم
  واختناقواختناق  وفاةوفاة  إلىإلى  وأدىوأدى

فمافما  ،،  الساعةالساعة  حديثحديث  تزالتزال  ماما  اللحقةاللحقة  وتداعياتهوتداعياته  ،،  الكثيرينالكثيرين
  وإرهابوإرهاب  بتطرفبتطرف  بالكبالك

وتطرفوتطرف  ،،  البوسنةالبوسنة  مسلميمسلمي  ضدضد  الضروسالضروس  حربهمحربهم  فيفي  الصربالصرب
  السيخالسيخ  وإرهابوإرهاب

وإرهابوإرهاب  وتطرفوتطرف  ،،  وكشميروكشمير  الهندالهند  مسلميمسلمي  ضدضد  والهندوسوالهندوس
  منمن  كلكل  فيفي  المسلمينالمسلمين  أعداءأعداء

والتطرفوالتطرف  ))بورمابورما((  وو  ))الشيشانالشيشان((  وو) ) الفلبينالفلبين ( (وو) ) طاجيكستانطاجيكستان((
  فلسطينفلسطين  فيفي  الصهيونيالصهيوني

ًا  والشرقوالشرق  الغربالغرب  منمن  المدعومالمدعوم  المحتلةالمحتلة ًامع  .  . كثيركثير  ذلكذلك  وغيروغير  ..  مع
ًا  لل  الياماليام  منمن  يوميوم  فيفي  السلمالسلم  يكنيكن  لملم             ًاقديم ًا  ولول  قديم ًاحديث ديندين  حديث

  فيفي  حتىحتى  بلبل  ،،  إرهابإرهاب
والشيوخوالشيوخ  النساءالنساء  قتلقتل  وعدموعدم  بالرفقبالرفق  يأمريأمر  كانكان :  : الحروبالحروب

  لل  ممنممن  والرهبانوالرهبان  والطفالوالطفال
لهله  تطرقتتطرقت  ماما  وهذاوهذا  ،،  وإيذائهموإيذائهم  المسلمينالمسلمين  قتالقتال  فيفي  لهله  يديد

  والفقهوالفقه  الحديثالحديث  كتبكتب  باستفاضةباستفاضة
حتىحتى  الناسالناس  معمع  العدالةالعدالة  علىعلى  السلمالسلم  حثحث  معمع  الجهادالجهاد  أبوابأبواب  فيفي
  معهممعهم  الختلفالختلف  عندعند
ُكُم  لل    الدينالدين  فيفي ْنَها ُكُمَي ْنَها ّلُه  َي ّلُهال َلِذيَن  َعِنَعِن  ال َلِذيَنا ُكْم  َلَْملْم  ا ُلو ِت ُكْمُيَقا ُلو ِت ِِديِن  ِفيِفي  ُيَقا ِِديِنال ال
َلْم َلْمَو ُكم  َو ُكمُيْخِرُجو ُكْم  ِمنِمن  ُيْخِرُجو َياِر ُكْمِد َياِر   ِد
َبّروُهْم  َأَنأن َبّروُهْمَت ُطوا  َت ُتْقِس ُطواَو ُتْقِس ْيِهْم  َو َل ْيِهْمإ َل ّلَه  إّنإّن  إ ّلَهال ِطيَن  ُيِحّبُيِحّب  ال ِطيَنالُمْقِس [[    الُمْقِس

  العلمةالعلمة  يقوليقول  ؛؛  ]]88  ::  الممتحنةالممتحنة
عنعن  اللهالله  ينهاكمينهاكم  لل  ::  أيأي  ::  اليةالية  لهذهلهذه  تفسيرهتفسيره  فيفي  سعديسعدي  ابنابن
  والمكافأةوالمكافأة  والصلةوالصلة  البرالبر

حيثحيث  وغيرهموغيرهم  أقاربكمأقاربكم  منمن  للمشركينللمشركين  والقسطوالقسط  بالمعروفبالمعروف
  ينصبواينصبوا  لملم  ::  بحالبحال  كانواكانوا

جناحجناح  عليكمعليكم  فليسفليس  ،،  دياركمدياركم  منمن  والخراجوالخراج  الدينالدين  فيفي  لقتالكملقتالكم
  صلتهمصلتهم  فإنفإن  ،،  تصلوهمتصلوهم  أنأن

 .  . تبعةتبعة  ولول  فيهافيها  محذورمحذور  لل  الحالالحال  هذههذه  فيفي
العمالالعمال  تلكتلك  مثلمثل  إلىإلى  يدعويدعو  السلمالسلم  أنأن  ُيْزَعُمُيْزَعُم  فكيففكيف            

  تتنافىتتنافى  التيالتي  الرهابيةالرهابية



 .  . والرحمةوالرحمة  والعدلوالعدل  بالقسطبالقسط  المشبعةالمشبعة  السلميةالسلمية  والروحوالروح
الجريمةالجريمة  لمنعلمنع  التاسعالتاسع  المتحدةالمتحدة  الممالمم  مؤتمرمؤتمر ( (عقدعقد  وبمناسبةوبمناسبة            

) ) المجرمينالمجرمين  ومعاملةومعاملة
ماذاماذا  ترىترى  ::  نتساءلنتساءل  أنأن  المقامالمقام  هذاهذا  فيفي  لنالنا  يحقيحق  ؛؛  الخيرالخير

  وماوما  ،،  ؟؟  المؤتمرالمؤتمر  هذاهذا  سيناقشسيناقش
فعلًفعلً  والمجرمينوالمجرمين  الجرامالجرام  حقيقةحقيقة  سيبحثسيبحث  وهلوهل  ؟؟  [*][*]توصياتهتوصياته  هيهي

      المجرمونالمجرمون  ومنهمومنهم  ،،
أينأين  ؟؟  رحمةرحمة  أيأي  بالمؤمنينبالمؤمنين  تأخذهمتأخذهم  لملم  الذينالذين  الحقيقيونالحقيقيون

  العالميالعالمي  الجرامالجرام  قادةقادة  محاكمةمحاكمة
فلسطينفلسطين  فيفي  السلميةالسلمية  بالشعوببالشعوب  ونكلواونكلوا  أرهبواأرهبوا  الذينالذين

      والشيشانوالشيشان  والهرسكوالهرسك  والبوسنةوالبوسنة
الممالمم  بقراراتبقرارات  وضربواوضربوا  ،،  والحرماتوالحرمات  الدينالدين  وانتهكواوانتهكوا  مثلًمثلً

      عرضعرض  المتحدةالمتحدة
ليعرفليعرف  الملالمل  علىعلى  ويحاكمونويحاكمون  سيدانونسيدانون  هلهل  ....  ؟؟  الحائطالحائط
العالميةالعالمية  الحربالحرب  مجرمومجرمو  وأدينوأدين  حوكمحوكم      كماكما  ،،  جرائمهمجرائمهم  الجميعالجميع
أقربأقرب  فيفي  عليهمعليهم      بالقبضبالقبض  الدوليالدولي  البوليسالبوليس  ويكلفويكلف  ،،  الثانيةالثانية
،،  معروفةمعروفة  جعجعاتجعجعات  مجردمجرد  سوىسوى  ليستليست  المسألةالمسألة  إنإن  أمأم  ..  فرصةفرصة

ًا  والمدانونوالمدانون  الضحيةالضحية  وسيكونوسيكون  ،،  معينةمعينة  لمصالحلمصالح  وستوظفوستوظف ًادائم دائم
تحتتحت  يطاردونيطاردون  الذينالذين  منهممنهم  الدعاةالدعاة      وبخاصةوبخاصة  المسلمينالمسلمين  همهم

وماوما  ،،  المتوقعالمتوقع      هوهو  وهذاوهذا  ،،  ؟؟  والتطرفوالتطرف  الرهابالرهاب  محاربةمحاربة  ستارستار
ًا  إلإل  الممالمم  هيئةهيئة  مؤتمراتمؤتمرات  فيفي  علمناعلمنا ًاتأكيد الكبرىالكبرى  الدولالدول  لهيمنةلهيمنة  تأكيد
ًا  ،،  السلميالسلمي  العالمالعالم      دولدول  علىعلى ًاوإطلق البوليسيةالبوليسية  الدولالدول  ليديليدي  وإطلق
الدولالدول  منمن  كثيركثير  واقعواقع      فيفي  نلمسهنلمسه  ممامما  شعوبهاشعوبها  محاربةمحاربة  فيفي

 .    .   العربيةالعربية
أنأن  ::  الناسالناس  كلكل  يعيهيعيه  وأنوأن  لهله  يفطنيفطن  أنأن  ينبغيينبغي  ممامما  إنإن            

  هوهو  إنماإنما  الحقيقيالحقيقي  الرهابالرهاب
تدعوتدعو  أنأن  منمن  وإرهابهاوإرهابها  ،،  لربهالربها  تدينتدين  أنأن  فيفي  الشعوبالشعوب  إرهابإرهاب
  ،،  شريعتهشريعته  لتحكيملتحكيم

تغريبتغريب  منمن  لهالها  يراديراد  فيمافيما  برأيهابرأيها  تدليتدلي  أنأن  منمن  وإرهابهاوإرهابها
  تركيعهاتركيعها  ومحاولةومحاولة  ،،  لمجتمعاتهالمجتمعاتها

ًا ًاقسر ،،  السلميةالسلمية  هويتهاهويتها  تعلنتعلن  أنأن  فيفي  وإرهابهاوإرهابها  ،،  لعدائهالعدائها  قسر
      التدخلالتدخل  وحتىوحتى  بلبل

قبلقبل  منمن  حصلحصل  كماكما  الثالثالثالث  العالمالعالم  دولدول  منمن  كثيركثير  فيفي  الخارجيالخارجي
  هوهو  الكبرىالكبرى  الدولالدول  بعضبعض

،،  بالرهاببالرهاب  السلميونالسلميون  يلمزيلمز  متىمتى  فإلىفإلى  ..  الكلمةالكلمة  بمعنىبمعنى  إرهابإرهاب
ًا  والرهابيونوالرهابيون ًاحّق   حّق

 !  ! ؟؟  غيرهمغيرهم
                َلُم َيْع َلُمَوَس َيْع َلِذيَن  َوَس َلِذيَنا َلُموا  ا َلُمواَظ َلٍب  َأَّيأّي  َظ َلٍبُمنَق ُبوَن  ُمنَق ِل ُبوَنَينَق ِل     َينَق

________________________________________________
 . .المؤتمرالمؤتمر  افاتتاحافاتتاح  بدايةبداية  فايفاي  الفاتتاحيةالفاتتاحية  كتبتكتبت(*) (*) 

قرآنيةقرآنية  تربويةتربوية  دراساتدراسات



  الحقالحق  لبسلبس  منمن  الواقيةالواقية  السأبابالسأباب
الخأيرةالخأيرة  الحلقةالحلقة

الجليلالجليل  ناصرناصر  بنبن  العزيزالعزيز  عبدعبد : :بقلمبقلم

خللخلل  منمن  بالباطلبالباطل  الحقالحق  لبسلبس  خطورةخطورة  لنالنا  تبينتبين  أنأن  بعدبعد            
      أوردناهاأوردناها  التيالتي  الصورالصور

يورثيورث  الذيالذي  والنحرافوالنحراف  الضللالضلل  منمن  عنهاعنها  ينتجينتج  وماوما  ،،  السابقالسابق  فيفي
  الوخيمةالوخيمة  العواقبالعواقب

نسألنسأل  أنأن  عليناعلينا  يجبيجب  بلبل  لنالنا  يحقيحق: :   ذلكذلك  بعدبعد  ،،  والخرةوالخرة  الدنياالدنيا  فيفي
  منمن  النجاةالنجاة  كيفكيف: : 

علىعلى  وللجابةوللجابة  ؟؟  منهمنه  الواقيةالواقية  السبابالسباب  هيهي  وماوما  ؟؟  الخطرالخطر  ذلكذلك
  أسبابأسباب  نستعرضنستعرض  ::  ذلكذلك

وبضدهاوبضدها  ،،  العلجالعلج  ينطلقينطلق  فمنهافمنها  ؛؛  بالباطلبالباطل  الحقالحق  التباسالتباس
  ..  الشياءالشياء  تتميزتتميز

 : :أمورإأمورإ  ثالثاةثالثاة  عنعن  تخرجتخرج  لل  السأبابالسأباب  تلكتلك  أنأن  بنابنا  مرمر  فاقدفاقد
وأصلوأصل  ،،  الحقالحق  أنهأنه  علىعلى  الباطلالباطل  أخذأخذ  فيفي  تسببتتسببت  شبهةشبهة  --11            
  ..  الجهلالجهل  ::  هذاهذا

شهوةشهوة  عنعن  الحقالحق  وتركوترك  الباطلالباطل  أخذأخذ  فيفي  تسببتتسببت  شهوةشهوة  --22            
  واعترافواعتراف  وضعفوضعف
 .  . بالخطأبالخطأ

فيفي  وإظهارهوإظهاره  الباطلالباطل  أخذأخذ  عنهماعنهما  نتجنتج  وشبهةوشبهة  شهوةشهوة- - 33            
  هوىهوى  عنعن  حقحق  صورةصورة

ًا  ومغالطةومغالطة ًااستناد لل  أنهاأنها  صاحبهاصاحبها  يعلميعلم  شبهةشبهة  إلىإلى  استناد
  ..  للستدللللستدلل  تصلحتصلح
السبابالسباب  يدييدي  بينبين  منهامنها  لبدلبد  التيالتي  المقدمةالمقدمة  هذههذه  وبعدوبعد            

السأبابالسأباب  وبيانوبيان  تفصيلتفصيل  يمكنيمكن      ..والتلبيسوالتلبيس  اللبساللبس  منمن  الواقيةالواقية
::  يلييلي  فايمافايما  بالباطلبالباطل  الحقالحق  لبسلبس  منمن  الواقيةالواقية

وعلموعلم  ،،  وشرعهوشرعه  ))وجلوجل  عزعز((  اللهالله  بدينبدين  وبصيرةوبصيرة  علمعلم- - 11            
      ديندين  يضاديضاد  بمابما  وبصيرةوبصيرة

الستبانةالستبانة  فإنفإن  ::  المرالمر  هذاهذا  تحققتحقق  فإذافإذا  ؛؛  وشرعهوشرعه) ) سبحانهسبحانه ( (اللهالله
  وسبيلوسبيل  المؤمنينالمؤمنين  لسبيللسبيل

ًا  هناهنا  للشبهةللشبهة  مجالمجال  فلفل :  : وبهذاوبهذا  ،،  تحققتتحققت  قدقد  المجرمينالمجرمين ًاأبد ؛؛  أبد
  منهمنه  الذيالذي  الجهلالجهل  لنتفاءلنتفاء

يقوليقول  هذاهذا  وفيوفي  ،،  والتلبيسوالتلبيس  اللبساللبس  إلىإلى  المؤديةالمؤدية  الشبهاتالشبهات  تنتجتنتج
  رحمهرحمه ( (القيمالقيم  ابنابن  المامالمام

الشهواتالشهوات  وفتنةوفتنة  ،،  باليقينباليقين  ُتدفعُتدفع  الشبهاتالشبهات  فتنةفتنة  ) :) :تعالىتعالى  اللهالله
  جعلجعل  ولذلكولذلك  ،،  بالصبربالصبر  ُتدفُعُتدفُع

ّدين  إمامةإمامة  ))سبحانهسبحانه(( ّدينال   ::  فقالفقال  ،،  المرينالمرين  بهذينبهذين  َمنوطًةَمنوطًة  ال
َنا ْل َناَوَجَع ْل ْنُهْم  َوَجَع ْنُهْمِم ِئّمًة  ِم ِئّمًةَأ ُدوَن  َأ ُدوَنَيْه   َيْه
َنا َأْمِر َناِب َأْمِر َبُروا  َلّماَلّما  ِب َبُرواَص ُنوا  َص َكا ُنواَو َكا َنا  َو ِت َيا َناِبآِ ِت َيا ُنوَن  ِبآِ ُنوَنُيوِق ،،] ] 2244 :  : السجدةالسجدة[ [     ُيوِق
  بالصبربالصبر  أنهأنه  علىعلى  فدّلفدّل



ًا  بينهمابينهما  وجمعوجمع  ،،  الدينالدين  فيفي  المامةالمامة  ُتناُلُتناُل  واليقينواليقين ًاأيض قولهقوله  فيفي  أيض
::    ّ َلِذيَن  إلّإل َلِذيَنا ُنوا  ا ُنواآَم   آَم

ُلوا ُلواَوَعِم ِلَحاِت  َوَعِم ِلَحاِتالّصا َتَواَصْوا  الّصا َتَواَصْواَو ْلَحِق  َو ْلَحِقِبا َتَواَصْوا  ِبا َتَواَصْواَو ْبِر  َو ْبِرِبالّص  : :العصرالعصر[[    ِبالّص
  فتواصوافتواصوا  ،،] ] 33

ْدَفُع  الذيالذي  بالحقبالحق ْدَفُعَي ُكّف  الذيالذي  وبالصبروبالصبر  ،،  الشبهاتالشبهات  َي ُكّفَي الشهواتالشهوات  عنعن  َي
]]11[[  ..      

) : ) : وجلوجل  عزعز ( (اللهالله  وتقوىوتقوى  الصبرالصبر  --22            
وينتصروينتصر  الشهوةالشهوة  تدفعتدفع) ) سبحانهسبحانه ( (اللهالله  وتقوىوتقوى  فبالصبرفبالصبر            

  لنهلنه  ؛؛  هواههواه  علىعلى  النسانالنسان
،،  ))وجلوجل  عزعز((  اللهالله  بدينبدين  والعلموالعلم  البصيرةالبصيرة  للنسانللنسان  يحصليحصل  قدقد

  منمن  الحقالحق  لهله  ويتبينويتبين
،،  النفسالنفس  شهواتشهوات  عنعن  الصبرالصبر  لديهلديه  يكنيكن  لملم  إذاإذا  ولكنولكن  ،،  الباطلالباطل

  تحجزهتحجزه  التيالتي  والتقوىوالتقوى
معمع  المخالفةالمخالفة  فيفي  ويقعويقع  يضعفيضعف  فإنهفإنه :  : الصوابالصواب  مخالفةمخالفة  عنعن

  اجتمعاجتمع  إذاإذا  أماأما  ،،  بذلكبذلك  علمهعلمه
 : :ولحولح  الحقالحق  بانبان  إذاإذا  فإنهفإنه  والديانةوالديانة  التقوىالتقوى  معمع  والبصيرةوالبصيرة  العلمالعلم

  هذههذه  منمن  أمامأمام  يكنيكن  لملم
الشبهةالشبهة  لنتفاءلنتفاء  وذلكوذلك  ،،  والنقيادوالنقياد  والتسليموالتسليم  الذعانالذعان  إلإل  صفتهصفته

  وإلىوإلى  ،،  حقهحقه  فيفي  والشهوةوالشهوة
فتنةفتنة  إنإن :  : بقولهبقوله  السابقالسابق  النقلالنقل  فيفي  القيمالقيم  ابنابن  أشارأشار  هذاهذا

  وفتنةوفتنة  ،،  باليقينباليقين  تدفعتدفع  الشبهاتالشبهات
،،  والتقوىوالتقوى  الصبرالصبر  ضعفضعف  إذاإذا  ولكنولكن  بالصبربالصبر  تدفعتدفع  الشهواتالشهوات

اللهالله  يدييدي  بينبين  الوقوفالوقوف  وتنوِسَيوتنوِسَي      الخرة،الخرة،  عنعن  الغفلةالغفلة  ووجدتووجدت
      ودنياودنيا  ،،  يزينيزين  شيطانشيطان  ذلكذلك  وصاحبوصاحب  ،،  ))وجلوجل  عزعز((

للحقللحق  المخالفالمخالف  ولكنولكن  ..  السلمةالسلمة  عدمعدم  فالغالبفالغالب   : :بفتنهابفتنها  تتعرضتتعرض
  لديهلديه  يكونيكون  أنأن  إماإما  ::  هناهنا

،،  بذنبهبذنبه  فيعترففيعترف  ))وجلوجل  عزعز((  اللهالله  منمن  وخوفوخوف  تقوىتقوى  بقيةبقية
  أوأو  ،،  ويتوبويتوب  منهمنه  ويستغفرويستغفر

ًا((  يكونيكون ًاعياذ ّق  قدقد  ))باللهبالله  عياذ ّقر فأخذفأخذ  هواههواه  عليهعليه  وسيطروسيطر  دينهدينه  ر
ًا  يلتمسيلتمس ًامبرر   ،،  لباطلهلباطله  مبرر
فيفي  ومخالفتهومخالفته  باطلهباطله  بهابها  يظهريظهر  شبهةشبهة  عنعن  وهناكوهناك  هناهنا  ويبحثويبحث

  والموافقةوالموافقة  الحقالحق  قالبقالب
بتقوىبتقوى  إلإل  لهله  علجعلج  ولول  ،،  والتلبيسوالتلبيس  الخداعالخداع  هوهو  وهذاوهذا  ،،  اللهالله  لدينلدين
  ،،  ))سبحانهسبحانه((  اللهالله

 .  . إليهإليه  بالرجوعبالرجوع  واليقينواليقين
العلمالعلم  بعدبعد  الباطلالباطل  فيفي  الوقوعالوقوع  منمن  يمنعيمنع  لل  إنهإنه.. ..   نعمنعم            

  منمن  يمنعيمنع  ولول  ،،  والبصيرةوالبصيرة
ًا  الخرالخر  باليومباليوم  اليماناليمان  إلإل  الناسالناس  علىعلى  تلبيسهتلبيسه ًاإيمان ًا  إيمان ًاجازم جازم
ًا ًاويقين ًا  ويقين ًاصادق   يتذكريتذكر  لملم  وإنوإن  ،،  صادق
العلمالعلم  ذلكذلك  فيفي  يفيدهيفيده  فلنفلن  ::  حسابهحسابه  لهله  ويحسبويحسب  اليوماليوم  هذاهذا  العبدالعبد

  عالمعالم  منمن  فكمفكم  ؛؛  والبصيرةوالبصيرة



::  والبصيرةوالبصيرة  العلمالعلم  إلىإلى  انضمانضم  إذاإذا  أماأما  ،،  وخالفهوخالفه  عنهعنه  تنكبتنكب  بالحقبالحق
  والتقوىوالتقوى  الصبرالصبر

وإنوإن  ستنقمعستنقمع  الشهوةالشهوة  فإنفإن  ،،  القيامةالقيامة  يوميوم  الحسابالحساب  منمن  والخوفوالخوف
ُيغلب  الهوىالهوى ُيغلبس والخداعوالخداع  والتلبيسوالتلبيس  اللبساللبس  يختفييختفي      ::وعندهاوعندها  ،،  س

      المامالمام  يقوليقول  ؛؛  ))وجلوجل  عزعز((  اللهالله  ديندين  فيفي  والمغالطةوالمغالطة
علىعلى  المحتالينالمحتالين  علىعلى  ردهرده  معرضمعرض  فيفي  ))اللهالله  رحمهرحمه((  القيمالقيم  ابنابن

  ::  الباطلةالباطلة  بالحيلبالحيل  اللهالله  شرعشرع
َكاله  وخافوخاف  اللهالله  اتقىاتقى  بمنبمن  فحقيقفحقيق َكالهن استحللاستحلل  يحذريحذر  أنأن  ن
  المكرالمكر  بأنواعبأنواع  اللهالله  محارممحارم

ًا  أظهرهأظهره  ماما  اللهالله  منمن  يخلصهيخلصه  لل  أنهأنه  يعلميعلم  وأنوأن  ،،  والحتيالوالحتيال ًامكر مكر
  القوالالقوال  منمن  وخديعةوخديعة

      ..  ]]22[[  ..  والفعالوالفعال
) :) :تعالىتعالى ( (قولهقوله  ظللظلل  فيفي) ) اللهالله  رحمهرحمه ( (قطبقطب  سيدسيد  ويقولويقول            

  ّداُر ّداُرَوال ُة  َوال ُةالِخَر ْيٌر  الِخَر ْيٌرَخ   َخ
ّلِذيَن ّلِذيَنِل ّتُقوَن  ِل ّتُقوَنَي ُلوَن  َأَفلَأَفل  َي ُلوَنَتْعِق ] : ] : 116699 :  : العرافالعراف[[    َتْعِق
الذينالذين  قلوبقلوب  فيفي  وزنهاوزنها  إنإن  !!  الخرةالخرة  الدارالدار  إنهاإنها  ....  نعمنعم              

      الذيالذي  وحدهوحده  هوهو  يتقونيتقون
الدنىالدنى  الَعَرضالَعَرض  فتنةفتنة  منمن  يعصميعصم  الذيالذي  وحدهوحده  وهووهو  ،،  الكفةالكفة  يرجحيرجح

      هذههذه  فيفي  القريبالقريب
إلإل  حياةحياة  تصلحتصلح  ولول  قلبقلب  يصلحيصلح  لل  التيالتي  هيهي  إنهاإنها  ،،  نعمنعم ..  .. الدنياالدنيا

..  ]]33[[  بملحظتهابملحظتها  إلإل  حياةحياة  تستقيمتستقيم  ولول      نفسنفس  تستقيمتستقيم  ولول  ؛؛  بهابها
 : :مساعدةمساعدة  أخأرىأخأرى  أسأبابأسأباب

والتلبيسوالتلبيس  اللبساللبس  منمن  للوقايةللوقاية  الرئيسينالرئيسين  السببينالسببين  ذكرذكر  وبعدوبعد            
  فيفي  البصيرةالبصيرة  ::  وهماوهما  ،،

تدفعتدفع  اللذاناللذان  والتقوىوالتقوى  والصبروالصبر  ،،  الشبهةالشبهة  بهبه  تدفعتدفع  الذيالذي  الدينالدين
  فيمافيما  نذكرنذكر :  : الشهوةالشهوة  بهمابهما
 :  : السابقينالسابقين  السببينالسببين  لتثبيتلتثبيت  المساعدةالمساعدة  السبابالسباب  بعضبعض  يلييلي
والدعاءوالدعاء  بالذكربالذكر  وتحصينهاوتحصينها  ومجاهدتهاومجاهدتها  النفسالنفس  محاسبةمحاسبة  --33            

  ::  الصالحالصالح  والعملوالعمل
ومجاهدةومجاهدة  ،،  للنفسللنفس  دائمةدائمة  محاسبةمحاسبة  منمن  للمسلمللمسلم  لبدلبد  حيثحيث            
  لشرعلشرع  تطويعهاتطويعها  فيفي  لهالها
يوسوسيوسوس  يفتأيفتأ  لل  الذيالذي  الشيطانالشيطان  منمن  والحذروالحذر  ))وجلوجل  عزعز ( (اللهالله

  لملم  فإنفإن  ،،  الباطلالباطل  لهالها  ويزينويزين
؛؛  المتعددةالمتعددة  مداخلهمداخله  الشيطانالشيطان  علىعلى  ويسدويسد  ،،  نفسهنفسه  منامنا  كلكل  يتفقديتفقد

  علىعلى  تكونتكون  النفسالنفس  فإنفإن
::  ذلكذلك  جراءجراء  منمن  فيحصلفيحصل  ،،  وهواهاوهواها  شهواتهاشهواتها  معمع  تنساقتنساق  أنأن  خطرخطر

  والتلبيسوالتلبيس  اللبساللبس
يؤكديؤكد  ممامما  وإنوإن  ،،  بجهلبجهل  أوأو  بعلمبعلم  إماإما  ،،  والمغالطةوالمغالطة  والتضليلوالتضليل

  الدائمةالدائمة  المحاسبةالمحاسبة  أهميةأهمية
أوأو  يومهيومه  فيفي  منامنا  كثيركثير  منمن  يحصليحصل  ماما  للنفسللنفس  الشديدةالشديدة  واليقظةواليقظة

  المغالطاتالمغالطات  منمن  غدهغده



معمع  ذلكذلك  أكانأكان  سواءسواء  ،،  الغامضةالغامضة  والتبريراتوالتبريرات  الكاذبةالكاذبة  والمعاذيروالمعاذير
  ،،  الناسالناس  معمع  أوأو  النفسالنفس
فيفي  ضعفهاضعفها  أوأو  وقوتهاوقوتها  التقوىالتقوى  حسبحسب  وتقلوتقل  تكثرتكثر  ولكنهاولكنها
  منمن  يوجديوجد  أنهأنه  معمع  ،،  القلبالقلب
وبعدهاوبعدها  وصدقهاوصدقها  إخلصهاإخلصها  فيفي  فريدةفريدة  نماذجنماذج  والمصلحينوالمصلحين  الدعاةالدعاة

  والمغالطةوالمغالطة  المداهنةالمداهنة  عنعن

للجميعللجميع  ))سبحانهسبحانه((  ونسألهونسأله  ،،  الثباتالثبات  لهملهم  اللهالله  نسألنسأل  ،،  والتلبيسوالتلبيس
  المقاصدالمقاصد  فيفي  الصدقالصدق

 .  . والعمالوالعمال  والقوالوالقوال
الشيطانالشيطان  منمن  بهابها  ُيتحصنُيتحصن  التيالتي  القويةالقوية  السبابالسباب  ومنومن            

  عزعز((  اللهالله  ذكرذكر   : :ووساوسهووساوسه
ًا  اللساناللسان  كانكان  فكلمافكلما  ؛؛  والليلةوالليلة  اليوماليوم  أحوالأحوال  فيفي  ))وجلوجل ًارطب رطب
  والقلبوالقلب  ))تعالىتعالى((  اللهالله  بذكربذكر

ًا  الشيطانالشيطان  كانكان  كلماكلما   : :ذلكذلك  فيفي  يواطؤهيواطؤه ًابعيد يستطيعيستطيع  ولول  بعيد
  اللهالله  ذكرذكر  لنلن  ؛؛  الحصنالحصن  اقتحاماقتحام

العبدالعبد  يغفليغفل  إنإن  ماما  ولكنولكن  ،،  الدخولالدخول  منمن  ويمنعهويمنعه  يحرقهيحرقه) ) سبحانهسبحانه((
) ) تعالىتعالى ( (اللهالله  ذكرذكر  عنعن

كرهكره  فيفي  الشيطانالشيطان  دأبدأب  فهذافهذا  ،،  للوسوسةللوسوسة  أخرىأخرى  مرةمرة  يكريكر  حتىحتى
  فكلمافكلما  ،،  القلبالقلب  علىعلى  وفرهوفره

 .  . وسوسوسوس  غفلغفل  وإذاوإذا  خنسخنس  ربهربه  العبدالعبد  ذكرذكر
::  بالباطلبالباطل  الحقالحق  التباسالتباس  منمن  الواقيةالواقية  السبابالسباب  ومنومن            

  عملعمل  فيفي  النفسالنفس  مجاهدةمجاهدة
جاءجاء  كماكما  ،،  تفريطتفريط  ولول  إفراطإفراط  غيرغير  منمن  منهامنها  والكثاروالكثار  الصالحاتالصالحات

  القدسيالقدسي  الحديثالحديث  فيفي
،،  عليهعليه  افترضتافترضت  ممامما  بأحببأحب  عبديعبدي  إلّيإلّي  تقربتقرب  وماوما  ::  منهمنه  الذيالذي
  يتقربيتقرب  عبديعبدي  يزاليزال  وماوما
يسمعيسمع  الذيالذي  سمعهسمعه  كنتكنت  أحببتهأحببته  فإذافإذا  ،،  أحبهأحبه  حتىحتى  بالنوافلبالنوافل  إلّيإلّي

  يبصريبصر  الذيالذي  وبصرهوبصره  بهبه
الحديثالحديث  ....  عليهاعليها  يمشييمشي  التيالتي  ورجلهورجله  بهابها  يبطشيبطش  التيالتي  ويدهويده  بهبه

          يسمعيسمع  كانكان  فمنفمن  ]]44[[
يخطئيخطئ  لنلن  فإنهفإنه  ::  وهداهوهداه  اللهالله  بنوربنور  ويبطشويبطش  ويمشيويمشي  ويبصرويبصر

ًا ًاأبد       ::  ))تعالىتعالى((  قالقال  ؛؛  أبد
  ّلِِذيَن ّلِِذيَنَوا ُدوا  َوا ُدواَجاَه َنا  َجاَه َناِفي ّنُهْم  ِفي َي َنْهِد ّنُهْمَل َي َنْهِد َنا  َل َل ُب َناُس َل ُب ّلَه  َوإّنَوإّن  ُس ّلَهال ِنيَن  َلَمَعَلَمَع  ال ِنيَنالُمْحِس الُمْحِس
  ]]6969  ::  العنكبوتالعنكبوت[[      

والزيغوالزيغ  الضللالضلل  أسبابأسباب  منمن  الذنوبالذنوب  كثرةكثرة  فإنفإن  ذلكذلك  منمن  وبالضدوبالضد
        ::  ))تعالىتعالى((  قالقال  ؛؛
     ... ...َلّما َلّماَف ّلُه  َأَزاَغَأَزاَغ  َزاُغواَزاُغوا  َف ّلُهال َبُهْم  ال ُلو َبُهْمُق ُلو ]   ]   55 :  : الصفالصف[[   ...  ... ُق

 :  : والورعوالورع  العلمالعلم  أهلأهل  مصاحبةمصاحبة  --44            
ًء  ،،  وصاحبهوصاحبه  بجليسهبجليسه  يتأثريتأثر  الجليسالجليس  إنإن             ًءسوا فيفي  ذلكذلك  أكانأكان  سوا

  وذلكوذلك  ،،  الشرالشر  أوأو  الخيرالخير

منمن  فإنفإن  ::  وعليهوعليه  ،،  والقدوةوالقدوة  والمشابهةوالمشابهة  المؤانسةالمؤانسة  طريقطريق  عنعن
  منمن  المانعةالمانعة  السبابالسباب



العلمالعلم  أهلأهل  معمع  الجلوسالجلوس  ::  بالباطلبالباطل  الحقالحق  ولبسولبس  النحرافالنحراف
  ومصاحبتهمومصاحبتهم  والتقوىوالتقوى

،،  الشبهاتالشبهات  تحترقتحترق  عندهمعندهم  الذيالذي  بالعلمبالعلم  لنهلنه  ،،  ومشاورتهمومشاورتهم
  لديهملديهم  والورعوالورع  وبالتقوىوبالتقوى

البابانالبابان  الشيطانالشيطان  علىعلى  ُيسدُيسد  وبذلكوبذلك  ،،  الشهواتالشهوات  تحترقتحترق
  منهمامنهما  يدخليدخل  اللذاناللذان  الرئيسانالرئيسان

::  بالعكسبالعكس  والعكسوالعكس  ،،  التلبيسالتلبيس  لهالها  ويزينويزين  النفسالنفس  علىعلى  ليلبسليلبس
  المرءالمرء  يصاحبيصاحب  إنإن  ماما

ًا  يؤتوايؤتوا  لملم  ومنومن  والجدالوالجدال  الجهلالجهل  أهـلأهـل ّظ ًاح ّظ والورعوالورع  التقوىالتقوى  منمن  ح
  وينطبعوينطبع  بهمبهم  ويتأثرويتأثر  إلإل

أوأو  ،،  والبصيرةوالبصيرة  العلمالعلم  لضعفلضعف  المورالمور  عليهعليه  وتشتبهوتشتبه  بأخلقهمبأخلقهم
  وتعميتهوتعميته  الحقالحق  تركترك  يتعمديتعمد
رويروي  وقدوقد  ،،  الشهواتالشهوات  عنعن  والصبروالصبر  التقوىالتقوى  لضعفلضعف  الناسالناس  علىعلى
  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  عنعن

أنأن  لوللول  ::  البقاءالبقاء  أحببتأحببت  لمالما  ثلثثلث  لوللول  ::  قولهقوله  ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((
  جيادجياد  علىعلى  أحملأحمل
أقوامأقوام  ومجالسةومجالسة  ،،  الليلالليل  ومكابدةومكابدة  ،،  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  الخيلالخيل

  ينتقىينتقى  كماكما  الكلمالكلم  أطايبأطايب  ينتقونينتقون
 .  . الثمرالثمر  أطايبأطايب
أخبارأخبار  قراءةقراءة  منمن  الكثارالكثار :  : السببالسبب  هذاهذا  فيفي  يدخليدخل  ممامما  ولعلولعل              
  والتقوىوالتقوى  العلمالعلم  أهلأهل

لهملهم  والتابعينوالتابعين  الجلءالجلء  وصحبهموصحبهم  الكرامالكرام  اللهالله  أنبياءأنبياء  منمن  والجهادوالجهاد
  السوةالسوة  ففيهمففيهم  ؛؛  بإحسانبإحسان
 .  . كلهكله  والخيروالخير  والقدوةوالقدوة

 :  : إليهاإليها  الركونالركون  وعدموعدم  ،،  الدنياالدنيا  منمن  الحذرالحذر  --55            
فيفي  والوقوعوالوقوع  الحقالحق  عنعن  النحرافالنحراف  أسبابأسباب  أعظمأعظم  منمن  إنإن            

  ::  والمخالفاتوالمخالفات  النحرافالنحراف
شبهاتهاشبهاتها  كثرتكثرت  العبدالعبد  علىعلى  انفتحتانفتحت  فكلمافكلما  ؛؛  الغرارةالغرارة  الدنياالدنيا  هذههذه

  شهواتهاشهواتها  معمع  وانساقوانساق
أشغلأشغل  ماما  كلكل  بهابها  يقصديقصد  فإنهفإنه  الدنياالدنيا  ذكرذكر  يرديرد  وعندماوعندما  ،،  المختلفةالمختلفة

  متعهامتعها  منمن  الخرةالخرة  عنعن
  ))سبحانهسبحانه((  قولهقوله  فيفي  ))وجلوجل  عزعز((  اللهالله  أجملهاأجملها  التيالتي  المختلفةالمختلفة

ُكْم  َكاَنَكاَن  إنإن  ُقْلُقْل َباُؤ ُكْمآ َباُؤ ُكْم  آ َناُؤ ْب َأ ُكْمَو َناُؤ ْب َأ   َو
ُكْم ُن ُكْمَوإْخَوا ُن ُكْم  َوإْخَوا َأْزَواُج ُكْمَو َأْزَواُج ُكْم  َو ُت ُكْمَوَعِشيَر ُت َأْمَواٌل  َوَعِشيَر َأْمَواٌلَو ُتُموَها  َو َتَرْف ُتُموَهااْق َتَرْف ٌة  اْق ِتَجاَر ٌةَو ِتَجاَر َو

َدَها  َتْخَشْوَنَتْخَشْوَن َدَهاَكَسا ِكُن  َكَسا ِكُنَوَمَسا   َوَمَسا
َنَها َنَهاَتْرَضْو ُكم  َأَحّبَأَحّب  َتْرَضْو ْي َل ُكمإ ْي َل ّلِه  ِمَنِمَن  إ ّلِهال ِلِه  ال ِلِهَوَرُسو ِلِه  ِفيِفي  َوِجَهاٍدَوِجَهاٍد  َوَرُسو ِبي ِلِهَس ِبي َس
ّبُصوا َتَر ّبُصواَف َتَر ّتى  َف ّتىَح ِتَي  َح ًا ِتَيَي ًا ّلُه  َي ّلُهال   ال

َأْمِرِه َأْمِرِهِب ّلُه  ِب ّلُهَوال ] . ] . 2424 :  : التوبةالتوبة[[    الَفاِسِقيَنالَفاِسِقيَن  الَقْوَمالَقْوَم  َيْهِديَيْهِدي  لل  َوال
غفلةغفلة :  : عنهعنه  ينتجينتج  وملذاتهاوملذاتها  وترفهاوترفها  الدنياالدنيا  فيفي  والنغماسوالنغماس            
  وتشتتوتشتت  ،،  الخرةالخرة  عنعن

والخوفوالخوف  ،،  منهامنها  الستزادةالستزادة  فيفي  الفكرالفكر  وإعمالوإعمال  ،،  والقلبوالقلب  للذهنللذهن
  وهذاوهذا  ....  فواتهافواتها  علىعلى



النفسالنفس  تبدأتبدأ  ::  هناهنا  ومنومن  ،،  الدينالدين  ورقةورقة  القلبالقلب  قسوةقسوة  إلىإلى  يؤدييؤدي
  لتزيينلتزيين  الستجابةالستجابة  فيفي

والذيوالذي  ،،  القلبالقلب  فيفي  والشهواتوالشهوات  الشبهاتالشبهات  وتثوروتثور  ،،  الشيطانالشيطان
  ،،  الكذبالكذب  ::  منهمامنهما  ينشأينشأ

مثلمثل  فيفي  وبخاصةوبخاصة ..  .. والجشعوالجشع  ،،  والطمعوالطمع  ،،  والتلبيسوالتلبيس  ،،  والتدليسوالتدليس
  نعيشنعيش  الذيالذي  عصرناعصرنا

ولول  ،،  والشبهاتوالشبهات  المحرمةالمحرمة  المعاملتالمعاملت  فيهفيه  كثرتكثرت  والذيوالذي  ،،  فيهفيه
  إلإل  اللهالله  أمرأمر  منمن  عاصمعاصم

منمن  السلمةالسلمة  لنفسهلنفسه  أرادأراد  لمنلمن  الولىالولى  كانكان   : :ولذاولذا  ،،  رحمرحم  منمن
      ::  وشهواتهاوشهواتها  وشبهاتهاوشبهاتها  الدنياالدنيا

لنلن  ؛؛  بالقليلبالقليل  منهامنها  يرضىيرضى  وأنوأن  الستطاعةالستطاعة  قدرقدر  منهامنها  يتخففيتخفف  أنأن
  طرديطردي  تناسبتناسب  هناكهناك

فيفي  الوقوعالوقوع  وكثرةوكثرة  الدنياالدنيا  كثرةكثرة  بينبين  هذاهذا  زماننازماننا  فيفي  وخاصةوخاصة
  والشهواتوالشهوات  الشبهاتالشبهات
 .  . والتلبيسوالتلبيس  التدليسالتدليس  إلىإلى  المؤدياتالمؤديات

التلبيسالتلبيس  عاقبةعاقبة  منمن  والحذروالحذر  للمةللمة  النصحالنصح  --66            
  ::  عليهاعليها  والتدليسوالتدليس

المسلمالمسلم  منمن  يقتضييقتضي  للمةللمة  النصحالنصح  بواجببواجب  الشعورالشعور  إنإن            
  اللهالله  إلىإلى  الداعيةالداعية  وبخاصةوبخاصة

،،  لهالها  ويكشفهويكشفه  الباطلالباطل  ويعريويعري  ،،  لمتهلمته  الحقالحق  يبينيبين  أنأن  ))وجلوجل  عزعز((
ًا  يجعلهيجعله  ولول ًاملتبس   ملتبس

ّبس  ُتضللُتضلل  أمتهأمته  يرىيرى  الذيالذي  لنلن  ؛؛  فتضلفتضل  عليهاعليها َل ُي ّبسو َل ُي دينهادينها  عليهاعليها  و
  منمن  عمايةعماية  فيفي  فتعيشفتعيش

هذاهذا  َمنَمن  إنإن  الباطلالباطل  منمن  الحقالحق  يعلميعلم  وهووهو  يتركهايتركها  ثمثم  ،،  أمرهاأمرها
ًا  يعتبريعتبر  ::  شأنهشأنه ًاخائن   للهلله  خائن

القيامةالقيامة  يوميوم  سائلهسائله  ))وجلوجل  عزعز((  اللهالله  وإنوإن  ،،  وللمؤمنينوللمؤمنين  ورسولهورسوله
والتلبيسوالتلبيس  التضليلالتضليل  رأىرأى  فيمنفيمن  وهذاوهذا      به؟،به؟،  عملعمل  فيمفيم  ::  علمهعلمه  عنعن
ّذر  فلمفلم ّذرُيح       بمنبمن  فكيففكيف  ،،  للناسللناس  يكشفهيكشفه  ولمولم  منهمنه  ُيح

ًا((  بنفسهبنفسه  والتضليلوالتضليل  التلبيسالتلبيس  باشرباشر ًاعياذ شكشك  بلبل  هذاهذا  إنإن  ؟؟  ))باللهبالله  عياذ
  ،،  سابقهسابقه  منمن  خيانةخيانة  أكثرأكثر
ظهرهظهره  فوقفوق  سيحملهسيحمله  هذاهذا  بتلبيسهبتلبيسه  ضللهضلله  منمن  وضللوضلل  وزروزر  وإنوإن
  أنأن  غيرغير  منمن  القيامةالقيامة  يوميوم

شعورشعور  أنأن  ::  والحاصلوالحاصل  ..  شيءشيء  ضللهمضللهم  منمن  أوزارأوزار  منمن  ينقصينقص
  وعاقبةوعاقبة  بإثمبإثم  المسلمالمسلم
منمن  المانعةالمانعة  السبابالسباب  أقوىأقوى  منمن  ::  عليهعليه  السكوتالسكوت  أوأو  التلبيسالتلبيس
  فيفي  كانكان  إنإن  فيهفيه  الوقوعالوقوع
منمن  لنلن  ،،  الخرةالخرة  والداروالدار  ))سبحانهسبحانه((  اللهالله  منمن  وخوفوخوف  حياةحياة  القلبالقلب

  المحبةالمحبة  قلبهقلبه  فيفي  كانكان
التضليلالتضليل  يرىيرى  أنأن  يمكنيمكن  لل  ::  وأهلهوأهله  الدينالدين  لهذالهذا  الحقيقيةالحقيقية
  المفسدينالمفسدين  منمن  والتلبيسوالتلبيس

موقفموقف  والوقوفوالوقوف  السكوتالسكوت  لنفسهلنفسه  يرضىيرضى  ثمثم  المنافقينالمنافقين
  قرارقرار  لهله  يقريقر  لنلن  بلبل  ،،  المتفرجالمتفرج



سبيلسبيل  إبانةإبانة  فيفي  استطاعتهاستطاعته  قدرقدر  يساهميساهم  حتىحتى  بالبال  لهله  ويهدأويهدأ
  اللفتاتاللفتات  وإسقاطوإسقاط  المؤمنينالمؤمنين

مرمر  كماكما  وخداعهموخداعهم  باطلهمباطلهم  وتعريةوتعرية  المجرمينالمجرمين  سبيلسبيل  عنعن  الزائفةالزائفة
  ،،  التلبيسالتلبيس  صورصور  فيفي  بنابنا

تتميزتتميز  ::  وعندهاوعندها  ،،  تعاديتعادي  ومنومن  تواليتوالي  منمن  المةالمة  تعرفتعرف  ::  وعندهاوعندها
  ويتميزويتميز  الصفوفالصفوف
،،  باهظةباهظة  تضحياتتضحيات  إلىإلى  يحتاجيحتاج  هذاهذا  وكلوكل  ،،  المنافقالمنافق  منمن  المؤمنالمؤمن

  فيفي  رخيصةرخيصة  لكنهالكنها
الموعودالموعود  ))وعلوعل  جلجل((  اللهالله  نصرنصر  لنلن  ))وجلوجل  عزعز((  اللهالله  سبيلسبيل

  ..  بدونهابدونها  يتميتم  لل
   : :وبعدوبعد            

هذاهذا  حولحول  العجالةالعجالة  هذههذه  فيفي) ) وجلوجل  عزعز ( (اللهالله  يسرهيسره  ماما  فهذافهذا            
  الذيالذي  المهمالمهم  الموضوعالموضوع

أننيأنني  أزعمأزعم  ولول  ،،  ومجتمعهومجتمعه  وأخلقهوأخلقه  عقيدتهعقيدته  فيفي  المسلمالمسلم  يمسيمس
  ،،  كلهاكلها  بجوانبهبجوانبه  أحطتأحطت
فضيلةفضيلة  لعللعل  بهبه  والتذكيروالتذكير  الموضوعالموضوع  هذاهذا  إثارةإثارة  حسبيحسبي  ولكنولكن

  والخوةوالخوة  الكرامالكرام  العلماءالعلماء
وأحبوأحب  ..  منهمنه  اعوجاعوج  ماما  ويقّومونويقّومون  ،،  منهمنه  نقصنقص  ماما  يكملونيكملون  الدعاةالدعاة

  ذكرتهذكرته  ماما  أنأن  ::  أنبهأنبه  أنأن
سبيلسبيل  علىعلى  لل  المثالالمثال  سبيلسبيل  علىعلى  ذكرتهذكرته  التلبيسالتلبيس  صورصور  منمن

  كثيرةكثيرة  فالصورفالصور  ،،  الحصرالحصر
والورعوالورع  العلمالعلم  فيهفيه  قّلقّل  الذيالذي  هذاهذا  زماننازماننا  فيفي  وبخاصةوبخاصة  وكثيرةوكثيرة

  ..  والنفاقوالنفاق  الجهلالجهل  فيهفيه  ونجمونجم
وأوصيوأوصي  المارةالمارة  نفسينفسي  أوصيأوصي :  : المقالتالمقالت  هذههذه  خاتمةخاتمة  وفيوفي            

  ::  المسلمينالمسلمين  إخوانيإخواني
فيهافيها  الخطيرالخطير  المرضالمرض  هذاهذا  عنعن  ويبحثويبحث  ،،  نفسهنفسه  منامنا  كلكل  يتفقديتفقد  بأنبأن
ًا  وجدناوجدنا  فإذافإذا ًاشيئ   منمن  شيئ
ولنبادرولنبادر  ،،  المرضالمرض  هذاهذا  منمن  الصادقةالصادقة  التوبةالتوبة  فعلينافعلينا  وسنجدوسنجد  ذلكذلك

  أنأن  قبلقبل  جذورهجذوره  بقطعبقطع
ًا  ذلكذلك  فيفي  ُنسّوفُنسّوف  ولول  ،،  يستفحليستفحل ًاأبد وطولوطول  التسويفالتسويف  لنلن  ؛؛  أبد

  الشيطانالشيطان  عملعمل  منمن  الملالمل
 .  . وتلبيسهوتلبيسه

آلهآله  وعلىوعلى  ،،  محمدمحمد  نبينانبينا  علىعلى  اللهالله  وصّلوصّل  ،،  أعلمأعلم  واللهوالله            
  ..  وسلموسلم  وصحبهوصحبه

________________________________________________
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مقالمقال
  والخلقوالخلق  العلمالعلم  بينبين  العلقةالعلقة

السألميالسألمي  التربويالتربوي  الفكرالفكر  فايفاي



توفايقتوفايق  الدينالدين  عزعز  محمدمحمد . .دد :  : بقلمبقلم

التربويالتربوي  بالتراثبالتراث  المرتبطةالمرتبطة  الموضوعاتالموضوعات  منمن  الموضوعالموضوع  هذاهذا            
  عندعند  والتعليميوالتعليمي
المشتركةالمشتركة  الجوانبالجوانب  نجدنجد  أنأن  لبدلبد  تراثتراث  أيأي  وفيوفي  ،،  المسلمينالمسلمين

  ،،  الخصوصياتالخصوصيات  ونجدونجد
علمعلم  فيفي  تطبيقاتهتطبيقاته  وفيوفي  المسلمينالمسلمين  عندعند  النفسيالنفسي  التراثالتراث  وفيوفي

  تقنيةتقنية  أمورأمور  هناكهناك  التربيةالتربية
أخرىأخرى  وأموروأمور  ،،  محايدمحايد  علميعلمي  إطارإطار  فيفي  ُتدرسُتدرس  ومنهجيةومنهجية

      الحضارةالحضارة  بهابها  تختصتختص
ُتدرس  السلميةالسلمية ُتدرسو لهذهلهذه  والعقديةوالعقدية  الفكريةالفكرية  المرجعيةالمرجعية  إطارإطار  فيفي  و
  ..  السلمالسلم  وهيوهي  الحضارةالحضارة

ذاتذات  التربويةالتربوية  والراءوالراء  الفكارالفكار  هيهي  المشتركةالمشتركة  المورالمور  هذههذه            
  التقنيالتقني  الطابعالطابع

فلفل  ،،  التجريبيالتجريبي  العلميالعلمي  للختبارللختبار  تخضعتخضع  وهذهوهذه  ،،  والجرائيوالجرائي
  إلىإلى  نرجعنرجع  أنأن  يمكنيمكن
ًا  تجاوزهاتجاوزها  تمتم  تربويةتربوية  آراءآراء  علىعلى  فنجمدفنجمد  ؛؛  الوراءالوراء ّي ًاعلم ّي ونكونونكون  ،،  علم

  بهابها  تمسكناتمسكنا  فيفي
المنهجالمنهج  فاعتمادفاعتماد  ،،  التراثالتراث  إلىإلى  انتسابهاانتسابها  مجردمجرد  علىعلى  معتمدينمعتمدين
  الوصولالوصول  لجللجل  التجريبيالتجريبي

إسلميإسلمي  منهجمنهج  التعليميةالتعليمية  الساليبالساليب  وأفضلوأفضل  الطرائقالطرائق  أحسنأحسن  إلىإلى
  والتخميناتوالتخمينات  ،،  أصيلأصيل

ًا  تبقىتبقى  التجربةالتجربة  بمرحلةبمرحلة  تمرتمر  لملم  إذاإذا  الذاتيةالذاتية ًافروض للصوابللصواب  قابلةقابلة  فروض
ًا  والخطأوالخطأ ًامع   وفيوفي  ،،  مع
بقيمةبقيمة  تتمتعتتمتع  أصبحتأصبحت  التيالتي  التربويةالتربوية  الراءالراء  لهذهلهذه  أمثلةأمثلة  التراثالتراث
  لكنهالكنها  فقطفقط  تاريخيةتاريخية

 .  . العلميةالعلمية  الناحيةالناحية  منمن  متجاَوزةمتجاَوزة
فيفي  واستمرارهواستمراره  الحاضرالحاضر  فيفي  امتدادهامتداده  يجديجد  الذيالذي  لكنلكن            

  التيالتي  القيمالقيم  تلكتلك  هوهو  ::  المستقبلالمستقبل

فيفي  التربويةالتربوية  النظرياتالنظريات  عرفتهعرفته  الذيالذي  التطورالتطور  رغمرغم  حضارتناحضارتنا  تميزتميز
  ،،  الحاضرالحاضر  العصرالعصر
فيفي  كناكنا  فإذافإذا  ،،  مختلفمختلف  بشكلبشكل  معهامعها  التعاملالتعامل  يجبيجب  القيمالقيم  وهذهوهذه
  إلىإلى  نحتكمنحتكم  النظرياتالنظريات  مجالمجال

وفقوفق  منهامنها  والتحققوالتحقق  الفروضالفروض  وضعوضع  علىعلى  القائمالقائم  العلميالعلمي  المنهجالمنهج
  بينبين  مشتركةمشتركة  مراحلمراحل

دينناديننا  مبادئمبادئ  نستلهمنستلهم  والخلقوالخلق  القيمالقيم  مجالمجال  فيفي  فإننافإننا  ،،  الباحثينالباحثين
  الثابتالثابت  العلمالعلم  إلىإلى  ونحتكمونحتكم

 .  . اللهالله  عندعند  منمن  جاءناجاءنا  الذيالذي
،،  الثانيالثاني  المجالالمجال  هذاهذا  منمن  هيهي  والخلقوالخلق  العلمالعلم  بينبين  والعلقةوالعلقة            

  داخلداخل  متميزةمتميزة  فأخلقنافأخلقنا
،،  المصنعالمصنع  وفيوفي  ،،  المحكمةالمحكمة  وفيوفي  ،،  الشارعالشارع  وفيوفي  ،،  الدرسالدرس  قاعةقاعة
  كلكل  وفيوفي  ،،  الحافلةالحافلة  وفيوفي



 .  . المجتمعالمجتمع  مؤسساتمؤسسات  منمن  مؤسسةمؤسسة
العلمالعلم  بينبين  العلقةالعلقة  تحديدتحديد  فيفي  التراثالتراث  استلهاماستلهام  أنأن  غيرغير            

  التسليمالتسليم  يعنييعني  لل  والخلقوالخلق
ُيقصد  ُيذكرُيذكر  فالتراثفالتراث  ،،  عنهاعنها  فيهفيه  جاءجاء  ماما  بكلبكل ُيقصدو ماما  كلكل  ::  بهبه  و

  الباءالباء  منمن  إليناإلينا  وصلوصل
يشمليشمل  كماكما  ،،  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  يشمليشمل  عامعام  معنىمعنى  وهذاوهذا  ،،  والجدادوالجداد

  والمخطوطاتوالمخطوطات  الكتبالكتب
استعملنااستعملنا  فإذافإذا  ،،  وتاريخهموتاريخهم  وأدبهموأدبهم  المتقدمينالمتقدمين  علمعلم  ضمتضمت  التيالتي
  للتراثللتراث  العامالعام  المعنىالمعنى  هذاهذا

،،  البشريالبشري  والجانبوالجانب  اللهياللهي  الجانبالجانب  بينبين  فيهفيه  نميزنميز  أنأن  فيجبفيجب
  طريقةطريقة  تختلفتختلف  حتىحتى  وذلكوذلك

بصددبصدد  نحننحن  التيالتي  العلقةالعلقة  عنعن  التراثالتراث  هذاهذا  فيفي  وردورد  ماما  معمع  تعاملناتعاملنا
  الوقتالوقت  ففيففي  ،،  دراستهادراستها

ًا  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  أوأو  الوحيالوحي  سيكونسيكون  الذيالذي ًامعيار ًا  معيار ًاثابت عليهعليه  تعرضتعرض  ثابت
  التيالتي  الخلقالخلق  كافةكافة

ستكونستكون  ،،  والتربيةوالتربية  العلمالعلم  مجالمجال  فيفي  العلماءالعلماء  عليهاعليها  ألحألح
  هذههذه  تنزيلتنزيل  فيفي  اجتهاداتهماجتهاداتهم

لختلفلختلف  واستئناسواستئناس  استفادةاستفادة  محلمحل  الواقعالواقع  علىعلى  الخلقالخلق
  ..  والعصوروالعصور  الظروفالظروف

ظلظل  فيفي  والخلقوالخلق  العلمالعلم  بينبين  العلقةالعلقة  عنعن  الحديثالحديث  إنإن            
  وثيقوثيق  السلميةالسلمية  الحضارةالحضارة

،،  بعامةبعامة  النسانيةالنسانية  للعلومللعلوم  السلميالسلمي  التأصيلالتأصيل  بمشروعبمشروع  الصلةالصلة
  ليستليست  التيالتي  العلومالعلوم  هذههذه
وجهةوجهة  إلىإلى  السلميةالسلمية  البيئةالبيئة  فيفي  وتحتاجوتحتاج  ،،  إسلميةإسلمية  صبغةصبغة  لهالها

  وجهتهاوجهتها  عنعن  تميزهاتميزها
ًا  السائدةالسائدة ًاحالي  .  . الغربالغرب  فيفي  حالي

البحثالبحث  إليهإليه  توصلتوصل  ماما  آخرآخر  بينبين  الصلةالصلة  ربطربط  إلىإلى  بحاجةبحاجة  نحننحن            
  علمعلم  فيفي  العلميالعلمي
تراثناتراثنا  بهبه  يزخريزخر  ماما  وبينوبين  التربيةالتربية  فيفي  وتطبيقاتهوتطبيقاته  النفسالنفس

  ..  والتربويوالتربوي  النفسيالنفسي
لل  إنجازاتإنجازات  الحديثالحديث  التربيةالتربية  علمعلم  حققهاحققها  التيالتي  النجازاتالنجازات  إنإن            
  أنهأنه  ويكفيويكفي  ،،  تنكرتنكر

والبحوثوالبحوث  التجريبيةالتجريبية  الدراسةالدراسة  علىعلى  التربويةالتربوية  الساليبالساليب  أسسأسس
ًا  ،،  الميدانيةالميدانية ًابعيد   عنعن  بعيد

النجازاتالنجازات  هذههذه  لكنلكن  ،،  المكتبيةالمكتبية  والمعلوماتوالمعلومات  النظريةالنظرية  التخميناتالتخمينات
  الخاصالخاص  الفراغالفراغ  تملتمل  لملم

يملؤهيملؤه  وإنماوإنما  ،،  يملهيمله  أنأن  يستطيعيستطيع  لل  التجريبيالتجريبي  العلمالعلم  لنلن  ،،  بالقيمبالقيم
  مقامهمقامه  يقوميقوم  ماما  أوأو  الدينالدين

 .  . للعلمانيينللعلمانيين  بالنسبةبالنسبة  وضعيةوضعية  فلسفاتفلسفات  منمن
فيفي  للضطرابللضطراب  والخلقوالخلق  العلمالعلم  بينبين  العلقةالعلقة  تعرضتتعرضت  ولقدولقد            
      النظرياتالنظريات  ظلظل



قطيعةقطيعة  وعلمانيتهوعلمانيته  التعليمالتعليم  ثنائيةثنائية  وأحدثتوأحدثت  ،،  الغربيةالغربية  التربويةالتربوية
  الحضاراتالحضارات  فيفي  بينهمابينهما

ًا  الخلقالخلق  فأصبحتفأصبحت  ،،  الغربيةالغربية ًاموضوع ،،  الدراسةالدراسة  موضوعاتموضوعات  منمن  موضوع
  بقيةبقية  صارتصارت  بينمابينما

الخلقالخلق  واعتبرتواعتبرت  ،،  محضةمحضة  تخصصيةتخصصية  دراسةدراسة  تدرستدرس  العلومالعلوم
  وتموتم  ،،  شخصيةشخصية  مسألةمسألة
وأصبحتوأصبحت  ،،  الخلقيةالخلقية  الجوانبالجوانب  عنعن  المعرفيةالمعرفية  الجوانبالجوانب  فصلفصل

  تهتمتهتم  التعليميةالتعليمية  السياساتالسياسات

متخصصةمتخصصة  أطرأطر  تكوينتكوين  هوهو  فالمهمفالمهم  ،،  والداريوالداري  التقنيالتقني  بالجانببالجانب
  ولول  ،،  البلدالبلد  حاجاتحاجات  لسدلسد
تعودتعود  أنأن  نريدنريد  ونحنونحن  ،،  التكوينالتكوين  هذاهذا  فيفي  الخلقيالخلقي  الجانبالجانب  يهميهم
الحضارةالحضارة  ظلظل  فيفي  كانتكانت  كماكما      حيويتها،حيويتها،  العلقةالعلقة  هذههذه  إلىإلى

      العلميالعلمي  التخصصيالتخصصي  أوأو  التقنيالتقني  التكوينالتكوين  لنلن  ،،  السلميةالسلمية
المنشودةالمنشودة  الشخصيةالشخصية  يعطييعطي  لنلن  الخلقيةالخلقية  التربيةالتربية  عنعن  المعزولالمعزول

  وخدمةوخدمة  المةالمة  لبناءلبناء
 .  . أهدافهاأهدافها

الشخصيةالشخصية  لتحقيقلتحقيق  أنهأنه :  : دينهمدينهم  منمن  المسلمونالمسلمون  تعلمتعلم  لقدلقد            
  لبدلبد  المنشودةالمنشودة  السلميةالسلمية

هذههذه  ولجلولجل  ،،  والروحوالروح  والعقلوالعقل  بالجسمبالجسم  التربيةالتربية  أثناءأثناء  الهتمامالهتمام  منمن
  لملم  المتكاملةالمتكاملة  النظرةالنظرة

ًا  العلمالعلم  يكنيكن ّي ًانظر ّي التيالتي  المعلوماتالمعلومات  قيمةقيمة  تكنتكن  ومهماومهما  ،،  فحسبفحسب  نظر
  فلبدفلبد  النسانالنسان  يحصلهايحصلها
الخلقيةالخلقية  بالقيمبالقيم  يلتزميلتزم  أنأن  اختصاصهاختصاصه  كانكان  كيفماكيفما  العلمالعلم  لصاحبلصاحب

  علىعلى  العلمالعلم  يفرضهايفرضها  التيالتي
 .  . أهلهأهله
النسانالنسان  يدرسهايدرسها  التيالتي  العلومالعلوم  جميعجميع  ::  هناهنا  بالعلمبالعلم  ونقصدونقصد            

  دينيةدينية  أكانتأكانت  سواءسواء
::  بالخلقبالخلق  نقصدنقصد  كماكما  ،،  العقلالعقل  مصدرهامصدرها  دنيويةدنيوية  أوأو  الوحيالوحي  مصدرهامصدرها
  يقابليقابل  الذيالذي  الجانبالجانب

 .  . التطبيقالتطبيق  أوأو  العملالعمل  يرادفيرادف  وهووهو  ،،  العلمالعلم
منمن  أنواعأنواع  ثلثةثلثة  هناكهناك  عنهعنه  نتحدثنتحدث  الذيالذي  المجالالمجال  وفيوفي            

  أهلأهل  بهابها  ُيطالُبُيطالُب  الخلقالخلق
 :  : العلمالعلم
التعلمالتعلم  فترةفترة  فيفي  المرءالمرء  بهابها  يتخلقيتخلق  ::  علميةعلمية  أخلقأخلق  --            

  ..  والدراسةوالدراسة
سواءسواء  اختصاصهاختصاصه  يمارسيمارس  عندماعندما  بهابها  يتخلقيتخلق  ::  مهنيةمهنية  أخلقأخلق  --            
ًا  أكانأكان ًاتعليم   أوأو  تعليم
 .  . غيرهغيره
الجتماعيالجتماعي  الوسطالوسط  فيفي  بهابها  يتخلقيتخلق  ::  اجتماعيةاجتماعية  أخلقأخلق  --            
  ..  فيهفيه  يعيشيعيش  الذيالذي
  والخلقوالخلق  العلمالعلم  بينبين  العلقةالعلقة  تؤكدتؤكد  أمثلةأمثلة

    ::  السألميالسألمي  التربويالتربوي  الفكرالفكر  فايفاي



بهذهبهذه  المسلمينالمسلمين  اهتماماهتمام  تجسدتجسد  التيالتي  المثلةالمثلة  تكثرتكثر            
  ::  بعضهابعضها  نذكرنذكر  ،،  العلقةالعلقة

تلميذهتلميذه  الستاذالستاذ  بهابها  يوصييوصي  التيالتي  الوصيةالوصية   : :الولالول  المثالالمثال* *             
  بلدهبلده  إلىإلى  عودتهعودته  قبلقبل

بالتوجيهاتبالتوجيهات  تسميتهتسميته  يمكنيمكن  ماما  أوأو  ،،  والفتياوالفتيا  للتدريسللتدريس  وجلوسهوجلوسه
  ،،  التخرجالتخرج  عندعند  التربويةالتربوية

وفعلوفعل  والتواضعوالتواضع  المانةالمانة  علىعلى  تحثتحث  أخلقيةأخلقية  وصاياوصايا  كانتكانت  وكلهاوكلها
  العلمالعلم  ونشرونشر  الخيرالخير

لتلميذهلتلميذه  حنيفةحنيفة  أبيأبي  وصيةوصية  فيفي  وردورد  ومماومما  ،،  للهلله  والخلصوالخلص
  إذاإذا  ::  السمتيالسمتي  خالدخالد  بنبن  يوسفيوسف
فأنزلفأنزل  ،،  حقكحقك  وعرفواوعرفوا  وزاروكوزاروك  الناسالناس  واستقبلكواستقبلك  البصرةالبصرة  دخلتدخلت

،،  العلمالعلم  أهلأهل  وعظموعظم  ،،  الشرفالشرف  أهلأهل  أكرمأكرم      ::منزلتهمنزلته  منهممنهم  رجلرجل  كلكل
      وتقربوتقرب  ،،  الحداثالحداث  ولطفولطف  ،،  الشيوخالشيوخ  ووقرووقر

تتهاونتتهاون  ولول  ،،  الخيارالخيار  واصطحبواصطحب  ،،  التجارالتجار  وداِروداِر  ،،  العامةالعامة  منمن
  تقولنتقولن  ولول  ،،  بالسلطانبالسلطان

      ..  ]]11[[  ....  ظاهرهظاهره  فيفي  عليكعليك  ينكرينكر  ماما  الكلمالكلم  منمن
العلماءالعلماء  بهابها  يجيزيجيز  كانكان  التيالتي  الجازاتالجازات   : :الثانيالثاني  المثالالمثال  **            

  كانتكانت  وماوما  ،،  تلميذهمتلميذهم
بحقبحق  والقياموالقيام  طاعتهطاعته  ولزومولزوم  اللهالله  بتقوىبتقوى  المرالمر  منمن  تتضمنهتتضمنه

ً  العلمالعلم ًا  عملًعمل ًاونشر   فمنفمن  ،،  ونشر
طلبهطلبه  أساسهاأساسها  علىعلى  يجيزيجيز  التيالتي  شروطهشروطه  يفصليفصل  كانكان  منمن  العلماءالعلماء

  منمن  الجازةالجازة  سألهسأله  ومنومن
العلماءالعلماء  شروطشروط  علىعلى  يحيليحيل  كانكان  منمن  ومنهمومنهم  ،،  العلمالعلم  أهلأهل

  أجازأجاز  كماكما  ،،  عليهاعليها  المتعارفالمتعارف
وفيهموفيهم  بهابها  مقامهمقامه  أثناءأثناء  مصرمصر  علماءعلماء  منمن  لجماعةلجماعة  خلدونخلدون  ابنابن

  العسقلنيالعسقلني  حجرحجر  ابنابن  المامالمام
رسولرسول  علىعلى  والسلموالسلم  والصلةوالصلة  ،،  للهلله  الحمدالحمد  ::  إجازتهإجازته  فيفي  فكتبفكتب

  لهؤلءلهؤلء  أجزتأجزت  ،،  اللهالله
والفضلوالفضل  والفادةوالفادة  التحصيلالتحصيل  أهـلأهـل  ،،  القادةالقادة  والعلماءوالعلماء  ،،  السادةالسادة

  فيفي  والبداءوالبداء  ،،  والجادةوالجادة
،،  وأملوهوأملوه  الجازةالجازة  منمن  ورجوهورجوه  سألوهسألوه  ماما  جميعجميع  ،،  والعادةوالعادة  الكمالالكمال

  المعتبرةالمعتبرة  شروطهشروطه  علىعلى
وسبعمئةوسبعمئة  وثلثينوثلثين  اثنيناثنين  عامعام  مولديمولدي  أنأن  وأخبرهموأخبرهم  ،،  العلماءالعلماء  عندعند

  ينفعناينفعنا  ))تعالىتعالى((  واللهوالله  ،،
بذلكبذلك  وكتبوكتب  ،،  سبلهسبله  سالكيسالكي  منمن  ويجعلناويجعلنا  ،،  وأهلهوأهله  بالعلمبالعلم  وإياهموإياهم

  محمدمحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد
..  ]]22[[  وسبعمئةوسبعمئة  وتسعينوتسعين  سبعةسبعة  عامعام  شعبانشعبان  منتصفمنتصف  ،،  خلدونخلدون  بنبن

مرحلةمرحلة  إلىإلى  والتلمذةوالتلمذة  التلقيالتلقي  مرحلةمرحلة  منمن  النتقالالنتقال  كانكان  لقدلقد            
  والمشيخةوالمشيخة  التدريسالتدريس

بشروطبشروط  العلماءالعلماء  حفهاحفها :  : ولذلكولذلك  ،،  هيبتهاهيبتها  لهالها  حاسمةحاسمة  مرحلةمرحلة
  ..  صارمةصارمة  وأخلقيةوأخلقية  علميةعلمية



العهدالعهد  لقربلقرب  السلمالسلم  أولأول  فيفي  تكنتكن  لملم  الجازاتالجازات  أنأن  ورغمورغم            
  ولشيوعولشيوع  ،،  بالنبوةبالنبوة
وطالتوطالت  ،،  النبوةالنبوة  عصرعصر  عنعن  البتعادالبتعاد  بعدبعد  ظهرتظهرت  لكنهالكنها  ،،  المانةالمانة

  لضبطلضبط  السنادالسناد  سلسلةسلسلة
يمنحهيمنحه  إذنإذن  عنعن  عبارةعبارة  ::  والجازةوالجازة  ،،  الثقاتالثقات  عنعن  والخذوالخذ  ،،  الروايةالرواية
  لشخصلشخص  المجيزالمجيز

ًا  يسمىيسمى  آخرآخر ًاُمجاز أوأو  قرآنيةقرآنية  روايةرواية  عنهعنه  يروييروي  أنأن  فيهفيه  لهله  يأذنيأذن  ،،  ُمجاز
  أوأو  نبويةنبوية  أحاديثأحاديث
ًا ًاأشعار ًا  أوأو  أشعار ًافقه المستجيزالمستجيز  يكونيكون  وقدوقد  ،،  ذلكذلك  غيرغير  أوأو  لغًةلغًة  أوأو  فقه

ًا ًاطالب   الشيخالشيخ  عندعند  َدَرَسَدَرَس  طالب
يكونيكون  أنأن  الجازةالجازة  فيفي  يشترطيشترط  لكنلكن  ،،  يكونيكون  لل  وقدوقد  ،،  المجيزالمجيز
ًا  المجيزالمجيز ًاعالم ًا  ،،  وروايتهوروايته  دينهدينه  فيفي  ثقةثقة      به،به،  يجيزيجيز  بمابما  عالم ًامعروف معروف
      وطلبهوطلبه  العلمالعلم  أهلأهل  منمن  المستجيزالمستجيز  يكونيكون  وأنوأن  ،،  بالعلمبالعلم

 .  . أهلهأهله  غيرغير  فيفي  العلمالعلم  يوضعيوضع  لل  حتىحتى
،،  العلقةالعلقة  هذههذه  منمن  والباءوالباء  السرةالسرة  موقفموقف  ::  الثالثالثالث  المثالالمثال  **            

  علىعلى  وحرصهموحرصهم
ًا  والخلقوالخلق  العلمالعلم  ::  التعليمالتعليم  منمن  أبنائهمأبنائهم  استفادةاستفادة ًاجميع ويظهرويظهر  ،،  جميع

  للمعلمللمعلم  وصاياهموصاياهم  فيفي  هذاهذا
معلممعلم  مروانمروان  بنبن  الملكالملك  عبدعبد  أوصىأوصى  وقدوقد  ،،  الولدالولد  تسليمهتسليمه  عندعند

ّلمهم  ::  ]]33[[  لهله  فقالفقال  ولدهولده ّلمهمع       ع
أسوءأسوء  فإنهمفإنهم  ؛؛  السفلةالسفلة  وجنبهموجنبهم  ،،  القرآنالقرآن  تعلمهمتعلمهم  كماكما  الصدقالصدق
ًا  وأقلهموأقلهم  ،،  بدعةبدعة  الناسالناس ًاأدب   ،،  أدب

تغلظتغلظ  شعورهمشعورهم  وأحفوأحف  ،،  مفسدةمفسدة  لهملهم  فإنهمفإنهم  الحشمالحشم  وجنبهموجنبهم
يمجدوايمجدوا  الشعرالشعر  وعلمهموعلمهم      يقووا،يقووا،  اللحماللحم  وأطعمهموأطعمهم  ،،  رقابهمرقابهم
ًا  الماءالماء  ويمصواويمصوا  ،،  عرضاعرضا  يستاكوايستاكوا  أنأن  ومرهمومرهم  ،،  وينجدواوينجدوا ًامّص       مّص

ًا  يعبوهيعبوه  ولول ّب ًاع ّب فيفي  ذلكذلك  فليكنفليكن  بأدببأدب  تتناولهمتتناولهم  أنأن  احتجتاحتجت  وإذاوإذا  ،،  ع
  أحدأحد  بهبه  يعلميعلم  لل  ،،  سترستر
 .  . عليهعليه  فيهونوافيهونوا  الحاشيةالحاشية  منمن

علميةعلمية  وأخرىوأخرى  صحيةصحية  توجيهاتتوجيهات  علىعلى  اشتملتاشتملت  الوصيةالوصية  فهذهفهذه            
  أخلقيةأخلقية  وأخرىوأخرى

ًا ًاتبع ،،  الجسمالجسم  ::  الثلثةالثلثة  المكوناتالمكونات  إلىإلى  السلمالسلم  لنظرةلنظرة  تبع
  ..  والروحوالروح  ،،  والعقلوالعقل

المراحلالمراحل  فيفي  بقوةبقوة  الدينيةالدينية  الثقافةالثقافة  حضورحضور   : :الرابعالرابع  المثالالمثال  **            
  ،،  للتعليمللتعليم  الساسيةالساسية

سيبدأسيبدأ  كانكان  التيالتي  البدايةالبداية  ::  ذلكذلك  وشعاروشعار  ،،  التاليةالتالية  المراحلالمراحل  فيفي  ثمثم
  تعلمتعلم  بعدبعد  الطفلالطفل  بهابها

ابنابن  يقوليقول  ،،  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  حفظحفظ  وهيوهي  ،،  والكتابةوالكتابة  القراءةالقراءة
  القرآنالقرآن  الولدانالولدان  تعليمتعليم  ::  خلدونخلدون

عليهعليه  ودرجواودرجوا  الملةالملة  أهلأهل  بهبه  أخذأخذ  الدينالدين  شعائرشعائر  منمن  شعارشعار  الكريمالكريم
  ،،  أقطارهمأقطارهم  جميعجميع  فيفي
بسبببسبب  وعقائدهوعقائده  اليماناليمان  رسوخرسوخ  منمن  القلوبالقلوب  إلىإلى  يسبقيسبق  ِلَماِلَما

      ومتونومتون  القرآنالقرآن  آياتآيات



ماما  عليهعليه  ينبنيينبني  الذيالذي  التعليمالتعليم  أصلأصل  القرآنالقرآن  وصاروصار  ،،  الحاديثالحاديث
      منمن  بعدبعد  يحصليحصل

          ..  ]]44[[  الملكاتالملكات
المدارسالمدارس  فيفي  تدرستدرس  كانتكانت  التيالتي  العلومالعلوم  أنأن  ورغمورغم            

  تكنتكن  لملم  السلميةالسلمية  والجامعاتوالجامعات
ًا ًاجميع ًا  جميع ًاعلوم بهذهبهذه  البدءالبدء  هوهو  كانكان  السائدالسائد  المبدأالمبدأ  ولكنولكن  ،،  دينيةدينية  علوم
  قبلقبل  وإتقانهاوإتقانها  الدينيةالدينية  العلومالعلوم

كلكل  إليهاإليها  يحتاجيحتاج  مشتركمشترك  قاسمقاسم  لنهالنها  ،،  غيرهاغيرها  فيفي  التخصصالتخصص
      كانكان  كيفماكيفما  طالبطالب

لمعلملمعلم  عتبةعتبة  بنبن  عمرعمر  يقوليقول  ؛؛  بعدبعد  فيمافيما  سيختارهسيختاره  الذيالذي  التخصصالتخصص
  أولأول  ليكنليكن  ::  ولدهولده

،،  بكبك  معقودةمعقودة  عيونهمعيونهم  فإنفإن  ،،  لنفسكلنفسك  إصلُحكإصلُحك  لولديلولدي  إصلحكإصلحك
  ماما  عندهمعندهم  فالحسنفالحسن

ولول  ،،  اللهالله  كتابكتاب  علمهمعلمهم  ،،  تركتتركت  ماما  عندهمعندهم  والقبيحوالقبيح  ،،  صنعتصنعت
ّلهم ّلهمُتِم   ولول  ،،  فيتركوهفيتركوه  فيهفيه  ُتِم

ومنومن  ،،  أشرفهأشرفه  الحديثالحديث  منمن  ورّوهمورّوهم  ،،  فيهجروهفيهجروه  منهمنه  تتركهمتتركهم
  تنقلهمتنقلهم  ولول  ،،  أعفهأعفه  الشعرالشعر

القلبالقلب  فيفي  الكلمالكلم  ازدحامازدحام  فإنفإن  ،،  ُيحكموهُيحكموه  حتىحتى  علمعلم  إلىإلى  علمعلم  منمن
  وعلمهموعلمهم  ،،  للفهمللفهم  مشغلةمشغلة

منيمني  عذرعذر  علىعلى  تتكلتتكل  ولول  ،،  النساءالنساء  محادثةمحادثة  وجنبهموجنبهم  الحكماءالحكماء  سننسنن
  كفايةكفاية  علىعلى  اتكلُتاتكلُت  فقدفقد
      ..  ]]55[[  منكمنك
يرمزيرمز  وماوما  ،،  بالمسجدبالمسجد  العلمالعلم  ارتباطارتباط  هوهو  ::  الخامسالخامس  المثالالمثال  **            
  منمن  المسجدالمسجد  إليهإليه

أنأن  ورغمورغم  ،،  والطاعةوالطاعة  واليمانواليمان  ،،  والعملوالعمل  العلمالعلم  بينبين  علقةعلقة
  قدقد  والمدارسوالمدارس  الكتاتيبالكتاتيب

بقيبقي  المسجدالمسجد  ولكنولكن  ،،  المساجدالمساجد  عنعن  مستقلةمستقلة  بعدبعد  فيمافيما  أنشئتأنشئت
  فكانتفكانت  ،،  الدراسةالدراسة  محورمحور

المسجدالمسجد  تضمتضم  كانتكانت  كبيرةكبيرة  كانتكانت  وإذاوإذا  ،،  بهبه  ملحقةملحقة  المدارسالمدارس
  وكانوكان  ،،  مرافقهامرافقها  ضمنضمن
ٌء ٌءجز ِلم  وقتوقت  منمن  جز ِلمالعا  .  . المسجدالمسجد  فيفي  يمضىيمضى  وطلبهوطلبه  العا
فقدفقد  ،،  ]]66[[  العلمالعلم  طلبطلب  فيفي  الرحلةالرحلة  هوهو  ::  السادسالسادس  المثالالمثال  **            
      بدوافعهابدوافعها  الرحلةالرحلة  كانتكانت

ًا  وآدابهاوآدابها ًاتأكيد لملم  الطلبالطلب  لنلن  وذلكوذلك  ،،  والخلقوالخلق  العلمالعلم  بينبين  للعلقةللعلقة  تأكيد
  بأخذبأخذ  َيقنعونَيقنعون  يكونوايكونوا
،،  الشيوخالشيوخ  لملقاةلملقاة  يرحلونيرحلون  فكانوافكانوا  ،،  والصحفوالصحف  الكتبالكتب  منمن  العلمالعلم
  العلمالعلم  عنهمعنهم  يأخذوايأخذوا  حتىحتى

عليهمعليهم  بالقراءةبالقراءة  النظريةالنظرية  العلومالعلوم  منهممنهم  ويستفيدواويستفيدوا  ،،  والخلقوالخلق
  العمليةالعملية  والخلقوالخلق  ،،

نصائحهمنصائحهم  إلىإلى  والستماعوالستماع  ومجالستهمومجالستهم  بهمبهم  بالحتكاكبالحتكاك
  العلماءالعلماء  كانكان  كماكما  ،،  وتوجيهاتهموتوجيهاتهم



أنفسهمأنفسهم  يرونيرون  يكونوايكونوا  ولمولم  ،،  المزدوجةالمزدوجة  المهمةالمهمة  هذههذه  يدركونيدركون
  ..  فقطفقط  وعلوموعلوم  أسفارأسفار  حملةحملة
العلمالعلم  بينبين  تصلتصل  كانتكانت  التيالتي  العلقةالعلقة  لقوةلقوة  أمثلةأمثلة  هذههذه            

  التربويالتربوي  الفكرالفكر  فيفي  والخلقوالخلق
 .  . للمسلمينللمسلمين

ً  سنأخذسنأخذ  ؛؛  والتلميذوالتلميذ  الستاذالستاذ  هماهما  العلقةالعلقة  طرفيطرفي  أنأن  وبماوبما             كلًكل
ًا  منهمامنهما ًانموذج   منمن  نرىنرى  نموذج

ًا  العلقةالعلقة  هذههذه  حجمحجم  كانكان  كمكم  خللهخلله ًابارز  .  . المسلمينالمسلمين  علماءعلماء  عندعند  بارز
 : :السأتاذالسأتاذ

بالتدريسبالتدريس  والشتغالوالشتغال  العلمالعلم  طلبطلب  وراءوراء  تقفتقف  التيالتي  النيةالنية  --11            
  التأكيدالتأكيد  كثركثر  لقدلقد  ::

لل  حتىحتى  وتبليغهوتبليغه  العلمالعلم  تحصيلتحصيل  عندعند  ))تعالىتعالى((  للهلله  الخلصالخلص  علىعلى
  التيالتي  الخلقالخلق  يفقديفقد
،،  الحقالحق  وقولوقول  ،،  باليمانباليمان  والستعلءوالستعلء  ،،  العزةالعزة  ::  ومنهاومنها  معهمعه  تكونتكون

  بالمعروفبالمعروف  والمروالمر
::  للهلله  وتبليغهوتبليغه  للهلله  العلمالعلم  طلبطلب  يكونيكون  وحتىوحتى  المنكرالمنكر  عنعن  والنهيوالنهي

  العالمالعالم  يتخلقيتخلق  أنأن  لبدلبد
إذاإذا  فالعالمفالعالم  ،،  الحاجةالحاجة  بقدربقدر  الدنياالدنيا  منمن  والخذوالخذ  والقناعةوالقناعة  بالزهدبالزهد

  الفكارالفكار  عليهعليه  استولتاستولت
إلىإلى  عقلهعقله  وانصرفوانصرف  ،،  العلميالعلمي  عطائهعطائه  علىعلى  ذلكذلك  انعكسانعكس  الماديةالمادية
  ،،  والستهلكوالستهلك  التملكالتملك
يحصليحصل  التيالتي  الجرةالجرة  هدفهاهدفها  جافةجافة  حرفةحرفة  بالعلمبالعلم  اشتغالهاشتغاله  وصاروصار
  ولمولم  ،،  الشهرالشهر  آخرآخر  عليهاعليها
وعندوعند  العلمالعلم  تحصيلتحصيل  عندعند  للهلله  بالخلصبالخلص  عندهمعندهم  المقصودالمقصود  يكنيكن

  ألأل  لتدريسهلتدريسه  التصدرالتصدر
ًا  يأخذيأخذ ًاشيئ يأخذيأخذ  أوأو  الطلبالطلب  أثناءأثناء  الدراسةالدراسة  علىعلى  بهبه  يستعينيستعين  شيئ

  أثناءأثناء  عيالهعياله  وكفايةوكفاية  كفايتهكفايته
هيهي  تكنتكن  لملم  ولكنهاولكنها  ،،  الجورالجور  وكانتوكانت  المنحالمنح  كانتكانت  بلبل  ،،  التدريسالتدريس

  وراءوراء  الولالول  الدافعالدافع
بذلهابذلها  التيالتي  التضحياتالتضحيات  تلكتلك  سببسبب  هيهي  تكنتكن  ولمولم  ،،  العلميةالعلمية  الحركةالحركة
  دراستهمدراستهم  فيفي  الطلبالطلب

 .  . عملهمعملهم  فيفي  الشيوخالشيوخ  بهبه  عرفعرف  الذيالذي  الخلصالخلص  وذلكوذلك
::  الناسالناس  بينبين  الستاذالستاذ  بهابها  يمشييمشي  التيالتي  العامةالعامة  الخلقالخلق  --22            

  بنبن  الدينالدين  بدربدر  يقوليقول
وظواهروظواهر  السلمالسلم  بشعائربشعائر  القيامالقيام  علىعلى  يحافظيحافظ  أنأن :  : جماعةجماعة

  فيفي  الصلةالصلة  كإقامةكإقامة  ::  الحكامالحكام
والمروالمر  ،،  والعواموالعوام  للخواصللخواص  السلمالسلم  وإفشاءوإفشاء  ،،  المساجدالمساجد

  ،،  المنكرالمنكر  عنعن  والنهيوالنهي  بالمعروفبالمعروف
أفعالهأفعاله  منمن  يرضىيرضى  ولول  ،،  ....  ذلكذلك  بسبببسبب  الذىالذى  علىعلى  والصبروالصبر

  بالجائزبالجائز  والباطنةوالباطنة  الظاهرةالظاهرة
همهم  العلماءالعلماء  فإنفإن  ،،  وأكملهاوأكملها  بأحسنهابأحسنها  نفسهنفسه  يأخذيأخذ  بلبل  ،،  منهامنها

  فيفي  المرجعالمرجع  وإليهموإليهم  القدوةالقدوة



للخذللخذ  يراقبهميراقبهم  وقدوقد  ،،  العوامالعوام  علىعلى  اللهالله  حجةحجة  وهموهم  ،،  الحكامالحكام
  ،،  ُينظرونُينظرون  لل  منمن  عنهمعنهم

،،  بعلمهبعلمه  العالمالعالم  ينتفعينتفع  لملم  وإذاوإذا  ،،  يعلمونيعلمون  لل  منمن  بهمبهم  ويقتديويقتدي
  ..  بهبه  النتفاعالنتفاع  عنعن  أبعدأبعد  فغيرهفغيره

،،  الوجهالوجه  طلقةطلقة  ::  منمن  الخلقالخلق  بمكارمبمكارم  الناسالناس  يعامليعامل  وأنوأن            
  وكظموكظم  ،،  السلمالسلم  وإفشاءوإفشاء

      ..  ]]77[[  ....  منهممنهم  واحتمالهواحتماله  الناسالناس  عنعن  الذىالذى  وكفوكف  ،،  الغيظالغيظ
يقوليقول  ::  والتلميذوالتلميذ  الطلبالطلب  بمعاملةبمعاملة  الخاصةالخاصة  الخلقالخلق  --33            

  هذههذه  عنعن  الغزاليالغزالي
وأنوأن  ،،  المتعلمينالمتعلمين  علىعلى  يشفقيشفق  أنأن  المعلمالمعلم  علىعلى  ثمثم :  : المعاملةالمعاملة
  وألوأل  ،،  بنيهبنيه  مجرىمجرى  يجريهميجريهم

ًا  المتعلمالمتعلم  نصحنصح  منمن  يدعيدع ًاشيئ قبلقبل  لرتبةلرتبة  التصديالتصدي  منمن  يمنعهيمنعه  وأنوأن  ،،  شيئ
  ينبههينبهه  ثمثم  ،،  استحقاقهااستحقاقها

دوندون  اللهالله  منمن  والقربوالقرب  الثقافةالثقافة  العلمالعلم  طلبهطلبه  منمن  الغرضالغرض  أنأن
  والمنافسةوالمنافسة  والمباهاةوالمباهاة  الرياسةالرياسة

عنعن  يزجرهميزجرهم  وأنوأن  ،،  بعقولهمبعقولهم  اهتمامهاهتمامه  التلميذالتلميذ  بأخلقبأخلق  يهتميهتم  وأنوأن
  بطريقبطريق  الخلقالخلق  سوءسوء

 .  . الضرورةالضرورة  عندعند  إلإل  بالزجربالزجر  يصرحيصرح  وألوأل  ،،  أمكنأمكن  ماما  التعريضالتعريض
الجتهادالجتهاد  ملكةملكة  تلميذهتلميذه  فيفي  يربييربي  أنأن  المدرسالمدرس  وعلىوعلى            

  التقليدالتقليد  مجردمجرد  لل  والنظروالنظر
ً  ينشأينشأ  حتىحتى  والتسليموالتسليم       ..  ]]88[[  معلمهمعلمه  منمن  نسخةنسخة  لل  مستقلًمستقل

التلميذالتلميذ  كانكان  إذاإذا  العلقةالعلقة  هذههذه  تضبطتضبط  التيالتي  الخلقالخلق  ومنومن            
  ؛؛  بينهمبينهم  العدلالعدل :  : كثرةكثرة

،،  السلميةالسلمية  الشريعةالشريعة  جاءتجاءت  وبهوبه  ،،  الخلقالخلق  أصولأصول  منمن  والعدلوالعدل
  كلكل  عنعن  نهتنهت  ولذلكولذلك

لل  ممنممن  منعهمنعه  ولكنولكن  العدلالعدل  منمن  التعليمالتعليم  فتعميمفتعميم  ،،  الظلمالظلم  صورصور
عندعند  التلميذالتلميذ  بينبين  والمساواةوالمساواة      يستحقه،يستحقه،  لمنلمن  كبذلهكبذله  يستحقهيستحقه

      وإذاوإذا  ،،  العدلالعدل  منمن  ذلكذلك  فيفي  بينهمبينهم  التفريقالتفريق  وعدموعدم  تعليمهتعليمه
ونبوغهونبوغه  تفوقهتفوقه  فلجلفلجل  خاصةخاصة  عنايةعناية  الطلبالطلب  لحدلحد  الستاذالستاذ  منحمنح

  ..  وقرابتهوقرابته  لمالهلماله  لل
أنأن  وقبلوقبل  ::  التدريسالتدريس  عندعند  بالهيئةبالهيئة  المتعلقةالمتعلقة  الخلقالخلق- - 44            

  إلىإلى  التربيةالتربية  علماءعلماء  يلتفتيلتفت
أخلقأخلق  ضمنضمن  علماؤناعلماؤنا  ذكرهذكره  التربويالتربوي  العملالعمل  فيفي  الهندامالهندام  أهميةأهمية
  ؛؛  التدريسالتدريس  عندعند  العالمالعالم
تطهرتطهر  التدريسالتدريس  مجلسمجلس  علىعلى  العالمالعالم  عزمعزم  إذاإذا :  : جماعةجماعة  ابنابن  يقوليقول

  ،،  والخبثوالخبث  الحدثالحدث  منمن
أهلأهل  بينبين  بهبه  اللئقةاللئقة  ثيابهثيابه  أحسنأحسن  منمن  ولبسولبس  ،،  وتطيبوتطيب  وتنظفوتنظف

ًا  ،،  زمانهزمانه ًاقاصد   بذلكبذلك  قاصد
      ..  ]]99[[  الشريعةالشريعة  وتبجيلوتبجيل  العلمالعلم  تعظيمتعظيم

ًا  اللباساللباس  أمرأمر  فيفي  المرونةالمرونة  النصالنص  هذاهذا  فيفي  ونلحظونلحظ             ًاتبع تبع
والجمالوالجمال  والنظافةوالنظافة  الهيبةالهيبة  لكنلكن      والبلدان،والبلدان،  العصورالعصور  لختلفلختلف

      العلماءالعلماء  لبسهالبسها  التيالتي  اللباساللباس  لنواعلنواع  ثلثثلث  مميزاتمميزات  تبقىتبقى



 .  . التعليميةالتعليمية  مجالسهممجالسهم  فيفي
أوأو  ساعةساعة  الستاذالستاذ  إلىإلى  تتجهتتجه  التلميذالتلميذ  أنظارأنظار  أنأن  يخفىيخفى  ولول            
  تقعتقع  أنأن  فيجبفيجب  ،،  أكثرأكثر

ًا  ذلكذلك  فإنفإن  ،،  مستحسنمستحسن  شيءشيء  علىعلى  أنظارهمأنظارهم ًاأيض الخلقالخلق  منمن  أيض
  ..  عنهعنه  يأخذونهيأخذونه  الذيالذي
ًا  لهالها  عددواعددوا  فقدفقد  ::  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  وأماوأما             ًاأخلق ::  منهامنها  ،،  أخلق

  ،،  والوقاروالوقار  ،،  السكينةالسكينة
وتفويضوتفويض  ،،  بذكرهبذكره  والختموالختم  للهلله  بالحمدبالحمد  والفتتاحوالفتتاح  ،،  والتواضعوالتواضع

  ،،  هذاهذا  ::  يقوليقول  بأنبأن  لهله  العلمالعلم
 .  . أعلمأعلم  واللهوالله
أنأن  عليهعليه  ::  فقالوافقالوا   : :الدرسالدرس  أثناءأثناء  بهبه  يتكلميتكلم  الذيالذي  الكلمالكلم  وأماوأما            
  كثرةكثرة  عنعن  لسانهلسانه  ينزهينزه

منمن  أكثرأكثر  ومنومن  ،،  بهبه  استخفاستخف  مزحمزح  منمن  فإنفإن  والضحكوالضحك  المزاحالمزاح
  وأنوأن  ،،  بهبه  ُعرفُعرف  شيءشيء

َتْحيى  كلمةكلمة  لستعماللستعمال  اضطراضطر  فإنفإن  ،،  الفاحشالفاحش  الكلمالكلم  يتجنبيتجنب َتْحيىُيْس ُيْس
  يغنييغني  ماما  الكنايةالكناية  ففيففي  منهامنها

ًا  التصريحالتصريح  يكونيكون  أنأن  إلإل  التصريحالتصريح  عنعن ًالزم  .  . للتوضيحللتوضيح  لزم
عليهاعليها  التأكيدالتأكيد  إلىإلى  علماؤناعلماؤنا  سبقسبق  التيالتي  العلميةالعلمية  الخلقالخلق  ومنومن            

  بموضوعبموضوع  اللتزاماللتزام  ::
ًا  واستيفاؤهواستيفاؤه  ،،  الدرسالدرس ًاشرح ًا  اتخذوااتخذوا  وقدوقد  ،،  شرح ًاموقف ًا  موقف ًاوسط بينبين  وسط

  استطراداستطراد  أيأي  يقبليقبل  لل  منمن
::  جماعةجماعة  ابنابن  يقوليقول  ؛؛  مقررمقرر  أوأو  بموضوعبموضوع  يتقيديتقيد  لل  منمن  وبينوبين
  العلماءالعلماء  بعضبعض  وكانوكان

تطهيرتطهير  الحاضرينالحاضرين  بهبه  يفيديفيد  رقائقرقائق  بدرسبدرس  الدروسالدروس  يختميختم  والزهادوالزهاد
  ذلكذلك  ونحوونحو  ،،  الباطنالباطن

      ..  ]]1010[[  وصبروصبر  ،،  وزهدوزهد  ،،  ورقةورقة  ،،  عظةعظة  ::  منمن
لل  حقهحقه  الدرسالدرس  استوفىاستوفى  إذاإذا  الستاذالستاذ  أنأن  ::  هذاهذا  ومعنىومعنى            
  الطلبالطلب  يفيديفيد  أنأن  بأسبأس

ًا  بهابها  يفيدهميفيدهم  لل  غيرهغيره  أنأن  يرىيرى  أخرىأخرى  بفوائدبفوائد ًاخصوص هذاهذا  فيفي  خصوص
  ،،  الخلقيالخلقي  المجالالمجال

ًا  جماعةجماعة  ابنابن  ويزيدويزيد ًاشرط مدرسةمدرسة  فيفي  كانكان  فإنفإن  ::  فيقولفيقول  آخرآخر  شرط
  الدروسالدروس  فيفي  ولواقفهاولواقفها

،،  البنايةالبناية  تلكتلك  لهله  بنيتبنيت  ماما  أهمأهم  هوهو  بمابما  ُيخلُيخل  ولول  ،،  اتبعهاتبعه  شرطشرط
  وهذاوهذا  أجلهأجله  منمن  ووقفتووقفت
 .  . للمؤسسةللمؤسسة  العامةالعامة  المقرراتالمقررات  احتراماحترام  هوهو  المعاصرالمعاصر  بتعبيرنابتعبيرنا

هذههذه  فيفي  علمائناعلمائنا  وكلموكلم   : :والجابةوالجابة  السؤالالسؤال  أخلقأخلق- - 55            
  الرفقالرفق  حولحول  يدوريدور  النقطةالنقطة

أنأن  بأسبأس  فلفل  ،،  درسدرس  شرحشرح  منمن  الشيخالشيخ  فرغفرغ  فإذافإذا  ::  والتلطفوالتلطف
  بهبه  تتعلقتتعلق  مسائلمسائل  يطرحيطرح
،،  لهملهم  شرحشرح  لمالما  وضبطهموضبطهم  فهمهمفهمهم  بهابها  يمتحنيمتحن  ؛؛  الطلبةالطلبة  علىعلى
  لهله  فهمهفهمه  استحكاماستحكام  ظهرظهر  فمنفمن



لهله  تلطفتلطف  يفهمهيفهمه  لملم  ومنومن  ،،  شكرهشكره  جوابهجوابه  فيفي  الجابةالجابة  بتكراربتكرار
      ..  ]]1111[[  لهله  إعادتهإعادته  فيفي

يسألهميسألهم  لنهلنه  ؛؛  المراجعةالمراجعة  للطلبللطلب  يحببيحبب  الذيالذي  هوهو  الخلقالخلق  هذاهذا            
  استيعابهماستيعابهم  ويمتحنويمتحن

لل  فيمافيما  وقالوقال  ،،  يعلميعلم  بمابما  أجابأجاب  سألوهسألوه  وإذاوإذا  ،،  إحراجإحراج  ودونودون  برفقبرفق
  بلبل  ،،  أعلمأعلم  لل :  : يعلميعلم

الحسيةالحسية  العقوبةالعقوبة  إلىإلى  يمتديمتد  الرفقالرفق  عنعن  علمائناعلمائنا  كلمكلم  إنإن
  إليهاإليها  يلجأيلجأ  قدقد  التيالتي  والمعنويةوالمعنوية

 .  . والتقصيروالتقصير  التهاونالتهاون  منمن  الطلبالطلب  لتنفيرلتنفير  الستاذالستاذ
اليجابياليجابي  التعزيزالتعزيز  يفضلونيفضلون  كانواكانوا  علماءناعلماءنا  أنأن  والملحظوالملحظ            
      التعزيزالتعزيز  علىعلى

فهمفهم  ؛؛  المعاصرةالمعاصرة  المدارسالمدارس  بهبه  تقولتقول  أنأن  قبلقبل  ]]1212[[  السلبيالسلبي
لهملهم  ليكونليكون  أقرانهأقرانه  بينبين  المجدالمجد          الطالبالطالب  علىعلى  الثناءالثناء  يفضلونيفضلون

ْلِجئوا  وإذاوإذا  ،،  عبرةعبرة  لهملهم  ليكونليكون  المقصرالمقصر  معاقبةمعاقبة  علىعلى  ،،  قدوةقدوة ْلِجئواُأ ُأ

ًا  مراتبمراتب  ذكرواذكروا  ولذلكولذلك  ،،  الدواءالدواء  آخرآخر  يجعلونهايجعلونها  العقوبةالعقوبة  إلىإلى ّت ًاس ّت س
      ::السلبيالسلبي  للتعزيزللتعزيز

 .  . مرةمرة  أولأول  الخطأالخطأ  كانكان  إذاإذا  الستاذالستاذ  عفوعفو  ::  الولىالولى            
 .  . النصحالنصح  ::  الثانيةالثانية            
 .  . الخفيفالخفيف  العقابالعقاب  ::  الثالثةالثالثة            
 .  . الشديدالشديد  العقابالعقاب   : :الرابعةالرابعة            
ًا  شدةشدة  غيرغير  منمن  البدنيةالبدنية  العقوبةالعقوبة  ::  الخامسةالخامسة             ًابعيد عنعن  بعيد

  ..  والنتقاموالنتقام  التشفيالتشفي
أنأن  العالمالعالم  علىعلى   : :المدروسالمدروس  بالموضوعبالموضوع  المتعلقةالمتعلقة  الخلقالخلق  --66            

  منمن  درسهدرسه  يحفظيحفظ
المجونالمجون  علىعلى  وتشجعوتشجع  ،،  الحياءالحياء  تخدشتخدش  التيالتي  الموضوعاتالموضوعات

  كانتكانت  ولذلكولذلك  ؛؛  والخلعةوالخلعة
المكشوفالمكشوف  الدبالدب  دراسةدراسة  منمن  خاليةخالية  المسلمينالمسلمين  مدارسمدارس
  وكانتوكانت  ،،  الهابطالهابط  والفنوالفن

يسمىيسمى  ماما  وهذاوهذا  ،،  منتقاةمنتقاة  لنهالنها  ،،  نظيفةنظيفة  الدراسةالدراسة  موضوعاتموضوعات
  ،،  المعلوماتالمعلومات  بتطهيربتطهير  اليوماليوم
تنظيمتنظيم  فهيفهي  ::  الثانيةالثانية  أماأما  ،،  للمدرسةللمدرسة  الثلثةالثلثة  المهامالمهام  إحدىإحدى  وهووهو
 .    .   تبسيطهاتبسيطها      ::والثالثةوالثالثة  ،،  المعلوماتالمعلومات  هذههذه

 : :التلميذالتلميذ
العلمالعلم  فيفي  النبوغالنبوغ  أساسأساس  الخلقالخلق  حسنحسن  أنأن  علماؤناعلماؤنا  يعتبريعتبر  --11            

  فإنهمفإنهم  ::  ولذلكولذلك  ،،
فيفي  آثارهاآثارها  يقصدونيقصدون  لل  بالخلقبالخلق  العلمالعلم  ربطربط  علىعلى  يلحونيلحون  عندماعندما
  بعدبعد  الطالبالطالب  حياةحياة

الدراسةالدراسة  أثناءأثناء  حياتهحياته  فيفي  آثارهاآثارها  يقصدونيقصدون  بلبل  ،،  فقطفقط  الدراسةالدراسة
  المجالالمجال  وفيوفي  ،،  نفسهانفسها
التحصيلالتحصيل  جودةجودة  بينبين  العلقةالعلقة  أنأن  ورغمورغم  ،،  بصددهبصدده  هوهو  الذيالذي  العلميالعلمي

  وبينوبين  الذاكرةالذاكرة  وقوةوقوة



خفيةخفية  علقةعلقة  ::  الخلقالخلق  بمكارمبمكارم  والتمسكوالتمسك  الدينالدين  علىعلى  الستقامةالستقامة
  والمربينوالمربين  العلماءالعلماء  فإنفإن  ،،

علىعلى  ::  الغزاليالغزالي  حامدحامد  أبوأبو  يقوليقول  ؛؛  إليهاإليها  تنبهواتنبهوا  المسلمينالمسلمين
  النفسالنفس  طاهرطاهر  يكونيكون  أنأن  الطالبالطالب

وحسنوحسن  النفسالنفس  فطهارةفطهارة  ،،  الصفاتالصفات  ومذمومومذموم  الخلقالخلق  رذائلرذائل  عنعن
  النبوغالنبوغ  أساسأساس  الخلقالخلق

لنلن  أنهأنه  غيرغير  ،،  العلمالعلم  علىعلى  الخلقالخلق  سيئسيئ  حصلحصل  وربماوربما  ،،  العلمالعلم  فيفي
          ..  ]]1313[[  يحصلهيحصله  لملم  فكأنهفكأنه      به،به،  ينفعينفع  ولنولن  بهبه  ينتفعينتفع
الستفادةالستفادة  بحسنبحسن  الخلقالخلق  علقةعلقة  علىعلى  أكدواأكدوا  أنأن  وبعدوبعد  --22            

  ،،  بالعلمبالعلم  والنتفاعوالنتفاع
ًا  نفسهنفسه  العلمالعلم  طلبطلب  جعلواجعلوا ًاُخلق وعنوعن  العاليةالعالية  الهمةالهمة  عنعن  وتكلمواوتكلموا  ،،  ُخلق
  حتىحتى  الطلبالطلب  فيفي  الجدالجد

التحولالتحول  يصعبيصعب  كذلككذلك  يصيريصير  وعندماوعندما  ،،  وسلوةوسلوة  هوايةهواية  العلمالعلم  يصيريصير
 .  . غيرهغيره  إلىإلى  عنهعنه

،،  التواضعالتواضع  هوهو  آخرآخر  خلقخلق  المرتبةالمرتبة  هذههذه  بلوغبلوغ  علىعلى  ويعينهويعينه- - 33            
  لل  علمهعلمه  بلغبلغ  فمهمافمهما

المرءالمرء  زالزال  فلفل  ،،  بالنفسبالنفس  العجابالعجاب  ساحةساحة  إلىإلى  يخرجهيخرجه  ولول  بهبه  يغتريغتر
ًا ًاعالم  .    .   جهلجهل  فقدفقد  علمعلم  قدقد  أنهأنه  ظنظن  فإذافإذا      العلم،العلم،  طلبطلب  ماما  عالم
ًا  يعينهيعينه  كماكما  --44             ًاأيض وانصرافهوانصرافه  ،،  الناسالناس  عيوبعيوب  عنعن  انشغالهانشغاله  أيض
  وماوما  نفسهنفسه  عيبعيب  إلىإلى

تركترك  وإذاوإذا  ،،  العملالعمل  فيفي  وتقصيروتقصير  العلمالعلم  فيفي  نقصنقص  منمن  تعانيهتعانيه
  نفسهنفسه  علىعلى  وأقبلوأقبل  الناسالناس
الوقتالوقت  استغللاستغلل  علىعلى  تعودتعود  والخلقوالخلق  بالعلمبالعلم  ُيكملهاُيكملها
  ..  استثمارهاستثماره  وحسنوحسن

يختاريختار  الذيالذي  هوهو  كانكان  السابقالسابق  فيفي  الطالبالطالب  أنأن  وبماوبما- - 55            
  الوصيةالوصية  كثرتكثرت  ::  شيوخهشيوخه
فليلزمهفليلزمه  والتقىوالتقى  العلمالعلم  اختاراختار  فإذافإذا  ،،  والورعوالورع  العلمالعلم  أهلأهل  باختيارباختيار
  والتواضعوالتواضع  بالصبربالصبر

 .  . والحتراموالحترام
أخلقأخلق  تحكمهاتحكمها  فكانتفكانت  ::  بالتلميذبالتلميذ  التلميذالتلميذ  علقةعلقة  أماأما  --66            

  منمن  السلمالسلم  فيفي  الخوةالخوة
المجدالمجد  يصاحبيصاحب  ،،  الظاهرالظاهر  فيفي  والتعاونوالتعاون  الباطنالباطن  فيفي  المحبةالمحبة
  الكسلنالكسلن  ويجتنبويجتنب  التقيالتقي

 .  . منهمنه  يتخلصيتخلص  حتىحتى  تلطفتلطف  سوءسوء  برفيقبرفيق  ابتليابتلي  وإذاوإذا  ،،  والشريروالشرير
________________________________________________

النهضةالنهضة  مكتبةمكتبة  ،،  ثاانيةثاانية  طط  ،،  332332صص  ،،  السألميالسألمي  الفكرالفكر  فايفاي  والتعليموالتعليم  التربيةالتربية :  : شلبيشلبي  أحمدأحمد) ) 11((
 . .المصريةالمصرية

 . .وافايوافاي  الواحدالواحد  عبدعبد  عليعلي  بتحقيقبتحقيق  ،،  مصرمصر  نهضةنهضة  دارإدارإ  ،،  439439صص  11جج  ،،  المقدمةالمقدمة :  : خألدونخألدون  ابنابن) ) 22((
ً  ،،  167167صص  22جج  ،،  الخأبارإالخأبارإ  عيونعيون :  : قتيبةقتيبة  ابنابن) ) 33(( ًنقل  . .6363صص  سأابقسأابق  مرجعمرجع :  : شلبيشلبي  أحمدأحمد :  : عنعن  نقل
 . .397397صص  ،،  المقدمةالمقدمة) ) 44((
ً  ،،  363363صص  11جج  ،،  الفريدالفريد  العقدالعقد :  : رإبهرإبه  عبدعبد  ابنابن) ) 55(( ًنقل  . .6464صص  سأابقسأابق  مرجعمرجع :  : شلبيشلبي  أحمدأحمد :  : عنعن  نقل
 . .غدةغدة  أبوأبو  الفتاحالفتاح  عبدعبد  للشيخللشيخ) ) والتحصيلوالتحصيل  العلمالعلم  علىعلى  العلماءالعلماء  صبرصبر  منمن  صفحاتصفحات : ( : (انظرانظر) ) 66((
 . .العلميةالعلمية  الكتبالكتب  دارإدارإ  ،،  2020  صص  ،،  والمتعلموالمتعلم  الصالحالصالح  بأدببأدب  والمتكلموالمتكلم  السامعالسامع  تذكرةتذكرة) ) 77((
 . .4747 -  - 4646صص  88جج  ،،  الدينالدين  علومعلوم  إحياءإحياء) ) 88((
 . .3030  صص  ،،  السابقالسابق  المرجعالمرجع) ) 99((



 . .3737  صص  ،،  المرجعالمرجع  نفسنفس) ) 1010((
 . .5353صص  ،،  السابقالسابق  المرجعالمرجع) ) 1111((
ًا  يكونيكون  وقدوقد  ،،  التدعيمالتدعيم  يعنييعني  تربويتربوي  نفسينفسي  مصطلحمصطلح :  : التعزيزالتعزيز  مصطلحمصطلح) ) 1212(( ّي ًاإيجاب ّي الفردالفرد  بتشجيعبتشجيع  إيجاب

ًا  يكونيكون  وقدوقد  ،،  الصائبةالصائبة  السأتجابةالسأتجابة  علىعلى ًاسألبي  . .الخاطئةالخاطئة  السأتجابةالسأتجابة  منمن  بتنفيرهبتنفيره  سألبي
 . .4040صص  11جج  ،،  الحياءالحياء) ) 1313((

الدعوةالدعوة  فيفي  خواطرخواطر
السانحةالسانحة  الفرصةالفرصة

العبدةالعبدة  محمدمحمد

يرىيرى  نيكسوننيكسون  ريتشاردريتشارد  السبقالسبق  المريكيالمريكي  الرئيسالرئيس  كانكان  إذاإذا            
      الشيوعيةالشيوعية  سقوطسقوط  فيفي

أمريكاأمريكا  وبزعامةوبزعامة  للغربللغرب  سانحةسانحة  فرصةفرصة  السوفييتيالسوفييتي  والتحادوالتحاد
  وقيمهوقيمه  حضارتهحضارته  لفرضلفرض

فرصةفرصة  أنهاأنها  يرونيرون  المسلمينالمسلمين  فإنفإن  ،،  الخرينالخرين  علىعلى  وثقافتهوثقافته
  إسلمهمإسلمهم  لنشرلنشر   : :لهملهم  سانحةسانحة

عجرفةعجرفة  منمن  وتعانيوتعاني  عانتعانت  التيالتي  الشعوبالشعوب  بينبين  وثقافتهموثقافتهم
  عانتعانت  كماكما  ،،  الغربيةالغربية  الحضارةالحضارة

ًا  أخذتهمأخذتهم  التيالتي  الفكريةالفكرية  التحولتالتحولت  كثرةكثرة  منمن ًايمين ولمولم  ،،  وشمالًوشمالً  يمين
  السعادةالسعادة  فرصفرص  لهملهم  توفرتوفر

 .  . والطمئنانوالطمئنان
فيفي  جاءجاء  ماما  يشبهيشبه  الرضالرض  فيفي  المستشريالمستشري  الفسادالفساد  إنإن            

  إلىإلى  نظرنظر  اللهالله  إنإن :  : الحديثالحديث
النسانيةالنسانية  وإنوإن  ....  ]]11[[  وعجمهموعجمهم  عربهمعربهم  فمقتهمفمقتهم  الرضالرض  أهلأهل

      منمن  ينقذهاينقذها  منمن  إلىإلى  بحاجةبحاجة
تاريختاريخ  هوهو  كأنماكأنما  تاريخهاتاريخها  أصبحأصبح  حينحين  ،،  القتصاديةالقتصادية  أوبائهاأوبائها

        ]]22[[  والضراسوالضراس  السنانالسنان
ًا  بدابدا  نيكسوننيكسون  الرئيسالرئيس  كانكان  وإذاوإذا ًامنتشي التحادالتحاد  بسقوطبسقوط  منتشي

  تمضتمض  لملم  أنهأنه  إلإل  السوفييتيالسوفييتي
صدامصدام ( (بب  يقوليقول  منمن  الغربالغرب  فيفي  ظهرظهر  حتىحتى  قليلةقليلة  سنواتسنوات

  بزعامةبزعامة  وليسوليس  ))الحضاراتالحضارات
الهيصةالهيصة((  عنعن  يكتبيكتب  منمن  وظهروظهر  ،،  المطلقةالمطلقة  الغربالغرب

      بعضبعض  وتكلموتكلم  ،،  ]]33[[  ))الديموقراطيةالديموقراطية
وكيفوكيف  الولىالولى  لمبادئهالمبادئها  الغربيةالغربية  الرأسماليةالرأسمالية  خيانةخيانة  عنعن  الباحثينالباحثين

  ..  ))بورصةبورصة((  إلىإلى  تحولتتحولت
الشعوبالشعوب  لعادةلعادة  للمسلمينللمسلمين  فرصةفرصة  العالمالعالم  فيفي  يجرييجري  ماما  إنإن            
  مظلةمظلة  منمن  خرجتخرجت  التيالتي

بينبين  الصحيحالصحيح  السلمالسلم  ونشرونشر  ،،  دينهادينها  إلىإلى  السوفييتيالسوفييتي  التحادالتحاد
  شعوبشعوب  وهيوهي  ،،  صفوفهاصفوفها
ًا  وتحتلوتحتل  ،،  البأسالبأس  وشدةوشدة  ،،  الشكيمةالشكيمة  بقوةبقوة  اشتهرتاشتهرت ًاموقع ًا  موقع ًاعريض عريض

  حدودحدود  منمن((  الرضالرض  منمن
السلمالسلم  لنشرلنشر  فرصةفرصة  أنهاأنها  كماكما  ،،) ) وسمرقندوسمرقند  بخارىبخارى  إلىإلى  اليوناناليونان
  شعوبشعوب  بينبين  الصحيحالصحيح



القوةالقوة  بأسباببأسباب  اليوماليوم  الخذةالخذة  وهيوهي  ،،  آسياآسيا  شرقيشرقي  جنوبجنوب
  وإنوإن  ،،  الصناعيالصناعي  والتقدموالتقدم
فيفي  تحملتحمل  وألوانهاوألوانها  أماكنهاأماكنها  اختلفاختلف  علىعلى  السلميةالسلمية  الشعوبالشعوب

  الصفاتالصفات  منمن  داخلهاداخلها
أسبابأسباب  منمن  كثيركثير  منمن  ُحرمتُحرمت  وإنوإن  ،،  للنهوضللنهوض  يؤهلهايؤهلها  ماما  القويمةالقويمة

  وكلوكل  ،،  والعملوالعمل  العلمالعلم
فيفي  تجديدتجديد  إلىإلى  وبحاجةوبحاجة  ،،  ومؤسساتومؤسسات  جمعياتجمعيات  لجهودلجهود  بحاجةبحاجة  هذاهذا

  سواءسواء  الدعوةالدعوة  وسائلوسائل
المرئيالمرئي  العلمالعلم  أوأو  ،،  المحاضرةالمحاضرة  أوأو  ،،  الكتابالكتاب  طريقطريق  عنعن  ذلكذلك  أكانأكان

  وإنوإن  ،،  والمسموعوالمسموع
هذاهذا  علىعلى  قادرقادر  هوهو  منمن  والمفكرينوالمفكرين  العلماءالعلماء  منمن  المسلمينالمسلمين  فيفي

ًا  السلمالسلم  وعرضوعرض      الدعوة،الدعوة،  وسائلوسائل  فيفي  التجديدالتجديد ًاعرض ًا  عرض ًابسيط بسيط
ًا ًاواضح ًا  واضح ّي ًاوقو ّي  .    .   وقو

تقدمةتقدمة  يكونيكون  المعاصرةالمعاصرة  الفكريةالفكرية  المذاهبالمذاهب  انهيارانهيار  ولعّلولعّل            
  السلمالسلم  لنتشارلنتشار  وتوطئةوتوطئة

الزديادالزدياد  فيفي  آخذآخذ  الواقعالواقع  فيفي  هوهو  بلبل  ،،  ومدرومدر  َحَجرَحَجر  كلكل  إلىإلى
  ،،  النظرالنظر  تسترعيتسترعي  بكيفيةبكيفية

أنأن  يتمنونيتمنون  أمريكاأمريكا  فيفي  السجونالسجون  مسؤوليمسؤولي  أنأن  سمعناسمعنا  وقدوقد
  السلمالسلم  إلىإلى  السجناءالسجناء  يتحوليتحول

فيفي  للدعاةللدعاة  ويسمحونويسمحون  ،،  والمشاغباتوالمشاغبات  المشاكلالمشاكل  منمن  ليرتاحواليرتاحوا
  السجناءالسجناء  علىعلى  الدخولالدخول
 .  . والعظاتوالعظات  الدروسالدروس  وإلقاءوإلقاء

العلمالعلم  كبرهاكبرها  يتولىيتولى  التيالتي  الحملةالحملة  هذههذه  خبرخبر  عنعن  أماأما            
  وعنوعن  ،،  والمحليوالمحلي  العالميالعالمي

التصديالتصدي  ووجوبووجوب  ،،  السلمالسلم  خطرخطر  عنعن  والتهويلوالتهويل  التهويشالتهويش  هذاهذا
  لل  هذاهذا  كلكل  فإنفإن  ،،  لهله

عنعن  المؤمنينالمؤمنين) ) وجلوجل  عزعز ( (اللهالله  نهىنهى  وقدوقد  يخيفنايخيفنا  ولول  يرعبنايرعبنا
  ،،  بأحدبأحد  أصابهمأصابهم  لمالما  الوهنالوهن

ّنسهم  ،،  الهزيمةالهزيمة  مذمةمذمة  وعلىوعلى  ،،  ُفقدُفقد  َمْنَمْن  علىعلى  الحزنالحزن  وعنوعن ّنسهموأ وأ
  أصحابأصحاب  العلونالعلون  بأنهمبأنهم

يهينيهين  ألأل  الخلقالخلق  كرمكرم  ومنومن  ،،  واللينواللين  الضعفالضعف  ::  والهونوالهون  ،،  العاقبةالعاقبة
  حربهحربه  فيفي  النسانالنسان
ًا  كانكان  إذاإذا  يلينيلين  لل  ،،  وخصامهوخصامه ًامحّق ،،  مقدرتهمقدرته  جميعجميع  يتقّصىيتقّصى  وأنوأن  ،،  محّق

....  والرضىوالرضى  السلمالسلم  فيفي  الليناللين  يحسنيحسن  وإنماوإنما      مات،مات،  ولوولو  يضرعيضرع  ولول
]]44[[  ..          

________________________________________________
 . .النارإالنارإ  وأهلوأهل  الجنةالجنة  أهلأهل  صفةصفة  بابباب  فايفاي  مسلممسلم  المامالمام  أخأرجهأخأرجه) ) 11((
 . .1010صص  ،،  22جج  ،،  القلمالقلم  وحيوحي :  : الرافاعيالرافاعي) ) 22((
وأنهاوأنها  ،،  نسبيةنسبية  ظاهرةظاهرة  الديموقراطيةالديموقراطية  الظاهرةالظاهرة  أنأن  يعتبريعتبر  وهووهو  ،،  فارنسيفارنسي  لمؤلفلمؤلف  كتابكتاب  عنوانعنوان) ) 33((

 . .النحطاطالنحطاط  دورإدورإ  فايفاي  النالن
 . .225225صص  ،،  22جج  عطيةعطية  ابنابن  تفسيرتفسير) ) 44((

دعويةدعوية  دراساتدراسات



سُأننيسُأنني  وعيوعي  نحونحو
الفتوحالفتوح  أبوأبو  خأالدخأالد

التنبهالتنبه  ::  المعاصرةالمعاصرة  السلميةالسلمية  للصحوةللصحوة  المهمةالمهمة  المآِثرالمآِثر  منمن            
  عنعن  الكشفالكشف  أهميةأهمية  إلىإلى

فمعرفةفمعرفة  ؛؛  والمجتمعاتوالمجتمعات  النفسالنفس  فيفي  واستخدامهاواستخدامها  التغييرالتغيير  سننسنن
  ))القوانينالقوانين((  السننالسنن  هذههذه

طبيعيطبيعي  اجتماعياجتماعي  حراكحراك  أيأي  لحداثلحداث  ضروريضروري  أمرأمر  ::  بهابها  والعملوالعمل
  يعانييعاني  مجتمعمجتمع  أيأي  فيفي

تصحيحتصحيح  لهله  ُيرادُيراد  أوأو  ،،  الحضاريالحضاري  الركودالركود  أوأو  التخلفالتخلف  منمن
  ..  حركتهحركته  مسارمسار
ً  معلومةمعلومة  السننالسنن  هذههذه  كانتكانت  وقدوقد             خيرخير  عهدعهد  منذمنذ  بهابها  ومعمولًومعمول

  أخذأخذ  ثمثم  ،،  القرونالقرون
ًا  بهابها  الوعيالوعي  يصيبيصيب  الضمورالضمور ًاشيئ ًا  شيئ ًافشيئ إلىإلى  المرالمر  انتهىانتهى  حتىحتى  فشيئ
ًا  التسليمالتسليم ّي ًاعمل ّي   علىعلى  عمل

النهايةالنهاية  وفيوفي  ،،  التاريخالتاريخ  حركةحركة  يوجهيوجه  نظامنظام  ثمةثمة  ليسليس  بأنهبأنه  القلالقل
  أهلأهل  منهجمنهج  غيبةغيبة  وفيوفي

لل  حيثحيث  ،،  الجبريةالجبرية  عقيدةعقيدة  سلةسلة  فيفي  الوعيالوعي  هذاهذا  ألقيألقي  ::  السنةالسنة
  ،،  السبابالسباب  لعمللعمل  مكانمكان

الممالمم  أحقرأحقر  منمن  حتىحتى  ُتتخطفُتتخطف  أمةأمة  أكبرأكبر  هيهي  المةالمة  هذههذه  وأصبحتوأصبحت
  بوعيبوعي ..  .. ولكنولكن  ،،

ًا  مدروسمدروس  وتخطيطوتخطيط ًاوفق  .  . السننالسنن  لهذهلهذه  وفق
ًا  السننالسنن  بهذهبهذه  والعملوالعمل  العلمالعلم  كانكان ..  .. نعمنعم             ًامركوز حركةحركة  فيفي  مركوز

  منذمنذ  السلميالسلمي  المجتمعالمجتمع
مقننمقنن  غيرغير  السلميةالسلمية  العلومالعلوم  كبقيةكبقية  كانكان  ولكنهولكنه  ،،  النبوةالنبوة  عهدعهد

ًا  ،،  مدونمدون  وغيروغير ًاتمام   كماكما  تمام
أولأول  ظهورظهور  قبلقبل  موجودةموجودة  الشرعيةالشرعية  الحكامالحكام  فقهفقه  أصولأصول  كانتكانت
  العلمالعلم  هذاهذا  فيفي  مدونمدون  كتابكتاب

ًا  ذلكذلك  يظهريظهر  ؛؛  ))الشافعيالشافعي  للمامللمام  ،،  الرسالةالرسالة(( ّي ًاجل ّي كتابكتاب  تدبرتدبر  لمنلمن  جل
      قصصقصص  وبخاصةوبخاصة  اللهالله

َلْرِض  ِفيِفي  َيِسيُرواَيِسيُروا  َلَْملْم  َأََوأَو    ::  السابقةالسابقة  الممالمم َلْرِضا ُظُروا  ا َين ُظُرواَف َين ْيَف  َف ْيَفَك َك
َبُة  َكاَنَكاَن َبُةَعاِق َلِذيَن  َعاِق َلِذيَنا       ِمنِمن  ا

ِلِهْم ْب ِلِهْمَق ْب تذكرتذكر  لملم  فهيفهي  ؛؛  النبياءالنبياء  قصصقصص  وفيوفي  ،،  ]]99  ::  الرومالروم[[    ......  َق
ْد    ::  بلبل  ،،  القصصيالقصصي  السردالسرد      أوأو  التلوةالتلوة  لمجردلمجرد ْدَلَق ِفيِفي  َكاَنَكاَن  َلَق

ٌة  َقَصِصِهْمَقَصِصِهْم ْبَر ٌةِع ْبَر ِلي  ِع ِليُلْو َباِب  ُلْو ْل َل َباِبا ْل َل ،،  ]]111111  ::  يوسفيوسف[[        ......  ا
ًا  ويظهرويظهر ًاأيض --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  الرسولالرسول  سيرةسيرة  فيفي  أيض

ثمثم  ،،  والجماعاتوالجماعات  الطوائفالطوائف  ثمثم  ،،  الفرادالفراد  تجاهتجاه  الرشيدالرشيد  ومنهجهومنهجه
الصحابةالصحابة  سلوكسلوك  فيفي  كذلككذلك  ويظهرويظهر      ،،  والدولوالدول  التكتلتالتكتلت
وفيوفي      ،،  الفرادالفراد  تجاهتجاه  ))عليهمعليهم  اللهالله  رضوانرضوان((  الصالحالصالح  والسلفوالسلف
 .    .   الخرىالخرى  للممللمم  الواعيالواعي  جهادهمجهادهم



ًا  الشاملالشامل  بمفهومهبمفهومه  الجهادالجهاد  كانكان  لقدلقد             ًاباب ًا  باب ًاواسع آفاقآفاق  لفتحلفتح  واسع
كانكان  ::  النبوةالنبوة  زمنزمن  عنعن  البعدالبعد  ومعومع      التغيير،التغيير،  سننسنن  وتطبيقوتطبيق  فهمفهم
ًا  ينكمشينكمش  البابالباب  هذاهذا ًارويد ًا  رويد ًارويد       وفيوفي  ،،  الفهمالفهم  فيفي  رويد

ثمثم  ،،  القتالالقتال  إلىإلى  الجهادالجهاد  مفهوممفهوم  انكماشانكماش  فرأينافرأينا  ،،  التطبيقالتطبيق
  ثمثم  ،،  الدفاعالدفاع  إلىإلى  القتالالقتال  انكماشانكماش

مصالحمصالح  علىعلى  قائمةقائمة  وعلقاتوعلقات  سلميسلمي  تعايشتعايش  إلىإلى  الدفاعالدفاع  تحولتحول
  قيمقيم  تغييبتغييب  معمع  مشتركةمشتركة

الجهادالجهاد  مفهوممفهوم  أصبحأصبح  ::  آخرآخر  منحىمنحى  وفيوفي  ....  ومبادئهاومبادئها  المةالمة
ًا ًامرادف   والغتيالوالغتيال  للعنفللعنف  مرادف

عنعن  المةالمة  غفلةغفلة  نفسهنفسه  بالتدرجبالتدرج  ذلكذلك  وصاحبوصاحب  ..  السياسيالسياسي
  الممالمم  بينبين  الرائدالرائد  دورهادورها

دورهادورها  عنعن  وغفلتهاوغفلتها  ،،  الناسالناس  علىعلى  شهادةشهادة  أمةأمة  باعتبارهاباعتبارها
  باعتبارهاباعتبارها  الصلحيالصلحي  الرقابيالرقابي

 .  . للناسللناس  أخرجتأخرجت  أمةأمة  خيرخير
للجهادللجهاد  الصحيحالصحيح  المفهومالمفهوم  إنإن  ::  القولالقول  نستطيعنستطيع  إنناإننا  أيأي            

  بالمعروفبالمعروف  المرالمر  شاملًشاملً
خللخلل  منمن  للتحركللتحرك  عفويةعفوية  آليةآلية  يمثليمثل  كانكان  المنكرالمنكر  عنعن  والنهيوالنهي

  ولكنولكن  ،،  التغييرالتغيير  سننسنن
فيفي  تظهرتظهر  ولمولم  ،،  الباطنالباطن  الوعيالوعي  فيفي  مركوزةمركوزة  الليةاللية  هذههذه  كانتكانت
  المنظورالمنظور  الوعيالوعي  بؤرةبؤرة

القرونالقرون  فيفي  كانكان  كماكما  بهابها  بالعملبالعمل  للنشغالللنشغال  إماإما  ،،  العلومالعلوم  كبقيةكبقية
  النتباهالنتباه  لعدملعدم  وإماوإما  المتقدمةالمتقدمة
 .  . والنحطاطوالنحطاط  النحدارالنحدار  عهودعهود  فيفي  يظهريظهر  كانكان  كماكما  ،،  لهميتهالهميتها

رقيرقي  أسبابأسباب  لوضعلوضع  محاولةمحاولة  كأولكأول  خلدونخلدون  ابنابن  مقدمةمقدمة  وتأتيوتأتي            
  فيفي  الممالمم  وانحطاطوانحطاط

بدايةبداية  لتكونلتكون  المقدمةالمقدمة  هذههذه  فجاءتفجاءت  ،،  المنظورالمنظور  الوعيالوعي  هذاهذا  بؤرةبؤرة
  أصولأصول((  وتدوينوتدوين  تقنينتقنين

لتكونلتكون  البدايةالبداية  هذههذه  تستمرتستمر  لملم  لماذالماذا   .. ..ولكنولكن  ،،) ) التاريخالتاريخ  فقهفقه
  الوعيالوعي  ونشرونشر  لتأصيللتأصيل  دفعةدفعة
ِمنِمن  يأتييأتي  أنأن  يأمليأمل  نفسهنفسه  خلدونخلدون  ابنابن  كانكان  لقدلقد  ؟؟  العلمالعلم  بهذابهذا
      ،،  ]]11[[  بدأهبدأه  ماما  يتميتم  َمنَمن  بعدهبعده

العلميةالعلمية  الحركةالحركة  أنأن  منمن  بالرغمبالرغم  خلدونخلدون  ابنابن  أملأمل  يتحققيتحقق  لملم  ولكنولكن
  هذاهذا  فيفي  المسلمينالمسلمين  بينبين

 .  . العلمالعلم  منمن  أخرىأخرى  فروعفروع  فيفي  سيئةسيئة  تكنتكن  لملم  الوقتالوقت
ًا  خلدونخلدون  ابنابن  كانكان             ًاعالم ًا  يجديجد  لملم  عالم ًاأصحاب بنشربنشر  يقومونيقومون  أصحاب

  وعصارةوعصارة  علمهعلمه  خلصةخلصة
تاريختاريخ  فيفي  نوعهنوعه  منمن  الولالول  هوهو  الحدثالحدث  هذاهذا  يكنيكن  ولمولم  ،،  تجربتهتجربته
  عندعند  العلميةالعلمية  الحركةالحركة

ضاعتضاعت  أنأن  مرةمرة  منمن  أكثرأكثر  حدثحدث  أنأن  سبقسبق  بلبل  ،،  المسلمينالمسلمين
  بسبببسبب  أفذاذأفذاذ  علماءعلماء  اجتهاداتاجتهادات

علمهمعلمهم  لنشرلنشر  الكافيالكافي  بالنشاطبالنشاط  تلميذهمتلميذهم  قيامقيام  عدمعدم
      الذيالذي  الليثالليث  المامالمام  ومنهمومنهم  ،،  واجتهاداتهمواجتهاداتهم



،،  مالكمالك  منمن  أفقهأفقه  الليثالليث  ::  ))اللهالله  رحمهمارحمهما((  الشافعيالشافعي  عنهعنه  قالقال
      يقوموايقوموا  لملم  أصحابهأصحابه  ولكنولكن

العلمالعلم  ارتباطارتباط :  : هيهي  خلدونخلدون  ابنابن  حالةحالة  فيفي  الخطورةالخطورة  ولكنولكن  ،،  ]]22[[  بهبه
أوأو  الليثالليث  المامالمام  حالةحالة  فيفي  فإنهفإنه  ،،  بهبه          قواعدهقواعده  وضعوضع  الذيالذي
فيفي  الجتهادالجتهاد      بإثراءبإثراء  يقومونيقومون  آخرونآخرون  فقهاءفقهاء  هناكهناك  كانكان  غيرهغيره
،،  بواجبهمبواجبهم  الصحابالصحاب  هؤلءهؤلء  يقميقم  لملم  إذاإذا  الشرعيةالشرعية  الحكامالحكام  فقهفقه
وتدوينهوتدوينه  تقنينهتقنينه  فإنفإن  ::  ))التاريخالتاريخ  فقهفقه  أصولأصول((  علمعلم  حالةحالة      فيفي  أماأما
العلمالعلم  هذاهذا  أنأن  ::  يظهريظهر  والذيوالذي   .   .  خلدونخلدون  ابنابن  عندعند  وانتهىوانتهى  بدأبدأ

التكتليةالتكتلية  بصفتهابصفتها  والمجتمعاتوالمجتمعات  الدولالدول  أمرأمر  يمسيمس  باعتبارهباعتباره
للكشفللكشف  متحركمتحرك  جماعيجماعي  عقلعقل  إلىإلى  حاجةحاجة  فيفي  كانكان  والتفاعليةوالتفاعلية

سننهسننه  وفقوفق  للسيرللسير  اجتماعياجتماعي  وعيوعي      وإلىوإلى  ،،  نشرهنشره  ثمثم  عنهعنه
مدركةمدركة      قيادةقيادة  وإلىوإلى  ،،[*][*]فيهفيه  الجتهادالجتهاد  إثراءإثراء  ::  ثمثم  ومنومن  وقوانينهوقوانينه

فتقومفتقوم  المجتمعيالمجتمعي  التجاهالتجاه  وهذاوهذا  العلميةالعلمية  الحركةالحركة  هذههذه  لهميةلهمية
ًا  بالعرقلةبالعرقلة      وليسوليس  ،،  بالدعمبالدعم ًاخوف المزيفالمزيف  سلطانهاسلطانها  ضياعضياع  منمن  خوف

      ..  !!  !!  السننالسنن  بهذهبهذه  الوعيالوعي  انتشرانتشر  إذاإذا
ًا  ولكنولكن             ًاشيئ خلدونخلدون  ابنابن  مقدمةمقدمة  وبقيتوبقيت  ،،  يحدثيحدث  لملم  ذلكذلك  منمن  شيئ

  مستقرةمستقرة  علميةعلمية  كلؤلؤةكلؤلؤة
يدركونيدركون  لل  ولكنهمولكنهم  ،،  بوجودهابوجودها  الناسالناس  يعلميعلم  ،،  التراثالتراث  قاعقاع  فيفي

  يكلفونيكلفون  فلفل  أهميتهاأهميتها
قرونقرون  بعدبعد  بريقهابريقها  لمعلمع  أنأن  إلىإلى  ....  عنهاعنها  الكشفالكشف  عناءعناء  أنفسهمأنفسهم

  منمن  لرجاللرجال  الزمنالزمن  منمن
النهايةالنهاية  فيفي  ولكنهمولكنهم  ،،  صيدهاصيدها  منمن  مقاصدهممقاصدهم  اختلفتاختلفت  ،،  المشرقالمشرق
  ثمثم  وصقولهاوصقولها  أخرجوهاأخرجوها
لل  ،،  زجاجيزجاجي  ستارستار  خلفخلف  مخمليمخملي  إطارإطار  فيفي ..  .. لكنلكن  ،،  عرضوهاعرضوها

  نخبةنخبة  إلإل  عليهاعليها  يطلعيطلع
ثقافةثقافة  إلىإلى  المقدمةالمقدمة  فتحولتفتحولت ! !  ! ! المثقفينالمثقفين  صفوةصفوة  وو  المفكرينالمفكرين

  فيفي  صدىصدى  لهالها  ليسليس  باردةباردة
 .  . الساسالساس  فيفي  تستهدفهاتستهدفها  هيهي  التيالتي  المجتمعاتالمجتمعات  حركةحركة
ًا  أمرهمأمرهم  بدايةبداية  فيفي  السلميونالسلميون  يهتميهتم  ولمولم             ًااهتمام بالبال  ذاذا  اهتمام

  لنشغالهملنشغالهم  إماإما  ،،  بالمقدمةبالمقدمة
معمع  ،،  الواقعالواقع  فيفي  الحادثةالحادثة  المخالفاتالمخالفات  ومدىومدى  السلمالسلم  صحيحصحيح  ببيانببيان
ًا  إدراكهمإدراكهم  عدمعدم ًاإدراك   إدراك

ًا ًاكافي عماعما  البحثالبحث  عدمعدم  ::  وبالتاليوبالتالي  ،،  الواقعالواقع  هذاهذا  تغييرتغيير  لسبللسبل  كافي
  ،،  السبلالسبل  هذههذه  إلىإلى  يرشديرشد

المجردةالمجردة  الوعظيةالوعظية  الحركةالحركة  حدودحدود  عندعند  معظمهممعظمهم  جهودجهود  فاستقرتفاستقرت
  عنهاعنها  النصرافالنصراف  وإماوإما  ،،

عنعن  مشهورمشهور  عالمعالم  كلمكلم  بسبببسبب  صاحبهاصاحبها  عنعن  النصرافالنصراف  نتيجةنتيجة
  ابنابن  تصرفاتتصرفات  بعضبعض

التيالتي  والجتهاداتوالجتهادات  الثغراتالثغرات  بعضبعض  نتيجةنتيجة  أوأو  ،،  الشخصيةالشخصية  خلدونخلدون
  ؛؛  عليهاعليها  ُيوافقُيوافق  لل

؛؛  منهجيمنهجي  خطأخطأ :  : ومقدمتهومقدمته  خلدونخلدون  ابنابن  منمن  الموقفالموقف  وهذاوهذا
  ؛؛  كثيرةكثيرة  فوائدفوائد  فيهافيها  فالمقدمةفالمقدمة



      ..  ]]33[[  صحيحةصحيحة  غيرغير  أقوالأقوال  أوأو  أخطاءأخطاء  أجلأجل  منمن  تهملتهمل  ألأل  فيجبفيجب
وبعدوبعد  ،،  خلدونخلدون  ابنابن  منهامنها  خرجخرج  التيالتي  نفسهانفسها  المنطقةالمنطقة  ومنومن            

  خرجخرج  ،،  قرونقرون  خمسةخمسة
المةالمة  قبعتقبعت  الذيالذي  الحضاريالحضاري  التخلفالتخلف  أسبابأسباب  يبينيبين  منهجيمنهجي  مفكرمفكر
  ،،  الممالمم  ذيلذيل  فيفي  بسببهبسببه

ُثوم  ورضيتورضيت ُثومبُج  .  . صدرهاصدرها  فوقفوق  الستعمارالستعمار  بُج
ًدى  وكأنهوكأنه  نبينبي  بنبن  مالكمالك  ظهرظهر             ًدىص يهمسيهمس  خلدونخلدون  ابنابن  لعلملعلم  ص
  بلغةبلغة  المةالمة  وعيوعي  فيفي

أسبابأسباب  وصفوصف  معمع  المةالمة  أمراضأمراض  فأظهرفأظهر  ،،  العشرينالعشرين  القرنالقرن
  ،،  المجتمعاتالمجتمعات  نهضةنهضة
ورصدورصد  ،،  نفسيتهنفسيته  فحللفحلل  ؛؛  المجهرالمجهر  تحتتحت  الستعمارالستعمار  ووضعووضع

  السيطرةالسيطرة  فيفي  الخبيثةالخبيثة  أساليبهأساليبه

لهملهم  ووضعووضع  المسلمينالمسلمين  وبخاصةوبخاصة  المستضعفةالمستضعفة  الممالمم  علىعلى
  القلعالقلع  وقوانينوقوانين  معادلتمعادلت

ًا  تقلعتقلع  لملم  المةالمة  ولكنولكن ..  .. الحضاريالحضاري ّي ًاحضار ّي لثقللثقل  إماإما  وذلكوذلك  ؛؛  حضار
      أفرادهاأفرادها  بينبين  التخلفالتخلف  حجمحجم

،،  بهابها  يقلعيقلع  أنأن  المقررالمقرر  المحّركالمحّرك  لضعفلضعف  وإماوإما  ،،  ومؤسساتهاومؤسساتها
          السببينالسببين  لجتماعلجتماع  وإماوإما
ًا ًامع والقوانينوالقوانين  المعادلتالمعادلت  هذههذه  بقيتبقيت  فقدفقد  ذلكذلك  ومعومع  ....  مع

ِكين  مفيدةمفيدة  نظرياتنظريات ِكينللمحّر بانطلقبانطلق  يهتمونيهتمون  الذينالذين          للمحّر
 .    .   للمةللمة  الحضاريالحضاري  المشروعالمشروع

أذهانأذهان  فيفي  ظلظل  أنهأنه  إلإل  فكرفكر  منمن  مالكمالك  تركهتركه  ماما  أهميةأهمية  ومعومع            
  شبابشباب  منمن  كثيركثير

ًا  الصحوةالصحوة ًافكر ًا  فكر ّي ْتحف ًاَم ّي ْتحف رّوادرّواد  منمن  المتخصصونالمتخصصون  إلإل  بهبه  يهتميهتم  لل  ،،  َم
  علىعلى  الساكنالساكن  الفكرالفكر
منمن  ولعلولعل  ،،) ) الجتماعيةالجتماعية  الحركةالحركة  لنظرياتلنظريات  نموذجنموذج ( (أنهأنه  منمن  الرغمالرغم
  الفجوةالفجوة  هذههذه  أسبابأسباب

 :  : يلييلي  ماما
ًا  مالكمالك  أسلوبأسلوب  جفافجفاف  --11             ًانظر مترجمةمترجمة  كتبهكتبه  معظممعظم  لنلن  نظر
      ..  الفرنسيةالفرنسية  عنعن

استقاهاستقاه  فكرةفكرة  جلجل  بلبل  ،،  الشرعيالشرعي  للبعدللبعد  كلمهكلمه  افتقادافتقاد  --22            
  فيفي  والتأملوالتأمل  النظرالنظر  منمن

،،  الغربيينالغربيين  المفكرينالمفكرين  بعضبعض  أطروحاتأطروحات  علىعلى  والطلعوالطلع  ،،  الواقعالواقع
  اختلطاختلط  نتيجةنتيجة  وذلكوذلك
 .  . الكدرالكدر  بعضبعض  فيهافيها  فظهرفظهر  ؛؛  فكرهفكره  منابعمنابع
والسقطاتوالسقطات  الجتهاديةالجتهادية  الخطاءالخطاء  بعضبعض  فيفي  وقوعهوقوعه- - 33            

  السببالسبب  نتيجةنتيجة  ؛؛  السياسيةالسياسية
 .  . السابقالسابق

أحدأحد  وبينوبين  بينهبينه  النظرالنظر  وجهاتوجهات  فيفي  خلفخلف  بعضبعض  وقوعوقوع  --44            
 .  . الصحوةالصحوة  رموزرموز
مالكمالك  فكرفكر  يضعيضع  أنأن  إلإل  لمنصفلمنصف  سبيلسبيل  لل  فإنهفإنه :  : ذلكذلك  كلكل  ومعومع            

  بأسلوبهبأسلوبه  نبينبي  بنبن



مهممهم  كدواءكدواء  السياسيةالسياسية  وسقطاتهوسقطاته  الجتهاديةالجتهادية  وأخطائهوأخطائه  الصعبالصعب
  المريضالمريض  علىعلى  ينبغيينبغي
      ..  ]]44[[  الجانبيةالجانبية  آثارهآثاره  ورغمورغم  طعمهطعمه  مرارةمرارة  رغمرغم  تناولهتناوله
منمن  تقتربتقترب  مالكمالك  كتاباتكتابات  عنعن  التجافيالتجافي  أسبابأسباب  أنأن  ونلحظونلحظ            

  ابنابن  علمعلم  إهمالإهمال  أسبابأسباب
ًا  أوفرأوفر  كانكان  مالكمالك  ولكنولكن  ،،  سببينسببين  آخرآخر  وبخاصةوبخاصة  خلدونخلدون ّظ ًاح ّظ منمن  ح

ّيأ  حيثحيث  خلدونخلدون  ابنابن ّيأته   ته
ًا  المشرقالمشرق  منمن  أصحابأصحاب  لهله ًاأيض بفكرهبفكره  عنايًةعنايًة  بهبه  يقومونيقومون  أيض

ًا ًاونشر ًا  لهله  ونشر ًاوتوضيح   ،،  وتوضيح
علىعلى  احتوتاحتوت  ،،  ومنقحةومنقحة  مزيدةمزيدة  جديدةجديدة  طبعةطبعة  فيفي  أفكارهأفكاره  فأخرجوافأخرجوا

  فكريةفكرية  مستحضراتمستحضرات
تحسينتحسين  فيهافيها  راعواراعوا  ولكنولكن  ،،  الحضاريةالحضارية  مالكمالك  تركيبةتركيبة  منمن  مشتقةمشتقة
  آثارهاآثارها  وتخفيفوتخفيف  طعمهاطعمها

 .  . الجانبيةالجانبية
العمالالعمال  بينبين  هّوةهّوة  وجودوجود  الملحظالملحظ  منمن  كانكان  فقدفقد  ذلكذلك  ومعومع            

  تهتمتهتم  التيالتي  الفكريةالفكرية
::  أعنيأعني  السننالسنن  لهذهلهذه  الصافيالصافي  النبعالنبع  وبينوبين  التغييرالتغيير  سننسنن  بكشفبكشف
  ومعهومعه  ،،  الكريمالكريم  القرآنالقرآن
ّتاب  هؤلءهؤلء  علقاتعلقات  واختلفتواختلفت  الصحيحةالصحيحة  النبويةالنبوية  السنةالسنة ّتابالك الك

      ::  النبعالنبع  بهذابهذا
هذههذه  منمن  الستنباطالستنباط  فيفي  الجتهادالجتهاد  حاولحاول  منمن   : :فمنهمفمنهم- - 11            

  ،،  طاقتهطاقته  قدرقدر  النصوصالنصوص
ذلكذلك  عنعن  ونتجونتج  ،،  فكرهفكره  روافدروافد  لختلطلختلط  ؛؛  أصيلأصيل  غيرغير  اجتهاداجتهاد  ولكنهولكنه

  القبالالقبال  كفايةكفاية  عدمعدم  ::
،،  والسنةوالسنة  القرآنالقرآن  كنوزكنوز  عليهعليه  تفتحتفتح  أنأن  صاحبهصاحبه  يستحقيستحق  الذيالذي

  منمن  يثيبيثيب  أنأن  اللهالله  فندعوفندعو
 .  . اجتهادهاجتهاده  علىعلى  شأنهشأنه  ذلكذلك
لصحةلصحة  كشواهدكشواهد  الوحيالوحي  بنصوصبنصوص  استدلاستدل  منمن   : :ومنهمومنهم- - 22            

  ؛؛  الجتماعيةالجتماعية  أفكارهأفكاره
سابقةسابقة  الفكارالفكار  كانتكانت  ولكنولكن  ،،  الدلةالدلة  بنتبنت  تكنتكن  لملم  الفكارالفكار  فهذهفهذه
  بالدلةبالدلة  ُأتيُأتي  ثمثم  عليهاعليها

 .  . لهالها  معضدةمعضدة
بعضبعض  حولحول  لللتفافلللتفاف  الوحيالوحي  أدلةأدلة  أوردأورد  منمن   : :ومنهمومنهم- - 33            

  بهذابهذا  لقناعهملقناعهم  الطيبينالطيبين
 .  . لهملهم  المقنعالمقنع  إليهمإليهم  المحببالمحبب  البابالباب  منمن  الخيرالخير
حتىحتى  العيونالعيون  فيفي  الرمادالرماد  ذرذر  لمجردلمجرد  أوردهاأوردها  منمن  ::  ومنهمومنهم  --44            

  هذههذه  بأنبأن  يتهميتهم  لل
 .  . شخصيشخصي  اجتهاداجتهاد  الفكارالفكار

ً  الوحيالوحي  نصوصنصوص  أهملأهمل  منمن  ::  ومنهمومنهم  --55             كليكلي  شبهشبه  إهمالًإهمال
ًا ًااعتماد   فيفي  النظرالنظر  علىعلى  اعتماد

واستنطاقواستنطاق  ،،  والمموالمم  الحركاتالحركات  تجاربتجارب  وتدبروتدبر  ،،  الجتماعالجتماع  علمعلم
  ::  بلبل  ،،  التاريخالتاريخ  أحداثأحداث



سننسنن  لستخراجلستخراج  والتجريبيةوالتجريبية  الطبيعيةالطبيعية  العلومالعلوم  فيفي  والنظروالنظر
  النفسالنفس  فيفي  التغييرالتغيير

 .  . والمجتمعاتوالمجتمعات
العلومالعلوم  هذههذه  مثلمثل  فيفي  للنظرللنظر  مندوحةمندوحة  هناكهناك  أنأن  شكشك  ولول            

      السننالسنن  لستخراجلستخراج
نرىنرى  بلبل  ،،  والمجتمعاتوالمجتمعات  النفوسالنفوس  تغييرتغيير  تحكمتحكم  التيالتي  والقوانينوالقوانين

  ماما  مثلمثل  فيفي  النظرالنظر  أنأن
  ::  ))تعالىتعالى((  قولهقوله  مقتضىمقتضى  منمن  هوهو  التاريخالتاريخ  أحداثأحداث  وبخاصةوبخاصة  سبقسبق

َلْم  ...... َلْمَأَف       ِفيِفي  َيِسيُرواَيِسيُروا  َأَف
َلْرِض َلْرِضا ُظُروا  ا َين ُظُرواَف َين ْيَف  َف ْيَفَك َبُة  َكاَنَكاَن  َك َبُةَعاِق َلِذيَن  َعاِق َلِذيَنا ِلِهْم  ِمنِمن  ا ْب ِلِهْمَق ْب َداُر  َق َل َداُرَو َل الِخَرِةالِخَرِة  َو

ْيٌر ْيٌرَخ ّلِذيَن  َخ ّلِذيَنِل ّتَقْوا  ِل ّتَقْواا   َأَفلَأَفل  ا
ُلوَن ُلوَنَتْعِق تحثتحث  التيالتي  الياتاليات  منمن  ذلكذلك  وغيروغير ..  .. ،،] ] 109109 :  : يوسفيوسف[[    َتْعِق

  عاقبةعاقبة  دراسةدراسة  علىعلى
ًا  سبقوناسبقونا  الذينالذين  قبلناقبلنا  منمن  الذينالذين  أفعالأفعال  ومآِلومآِل  نتائجنتائج  ::  أيأي ّي ًاتاريخ ّي ،،  تاريخ
  حثحث  الياتاليات  فيفي  بلبل

تذاكرتذاكر  عنعن  فضلًفضلً  للتاريخللتاريخ  العمليةالعملية  للدراسةللدراسة  دعوةدعوة  وهووهو  السيرالسير  علىعلى
  والحكمةوالحكمة  ....  الخبارالخبار

 .  . المؤمنالمؤمن  ضالةضالة
،،  الشرعيةالشرعية  النصوصالنصوص  منمن  التغييرالتغيير  سننسنن  نستخرجنستخرج  وعندماوعندما            
ًء  نجدنجد  فقدفقد ًءالتقا   نقاطنقاط  فيفي  التقا

 :  : غيرهاغيرها  أوأو  العلومالعلوم  هذههذه  فيفي  ُيذكرُيذكر  ماما  بعضبعض  معمع  تقاطعتقاطع
الترفالترف  شيوعشيوع  إنإن :  : الحضاراتالحضارات  علماءعلماء  بعضبعض  يقوليقول  ::  فمثلًفمثلً            

  النحرافالنحراف  وتفشيوتفشي
ذلكذلك  ونجدونجد  ،،  الحضاراتالحضارات  لنهيارلنهيار  سببسبب  الخلقيالخلقي  والتحللوالتحلل  الجنسيالجنسي

  المستخرجةالمستخرجة  السنةالسنة  فيفي
َذا  ) : ) : تعالىتعالى ( (قولهقوله  منمن َذاَوإ َنا  َوإ ْد َناَأَر ْد ِلَك  َأَنأن  َأَر ِلَكّنْه َيًة  ّنْه َيًةَقْر َنا  َقْر َناَأَمْر ْتَرِفيَها  َأَمْر ْتَرِفيَهاُم ُم

ْيَها  َفَحّقَفَحّق  ِفيَهاِفيَها  َفَفَسُقواَفَفَسُقوا َل ْيَهاَع َل   َع
َناَها  الَقْوُلالَقْوُل َدّمْر َناَهاَف َدّمْر ًا  َف ْدِمير ًاَت ْدِمير نضعنضع  أنأن  فنستطيعفنستطيع  ،،] ] 1616 :  : السراءالسراء[[    َت

: :   كالتيكالتي  السنةالسنة  هذههذه
==  --<--<  ))استجابةاستجابة  وعدموعدم  ++بلغبلغ  استفاضةاستفاضة((  فسقفسق  ++  ترفترف    

  ..  وانهياروانهيار  تدميرتدمير
اللهالله  صلىصلى--  المصطفىالمصطفى  أمةأمة  فيفي  السنةالسنة  هذههذه  إعمالإعمال  وعندوعند            
ًا  نجدنجد  ؛؛  --وسلموسلم  عليهعليه ًاحديث   حديث
فيفي  وذلكوذلك  ،،  المةالمة  علىعلى  تقعتقع  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  العقوبةالعقوبة  نوعنوع  يبينيبين
  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -قولهقوله

ًا  ربيربي  سألتسألت- : - : وسلموسلم ًاثلث ::  واحدةواحدة  ومنعنيومنعني  ثنتينثنتين  فأعطانيفأعطاني  ،،  ثلث
  أمتيأمتي  يهلكيهلك  لل  أنأن  سألتهسألته

بالغرقبالغرق  أمتيأمتي  يهلكيهلك  لل  أنأن  وسألتهوسألته  ،،  فأعطانيهافأعطانيها  بالسنةبالسنة
  يجعليجعل  لل  أنأن  وسألتهوسألته  ،،  فأعطانيهافأعطانيها

      ..  ]]55[[  فمنعنيهافمنعنيها  بينهمبينهم  بأسهمبأسهم
ْد  فّرقفّرق  السياسةالسياسة  فيفي  الشهيرالشهير  المبدأالمبدأ  وكذلكوكذلك             ْدَتُس يستخدمهيستخدمه   : :َتُس
  لنصرةلنصرة  الشيطانالشيطان  حزبحزب



لنصرةلنصرة  اللهالله  حزبحزب  ويستخدمهويستخدمه  ،،  الحقالحق  أهلأهل  وإضعافوإضعاف  الباطلالباطل
  أهلأهل  وإضعافوإضعاف  الحقالحق

--وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  الرسولالرسول  لغزواتلغزوات  والمتتبعوالمتتبع  ،،  الباطلالباطل
  مواجهةمواجهة  فيفي  وسيرتهوسيرته

ولكنولكن  ،،  مرةمرة  غيرغير  المبدأالمبدأ  هذاهذا  استخدماستخدم  أنهأنه  يجديجد  الكفرالكفر  قوىقوى
 .  . اللهالله  ديندين  وسيادةوسيادة  لنصرةلنصرة

المستخرجةالمستخرجة  العلومالعلوم  هذههذه  بينبين  التقاءالتقاء  نقاطنقاط  نجدنجد  أنناأننا  وكماوكما            
  ،،  الوحيالوحي  نصوصنصوص  منمن
ًا  نجدنجد ًاأيض منمن  المستخرجةالمستخرجة  السنةالسنة  فيفي  كماكما  ؛؛  افتراقافتراق  نقاطنقاط  أيض

َلّما    ::  ))تعالىتعالى((  قولهقوله َلّماَف   َف
َلُهْم َتَز َلُهْماْع َتَز ُدوَن  َوَماَوَما  اْع ُب ُدوَنَيْع ُب ّلِه  ُدوِنُدوِن  ِمنِمن  َيْع ّلِهال َنا  ال ْب َناَوَه ْب َق  َلَُهلُه  َوَه َقإْسَحا َيْعُقوَب  إْسَحا َيْعُقوَبَو ....  َو

  ]]4949: :   مريممريم [ [،،      
ُتُموُهْم  َوإِذَوإِذ  : :   ))تعالىتعالى((  وقولهوقوله ْل َتَز ُتُموُهْماْع ْل َتَز ُدوَن  َوَماَوَما  اْع ُب ُدوَنَيْع ُب ّلَه  إلّإلّ  َيْع ّلَهال ًاُووا  ال ًاُوواَف َف

َلى َلىإ َكْهِف  إ َكْهِفال ُكْم  َينُشْرَينُشْر  ال ُكْمَل   َل
ُكم ّب ُكمَر ّب ِتِه  ِمنِمن  َر ِتِهّرْحَم ِيْئ  ّرْحَم ُيَه ِيْئَو ُيَه ُكم  َو ُكمَل ُكم  ِمْنِمْن  َل ُكمَأْمِر ًا  َأْمِر ًاِمْرَفق ::  الكهفالكهف[[    ِمْرَفق

  الشركالشرك  فاعتزالفاعتزال  ؛؛  ]]1616
فضلفضل  وزيادةوزيادة  هبةهبة  عليهعليه  يترتبيترتب  المبينالمبين  البلغالبلغ  بعدبعد  أهلهأهله  واعتزالواعتزال

  فرقفرق  لل  بينمابينما  ....  إلهيإلهي
ًة  السابقةالسابقة  العلومالعلوم  فيفي  الناظرينالناظرين  عندعند ًةنظر بينبين  بحتةبحتة  عقلنيةعقلنية  نظر

  واعتزالواعتزال  الشركالشرك  اعتزالاعتزال
! ! ! !   التوحيدالتوحيد

العلومالعلوم  منمن  وغيرهاوغيرها  المذكورةالمذكورة  العلومالعلوم  هذههذه  أنأن  ::  فالمقصودفالمقصود            
  كفقهكفقه  ::  والمعارفوالمعارف

بجواربجوار  ،،  الشريعةالشريعة  مقاصدمقاصد  ومعرفةومعرفة  ،،  الحركةالحركة  فقهفقه  وو  ،،  الواقعالواقع
  أسبابأسباب  لمعرفةلمعرفة  التاريخالتاريخ  فقهفقه
نجاحنجاح  أسبابأسباب  ودراسةودراسة  ،،  والحضاراتوالحضارات  الدولالدول  وسقوطوسقوط  قيامقيام

  الجتماعيةالجتماعية  الحركاتالحركات  وفشلوفشل
يمكنيمكن  واحدةواحدة  منظومةمنظومة  يمثليمثل  ذلكذلك  كلكل ...  ... والحديثةوالحديثة  القديمةالقديمة

  إذاإذا  التغييرالتغيير  فيفي  بهابها  الستفادةالستفادة
 .  . بينهابينها  والتنسيقوالتنسيق  الستفادةالستفادة  ُأحسنُأحسن

إنإن... ...   ؟؟  المسلمالمسلم  يهميهم  ماما  كلكل  هوهو  التغييرالتغيير  مجردمجرد  هلهل   .. ..ولكنولكن            
  سبقسبق  ماما  كلكل  معرفةمعرفة

ًا  يعطييعطي  قدقد ّن ًاتمك ّن هذههذه  استعمالاستعمال  وعندوعند  ،،  التغييرالتغيير  قوانينقوانين  فيفي  تمك
  التغييرالتغيير  يتحققيتحقق  فقدفقد  القوانينالقوانين
الرضاالرضا  تمكينتمكين  إلىإلى  وحدهوحده  يؤدييؤدي  لل  ولكنهولكنه  ،،  والتمكينوالتمكين

  ،،  الرضالرض  فيفي  والستخلفوالستخلف
ًا  ُينتجُينتج  قدقد  القوانينالقوانين  هذههذه  فمعرفةفمعرفة ًامسلم ،،  حضاريحضاري  وعيوعي  صاحبصاحب  مسلم

  تنتجتنتج  لل  وحدهاوحدها  ولكنهاولكنها
ّية  يستحقونيستحقون  مؤمنينمؤمنين ّيةمع اللهالله  واستخلفواستخلف  الخاصةالخاصة  اللهالله  مع

      ..  أرضهأرضه  فيفي  لهملهم
للقبالللقبال  العديدةالعديدة  والفوائدوالفوائد  المميزةالمميزة  المعالمالمعالم  أولأول  هوهو  وهذاوهذا* *             
  الوحيالوحي  نصوصنصوص  علىعلى



أسبابأسباب  معرفةمعرفة  علىعلى  يساعديساعد  الولالول  فالتوجهفالتوجه  ،،  التغييرالتغيير  سننسنن  لخذلخذ
  ،،  المجردالمجرد  التمكينالتمكين
الرضاالرضا  تمكينتمكين  أسبابأسباب  علىعلى  يدلنايدلنا  الوحيالوحي  نصوصنصوص  إلىإلى  والتوجهوالتوجه

  ::  أركانهأركانه  أهمأهم  منمن  الذيالذي
فيمنفيمن  ))الصلحالصلح ( (وو  ،،) ) التقوىالتقوى ( (وو  ،،) ) التوحيدالتوحيد ( (صفاتصفات  تحققتحقق

  تدلتدل  ماما  وهذاوهذا  ،،  يستحقونهيستحقونه
َد    ::  ))تعالىتعالى((  كقولهكقوله  ؛؛  اللهالله  كتابكتاب  منمن  آياتآيات  عليهعليه َدَوَع ّلُه  َوَع ّلُهال َلِذيَن  ال َلِذيَنا ا
ُنوا ُنواآَم ُكْم  آَم ُكْمِمن ُلوا  ِمن ُلواَوَعِم   َوَعِم

ِلَحاِت ِلَحاِتالّصا ّنُهْم  الّصا ِلَف َتْخ َيْس ّنُهْمَل ِلَف َتْخ َيْس َلْرِض  ِفيِفي  َل َلْرِضا َلَف  َكَماَكَما  ا َتْخ َلَفاْس َتْخ َلِذيَن  اْس َلِذيَنا ِمنِمن  ا
ِلِهْم ْب ِلِهْمَق ْب َنّن  َق ِك ُيَم َل َنّنَو ِك ُيَم َل َنُهُم  َلُهْمَلُهْم  َو َنُهُمِدي   ِدي

َلِذي َلِذيا َتَضى  ا َتَضىاْر ّنُهم  َلُهْمَلُهْم  اْر َل ِد َب ُي َل ّنُهمَو َل ِد َب ُي َل ًا  َخْوِفِهْمَخْوِفِهْم  َبْعِدَبْعِد  ِمْنِمْن  َو ًاَأْمن ِني  َأْمن َن ُدو ُب ِنيَيْع َن ُدو ُب لل  َيْع
ُكوَن ُكوَنُيْشِر ًا  ِبِيبي  ُيْشِر ْيئ ًاَش ْيئ         ......  َش

َلْو    ::  ))تعالىتعالى((  وقولهوقوله  ]]5555  ::  النورالنور[[ َلْوَو ُنوا  الُقَرىالُقَرى  َأْهَلَأْهَل  َأَّنأّن  َو ُنواآَم آَم
ّتَقْوا ّتَقْواَوا َنا  َوا َتْح َناَلَف َتْح ْيِهم  َلَف َل ْيِهمَع َل   َع
َكاٍت َكاٍتَبَر ِء  ِمَنِمَن  َبَر ِءالّسَما َلْرِض  الّسَما َلْرِضَوا ((  وقولهوقوله  ]]9696  ::  العرافالعراف[[    ......  َوا
ْد    ::  ))  تعالىتعالى َلَق ْدَو َلَق       َو
َنا ْب َت َناَك ْب َت ُبوِر  ِفيِفي  َك ُبوِرالّز ْكِر  َبْعِدَبْعِد  ِمْنِمْن  الّز ِذ ْكِرال ِذ َلْرَض  َأَّنأّن  ال َلْرَضا ُثَها  ا ُثَهاَيِر َباِدَي  َيِر َباِدَيِع ِع

ِلُحوَن ِلُحوَنالّصا         الّصا
تدلتدل  التيالتي  الكثيرةالكثيرة  الياتاليات  منمن  ذلكذلك  غيرغير  إلىإلى] ... ] ... 105105 :  : النبياءالنبياء[[

فيفي  للبحثللبحث  المجالالمجال  لنالنا  تفتحتفتح  والتيوالتي          ،،  المعنىالمعنى  هذاهذا  علىعلى
   .   .  الفرديةالفردية  الوجهةالوجهة      غيرغير  أخرىأخرى  وجهةوجهة  منمن  المعانيالمعاني  هذههذه
منمن  الولالول  التوجهالتوجه  أصحابأصحاب  بعضبعض  يعتبرهايعتبرها  قدقد  المعانيالمعاني  وهذهوهذه            

  الفكرالفكر  أصحابأصحاب
تؤخرتؤخر  ولول  تقدمتقدم  لل  دروشةدروشة  مجردمجرد  أنهاأنها  التقدميالتقدمي  وو  !!  الناضجالناضج

  ..  التغييرالتغيير  فيفي
ًا  **             ًاوثاني لننهللننهل  الوحيالوحي  نصوصنصوص  علىعلى  نقبلنقبل  عندماعندما  أنناأننا  ::  وثاني
  التغييرالتغيير  منهجمنهج  منهامنها

فسننفسنن  ،،  معادلتهمعادلته  إلىإلى  إضافةإضافة  ،،  وأطرافهوأطرافه  الصراعالصراع  جوهرجوهر  لنالنا  يتضحيتضح
      إلإل  هيهي  ماما  التغييرالتغيير
فقائمفقائم  جوهرهجوهره  أماأما  ،،  الصراعالصراع  إدارةإدارة  وقوانينوقوانين  معادلتمعادلت  مجردمجرد
      الشيطانالشيطان  عداوةعداوة  علىعلى

علىعلى  يؤكديؤكد  ))وجلوجل  عزعز((  واللهوالله  ،،  ))فقطفقط  للمسلمللمسلم  وليسوليس((  للنسانللنسان
   :   :  فيقولفيقول  ،،  العداوةالعداوة  هذههذه

   ... ...ِبُعوا  َولَول ّت ِبُعواَت ّت ُطَواِت  َت ُطَواِتُخ َطاِن  ُخ ْي َطاِنالّش ْي ّنُه  الّش ّنُهإ ُكْم  إ ُكْمَل ُدّو  َل ُدّوَع ِبيٌن  َع ِبيٌنّم البقرةالبقرة[[    ّم
      علىعلى  ويقولويقول  ]]168168  ::

َطاَن  إّنإّن... ...     ::  يعقوبيعقوب  لسانلسان ْي َطاَنالّش ْي ُدّو  ِللنَساِنِللنَساِن  الّش ُدّوَع ِبيٌن  َع ِبيٌنّم يوسفيوسف[[    ّم
      ويحثناويحثنا  بلبل  ،،] ] 55: : 

َطاَن  إّنإّن    ::  فيقولفيقول  ،،  عداوتهعداوته  علىعلى  ويحرضناويحرضنا ْي َطاَنالّش ْي ُكْم  الّش ُكْمَل ُدّو  َل ُدّوَع َع
ُه ُذو ّتِخ ُهَفا ُذو ّتِخ ًا  َفا ُدو ًاَع ُدو         ......  َع

الحضورالحضور  تهميشتهميش  ذلكذلك  كلكل  بعدبعد  يمكننايمكننا  فكيففكيف) ... ) ... 66 :  : فاطرفاطر((
الغيبيالغيبي  اليماناليمان  علىعلى  والقتصاروالقتصار      ،،  المعركةالمعركة  فيفي  الشيطانيالشيطاني



العداوةالعداوة  هذههذه  استحضاراستحضار  منمن  للمسلمللمسلم  فلبدفلبد !  ! ؟؟  بوجودهبوجوده
اللهالله  حزبحزب  ::  هماهما  الصراعالصراع  وطرفاوطرفا   . .] ] 66[[  المواجهةالمواجهة  ليستطيعليستطيع

بينمابينما  ،،  اللهالله  حزبحزب  المتقونالمتقون      ويمثلويمثل  ،،  الشيطانالشيطان  وحزبوحزب
،،  الكتابالكتاب  أهلأهل  ::  الشيطانالشيطان  حزبحزب  قوىقوى  يمثليمثل

المتقينالمتقين  صفاتصفات  معرفةمعرفة  منمن  فلبدفلبد  ..  والمنافقونوالمنافقون  ،،  والمشركونوالمشركون
بمعيةبمعية  الفوزالفوز  اللهالله  حزبحزب  أفرادأفراد  يستحقيستحق      بهابها  التيالتي  أسلفناأسلفنا  كماكما
ًا  مؤمنينمؤمنين  فيكونونفيكونون  ،،  الخاصةالخاصة  اللهالله ًاحّق فينصرهمفينصرهم  اللهالله      ينصرونينصرون  حّق

  َينُصَرّن َل َينُصَرّنَو َل ّلُه  َو ّلُهال ُه  َمنَمن  ال ُهَينُصُر منمن  أنأن  شكشك  ولول  ]]4040  ::  الحجالحج[[    َينُصُر
فيفي  الربانيالرباني  المنهجالمنهج  عنعن  التخلفالتخلف  عدمعدم  التقوىالتقوى  مقتضياتمقتضيات

فيفي  الربانيةالربانية  السننالسنن  يستخدميستخدم      اللهالله  فحزبفحزب  ؛؛  والتغييروالتغيير  التحويلالتحويل
ًا  والمجتمعاتوالمجتمعات  النفسالنفس  فيفي  التغييرالتغيير ًااستخدام ًا  استخدام ًاصحيح لمواجهةلمواجهة  صحيح

 .    .   بينهمابينهما  العداوةالعداوة  معركةمعركة  فيفي  وحزبهوحزبه  الشيطانالشيطان
ًا             ًاوأيض علىعلى ( (تكتلهتكتله  منمن  فصيلفصيل  وكلوكل  العدوالعدو  معرفةمعرفة  منمن  لبدلبد  ::  وأيض
) : ) : الواقعالواقع  أرضأرض

تفكيرهتفكيره  وطريقةوطريقة  ،،  النفسيةالنفسية  ودواخلهودواخله  ،،  الخلقيةالخلقية  صفاتهصفاته  معرفةمعرفة
  ونقاطونقاط  ،،  ودوافعهودوافعه  ،،

 ...  ... القوةالقوة  ومراكزومراكز  ،،  فيهفيه  الضعفالضعف
المضادةالمضادة  بالخطةبالخطة  الوعيالوعي  عنعن  اللهالله  حزبحزب  يستغنييستغني  لنلن  وكذلكوكذلك            

  المنهجالمنهج :  : أيأي  للعدوللعدو
فيفي  أساليبهأساليبه  لمعرفةلمعرفة) ) الشيطنةالشيطنة  ديناميكيةديناميكية  أوأو ( (للشيطانللشيطان  الحركيالحركي
  فاللهفالله  ،،  والتأثيروالتأثير  التغييرالتغيير

،،  للنسانللنسان  الشيطانالشيطان  عداوةعداوة  علىعلى  بالتأكيدبالتأكيد  يكتفييكتفي  لل  ))وجلوجل  عزعز((
  أساليبهأساليبه  يوضحيوضح  بلبل

ّلُه    ؛؛  المواجهةالمواجهة  فيفي  وطرقهوطرقه ّلُهَوال َلُم  َوال َلُمَأْع ُكْم  َأْع ِئ َدا َأْع ُكْمِب ِئ َدا َأْع  : :النساءالنساء[[   ...  ... ِب
4545  . [  . [  

ٌء  الشيطانالشيطان  حزبحزب  فعناصرفعناصر             ٌءأوليا إنإن  ::  أيأي  ،،  للشيطانللشيطان  أوليا
  ،،  وقدوتهموقدوتهم  رائدهمرائدهم  الشيطانالشيطان

 :  : النسالنس  وشياطينوشياطين  الجنالجن  شياطينشياطين  بينبين  متبادلمتبادل  إيحاءإيحاء  وهناكوهناك
ِلَك َذ َك ِلَكَو َذ َك َنا  َو ْل َناَجَع ْل ُكِل  َجَع ُكِلِل ِبٍي  ِل ِبٍيَن   َن

ًا ُدو ًاَع ُدو ِطيَن  َع َيا ِطيَنَش َيا ْلِجِن  النِسالنِس  َش ْلِجِنَوا َلى  َبْعُضُهْمَبْعُضُهْم  ُيوِحيُيوِحي  َوا َلىإ ُزْخُرَفُزْخُرَف  َبْعٍضَبْعٍض  إ
ًا  الَقْوِلالَقْوِل ًاُغُرور        ...  ... ُغُرور

المعسكرالمعسكر  مناوراتمناورات  أسسأسس  يجعليجعل  ماما  وهذاوهذا  ،،  ]]112112  ::  النعامالنعام[[
  معمع  واحدةواحدة  الشيطانيالشيطاني

َتَواَصْوا    والمكانوالمكان  الزمانالزمان  اختلفاختلف َتَواَصْواَأ   َطاُغوَنَطاُغوَن  َقْوٌمَقْوٌم  ُهْمُهْم  َبَْلبْل  ِبِِهبِه  َأ
] . ] . 5353 :  : الذارياتالذاريات[[

ًا* *              ًاوثالث متكاملةمتكاملة  رؤيةرؤية  يعطينايعطينا  اللهالله  بحبلبحبل  العتصامالعتصام  أنأن   : :وثالث
  منمن  اللهالله  بحولبحول  تعصمناتعصمنا
؛؛  ساذجةساذجة  سياسيةسياسية  سقطاتسقطات  أوأو  مخادعةمخادعة  دعواتدعوات  إلىإلى  النزلقالنزلق

  إلىإلى  الدعوةالدعوة  أنأن  نعرفنعرف  فبهافبها

قولهقوله  يكشفهيكشفه  كبيركبير  سرابسراب :  : الحضاراتالحضارات  ذوبانذوبان  وو  النسانيةالنسانية
َلْو    ::  ))تعالىتعالى(( َلْوَو َء  َو َءَشا ّبَك  َشا ّبَكَر   َر



ّناَس  َلَجَعَلَلَجَعَل ّناَسال ًة  ُأّمًةُأّمًة  ال َد ًةَواِح َد ُلوَن  َولَول  َواِح ُلوَنَيَزا ِلِفيَن  َيَزا َت ِلِفيَنُمْخ َت ))118118  ::  هودهود((    ُمْخ
  السلمالسلم  إلىإلى  الدعوةالدعوة  وأنوأن

َلْول    ::  ))تعالىتعالى((  قولهقوله  يجليهيجليه  وهٌموهٌم  العالميالعالمي َلْولَو ّلِه  َدْفُعَدْفُع  َو ّلِهال ّناَس  ال ّناَسال ال
َبْعٍض  َبْعَضُهمَبْعَضُهم َبْعٍضِب َدِت  ِب َدِتّلَفَس   ّلَفَس
َلْرُض َلْرُضا ِكّن  ا َل ِكّنَو َل ّلَه  َو ّلَهال َلى  َفْضٍلَفْضٍل  ُذوُذو  ال َلىَع َلِميَن  َع َلِميَنالَعا ]]251251  ::  البقرةالبقرة[[    الَعا
  عقيدةعقيدة  تعارضهاتعارضها  وكذلكوكذلك
 .  . والبراءوالبراء  الولءالولء
ً  الواقعالواقع  كذبهاكذبها  كبرىكبرى  خدعةخدعة  اللعنفاللعنف  تبنيتبني  وأنوأن             عنعن  فضلًفضل
  بدعوةبدعوة  تصطدمتصطدم  أنهاأنها

......  أعدائهاأعدائها  لمواجهةلمواجهة  والتحفزوالتحفز  واليقظةواليقظة  بالعدادبالعداد  للمةللمة  القرآنالقرآن
  منمن  ذلكذلك  غيرغير  إلىإلى

 .  . وسقطاتوسقطات  اجتهاداتاجتهادات
ًا  **             ًارابع فيفي  التغييرالتغيير  سننسنن  تشملتشمل  الوحيالوحي  نصوصنصوص  أنأن  ::  رابع

  فيفي  التغييرالتغيير  وسننوسنن  النفسالنفس

بجواربجوار  الفرادالفراد  تغييرتغيير  قوانينقوانين  فهمفهم  مجالمجال  ففيهاففيها  ،،  المجتمعاتالمجتمعات
  الوعيالوعي  منمن  تكسبهتكسبه  ماما

منهامنها  الناهلالناهل  فيكونفيكون  ،،  المجتمعاتالمجتمعات  تغييرتغيير  وقوانينوقوانين  باتجاهاتباتجاهات
  شاملشامل  الدراكالدراك  متكاملمتكامل
َلْول    ::  ))تعالىتعالى((  قولهقوله  مثلمثل  فيهافيها  نرىنرى  حيثحيث  ؛؛  الوعيالوعي َلْولَو ّلِه  َدْفُعَدْفُع  َو ّلِهال ال
ّناَس ّناَسال َبْعٍض  َبْعَضُهمَبْعَضُهم  ال َبْعٍضِب   ِب

ِدَمْت ِدَمْتّلُه َيٌع  َصَواِمُعَصَواِمُع  ّلُه ِب َيٌعَو ِب َلَواٌت  َو َلَواٌتَوَص ُد  َوَص ُدَوَمَساِج َكُر  َوَمَساِج ْذ َكُرُي ْذ ّلِه  اْسُماْسُم  ِفيَهاِفيَها  ُي ّلِهال ال
ًا ِثير ًاَك ِثير َينُصَرّن  َك َل َينُصَرّنَو َل ّلُه  َو ّلُهال   َمنَمن  ال

ُه ُهَينُصُر ) :) :تعالىتعالى ( (قولهقوله  نجدنجد  كماكما  ،،) ) المدافعةالمدافعة  سنةسنة] (] (4040 :  : الحجالحج[[    َينُصُر
   ... ...ْدَفْع ْدَفْعا ِتي  ا ّل ِتيِبا ّل       ِبا

َذا  َأْحَسُنَأْحَسُن  ِهَيِهَي َذاَفإ َلِذي  َفإ َلِذيا َنَك  ا ْي َنَكَب ْي َنُه  َب ْي َب َنُهَو ْي َب ٌة  َو َداَو ٌةَع َداَو ّنُه  َع َأ ّنُهَك َأ ِلّي  َك ِلّيَو [[    َحِميٌمَحِميٌم  َو
  وتكونوتكون] ] 3434 :  : فصلتفصلت

 :  : كالتيكالتي  العداوةالعداوة  تحويلتحويل  سنةسنة
  وليةولية--< --<   ))بالحسانبالحسان  دفعدفع((  عداوةعداوة    

عائشةعائشة  يايا  ::  --  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  --  قولهقوله  فيهافيها  نرىنرى  كماكما            
  قومكقومك  أنأن  لوللول

فجعلتفجعلت  الكعبةالكعبة  لنقضتلنقضت  بكفربكفر :  : الزبيرالزبير  ابنابن  قالقال  عهدهمعهدهم  حديثحديث
  يدخليدخل  بابباب :  : بابينبابين  لهالها

::  بعنوانبعنوان  ))اللهالله  رحمهرحمه((  البخاريالبخاري  لهله  بّوببّوب  يخرجونيخرجون  وبابوباب  ،،  الناسالناس
  بعضبعض  تركترك  منمن

فيفي  فيقعوافيقعوا  عنهعنه  الناسالناس  بعضبعض  فهمفهم  يقصريقصر  أنأن  مخافةمخافة  الختيارالختيار
      وهكذاوهكذا  ..  ]]77[[  منهمنه  أشدأشد

كماكما  ،،  الخرينالخرين  ويحتويويحتوي  يكتسبيكتسب  كيفكيف  المسلمالمسلم  الفردالفرد  يعرفيعرف
 .  . يواجههميواجههم  كيفكيف  يعرفيعرف
ًا* *              ًاوخامس علىعلى  القبالالقبال  فيفي  متميزةمتميزة  خصائصخصائص  ثّمةثّمة  أنهأنه  ::  وخامس

  تجدهاتجدها  لل  الكريمالكريم  القرآنالقرآن
 :  : غيرهغيره  فيفي



ولكنولكن  ،،  واليقينواليقين  الثباتالثبات  إلىإلى  أقربأقرب  فيهفيه  الجتهادالجتهاد  فثمرةفثمرة- - 11            
  فيفي  المتلقيالمتلقي  جهدجهد  يبقىيبقى

يليقيليق  الذيالذي  المستوىالمستوى  إلىإلى  ليصلليصل  باللهبالله  والصلةوالصلة  والخلصوالخلص  التجردالتجرد
  كنوزكنوز  عليهعليه  تفتحتفتح  بمنبمن

ّلِِذيَن    ؛؛  القرآنالقرآن ّلِِذيَنَوا ُدوا  َوا ُدواَجاَه َنا  َجاَه َناِفي ّنُهْم  ِفي َي َنْهِد ّنُهْمَل َي َنْهِد َنا  َل َل ُب َناُس َل ُب ::  العنكبوتالعنكبوت[[    ُس
6969[[    َنِزُل ُن َنِزُلَو ُن   ِمَنِمَن  َو

ٌء  ُهَوُهَو  َماَما  الُقْرآِنالُقْرآِن ٌءِشَفا ِنيَن  َوَرْحَمٌةَوَرْحَمٌة  ِشَفا ْلُمْؤِم ِنيَنِل ْلُمْؤِم ُد  َولَول  ِل ُدَيِزي ِلِميَن  َيِزي ّظا ِلِميَنال ّظا ّ  ال إلّإل
ًا ًاَخَسار       ..  ]]8282  ::  السراءالسراء[[    َخَسار

تدبرتدبر ( (المسلمالمسلم  عليهاعليها  يؤجريؤجر  عبوديةعبودية  منهمنه  النتهالالنتهال  كونكون- - 22            
  وكذلكوكذلك  ،،  ))تعقلتعقل  تفكرتفكر

 .  . منهجهمنهجه  وفقوفق  العملالعمل
وقلبوقلب  عقلعقل  منمن  فيهفيه  بمابما  النسانالنسان  يخاطبيخاطب  والقرآنوالقرآن  --33            

  المصادرالمصادر  بخلفبخلف  ،،  ونفسونفس
 .  . الخرىالخرى

،،  المسلمالمسلم  وثقافةوثقافة  العقلالعقل  وبداهةوبداهة  الحسالحس  إلىإلى  أقربأقرب  وهووهو- - 44            
  مسلممسلم  كلكل  منهمنه  فينتفعفينتفع
 .  . العلميالعلمي  مستواهمستواه  بلغبلغ  مهمامهما  مقبلمقبل
الشعورالشعور  علىعلى  وسيطرةوسيطرة  النفوسالنفوس  علىعلى  سلطانسلطان  وللقرآنوللقرآن- - 55            

  مصدرمصدر  أيأي  يصلهايصلها  لل
 .  . آخرآخر

المصلحةالمصلحة  منمن  هلهل  ::  وهووهو  ،،  تساؤلتساؤل  يثاريثار  فقدفقد  ....  وبعدوبعد            
  السننالسنن  هذههذه  عنعن  الكشفالكشف

هذههذه  علىعلى  العداءالعداء  يطلعيطلع  ألأل  الحكمةالحكمة  منمن  وأليسوأليس  ؟؟  والقوانينوالقوانين
  ؟؟  السننالسنن

 :  : ندركندرك  أنأن  يجبيجب  السؤالالسؤال  هذاهذا  مناقشةمناقشة  وعندوعند            
بحيثبحيث  ،،  السننالسنن  بهذهبهذه  عامعام  وعيوعي  بوجودبوجود  إلإل  تقدمتقدم  لل  أنهأنه  --11            
  هذههذه  مفهوممفهوم  يصليصل

صورةصورة  أخذتأخذت  ولوولو  بدهيةبدهية  يقينياتيقينيات  صورةصورة  فيفي  العوامالعوام  إلىإلى  السننالسنن
  مختصرةمختصرة  عباراتعبارات

فيفي  دورهدوره  شخصشخص  كلكل  يعييعي  أنأن  لبدلبد  فإنهفإنه  ،،  مكثفةمكثفة  معانيمعاني  تحملتحمل
  يعرقليعرقل  لل  بحيثبحيث  التغييرالتغيير
كلكل  وتحشدوتحشد  تستثمرتستثمر  وبحيثوبحيث  ،،  المجموعالمجموع  بقيةبقية  جهودجهود  منهمنه  تصرفتصرف

  اتجاهاتجاه  فيفي  الطاقاتالطاقات
 .  . الفضلالفضل  إلىإلى  التغييرالتغيير

،،  الشيطانالشيطان  وحزبوحزب  اللهالله  حزبحزب  إمكاناتإمكانات  تساويتساوي  عندعند  أنهأنه  --22            
  وصولوصول  عندعند  أوأو

تتدخلتتدخل  الخاصةالخاصة  اللهالله  معيةمعية  فإنفإن: :   الجهدالجهد  غايةغاية  بذلبذل  إلىإلى  اللهالله  حزبحزب
  َيَايا    ؛؛  جندهجنده  لنصرةلنصرة

ّيَها ّيَهاَأ َلِذيَن  َأ َلِذيَنا ُنوا  ا ُنواآَم ّلَه  َتنُصُرواَتنُصُروا  إنإن  آَم ّلَهال ُكْم  ال ُكْمَينُصْر ِبْت  َينُصْر َث ُي ِبْتَو َث ُي ُكْم  َو َداَم ُكْمَأْق َداَم   َأْق
َينُصَرّن    ]]77  ::  محمدمحمد[[ َل َينُصَرّنَو َل   َو



ّلُه ّلُهال ُه  َمنَمن  ال ُهَينُصُر ّلَه  إّنإّن  َينُصُر ّلَهال ّتُقوا    ،،  ]]4040  ::  الحجالحج[[    َعِزيٌزَعِزيٌز  َلَقِوّيَلَقِوّي  ال ّتُقواَفا َفا
ّلَه ّلَهال ُتْم  َماَما  ال َطْع َت ُتْماْس َطْع َت   اْس

ِطيُعوا  َواْسَمُعواَواْسَمُعوا َأ ِطيُعواَو َأ ] . ] . 1616 :  : التغابنالتغابن[[  ... ...   َو
بالفعلبالفعل  والقوانينوالقوانين  السننالسنن  هذههذه  يعرفونيعرفون  العداءالعداء  أنأن  --33            

  توجههمتوجههم  حسبحسب  ولكنولكن
مواجهتهممواجهتهم  فيفي  السياسيةالسياسية  حركتهمحركتهم  عليهاعليها  ويبنونويبنون  ومناهجهمومناهجهم

 .  . لنالنا
ًا             ًاوأخير تكوينتكوين  علىعلى  للعملللعمل  مسلممسلم  لكللكل  دعوةدعوة  فهذهفهذه  ::  وأخير

  معمع  سننيسنني  وعيوعي  إطارإطار  وإشاعةوإشاعة

لبيانلبيان  ومفكريناومفكرينا  لعلمائنالعلمائنا  ودعوةودعوة  ،،  المسلمالمسلم  ربانيةربانية  علىعلى  الحرصالحرص
  واقعيواقعي  ربانيرباني  منهجمنهج

 .  . للتغييرللتغيير
سبيلسبيل  وإلىوإلى  اللهالله  إلىإلى  الدعوةالدعوة  حقلحقل  فيفي  للعاملينللعاملين  وتنبيهوتنبيه            
  هذههذه  منمن  التفلتالتفلت  أنأن :  : اللهالله

نحونحو  علىعلى  النتائجالنتائج  عليناعلينا  وليسوليس  العملالعمل  عليناعلينا  أنأن  بدعوىبدعوى  السننالسنن
  السبابالسباب  إحكامإحكام  إهمالإهمال
ًا  تسللًتسللً  يعتبريعتبر ّي ًاخف ّي تستطيعتستطيع  لنلن  حركةحركة  أيأي  وإنوإن .  . الجبرالجبر  عقيدةعقيدة  نحونحو  خف

  تغييرتغيير  إلىإلى  الوصولالوصول
التغييرالتغيير  تبلغتبلغ  لنلن  ،،  التغييرالتغيير  سننسنن  منمن  والتمكنوالتمكن  الوعيالوعي  بغيربغير  صحيحصحيح

  ُأحكمُأحكم  مهمامهما  المنشودالمنشود
وحكمةوحكمة  ألمعيةألمعية  أوأو  ،،  منظريهامنظريها  وذكاءوذكاء  علمعلم  بلغبلغ  ومهماومهما  ،،  تنظيمهاتنظيمها
  إخلصإخلص  أوأو  ،،  كوادرهاكوادرها
وبغيروبغير  ،،  للتغييرللتغيير  إرادتهمإرادتهم  مجردمجرد  تكفيتكفي  ولنولن  ،،  أفرادهاأفرادها  وتفانيوتفاني

  والقوانينوالقوانين  السننالسنن  هذههذه
فرناسفرناس  بنبن  عباسعباس  لـلـ  كانكان  ماما  هوهو  النجاحالنجاح  منمن  نصيبهانصيبها  سيكونسيكون

  فيفي  يطيريطير  أنأن  أرادأراد  عندماعندما
::  الطيرانالطيران  منمن  نصيبهنصيبه  فكانفكان  ،،  الجاذبيةالجاذبية  قوانينقوانين  جاهلًجاهلً  الهواءالهواء

  التاريخالتاريخ  فيفي  اسمهاسمه  تسجيلتسجيل
 .  . الفضاءالفضاء  فيفي  التحليقالتحليق  سبيلسبيل  فيفي  هالكهالك  أولأول  باعتبارهباعتباره

________________________________________________
 . .1818صص  ،،  العبدةالعبدة  لمحمدلمحمد  ،،  خألدونخألدون  ابنابن  مقدمةمقدمة  منمن  نصوصنصوص  ،،  والحضارإةوالحضارإة  البداوةالبداوة :  : انظرانظر) ) 11((
 . .156156صص  88جج  للذهبيللذهبي  النبلءالنبلء  أعلمأعلم  سأيرسأير) ) 22((

علىعلى  مفكرمفكر  عقلعقل  منمن  أكثرأكثر  خأللهاخأللها  منمن  يجتهديجتهد  فاكريةفاكرية  منظومةمنظومة  هناكهناك  تكونتكون  أنأن :  : بذلكبذلك  أعنيأعني(*) (*) 
وعيوعي  هناكهناك  يكونيكون  وأنوأن  ،،  الخأرالخأر  اجتهاداجتهاد  منهممنهم  كلكل  اجتهاداجتهاد  يثرييثري  بحيثبحيث  ،،  متقارإبةمتقارإبة  وأصولاوأصولا  قواعدقواعد
ًا  لهله  تطبيقاتهمتطبيقاتهم  تعودتعود  بحيثبحيث  المةالمة  أفارادأفاراد  بينبين  خأللهخألله  منمن  العملالعمل  وبضرورإةوبضرورإة  العلمالعلم  هذاهذا  بأهميةبأهمية ًاوعي وعي
ًء  بينهمبينهم ًءوإثارا نجدنجد :  : ولذاولذا  ،،  المعروفاةالمعروفاة  الفقهيةالفقهية  للمذاهبللمذاهب  حدثحدث  ماما  وهذاوهذا  المفكرينالمفكرين  بينبين  فايهفايه  للجتهادللجتهاد  وإثارا
السألميةالسألمية  الرقعةالرقعة  وأطرافوأطراف  الثغورإالثغورإ  فايفاي  انتشرانتشر  لكونهلكونه  ؛؛  والسيروالسير  الديارإالديارإ  بأحكامبأحكام  الحنفيالحنفي  المذهبالمذهب  ثاراءثاراء
ًا  ولذاولذا  ،،  غيرهغيره  منمن  أكثرأكثر ًاأيض إلىإلى  الفارادالفاراد  حاجةحاجة  لعدملعدم  العلميةالعلمية  النخبةالنخبة  علىعلى  الحديثالحديث  علمعلم  اقتصراقتصر :  : أيض

 . .مسائلهمسائله  تطبيقتطبيق
 . .2020صص  ،،  السابقالسابق :  : العبدةالعبدة  محمدمحمد) ) 33((
عليهاعليها  يطلعيطلع  أنأن  يحسنيحسن  ،،  منهامنها  اسأتفدتاسأتفدت  نبينبي  بنبن  مالكمالك  عنعن  قيمةقيمة  درإاسأةدرإاسأة  العبدةالعبدة  محمدمحمد  للسأتاذللسأتاذ) ) 44((

فايفاي  نبينبي  بنبن  مالكمالك  فاكرفاكر  فايفاي  قراءةقراءة  بعنوانبعنوان  الدرإاسأةالدرإاسأة  هذههذه  ُنشرتُنشرت  وقدوقد  ،،  الموضوعالموضوع  بهذابهذا  يهتميهتم  منمن
ًء  البيانالبيان  مجلةمجلة ًءابتدا ) .) .2323 ( (العددالعدد  إلىإلى) ) 1717 ( (العددالعدد  منمن  ابتدا

 . .ببعضببعض  بعضهمبعضهم  المةالمة  هذههذه  هلكهلك  بابباب  ،،  الفتنالفتن  كتابكتاب :  : مسلممسلم  أخأرجهأخأرجه) ) 55((
طبيعةطبيعة  لمعرفاةلمعرفاة  جيدةجيدة  قاعدةقاعدة  سأرورإسأرورإ  رإفااعيرإفااعي  للشيخللشيخ  الغنمالغنم  الذئابالذئاب  ترعىترعى  عندماعندما  كتابكتاب  يعتبريعتبر) ) 66((

 . .العداوةالعداوة  هذههذه



 . .العلمالعلم  كتابكتاب :  : البخارإيالبخارإي) ) 77((

اقتصاديةاقتصادية  دراساتدراسات
  السألميالسألمي  المنظورإالمنظورإ  منمن) ) الخصخصةالخصخصة((

للفارادللفاراد  العامالعام  القطاعالقطاع  بيعبيع  موضوعموضوع  فايفاي  نظراتنظرات
الشبانيالشباني  اللهالله  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد . .دد

ًا  باعتبارهباعتباره  السوفييتيالسوفييتي  التحادالتحاد  سقوطسقوط  بعدبعد             ًانظام ًا  نظام ّي ًااقتصاد ّي اقتصاد
          وَسْعيوَسْعي  ،،  عالميةعالمية  وقوةوقوة
،،  السوقالسوق  نظامنظام  إلىإلى  التحولالتحول  إلىإلى  لهله  والتابعةوالتابعة  المكونةالمكونة  الدولالدول
  فيفي  الرأسماليالرأسمالي  الفكرالفكر  وتبنيوتبني
الرأسماليالرأسمالي  النظامالنظام  وتفردوتفرد  ،،  الدولالدول  تلكتلك  اقتصادياتاقتصاديات  تنظيمتنظيم
  العالميالعالمي  القتصادالقتصاد  بتوجيهبتوجيه

الموجهالموجه  الفكرالفكر  وحدهوحده  يكونيكون  بأنبأن  ::  الفكرالفكر  لهذالهذا  والترويجوالترويج
  للدولللدول  القتصاديةالقتصادية  للسياساتللسياسات

اقتصاديةاقتصادية  مؤسساتمؤسسات  منمن  الفكرالفكر  هذاهذا  يمتلكهيمتلكه  بمابما  ،،  الناميةالنامية
  الحركةالحركة  فيفي  تتحكمتتحكم  عالميةعالمية

النقدالنقد  وصندوقوصندوق  الدوليالدولي  البنكالبنك  ::  خللخلل  منمن  العالميةالعالمية  القتصاديةالقتصادية
  والمؤسساتوالمؤسسات  الدوليالدولي
 .  . الرأسماليةالرأسمالية  الصناعيةالصناعية  الدولالدول  فيفي  المنتشرةالمنتشرة  الخرىالخرى  الماليةالمالية

منظومةمنظومة  تتبعتتبع  كانتكانت  التيالتي  السلميةالسلمية  الدولالدول  أخذتأخذت  لقدلقد            
  باعتبارهباعتباره  السوفييتيالسوفييتي  التحادالتحاد

ًا ًانظام ًا  نظام ّي ًااقتصاد ّي تملكتملك  علىعلى  القائمالقائم  الشتراكيالشتراكي  الفكرالفكر  يتبنىيتبنى  اقتصاد
  النشطةالنشطة  لمختلفلمختلف  الدولةالدولة

النظامالنظام  هذاهذا  سقوطسقوط  بعدبعد  القتصاديةالقتصادية  سياستهاسياستها  بتغييربتغيير  القتصاديةالقتصادية
  اقتصاداقتصاد  إلىإلى  والتحولوالتحول  ،،

بدونبدون  المتهودالمتهود  الرأسماليالرأسمالي  الفكرالفكر  علىعلى  القائمالقائم  السوقالسوق
  التنظيميالتنظيمي  للواقعللواقع  دراسةدراسة

وإنماوإنما  ،،  الرأسماليةالرأسمالية  الصناعيةالصناعية  للدولللدول  الجتماعيةالجتماعية  للقتصادياتللقتصاديات
  ماما  تبنيتبني  إلىإلى  اتجهتاتجهت
منزوعةمنزوعة  اقتصاديةاقتصادية  سياساتسياسات  منمن  الدوليالدولي  النقدالنقد  صندوقصندوق  يمليهيمليه

  قامتقامت  الذيالذي  إطارهاإطارها  منمن
النظرالنظر  وبدونوبدون  ،،  المعاصرةالمعاصرة  الرأسماليةالرأسمالية  المجتمعاتالمجتمعات  تلكتلك  عليهعليه
  التاريخيةالتاريخية  المسيرةالمسيرة  إلىإلى

 .  . التطبيقيةالتطبيقية  التشريعاتالتشريعات  ناحيةناحية  منمن  الرأسماليالرأسمالي  للفكرللفكر
::  هوهو  العلمالعلم  فيفي  تداولهتداوله  يتميتم  كماكما) ) الخصخصةالخصخصة ( (مفهوممفهوم  إنإن            

  العامةالعامة  الملكيةالملكية  تحويلتحويل
والقطاعوالقطاع  الفرادالفراد  إلىإلى  للدولةللدولة  المملوكةالمملوكة  القتصاديةالقتصادية  للنشطةللنشطة

  هذههذه  وطرحوطرح  ،،  الخاصالخاص
تشجيعتشجيع  يتميتم  إنهإنه  بلبل  ،،  الجنبيةالجنبية  الموالالموال  لرؤوسلرؤوس  حتىحتى  النشطةالنشطة

  الموالالموال  رؤوسرؤوس



ذلكذلك  ويعودويعود  ؛؛  النشطةالنشطة  هذههذه  فيفي  للتجارةللتجارة  القدومالقدوم  علىعلى  الجنبيةالجنبية
  أفرادأفراد  معظممعظم  أنأن  إلىإلى

المدخرالمدخر  المالالمال  رأسرأس  لديهملديهم  يتوفريتوفر  لل  السلميةالسلمية  الدولالدول  شعوبشعوب
  تملكتملك  بهبه  يستطيعونيستطيعون  الذيالذي
بتقريربتقرير  السلميةالسلمية  الدولالدول  قامتقامت  ولهذاولهذا  ؛؛  النشطةالنشطة  هذههذه

  رؤوسرؤوس  استقطاباستقطاب  سياساتسياسات
وإدارتهاوإدارتها  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة  هذههذه  لشراءلشراء  ،،  الجنبيةالجنبية  الموالالموال
  تلكتلك  مواطنيمواطني  إلىإلى  وبيعهاوبيعها
فيفي  متمثلةمتمثلة  سياسيةسياسية  أثارأثار  لهله  سيكونسيكون  التوجهالتوجه  هذاهذا  إنإن .  . الدولالدول
      فيفي  الصناعيةالصناعية  الدولالدول  تدخلتدخل

خللخلل  منمن  ::  النشطةالنشطة  لهذهلهذه  والنتاجيةوالنتاجية  الداريةالدارية  السياساتالسياسات
          أموالهأمواله  رؤوسرؤوس  حمايةحماية

القطاعالقطاع  إلىإلى  المباعةالمباعة  المشروعاتالمشروعات  هذههذه  فيفي  المستثمرةالمستثمرة
  ..  الجنبيالجنبي  الخاصالخاص

السياسيةالسياسية  النظمةالنظمة  قبلقبل  منمن  المطروحةالمطروحة  المبرراتالمبررات  وتدوروتدور            
  تحويلتحويل  فيفي  ترغبترغب  التيالتي

القطاعالقطاع  إلىإلى  العامالعام  للقطاعللقطاع  المملوكةالمملوكة  القتصاديةالقتصادية  أنشطتهاأنشطتها
  اقتصاداقتصاد  علىعلى  والنفتاحوالنفتاح  الخاصالخاص

منمن  والتخلصوالتخلص  القتصادالقتصاد  تفعيلتفعيل  فكرةفكرة  إطارإطار  ضمنضمن  السوقالسوق
  لخسارةلخسارة  المسببةالمسببة  النشطةالنشطة
وغيابوغياب  ،،  التشغيليةالتشغيلية  الكفاءةالكفاءة  لتدنيلتدني  نتيجةنتيجة  ؛؛  الوطنيالوطني  القتصادالقتصاد

  وغيروغير  الدارةالدارة  لدىلدى  الحافزالحافز
التمويلالتمويل  علىعلى  الحصولالحصول  فيفي  الرغبةالرغبة  بجانببجانب  ،،  المبرراتالمبررات  منمن  ذلكذلك
  المؤسساتالمؤسسات  قبلقبل  منمن

فيفي  الرأسماليةالرأسمالية  الماليةالمالية  والمؤسساتوالمؤسسات  الدوليةالدولية  الماليةالمالية
  ..  الصناعيةالصناعية  الدولالدول
الدولالدول  علىعلى  يقتصريقتصر  لملم  ))الخصخصةالخصخصة((  مفهوممفهوم  تبنيتبني  إنإن            

  تأخذتأخذ  كانتكانت  التيالتي  السلميةالسلمية
الدولةالدولة  تملكتملك  علىعلى  يقوميقوم  الذيالذي  ،،  المخططالمخطط  القتصادالقتصاد  بنظامبنظام

  دوردور  وتقليصوتقليص  النتاجالنتاج  لمصادرلمصادر
ُتحسبُتحسب  كانتكانت  التيالتي  الدولالدول  تلكتلك  المرالمر  شملشمل  بلبل  ،،  الخاصالخاص  القطاعالقطاع

  اقتصاداقتصاد  معسكرمعسكر  ضمنضمن
،،  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة  مختلفمختلف  بتملكبتملك  للفرادللفراد  وتسمحوتسمح  ،،  السوقالسوق
  إدارةإدارة  تولتتولت  ولكنهاولكنها
أنشطةأنشطة  أوأو  العامةالعامة  المنافعالمنافع  اقتصادياتاقتصاديات  أنشطةأنشطة  وتملكوتملك

  واستغللواستغلل  تنميةتنمية  اقتصادياتاقتصاديات
هذاهذا  مناقشةمناقشة  الضروريالضروري  منمن  فإنفإن  ::  لهذالهذا  ،،  الطبيعيةالطبيعية  المواردالموارد
  الرؤيةالرؤية  وإبرازوإبراز  التوجهالتوجه

منهجمنهج  خللخلل  منمن  تصورتصور  استخلصاستخلص  يمكننايمكننا  وهلوهل  ،،  السلميةالسلمية
  إدارةإدارة  لكيفيةلكيفية  السلمالسلم

معمع  للقتصادللقتصاد  والفاعليةوالفاعلية  الكفايةالكفاية  تحقيقتحقيق  يتميتم  بحيثبحيث  القتصادالقتصاد
  الفردالفرد  حقوقحقوق  بإطاربإطار  احتفاظهاحتفاظه



 .  . ؟؟  المالالمال  تملكتملك  فيفي
السلمالسلم  فإنفإن  ::  سابقةسابقة  مقالتمقالت  فيفي  أوضحتأوضحت  أنأن  سبقسبق  كماكما            

  خاصةخاصة  أهميةأهمية  يعطييعطي
الكميةالكمية  حيثحيث  منمن  حدودحدود  بدونبدون  التملكالتملك  فيفي  الفردالفرد  وحقوحق  للمالللمال
  الحللالحلل  ضوابطضوابط  وفقوفق

 .  . الخرىالخرى  الشريعةالشريعة  مقاصدمقاصد  ومراعاةومراعاة  والحراموالحرام
يتعلقيتعلق  فيمافيما  والحتكاروالحتكار  الستغللالستغلل  منمن  الناسالناس  حمايةحماية  إنإن            

  المنافعالمنافع  علىعلى  بالحصولبالحصول
أوأو  ،،  والكهرباءوالكهرباء  الماءالماء  مثلمثل  خدميةخدمية  منافعمنافع  أكانتأكانت  سواءسواء  العامةالعامة
  المورالمور  منمن  ماديةمادية  منافعمنافع
 .  . خاصةخاصة  عنايةعناية  السلمالسلم  أولهاأولها  التيالتي
النظامالنظام  بهابها  يتميزيتميز  التيالتي  والركائزوالركائز  الملمحالملمح  أهمأهم  منمن  إنإن            

  ::  السلميالسلمي  القتصاديالقتصادي
التيالتي  القتصاديةالقتصادية  القطاعاتالقطاعات  وقوعوقوع  منمن  المجتمعالمجتمع  أفرادأفراد  حمايةحماية

  مجملهممجملهم  فيفي  الناسالناس  يحتاجهايحتاجها

وردتوردت  لقدلقد  ،،  الجماعيةالجماعية  أوأو  الفرديةالفردية  الماليةالمالية  القوىالقوى  قبضةقبضة  فيفي
  وضعتوضعت  أحاديثأحاديث  جملةجملة

بنبن  أبيضأبيض  رواهرواه  ماما :  : ذلكذلك  فمنفمن  ،،  التوجهالتوجه  لهذالهذا  العامالعام  الطارالطار
  الملحالملح  استقطعاستقطع  أنهأنه :  : حمالحمال
ّد  ملحملح  لهله  يقاليقال  الذيالذي ّدس بنبن  القرعالقرع  إنإن  ثمثم  ،،  لهله  فأقطعهفأقطعه  ،،  مأربمأرب  س

  أتىأتى  التميميالتميمي  حابسحابس
،،  اللهالله  رسولرسول  يايا :  : فقالفقال  ،،- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول

  فيفي  الملحالملح  وردتوردت  قدقد  إنيإني
وهووهو  ،،  أخذهأخذه  وردهورده  ومنومن  ،،  ماءماء  بهابها  ليسليس  بأرضبأرض  وهووهو  ،،  الجاهليةالجاهلية

ّد  الماءالماء  مثلمثل ّدالِع   ،،  الِع
حمالحمال  بنبن  أبيضأبيض- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول  فاستقالفاستقال

  ،،  الملحالملح  فيفي  قطيعتهقطيعته  فيفي
ُتك  قدقد  فقالفقال ُتكأقل رسولرسول  فقالفقال  ،،  صدقةصدقة  منيمني  تجعلهتجعله  أنأن  علىعلى  منهمنه  أقل

  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله
ّد  الماءالماء  مثلمثل  وهووهو  ،،  صدقةصدقة  منكمنك  هوهو  --وسلموسلم ّدالِع أخذهأخذه  وردهورده  منمن  ،،  الِع

      الحديثالحديث  فهذافهذا  ]]11[[
تمليكتمليك  أوأو  امتيازامتياز  منحمنح  يجوزيجوز  لل  أنهأنه :  : فيفي  تتمثلتتمثل  عامةعامة  قاعدةقاعدة  يضعيضع
  منمن  جماعةجماعة  أوأو  فردفرد

يحتاجيحتاج  المنتجالمنتج  هذاهذا  كانكان  إذاإذا  سلعيسلعي  أوأو  خدميخدمي  منتجمنتج  ليلي  الفرادالفراد
  إلإل  الناسالناس  عامةعامة  إليهإليه

عنهمعنهم  وتمنعوتمنع  ،،  حقوقهمحقوقهم  للناسللناس  تحفظتحفظ  معينةمعينة  شروطشروط  ضمنضمن
  منفعةمنفعة  وتحققوتحقق  ،،  الستغللالستغلل

 .  . المجتمعالمجتمع  لقتصادلقتصاد
رسولرسول  قالقال  ::  قالقال  عباسعباس  ابنابن  عنعن  رويروي  ماما  ذلكذلك  علىعلى  ويدلويدل            
  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله

والناروالنار  والكلوالكل  الماءالماء  فيفي  ::  ثلثثلث  فيفي  شركاءشركاء  المسلمونالمسلمون  ::  --وسلموسلم
      ،،  ]]22[[  حرامحرام  وثمنهوثمنه  ،،



الماءالماء  ::  يمنعنيمنعن  لل  ثلثثلث  ::  هريرةهريرة  أبيأبي  عنعن  أخرىأخرى  روايةرواية  وفيوفي
        ]]33[[  والناروالنار  ،،  والكلوالكل
استغللاستغلل  يكونيكون  أنأن  ضرورةضرورة  ::  تؤكدتؤكد  مجملهامجملها  فيفي  الحاديثالحاديث  وهذهوهذه

  التيالتي  العامةالعامة  المنافعالمنافع
بيعبيع  أوأو  طبيعيةطبيعية  مواردموارد  استغللاستغلل  أكانتأكانت  سواءسواء  ؛؛  الناسالناس  إليهاإليها  يحتاجيحتاج
 :  : مثلمثل  عامةعامة  منافعمنافع
ضمنضمن  غيرهاغيرها  أوأو  ،،  التعليمالتعليم  أوأو  ،،  المواصلتالمواصلت  أوأو  ،،  الكهرباءالكهرباء  منفعةمنفعة
  بحيثبحيث  ،،  العدلالعدل  نطاقنطاق

المنتجةالمنتجة  المادةالمادة  فيفي  التحكمالتحكم  إلىإلى  المنافعالمنافع  هذههذه  بيعبيع  منحمنح  يؤدييؤدي  لل
  الخدمةالخدمة  أوأو  المنفعةالمنفعة  أوأو

التيالتي  والسسوالسس  القواعدالقواعد  وضعوضع  المرالمر  وليولي  علىعلى  وأنوأن  ،،  المقدمةالمقدمة
  أنأن  بدونبدون  المةالمة  حقحق  تحفظتحفظ
المجتمعالمجتمع  اقتصاداقتصاد  وحرمانوحرمان  استغللهااستغللها  تعطيلتعطيل  إلىإلى  ذلكذلك  يؤدييؤدي

  الوقتالوقت  وفيوفي  ،،  منهامنها  المسلمالمسلم
يؤكدهيؤكده  والذيوالذي  إليهإليه  أشرتأشرت  الذيالذي  النبويالنبوي  بالتوجيهبالتوجيه  اللتزاماللتزام  نفسهنفسه
ًا ًاأيض   داودداود  أبوأبو  رواهرواه  ماما  أيض

قدمناقدمنا  ::  قالتقالت  ،،  مخرمةمخرمة  بنتبنت  قيلةقيلة  عنعن  ،،  الكبيرالكبير  فيفي  والطبرانيوالطبراني
  صلىصلى--  اللهالله  رسولرسول  علىعلى
بنبن  حريثحريث  ::  تعنيتعني  ،،  صاحبيصاحبي  فقدمفقدم  قالتقالت  ،،  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله

وعلىوعلى  عليهعليه  السلمالسلم  علىعلى  فبايعهفبايعه      ،،  وائلوائل  بنبن  بكربكر  وافدوافد  حسانحسان
      وبينوبين  بيننابيننا  اكتباكتب  ،،  اللهالله  رسولرسول  يايا  ::  قالقال  ثمثم  ،،  قومهقومه

أوأو  مسافرمسافر  إلإل  أحدأحد  منهممنهم  إليناإلينا  يجاوزهايجاوزها  ألأل :  : بالدهناءبالدهناء  تميمتميم  بنيبني
  اكتباكتب   : :فقالفقال  ،،  مجاورمجاور

وهيوهي  بيبي  شخصشخص  بهابها  لهله  أمرأمر  قدقد  رأيتهرأيته  فلمافلما  ،،  بالدهناءبالدهناء  غلمغلم  يايا  لهله
  ،،  وداريوداري  وطنيوطني
إذإذ  الرضالرض  منمن  السويةالسوية  يسألكيسألك  لملم  إنهإنه  ،،  اللهالله  رسولرسول  يايا  ::  فقلتفقلت
  هذههذه  هيهي  إنماإنما  ،،  سألكسألك

ُد  عندكعندك  الدهناءالدهناء ّي ُدُمَق ّي تميمتميم  ونساءونساء  ،،  الغنمالغنم  ومرعىومرعى  ،،  الجملالجمل  ُمَق
  ::  قالقال  ،،  ذلكذلك  وراءوراء  وأبناؤهاوأبناؤها

،،  المسلمالمسلم  أخوأخو  المسلمالمسلم  ،،  المسكينةالمسكينة  صدقتصدقت  ،،  غلمغلم  يايا  أمسكأمسك
  ،،  والشجروالشجر  الماءالماء  يسعهمايسعهما

قاعدةقاعدة  يضعيضع  الحديثالحديث  هذاهذا  إنإن  ،،  ]]44[[  الفتانالفتان  علىعلى  ويتعاونانويتعاونان
      التنظيمالتنظيم  فيفي  عامةعامة

عامةعامة  منفعةمنفعة  أوأو  موردمورد  تخصيصتخصيص  يجوزيجوز  لل  بأنهبأنه  ::  وذلكوذلك  ،،  القتصاديالقتصادي
  الناسالناس  منمن  لفئةلفئة
الضرارالضرار  إلىإلى  يؤدييؤدي  سوفسوف  التخصيصالتخصيص  هذاهذا  كانكان  إذاإذا  أخرىأخرى  دوندون

  مثلمثل  وإنوإن  ،،  بالخرينبالخرين
 .  . المجتمعالمجتمع  فيفي  والمشاكلوالمشاكل  الفتنالفتن  تثيرتثير  الجراءاتالجراءات  هذههذه
المواردالموارد  تملكتملك  منمن  تحدتحد  التيالتي  السابقةالسابقة  الدلةالدلة  ضوءضوء  علىعلى            

المنافعالمنافع  استغللاستغلل  تملكتملك  وكذلكوكذلك      ،،  العامالعام  النفعالنفع  ذاتذات  الطبيعيةالطبيعية
      أوأو  تملكتملك  إقطاعإقطاع  أكانأكان  سواءسواء  إقطاعهاإقطاعها  ومنعومنع  العامةالعامة



الذيالذي  التصورالتصور  هوهو  ماما  ::  تساؤلتساؤل  هناهنا  يثوريثور  ،،  منفعةمنفعة  استغللاستغلل  إقطاعإقطاع
  لحللحل  السلمالسلم  يطرحهيطرحه
أنشطةأنشطة  وإدارةوإدارة  للمجتمعللمجتمع  المتاحةالمتاحة  المواردالموارد  استغللاستغلل  مشكلةمشكلة

  ،،  العامةالعامة  المنافعالمنافع  اقتصادياتاقتصاديات
استغللاستغلل  تمليكتمليك  أوأو  ،،  الشياءالشياء  هذههذه  تملكتملك  تشجيعتشجيع  إطارإطار  وفقوفق

  ،،  العامةالعامة  الخدماتالخدمات  منافعمنافع
،،  والهاتفوالهاتف  ،،  الكهرباءالكهرباء :  : مثلمثل  إليهاإليها  الناسالناس  يحتاجيحتاج  التيالتي

  منمن  ذلكذلك  وغيروغير  ....  والمواصلتوالمواصلت
  ؟؟  الناسالناس  إليهاإليها  يحتاجيحتاج  التيالتي  الخدميةالخدمية  المنافعالمنافع

النظامالنظام  بهابها  يتميزيتميز  التيالتي  الشموليةالشمولية  التكامليةالتكاملية  النظرةالنظرة  إنإن            
  النظمةالنظمة  بقيةبقية  عنعن  السلميالسلمي

منمن  وذلكوذلك  ،،  بالحلولبالحلول  السلمالسلم  لشريعةلشريعة  الدارسالدارس  تمدتمد  البشريةالبشرية
  المباشرةالمباشرة  الدراسةالدراسة  خللخلل

المخارجالمخارج  فيهمافيهما  فيجدفيجد  ،،  ))والسنةوالسنة  القرآنالقرآن((  التشريعالتشريع  لمصدريلمصدري
  قدقد  إشكالإشكال  ليلي  العمليةالعملية
 .  . العمليالعملي  أوأو  التنظيريالتنظيري  المجالالمجال  فيفي  ذلكذلك  أكانأكان  سواءسواء  ،،  يعترضهيعترضه

بينبين  التوفيقالتوفيق  يتميتم  كيفكيف   : :هيهي  تواجهناتواجهنا  قدقد  التيالتي  الشكاليةالشكالية  إنإن            
  استغللاستغلل  فيفي  الرغبةالرغبة

الكفاءةالكفاءة  وتحقيقوتحقيق  ،،  الناسالناس  حاجاتحاجات  وإشباعوإشباع  ،،  المتاحةالمتاحة  المواردالموارد
  إدارةإدارة  فيفي  والفعاليةوالفعالية
. .   ؟؟  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة

 :  : التيالتي  اتباعاتباع  فيفي  يتمثليتمثل  الشكاليةالشكالية  هذههذه  معالجةمعالجة  إنإن            
ومشاركةومشاركة  ،،  الدولةالدولة  بيدبيد  الطبيعيةالطبيعية  المواردالموارد  ملكيةملكية  أصلأصل  إبقاءإبقاء            

  استثماراستثمار  فيفي  الدولةالدولة
ًا  باعتبارهمباعتبارهم  للفرادللفراد  الفرصةالفرصة  إتاحةإتاحة  معمع  ،،  المواردالموارد  هذههذه ًاعنصر منمن  عنصر

  النتاجالنتاج  عناصرعناصر
معمع  ،،  المواردالموارد  هذههذه  استغللاستغلل  فيفي  بالمشاركةبالمشاركة  ))العملالعمل  عنصرعنصر  وهووهو((

  المالالمال  رأسرأس  إشراكإشراك
الدولةالدولة  قيامقيام :  : طريقطريق  عنعن  الموالالموال  رؤوسرؤوس  استغللاستغلل  خللخلل  منمن

  الثابتةالثابتة  الصولالصول  بتوفيربتوفير
بواسطةبواسطة  النشاطالنشاط  ممارسةممارسة  علىعلى  العملالعمل  قوةقوة  تساعدتساعد  التيالتي

  النتاجيةالنتاجية  العمليةالعملية  فيفي  المشاركةالمشاركة
توفيرتوفير  ::  خللخلل  منمن  الموالالموال  رؤوسرؤوس  أصحابأصحاب  ومشاركةومشاركة  ،،  بالعملبالعمل
  الموالالموال  رؤوسرؤوس

البخاريالبخاري  رواهرواه  ماما  الولالول  ::  بدليلينبدليلين  ذلكذلك  علىعلى  ُيستدلُيستدل  ،،  التشغيليةالتشغيلية
  بنبن  قيسقيس  عنعن  ،،  مرسلًمرسلً
إلإل  هجرةهجرة  بيتبيت  أهلأهل  بالمدينةبالمدينة  ماما  ::  قالقال  جعفرجعفر  أبيأبي  عنعن  مسلممسلم

  الثلثالثلث  علىعلى  يزرعونيزرعون
،،  مسعودمسعود  بنبن  اللهالله  وعبدوعبد  ،،  مالكمالك  بنبن  وسعدوسعد  عليعلي  وزارعوزارع  ،،  والربعوالربع
وآلوآل  ،،  بكربكر  أبيأبي  وآلوآل  ،،  وعروةوعروة  ،،  والقاسموالقاسم      ،،  العزيزالعزيز  عبدعبد  بنبن  وعمروعمر
      وقالوقال  ،،  سيرينسيرين  وابنوابن  ،،  عليعلي  وآلوآل  ،،  عمرعمر



يزيديزيد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  أشاركأشارك  كنتكنت  ::  السودالسود  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد
  وعاملوعامل  ،،  الزرعالزرع  فيفي
،،  الشطرالشطر  فلهفله  عندهعنده  منمن  بالبذربالبذر  عمرعمر  جاءجاء  إنإن :  : علىعلى  الناسالناس  عمرعمر
  فلهمفلهم  بالبذربالبذر  جاؤواجاؤوا  وإنوإن
أجلىأجلى  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  أنأن :  : سننهسننه  فيفي  البيهقيالبيهقي  وأشاروأشار  ،،  ]]55[[  كذاكذا

      واشترىواشترى  نجراننجران  أهلأهل
خيبرخيبر  وأهلوأهل  وتيماءوتيماء  ضمكضمك  أهلأهل  وأجلىوأجلى  ،،  وأموالهموأموالهم  عقرهمعقرهم

  ،،  منبهمنبه  بنبن  يعلىيعلى  واستعملواستعمل
،،  عمرعمر  منمن  والحديدوالحديد  والبقروالبقر  البذرالبذر  كانكان  إنإن: :   علىعلى  البياضالبياض  فأعطىفأعطى

  ولهمولهم  الثلثانالثلثان  فلعمرفلعمر
والعنبوالعنب  النخلالنخل  وأعطىوأعطى  ،،  الشطرالشطر  فلهمفلهم  منهممنهم  كانكان  وإنوإن  ،،  الثلثالثلث
  الثلثينالثلثين  لعمرلعمر  أنأن  علىعلى
 .  . الثلثالثلث  ولهمولهم
رسولرسول  فعلفعل  منمن  مستمدمستمد  ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((  عمرعمر  عملعمل  إنإن            
      عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله

اللهالله  رضيرضي((  عمرعمر  ابنابن  عنعن  ومسلمومسلم  البخاريالبخاري  روىروى  فقدفقد  ؛؛  --وسلموسلم
      رسولرسول  أنأن) : ) : عنهماعنهما

أنأن  علىعلى  ؛؛  لليهودلليهود  خيبرخيبر  أعطىأعطى  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله
هذاهذا  إنإن  ]]66[[  منهامنها  يخرجيخرج  ماما  شطرشطر  ولهمولهم          ،،  ويزرعوهاويزرعوها  يعملوهايعملوها
؛؛- - وسلموسلم  عليهعليه              اللهالله  صلىصلى--  اللهالله  رسولرسول  فعلهفعله  الذيالذي  المنهجالمنهج
ًا  ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  ذلكذلك  فيفي  وتبعهوتبعه ًاتطبيق تطبيق
فيفي  مهمةمهمة  قاعدةقاعدة  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله      رسولرسول  لعمللعمل
استثماراستثمار  بكيفيةبكيفية      يتعلقيتعلق  فيمافيما  السلميالسلمي  القتصادالقتصاد  إدارةإدارة

الفرديةالفردية  المبادأةالمبادأة  روحروح  علىعلى  البقاءالبقاء  معمع  النتاجالنتاج  عناصرعناصر  واستغللواستغلل
يحدديحدد) ) عنهعنه  اللهالله  رضيرضي ( (عمرعمر  َفِفْعُلَفِفْعُل  ،،  البيروقراطيةالبيروقراطية  عنعن      والبعدوالبعد

ًا  لنالنا ًامنهج ممارستهممارسته  إنإن  بلبل  ،،  العصرالعصر  هذاهذا      فيفي  ممارستهممارسته  يمكنيمكن  منهج
ًا  تحلتحل  سوفسوف ًاكثير بإيجادبإيجاد      منهامنها  يتعلقيتعلق  فيمافيما  المشاكلالمشاكل  منمن  كثير

؛؛  الضرائبالضرائب  فرضفرض  إلىإلى  اللجوءاللجوء  بدونبدون  للدولةللدولة  الماليةالمالية  المواردالموارد
النتاجالنتاج  مستلزماتمستلزمات  بتوفيربتوفير  الدولةالدولة  قيامقيام          خللخلل  منمن  وذلكوذلك

ًا  يعرفيعرف  ماما  بتوفيربتوفير ًامحاسبي وتفويضوتفويض          الثابتة،الثابتة،  بالصولبالصول  محاسبي
خللخلل  منمن  المةالمة  أفرادأفراد  إلىإلى  الطبيعيةالطبيعية  المواردالموارد  هذههذه  استغللاستغلل
      حقحق  إعطائهمإعطائهم

يكونيكون  أنأن  علىعلى  ،،  الدارةالدارة  كيفيةكيفية  فيفي  تدخلتدخل  بدونبدون  الستغللالستغلل
ًا  الدولةالدولة  نصيبنصيب ًامربوط       مربوط

فيفي  تتدخلتتدخل  لل  الحالةالحالة  هذههذه  فيفي  فالدولةفالدولة  ،،  بالربحبالربح  وليسوليس  بالنتاجبالنتاج
      ،،  النشاطالنشاط  إدارةإدارة  كيفيةكيفية
ًا  يكونيكون  الدخلالدخل  منمن  نسبةنسبة  علىعلى  تتحصلتتحصل  ولكنهاولكنها ًامصدر مصادرمصادر  منمن  مصدر

      ،،  العامةالعامة  الوارداتالواردات
المواردالموارد  لهذهلهذه  الستغللالستغلل  حققناحققنا  قدقد  نكوننكون  السلوبالسلوب  وبهذاوبهذا

      الكفايةالكفاية  يحققيحقق  الذيالذي  بالسلوببالسلوب
ًا  الداريةالدارية  والفعاليةوالفعالية ًابعيد ،،  النشاطالنشاط  إدارةإدارة  فيفي  الدولةالدولة  تدخلتدخل  عنعن  بعيد
      يمكنيمكن  نفسهنفسه  والشيءوالشيء



ً  ،،  العامةالعامة  المنافعالمنافع  خدماتخدمات  أنشطةأنشطة  علىعلى  تطبيقهتطبيقه حقحق  ::  فمثلًفمثل
      ،،  البريالبري  أوأو  الجويالجوي  النقلالنقل
ًا  تجعلهتجعله  أنأن  للدولةللدولة  يمكنيمكن ًامورد ًا  مورد ّي ًامال ّي نفسهنفسه  الوقتالوقت  وفيوفي  ،،  لهالها  مال

      ،،  الدارةالدارة  فيفي  الكفاءةالكفاءة  تتحققتتحقق
،،  النشاطالنشاط  إدارةإدارة  تمليكتمليك  عليهعليه  نطلقنطلق  أنأن  يمكنيمكن  ماما  خللخلل  منمن

          بإنشاءبإنشاء :  : مثلًمثلً  الدولةالدولة  فتقومفتقوم
لنقللنقل  ذلكذلك  أكانأكان  سواءسواء  العرباتالعربات  وتوفيروتوفير  الحديديةالحديدية  السككالسكك
 :    :   أيأي  ،،  الركابالركاب  أوأو  البضائعالبضائع

علىعلى  المنفعةالمنفعة  هذههذه  تشغيلتشغيل  إدارةإدارة  عرضعرض  ثمثم  ،،  الثابتةالثابتة  الصولالصول  توفيرتوفير
يتناسبيتناسب  العامالعام  الدخلالدخل  منمن  جزءجزء  مقابلمقابل          ،،  الشركاتالشركات  أوأو  الفرادالفراد

      أنأن  ::  أيأي  ،،  ثابتةثابتة  أصولأصول  منمن  صرفصرف  ماما  معمع
الثابتةالثابتة  الصولالصول  قيمةقيمة  يعادليعادل  الدخلالدخل  منمن  الدولةالدولة  نصيبنصيب  يكونيكون

  النشاطالنشاط  هذهذ  فيفي  المستثمرةالمستثمرة
ًا  تكونتكون  إضافيةإضافية  ونسبةونسبة ًاعائد ًا  ليكونليكون  ؛؛  الدولةالدولة  مالمال  لستثمارلستثمار  عائد ًامورد مورد

  الخزينةالخزينة  مواردموارد  منمن
::  الولالول  ::  أمرينأمرين  تحققتحقق  الدولةالدولة  فإنفإن  ::  السلوبالسلوب  بهذابهذا  ،،  العامةالعامة
  يحتاجيحتاج  التيالتي  الخدمةالخدمة  توفيرتوفير
ماليمالي  عائدعائد  وتحقيقوتحقيق  ،،  الطبيعيةالطبيعية  المواردالموارد  واستغللواستغلل  الناسالناس  إليهاإليها
ًا  يكونيكون ًارافد   روافدروافد  منمن  رافد

 .  . العامةالعامة  اليراداتاليرادات
عنعن  والبعدوالبعد  القتصاديةالقتصادية  الفعاليةالفعالية  تحقيقتحقيق  ::  الثانيالثاني            

  إدارةإدارة  فيفي  الحكوميةالحكومية  البيروقراطيةالبيروقراطية

ورأسورأس  البشريةالبشرية  القوىالقوى  تحفيزتحفيز :  : خللخلل  منمن  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة
َبل  منمن  المتاحالمتاح  المالالمال َبلق   ق
هوهو  الذيالذي  القتصاديالقتصادي  للنشاطللنشاط  الفعاليةالفعالية  لتحقيقلتحقيق  ،،  المةالمة  أفرادأفراد
 .  . الرأسماليالرأسمالي  النظامالنظام  ميزةميزة
متعددةمتعددة  ورواياتوروايات  عدةعدة  بطرقبطرق  رواهرواه  ماما  ::  الثانيالثاني  الدليلالدليل            

  بنبن  القاسمالقاسم  عبيدعبيد  أبوأبو  الحافظالحافظ
ًا  أوردأورد  فقدفقد  ،،  الموالالموال  كتابهكتابه  فيفي  سلمسلم ًاعدد حولحول  النصوصالنصوص  منمن  عدد

  بنبن  عمرعمر  ارتآِهارتآِه  ماما
يتعلقيتعلق  فيمافيما  الصحابةالصحابة  عليهعليه  ووافقهووافقه) ) عنهعنه  اللهالله  رضيرضي ( (الخطابالخطاب

  منمن  المفتوحةالمفتوحة  بالراضيبالراضي
ًا  إبقائهاإبقائها ًاملك ًا  ملك ًاعاّم روىروى  فقدفقد  ؛؛  عليهاعليها  الخراجالخراج  ووضعووضع  ،،  للمسلمينللمسلمين  عاّم

  التميميالتميمي  إبراهيمإبراهيم  عنعن
بيننابيننا  اقسمهاقسمه :  : لعمرلعمر  قالواقالوا  السوادالسواد  المسلمونالمسلمون  فتحفتح  لمالما  ::  قالقال  أنهأنه

  ،،  عنوةعنوة  افتتحناهافتتحناه  فإنافإنا  ،،
؟؟  المسلمينالمسلمين  منمن  بعدكمبعدكم  جاءجاء  لمنلمن  فمنفمن :  : وقالوقال  فأبىفأبى :  : قالقال

  تفاسدواتفاسدوا  أنأن  قسمتهقسمته  إنإن  وأخافوأخاف
،،  أراضيهمأراضيهم  فيفي  السوادالسواد  أهـلأهـل  فأقرفأقر  ::  قالقال  ،،  المياهالمياه  فيفي  بينكمبينكم

  رؤوسهمرؤوسهم  علىعلى  وضربوضرب
إنإن. .   ]]77[[  بينهمبينهم  يقسمهايقسمها  ولمولم  ،،  الخراجالخراج  أراضيهمأراضيهم  وعلىوعلى  الجزيةالجزية
      رضيرضي ( (عمرعمر  تصرفتصرف



إنماإنما  ،،  عليهاعليها  خراجخراج  وتحصيلوتحصيل  للمسلمينللمسلمين  الرضالرض  بإبقاءبإبقاء  ))عنهعنه  اللهالله
  توفيرتوفير  منهمنه  هدفهدف

بنبن  زيدزيد  عنعن  البخاريالبخاري  أخرجهأخرجه  ماما  بدليلبدليل  ،،  للدولةللدولة  الماليةالمالية  المواردالموارد
 :  : قالقال  أبيهأبيه  عنعن  أسلمأسلم

إلإل  قريةقرية  افتتحتافتتحت  ماما  الناسالناس  آخرآخر  لوللول   : :قالقال  عمرعمر  سمعتسمعت
  --  اللهالله  رسولرسول  قسمقسم  كماكما  قسمتهاقسمتها

عمرعمر  عليهاعليها  بنىبنى  التيالتي  فالعلةفالعلة  ،،  ]]88[[  خيبرخيبر  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى
      ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((

ًا  واتخاذهواتخاذه  اجتهادهاجتهاده ًاقرار ًا  بجعلهابجعلها  الرضالرض  بوقفبوقف  قرار ًاملك للمسلمينللمسلمين  ملك
  علىعلى  العملالعمل  هوهو :  : عامةعامة

علىعلى  منهمنه  الصرفالصرف  يتميتم  حتىحتى  ،،  الدولةالدولة  لدخللدخل  دائمدائم  مصدرمصدر  توفيرتوفير
  هذاهذا  ،،  المجتمعالمجتمع  شؤونشؤون

كانكان  إنماإنما  ،،  حكمهحكمه) ) عنهعنه  اللهالله  رضيرضي ( (عمرعمر  عليهعليه  بنىبنى  الذيالذي  الجتهادالجتهاد
ًء ًءبنا   استشارةاستشارة  علىعلى  بنا

القاسمالقاسم  عبيدعبيد  أبوأبو  الحافظالحافظ  أوردأورد  فقدفقد  ،،  الصحابةالصحابة  وعلماءوعلماء  الفقهاءالفقهاء
  أخرىأخرى  روايةرواية  سلمسلم  بنبن
أبيأبي  بنبن  اللهالله  عبدعبد  أخبرنيأخبرني  ::  قالقال  ،،  بسندهبسنده  الموضوعالموضوع  هذاهذا  عنعن

  عمرعمر  قدمقدم :  : قالقال  ،،  قيسقيس
::  معاذمعاذ  لهله  فقالفقال  ،،  المسلمينالمسلمين  بينبين  الرضالرض  قسمقسم  فأرادفأراد  الجابيهالجابيه

ًا  واللهوالله ًاإذ الربعالربع  صارصار  قسمتهاقسمتها  إنإن  إنكإنك      ؛؛  !!  تكرهتكره  ماما  ليكوننليكونن  إذ
      إلىإلى  ذلكذلك  فيصيرفيصير  ،،  يبدونيبدون  مممم  القومالقوم  أيديأيدي  فيفي  العظيمالعظيم
منمن  يسدونيسدون  قومقوم  بعدهمبعدهم  منمن  يأتييأتي  ثمثم  ،،  المرأةالمرأة  أوأو  الواحدالواحد  الرجلالرجل

ًا  السلمالسلم ّد ًاس ّد       لل  وهموهم  ،،  س
ًا  يجدونيجدون ًاشيئ ًا  فانظرفانظر  ،،  شيئ ًاأمر .     .       ]]99[[  وآخرهموآخرهم  أولهمأولهم  ليسعليسع  أمر

ًا             ًاووفق للصحابيللصحابي  الثاقبةالثاقبة  النظرةالنظرة  وتلكوتلك  التعليلالتعليل  لذلكلذلك  ووفق
  رضيرضي((  جبلجبل  بنبن  معاذمعاذ  الجليلالجليل

الرضالرض  فأبقىفأبقى  ،،  الرضالرض  بإبقاءبإبقاء  قرارهقراره  عمرعمر  اتخذاتخذ) : ) : عنهعنه  اللهالله
  مالمال  لبيتلبيت  ريعهاريعها  يجبييجبي

يتعلقيتعلق  فيمافيما  الجراءالجراء  بهذابهذا  الخذالخذ  يمكنيمكن  فهلفهل  ،،  المسلمينالمسلمين
  تحتاجتحتاج  التيالتي  البورالبور  بالراضيبالراضي

وتنالوتنال  ،،  للمستغلينللمستغلين  وتهيئهاوتهيئها  ،،  بذلكبذلك  الدولةالدولة  فتقومفتقوم  ،،  إصلحإصلح  إلىإلى
ًا ًاجزء   معمع  ،،  إنتاجهاإنتاجها  منمن  جزء
::  وكذاوكذا  ،،  إقطاعهاإقطاعها  وعدموعدم  ،،  القادمةالقادمة  الجيالالجيال  لصالحلصالح  الرضالرض  إبقاءإبقاء

  بتمليكبتمليك  يختصيختص  ماما
::  هوهو  هناهنا  يثوريثور  الذيالذي  السؤالالسؤال  لكنلكن. .   ؟؟  العامةالعامة  المنافعالمنافع  استغللاستغلل

  بينبين  التوفيقالتوفيق  يمكنيمكن  كيفكيف
أمرأمر  وليولي  إقطاعإقطاع  جوازجواز  إلىإلى  أشارتأشارت  التيالتي  والنصوصوالنصوص  هذاهذا

  قبلقبل  الرضالرض  تمليكتمليك  المسلمينالمسلمين
بنبن  هاشمهاشم  رواهرواه  الذيالذي :  : الحديثالحديث  فيفي  جاءجاء  ماما  حسبحسب  ،،  إحيائهاإحيائها

      رسولرسول  أنأن  أبيهأبيه  عنعن  عروةعروة
ًا  أحياأحيا  منمن  ::  قالقال  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله ًاأرض فهيفهي  ميتةميتة  أرض

      ظالمظالم  لعرقلعرق  وليسوليس  لهله



ًا  أعمرأعمر  منمن  ::  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  وقولهوقوله  ،،  ]]1010[[  حقحق ًاأرض أرض
بكربكر  أبيأبي  بنبن  اللهالله  عبدعبد  رواهرواه  وماوما  ،،  ]]1111[[  أحقأحق          فهوفهو  لحدلحد  ليستليست

صلىصلى--  اللهالله  رسولرسول  إلىإلى          المزنيالمزني  الحارثالحارث  بنبن  بللبلل  جاءجاء  ::  قالقال
ًا  فاستقطعهفاستقطعه  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله ًاأرض عريضةعريضة  طويلةطويلة  لهله  فقطعهافقطعها  أرض

رسولرسول  استقطعتاستقطعت  إنكإنك  ،،  بللبلل  يايا  ::  لهله  قالقال  عمرعمر  وليولي  فلمافلما      ،،
ًا  --وسلموسلم      عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله ًاأرض لكلك  قطعهاقطعها  عريضةعريضة  طويلةطويلة  أرض

ًا  ليمنعليمنع  يكنيكن  لملم-   -   وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول  وإنوإن  ،، ًاشيئ شيئ
::  قالقال  ،،  أجلأجل  ::  فقالفقال  ،،  يديكيديك  فيفي  ماما  تطيقتطيق  لل  وإنكوإنك  ،،  يسألهيسأله
إليناإلينا  فادفعهفادفعه  تطقتطق  ومالمومالم  ،،  فأمسكهفأمسكه  منهامنها  عليهعليه  قويتقويت      ماما  انظرانظر

شيءشيء  ؛؛  واللهوالله  أفعلأفعل      لل :  : فقالفقال  ،،  المسلمينالمسلمين  بينبين  نقسمهنقسمه
 : :عمرعمر  فقالفقال  ،،- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول  اقتطعنيهاقتطعنيه

بينبين  فقسمهفقسمه  عمارتهعمارته  عنعن  عجزعجز  ماما  منهمنه  فأخذفأخذ  ،،  لتفعلنلتفعلن      واللهوالله
      .  .    ]]1212[[  المسلمينالمسلمين

إبقاءإبقاء  وحقوحق  الراضيالراضي  ملكيةملكية  إبقاءإبقاء  بفكرةبفكرة  الخذالخذ  إنإن            
  خدماتخدمات  أنشطةأنشطة  استغللاستغلل
ًا  للدولةللدولة  المنافعالمنافع ًاقياس البلدالبلد  أراضيأراضي  معمع  عمرعمر  عملهعمله  ماما  علىعلى  قياس

  مصلحةمصلحة  يحققيحقق  ،،  المفتوحةالمفتوحة
ُملكتُملكت  قدقد  أكانتأكانت  سواءسواء  البورالبور  الراضيالراضي  محدوديةمحدودية  ::  حيثحيث  ؛؛  عامةعامة
  وهجرتوهجرت  الماضيالماضي  فيفي

يقتصريقتصر  أنأن  علىعلى  ،،  وإحياؤهاوإحياؤها  تملكهاتملكها  يتميتم  لملم  أوأو  ،،  مالكهامالكها  يعرفيعرف  ولول
  يتميتم  ماما  علىعلى  القطاعالقطاع
استئجاراستئجار  إقطاعإقطاع  القطاعالقطاع  يكونيكون  وأنوأن  ،،  السكنىالسكنى  لغراضلغراض  إقطاعهإقطاعه

  إقطاعإقطاع  إنهإنه :  : أيأي  ،،
َطع  وإنوإن  ،،  بالستغللبالستغلل  مشروطمشروط َتْق َطعللُمس َتْق ،،  ويتصرفويتصرف  يتملكيتملك  أنأن  لهله  للُمس

  قدرتهقدرته  بشرطبشرط  لكنلكن
منمن  الذيالذي  مجالهمجاله  فيفي  واستثمارهواستثماره  واستمراريتهواستمراريته  الستغللالستغلل  علىعلى
  حالةحالة  فيفي  أماأما  ،،  منحمنح  أجلهأجله
عنعن  وعجزوعجز  استقطعهاستقطعه  منمن  بعدبعد  تملكهتملكه  منمن  أوأو  لهله  أقطعأقطع  منمن  عجزعجز

  ملكيةملكية  فترجعفترجع  ::  استغللهاستغلله
أصولأصول  وجودوجود  عدمعدم  حالةحالة  فيفي  وذلكوذلك  ،،  الدولةالدولة  إلىإلى  الصلالصل

  علىعلى  موضوعةموضوعة  استثماريةاستثمارية
موضوعةموضوعة  أصولأصول  وجودوجود  حالةحالة  فيفي  وأماوأما  ،،  المقطوعةالمقطوعة  الرضالرض
  منمن  الستفادةالستفادة  لغرضلغرض
يعطىيعطى  أنأن  علىعلى  استغللهااستغللها  علىعلى  يقدريقدر  لمنلمن  فتمنحفتمنح  ::  الرضالرض
  علىعلى  القادرالقادر  غيرغير  المالكالمالك

ًا  الستغللالستغلل ًاجزء وفقوفق  الموضوعةالموضوعة  الصولالصول  هذههذه  لقاءلقاء  النتاجالنتاج  منمن  جزء
  الشرعيةالشرعية  القاعدةالقاعدة

أحاديثأحاديث  نصوصنصوص  سريانسريان  علىعلى  نبقينبقي  وبهذاوبهذا  ،،  ضرارضرار  ولول  لضررلضرر
  وفيوفي  ،،  القطاعالقطاع

بهذابهذا  والخذوالخذ  ،،  إقطاعهاإقطاعها  بحجةبحجة  الرضالرض  تعطيلتعطيل  عدمعدم  نفسهنفسه  الوقتالوقت
  فهمهفهمه  استنداستند  قدقد  الرأيالرأي



عنعن  حميدحميد  بنبن  اللهالله  عبيدعبيد  عنعن  داودداود  وأبووأبو  الدارقطنيالدارقطني  رواهرواه  ماما  إلىإلى
  الحميديالحميدي  الرحمنالرحمن  عبدعبد
--وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله  رسولرسول  أنأن  حدثهحدثه  الشعبيالشعبي  عامرعامر  أنأن

  قدقد  دابةدابة  وجدوجد  منمن  ::  قالقال
فأحياهافأحياها  الرجلالرجل  فأخذهافأخذها  فسيبوهافسيبوها  يعلفوهايعلفوها  أنأن  أهلهاأهلها  عنهاعنها  عجزعجز
      ويمكنويمكن  ،،  ]]1313[[  لهله  فهيفهي

وغيروغير  المستقطعةالمستقطعة  الراضيالراضي  الحديثالحديث  هذاهذا  علىعلى  يقاسيقاس  أنأن
  لل  مملوكمملوك  أصلأصل  وأيوأي  المستغلةالمستغلة

لمنلمن  بمنحهبمنحه  الدولةالدولة  تقومتقوم  بأنبأن  ،،  استغللهاستغلله  عنعن  مالكهمالكه  لعجزلعجز  يستغليستغل
  ؛؛  استغللهاستغلله  علىعلى  يقدريقدر
العامةالعامة  والمصلحةوالمصلحة  العدالةالعدالة  تحققتحقق  تنظيميةتنظيمية  إجراءاتإجراءات  وفقوفق

  ..  المسلمالمسلم  للمجتمعللمجتمع
ًا             ًاثاني للمواردللموارد  السلعيةالسلعية  المنتجاتالمنتجات  بيعبيع  أسعارأسعار  علىعلى  الرقابةالرقابة  ::  ثاني

  والمنافعوالمنافع  الطبيعيةالطبيعية
تشغيلتشغيل  خللخلل  منمن  منافعهامنافعها  تملكتملك  الفرادالفراد  ُمنحُمنح  التيالتي  ،،  الخدميةالخدمية

  بوساطةبوساطة  النشطةالنشطة  هذههذه
السعارالسعار  هذههذه  ُتراعيُتراعي  بحيثبحيث  ،،  المالالمال  ورأسورأس  بالعملبالعمل  أوأو  العملالعمل

  بهذهبهذه  المنتفعينالمنتفعين  مصلحةمصلحة
يقوميقوم  لمنلمن  مجزمجز  عائدعائد  وتحقيقوتحقيق  ،،  ناحيةناحية  منمن  والخدماتوالخدمات  السلعالسلع

  أكانأكان  سواءسواء  ،،  بالستثماربالستثمار
هذههذه  تشغيلتشغيل  لدارةلدارة  ،،  الجهدالجهد  أوأو  ،،  المالالمال  تقديمتقديم  خللخلل  منمن  ذلكذلك

  منمن  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة
 .  . أخرىأخرى  ناحيةناحية
تحديدتحديد  فيفي  التدخلالتدخل  يجوزيجوز  هلهل :  : هناهنا  يبرزيبرز  الذيالذي  والسؤالوالسؤال            

  تسعيرتسعير  ::  أيأي  ،،  السعارالسعار
حالةحالة  فيفي  التدخلالتدخل  هذاهذا  حدودحدود  هيهي  وماوما  ؟؟  والخدماتوالخدمات  المنتجاتالمنتجات

  هيهي  وماوما  ،،  ؟؟  جوازهجوازه
مصالحمصالح  لحمايةلحماية  التوازنالتوازن  لتحقيقلتحقيق  فعاليةفعالية  أكثرأكثر  هيهي  التيالتي  الوسائلالوسائل

  ،،  ناحيةناحية  منمن  المستهلكينالمستهلكين
النشطةالنشطة  منافعمنافع  وبائعيوبائعي  المنتجينالمنتجين  بمصالحبمصالح  الضرارالضرار  وعدموعدم

      ..  ؟؟  أخرىأخرى  ناحيةناحية  منمن  الخدميةالخدمية
أسعارأسعار  تحديدتحديد  فيفي  التدخلالتدخل  المستهلكينالمستهلكين  حمايةحماية  عمليةعملية  تتطلبتتطلب            

  أوأو  السلعيةالسلعية  المنتجاتالمنتجات
تعطيلتعطيل  إلىإلى  تؤديتؤدي  سوفسوف  التسعيرالتسعير  فيفي  التدخلالتدخل  وعمليةوعملية  ،،  الخدميةالخدمية
  العرضالعرض  قانونقانون  فعاليةفعالية

،،  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة  فيفي  الخللالخلل  حصولحصول :  : وبالتاليوبالتالي  ،،  والطلبوالطلب
  تحديدتحديد  فيفي  للتدخلللتدخل  لمالما

النشاطالنشاط  وكفاءةوكفاءة  فعاليةفعالية  علىعلى  سلبيةسلبية  أثارأثار  منمن  السعارالسعار
      تركترك  أنأن  كماكما  ،،  القتصاديالقتصادي

السلعالسلع  تلكتلك  وبخاصةوبخاصة  المنتجينالمنتجين  رحمةرحمة  تحتتحت  المستهلكينالمستهلكين
  إليهاإليها  يحتاجيحتاج  التيالتي  والخدماتوالخدمات



لقدلقد  ،،  الحتكارالحتكار  لبابلباب  وفتحوفتح  لهملهم  ظلمظلم  فيهفيه  غالبيتهمغالبيتهم  فيفي  الناسالناس
  تمنعتمنع  أحاديثأحاديث  وردتوردت

والبيهقيوالبيهقي  داودداود  أبوأبو  رواهرواه  ماما  ::  ذلكذلك  منمن  ؛؛  التسعيرالتسعير  فيفي  التدخلالتدخل
  أنأن  ::  هريرةهريرة  أبيأبي  عنعن

ً يايا :  : فقالفقال  ،،- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول  إلىإلى  جاءجاء  رجلًرجل
  ،،  سّعرسّعر  ،،  اللهالله  رسولرسول

،،  سّعرسّعر  اللهالله  رسولرسول  يايا  ::  فقالفقال  ،،  رجلرجل  جاءهجاءه  ثمثم  ،،  أدعأدع  بلبل  ::  قالقال
  يرفعيرفع  اللهالله  بلبل  ::  قالقال

عنديعندي  لحدلحد  وليستوليست  اللهالله  ألقىألقى  أنأن  لرجولرجو  وإنيوإني  ،،  ويخفضويخفض
      روىروى  كماكما  ،،  ]]1414[[  مظلمةمظلمة

عهدعهد  علىعلى  السعرالسعر  غلغل  ::  قالقال  ،،  مالكمالك  بنبن  أنسأنس  عنعن  ماجةماجة  ابنابن
  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول

لنالنا  فسّعرفسّعر  السعرالسعر  غلغل  قدقد  ،،  اللهالله  رسولرسول  يايا  ::  فقالوافقالوا  --وسلموسلم  عليهعليه
  هوهو  اللهالله  إنإن  ::  فقالفقال  ،،

ربيربي  ألقىألقى  أنأن  لرجولرجو  وإنيوإني  ،،  الرازقالرازق  الباسطالباسط  القابضالقابض  المسعرالمسعر
ٌد  وليسوليس ٌدأح   يطلبنييطلبني  أح

.   .     ]]1515[[  مالمال  ولول  دمدم  فيفي  بمظلمةبمظلمة
فيفي  التدخلالتدخل  يحبذيحبذ  لل  السلمالسلم  أنأن  تؤكدتؤكد  الحاديثالحاديث  هذههذه  إنإن            

  يتركيترك  بلبل  ،،  التسعيرالتسعير
العرضالعرض  بينبين  ماما  الختللالختلل  تصححتصحح  التيالتي  وهيوهي  ،،  السوقالسوق  لقوىلقوى  المرالمر

  لكنلكن  ،،  والطلبوالطلب
ًا  هناكهناك ًاآثار رضيرضي((  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  عنعن  صدرتصدرت  تصرفاتتصرفات  ذكرتذكرت  آثار
  يفهميفهم  قدقد  ))عنهعنه  اللهالله
مالكمالك  المامالمام  رواهرواه  ماما  ::  ذلكذلك  ومنومن  ،،  الحاديثالحاديث  هذههذه  معارضةمعارضة  منهامنها

  بنبن  سعيدسعيد  عنعن  والبيهقيوالبيهقي
وهووهو  بلتعةبلتعة  أبيأبي  بنبن  بحاطببحاطب  مرمر  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  أنأن  ::  المسيبالمسيب

أنأن  إماإما  ::  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  لهله  فقالفقال      ،،  بالسوقبالسوق  لهله  زبيبزبيب  يبيعيبيع
      وفيوفي  سوقناسوقنا  منمن  ترفعترفع  أنأن  وإماوإما  ،،  السعرالسعر  فيفي  تزيدتزيد

بسوقبسوق  بحاطببحاطب  مرمر  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  أنأن  ::  للبيهقيللبيهقي  روايةرواية
      يديهيديه  وبينوبين  المصلىالمصلى
مدينمدين  لهله  فسعرفسعر  ،،  سعرهماسعرهما  عنعن  فسألهفسأله  ،،  زبيبزبيب  فيهمافيهما  غرارتانغرارتان

          لهله  فقالفقال  ،،  درهمدرهم  لكللكل
ّدثنا  ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((  عمرعمر ّدثناُح تحملتحمل  الطائفالطائف  منمن  مقبلةمقبلة  بعيربعير  ُح
ًا ًازبيب   يعتبرونيعتبرون  وهموهم  ،،  زبيب

البيتالبيت  زبيبكزبيبك  تدخلتدخل  أنأن  وإماوإما  السعرالسعر  فيفي  ترفعترفع  أنأن  فإمافإما  ،،  بسعركبسعرك
  ،،  شئتشئت  كيفكيف  فتبيعهفتبيعه  ،،

عمرعمر  أنأن :  : أبيهأبيه  عنعن  اللهالله  عبدعبد  بنبن  سالمسالم  عنعن  مالكمالك  المامالمام  روىروى  كماكما
  رضيرضي((  الخطابالخطاب  بنبن

،،  العشرالعشر  نصفنصف  والزبيبوالزبيب  الحنطةالحنطة  منمن  النبطالنبط  منمن  يأخذيأخذ  ))عنهعنه  اللهالله
  يكثريكثر  أنأن  بذلكبذلك  يريديريد

روىروى  كماكما  ،،  العشرالعشر  القطنيةالقطنية  منمن  ويأخذويأخذ  ،،  المدينةالمدينة  إلىإلى  الحملالحمل
  كانواكانوا  أنهمأنهم  ::  البخاريالبخاري



اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول  عهدعهد  علىعلى  الركبانالركبان  منمن  الطعامالطعام  يشترونيشترون
  فبعثفبعث  ،،- - وسلموسلم  عليهعليه

ينقلوهينقلوه  حتىحتى  ،،  اشتروهاشتروه  حيثحيث  يبيعوهيبيعوه  أنأن  يمنعهميمنعهم  منمن  عليهمعليهم
      ،،  ]]1616[[  الطعامالطعام  يباعيباع  حيثحيث
حتىحتى  ::  البيعالبيع  منعمنع  منمن  الغايةالغاية  أنأن  ::  روايةرواية  فيفي  البيهقيالبيهقي  وذكروذكر

  لئللئل  ؛؛  سوقهسوقه  إلىإلى  ينقلوهينقلوه
الموقعالموقع  ذلكذلك  فيفي  وأنهوأنه  ،،  يفديفد  منمن  علىعلى  هناكهناك  الطعامالطعام  يغلويغلو

  هذههذه  منمن  يتضحيتضح  ،،  أرخصأرخص
ًا  هناكهناك  أنأن  الحاديثالحاديث ًانوع ،،  التسعيرالتسعير  علىعلى  التأثيرالتأثير  فيفي  التدخلالتدخل  منمن  نوع

  عمرعمر  طلبهطلبه  ماما  إنإن  بلبل
))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((  بلتعةبلتعة  أبيأبي  ابنابن  حاطبحاطب  منمن  ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((

بضاعتهبضاعته  رفعرفع  أوأو  السعرالسعر  برفعبرفع  طالبهطالبه      ::  حيثحيث  ؛؛  بالتسعيربالتسعير  يوحييوحي
      عنعن  جاءجاء  ماما  يعارضيعارض  قدقد  هذاهذا  وأنوأن  ،،  السوقالسوق  منمن

لطلبلطلب  استجابتهاستجابته  عدمعدم  فيفي  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  الرسولالرسول
  للوهلةللوهلة  بالتسعيربالتسعير  الناسالناس
 .  . الولىالولى

ماما  جميعجميع  فيفي  ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((  عمرعمر  أنأن  ::  المرالمر  واقعواقع  ولكنولكن            
  يقميقم  لملم  عنهعنه  وردورد

اللهالله  صلىصلى--  الرسولالرسول  رفضهرفضه  الذيالذي  وهووهو  ،،  السعرالسعر  وتحديدوتحديد  بالتسعيربالتسعير
  وإنماوإنما  ،،  --وسلموسلم  عليهعليه
يحدديحدد  لملم  فهوفهو  ،،  العامةالعامة  للمصحلةللمصحلة  مراعاةمراعاة  تنظيميةتنظيمية  أساليبأساليب  اتبعاتبع

ًا ًاسعر ًا  سعر ًامعين   بهبه  ألزمألزم  معين
يضريضر  سوفسوف  سعرهسعره  أنأن  علمعلم  حينماحينما  ولكنهولكنه  ،،  بلتعةبلتعة  أبيأبي  بنبن  حاطبحاطب
  فيفي  السلعةالسلعة  بجلببجلب

سوفسوف  للسلعةللسلعة  للجالبللجالب  مجزمجز  سعرسعر  تحققتحقق  عدمعدم  لنلن  ؛؛  المستقبلالمستقبل
  المتناعالمتناع  إلىإلى  ولبدولبد  يؤدييؤدي

توفيرتوفير  علىعلى  ضررضرر  فيهفيه  وهذاوهذا  ؛؛  المستقبلالمستقبل  فيفي  الجلبالجلب  عنعن
  ممامما  ،،  المعروضةالمعروضة  الكمياتالكميات

يرفعيرفع  بأنبأن  أمرهأمره  ::  لهذالهذا  ،،  السعارالسعار  ارتفاعارتفاع  إلىإلى  يؤدييؤدي  سوفسوف
  يرفعيرفع  أوأو  السوقالسوق  منمن  بضاعتهبضاعته
هوهو  وإنماوإنما  ،،  السعرالسعر  فيفي  التدخلالتدخل  بابباب  منمن  ليسليس  وهذاوهذا  ،،  سعرهسعره

  الرقابةالرقابة  أساليبأساليب  منمن  أسلوبأسلوب
وقدوقد  ،،  السعرالسعر  وتحديدوتحديد  التسعيرالتسعير  عنعن  يختلفيختلف  أمرأمر  وهذاوهذا  ،،  السعريةالسعرية

  الفعلالفعل  هذاهذا  مارسمارس
 : :البخاريالبخاري  حديثحديث  فيفي  جاءجاء  كماكما  ،،- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -الرسولالرسول

  الناسالناس  منعمنع  حينماحينما
فيفي  يجلبيجلب  أنأن  قبلقبل  الطعامالطعام  شراءشراء  ومنومن  ،،  الجلبالجلب  تلقيتلقي  منمن

  يتحققيتحقق  حتىحتى  البيعالبيع  مكانمكان
ُيْحَمُلُيْحَمُل  فلفل  ،،  والبائعينوالبائعين  المشترينالمشترين  بينبين  الكاملالكامل  التنافسالتنافس

  ..  طرفطرف  ليلي  غبنغبن
ولكنهولكنه  ،،  التسعيرالتسعير  فيفي  يتدخليتدخل  لل  السلمالسلم  أنأن  نجدنجد  ::  لهذالهذا            

  علىعلى  التأثيرالتأثير  فيفي  يتدخليتدخل



 .  . والطلبوالطلب  العرضالعرض  جانبيجانبي  فيفي  المؤثرةالمؤثرة  العواملالعوامل
ّتبَع  إذاإذا :  : هوهو  طرحهطرحه  يمكنيمكن  الذيالذي  السؤالالسؤال  إنإن             ّتبَعا المنهجالمنهج  ا

  إليهإليه  أشرناأشرنا  كماكما  السلميالسلمي
المواردالموارد  استغللاستغلل  الدولةالدولة  مشاركةمشاركة  ::  حيثحيث  منمن  سبقسبق  فيمافيما

  بيعبيع  وممارسةوممارسة  ،،  الطبيعيةالطبيعية
حقحق  المالالمال  ورأسورأس  العملالعمل  عنصريعنصري  إعطاءإعطاء  معمع  ،،  الخدميةالخدمية  المنافعالمنافع
  وتوفيروتوفير  الدولةالدولة  مشاركةمشاركة

إدارةإدارة  فيفي  الفعالالفعال  دورهدوره  لممارسةلممارسة  الخاصالخاص  للقطاعللقطاع  المرونةالمرونة
  معمع  ،،  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة

ًا  فاعلًفاعلً  الدولةالدولة  دوردور  علىعلى  البقاءالبقاء ًاومؤثر علىعلى  البقاءالبقاء  فيفي  سواءسواء  ومؤثر
  فيفي  التدخلالتدخل  أوأو  ،،  التملكالتملك
المبادأةالمبادأة  إضعافإضعاف  فيفي  التسببالتسبب  بدونبدون  السعارالسعار  علىعلى  الرقابةالرقابة
      يتميتم  فكيففكيف  ....  الفرديةالفردية

ذويذوي  للفرادللفراد  الساسيةالساسية  الحتياجاتالحتياجات  توفيرتوفير  علىعلى  المحافظةالمحافظة
  معمع  الضعيفةالضعيفة  الدخولالدخول
المجزئالمجزئ  العائدالعائد  لتحقيقلتحقيق  الملئمةالملئمة  الظروفالظروف  توفيرتوفير  علىعلى  الرتكازالرتكاز

  مجالمجال  لهملهم  ُفتحُفتح  لمنلمن
الطبيعيةالطبيعية  بالمواردبالموارد  المرتبطةالمرتبطة  القتصاديةالقتصادية  النشطةالنشطة  فيفي  العملالعمل

  ..  ؟؟  الخدميةالخدمية  المنافعالمنافع  وبيعوبيع
الفاعلةالفاعلة  القوىالقوى  لتشجيعلتشجيع  منهجيتهمنهجيته  وضعوضع  حينماحينما  السلمالسلم  إنإن            
  العاملةالعاملة  القوىالقوى  منمن

كماكما  التحفيزالتحفيز  سياسةسياسة  اتباعاتباع  معمع  الموالالموال  رؤوسرؤوس  وأصحابوأصحاب
      يتركيترك  لملم  سبقسبق  فيمافيما  أوضحناهأوضحناه

المنتجاتالمنتجات  هذههذه  إلىإلى  تحتاجتحتاج  التيالتي  الفئاتالفئات  منمن  كثيركثير  أوضاعأوضاع  معالجةمعالجة
  كونهاكونها  معمع  والخدماتوالخدمات

فقدفقد  ،،  مواردهامواردها  لقلةلقلة  والمنافعوالمنافع  السلعالسلع  هذههذه  شراءشراء  تستطيعتستطيع  لل
ًا  وضعوضع ًامنهج ًا  منهج ّي ًامال ّي   خللخلل  منمن  مال

 .  . للدولةللدولة  العامةالعامة  المواردالموارد  منمن  النفاقالنفاق  أساليبأساليب
الدولةالدولة  مواردموارد  توزيعتوزيع  فيفي  منهجيتهمنهجيته  فيفي  السلمالسلم  يتميزيتميز            

  الماليةالمالية  المواردالموارد  بتقسيمبتقسيم
فقدفقد  ،،  بالزكاةبالزكاة  يتعلقيتعلق  ماما  ::  الولالول  القسمالقسم  ::  قسمينقسمين  إلىإلى  للدولةللدولة

  علىعلى  للنفاقللنفاق  خصصهاخصصها
لل  ::  بحيثبحيث  الجتماعيالجتماعي  الرفاهالرفاه  تحقيقتحقيق  بقصدبقصد  المجتمعالمجتمع  أفرادأفراد
  إلإل  الزكاةالزكاة  مواردموارد  تنفقتنفق

العامةالعامة  المصالحالمصالح  أماأما  ،،  القرآنالقرآن  حددهاحددها  التيالتي  الثمانيةالثمانية  للصنافللصناف
  فيتمفيتم  ::  الثانيالثاني  القسمالقسم  وهيوهي

هذههذه  ضمنضمن  ومنومن  ،،  للدولةللدولة  العامةالعامة  المواردالموارد  منمن  عليهاعليها  النفاقالنفاق
  مشاركاتمشاركات  منمن  العائدالعائد  المواردالموارد

تأجيرتأجير  منمن  والعائدوالعائد  الطبيعيةالطبيعية  المواردالموارد  استغللاستغلل  فيفي  الدولةالدولة
      ببيعببيع  الخاصةالخاصة  الثابتةالثابتة  الصولالصول
.   .     ]]1717[[  العامةالعامة  المنافعالمنافع

________________________________________________
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كجككجك  مروانمروان

َبى  َلََكلَك ْت َبىالُع ْت َنا  َلْقدَلْقد  ]]11[[  الُع َناِصْر ِء  َضْعٍفَضْعٍف  وإلىوإلى            ِصْر ِءوإْعيا     وإْعيا
ُدوُر  وأْصفاٍدوأْصفاٍد ُدوُرَت َتاِب  علىعلى            بنابنا  َت َتاِبأع ِء  أع ِءأعدا     أعدا

َدُهُم  الِعّزالِعّز  َنُروُمَنُروُم َدُهُمعن ِء  َبّوابُةَبّوابُة  وُهْموُهْم            عن ِءالدا     الدا
ُظّن ُظّنَن ّنْصَر  َن ّنْصَرال ِء  ُكْفٍرُكْفٍر  عنعن  ءء            بالغضابالغضا  ال ِءوأْخطا     وأْخطا

ْدواٍن ْدواٍنوُع ُلّف  وُع ُلّفَي     نائينائي  إلىإلى  داٍنداٍن  ِمْنِمْن  َسَس            الناالنا  َي
ُطُب َنْخ ُطُبو َنْخ ّد] ] 22 [ [و ّدُو ِء  ِحْقٍدِحْقٍد  بنيبني            كانواكانوا  منمن  ُو َبْغضا ِءَو َبْغضا     َو

َنــا ُذ َنــاَفتأُخ ُذ َنــا  َفتأُخ َيا َطا َنــاَخ َيا َطا ِء  ُذّلُذّل  إلىإلى            َخ ِءولَوا     ]]33[[  ولَوا
ّنا  أنناأننا  وننَسىوننَسى ّناُك ِء  ُكُّلكّل  ِمْنِمْن  ِشَفاِشَفا            ُك ِءبأسا     بأسا

ّنا ّناوأ ّتْحِري  أْمٌةأْمٌة  وأ ّتْحِريال ِلٍف  منمن  ِرِر            ال ِلٍفأ ِء  إلىإلى  أ ِءيا يا



  * * *  * * *
ْد  ،،  الُعتبىالُعتبى  لَكلَك ْدَلَق ْيٍن            ِحْرناِحْرنا  َلَق ْيٍنِلَم     !!  جائيجائي  رائٍحرائٍح  ]]44[[  ِلَم

ْبٍث  فيفي ِ مِم            الحلالحل  علىعلى  ُيقامُرناُيقامُرنا ْبٍثُخ ِء  ُخ ْلها ِءوإ ْلها     وإ
ًا  ::  يقوُليقوُل ًاَغد ّدْمُه            َغٍدَغٍد  وأيوأي  ،،  َغد ّدْمُهنَق ِء  نَق ِءلبنا     ؟؟  لبنا
ُكو  الحاِضُرالحاِضُر  وهذاوهذا ُكوالمن ِطُب  دد            المن ِطُبَيْع     أشيائيأشيائي  كّلكّل  َيْع

ِثُرها َبْع ِثُرهاُي َبْع ُتهـا  ُي ّت ُتهـاُيَش ّت ْدهـا            ُيَش ّي ْدهـاُيَق ّي لعدائـيلعدائـي  ُيَق
******    

َبى  لَكلَك ْت َبىالُع ْت ُنوَن  الُع ُنوَنُس ْد  َقْحِطَقْحِط            الال  ُس ْدَق َثْت  َق َثْتَعا     بأرجائيبأرجائي  َعا
ُلّف ُلّفَت ْلٍق  ِمْنِمْن ِ مِم            بالثابالثا  الناَسالناَس  َت ْلٍقَذ ِء  ]]55[[  َذ ِءِلتأتا     ِلتأتا
ْبَخْل  ولْمولْم ْبَخْلَت ِء  بإْعناتبإْعنات            أَحٍدأَحٍد  علىعلى  َت ِءوإْزرا     ]]66[[  وإْزرا
ُكّل ُكّلف ِم  ف ِمالَقْو ُتها  الَقْو ُتهاُطْعَم َنُحوا  ولْوولْو            ُطْعَم َنُحواَج ِء  َج ِءلْغما     لْغما

ًا  َصْحَوُهمَصْحَوُهم  وتخشىوتخشى ًاَيْوم ِء  إيقاعإيقاع  علىعلى            َيْوم ّدا ِءَح ّدا     ]]77[[  َح
ِء  ويأتيهـْمويأتيهـْم            بالُحْسنىبالُحْسنى  الناَسالناَس  َيُسوُسَيُسوُس ِءبأنبـا بأنبـا

******    
َبى  لَكلَك ْت َبىالُع ْت ْيدائي  أعاصيٌرأعاصيٌر            َعَصَفْتَعَصَفْت  ولْوولْو  الُع َب ْيدائيب َب     ب
َدَحَمْت  أوأو َدَحَمْتاْز َناياتي            بابيبابي  علىعلى  اْز َناياتيِج     وأرزائيوأرزائي  ِج

َتَحَمْت  أوأو َتَحَمْتاْق ُد  اْق ُنو ُدُج ُنو َبْغ  ُج َبْغال     وأحيائيوأحيائي  أوطانيأوطاني  ِيِي            ال
َبأْت  أوأو َت َبأْتاخ َت     وأهوائيوأهوائي  نفسينفسي  فيفي  ُلُل            الْهواالْهوا  ِلَِيلَي  اخ

َبَل َبَلوأْق ِء  بأْوشاٍببأْوشاٍب            جباٍرجباٍر  ُكُّلكّل  وأْق ِءوَغْوَغا     ]]88[[  وَغْوَغا
وإفنائيوإفنائي  وتمزيقيوتمزيقي            قتليقتلي  إلىإلى  بهمبهم  وساَروساَر
ُكوا  ولوولو َل ُكواَم َل ِء  َصِعدواَصِعدوا  أوأو  ِضِض            الْرالْر  نواِصينواِصي  َم ِءلَجْوزا     لَجْوزا
َلْن َلْنَف ّد  َف َت ّدأر َت     وأنحائيوأنحائي  أهـليأهـلي  ولول            دينيديني  عنعن  أر
ًا ِ مِم            السلالسل  ِسوىِسوى  أرَضىأرَضى  ولنولن ْنهاج ًاِم ْنهاج     لبنائيلبنائي  ِم

َليُل َليُلَف ِم  َف ِمالظل     لْعليائيلْعليائي  َيْرقىَيْرقى  لْنلْن  ،،  َلَل            طاطا  مهمامهما  ،،  الظل
َلْن َلْنو ْبِغي  بمابما  َيْحظىَيْحظى  و ْبِغيَي َنائي  َقْهِريَقْهِري  منمن  ِهِه            َي َنائيوإْح     وإْح

________________________________________________
 . .الرضىالرضى :  : العتبىالعتبى) ) 11((
 . .نطلبنطلب :  : نخطبنخطب) ) 22((
 . .الشدةالشدة :  : اللواءاللواء) ) 33((
 . .الكذبالكذب :  : المينالمين) ) 44((
 . .اللساناللسان  فاصيحفاصيح :  : ذلقذلق) ) 55((
 . .والعيبوالعيب  والتهوينوالتهوين  التحقيرالتحقير :  : الزرإاءالزرإاء  ،،  الشدةالشدة :  : العناتالعنات) ) 66((
 . .منشدمنشد :  : حداءحداء) ) 77((
 . .الخألطالخألط :  : الوشابالوشاب) ) 88((

المنهجالمنهج  قضاياقضايا  منمن
  الحوارإالحوارإ  فانفان  فايفاي  لمحاتلمحات

  الثالثةالثالثة  الحلقةالحلقة
]]الحوارإالحوارإ  معوقاتمعوقات[[

بدرإيبدرإي  محمدمحمد  محمدمحمد

يحمليحمل  بعضنابعضنا  أنأن  يجديجد  السلميةالسلمية  حواراتناحواراتنا  أكثرأكثر  فيفي  المتأملالمتأمل            
  جراثيمجراثيم  كيانهكيانه  فيفي



وتلقحهاوتلقحها  أفكارناأفكارنا  تنميةتنمية  وتعوقوتعوق  ،،  الصحيالصحي  الحوارالحوار  تمنعتمنع
  !!  !!  الحوارالحوار  خللخلل
حرقحرق  إلإل  ُينتجُينتج  لل  حواراتناحواراتنا  فيفي  خلفخلف  كلكل  فإنفإن  ::  هناهنا  ومنومن            

::  ثمثم  ومنومن  ....  حوارحوار  اللالل  حالةحالة  إلىإلى  لنصللنصل      ،،  بيننابيننا  التواصلالتواصل  جسورجسور
 ..    ..   والتناحروالتناحر  الفرقةالفرقة

 :  : يلييلي  ماما  المعوقاتالمعوقات  أعنيأعني  الجراثيمالجراثيم  هذههذه  ومنومن            
 : :والحزبيةوالحزبية  التعصبالتعصب

ومنومن  ....  العقلالعقل  وجهلوجهل  النفسالنفس  ضعفضعف   : :هماهما  التعصبالتعصب  جناحاجناحا            
  التعصبالتعصب  يؤدييؤدي  ::  ثمثم

طائفةطائفة  إلىإلى  المنتسبينالمنتسبين  منمن  كثيركثير  بهابها  يبتلىيبتلى  التيالتي  الحزبيةالحزبية  إلىإلى
  إلىإلى  أوأو  الدينالدين  أوأو  العلمالعلم  فيفي

ّظم  رئيسرئيس ّظممع ًا  لل  الدينالدين  منمن  يقبلونيقبلون  لل  فإنهمفإنهم  ،،  عندهمعندهم  مع ًافقه ولول  فقه
  بهبه  جاءتجاءت  ماما  إلإل  روايةرواية

فيفي  برفقائهمبرفقائهم  الجتماعالجتماع  إلىإلى  إلإل  يميلونيميلون  ولول  ]]11[[  ..  طائفتهمطائفتهم
      الحزبالحزب  أوأو  نفسهانفسها  الطائفةالطائفة

يخالفونهميخالفونهم  بمنبمن  اجتمعوااجتمعوا  فإذافإذا  ،،  نفسهانفسها  أفكارهمأفكارهم  يحملونيحملون  الذينالذين
  فهمفهم  ؛؛  الراءالراء  بعضبعض  فيفي

المخالفالمخالف  بسحقبسحق  اهتمامهماهتمامهم  هوهو  نفسينفسي  بحاجزبحاجز  عنهمعنهم  معزولونمعزولون
  !!  !!  وإذللهوإذلله  بلبل  ،،  وإفحامهوإفحامه

الحزبيالحزبي  اللوناللون  هذاهذا  خللخلل  منمن  إلإل  حولهمحولهم  الوجودالوجود  يرونيرون  لل  وهموهم
  الكثيرالكثير  فيفي  يوقعهميوقعهم  الذيالذي
ً  فهمفهم  ....  الخطاءالخطاء  منمن الحقالحق  هوهو  عندهمعندهم  ماما  أنأن  يرونيرون  ::  مثلًمثل

  عندعند  ماما  وأنوأن  ،،  المطلقالمطلق
ضدضد  التعصبالتعصب  إلىإلى  يدفعهميدفعهم  وهذاوهذا  ....  المطلقالمطلق  الخطأالخطأ  هوهو  الخرينالخرين
  والتحاملوالتحامل  الخرينالخرين

يكونوايكونوا  أنأن  إلإل  عندهمعندهم  يمكنيمكن  لل  الخرينالخرين  هؤلءهؤلء  لنلن  ،،  عليهمعليهم
  عندهمعندهم  ماما  ليسليس  ،،  خبيثينخبيثين

الستماعالستماع  يرونيرون  لل  فهمفهم :  : ثمثم  ومنومن ! !  ! ! الصوابالصواب  يحتمليحتمل  لل  خطأخطأ  إلإل
  الخبثاءالخبثاء  هؤلءهؤلء  إلىإلى

البحثالبحث  بساطبساط  علىعلى  وعرضهاوعرضها  آرائهمآرائهم  مناقشةمناقشة  عنعن  فضلًفضلً !  ! الجهلءالجهلء
  كلكل  بلبل ..  .. والنظروالنظر

واستحضارواستحضار  ،،  آرائهمآرائهم  عنعن  للدفاعللدفاع  يوجهونهيوجهونه  إنماإنما  الحزبيينالحزبيين  جهدجهد
  والبراهينوالبراهين  الدلةالدلة

 .  . بهابها  للحتفاظللحتفاظ
سباقسباق  إلىإلى  الخرينالخرين  وبينوبين  بينهمبينهم  الحوارالحوار  يتحوليتحول  وهكذاوهكذا            

  إسماعإسماع  فيهفيه  يحاولونيحاولون
منمن  جوجو  فيفي  ،،  يحملونهايحملونها  التيالتي  الفكارالفكار  منمن  يستطيعونيستطيعون  ماما  الخرينالخرين

  المصارعةالمصارعة  وو  النزالالنزال
بمابما  فكرةفكرة  وكلوكل  ،،  بضدهابضدها  كلمةكلمة  كلكل  فيهافيها  تواجهتواجه  التيالتي  الحواريةالحوارية
  فيهافيها  ويقترنويقترن  ،،  يقابلهايقابلها

تخانةتخانة  إلىإلى  يلجأيلجأ  قدقد  بعضنابعضنا  إنإن  بلبل  ،،  الحجةالحجة  ضعفضعف  معمع  الصوتالصوت  رفعرفع
  الصوتيةالصوتية  الحبالالحبال



ًا ًاتعويض أهدأأهدأ  العميقالعميق  الماءالماء  بحقبحق  قيلقيل  وكماوكما  ،،  الحجةالحجة  عمقعمق  عنعن  تعويض
  الصخبالصخب  تجدتجد  إذإذ

درردرر  ولول  جواهرجواهر  ولول  الماءالضحلالماءالضحل  حيثحيث  الشاطئالشاطئ  علىعلى  والضجيجوالضجيج
  الهدوءالهدوء  وتجدوتجد  ،،

.   .     ]]22[[  والكنوزوالكنوز  النفائسالنفائس  حيثحيث  العمقالعمق  الماءالماء  لدىلدى  والسكونوالسكون
لدىلدى  الدلةالدلة  نفائسنفائس  وغيابوغياب  الفكريةالفكرية  الضحالةالضحالة  إنإن            

      التعصبالتعصب  معمع  الحزبيينالحزبيين
أهمأهم  ومنومن  ،،  الحوارالحوار  معوقاتمعوقات  أكبرأكبر  منمن  ::  ذلكذلك  كلكل  ....  المذمومالمذموم

فيفي  الجهالةالجهالة  وترسيخوترسيخ  المتحاورينالمتحاورين          صفوصفو  تعكيرتعكير  أسبابأسباب
رسخترسخت          إنماإنما  الجهالتالجهالت  أكثرأكثر  بلبل  ،،  والمقلدينوالمقلدين  العوامالعوام  قلوبقلوب

أظهرواأظهروا  ،،  الحقالحق  جهالجهال  منمن  جماعةجماعة  بتعصببتعصب  العوامالعوام  قلوبقلوب  فيفي
ضعفاءضعفاء  إلىإلى  ونظرواونظروا  ،،  والدللوالدلل  التحديالتحدي  معرضمعرض      فيفي  الحقالحق

بواطنهمبواطنهم  منمن  فثارتفثارت  والزدراء،والزدراء،      التحقيرالتحقير  بعينبعين  الخصومالخصوم
قلوبهمقلوبهم  فيفي  ورسختورسخت  ،،  والمخالفةوالمخالفة  المعاندةالمعاندة  دواعيدواعي

محوهامحوها  المتلطفينالمتلطفين  العلماءالعلماء  علىعلى  وتعذروتعذر  ،،  الباطلةالباطلة  العتقاداتالعتقادات
              .  .    ]]33[[  فسادهافسادها  ظهورظهور  معمع

تتزاوجتتزاوج  كيفكيف  الحزبيينالحزبيين  بينبين  الحوارالحوار  جلساتجلسات  فيفي  نرىنرى  إنناإننا            
  أنأن  دوندون  الفكارالفكار

ًا  تنجبتنجب ًاأفكار إلىإلى  تؤديتؤدي  الحزبيةالحزبية  لنلن  إلإل  ذلكذلك  وماوما  ....  جديدةجديدة  أفكار
  يرىيرى  لل  الذيالذي  الفكريالفكري  العقمالعقم

ًا  إلإل  الحوارالحوار  فيفي ًالون أردناأردنا  إذاإذا  تجنبهتجنبه  يجبيجب  الذيالذي  النزاعالنزاع  ألوانألوان  منمن  لون
  علقاتناعلقاتنا  تبقىتبقى  أنأن

::  منهمنه  وأعجبوأعجب  ،،  الحزبيالحزبي  التفكيرالتفكير  عجائبعجائب  منمن  وهذاوهذا  ....  وصلتناوصلتنا
  إذاإذا  الحزبيينالحزبيين  أنأن

يأخذونيأخذون  أنهمأنهم  أظهرواأظهروا  رأيهمرأيهم  توافقتوافق  اللهالله  كتابكتاب  منمن  آيةآية  وجدواوجدوا
  آيةآية  وجدواوجدوا  وإذاوإذا  ،،  بهابها

وجوهوجوه  لهالها  وطلبواوطلبوا  ،،  بهابها  يأخذوايأخذوا  لملم  قولهمقولهم  تخالفتخالف  نظيرهانظيرها
  عنعن  وإخراجهاوإخراجها  التأويلالتأويل
السنةالسنة  نصوصنصوص  فيفي  يفعلونيفعلون  وهكذاوهكذا  ،،  رأيهمرأيهم  توافقتوافق  حيثحيث  ظاهرهاظاهرها

  وجدواوجدوا  إذاإذا :  : سواءسواء
ًا ًاحديث ًا  حديث ًاصحيح قولقول  لنالنا  ::  وقالواوقالوا  ،،  بهبه  أخذواأخذوا  ،،  قولهمقولهم  يوافقيوافق  صحيح

  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله  رسولرسول
بلبل  صحيحصحيح  حديثحديث  مئةمئة  وجدواوجدوا  وإذاوإذا  ،،  وكيتوكيت  كيتكيت- - وسلموسلم  عليهعليه

  ،،  قولهمقولهم  تخالفتخالف  وأكثروأكثر
.   .     ]]44[[  منهامنها  حديثحديث  إلىإلى  يلتفتوايلتفتوا  لملم

ًا  معدةمعدة  فكريةفكرية  بقوالببقوالب  الحوارالحوار  ساحةساحة  يدخليدخل  منمن  إنإن             ًامسبق مسبق
  مقررةمقررة  حزبيةحزبية  وانتماءاتوانتماءات

ًا ًاسلف ،،  عنهعنه  والمدافعةوالمدافعة  ،،  رأيهرأيه  لتقريرلتقرير  الحوارالحوار  يدخليدخل  إنماإنما :  : سلف
  عندهعنده  وليسوليس  ،،  لهله  والتعصبوالتعصب
ًا  الستعدادالستعداد ًاأبد ....  خطؤهخطؤه  لهله  تبينتبين  وإنوإن  حتىحتى  ،،  رأيهرأيه  عنعن  يتنازليتنازل  أنأن  أبد

  تتصدعتتصدع  ::  هناهنا  ومنومن



أيأي  إلىإلى  الحوارالحوار  يصليصل  ولول  ،،  المتحاورينالمتحاورين  بينبين  التواصلالتواصل  جسورجسور
      ..  بحالبحال  نتيجةنتيجة
ًا  يحتاجيحتاج  الفعالالفعال  الحوارالحوار  إنإن             ًادائم ،،  الحبالحب  منمن  عاليةعالية  طاقةطاقة  إلىإلى  دائم
  منمن  العقلالعقل  تحررتحرر

الفكارالفكار  بتبادلبتبادل  يسمحيسمح  الذيالذي  الفكريالفكري  المانالمان  وتوفروتوفر  ،،  الخوفالخوف
  رؤيةرؤية  منمن  أساسأساس  علىعلى

قيداقيدا  مقدمتهامقدمتها  وفيوفي  ،،  الفكريةالفكرية  القيودالقيود  منمن  ومتحررةومتحررة  واضحةواضحة
  ..  والحزبيةوالحزبية  التعصبالتعصب
 : :المتعسفالمتعسف  التصنيفالتصنيف

ًا  ))المتعسفالمتعسف  التصنيفالتصنيف((  الحواريالحواري  المرضالمرض  هذاهذا  يمثليمثل             ًالون منمن  لون
  الذاتيةالذاتية  العاقةالعاقة  ألوانألوان

أنأن  ذلكذلك  ....  المستقيمةالمستقيمة  الواضحةالواضحة  طريقهطريقه  فيفي  الحوارالحوار  لسيرلسير
  فيفي  الطريقةالطريقة  هذههذه  أصحابأصحاب
الحقيقيالحقيقي  وغيروغير  المتعسفالمتعسف  التصنيفالتصنيف  عليهمعليهم  يسيطريسيطر  التفكيرالتفكير

  هذاهذا  منمن  ويجعلونويجعلون  ،،  للخرللخر
يتلقونيتلقون  الذيالذي  الفلترالفلتر  عليهعليه  نطلقنطلق  أنأن  يمكنيمكن  ماما  الخاطئالخاطئ  التصنيفالتصنيف

  يعرضهيعرضه  ماما  خللهخلله  منمن
لتغييرلتغيير  استعداداستعداد  أدنىأدنى  عندهمعندهم  ليسليس  بلبل  ،،  أفكارأفكار  منمن  الخرالخر  عليهمعليهم

  أتىأتى  مهمامهما  الفلترالفلتر  هذاهذا
فالحوارفالحوار ! !  ! ! أفكارهأفكاره  تغيرتغير  علىعلى  تدلتدل  أفعالأفعال  أوأو  أقوالأقوال  منمن  الخرالخر

ُتفسر  بالتصنيفبالتصنيف  يبدأيبدأ ُتفسرو   و
ًء  والفعالوالفعال  القوالالقوال ًءبنا لل  كانتكانت  ولوولو  حتىحتى  التصنيفالتصنيف  هذاهذا  علىعلى  بنا

  !!  !!  عليهعليه  تدلتدل
ًا  يشبهيشبه  الحالالحال  هذههذه  ومثلومثل             ًاتمام الشاطبيالشاطبي  المامالمام  حكاهحكاه  ماما  تمام

  المامالمام  عنعن  ))اللهالله  رحمهرحمه((
حكىحكى  إذإذ  ،،  زمانهزمانه  أهلأهل  معمع  الحافظالحافظ  بطةبطة  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الشهيرالشهير

  ::  فقالفقال  نفسهنفسه  عنعن
منيمني  القربينالقربين  معمع  وحضريوحضري  سفريسفري  فيفي  حاليحالي  منمن  عجبتعجبت

  والعارفينوالعارفين  ،،  والبعدينوالبعدين
ًا  سّمانيسّماني  لموافقتهلموافقته  دعانيدعاني  منمن  صدقتصدقت  إنإن  ....  والمنكرينوالمنكرين ًاموافق ،،  موافق

  حرفحرف  فيفي  وقفتوقفت  وإنوإن
ًا  سمانيسماني  فعلهفعله  منمن  شيءشيء  فيفي  أوأو  قولهقوله  منمن ًامخالف ذكرتذكرت  وإنوإن  ،،  مخالف
  الكتابالكتاب  أنأن  منهامنها  واحدواحد  فيفي

ًا  سّمانيسّماني  واردوارد  ذلكذلك  بخلفبخلف  والسنةوالسنة ّي ًاخارج ّي عليهعليه  قرأتقرأت  وإنوإن  ،،  خارج
ًا ًاحديث   سمانيسماني  التوحيدالتوحيد  فيفي  حديث

ًا ًامشبه ًا  سمانيسماني  الرؤيةالرؤية  فيفي  كانكان  وإنوإن  ،،  مشبه ّي ًاسالم ّي فيفي  كانكان  وإنوإن  ،،  سالم
ًا  سمانيسماني  اليماناليمان ّي ًامرجئ ّي   ،،  مرجئ

ًا  سمانيسماني  العمالالعمال  فيفي  كانكان  وإنوإن ّي ًاقدر ّي ،،  المعرفةالمعرفة  فيفي  كانكان  وإنوإن  ،،  قدر
ًا  سمانيسماني ّي ًاكرام ّي   وإنوإن  ،،  كرام

ًا  سمانيسماني  ،،  وعمروعمر  بكربكر  أبيأبي  فضائلفضائل  فيفي  كانكان ّي ًاناصب ّي فيفي  كانكان  وإنوإن  ،،  ناصب
  ،،  البيتالبيت  أهلأهل  فضائلفضائل



ًا  سمانيسماني ّي ًارافض ّي فلمفلم  حديثحديث  أوأو  آيةآية  تفسيرتفسير  عنعن  سكتسكت  وإنوإن  ،،  رافض
  ،،  بهمابهما  إلإل  فيهمافيهما  أجبأجب

ًا  سمانيسماني ّي ًاظاهر ّي ًا  سمانيسماني  ،،  بغيرهمابغيرهما  أجبتأجبت  وإنوإن  ،،  ظاهر ّي ًاباطن ّي وإنوإن  ،،  باطن
  سمانيسماني  ،،  بتأويلبتأويل  أجبتأجبت

ًا ّي ًاأشعر ّي ًا  سمانيسماني  ،،  جحدتهماجحدتهما  وإنوإن  أشعر ّي ًامعتزل ّي السننالسنن  فيفي  كانكان  وإنوإن  ،،  معتزل
  سمانيسماني  ،،  القراءةالقراءة  مثلمثل

ًا ّي ًاشافع ّي ًا  سمانيسماني  ،،  القنوتالقنوت  فيفي  كانكان  وإنوإن  ،،  شافع ّي ًاحنف ّي فيفي  كانكان  وإنوإن  ،،  حنف
ًا  سمانيسماني  ،،  القرآنالقرآن ّي ًاحنبل ّي   ،،  حنبل

ليسليس  إذإذ  الخيارالخيار  منمن  إليهإليه  واحدواحد  كلكل  ذهبذهب  ماما  رجحانرجحان  ذكرتذكرت  وإنوإن
  والحديثوالحديث  الحكمالحكم  فيفي

 ..  .. تزكيتهمتزكيتهم  فيفي  طعنطعن :  : قالواقالوا  محاباةمحاباة
منمن  علّيعلّي  يقرؤونيقرؤون  فيمافيما  يسموننييسمونني  أنهمأنهم  ذلكذلك  منمن  أعجبأعجب  ثمثم            

  --  اللهالله  رسولرسول  أحاديثأحاديث
ومهماومهما  ،،  الساميالسامي  هذههذه  منمن  يشتهونيشتهون  ماما- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

  عادانيعاداني  بعضهمبعضهم  وافقتوافقت
،،  ))وتعالىوتعالى  تباركتبارك((  اللهالله  أسخطتأسخطت  جماعتهمجماعتهم  داهنتداهنت  وإنوإن  ،،  غيرهغيره
  اللهالله  منمن  عنيعني  يغنوايغنوا  ولنولن
ًا ًاشيئ .   .     ]]55[[  شيئ
المامالمام  حكاهاحكاها  التيالتي  الحالالحال  تلكتلك  إلىإلى  ))اللهالله  رحمكرحمك((  فانظرفانظر            
  وقارنهاوقارنها  ،،  بطةبطة  ابنابن

ًا  تجدتجد  هلهل ..  .. بواقعنابواقعنا ًافرق   ؟؟  فرق
هذاهذا  صنفواصنفوا  وقدوقد  الخرالخر  معمع  الحوارالحوار  يدخلونيدخلون  منامنا  الكثيرينالكثيرين  إنإن            
  منمن  أنهأنه  علىعلى  الخرالخر

عبرعبر  مصارعتهمصارعته  فيفي  يبدؤونيبدؤون :  : ثمثم  ومنومن ..  .. الخصومالخصوم  معسكراتمعسكرات
  أوأو  قاتلقاتل  ::  شعارهشعاره  حوارحوار

نواياهنواياه  واتهامواتهام  الخرالخر  لتشويهلتشويه  الدلةالدلة  فيهفيه  تستخدمتستخدم  ،،  مقتولمقتول
  ثمثم  ،،  مقاصدهمقاصده  فيفي  والطعنوالطعن

عامةعامة  تعبئةتعبئة  عبرعبر  المقربينالمقربين  التباعالتباع  الدلةالدلة  معمع  المحاورالمحاور  يحشديحشد
  منامنا  ليسليس  منمن  أنأن  مفادهامفادها

كياناتكيانات  تدميرتدمير  عبرعبر  إلإل  كيانناكياننا  بناءبناء  يمكنيمكن  لل  وأنهوأنه  فهوعلينافهوعلينا
  ..  !!  !!  الخرينالخرين

عبرعبر  الفردالفرد  فيدانفيدان  ؛؛  التصنيفالتصنيف  فيفي  العجيبالعجيب  السلوبالسلوب  ويبدأويبدأ            
  خاطئخاطئ  تصنيفتصنيف

 .. ..انتسابانتساب  مجردمجرد  إليهإليه  ينتسبينتسب  شخصشخص  كلكل  يدانيدان  ثمثم  ،،  متعسفمتعسف
  الحتميةالحتمية  النتيجةالنتيجة  فتكونفتكون

الروحالروح  عبرعبر  المرالمر  يتطوريتطور  ثمثم  ،،  اليجابياليجابي  الحوارالحوار  ضمورضمور  هيهي
  إلىإلى  ليصلليصل  النفعاليةالنفعالية

ًا  الحوارالحوار  موتموت ًاتمام المقيتةالمقيتة  الفرقةالفرقة  تحدثتحدث  ::  ثمثم  ومنومن  ....  تمام
  تلكتلك  ....  المخزيالمخزي  والتصارعوالتصارع

،،  الخرالخر  سماعسماع  فيفي  الزهدالزهد  ينتجهماينتجهما  اللذاناللذان  التصارعالتصارع  وذلكوذلك  الفرقةالفرقة
  فيفي  الرغبةالرغبة  عنعن  فضلًفضلً



::  وهووهو  الحواريةالحوارية  أمراضناأمراضنا  أخطرأخطر  منمن  بسبببسبب  معهمعه  التعاونالتعاون
  ..  المتعسفالمتعسف  التصنيفالتصنيف

 : :المتورإمةالمتورإمة  الذواتالذوات
ًا  يكونيكون  قدقد  ،،  حقيقيحقيقي  إنجازإنجاز  إطارإطار  فيفي  بالذاتبالذات  الحساسالحساس             ًاأمر أمر

  الشعورالشعور  أّماأّما  ....  مقبولًمقبولً
الذواتالذوات  بمرضبمرض  نقصدهنقصده  ماما  فهوفهو  والفشلوالفشل  العجزالعجز  معمع  الذاتالذات  بتضخمبتضخم

  يرمونهميرمونهم  ؛؛  المتورمةالمتورمة
بلبل  ....  الفهمالفهم  عمقعمق  منمن  والخلووالخلو  ،،  الفقالفق  وضيقوضيق  ،،  بالسطحيةبالسطحية

  الخرينالخرين  يرونيرون  إنهمإنهم
الذيالذي  النضجالنضج  إلىإلى  بعدبعد  يصلوايصلوا  لملم  ،،  تفكيرهمتفكيرهم  فيفي  قاصرينقاصرين

  ..  !!  !!  إليهإليه  همهم  وصلواوصلوا
،،  شيءشيء  كلكل  يفهمونيفهمون  الذينالذين  الساتذةالساتذة  أنفسهمأنفسهم  يرونيرون  إنهمإنهم            

  !!  !!  المورالمور  كلكل  ويعرفونويعرفون
ِلموا  أنأن  يجبيجب  أساتذةأساتذة  أنفسهمأنفسهم  يرونيرون  إنهمإنهم             ِلمواُيَع ّلموا  ولول  ُيَع ّلموايتع ،،  يتع
  يقبلونيقبلون  لل :  : ثمثم  ومنومن

ًا  الخرالخر  إلىإلى  الستماعالستماع ّي ًاأ ّي فيفي  أحدهمأحدهم  جلسجلس  وإذاوإذا  الخرالخر  هذاهذا  كانكان  أ
ًا  حوارحوار ًامضطّر   فهوفهو  ،،  مضطّر
،،  فيهفيه  يجلسيجلس  الذيالذي  المكانالمكان  منمن  أعلىأعلى  أنهأنه  نفسهنفسه  أعماقأعماق  فيفي  يحسيحس
  فيفي  لهله  حاجةحاجة  لل  وأنهوأنه

! ! ! !   الخرالخر  يقولهيقوله  ماما  سماعسماع
العلومالعلوم  منمن  لهله  يصلحيصلح  لل  ماما  يمارسيمارس  هؤلءهؤلء  منمن  الواحدالواحد  إنإن            
ًا  تأهلتأهل  دوندون ًااغترار   اغترار

ً  بقدرتهبقدرته فيمافيما  يتكلميتكلم  وتسمعهوتسمعه  ،،  ومجالهومجاله  علمهعلمه  حقيقةحقيقة  عنعن  وذهولًوذهول
  يبلغيبلغ  ولمولم  ،،  يحسنهيحسنه  لل

،،  مسائلهمسائله  فيفي  الرأيالرأي  وإبداءوإبداء  فيهفيه  للخوضللخوض  تؤهلهتؤهله  التيالتي  الدرجةالدرجة
  غيرغير  فيفي  المورالمور  فيضعفيضع

الحقالحق  تركترك  إلىإلى  ذاتهذاته  تورمتورم  ويدفعهويدفعه  ..  ]]66[[  ويضلويضل  فيضلفيضل  موضعهاموضعها
      ،،  الخرالخر  عليهعليه  الذيالذي
- :- :وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -المصدوقالمصدوق  الصادقالصادق  بذلكبذلك  أخبرأخبر  كماكما

ِطَر  َمْنَمْن  ::  الكبرالكبر ِطَرَب   الحقالحق  َب
لل  المحاورينالمحاورين  منمن  الصنفالصنف  هذاهذا  أنأن  شكشك  ولول  ،،  ]]77[[  الناسالناس  وَغَمَطوَغَمَط
      يكونيكون  أنأن  يمكنيمكن

أوأو  المشكلتالمشكلت  لحللحل  وليسوليس  ،،  ذواتهمذواتهم  لتورملتورم  فرصةفرصة  إلإل  حوارهمحوارهم
  المعروضةالمعروضة  الختلفاتالختلفات

الدلةالدلة  ويسرقونويسرقون  ،،  بآِرائهمبآِرائهم  يستبدونيستبدون  تراهمتراهم  ولذلكولذلك  ،،  للحوارللحوار
  الخرالخر  لتسفيهلتسفيه  والبراهينوالبراهين

يصدريصدر  ماما  بأنبأن  خفيخفي  اعتقاداعتقاد  معمع  ،،  بهبه  والستخفافوالستخفاف  منهمنه  والتهكموالتهكم
  ،،  فيهفيه  خطأخطأ  لل  سدادسداد  عنهمعنهم

يعزيعز  ::  ثمثم  ومنومن  ،،  فيهفيه  سدادسداد  لل  خطأخطأ  الخرينالخرين  عنعن  يصدريصدر  ماما  وأنوأن
  همهم  عماعما  الرجوعالرجوع  عليهمعليهم

ولول  تفهيمتفهيم  معهممعهم  يجدييجدي  لل  أخطائهمأخطائهم  علىعلى  فيبقونفيبقون  ،،  عليهعليه
 ! !  ! ! محاورةمحاورة



،،  صورهصوره  بشتىبشتى  الكبرالكبر  عنعن  بالبعدبالبعد  الناسالناس  أجدرأجدر  المحاورالمحاور  إنإن            
  إذاإذا  الخرالخر  الطرفالطرف  فإنفإن

ًء  منهمنه  رأىرأى ًءازدرا ًا  لهله  ازدرا ًاواحتقار ينفرهينفره  ذلكذلك  فإنفإن  الفعلالفعل  أوأو  بالقولبالقول  واحتقار
  إلىإلى  ويؤديويؤدي  ،،  منهمنه

علىعلى  جبلواجبلوا  الناسالناس  لنلن  ،،  الحقالحق  منمن  عندهعنده  ماما  وكراهةوكراهة  كراهتهكراهته
  المتواضعينالمتواضعين  محبةمحبة

إلإل  حواراتناحواراتنا  أكثرأكثر  عليناعلينا  أفسدأفسد  وماوما  ،،  ]]88[[  المتكبرينالمتكبرين  وكراهيةوكراهية
      الخرينالخرين  علىعلى  التعاليالتعالي

،،  الحواريةالحوارية  أمراضناأمراضنا  أحدأحد  بسبببسبب  عندهمعندهم  فيمافيما  والزهدوالزهد  وتجاهلهموتجاهلهم
  تورمتورم  مرضمرض  وهووهو

 .  . الذاتالذات
 : :الحاديةالحادية  النظرةالنظرة

الحواريةالحوارية  المراضالمراض  ألوانألوان  منمن  لونلون  هيهي  الحاديةالحادية  النظرةالنظرة            
  نطلقنطلق  أنأن  يمكننايمكننا  التيالتي
،،  واحدةواحدة  فكرةفكرة  صاحبهصاحبه  علىعلى  تسيطرتسيطر  حيثحيث  ،،  اللواناللوان  عمىعمى :  : عليهعليه

  منمن  عداهاعداها  ماما  يرفضيرفض
الطلعالطلع  منمن  يمنعهيمنعه  سجنسجن  حقيقتهاحقيقتها  فيفي  ففكرتهففكرته  ....  الفكارالفكار

  ،،  الخرينالخرين  أفكارأفكار  علىعلى
منمن  المطروحةالمطروحة  البدائلالبدائل  رؤيةرؤية  وبينوبين  بينهبينه  يحوليحول  عمىعمى  ونظرتهونظرته
  عنعن  فضلًفضلً  ،،  الخرينالخرين
 .  . منهامنها  الفادةالفادة

كلكل  يملكونيملكون  أنهمأنهم  يرونيرون  الحاديةالحادية  النظرةالنظرة  أصحابأصحاب  إنإن            
  يرونيرون  لل  بينمابينما  ،،  المعرفةالمعرفة

ًا  ولوولو  يملكوايملكوا  أنأن  يمكنيمكن  الخرينالخرين  أنأن ًاجزء ....  المعرفةالمعرفة  هذههذه  منمن  جزء
  حالحال  يشبهيشبه  ذلكذلك  فيفي  وحالهموحالهم

تستحقتستحق  رمزيةرمزية  قصةقصة  فيفي  الحياءالحياء  فيفي  الغزاليالغزالي  المامالمام  ذكرهمذكرهم  منمن
  أنأن :  : مفادهامفادها  التأملالتأمل

قبلقبل  منمن  عرفوهعرفوه  يكونوايكونوا  ولمولم  فيلفيل  علىعلى  ُأدخلواُأدخلوا  العميانالعميان  منمن  ثلثةثلثة
  علىعلى  يدهيده  أحدهمأحدهم  فوضعفوضع
علىعلى  يدهيده  الثالثالثالث  ووضعووضع  ،،  ذيلهذيله  علىعلى  يدهيده  الخرالخر  ووضعووضع  ،،  رجلهرجله
  خرجواخرجوا  فلمافلما  ،،  بطنهبطنه

،،  المسجدالمسجد  كساريةكسارية :  : الفيلالفيل :  : الولالول  فقالفقال  ؟؟  الفيلالفيل  ماما  ::  سألوهمسألوهم
 :  : الفيلالفيل :  : الخرالخر  وقالوقال

الجبلالجبل  ::  الفيلالفيل  ::  الثالثالثالث  وقالوقال  ،،  كثيفكثيف  شعرشعر  بهبه  طويلطويل  كخرطومكخرطوم
  ....  الملسالملس  العظيمالعظيم
،،  أجزائهأجزائه  بجميعبجميع  وأمسكواوأمسكوا  ،،  الفيلالفيل  علىعلى  أخرىأخرى  مرةمرة  فأدخلوافأدخلوا
  منمن  ضحكواضحكوا  وعندهاوعندها

علىعلى  يصفوهيصفوه  أنأن  واستطاعواواستطاعوا  ،،  للفيلللفيل  السابقةالسابقة  تعريفاتهمتعريفاتهم
 .  . حقيقتهحقيقته

ًا  منهممنهم  الواحدالواحد  يرىيرى  ،،  الحاديةالحادية  النظرةالنظرة  أصحابأصحاب  وهكذاوهكذا             ًاجزء جزء
  ويظنويظن  ،،  الحقيقةالحقيقة  منمن



فإنفإن.. ..   أوصافهاأوصافها  بغيربغير  المورالمور  فيصففيصف  ؛؛  الحقيقةالحقيقة  كلكل  يرىيرى  أنهأنه
ّدثه ّدثهح   بقيةبقية  عنعن  الخرالخر  ح

التعرفالتعرف  محاولةمحاولة  مجردمجرد  نفسهنفسه  يكلفيكلف  لملم  ،،  يجهلهايجهلها  التيالتي  الحقيقةالحقيقة
ْنَقض  بلبل      ،،  قولهقوله  الخرالخر  يريديريد  ماما  علىعلى ْنَقضَي ًا  عليهعليه  َي ًامتهم بالضللبالضلل  إياهإياه  متهم

      فرصةفرصة  لهله  يتركيترك  ولول  ....  والجهلوالجهل  والنحرافوالنحراف
أذنيهأذنيه  فيصمفيصم  ،،  عليهعليه  والحجروالحجر  آرائهآرائه  لمصادرةلمصادرة  يسعىيسعى  بلبل  ،،  الحوارالحوار
  فلفل  ،،  عينيهعينيه  ويغلقويغلق
ًا  لهله  يسمعيسمع ًارأي ًا  لهله  يقبليقبل  ولول  رأي ًاطرح منمن  الخرالخر  بلغبلغ  مهمامهما ..  .. هكذاهكذا ..  .. طرح
  والتخصصوالتخصص  الفهمالفهم

 ! !  ! ! عليهعليه  ويعرضهويعرضه  فيهفيه  يحدثهيحدثه  فيمافيما
الشموليةالشمولية  إلىإلى  تفتقدتفتقد  نظرةنظرة  هيهي  الحاديةالحادية  النظرةالنظرة  إنإن            

  ،،  النسبالنسب  وضبطوضبط  والتوازنوالتوازن
،،  حواراتناحواراتنا  نجاحنجاح  طريقطريق  فيفي  الكبيرةالكبيرة  المعوقاتالمعوقات  منمن  فهيفهي :  : ولذلكولذلك
  ؟؟  منهامنها  نتخلصنتخلص  فهلفهل

 : :الدائريةالدائرية  الحجةالحجة
....  الحوارالحوار  ميزاتميزات  إحدىإحدى  هيهي  الرأسيةالرأسية  الحجةالحجة  كانتكانت  إذاإذا            

  الفقيةالفقية  الحجةالحجة  وكانتوكانت
يمكنيمكن  ماما  الحوارالحوار  معوقاتمعوقات  منمن  فإنفإن  ،،  ]]99[[  الحوارالحوار  عيوبعيوب  منمن  هيهي
      ::  عليهعليه  نطلقنطلق  أنأن

  ؟؟  الحجةالحجة  تلكتلك  هيهي  فمافما.. ..   الدائريةالدائرية  الحجةالحجة
ً  الحوارالحوار  إنإن             لفرادلفراد  التربويالتربوي  المستوىالمستوى  حولحول  يكونيكون  مثلًمثل

      ،،  السلميةالسلمية  الحركةالحركة
ًا  المتحاورينالمتحاورين  أحدأحد  فيطلقفيطلق ًاحكم ًا  حكم ًاعاّم منهممنهم  المعاصرينالمعاصرين  بأنبأن  عاّم
      مستوىمستوى  علىعلى  ليسواليسوا

أفرادأفراد  منمن  ثلثةثلثة  أوأو  اثنيناثنين  ويسميويسمي  الثانيالثاني  فيعترضفيعترض  ....  القدامىالقدامى
....  نعمنعم  ::  الولالول  يقوليقول  وهناوهنا  ....  المعاصرينالمعاصرين      السلميةالسلمية  الحركةالحركة
بالمعنىبالمعنى  المعاصرينالمعاصرين          منمن  ذكرتهمذكرتهم  منمن  أنأن  أرىأرى  لل  ولكنيولكني

منمن  المعاصرينالمعاصرين  تميزتميز  وكيفوكيف  ::  الثانيالثاني  فيجيبهفيجيبه  ....  الصحيحالصحيح
تعرفهمتعرفهم  أنأن  باستطاعتكباستطاعتك  ::  الولالول  فيردفيرد  ؟؟  القدامىالقدامى

      !!  الفائقالفائق  التربويالتربوي  بمستواهمبمستواهم
منهمنه  بدأبدأ  الذيالذي  نفسهنفسه  المكانالمكان  إلىإلى  الحوارالحوار  يعوديعود  ....  وهكذاوهكذا            

      ..  !!  !!  دائرةدائرة  فيفي  يسيريسير  وكأنهوكأنه
عليهمعليهم  يغلبيغلب  الدائريةالدائرية  الحجةالحجة  هذههذه  أصحابأصحاب  أنأن  شكشك  ولول            

  معمع  ،،  والسفسطةوالسفسطة  التنظيرالتنظير
 .  . مسدودةمسدودة  طرقطرق  منمن  قلةقلة

إلىإلى  أحدهمأحدهم  يعمديعمد  أنأن  ::  الحواريةالحوارية  المغالطاتالمغالطات  هذههذه  ومنومن            
ًء  فيقطعهافيقطعها  الخرالخر  فكرةفكرة ًءأجزا   أجزا

قيمةقيمة  بلبل  ليظهرهليظهره  دقيقدقيق  لمتحانلمتحان  جزءجزء  كلكل  يخضعيخضع  ثمثم  ،،  صغيرةصغيرة
  انتهىانتهى  فإذافإذا  ،،  فائدةفائدة  وبلوبل
الخرالخر  فكرةفكرة  تفاهةتفاهة  إلىإلى  خلصخلص  الفكرةالفكرة  أجزاءأجزاء  جميعجميع  منمن

  !!  !!  الجملةالجملة  علىعلى



يحاولونيحاولون  أنهمأنهم  ::  الدائريةالدائرية  الحجةالحجة  أصحابأصحاب  مغالطاتمغالطات  ومنومن            
  الجزئياتالجزئيات  إحراقإحراق
الحجابالحجاب  ضرورةضرورة  عنعن  المحاورالمحاور  تحدثتحدث  فإذافإذا  ....  الكلياتالكليات  بعرضبعرض

  هؤلءهؤلء  تأوهتأوه  ،،  مثلًمثلً
مواجهةمواجهة  عنعن  ليحيدواليحيدوا  وأحزانهاوأحزانها  المةالمة  آلمآلم  عرضعرض  فيفي  وبدؤواوبدؤوا

  الساسالساس  الموضوعالموضوع
.   .     ]]1010[[  للحوارللحوار

ًا  مغالطاتهممغالطاتهم  ومنومن             ًاأيض ماما  علىعلى  منهممنهم  الواحدالواحد  يستدليستدل  أنأن   : :أيض
  ،،  العلميةالعلمية  بمؤهلتهبمؤهلته  يراهيراه

وكأنوكأن  ،،  هكذاهكذا ..  .. المغلظةالمغلظة  يمينهيمينه  أوأو  ،،  الشخصيةالشخصية  قناعتهقناعته  أوأو
  عنعن  بديلًبديلً  تصلحتصلح  مؤهلتهمؤهلته

محلمحل  تحلتحل  أنأن  يمكنيمكن  الشخصيةالشخصية  قناعتهقناعته  أنأن  أوأو ..  .. الواضحةالواضحة  الحجةالحجة
  أوأو  ....  المقنعةالمقنعة  الفكرةالفكرة

ً  تكونتكون  أنأن  يمكنيمكن  المغلظةالمغلظة  يمينهيمينه  أنأن  !  ! ؟؟  دليلًدليل
بالواهياتبالواهيات  الحتجاجالحتجاج  منمن  الحواريةالحوارية  المغالطاتالمغالطات  تتعددتتعدد  وهكذاوهكذا            
  إلىإلى  الدلةالدلة  منمن

....  كثرتهمكثرتهم  لمجردلمجرد  الباطلالباطل  علىعلى  الدهماءالدهماء  منمن  بالكثرةبالكثرة  الحتجاجالحتجاج
      ..  ذلكذلك  غيرغير  إلىإلى

حكاهحكاه  ماما  ::  المحاورينالمحاورين  منمن  الصنفالصنف  هذاهذا  طرائفطرائف  ومنومن            
ً  رأيترأيت      ::  قالقال  ))اللهالله  رحمهرحمه((  الماورديالماوردي مجلسمجلس  فيفي  يناظريناظر  رجلًرجل

      ،،  صحيحةصحيحة  بدللةبدللة  خصمهخصمه  عليهعليه  استدلاستدل  وقدوقد  ،،  حفلحفل
أنأن  فسادهافسادها  ووجهووجه  ؛؛  فاسدةفاسدة  دللةدللة  هذههذه  إنإن :  : قالقال  أنأن  جوابهجوابه  فكانفكان

  وماوما  ،،  يذكرهايذكرها  لملم  شيخيشيخي
.   .     ]]1111[[! ! ! !   فيهفيه  خيرخير  لل  الشيخالشيخ  يذكرهيذكره  لملم

معهامعها  يفيديفيد  لل  ممامما  وأمثالهاوأمثالها  الحجةالحجة  هذههذه) ) اللهالله  رحمكرحمك ( (فتأملفتأمل            
  معهامعها  يجدييجدي  ولول  منطقمنطق
وأنوأن  ؟؟  فيهفيه  الستمرارالستمرار  معهامعها  يمكنيمكن  لل  الحوارالحوار  أنأن  ترىترى  ألأل ..  .. برهانبرهان
  لهالها  البدهيةالبدهية  النتيجةالنتيجة

محكماتمحكمات  تركترك  منمن  بسبببسبب  مفرغةمفرغة  حلقةحلقة  فيفي  الحوارالحوار  دوراندوران  هيهي
  ،،  متشابهاتهامتشابهاتها  إلىإلى  الدلةالدلة

نطلقنطلق  وهميةوهمية  حجةحجة  هوهو  وإنماوإنما  ،،  الدلةالدلة  منمن  ليسليس  ماما  إلىإلى  بلبل
ً  عليهاعليها           الحجةالحجة  جدلًجدل

   ...   ...  الدائريةالدائرية
يصبحيصبح  بلبل  ،،  فقطفقط  الحوارالحوار  توقفتوقف  لل  أخرىأخرى  معوقاتمعوقات  وثمةوثمة**            

ًا  معهامعها  الحوارالحوار ًاأمر   أمر
ً بضوابطبضوابط  التزامناالتزامنا  معمع  أنهأنه  ندركندرك  لكيلكي  أحدهاأحدها  منهامنها  نذكرنذكر  ،،  مستحيلًمستحيل

  وإتقانناوإتقاننا  ،،  الحوارالحوار
يعنييعني  لل  هذاهذا  كلكل  فإنفإن  ....  بمعوقاتهبمعوقاته  ومعرفتناومعرفتنا  ،،  لساليبهلساليبه

  لمالما  الخرالخر  قبولقبول  بالضرورةبالضرورة
 ..  .. آراءآراء  منمن  نعرضنعرض  أوأو  أفكارأفكار  منمن  نقولنقول
 ..  .. هوهو  العائقالعائق  وهذاوهذا            

 : :الخأرالخأر  كراهيةكراهية



ًا  الحقالحق  يظهريظهر  الحواراتالحوارات  بعضبعض  فيفي             ّي ًاجل ّي صراعصراع  يبقىيبقى  ولكنولكن  ،،  جل
ًا  الخرالخر ًاقائم   بتأثيربتأثير  قائم

هذههذه  ومنومن  ....  منطقمنطق  ولول  دليلدليل  معهامعها  يجدييجدي  لل  نفسيةنفسية  عواملعوامل
  كرهكره  ::  النفسيةالنفسية  العواملالعوامل
ماما  رفضرفض  إلىإلى  يدفعهيدفعه  الذيالذي  الكرهالكره  ذلكذلك  ،،  يحاورهيحاوره  لمنلمن  المحاورالمحاور

ًا  كانكان  وإنوإن  عندهعنده ًاصواب   ....  صواب
فقدفقد  ؛؛- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -النبيالنبي  معمع  اليهوداليهود  كحالكحال  وذلكوذلك
  قبلقبل  الحقالحق  يعرفونيعرفون  كانواكانوا

لملم  بهبه  هوهو  جاءهمجاءهم  فلمافلما  ،،  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  ظهورهظهوره
ًا  لهله  ينقادواينقادوا ًاحسد ًا  حسد ًاوكره . .   وكره

الخرالخر  كرهكره  علىعلى  نفسهنفسه  انطوتانطوت  وقدوقد  الحوارالحوار  يدخليدخل  منمن  إنإن            
      الحوارالحوار  فيفي  يشتديشتد  تراهتراه
هذاهذا  غيرغير  منمن  أتتهأتته  لولو  أمورأمور  منمن  عليهعليه  الخرالخر  يعرضهيعرضه  ماما  حولحول

      بلبل  لقبلهالقبلها  المحاورالمحاور
العتمادالعتماد  تفتقدتفتقد  الحواراتالحوارات  هذههذه  أمثالأمثال  فإنفإن  ::  هناهنا  ومنومن  ....  جدالجدال
لل) ) طرشانطرشان ( (حواراتحوارات  الحقيقةالحقيقة  فيفي      هيهي  بلبل  ،،  الحجةالحجة  علىعلى

أساليبأساليب  فيفي      طرفطرف  كلكل  يتفننيتفنن  وإنماوإنما  ،،  الخرالخر  فيهافيها  طرٌفطرٌف  يسمعيسمع
المخالفالمخالف  بوصمبوصم  تبدأتبدأ  التيالتي  الساليبالساليب  تلكتلك  ،،  الخرالخر  تجاهتجاه  العداءالعداء
فيفي  أخرىأخرى  خطوةخطوة  تنتقلتنتقل  ثمثم  ،،  السماءالسماء  وأحطوأحط  اللقاباللقاب      بأقبحبأقبح
يصليصل  حتىحتى  السوءالسوء  بأمربأمر  والتربصوالتربص      والكيدوالكيد  المكرالمكر  فيبدأفيبدأ  ::  العداءالعداء
هوهو  محاورهمحاوره      قتلقتل  أنأن  الخرالخر  يرىيرى  حيثحيث  لقتلنكلقتلنك  أسلوبأسلوب  إلىإلى  العداءالعداء
القلمالقلم  محلمحل  والسنانوالسنان  السيفالسيف  فيحلفيحل  ،،  والبيانوالبيان  للحجةللحجة  البديلالبديل

والعدوانوالعدوان  والرهابوالرهاب  الوحشيةالوحشية  المواجهةالمواجهة  وتصبحوتصبح              ،،  واللسانواللسان
الرأيالرأي  فرضفرض  وسائلوسائل: :   قلتقلت      شئتشئت  إنإن  أوأو ..  .. التحاورالتحاور  وسائلوسائل  هيهي

 ..    ..   الخرالخر  علىعلى
رسولرسول  واجههاواجهها  التيالتي  الفكرالفكر  جاهليةجاهلية  إلىإلى  الحوارالحوار  يعوديعود  وهكذاوهكذا            
  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله

منمن  يريديريد  بينمابينما  ،،  فيهافيها  والتفكروالتفكر  المورالمور  لتدبرلتدبر  بالدعوةبالدعوة  --وسلموسلم
  بنيبني  منمن  السوءالسوء  بنابنا  يتربصيتربص
الصراعالصراع  فيفي  ضوابطهاضوابطها  وفقوفق  التحاورالتحاور  إلىإلى  يرجعونايرجعونا  أنأن  جلدتناجلدتنا

  وعبروعبر  ،،  والتناحروالتناحر
لتصللتصل  المتحاورينالمتحاورين  بينبين  التواصلالتواصل  جسورجسور  تحرقتحرق  التيالتي  أساليبهاأساليبها

  والتشرذموالتشرذم  الفرقةالفرقة  إلىإلى  بهمبهم

 ..  .. والعاروالعار  والشتاتوالشتات
   .. ..وبعدوبعد            
ًا  ليستليست  المقالةالمقالة  فهذهفهذه             ًارأي محاولةمحاولة  هيهي  وإنماوإنما  ،،  أسجلهأسجله  ليلي  رأي

  واقعواقع  تغييرتغيير  فيفي  للمشاركةللمشاركة
لهذهلهذه  أدعيأدعي  ولستولست  ....  المكتوبةالمكتوبة  الكلمةالكلمة  طريقطريق  عنعن  حواراتناحواراتنا
  وإنماوإنما  ،،  الكمالالكمال  المحاولةالمحاولة

 .  . المستمرالمستمر  التواصلالتواصل  يعوزهايعوزها  الطريقالطريق  علىعلى  خطوةخطوة  هيهي
والتذكيروالتذكير  المستمرةالمستمرة  للكتابةللكتابة  دعوةدعوة  المقالةالمقالة  هذههذه  فلتكنفلتكن            

  وفنونوفنون  الحوارالحوار  بقواعدبقواعد  الدائمالدائم



 .  . التحاورالتحاور
النقطاعالنقطاع  بعدمبعدم  ولخوانيولخواني  ليلي  وصيةوصية  المقالةالمقالة  هذههذه  ولتكنولتكن            
  هذاهذا  فيفي  الكتابةالكتابة  عنعن

أمانةأمانة  وأديناوأدينا  ،،  أنفسناأنفسنا  عذرناعذرنا  أنناأننا  دعوىدعوى  تحتتحت  المهمالمهم  الموضوعالموضوع
  ذاتذات  كتبناهكتبناه  بمابما  الكلمةالكلمة

 .  . الحوارالحوار  فنفن  فيفي  لمحاتلمحات  حولحول  مرةمرة
________________________________________________
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شرعيةشرعية  سياسةسياسة
  الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  والحصاناتوالحصانات  العلقاتالعلقات

الدوليالدولي  والقانونوالقانون  السألميالسألمي  الفقةالفقة  فايفاي
))11((

مقبولامقبولا  عليعلي :  : بقلمبقلم

 : :الدبلوماسأيالدبلوماسأي  التمثيلالتمثيل  أهميةأهمية  عنعن  تارإيخيةتارإيخية  نبذةنبذة
عنعن  مختصرةمختصرة  تاريخيةتاريخية  فكرةفكرة  أخذأخذ  فيفي  البدءالبدء  قبلقبل            

 : :الدبلوماسيةالدبلوماسية  لتعريفلتعريف  وقفةوقفة      منمن  لنالنا  لبدلبد  ،،  التمثيللدبلوماسيالتمثيللدبلوماسي
 .  . ؟؟  حدهاحدها  وماوما  ،،  ؟؟  تسميتهاتسميتها  أصلأصل  ماما  --            
 .  . ؟؟  موضوعهاموضوعها  وماوما  --            

 : :الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  تسميةتسمية  أصلأصل* * 
))DiplomaDiploma((  اليونانياليوناني  الفعلالفعل  منمن  مشتقةمشتقة  الكلمةالكلمة  هذههذه  إنإن            

علىعلى  الرومانيالروماني  العهدالعهد  فيفي  تطلقتطلق  وكانتوكانت          ،،  ))طوىطوى((  ومعناهومعناه
      التيالتي  الوثائقالوثائق

أوأو  ،،  المرورالمرور  وتذاكروتذاكر  ،،  السفرالسفر  كجوازاتكجوازات  ،،) ) طيتينطيتين((  تطوىتطوى  كانتكانت
  والصكوكوالصكوك  الوثائقالوثائق

ماما  شخصشخص  منحمنح  والمتضمنةوالمتضمنة  ،،  والمراءوالمراء  الملوكالملوك  عنعن  الصادرةالصادرة
  أوأو  ،،  خاصةخاصة  توصيةتوصية

 .  . استثنائيةاستثنائية  امتيازاتامتيازات
والوثائقوالوثائق  الوراقالوراق  علىعلى  تطلقتطلق  الكلمةالكلمة  هذههذه  أصبحتأصبحت  ثمثم            

  التيالتي  تلكتلك  أوأو  ،،  الرسميةالرسمية
. . ]]11[[  المعقودةالمعقودة  المعاهداتالمعاهدات  أوأو  التفاقاتالتفاقات  نصنص  تتضمنتتضمن



القرنالقرن  أواسطأواسط  منذمنذ  الدوليالدولي  المعجمالمعجم  الكلمةالكلمة  هذههذه  دخلتدخلت  وقدوقد            
  حلتحلت  حينحين  عشرعشر  السابعالسابع

مدلولمدلول  تطورتطور  وقدوقد  ،،  ))NegotiationNegotiation((  المفاوضةالمفاوضة  كلمةكلمة  محلمحل
  الزمنالزمن  معمع  الدبلوماسيةالدبلوماسية

.   .     ]]22[[  شتىشتى  معاٍنمعاٍن  إلىإلى  يشيريشير  وأصبحوأصبح
 : :الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  لكلمةلكلمة  المختلفةالمختلفة  المفاهيمالمفاهيم* * 

الذيالذي  منهممنهم  خاصةخاصة  الدوليالدولي  القانونالقانون  أساتذةأساتذة  اختلفاختلف  لقدلقد            
معنىمعنى  تحديدتحديد  فيفي  الدبلوماسيةالدبلوماسية      العلقاتالعلقات  بدراسةبدراسة  اهتماهتم

هذههذه  تعريفتعريف  فيفي  الراءالراء  أهمأهم  إلىإلى  وسنشيروسنشير  ،،  الدبلوماسيةالدبلوماسية
 :  : الكلمةالكلمة

كلكل  ومصالحومصالح  الدولالدول  علقاتعلقات  علمعلم   : :هيهي  الدبلوماسيةالدبلوماسية- - 11            
  التوفيقالتوفيق  فنفن  ::  أوأو  ،،  منهامنها
..  ]]33[[  المفاوضاتالمفاوضات  وفنوفن  علمعلم :  : أدقأدق  وبشكلوبشكل  ،،  الشعوبالشعوب  مصالحمصالح  بينبين

]]44[[  الدوليةالدولية  الخارجيةالخارجية  الشؤونالشؤون  معالجةمعالجة  وعلموعلم  فنفن  ::  وقيلوقيل  --22            

 . .    
ّتاب  بعضبعض  إنإن  ::  القولاالقولا  وخألصةوخألصة             ُك ّتابال ُك الدبلوماسيةالدبلوماسية  يستعمليستعمل  ال

  العلقاتالعلقات  توجيهتوجيه  بمعنىبمعنى

يتولونيتولون  الذينالذين  الشخاصالشخاص :  : بهابها  يقصدونيقصدون  وآخرونوآخرون  ،،  الدوليةالدولية
  العلقاتالعلقات  علىعلى  الشرافالشراف

هذههذه  معانيمعاني  المسلمونالمسلمون  استخدماستخدم  وقدوقد  ،،  دولةدولة  كلكل  فيفي  الدوليةالدولية
  وسيلةوسيلة  المرالمر  أولأول  فيفي  الكلمةالكلمة
عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  الرسولالرسول  بادربادر  فقدفقد  ،،  السلميةالسلمية  الدعوةالدعوة  لنشرلنشر

  إرسالإرسال  إلىإلى  --وسلموسلم
ًا  ،،  الرسلالرسل ًاداعي .   .     ]]55[[  للسلمللسلم  زمنهزمنه  وأمراءوأمراء  ملوكملوك  داعي

 : :الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  موضوعموضوع  تحديدتحديد* * 
المبادئالمبادئ  دراسةدراسة  علىعلى  الدبلوماسيةالدبلوماسية  موضوعموضوع  يشتمليشتمل            

الدولالدول  بتمثيلبتمثيل  تتعلقتتعلق  التيالتي  والصولوالصول          والساليبوالساليب  العامةالعامة
 .      .     بينهابينها  المتبادلةالمتبادلة  والعلقاتوالعلقات

،،  الدولالدول  رؤساءرؤساء  عادةعادة  همهم  التمثيلالتمثيل  هذاهذا  عنعن  والمسؤولونوالمسؤولون            
  ،،  الحكوماتالحكومات  ورؤساءورؤساء
الذينالذين  أنأن  ومعومع  ،،  الدبلوماسيونالدبلوماسيون  والممثلونوالممثلون  ،،  الخارجيةالخارجية  ووزراءووزراء

ً  بالتمثيلبالتمثيل  يقومونيقومون   فعلًفعل
،،  الدولةالدولة  رئيسرئيس  منمن  لكللكل  إنإن  إلإل  ؛؛  الدبلوماسيونالدبلوماسيون  المبعوثونالمبعوثون  همهم

  ،،  الحكومةالحكومة  ورئيسورئيس
.   .     ]]66[[  مركزهمركزه  أهميةأهمية  حسبحسب  التوجيهالتوجيه  فيفي  دورهدوره  الخارجيةالخارجية  ووزيرووزير

 : :الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  تطورإتطورإ  مراحلمراحل  عنعن  تارإيخيةتارإيخية  نبذةنبذة* * 
تبادلتتبادلت  السياسيةالسياسية  المجتمعاتالمجتمعات  أنأن  التاريخالتاريخ  استقراءاستقراء  يدليدل            
   .   .  العصورالعصور  أقدمأقدم  منذمنذ  الدبلوماسيةالدبلوماسية          البعثاتالبعثات  بينهابينها  فيمافيما
إمبراطورإمبراطور  ياوياو  المبراطورالمبراطور  كانكان  ))مم  ..  قق((  23532353  سنةسنة  ففيففي            

  يستقبليستقبل  الصينالصين
ًا  المجاورةالمجاورة  البلدالبلد  مبعوثيمبعوثي ًاوفق مختلفةمختلفة  ومراسيمومراسيم  دقيقةدقيقة  لقواعدلقواعد  وفق

 . .



وكانوكان  ،،  السياسيةالسياسية  الوحدةالوحدة  هيهي  المدينةالمدينة  كانتكانت  الغريقالغريق  وعندوعند            
  أنأن  الضروريالضروري  منمن

فكانتفكانت  ،،  بينهابينها  فيمافيما  وعلقاتوعلقات  مفاوضاتمفاوضات  فيفي  المدنالمدن  هذههذه  تدخلتدخل
  علىعلى  تحرصتحرص  المدنالمدن  هذههذه
 .  . الخرينالخرين  معمع  للتفاوضللتفاوض  الصالحينالصالحين  أبناءهاأبناءها  ترسلترسل  أنأن

الرسلالرسل  إرسالإرسال  كانكان  فقدفقد  ،،  الرومانيةالرومانية  المبراطوريةالمبراطورية  أماأما            
ًا  عندهاعندها  والسفراءوالسفراء ًاأمر   أمر

ًا ًاشائع ًا  شائع ًاوطبيعي احتواهاحتواه  وماوما  ؛؛  الشعوبالشعوب  قانونقانون  نشوءنشوء  ساعدساعد  كماكما  ،،  وطبيعي
  قواعدقواعد  منمن  القانونالقانون  هذاهذا

القواعدالقواعد  استقراراستقرار  علىعلى  بغيرهمبغيرهم  الرومانالرومان  علقاتعلقات  تحكمتحكم
      بالتمثيلبالتمثيل  المتعلقةالمتعلقة

.     .       ]]77[[  الدبلوماسيالدبلوماسي
عنعن  امتازتامتازت  فإنهافإنها  الوسطىالوسطى  الوروبيةالوروبية  العصورالعصور  أماأما            

  القديمةالقديمة  العصورالعصور  سابقتهاسابقتها
 .  . وتأخروتأخر  تدهورتدهور  عصورعصور  بأنهابأنها
الدورالدور  لعبلعب  قدقد  الوروبيالوروبي  القطاعيالقطاعي  النظامالنظام  أنأن  شكشك  ولول            

  التدهورالتدهور  هذاهذا  فيفي  الكبرالكبر
ًا  أنأن  البدهيالبدهي  ومنومن  ،،  الوسطىالوسطى  العصورالعصور  فيفي  والتأخروالتأخر ًانظام كنظامكنظام  نظام
  علىعلى  يستنديستند  القطاعالقطاع
لتبادللتبادل  مكانمكان  أيأي  فيهفيه  يكونيكون  لل  والجهلوالجهل  والنعزاليةوالنعزالية  الحروبالحروب

  المعاهداتالمعاهدات  وعقدوعقد  الممثلينالممثلين
.   .     ]]88[[  المفاوضاتالمفاوضات  وإجراءوإجراء

التمثيلالتمثيل  الحديثالحديث  العصرالعصر  فيفي  الدبلوماسيةالدبلوماسية  عنعن  أماأما            
  مؤتمرمؤتمر  فإنفإن  ::  الدائمالدائم  الدبلوماسيالدبلوماسي

يعتبريعتبر  ثابتةثابتة  دوليةدولية  قواعدقواعد  منمن  أقرهأقره  وماوما  ،،  مم18151815  لعاملعام  ))فيينافيينا((
  بناءبناء  فيفي  الساسالساس  حجرحجر

الدبلوماسيةالدبلوماسية  الخدمةالخدمة  بعدهبعده  اكتسبتاكتسبت  فقدفقد  ،،  الحديثةالحديثة  الدبلوماسيةالدبلوماسية
  بوصفهابوصفها  الخاصةالخاصة  أبعادهاأبعادها

،،  الحكمالحكم  رجلرجل  أوأو  ،،  السياسيالسياسي  حرفةحرفة  عنعن  مميزةمميزة  مهنةمهنة
  ،،  قواعدهاقواعدها  لهالها  وأصبحتوأصبحت

 .  . بهابها  الخاصةالخاصة  ومراسمهاومراسمها  ،،  وإجراءاتهاوإجراءاتها
لجتماعلجتماع  بالذاتبالذات) ) فيينافيينا ( (اختياراختيار  الصدفةالصدفة  بابباب  منمن  يكنيكن  ولمولم            

  المتحدةالمتحدة  الممالمم  مؤتمرمؤتمر
شهرشهر  فيفي  أعمالهأعماله  بدأبدأ  الذيالذي  الدبلوماسيةالدبلوماسية  والحصاناتوالحصانات  للعلقاتللعلقات

  ففيففي  مم19611961  مارسمارس
القانونيالقانوني  الوضعالوضع  لتحديدلتحديد  اتفاقاتفاق  أولأول  علىعلى  التصديقالتصديق  تمتم  ))فيينافيينا((

  الدبلوماسيينالدبلوماسيين  للممثلينللممثلين
.   .     ]]99[[  ومراتبهمومراتبهم

 : :السألمالسألم  صدرإصدرإ  عصرعصر  فايفاي  الدبلوماسأيالدبلوماسأي  التمثيلالتمثيل  صورإةصورإة- - 
وتأمينوتأمين  السياسيالسياسي  للتمثيلللتمثيل  عظمىعظمى  أهميةأهمية  السلمالسلم  يعطييعطي            

      عنعن  لنهلنه  ؛؛  السفراءالسفراء



السلمالسلم  تعاليمتعاليم  علىعلى  الشعوبالشعوب  سائرسائر  تتعرفتتعرف  أنأن  يمكنيمكن  طريقهمطريقهم
      ويسهلويسهل  ،،  ومبادئهومبادئه  ،،

وسائروسائر  ،،  والصناعاتوالصناعات  ،،  الحضاراتالحضارات  علىعلى  والتعرفوالتعرف  المعرفةالمعرفة  تبادلتبادل
  المواليةالموالية  التحركاتالتحركات

.   .     ]]1010[[  المعاديةالمعادية  أوأو
علىعلى  تدلتدل  التيالتي  النبويةالنبوية  بالتصرفاتبالتصرفات  مليئةمليئة  النبويةالنبوية  والسنةوالسنة            

  صلىصلى--  النبيالنبي  اهـتماماهـتمام
والرسائلوالرسائل  الكتبالكتب :  : ذلكذلك  ومنومن  ؛؛  بالسفاراتبالسفارات- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله

  صلىصلى--  رُسلُهرُسلُه  حملهاحملها  التيالتي
داخلداخل  ،،  والمراءوالمراء  ،،  والرؤساءوالرؤساء  ،،  الملوكالملوك  إلىإلى  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله

  العربيةالعربية  الجزيرةالجزيرة
 .  . وخارجهاوخارجها

ًا             ًاوأيض عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  النبيالنبي  اهتماماهتمام  علىعلى  يدليدل  ممامما  وأيض
      ::  بالسفاراتبالسفارات  --وسلموسلم

؛؛  وفادتهموفادتهم  وإكراموإكرام  ؛؛  لهملهم  ومعاملتهومعاملته  ،،  أعدائهأعدائه  لرسللرسل  استقبالهاستقباله
      مشروعيةمشروعية  علىعلى  دليلدليل  وهذاوهذا

ّيَها  َيَايا  ) : ) : تعالىتعالى((  قولهقوله  ذلكذلك  يؤكديؤكد  ومماومما  ؛؛  السفارةالسفارة ّيَهاَأ َلِذيَن  َأ َلِذيَنا ُنوا  ا ُنواآَم آَم
ْلُعُقوِد  َأْوُفواَأْوُفوا ْلُعُقوِدِبا        ...  ... ِبا

]   ]   11 :  : المائدةالمائدة[[
الحلفالحلف  عقدعقد  ::  منهامنها  ،،  ستةستة  أنهاأنها  العقودالعقود  تفسيرتفسير  فيفي  جاءجاء  وقدوقد            

      ::  بهبه  ويرادويراد  ؛؛  ]]1111[[
بوساطةبوساطة  يتميتم  عقدهاعقدها  أنأن  شكشك  ولول  ؛؛  والمعاهداتوالمعاهدات  ،،  المحالفاتالمحالفات
  بهابها  يقوميقوم  التيالتي  السفاراتالسفارات

ومشروعيةومشروعية  ،،  المعاهداتالمعاهدات  جوازجواز  اليةالية  هذههذه  أفادتأفادت  ولماولما  ،،  الرسلالرسل
  ماما  فإنفإن  ،،  عقدهاعقدها
ًا  يكونيكون  عقدهاعقدها  إلىإلى  بهبه  يتوصليتوصل ًامشروع ًا  مشروع ًاوجائز .   .     ]]1212[[  وجائز

اللهالله  صلىصلى--  النبيالنبي  إلىإلى  وسفارتهوسفارته  رافعرافع  أبيأبي  قصةقصة  ومعروفةومعروفة            
  وكذلكوكذلك  ،،  --وسلموسلم  عليهعليه
عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  النبيالنبي  إلىإلى  مسيلمةمسيلمة  رسوليرسولي  سفارةسفارة  قصةقصة

- . - . وسلموسلم
لهالها  وكانوكان  ،،  المويةالموية  الدولةالدولة  عهدعهد  فيفي  السفارةالسفارة  اتسعتاتسعت  ولقدولقد            
  تثبيتتثبيت  فيفي  كبيركبير  دوردور

التيالتي  المحدودةالمحدودة  الفتراتالفترات  وفيوفي  ،،  السلمالسلم  وتعاليموتعاليم  الدولةالدولة  أركانأركان
  بينبين  السلمالسلم  فيهافيها  سادساد

منمن  شيءشيء  هناكهناك  كانكان :  : الرومانيةالرومانية  والدولةوالدولة  السلميةالسلمية  الدولةالدولة
  ،،  والسفاراتوالسفارات  ،،  المراسلتالمراسلت

منمن  وردتوردت  رسالةرسالة  ::  ذلكذلك  ومنومن  ؛؛  غيرهغيره  أوأو  ،،  الثقافيالثقافي  الطابعالطابع  ذاتذات
  معاويةمعاوية  إلىإلى  قيصرقيصر

وقدوقد  ،،  أشياءأشياء  عنعن  يسألهيسأله  المسلمينالمسلمين  خليفةخليفة  ))عنهعنه  اللهالله  رضيرضي((
          ..  ]]1313[[  ذلكذلك  عنعن  معاويةمعاوية  أجابهأجابه
إلىإلى  الشعبيالشعبي  سفيرهسفيره  معمع  رسالةرسالة  الملكالملك  عبدعبد  بعثبعث  وقدوقد            

  فأعجبفأعجب  ،،  الرومالروم  قيصرقيصر



رسالةرسالة  فكتبفكتب  ،،  الشعبيالشعبي  بعقليةبعقلية  العجابالعجاب  أشدأشد  الرومالروم  قيصرقيصر
  جاءجاء  الملكالملك  عبدعبد  إلىإلى  خاصةخاصة
ّلكوا  كيفكيف  الرجلالرجل  هذاهذا  مثلمثل  فيهمفيهم  قومقوم  منمن  عجبتعجبت: :   فيهافيها ّلكوام [[  غيرهغيره  م

1414[[     .   .
 : :العباسأيةالعباسأية  الدولةالدولة  فايفاي  الدبلوماسأيةالدبلوماسأية- - 

العلقاتالعلقات  تطورتتطورت  وقدوقد  ،،  مم750750  عامعام  العباسيةالعباسية  الدولةالدولة  قامتقامت            
      ظلظل  فيفي  الدبلوماسيةالدبلوماسية

ًا  العباسيةالعباسية  الدولةالدولة ًاتطور ًا  تطور ًاكبير متطورةمتطورة  علقاتعلقات  أقيمتأقيمت  حيثحيث  ،،  كبير
      ،،  الدولالدول  جميعجميع  معمع

السفاراتالسفارات  هذههذه  أساسأساس  وكانوكان  ،،  أوروباأوروبا  فيفي  النصرانيةالنصرانية  وبخاصةوبخاصة
  ،،  السفراءالسفراء  تبادلتبادل

ملكملك  بينبين  الملكالملك  منمن  وكلوكل  المنصورالمنصور  الخليفةالخليفة  بينبين  كالسفاراتكالسفارات
  الخليفةالخليفة  وبينوبين  ،،  الفرنجالفرنج
مم802802  --  797797  عاميعامي  الفرنجالفرنج  ملكملك  شارلمانشارلمان  وو  الرشيدالرشيد  هارونهارون

  الخليفةالخليفة  وبينوبين  ،،
 .  . والبيزنطيينوالبيزنطيين  المأمونالمأمون

وقدوقد  ،،  باسيلباسيل  المبراطورالمبراطور  وبينوبين  الدولةالدولة  عضدعضد  بينبين  والسفارةوالسفارة            
  السفاراتالسفارات  تبودلتتبودلت

بيزنطةبيزنطة  معمع  المقتدرالمقتدر  الخليفةالخليفة  عهدعهد  فيفي  مختلفةمختلفة  مناسباتمناسبات  فيفي
  أرسلتأرسلت  حيثحيث  ،،  مم  918918  سنةسنة

ًا  عشرينعشرين  منمن  تتكونتتكون  سفارةسفارة  بيزنطةبيزنطة ًاشخص بهمبهم  احتفوااحتفوا  وقدوقد  ،،  شخص
  مباهجمباهج  علىعلى  وأطلعوهموأطلعوهم

 .  . فيهافيها  المهمةالمهمة  والماكنوالماكن  ،،  وقصورهاوقصورها  ،،  بغدادبغداد  العاصمةالعاصمة
ًا  البلغارالبلغار  أرسلأرسل  وقدوقد             ًاوفد هـهـ309309  سنةسنة  المقتدرالمقتدر  الخليفةالخليفة  إلىإلى  وفد

  للتفاوضللتفاوض  ،،  مم921921  --
السلميالسلمي  الدينالدين  وفقهاءوفقهاء  ،،  الحصونالحصون  بناءبناء  فيفي  خبراءخبراء  إرسالإرسال  حولحول

  الخليفةالخليفة  أرسلأرسل  وقدوقد  ،،
.   .     ]]1515[[  ذلكذلك  إليهمإليهم

 : :الدوليالدولي  القانونالقانون  فايفاي  الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  والمتيازاتوالمتيازات  الحصاناتالحصانات
بهبه  يتمتعيتمتع  ماما  هوهو  ،،  الدبلوماسيةالدبلوماسية  بالحصانةبالحصانة  المقصودالمقصود  ::  تمهيدتمهيد            

      الجنبيالجنبي  المبعوثالمبعوث
هذاهذا  ويعتبرويعتبر  ،،  إليهاإليها  المرسلالمرسل  الدولةالدولة  فيفي  وامتيازاتوامتيازات  حقوقحقوق  منمن

  أهمأهم  منمن  الموضوعالموضوع
.   .     ]]1616[[  الدبلوماسيةالدبلوماسية  مقوماتمقومات

حقيقتهاحقيقتها  فيفي  ليستليست  والمتيازاتوالمتيازات  فالحصاناتفالحصانات  ::  ولذلكولذلك            
  علىعلى  يرديرد  استثناءاستثناء  سوىسوى

ّلم  منمن  لنهلنه  ،،  الدولةالدولة  اختصاصاختصاص ّلمالمس ًا  بهبه  المس ًاطبق السيادةالسيادة  لنظريةلنظرية  طبق
  أنأن  فيفي  الحقالحق  للدولةللدولة

علىعلى  يقيمونيقيمون  الذينالذين  الفرادالفراد  كافةكافة  علىعلى  اختصاصهااختصاصها  تمارستمارس
  منمن  والهدفوالهدف  ،،  إقليمهاإقليمها

الشخاصالشخاص  بعضبعض  إعفاءإعفاء  هوهو  الدبلوماسيةالدبلوماسية  والمتيازاتوالمتيازات  الحصاناتالحصانات
  الدولةالدولة  سلطاتسلطات  منمن



.   .     ]]1717[[  القضائيالقضائي  واختصاصهاواختصاصها
 : :الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  والمتيازاتوالمتيازات  للحصاناتللحصانات  القانونيالقانوني  التكييفالتكييف* * 

وإعفاءاتوإعفاءات  بحصاناتبحصانات  الدبلوماسيونالدبلوماسيون  الممثلونالممثلون  يتمتعيتمتع            
وقدوقد  ،،  وظائفهموظائفهم  فيهافيها  يباشرونيباشرون          التيالتي  الدولالدول  فيفي  متنوعةمتنوعة

لهذهلهذه  القانونيالقانوني  المبنىالمبنى  حولحول  النظرياتالنظريات  تضاربتتضاربت
   :     :    يلييلي  ماما  إلىإلى  الحصاناتالحصانات

السلكالسلك  رجلرجل  أنأن  تقررتقرر  وهيوهي   : :القليمالقليم  امتدادامتداد  نظريةنظرية- - 11            
  يوجديوجد  حينماحينما  الدبلوماسيالدبلوماسي

،،  دولتهدولته  إقليمإقليم  فيفي  يزاليزال  لل  كأنهكأنه  يعتبريعتبر  أخرىأخرى  دولةدولة  إقليمإقليم  فيفي
ًا  يكونيكون  لل  ::  ثمثم  ومنومن ًاخاضع   خاضع

 .  . قوانينقوانين  منمن  فيهافيها  يعمليعمل  التيالتي  الدولةالدولة  إقليمإقليم  فيفي  يسرييسري  لمالما
أساسأساس  لل  افتراضافتراض  علىعلى  قائمةقائمة  أنهاأنها  ::  النظريةالنظرية  هذههذه  ويعيبويعيب            

      ،،  الحقيقةالحقيقة  منمن  لهله
السفراءالسفراء  بعضبعض  إليهاإليها  استنداستند  فقدفقد  ،،  مقبولةمقبولة  غيرغير  نتائجنتائج  إلىإلى  ويؤديويؤدي

  للمطالبةللمطالبة  القديمالقديم  فيفي
فيهافيها  توجدتوجد  التيالتي  المنطقةالمنطقة  أوأو  الحيالحي  تتناولتتناول  بإعفاءاتبإعفاءات

  ..  المفوضياتالمفوضيات  أوأو  السفاراتالسفارات
حينحين  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  أنأن  ومقتضاهاومقتضاها   : :النيابةالنيابة  نظريةنظرية- - 22            

  إنماإنما  وظيفتهوظيفته  يباشريباشر
بنفسبنفس  يتمتعيتمتع   : :ثمثم  ومنومن  ،،  السيادةالسيادة  صاحبصاحب  دولتهدولته  رئيسرئيس  عنعن  ينوبينوب

  المقررةالمقررة  العفاءاتالعفاءات
 .  . الدولةالدولة  لرئيسلرئيس

ماما  تفسيرتفسير  عنعن  تضيقتضيق  أنهاأنها  ::  النظريةالنظرية  هذههذه  علىعلى  ويؤخذويؤخذ            
  الممثلالممثل  بهبه  يتمتعيتمتع

،،  جهةجهة  منمن  الرسميالرسمي  عملهعمله  نطاقنطاق  خارجخارج  حصاناتحصانات  منمن  الدبلوماسيالدبلوماسي
   : :أخرىأخرى  جهةجهة  ومنومن
ّلم  فإنفإن ّلمالمس بالمركزبالمركز  يتمتعيتمتع  لل  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  أنأن  بهبه  المس

  العفاءاتالعفاءات  حيثحيث  منمن  نفسهنفسه
معصوممعصوم  غيرغير  بأنهبأنه  العامةالعامة  المبادئالمبادئ  تقضيتقضي  الذيالذي  الدولةالدولة  كرئيسكرئيس

  وتمتنعوتمتنع  الخطأالخطأ  منمن
 .  . الوجوهالوجوه  منمن  وجهوجه  أيأي  علىعلى  مساءلتهمساءلته

منمن  كثيركثير  أيدهأيده  الذيالذي  الرأيالرأي  وهووهو  ::  الوظيفةالوظيفة  نظريةنظرية- - 33            
  القانونالقانون  فيفي  المتخصصينالمتخصصين

الممثلالممثل  وظيفةوظيفة  وبينوبين  الحصاناتالحصانات  بينبين  يربطيربط  الذيالذي  وهووهو  ،،  الدوليالدولي
  ويقررويقرر  ،،  الدبلوماسيالدبلوماسي

مباشرةمباشرة  منمن  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  تمكينتمكين  هوهو  الحصانةالحصانة  أساسأساس  أنأن
  وأداءوأداء  التمثيليةالتمثيلية  وظيفتهوظيفته

ذاتهاذاتها  للوظيفةللوظيفة  مقررةمقررة  الحصاناتالحصانات  وأنوأن  ،،  عائقعائق  دوندون  عملهعمله
  الممثلالممثل  لفائدةلفائدة  وليستوليست

 .  . الشخصيةالشخصية
بنظريةبنظرية  ،،  مم19611961  سنةسنة) ) فيينافيينا ( (اتفاقيةاتفاقية  أخذتأخذت  ولقدولقد            

  فيفي  قررتقررت  حيثحيث  ؛؛  الوظيفةالوظيفة



،،  الفرادالفراد  فائدةفائدة  تحقيقتحقيق  ليسليس  الحصاناتالحصانات  منمن  الغرضالغرض  أنأن  الديباجةالديباجة
  الداءالداء  ضمانضمان  بلبل

 .  . للدولللدول  ممثلةممثلة  باعتبارهاباعتبارها  الدبلوماسيةالدبلوماسية  البعثاتالبعثات  لوظائفلوظائف  الفعالالفعال
مراعاةمراعاة  ضرورةضرورة  تفيدتفيد  التمثيليةالتمثيلية  الصفةالصفة  إلىإلى  الشارةالشارة  أنأن  علىعلى            

  تقريرتقرير  فيفي  الصفةالصفة
 .  . الدبلوماسيةالدبلوماسية  الحصاناتالحصانات

ولمولم  لهالها  وملزمةوملزمة  بالوظيفةبالوظيفة  مرتبطةمرتبطة  الحصاناتالحصانات  كانتكانت  ولماولما            
  الممثلالممثل  لفائدةلفائدة  تقررتقرر

لل  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  أنأن  ذلكذلك  منمن  يتفرعيتفرع  فإنهفإنه  ::  الشخصيةالشخصية
  القانونالقانون  أحكامأحكام  منمن  يعفىيعفى
أيةأية  اتخاذاتخاذ  فقطفقط  يمتنعيمتنع  وإنماوإنما  ،،  عامعام  بوجهبوجه  لهالها  يخضعيخضع  هوهو  بلبل  كليةكلية

  أوأو  إداريةإدارية  إجراءاتإجراءات
المرالمر  ويتركويترك  ،،  القليميةالقليمية  السلطاتالسلطات  أمامأمام  مواجهتهمواجهته  فيفي  قضائيةقضائية

  لسلطاتلسلطات  الشأنالشأن  هذاهذا  فيفي
هذههذه  اتخاذاتخاذ  فيفي  يكونيكون  لل  حتىحتى  وذلكوذلك  ،،  يتبعهايتبعها  التيالتي  الدولةالدولة

  الدولةالدولة  بواسطةبواسطة  الجراءاتالجراءات
أداءأداء  عنعن  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  يعوقيعوق  ماما  وظيفتهوظيفته  فيهافيها  يباشريباشر  التيالتي
ًا  هذاهذا  ومنومن      ،،  واطمئنانواطمئنان  بحريةبحرية  عملهعمله ًاأيض ارتكبارتكب  إذاإذا  أنهأنه  ::  أيض

      ،،  الوطنيالوطني  القانونالقانون  انتهاكانتهاك  فيفي  أمعنأمعن  أوأو  جريمةجريمة
،،  استدعاءهاستدعاءه  الدبلوماسيالدبلوماسي  المبعوثالمبعوث  دولةدولة  منمن  تطالبتطالب  أنأن  فللدولةفللدولة

  تطردهتطرده  أنأن  لهالها  يجوزيجوز  بلبل
.   .     ]]1818[[  القليمالقليم  منمن
 : :الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  والمتيازاتوالمتيازات  الحصاناتالحصانات  ماهيةماهية* * 

الممثلينالممثلين  تمتعتمتع  علىعلى  الدوليالدولي  العرفالعرف  جرىجرى  ::  تمهيدتمهيد            
      عديدةعديدة  بامتيازاتبامتيازات  الدبلوماسيينالدبلوماسيين

وبدوروبدور  بأملكهمبأملكهم  خاصخاص  وبعضهاوبعضها  ،،  بأشخاصهمبأشخاصهم  خاصخاص  بعضهابعضها
  ..  السياسيةالسياسية  الوكالتالوكالت

ًا  المتيازاتالمتيازات  هذههذه  لهملهم  تقررتتقررت  وقدوقد             ًاتحقيق ،،  لستقللهملستقللهم  تحقيق
  القيامالقيام  منمن  تمنعهمتمنعهم  لل  وحتىوحتى

 .  . وجهوجه  أتمأتم  علىعلى  بمهمتهمبمهمتهم
التيالتي  ،،  المتيازاتالمتيازات  بهذهبهذه  يتعلقيتعلق  فيمافيما  يلحظيلحظ  أنأن  يجبيجب  أنهأنه  معمع            

  تفصيلًتفصيلً  سنشرحهاسنشرحها
الدبلوماسيينالدبلوماسيين  الممثلينالممثلين  علىعلى  قاصرقاصر  بهابها  التمتعالتمتع  أنأن  اللهالله  شاءشاء  إنإن

ًا  ،،  الدائمينالدائمين ًاتمييز   عنعن  لهملهم  تمييز

فيفي  دولتهمدولتهم  لتمثيللتمثيل  أوأو  خاصةخاصة  مهمةمهمة  لداءلداء  ُينتدبونُينتدبون  الذينالذين
  ،،  ذلكذلك  أشبهأشبه  ماما  أوأو  مفاوضةمفاوضة

ًا  يتمتعونيتمتعون  لل  الخيرونالخيرون  فهؤلءفهؤلء ًاقانون  .  . إعفاءإعفاء  بأيبأي  قانون
ً  المتيازاتالمتيازات  هذههذه  وسنبينوسنبين             ذلكذلك  بعدبعد  عنهاعنها  نتحدثنتحدث  ثمثم  ،،  إجمالًإجمال

الشريعةالشريعة  موقفموقف  عنعن  نتحدثنتحدث  ثمثم      ،،  التفصيلالتفصيل  منمن  بشيءبشيء
      ..  والمتيازاتوالمتيازات  الحصاناتالحصانات  هذههذه  منمن  السلميةالسلمية

للممثلينللممثلين  بالنسبةبالنسبة  والمتيازاتوالمتيازات  الحصاناتالحصانات  وهذهوهذه            
  قررهاقررها  التيالتي  الدبلوماسيينالدبلوماسيين



 :  : يلييلي  فيمافيما  إجمالًإجمالً  ذكرهاذكرها  يمكنيمكن  الدوليالدولي  القانونالقانون
أوأو  ،،  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  لشخصلشخص  التعرضالتعرض  عدمعدم  واجبواجب  --11            

      ..  الشخصيةالشخصية  الحصانةالحصانة
الدولةالدولة  لقضاءلقضاء  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  خضوعخضوع  عدمعدم  --22            

  أوأو  ،،  لديهالديها  المبعوثالمبعوث
 .  . القضائيةالقضائية  الحصانةالحصانة

للقضاءللقضاء  ومحتوياتهاومحتوياتها  الوكالةالوكالة  داردار  خضوعخضوع  عدمعدم  --33            
  ..  القليميالقليمي

 .  . الضرائبالضرائب  منمن  العفاءالعفاء  أوأو  ،،  الماليةالمالية  الحصانةالحصانة  --44            
ً ًأول  : :الدبلوماسأيالدبلوماسأي  للممثلللممثل  الشخصيةالشخصية  الحصانةالحصانة :  : أول

المبعوثالمبعوث  حصانةحصانة  ))فيينافيينا((  اتفاقيةاتفاقية  منمن  ))2929((  المادةالمادة  تؤكدتؤكد            
  وتفصلهوتفصله  ،،  الدبلوماسيالدبلوماسي

القبضالقبض  يجوزيجوز  ولول  ،،  حصانةحصانة  الدبلوماسيالدبلوماسي  للممثلللممثل  تكونتكون  ::  بقولهابقولها
  بأيبأي  حجزهحجزه  أوأو  عليهعليه

بالحترامبالحترام  المستقبلةالمستقبلة  الدولةالدولة  وتعاملهوتعامله  ،،  الشكالالشكال  منمن  شكلشكل
  جميعجميع  وتتخذوتتخذ  ،،  الواجبالواجب

أوأو  شخصهشخصه  علىعلى  اعتداءاعتداء  أيأي  لتمنعلتمنع  المعقولةالمعقولة  الجراءاتالجراءات
  ..  كرامتهكرامته  أوأو  حريتهحريته
لديهالديها  المعتمدالمعتمد  الدولةالدولة  علىعلى  أنأن :  : المادةالمادة  هذههذه  منمن  ويفهمويفهم            

ًا  المبعوثالمبعوث ًاواجب   ::  شقينشقين  ذاذا  واجب
المساسالمساس  عدمعدم  علىعلى  ناحيتهاناحيتها  منمن  تحرصتحرص  أنأن   : :الولالول  الشقالشق            

  بأيبأي  المبعوثالمبعوث  بمكانةبمكانة
الواجبالواجب  بالحترامبالحترام  معاملتهمعاملته  عليهاعليها  فيتعينفيتعين  ،،  الصورالصور  منمن  صورةصورة

  أيأي  وتجنبوتجنب  ،،  لمركزهلمركزه
أوأو  لكرامتهلكرامته  امتهانامتهان  أوأو  بهيبتهبهيبته  إخللإخلل  فيهفيه  يكونيكون  تصرفتصرف  أوأو  فعلفعل

  أوأو  لشخصهلشخصه  ازدراءازدراء
سببسبب  ليلي  حجزهحجزه  أوأو  عليهعليه  القبضالقبض  وبالخصوبالخص  ،،  لحريتهلحريته  تقييدتقييد

  ..  السبابالسباب  منمن
اعتداءاعتداء  أيأي  ضدضد  اللزمةاللزمة  الحمايةالحماية  لهله  تكفلتكفل  أنأن   : :الثانيالثاني  الشقالشق            

  إليهإليه  يوجهيوجه  أنأن  يمكنيمكن
 .  . بصفتهبصفته  أوأو  بذاتهبذاته  مساسمساس  فيهفيه  يكونيكون  فعلفعل  أيأي  أوأو  ،،  الغيرالغير  منمن

الدولةالدولة  علىعلى  يجبيجب  ::  المبعوثالمبعوث  علىعلى  اعتداءاعتداء  وقوعوقوع  حالةحالة  وفيوفي            
  أنأن  لديهالديها  المعتمدالمعتمد

الضررالضرر  وتعويضوتعويض  ،،  المسؤولينالمسؤولين  معاقبةمعاقبة  أوأو  لمؤاخذةلمؤاخذة  يلزميلزم  ماما  تجريتجري
      ..  حدثحدث  قدقد  يكونيكون  الذيالذي
لملم  ولوولو  واجبةواجبة  الدبلوماسيالدبلوماسي  المبعوثالمبعوث  ذاتذات  مكانةمكانة  ومراعاةومراعاة            

  فمكانتهفمكانته  بهابها  يتمسكيتمسك
مقررةمقررة  هيهي  إذإذ  ،،  منهمنه  بالرغمبالرغم  فوشيفوشي  قولقول  حدحد  علىعلى  تحميهتحميه
ًا  دولتهدولته  لصالحلصالح ًاضمان   لستقللهلستقلله  ضمان

لصالحهلصالحه  منهامنها  أكثرأكثر  قبلهاقبلها  منمن  بهابها  المكلفالمكلف  مهمتهمهمته  أداءأداء  فيفي
 .  . الخاصالخاص



علىعلى  أوأو  عليهعليه  وقعوقع  ماما  إذاإذا  الدبلوماسيةالدبلوماسية  البعثةالبعثة  رئيسرئيس  وعلىوعلى            
  اعتداءاعتداء  أعضائهاأعضائها  أحدأحد
المعتمدالمعتمد  الدولةالدولة  وعلىوعلى  ،،  لديهالديها  المعتمدالمعتمد  الدولةالدولة  إلىإلى  ذلكذلك  يبلغيبلغ  أنأن

  التحقيقالتحقيق  إجراءإجراء  لديهالديها
،،  المناسبةالمناسبة  الترضيةالترضية  وتقديموتقديم  ،،  المعتديالمعتدي  ومجازاةومجازاة  ،،  لذلكلذلك  اللزماللزم

  الدولةالدولة  تهتمتهتم  لملم  فإذافإذا
،،  اللزماللزم  لجراءلجراء  لدولتهلدولته  ذلكذلك  يبلغيبلغ  فإنهفإنه  بشكواهبشكواه  لديهالديها  المعتمدالمعتمد

  الدولةالدولة  منمن  يطلبيطلب  وقدوقد
 .  . الحتجاجالحتجاج  سبيلسبيل  علىعلى  المغادرةالمغادرة  لديهالديها  المعتمدالمعتمد

العتداءالعتداء  بردبرد  الدبلوماسيالدبلوماسي  المبعوثالمبعوث  قامقام  إذاإذا  الحكمالحكم  ماما  ولكنولكن            
  ؟؟  مباشرةمباشرة  عليهعليه  الواقعالواقع

الدفاعالدفاع  بحقبحق  يتمتعيتمتع  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  أنأن  فيهفيه  شكشك  لل  ممامما            
  ،،  النفسالنفس  عنعن  الشرعيالشرعي

يلجأيلجأ  لل  أنأن  وعليهوعليه  ،،  مهنتهمهنته  طبيعةطبيعة  ينسىينسى  ألأل  هناهنا  المبعوثالمبعوث  وعلىوعلى
  المباشرالمباشر  النتقامالنتقام  إلىإلى
.   .     ]]1919[[  فعلًفعلً  النفسالنفس  عنعن  شرعيشرعي  دفاعدفاع  حالةحالة  فيفي  كانكان  إذاإذا  إلإل

ًا             ًاوأيض رجالرجال  إهانةإهانة  تمنعتمنع  أنأن  إليهاإليها  الموفدالموفد  الدولةالدولة  علىعلى  وأيض
  سبهمسبهم  أوأو  الدبلوماسيالدبلوماسي  السلكالسلك

تتقيدتتقيد  الصحافةالصحافة  حريةحرية  أنأن  عادةعادة  الشراحالشراح  ويذكرويذكر  ،،  بهمبهم  التشهيرالتشهير  أوأو
ًا  الشأنالشأن  بهذابهذا ًااحترام   احترام

النقدالنقد  حقحق  ممارسةممارسة  يجوزيجوز  ذلكذلك  ومعومع  ،،  العامالعام  الدوليالدولي  للقانونللقانون
  أوأو  الصحفالصحف  فيفي  العاديالعادي

.   .     ]]2020[[  الخطبالخطب
وأموالهوأمواله  مسكنهمسكنه  حرمةحرمة  ،،  الدبلوماسيالدبلوماسي  المبعوثالمبعوث  حرمةحرمة  ويتبعويتبع            

  مسكنهمسكنه  ويكونويكون  ،،
جانبجانب  منمن  أوأو  الدولةالدولة  سلطاتسلطات  جانبجانب  منمن  التعرضالتعرض  عنعن  بمنأىبمنأى
  الدولةالدولة  وعلىوعلى  ،،  الغيرالغير

المبعوثالمبعوث  لمسكنلمسكن  الكافيةالكافية  الحمايةالحماية  توفرتوفر  أنأن  لديهالديها  المعتمدالمعتمد
ًا  ،،  الدبلوماسيالدبلوماسي ًاوتمشي   هذاهذا  معمع  وتمشي

::  أنهأنه  علىعلى  ))فيينافيينا((  اتفاقيةاتفاقية  منمن  ))3030((  المادةالمادة  تنصتنص  العتبارالعتبار
  الخاصالخاص  المسكنالمسكن  يتمتعيتمتع

المقررةالمقررة  والحمايةوالحماية  الحصانةالحصانة  بنفسبنفس  الدبلوماسيالدبلوماسي  للممثلللممثل
  ..  البعثةالبعثة  لمبانيلمباني

ًا  وتتمتعوتتمتع             ًاأيض ،،  ممتلكاتهممتلكاته  وكذلكوكذلك  ،،  ومراسلتهومراسلته  وثائقهوثائقه  أيض
      فيفي  وردورد  ماما  باستثناءباستثناء
ذلكذلك  وسيأتيوسيأتي  ،،  الحصانةالحصانة  بنفسبنفس  ))3131((  المادةالمادة  منمن  ))33((  الفقرةالفقرة
الوكالةالوكالة  داردار  عنعن  الحصانةالحصانة  عنعن  الحديثالحديث      عندعند  اللهالله  شاءشاء  إنإن  مفصلًمفصلً

.     .       ]]2121[[  السياسيةالسياسية
ًا ًاثااني  : :القضائيةالقضائية  الحصانةالحصانة :  : ثااني

الحصانةالحصانة  عنعن  ))فيينافيينا((  اتفاقيةاتفاقية  منمن  ))3131((  المادةالمادة  تحدثتتحدثت            
  ::  فقالتفقالت  القضائيةالقضائية



القضاءالقضاء  إزاءإزاء  بالحصانةبالحصانة  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  يتمتعيتمتع  --11            
ِبلة  للدولةللدولة  الجنائيالجنائي ِبلةالمستق القضاءالقضاء  إزاءإزاء  بالحصانةبالحصانة  يتمتعيتمتع  كماكما      ،،  المستق
      الحوالالحوال  عداعدا  فيمافيما  ،،  الدولةالدولة  لنفسلنفس  والداريوالداري  المدنيالمدني

 :    :   التيةالتية
الدولةالدولة  فيفي  واقعواقع  خاصخاص  بعقاربعقار  متعلقةمتعلقة  عينيةعينية  دعوىدعوى  --أأ            

  كانكان  إذاإذا  إلإل  ،،  المستقبلةالمستقبلة
منمن  حكومتهحكومته  لحسابلحساب  ملكيتهملكيته  بحقبحق  يتمتعيتمتع  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل

  ..  البعثةالبعثة  أغراضأغراض  أجلأجل
قدقد  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  يكونيكون  بتركةبتركة  متعلقةمتعلقة  دعوىدعوى  --بب            
ًا  عينعين ًامنفذ ًا  أوأو  منفذ ًامدير   ،،  لهالها  مدير

ًا  يكونيكون  أوأو ًاوارث باسمباسم  وليسوليس  الشخصيةالشخصية  بصفتهبصفته  لهله  موصىموصى  أوأو  وارث
      ..  المرسلةالمرسلة  الدولةالدولة

ًا  تجاريتجاري  نشاطنشاط  أوأو  حرةحرة  بمهنةبمهنة  متعلقةمتعلقة  دعوىدعوى  --جج             ّي ًاأ ّي كانكان  أ
      مزاولةمزاولة  حينحين  ،،  نوعهنوعه

خارجخارج  لهله  المستقبلةالمستقبلة  الدولةالدولة  فيفي  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل
  ..  الرسميةالرسمية  مهامهمهامه  نطاقنطاق
 .  . الشهادةالشهادة  بأداءبأداء  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  يلزميلزم  لل  --22            
الممثلالممثل  حيالحيال  تنفيذيتنفيذي  إجراءإجراء  أيأي  اتخاذاتخاذ  يجوزيجوز  لل  --33            

  فيفي  إلإل  ،،  الدبلوماسيالدبلوماسي
هذههذه  منمن  ))11 ( (الفقرةالفقرة  منمن  جج  ،،  بب  ،،  أأ  البنودالبنود  تحتتحت  الواردةالواردة  الحالتالحالت

  ألأل  وبشرطوبشرط  ،،  المادةالمادة
 .  . سكنهسكنه  أوأو  شخصهشخصه  مكانةمكانة  الجراءاتالجراءات  هذههذه  تمستمس
الدولةالدولة  لقضاءلقضاء  بالنسبةبالنسبة  الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  حصانةحصانة  --44            

  منمن  تعفيهتعفيه  لل  المستقبلةالمستقبلة
.   .     ]]2222[[  المرسلةالمرسلة  الدولةالدولة  لقضاءلقضاء  الخضوعالخضوع

))فيينافيينا((  اتفاقيةاتفاقية  فيفي  يرديرد  لملم  أنهأنه  نرىنرى  المادةالمادة  هذههذه  ومنومن            
  للحصانةللحصانة  محددمحدد  تعريفتعريف

المقصودالمقصود  أنأن  إلىإلى  القانونالقانون  ذهبذهب  فقدفقد  ::  ولهذاولهذا  ،،  القضائيةالقضائية
  ::  هوهو  القضائيةالقضائية  بالحصانةبالحصانة

الدبلوماسيالدبلوماسي  المبعوثالمبعوث  خضوعخضوع  عدمعدم  أوأو  استثناءاستثناء  أوأو  إعفاءإعفاء
      ..  المحليالمحلي  القضائيالقضائي  للختصاصللختصاص

بالتعريفبالتعريف  الخذالخذ  إنإن  ::  فيقولفيقول  سائلسائل  يستدركيستدرك  قدقد  ولكنولكن            
  نقصنقص  علىعلى  ينطويينطوي  السابقالسابق

 !  ! الدبلوماسيالدبلوماسي  الممثلالممثل  لديهالديها  المبعوثالمبعوث  الدولةالدولة  سيادةسيادة  فيفي
القضائيةالقضائية  بالحصانةبالحصانة  المقصودالمقصود  أنأن :  : التساؤلالتساؤل  هذاهذا  عنعن  وأجيبوأجيب            

  منمن  الحصانةالحصانة  هوهو
المبعوثالمبعوث  خضوعخضوع  عدمعدم  إنإن  ::  أيأي  ،،  الختصاصالختصاص  ممارسةممارسة

  محاكممحاكم  لختصاصلختصاص  الدبلوماسيالدبلوماسي

،،  الدولةالدولة  تلكتلك  قوانينقوانين  فوقفوق  تجعلهتجعله  لل  ،،  المستقبلةالمستقبلة  الدولةالدولة
  الختصاصالختصاص  منمن  فالحصانةفالحصانة
مسؤوليتهمسؤوليته  تبقىتبقى  إذإذ  ،،  المسؤوليةالمسؤولية  منمن  الحصانةالحصانة  تعنيتعني  لل  القضائيالقضائي

  يترتبيترتب  ماما  وإنوإن  ،،  قائمةقائمة



الفصلالفصل  تتولىتتولى  التيالتي  المحاكمالمحاكم  اختلفاختلف  هوهو  بالحصانةبالحصانة  الدفعالدفع  علىعلى
  ينقلينقل  إذإذ  ،،  الدعوىالدعوى  فيفي
محاكممحاكم  إلىإلى  المستقبلةالمستقبلة  الدولةالدولة  محاكممحاكم  منمن  الختصاصالختصاص  هذاهذا

  ..  المرسلةالمرسلة  الدولةالدولة
::  القضائيةالقضائية  بالحصانةبالحصانة  المقصودالمقصود  إنإن  القولالقول  يمكنيمكن  ذلكذلك  وعلىوعلى            
  الختصاصالختصاص  نقلنقل

الدولةالدولة  محاكممحاكم  إلىإلى  المستقبلةالمستقبلة  الدولةالدولة  محاكممحاكم  منمن  القضائيالقضائي
  التيالتي  الدعوىالدعوى  فيفي  المرسلةالمرسلة

ًا  أطرافهاأطرافها  أحدأحد  يكونيكون ًامبعوث ًا  مبعوث ًادبلوماسي  .  . دبلوماسي
علىعلى  المقامةالمقامة  المدنيةالمدنية  الدعاوىالدعاوى  فيفي  الختصاصالختصاص  نقلنقل  ويتحددويتحدد            

  الدبلوماسيالدبلوماسي  المبعوثالمبعوث

ًا ًاوفق المبعوثالمبعوث  أنأن  باعتبارباعتبار  ،،  الخاصالخاص  الدوليالدولي  القانونالقانون  لحكاملحكام  وفق
  أجنبيأجنبي  شخصشخص  الدبلوماسيالدبلوماسي

 .  . فيهفيه  الواردةالواردة  الختصاصالختصاص  تحديدتحديد  لحكاملحكام  يخضعيخضع
ًا  الجزائيةالجزائية  الدعاوىالدعاوى  فيفي  الختصاصالختصاص  نقلنقل  ويتحددويتحدد             ًاوفق وفق

  القانونالقانون  شخصيةشخصية  ::  لقاعدةلقاعدة
قوانينهاقوانينها  لحكاملحكام  الدولةالدولة  أفرادأفراد  بخضوعبخضوع  تقضيتقضي  التيالتي  ،،  الجزائيالجزائي

  مكانمكان  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض
.   .     ]]2323[[  الجريمةالجريمة  وقوعوقوع
لل  الدبلوماسيالدبلوماسي  السلكالسلك  رجالرجال  أنأن  ::  لنالنا  يتبينيتبين  سأبقسأبق  ومماومما            

      الحاكمالحاكم  لوليةلولية  يخضعونيخضعون
علىعلى  جرائمجرائم  منمن  يرتكبونهيرتكبونه  لمالما  بالنسبةبالنسبة  إليهاإليها  الموفدالموفد  الدولةالدولة  فيفي

  سواءسواء  أنواعهاأنواعها  اختلفاختلف
 .  . مخالفاتمخالفات  أوأو  ،،  جنحجنح  أوأو  ،،  جناياتجنايات :  : أكانتأكانت
وتوجيهوتوجيه  وتحقيقوتحقيق  قبضقبض  منمن  قضائيقضائي  إجراءإجراء  أيأي  اتخاذاتخاذ  يجوزيجوز  ولول            

  ومحاكمةومحاكمة  اتهاماتهام
 .  . الدبلوماسيالدبلوماسي  السلكالسلك  رجالرجال  أحدأحد  ضدضد

أنأن  الجنائيةالجنائية  القضاياالقضايا  فيفي  إليهاإليها  الموفدالموفد  للدولةللدولة  يحقيحق  ولكنولكن            
  المبعوثالمبعوث  دولةدولة  تبلغتبلغ

المجنيالمجني  بإمكانبإمكان  وكذلكوكذلك  ،،  ومحاكمتهومحاكمته  سحبهسحبه  طالبةطالبة  المخطئالمخطئ
  إليهاإليها  الموفدالموفد  الدولةالدولة  فيفي  عليهمعليهم
حتىحتى  المستقبلةالمستقبلة  للدولةللدولة  الخارجيةالخارجية  لوزارةلوزارة  بالشكاوىبالشكاوى  التقدمالتقدم

  الدبلوماسيةالدبلوماسية  الجراءاتالجراءات  تتخذتتخذ
تتمكنتتمكن  حتىحتى  عنهمعنهم  الحصانةالحصانة  برفعبرفع  الخيرةالخيرة  تطالبتطالب  وقدوقد  ،،  اللزمةاللزمة

  ..  العدالةالعدالة  تحقيقتحقيق  منمن
القانونالقانون  فيفي  الراجحالراجح  الرأيالرأي  فيذهبفيذهب  ::  المدنيالمدني  القضاءالقضاء  أماأما            
      منمن  العفاءالعفاء  تقييدتقييد  إلىإلى

((  المادةالمادة  فيفي  الواردةالواردة  بالستثناءاتبالستثناءات  وذلكوذلك  ،،  المدنيالمدني  القضاءالقضاء
      ))11((  الفقرةالفقرة  فيفي  ))3131

.     .       ]]2424[[  جج  ،،  بب  ،،  أأ  ::  وتشملوتشمل
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 . .176176صص  ،،  هيفهيف  أبوأبو  صادقصادق  عليعلي  دد  ،،  والقنصليوالقنصلي  الدبلوماسأيالدبلوماسأي  القانونالقانون :  : انظرانظر) ) 2121((
والحصاناتوالحصانات  العلقاتالعلقات  بشأنبشأن  المتحدةالمتحدة  الممالمم  مؤتمرمؤتمر  وثاائقوثاائق  عنعن  ،،) ) فايينافايينا ( (اتفاقيةاتفاقية  موادمواد :  : انظرانظر) ) 2222((

الدوليالدولي  للقانونللقانون  المصريةالمصرية  المجلةالمجلة  عنعن  ،،  19611961  عامعام) ) فايينافايينا ( (فايفاي  المنعقدالمنعقد  الدبلوماسأيةالدبلوماسأية  والمتيازاتوالمتيازات
 . .5252صص  ،،  19611961) ) 1717 ( (المجلدالمجلد  ،،
صص  ،،  الفتلويالفتلوي  سأهيلسأهيل  دد  ،،  مقارإنةمقارإنة  درإاسأةدرإاسأة  ،،  الدبلوماسأيالدبلوماسأي  للمبعوثللمبعوث  القضائيةالقضائية  الحصانةالحصانة  رإاجعرإاجع) ) 2323((

89918991. . 
والعلقاتوالعلقات  ،،  155155صص  ،،  رإاتبرإاتب  عائشةعائشة  دد  ،،  والقنصليوالقنصلي  الدبلوماسأيالدبلوماسأي  التنظيمالتنظيم :  : انظرانظر) ) 2424((

 . .139139صص  ،،  غانمغانم  حافاظحافاظ  محمدمحمد  دد  ،،  والقنصليةوالقنصلية  الدبلوماسأيةالدبلوماسأية

والعالموالعالم  المسلمونالمسلمون
 ..  .. نعمنعم

 ! !بدورإهابدورإها  العربيةالعربية  الجامعةالجامعة  قامتقامت
كاملكامل  العزيزالعزيز  عبدعبد :  : بقلمبقلم

ًا  خمسينخمسين  مرورمرور  بذكرىبذكرى  الحتفالالحتفال  سامرسامر  انفضانفض  أنأن  بعدبعد             ًاعام عام
  جامعةجامعة  إنشاءإنشاء  علىعلى

منمن  جعبتهمجعبتهم  فيفي  ماما  المتحدثونالمتحدثون  أفرغأفرغ  أنأن  وبعدوبعد  ،،  العربيةالعربية  الدولالدول
  ثناءثناء  ومنومن  ،،  قدحقدح  أوأو  مدٍحمدٍح

ً  لل  ،،  الشأنالشأن  هذاهذا  فيفي  نراهنراه  بمابما  ندليندلي  نحننحن  هاها  ،،  هجاءهجاء  أوأو احتفالًاحتفال
  ولول  ،،  الذكرىالذكرى  بهذهبهذه

ًء ًءاحتفا ًا  ولكنولكن  ،،  الذهبيالذهبي  بيوبيلهابيوبيلها  احتفا ًاإحقاق ،،  قولهقوله  ينبغيينبغي  لحقلحق  إحقاق
  ..  منهامنها  لبدلبد  لشهادةلشهادة  وتسجيلًوتسجيلً

الحديثالحديث  التاريخالتاريخ  منمن  سريعةسريعة  مشاهدمشاهد  استحضاراستحضار  منمن  لنالنا  ولبدولبد            
  شواهدشواهد  لستظهارلستظهار  ،،

الجامعةالجامعة  فكرةفكرة  ميلدميلد  عنعن  تمخضتتمخضت  التيالتي  البدءالبدء  مرحلةمرحلة  واقعواقع  منمن
  فيفي  أنهأنه  ذلكذلك  ،،  العربيةالعربية



عشرعشر  التاسعالتاسع  القرنالقرن  وبدايةوبداية  الميلديالميلدي  عشرعشر  الثامنالثامن  القرنالقرن  أواخرأواخر
  الخلفةالخلفة  دولةدولة  أنأن  بدابدا  ،،

منمن  اعتراهااعتراها  ماما  بسبببسبب  ،،  للسقوطللسقوط  مرشحةمرشحة  أصبحتأصبحت  قدقد  العثمانيةالعثمانية
َدَخل  البنيانالبنيان  فيفي  خللخلل َدَخلو   و
العالمالعالم  دولدول  فيهفيه  كانتكانت  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  هذاهذا  ،،  المنهجالمنهج  فيفي

  سقوطهاسقوطها  إلىإلى  تتطلعتتطلع  النصرانيالنصراني
اليهوداليهود  وكانوكان  ،،  تركتهتركته  لقتساملقتسام) ) المريضالمريض  الرجلالرجل ( (موتموت  وإلىوإلى
ًا ًاأيض   ،،  للحدثللحدث  يتشوقونيتشوقون  أيض

منمن  نصيبنصيب  ينالهمينالهم  أنأن  عسىعسى  ،،  بشغفبشغف  الحوالالحوال  ويرمقونويرمقون
  ..  الميراثالميراث  قسمةقسمة

فكرةفكرة  مؤسسمؤسس((  هرتزلهرتزل  تيودورتيودور  سمعسمع  ،،  حياتهحياته  أواخرأواخر  وفيوفي            
  ))اليهوديةاليهودية  الدولةالدولة
وأطلقتوأطلقت  ،،  السلميةالسلمية  الخلفةالخلفة  شبابشباب  تجديدتجديد  إلىإلى  تدعوتدعو  بحركةبحركة

  نفسهانفسها  علىعلى  الحركةالحركة  هذههذه
محمدمحمد  الشيخالشيخ  دعاتهادعاتها  منمن  وكانوكان  ،،) ) السلميةالسلمية  الجامعةالجامعة  حركةحركة((

  لهذهلهذه  فاغتمفاغتم  ،،  رضارضا  رشيدرشيد
الغتمامالغتمام  منمن  الماكرالماكر  اليهودياليهودي  حسهحسه  حركهحركه  ماما  وسرعانوسرعان  ،،  الحركةالحركة
  السعيالسعي  إلىإلى  بالخبربالخبر

النصارىالنصارى  لقحاملقحام  اتصالتهاتصالته  يجرييجري  أنأن  لهله  وخطروخطر  ،،  اغتنامهاغتنامه  إلىإلى
  بتحريربتحرير  المناداةالمناداة  فيفي

))العربيةالعربية  القوميةالقومية((  بب  ولينادواولينادوا  ،،  التركالترك  ))استعماراستعمار((  منمن  العربالعرب
  القوميةالقومية((  مقابلةمقابلة  فيفي

وكانوكان  ،،  بهابها  عقيرتهمعقيرتهم  تركياتركيا  يهوديهود  رفعرفع  التيالتي  ))الطورانيةالطورانية  التركيةالتركية
  هرتزلهرتزل  اتصلاتصل  أنأن

))العربيةالعربية  اليقظةاليقظة ( (المسماةالمسماة  حركتهحركته  دمجدمج  لمحاولةلمحاولة  عازوريعازوري  بنجيببنجيب
  الجامعةالجامعة ( (حركةحركة  معمع

سنةسنة  الولىالولى  العالميةالعالمية  الحربالحرب  قامتقامت  أنأن  حدثحدث  ثمثم  ،،  ))السلميةالسلمية
  أهمأهم  منمن  ليكونليكون  ،،  مم19141914

،،  العثمانيةالعثمانية  الخلفةالخلفة  دولةدولة  علىعلى  والقضاءوالقضاء  ،،  تركياتركيا  هزيمةهزيمة  ::  نتائجهانتائجها
  أعوامأعوام  إلإل  هيهي  وماوما

بمنحبمنح) ) بريطانيابريطانيا  خارجيةخارجية  وزيروزير ( (بلفوربلفور  وعدوعد  صدرصدر  حتىحتى  ثلثةثلثة
ًا  اليهوداليهود ًاوطن ًا  وطن ّي ًاقوم ّي   فيفي  قوم

منمن  كانكان  التيالتي  ،،  الثانيةالثانية  العالميةالعالمية  الحربالحرب  تقومتقوم  ثمثم  ،،  فلسطينفلسطين
  بلدبلد  تقسيمتقسيم  ،،  نتائجهانتائجها  أهمأهم

سايكسسايكس((  اتفاقيةاتفاقية  بمقتضىبمقتضى  ،،  وفرنساوفرنسا  انجلتراانجلترا  بينبين  العربالعرب
  خارجيةخارجية  وزيريوزيري  ))بيكوبيكو

البلدانالبلدان  يجمعيجمع  كانكان  الذيالذي  العقدالعقد  انفرطانفرط  وهكذاوهكذا  ،،  البلدينالبلدين
  برباطبرباط  والسلميةوالسلمية  العربيةالعربية
النتماءالنتماء  لرابطةلرابطة  بديلةبديلة  رابطةرابطة  إيجادإيجاد  علىعلى  العداءالعداء  وأصّروأصّر  ،،  السلمالسلم
  وراجوراج  ،،  للسلمللسلم

رابطةرابطة((  منمن  بدلًبدلً) ) العروبةالعروبة  رابطةرابطة ( (حولحول  الضجيجالضجيج  وزادوزاد  الكلمالكلم
  الجامعةالجامعة((  وو  ،،  ))السلمالسلم



) . ) . السلميةالسلمية  الجامعةالجامعة ( (منمن  بدلًبدلً) ) العربيةالعربية
السياسيالسياسي  أدلىأدلى  ،،  مم19411941  عامعام  مايومايو  2929  وفيوفي            

      إيدنإيدن  المخضرمالمخضرم  البريطانيالبريطاني
ّبر  ،،  البريطانيالبريطاني  العمومالعموم  مجلسمجلس  فيفي  بتصريحبتصريح ّبرع استعداداستعداد  عنعن  فيهفيه  ع

  لحتضانلحتضان  بريطانيابريطانيا
يتطلعونيتطلعون  العربالعرب  إنإن  ::  وقالوقال  ،،  العربيةالعربية  الجامعةالجامعة  لنشاءلنشاء  الدعوةالدعوة

  مساعيهممساعيهم  فيفي  تأييدناتأييدنا  لنيللنيل

لبريطانيالبريطانيا  سيكونسيكون  إنهإنه :  : وقالوقال) ) عربيةعربية  جامعةجامعة ( (فكرةفكرة  لتحقيقلتحقيق
  تحقيقتحقيق  إلىإلى  السبقالسبق  شرفشرف

! . ! .   المطلبالمطلب  هذاهذا
الحزابالحزاب  أعرقأعرق((  المصريالمصري  الوفدالوفد  حزبحزب  ندبندب  ،،  مصرمصر  وفيوفي            

  نفسهنفسه  ))العلمانيةالعلمانية
إلىإلى  النحاسالنحاس  مصطفىمصطفى  الوفدالوفد  زعيمزعيم  فدعافدعا  ،،  الفكرةالفكرة  لتنفيذلتنفيذ
  فكرةفكرة  يبحثيبحث  مؤتمرمؤتمر  إنشاءإنشاء

ثمثم  القوميالقومي  المبدأالمبدأ  لترسيخلترسيخ  ،،  العربيةالعربية  الدولالدول  بينبين  التنسيقالتنسيق
  النتماءالنتماء  أساسأساس  علىعلى  الوطنيالوطني
 .  . الشأنالشأن  لهذالهذا  لمؤتمرلمؤتمر  تحضيريةتحضيرية  لجنةلجنة  تشكيلتشكيل  واقترحواقترح  ،،  للعروبةللعروبة

تأسيستأسيس  عنعن  فيهفيه  أعلنأعلن  الذيالذي  اليوماليوم  جاءجاء  ::  وبالفعلوبالفعل            
  أنأن  بعدبعد  ))العربيةالعربية  الجامعةالجامعة((

الجامعةالجامعة ( (مشروعمشروع  والعلمانيونوالعلمانيون  والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود  أجهضأجهض
  2222  فيفي  وأعلنوأعلن) ) السلميةالسلمية

))القاهرةالقاهرة((  لتكونلتكون  الجامعةالجامعة  تأسيستأسيس  عنعن  ،،  مم19451945  عامعام  مارسمارس
ًا ًامقّر   كانتكانت  وقتوقت  فيفي  ،،  لهالها  مقّر

الضوءالضوء  أعطىأعطى  الذيالذي  النجليزيالنجليزي  الحتللالحتلل  تحتتحت  تزالتزال  لل  فيهفيه  مصرمصر
  لقياملقيام  الخضرالخضر
بأنهابأنها  العربالعرب  معمع  خللهاخللها  منمن  التعاملالتعامل  تستطيعتستطيع  التيالتي  الجامعةالجامعة

  العربالعرب  أمانيأماني  ضدضد  ليستليست
،،  مصرمصر  علىعلى  سيطرتهاسيطرتها  خللخلل  منمن  أنهاأنها  وأدركتوأدركت  ،،) ) الوحدةالوحدة((  فيفي

  علىعلى  مصرمصر  وسيطرةوسيطرة
منمن  المرحلةالمرحلة  تتطلبهتتطلبه  ماما  تمريرتمرير  ستستطيعستستطيع  ،،  الجامعةالجامعة
  ..  ومؤامراتومؤامرات  مناوراتمناورات

سلخسلخ :  : البدايةالبداية  منمن  واضحواضح  لغرضلغرض  إذنإذن  الجامعةالجامعة  ولدتولدت  لقدلقد            
  عنعن  المسلمينالمسلمين  العربالعرب

ولكنولكن  ،،  الدينالدين  بغيربغير  العربالعرب  لعزازلعزاز  لل  ،،  العربالعرب  غيرغير  المسلمينالمسلمين
ًا ًاطمع   الدينالدين  إذللإذلل  فيفي  طمع

ُذل ُذلب ًا  كانكان  فقدفقد  ::  لهذالهذا  ..  العربالعرب  ب ًامرسوم تكونتكون  أنأن  البدايةالبداية  منذمنذ  مرسوم
ًا  الجامعةالجامعة ًاتجسيد   للذلللذل  تجسيد
فيفي  --  المريكانالمريكان  بعدهمبعدهم  ومنومن -  - البريطانالبريطان  نجحنجح  فهلفهل  ،،  العربيالعربي

  هذههذه  فيفي  الجامعةالجامعة  إنجاحإنجاح
 !  ! ؟؟  المهمةالمهمة

ًا  لنتأمللنتأمل             ًامع وماذاوماذا  ؟؟  أهدافأهداف  منمن  الجامعةالجامعة  أعلنتأعلنت  ماذاماذا  ......  مع
  عالمعالم  فيفي  منهامنها  تحققتحقق



تحققتحقق  الذيالذي  وماوما  ؟؟  العربالعرب  لمصلحةلمصلحة  تحققتحقق  الذيالذي  ماما  ؟؟  الواقعالواقع
  ..  ؟؟  العربالعرب  أعداءأعداء  لمصلحةلمصلحة

،،  الكبيرةالكبيرة  الهدافالهداف  منمن  عددعدد  علىعلى  الجامعةالجامعة  ميثاقميثاق  نصنص  لقدلقد            
  ولنراجعولنراجع  ،،  فلنراجعهافلنراجعها

ًا  خمسينخمسين  بعدبعد  نتائجهانتائجها ًاعام  :  : ميثاقهاميثاقها  وتوقيعوتوقيع  الجامعةالجامعة  إنشاءإنشاء  منمن  عام
منمن  العربيةالعربية  والشعوبوالشعوب  البلدالبلد  تحريرتحرير  استكمالاستكمال  ::  أولًأولً            

      ::  الجنبيالجنبي  الحتللالحتلل
وماذاوماذا  !!  فقطفقط  والعربيةوالعربية  ))العربيةالعربية((  الشعوبالشعوب  ::  التعبيرالتعبير  لحظلحظ              
  الشعوبالشعوب  عنعن  إذنإذن

ومعومع  ،،  العربالعرب  بلدبلد  سلمتسلمت  ماما  احتللهااحتللها  منمن  ضيرضير  لل  !!  ؟؟  السلميةالسلمية
  سلمتسلمت  هلهل  ،،  هذاهذا
؟؟  الجنبيالجنبي  الحتللالحتلل  منمن  العربالعرب  شعوبشعوب  وتحررتوتحررت  العربالعرب  بلدبلد

ًا  خمسينخمسين  بعدبعد  نسألنسأل ًاعام   عام
يزاليزال  لل  التيالتي  للشعوبللشعوب  الجوابالجواب  ونتركونترك  الميثاقالميثاق  إعلنإعلن  منمن

  الجنبيالجنبي  عليهاعليها  يسيطريسيطر
نعمنعم  ،،  لعسكرهلعسكره  فقطفقط  خاضعةخاضعة  كانتكانت  أنأن  بعدبعد  ،،  لمعسكرهلمعسكره  ويخضعهاويخضعها

  عصرعصر  انتهىانتهى  لقدلقد  ،،
،،  المعسكرالمعسكر  سيطرةسيطرة  عصرعصر  زمانزمان  منذمنذ  وبدأوبدأ  ،،  العسكرالعسكر  سيطرةسيطرة

ًا  هذاهذا  ومعومع ًاأيض   يزاليزال  فلفل  ::  أيض
ًا  يزاليزال  لل  َمْنَمْن  ،،  العربالعرب  جامعةجامعة  ظلظل  فيفي  ))العربالعرب((  بلدبلد  منمن ًاباقي باقي

  أذلأذل  سيطرةسيطرة  تحتتحت
الجامعةالجامعة  وضعتوضعت  التيالتي  فلسطينفلسطين  وأسألواوأسألوا  ،،  ))اليهوداليهود((  العسكرالعسكر
  بيعهابيعها  صكصك  علىعلى  بصمتهابصمتها

جيوشجيوش  ُهزمتُهزمت  ،،  حروبحروب  خمسةخمسة  بعدبعد  ،،  السلميةالسلمية  المعاهداتالمعاهدات  فيفي
  سنةسنة  أولهاأولها  فيفي  العربالعرب
فيفي  ونكستونكست  وسحقتوسحقت  ،،  19561956  عامعام  الثانيةالثانية  فيفي  وغابتوغابت  19481948
  ،،  19671967  عامعام  الثالثةالثالثة

عليهاعليها  تفرجتفرج  بينمابينما  ،،  مم19731973  الرابعةالرابعة  فيفي  الثمرةالثمرة  منهامنها  وسحبتوسحبت
  ساكتةساكتة  وهيوهي  العالمالعالم
جنوبجنوب  اليهوداليهود  اجتاحاجتاح  حيثحيث  ،،  مم19821982  عامعام  الخامسةالخامسة  فيفي  صامتةصامتة
  منمن  حربحرب  فيفي  لبنانلبنان
! . ! .   واحدواحد  طرفطرف
ًا             ًاثاني تحقيقتحقيق  ،،  المعلنةالمعلنة  العربيةالعربية  الجامعةالجامعة  أهدافأهداف  منمن  كانكان  ::  ثاني

      العربيالعربي  الدفاعالدفاع  فكرةفكرة
عربيعربي  جيشجيش  وجودوجود :  : معانيهمعانيه  أبسطأبسط  فيفي  يعنييعني  وهذاوهذا ,  , المشتركالمشترك

بينهابينها  قويةقوية  عربيةعربية  جيوشجيوش  ::  القلالقل      علىعلى  أوأو  ،،  موحدموحد  قويقوي
بعدبعد  النالن  حاصلحاصل      هذاهذا  فهلفهل  ،،  الغيرالغير  منمن  أطماعأطماع  أيأي  لردلرد  تنسيقتنسيق

ًا  خمسينخمسين ًاعام عامعام  فيفي  تمتم  لقدلقد  !!  ؟؟  عام
وتموتم  ،،  المشتركالمشترك              العربيالعربي  الدفاعالدفاع  ::  معاهدةمعاهدة  توقيعتوقيع  مم19501950

تمتم  المعاهدةالمعاهدة  هذههذه  ولكنولكن  ،،  المشتركالمشترك  للدفاعللدفاع  مجلسمجلس  تشكيلتشكيل
إلغاءإلغاء  تمتم  كماكما  ،،  سنةسنة  عشرةعشرة  ستست  منذمنذ  بهابها  العملالعمل          إيقافإيقاف

،،  مجتمعةمجتمعة  العربيةالعربية  الدولالدول          منمن  بدعمبدعم  الحربيالحربي  النتاجالنتاج  مشروعمشروع



وإنماوإنما  ،،  ُتلَغُتلَغ  لملم  المشتركالمشترك  الدفاعالدفاع  مجلسمجلس  لجانلجان  بعضبعض  ولكنولكن
::  قبيلقبيل  منمن  نشاطاتنشاطات  باستئنافباستئناف  لهالها  وسمحوسمح  ،،  كرمزكرمز  ُأبقيتُأبقيت
العسكريةالعسكرية  المعاجمالمعاجم  وإصداروإصدار  ،،  الرياضيةالرياضية      الدوراتالدورات  رعايةرعاية

      ..  ذلكذلك  ونحوونحو  !!  والجغرافيةوالجغرافية  التاريخيةالتاريخية
ًا             ًاثالث الوحدةالوحدة  تحقيقتحقيق :  : المعلنةالمعلنة  الهدافالهداف  منمن  كانكان :  : ثالث

  وإقامةوإقامة  ،،  العربيةالعربية  القتصاديةالقتصادية
 .  . مشتركةمشتركة  عربيةعربية  سوقسوق

مظلةمظلة  تحتتحت  اقتصاديةاقتصادية  وحدةوحدة  للعربللعرب  تحققتتحققت  هلهل            
  ؟؟  العربيةالعربية  الجامعةالجامعة

العربيةالعربية  الوحدةالوحدة ( (مشروعمشروع  عنعن  ،،  مم19621962  عامعام  فيفي  أعلنأعلن  لقدلقد            
  ونصونص) ) القتصاديةالقتصادية
انتقالانتقال  حريةحرية  الموقعةالموقعة  الدولالدول  لرعايالرعايا  أنأن  علىعلى  المشروعالمشروع
  ،،  الموالالموال  ورؤوسورؤوس  ،،  الشخاصالشخاص

،،  إلخإلخ  ......  والترانزيتوالترانزيت  ،،  والعملوالعمل  ،،  والقامةوالقامة  ،،  البضائعالبضائع  وتبادلوتبادل
  سنواتسنوات  عشرعشر  وبعدوبعد

ثمثم  ومراجعتهاومراجعتها  تقويمهاتقويمها  بعدبعد  ُألغيتُألغيت  ،،  التفاقيةالتفاقية  إعلنإعلن  منمن  كاملةكاملة
ُأرجع  ..  بفشلهابفشلها  الحكمالحكم ُأرجعو   و
ًا  طموحةطموحة  كانتكانت  الهدافالهداف  ::  أنأن  إلىإلى  حينهحينه  فيفي  الفشلالفشل  سببسبب ًاجد  .. ..جد

 ! ! ! !
فيفي  فقطفقط  عنهاعنها  فنسمعفنسمع  ،،  المشتركةالمشتركة  العربيةالعربية  السوقالسوق  أماأما            

) ) الواقالواق  واقواق ( (بلدبلد  إذاعةإذاعة
 ! .  ! . الوفيالوفي  والخلوالخل  والعنقاءوالعنقاء  الغولالغول  عنعن  تتحدثتتحدث  التيالتي  والصحفوالصحف

ًا             ًارابع    : :إسرائيلإسرائيل  ضدضد  العربيةالعربية  المقاطعةالمقاطعة  إحكامإحكام :  : رابع
،،  إعلنهإعلنه  علىعلى  المحافظةالمحافظة  فيفي  الجامعةالجامعة  استمرتاستمرت  ،،  هدفهدف  وهووهو            

  المقاطعةالمقاطعة  وظلتوظلت
الجامعةالجامعة  أعضاءأعضاء  بعضبعض  منمن  قوطعتقوطعت  حتىحتى  ،،  العلنالعلن  فيفي  قائمةقائمة

  ،،  إذنهاإذنها  وبدونوبدون  ،،  العربيةالعربية
ًا  المقاطعةالمقاطعة  برفعبرفع  القراراتالقرارات  وصدرتوصدرت ًاكلي ًا  أوأو  كلي ًاجزئي وبرزوبرز  ،،  جزئي
ً  التطبيعالتطبيع  مصطلحمصطلح خمسينخمسين  بعدبعد  النالن  نسمعنسمع  نكادنكاد  ولول      ،،  منهامنها  بدلًبدل

ًا ًاعام       العلقاتالعلقات  قطعقطع  معمع  يتعاطفيتعاطف  منمن  هناكهناك  أنأن  عام
ً  السياسيةالسياسية والسائدوالسائد  الرائجالرائج  صارصار  بلبل  ،،  القتصاديةالقتصادية  عنعن  فضلًفضل

  بدلبدل  ))المسارعةالمسارعة((
بضائعبضائع  أمامأمام  السواقالسواق  فتحفتح  علىعلى  يتلهفيتلهف  فالكلفالكل) ! ) ! المقاطعةالمقاطعة((

 .  . اليهوداليهود
ًا             ًاخامس ًا  الهدافالهداف  منمن  إعلنهإعلنه  تمتم  ومماومما  ::  خامس ًاقديم  :  : قديم
التيالتي  المشكلتالمشكلت  فضفض  فيفي  للنظرللنظر  عربيةعربية  عدلعدل  محكمةمحكمة  إنشاءإنشاء            

  بينبين  تنشأتنشأ  ))ربماربما((
ً  المنازعاتالمنازعات  لفضلفض  موئلًموئلً  المحكمةالمحكمة  فتكونفتكون  ،،  الشقيقةالشقيقة  الدولالدول بدلًبدل

  المحاكمالمحاكم  إلىإلى  اللجوءاللجوء  منمن
إنشاءإنشاء  ضرورةضرورة  علىعلى  ))1919((  المادةالمادة  نصتنصت  وقدوقد  ،،  الدوليةالدولية

  ..  المحكمةالمحكمة  تلكتلك



علىعلى  عرضتعرضت  واحدةواحدة  مشكلةمشكلة  عنعن  النالن  حتىحتى  نسمعنسمع  لملم  ولكنناولكننا            
  لل  ،،  المحكمةالمحكمة  تلكتلك
ًا  خمسينخمسين  خللخلل  بينهمبينهم  تنشأتنشأ  لملم  العربالعرب  لنلن ًاعام أيأي  ))اللهالله  قدرقدر  لل ( (عام

  ولكنولكن  ،،  ))  !!  !!  ((  مشكلةمشكلة
أنأن  وهووهو  ،،  بسيطبسيط  ولسببولسبب  ،،  جلسةجلسة  أيأي  تعقدتعقد  لملم  المحكمةالمحكمة  هذههذه  لنلن
  ُتشكلُتشكل  لملم  المحكمةالمحكمة  هذههذه
ً  .  . أصلًأصل
ًا             ًاسادس ضمانضمان  أهميةأهمية  عنعن  ميثاقهاميثاقها  فيفي  الجامعةالجامعة  أعلنتأعلنت  ::  سادس

      ::  العربيالعربي  النسانالنسان  حقوقحقوق
القضيةالقضية  هذههذه  فيفي  اختلفهماختلفهم  مثلمثل  أمرأمر  فيفي  العربالعرب  يختلفيختلف  لملم              

  لكللكل  أنأن  ظهرظهر  حيثحيث  ،،
ًا  عربيعربي  طرفطرف ًافهم ًا  فهم ًاخاص الشارةالشارة  جاءتجاءت  وقدوقد  ،،  النسانالنسان  لحقوقلحقوق  خاص

  النسانالنسان  حقوقحقوق  إلىإلى
تجتمعتجتمع  لملم  ::  هذاهذا  ومعومع  ،،  ومبهمةومبهمة  مجملةمجملة  الجامعةالجامعة  ميثاقميثاق  فيفي

  ،،  القضيةالقضية  هذههذه  فيفي  الراءالراء
تعديلتعديل  فيفي  للنظرللنظر  لجنةلجنة  ،،  مم19611961  عامعام  فيفي  تشكلتتشكلت  قدقد  إنهإنه  حتىحتى

  فيمافيما  الجامعةالجامعة  ميثاقميثاق
فيفي  الدولالدول  بعضبعض  اختلفتاختلفت  إذإذ  ،،  العربيالعربي  النسانالنسان  بحقوقبحقوق  يتعلقيتعلق
  الجامعةالجامعة  تبنيتبني  مجردمجرد

واعتبرتواعتبرت  !!  أهدافهاأهدافها  منمن  كهدفكهدف  عربيعربي  بلدبلد  فيفي) ) النسانالنسان  حقوقحقوق((
  المرالمر  هذاهذا  أخرىأخرى  دولدول
حيثحيث  ،،  دولةدولة  بكلبكل  الخاصةالخاصة  المورالمور  منمن  وأنهوأنه  ،،  السيادةالسيادة  حقوقحقوق  منمن
  معاملةمعاملة  فيفي  الحقالحق  لهالها

ًا  تراهتراه  بمابما  رعاياهارعاياها ًاملئم المداولتالمداولت  انتهتانتهت  ،،  وردورد  أخذأخذ  وبعدوبعد  ،،  ملئم
  وثيقةوثيقة  إعلنإعلن  إلىإلى

ماما  وصدروصدر  ))العربيالعربي((  النسانالنسان  حقوقحقوق  احتراماحترام  إلىإلى  تدعوتدعو  ))وعظيةوعظية((
  إعلنإعلن((  بب  يسمىيسمى
إعلنإعلن ( (لـلـ  باهتباهت  ونقعونقع  خافتخافت  كصدًىكصدًى  ))العربيالعربي  النسانالنسان  حقوقحقوق
  فيفي) ) النسانالنسان  حقوقحقوق
حيالحيال  النظرالنظر  وجهاتوجهات  تناقضتتناقضت   : :هذاهذا  ومعومع  ،،  المتحدةالمتحدة  الممالمم

  ووجهتووجهت  ،،  العربيالعربي  العلنالعلن
 ! .  ! . والنقضوالنقض  اللغاءاللغاء  إلىإلى  انتهتانتهت  حتىحتى  ،،  النقدالنقد  سهامسهام  إليهإليه

فماذافماذا  ،،  الكبرىالكبرى  أهدافهاأهدافها  معمع  الجامعةالجامعة  شأنشأن  هوهو  هذاهذا  كانكان  وإذاوإذا            
  حالهاحالها  سيكونسيكون  ترىترى  يايا

علىعلى  واحدةواحدة  نظرةنظرة  إنإن  ؟؟  منهامنها  الدنىالدنى  الهدافالهداف  معمع
  والتفاقياتوالتفاقيات  المشروعاتالمشروعات
منهامنها  تحققتحقق  أنأن  دوندون  الجامعةالجامعة  عنهاعنها  أعلنتأعلنت  التيالتي  والطروحاتوالطروحات

ًا ًاشيئ   النسانالنسان  لتصيبلتصيب  ،،  شيئ
؟؟  الفشلالفشل  علىعلى  الصرارالصرار  هذاهذا  لماذالماذا :  : للتساؤلللتساؤل  وتدفعهوتدفعه  ،،  بالدهشةبالدهشة

  الفشلالفشل  يقترنيقترن  ولماذاولماذا  !!
ًا ًادائم يحلويحلو  كماكما  ))العروبةالعروبة  بيتبيت((  مشروعاتمشروعات  فيفي  ))العروبةالعروبة((  بب  دائم
  !!  ؟؟  يسموهيسموه  أنأن  لهملهم



أطروحاتأطروحات  ،،  فاشلةفاشلة  مشروعاتمشروعات  ،،  فاشلةفاشلة  اتفاقياتاتفاقيات            
 ...  ... فاشلةفاشلة

مصرفمصرف  لنشاءلنشاء  مشروعمشروع  عنعن  ُأعلنُأعلن  مم19581958  عامعام  ففيففي              
  ..  العربيةالعربية  للتنميةللتنمية

المجلسالمجلس  تشكيلتشكيل  عنعن  ُأعلنُأعلن  مم19601960  عامعام  وفيوفي              
  ..  العربيالعربي  القتصاديالقتصادي

العربيةالعربية  للوحدةللوحدة  اتفاقيةاتفاقية  توقيعتوقيع  عنعن  ُأعلنُأعلن  مم19621962  عامعام  وفيوفي              
 . .

ًا  كانتكانت  التفاقياتالتفاقيات  وهذهوهذه             ًاحبر أيأي  لهالها  ُيُرير  لملم  حيثحيث  ،،  ورقورق  علىعلى  حبر
  ،،  الواقعالواقع  فيفي  أثرأثر

ولمولم  ،،  أصلًأصلً  النورالنور  ترتر  لملم  مشاريعمشاريع  أوأو  أخرىأخرى  اتفاقياتاتفاقيات  وهناكوهناك
  ولوولو  أدراجهاأدراجها  منمن  تخرجتخرج

مجلسمجلس  إنشاءإنشاء  ::  ذلكذلك  منمن  ،،  بجانبهابجانبها  التذكاريةالتذكارية  الصورالصور  للتقاطللتقاط
  فيفي  الذريةالذرية  للبحوثللبحوث  عربيعربي

وتنظيموتنظيم  التجاريالتجاري  للتبادلللتبادل  العربيةالعربية  والتفاقيةوالتفاقية  ،،  السلميةالسلمية  الغراضالغراض
المعاملتالمعاملت  مدخراتمدخرات  تسديدتسديد  واتفاقيةواتفاقية      ،،  مم19531953  لعاملعام  التجارةالتجارة

واتفاقيةواتفاقية      ،،  مم19561956  لعاملعام  الموالالموال  رؤوسرؤوس  وانتقالوانتقال  التجاريةالتجارية
 .  . مم19561956  الجمركيةالجمركية  التعرفةالتعرفة  توحيدتوحيد
منمن  النابعةالنابعة  وأهدافهاوأهدافها  مشروعاتهامشروعاتها  معمع  الجامعةالجامعة  أحوالأحوال  هذههذه            

  عساهاعساها  فماذافماذا  ،،  داخلهاداخلها
فقطفقط  سنشيرسنشير  إنناإننا  ؟؟  خارجهاخارجها  منمن  المنبعثةالمنبعثة  مشاكلهامشاكلها  معمع  تفعلتفعل  أنأن

  لبرزلبرز  إشاراتإشارات  مجردمجرد
فهذافهذا  الخمسينالخمسين  سنيهاسنيها  عبرعبر  لل  ،،  الجامعةالجامعة  واجهتهاواجهتها  التيالتي  التحدياتالتحديات

  عبرعبر  ولكنولكن  يطوليطول  أمرأمر
 .  . الخمسةالخمسة  عقودهاعقودها

كانتكانت  ،،  أعوامأعوام  بثلثةبثلثة  الجامعةالجامعة  ميلدميلد  وبعدوبعد  ::  الربعيناتالربعينات  ففيففي            
  ،،  فلسطينفلسطين  نكبةنكبة

الجامعةالجامعة  خللخلل  منمن  العربالعرب  وفشلوفشل  ،،  لهالها  اليهوداليهود  عصاباتعصابات  واحتللواحتلل
  لمعركةلمعركة  الترتيبالترتيب  فيفي

علىعلى  تدلتدل  الشواهدالشواهد  كلكل  كانتكانت  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  ،،  اليهوداليهود  معمع  جادةجادة
  لتلكلتلك  اليهوداليهود  استعداداستعداد
جيوشجيوش  اندحرتاندحرت  ،،  مم19481948  سنةسنة  الحربالحرب  قامتقامت  فلمافلما  ،،  الحربالحرب
  تحتتحت  المقاتلةالمقاتلة  العربالعرب

) !) !التوراةالتوراة ( (لواءلواء  تحتتحت  المقاتلالمقاتل  اليهوداليهود  جيشجيش  أمامأمام  ))العروبةالعروبة((  لواءلواء
 . .

عجزتعجزت  ،،  والردنوالردن  مصرمصر  بينبين  خلفخلف  حدثحدث  ::  الخمسيناتالخمسينات  وفيوفي            
  حلهحله  عنعن  الجامعةالجامعة

السيطرةالسيطرة  فيفي  ضعفضعف  نقطةنقطة  أولأول  بذلكبذلك  فسجلتفسجلت  ،،  أروقتهاأروقتها  داخلداخل
  ،،  أعضائهاأعضائها  بينبين  الداخليةالداخلية

الدوليالدولي  المنالمن  مجلسمجلس  إلىإلى  شكوىشكوى  تقديمتقديم  إلىإلى  بالردنبالردن  حداحدا  ممامما
  ولمولم  ،،  مم13/7/195813/7/1958  فيفي



معمع  يتناسبيتناسب  الذيالذي  الموقفالموقف  ذلكذلك  الجامعةالجامعة  خللخلل  منمن  للعربللعرب  يكنيكن
  ..  الحدثالحدث  ضخامةضخامة

أخرىأخرى  مرةمرة  المهينةالمهينة  الهزيمةالهزيمة  كانتكانت  ::  الستيناتالستينات  وفيوفي            
  عربيةعربية  دولدول  سبعسبع  لجيوشلجيوش

أمثولةأمثولة  العروبةالعروبة  وأصبحتوأصبحت  ،،  مم19671967  اليهوداليهود  جيشجيش  أمامأمام
  الذيالذي  العالمالعالم  أمامأمام  وأضحوكةوأضحوكة

وأصيبتوأصيبت  ،،  البحرالبحر  فيفي) ) إسرائيلإسرائيل ( (بإلقاءبإلقاء  التهديدالتهديد  سمعسمع  طالماطالما
  بالصفعةبالصفعة  العربيةالعربية  الجامعةالجامعة
منمن  أعوامأعوام  عشرةعشرة  بعدبعد  أنهأنه  تأكدتأكد  لنهلنه  ،،  جرائهاجرائها  منمن  الكبرىالكبرى
  العربالعرب  بحشدبحشد  وعودهاوعودها
منصرفينمنصرفين  ظلهاظلها  فيفي  العربالعرب  كانكان  ،،  والتحريروالتحرير  المصيرالمصير  لمعركةلمعركة

  ،،  الداخليةالداخلية  لمعاركهملمعاركهم  فقطفقط
 .  . المزمنةالمزمنة  وخلفاتهموخلفاتهم

،،  مم19731973  سنةسنة  ))التحريكالتحريك((  حربحرب  ُتّوجتُتّوجت  ::  السبعيناتالسبعينات  وفيوفي            
  عملياتعمليات  منمن  بسلسلةبسلسلة

توقيعتوقيع  إلىإلى  انتهتانتهت  حتىحتى  ،،  تحققتحقق  الذيالذي  الجزئيالجزئي  للنصرللنصر  الجهاضالجهاض
  ))منفردمنفرد((  سلمسلم  اتفاقيةاتفاقية

الدولالدول  بقيةبقية  مشورةمشورة  دوندون  ،،  للجامعةللجامعة  المحتضنةالمحتضنة  الدولةالدولة  بهبه  قامتقامت
  تلكتلك  دفعدفع  ممامما  ،،  العربيةالعربية
بالقاهرةبالقاهرة  مقرهامقرها  منمن  نفسهانفسها  الجامعةالجامعة  سحبسحب  إلىإلى  وقتهاوقتها  الدولالدول

  ،،  تونستونس  فيفي  مؤقتمؤقت  مقرمقر  إلىإلى
مصرمصر  عزلعزل  تقررتقرر  ))بغدادبغداد((  فيفي  عقدعقد  مؤتمرمؤتمر  أولأول  وبعدوبعد

  الرئيسالرئيس  وسخروسخر  ،،  ومقاطعتهاومقاطعتها
وقرروقرر  ،،  الجامعةالجامعة  وسحبوسحب  العربالعرب  مقاطعةمقاطعة  منمن  --  آنذاكآنذاك  --  المصريالمصري

  أخرىأخرى  جامعةجامعة  إنشاءإنشاء

ً  ،،  العربيةالعربية  ))الشعوبالشعوب((  جامعةجامعة  وسماهاوسماها  ،،  !!  مصرمصر  فيفي منمن  بدلًبدل
      ..  !!  العربيةالعربية  ))الدولالدول((  جامعةجامعة

،،  العربيةالعربية  الجامعةالجامعة  إلىإلى  مصرمصر  ُأعيدتُأعيدت  ::  الثمانيناتالثمانينات  وفيوفي            
  ،،  مقرهامقرها  إلىإلى  وعادتوعادت

مصرمصر  قوطعتقوطعت  أجلهاأجلها  منمن  التيالتي  السبابالسباب  تتغيرتتغير  أنأن  دوندون
ُنقلت ُنقلتو   ..  !!  الجامعةالجامعة  و

ُأثيرتُأثيرت  التيالتي  والتعجبوالتعجب  الستفهامالستفهام  علماتعلمات  منمن  هذاهذا  وكانوكان            

  إدارةإدارة  كيفيةكيفية  حولحول
ثوابتثوابت  لل  أنهأنه  للجميعللجميع  تبينتبين  حيثحيث  ،،  الجامعةالجامعة  تلكتلك  داخلداخل  المواقفالمواقف

  مبادئمبادئ  ولول  تحكمهاتحكمها
ّيرها ّيرهاتس هذاهذا  ُترجمُترجم  وقدوقد  ،،  منهامنها  ولول  بهابها  ولول  فيهافيها  تأثيرتأثير  ولول  ،،  تس
  انصرافانصراف  إلىإلى  الشعورالشعور
شكلشكل  علىعلى  ظهرتظهرت  ،،  إقليميةإقليمية  مجموعاتمجموعات  إنشاءإنشاء  إلىإلى  العربالعرب

  ::  مثلمثل  منفصلةمنفصلة  مجالسمجالس
ومجلسومجلس  ،،  العربيالعربي  التعاونالتعاون  ومجلسومجلس  ،،  الخليجيالخليجي  التعاونالتعاون  مجلسمجلس
  ،،  المغاربيالمغاربي  التحادالتحاد
ًا  الجامعةالجامعة  وبقيتوبقيت ًامجلس ! . ! .   لهله  مجلسمجلس  لل  لمنلمن  مجلس



ماما  لتهدملتهدم  ،،  الجامعةالجامعة  علىعلى  الكوارثالكوارث  توالتتوالت   : :التسعيناتالتسعينات  وفيوفي            
  منمن  بنيانهابنيانها  فيفي  تبقىتبقى

الفاصلالفاصل  العقدالعقد  هوهو  بعدبعد  ينتهينته  لملم  الذيالذي  العقدالعقد  هذاهذا  وليكونوليكون  ،،  قواعدقواعد
  ،،  الجامعةالجامعة  عمرعمر  فيفي

 :  : الحداثالحداث  منمن  فيهفيه  حدثحدث  ماما  أهمأهم  وكانوكان
سجلسجل  حيثحيث  ،،  العراقيالعراقي  الجيشالجيش  قبلقبل  منمن  الكويتالكويت  غزوغزو  --11            
  سابقةسابقة  أولأول  ذلكذلك

وكلهماوكلهما  ،،  أخرىأخرى  عربيةعربية  دولةدولة  لراضيلراضي  عربيةعربية  دولةدولة  منمن  اجتياحاجتياح
  الجامعةالجامعة  فيفي  عضوعضو

ًا  تفعلتفعل  أنأن  للقمةللقمة  مؤتمرهامؤتمرها  فيفي  الجامعةالجامعة  وتعجزوتعجز  ،،  العربيةالعربية ًاشيئ ،،  شيئ
ًا  الزمةالزمة  فتتفاقمفتتفاقم ًاعربي   ،،  عربي
ًا  وتتفاعلوتتفاعل ًادولي  .  . معروفمعروف  هوهو  كماكما  ،،  الزمةالزمة  لتدويللتدويل  مهدمهد  ممامما  ،،  دولي

أزمةأزمة  فيفي  حلولحلول  أيأي  تقديمتقديم  فيفي  الجامعةالجامعة  فشلفشل  كانكان- - 22            
  تبقىتبقى  بمابما  أطاحأطاح  ممامما  الخليجالخليج

السلمالسلم  عمليةعملية  تسريعتسريع  أسبابأسباب  منمن  هذاهذا  وكانوكان  ،،  مصداقيتهامصداقيتها  منمن
  بدابدا  حيثحيث  ،،  اليهوداليهود  معمع

الوحدةالوحدة((  وهموهم  معمع  التعايشالتعايش  منمن  جدوىجدوى  لل  أنهأنه  ،،  العربالعرب  لبعضلبعض
  لل  ::  وبالتاليوبالتالي  ،،  ))العربيةالعربية
،،  ))السرائيليالسرائيلي  العربيالعربي  الصراعالصراع((  إدارةإدارة  فيفي  الستمرارالستمرار  منمن  جدوىجدوى
  ،،  مدريدمدريد  مؤتمرمؤتمر  فكانفكان

التمثيلالتمثيل  منمن  استبعدتاستبعدت  لنهالنها  ،،  للجامعةللجامعة  الجديدةالجديدة  الصفعةالصفعة  وكانتوكانت
  حيثحيث  ،،  المؤتمرالمؤتمر  فيفي

حدثحدث  ماما  وهذاوهذا  ،،  حدةحدة  علىعلى  كلًكلً  العربيةالعربية  الدولالدول  معمع  التعاملالتعامل  تقررتقرر
  عملياتعمليات  خطواتخطوات  فيفي

فيفي  مشاركةمشاركة  دولةدولة  لكللكل  جعلجعل  حيثحيث  ،،  ذلكذلك  بعدبعد  السلمالسلم
ًا  المفاوضاتالمفاوضات ًامسار ًا  مسار ًاخاص  .  . بهابها  خاص

العدوالعدو  أحضانأحضان  فيفي  للرتماءللرتماء  العربيالعربي  التسارعالتسارع  مسلسلمسلسل  بدأبدأ  ثمثم
  الحبيبالحبيب  أوأو  ،،  المسالمالمسالم
تملكتملك  ولول  ،،  العربيةالعربية  الدولالدول  بينبين  تنسيقتنسيق  أدنىأدنى  دوندون  ،،  المحاربالمحارب

  إبداءإبداء  سوىسوى  الجامعةالجامعة  أمانةأمانة
))المنفردالمنفرد  الصلحالصلح ( (عملياتعمليات  إيقاعإيقاع  سرعةسرعة  منمن  ودهشتهاودهشتها  امتعاضهاامتعاضها

  أجلهأجله  منمن  حدثحدث  الذيالذي
 .  . وأشياءوأشياء  أشياءأشياء  مضىمضى  فيمافيما
الجامعةالجامعة  رأسرأس  علىعلى  لتسقطلتسقط  ،،  الداهيةالداهية  الطامةالطامة  جاءتجاءت  ثمثم- - 33            
  ،،  لهيةلهية  ساهيةساهية  وهيوهي

وزيروزير  بيريزبيريز  شيمونشيمون  لسانلسان  علىعلى  فصيحفصيح  بلسانبلسان  نعيهانعيها  جاءهاجاءها  إذإذ
  السرائيليالسرائيلي  الخارجيةالخارجية

 : :الوسطالوسط  الشرقالشرق  لتنميةلتنمية  البيضاءالبيضاء  الدارالدار  مؤتمرمؤتمر  فيفي  أعلنأعلن  عندماعندما
  أنأن  يمكنيمكن  إسرائيلإسرائيل  إنإن

ً  العربيةالعربية  الدولالدول  جامعةجامعة  إلىإلى  تنضمتنضم تغيرتغير  أنأن  بشرطبشرط  ،،  مستقبلًمستقبل
  منظمةمنظمة((  ليكونليكون  اسمهااسمها
! ! ! !   ))الوسطالوسط  الشرقالشرق



رابينرابين  إسحاقإسحاق  أنأن  ::  ذلكذلك  بعدبعد  السرائيليالسرائيلي  التلفزيونالتلفزيون  وأذاعوأذاع            
  الوزراءالوزراء  رئيسرئيس

المؤتمرالمؤتمر  مضيفمضيف  المغربيالمغربي  العاهلالعاهل  علىعلى  طرحطرح  قدقد  السرائيليالسرائيلي
  خطواتخطوات  فيفي  البدءالبدء  فكرةفكرة

وجودوجود  ومبرراتومبررات  أسبابأسباب  إنإن  ::  لهله  وقالوقال  ،،  أوسطيأوسطي  الشرقالشرق  النظامالنظام
  ،،  العربيةالعربية  الجامعةالجامعة

طريقطريق  علىعلى  قطعتقطعت  التيالتي  الخطواتالخطوات  بعدبعد  النالن  لغيةلغية  تعتبرتعتبر
  المرالمر  وأصبحوأصبح  ،،  السلمالسلم
تقبلتقبل  جديدةجديدة  أوسطيةأوسطية  شرقشرق  مؤسسةمؤسسة  استحداثاستحداث  يتطلبيتطلب

  ..  !!  إسرائيلإسرائيل  بانضمامبانضمام
خمسينخمسين  استمرتاستمرت  لجولةلجولة  المصارعةالمصارعة  نتيجةنتيجة  ُأعلنتُأعلنت  وهكذاوهكذا            
  حلبةحلبة  فيفي  سنةسنة

المتدينالمتدين  المصارعالمصارع  رفعرفع  حيثحيث  ،،  ))السرائيليالسرائيلي  العربيالعربي  الصراعالصراع((
  ،،  نفسهنفسه  ذراعذراع  ))اليهودياليهودي((

) . ) . العربيالعربي ( (العلمانيالعلماني  المصارعالمصارع  جثةجثة  فوقفوق
ًا  إنإن             ًاشيئ ًا  شيئ ًاواحد خمسينخمسين  بعدبعد  العربيةالعربية  العلمانيةالعلمانية  فيهفيه  نجحتنجحت  واحد
ًا ًاعام   العملالعمل  منمن  عام

،،  المةالمة  مصلحةمصلحة  عداعدا  ،،  المصالحالمصالح  لكللكل  النتصارالنتصار :  : وهووهو  ،،  المؤسسيالمؤسسي
  كلمةكلمة  أصدقأصدق  وماوما

التحريرالتحرير  لمنظمةلمنظمة  السابقالسابق  الرئيسالرئيس  الشقيريالشقيري  أحمدأحمد
      الجامعةالجامعة((  كتابهكتابه  فيفي  الفلسطينيةالفلسطينية

،،  إقليميةإقليمية  منظمةمنظمة  ::  بأنهابأنها  الجامعةالجامعة  وصفوصف  عندماعندما  ))العربيةالعربية
  السياسةالسياسة  لخدمةلخدمة  أنشئتأنشئت
 .  . الغربيةالغربية

خدمةخدمة  وكذلكوكذلك  ::  ونزيدونزيد  ،،  كذلككذلك  بأنهابأنها  الشقيريالشقيري  أحمدأحمد  معمع  ونشهدونشهد            
ًا  خمسينخمسين  بعدبعد  ثقةثقة  بكلبكل  نقولنقول  ولهذاولهذا      ،،  اليهوديةاليهودية  المصلحةالمصلحة ًاعام عام

 :  : إنشائهاإنشائها  منمن
. !. !  بدورهابدورها  الجامعةالجامعة  قامتقامت  ،،  نعمنعم            

________________________________________________

  تأملتتأملت
  اليمناليمن  فايفاي  السألميةالسألمية  الحركةالحركة  مسيرةمسيرة  فايفاي

ناصرناصر  أحمدأحمد  اللهالله  عبدعبد : :بقلمبقلم

  الولىالولى  الحلقةالحلقة
موضوعيموضوعي  نقدنقد  وهووهو  ،،  الكاتبالكاتب  الخالخ  منمن  المقالالمقال  هذاهذا  وصلناوصلنا            
  فضلًفضلً  نحسبنحسب  فيمافيما
نحرصنحرص  الذيالذي  السلميةالسلمية  للحركةللحركة  الذاتيالذاتي  النقدالنقد  أساليبأساليب  منمن  أنهأنه  عنعن

  الوقتالوقت  وفيوفي  ،،  عليهعليه
ممنممن  الحوارالحوار  بأدببأدب  يلتزميلتزم  موضوعيموضوعي  تعقيبتعقيب  بأيبأي  نرحبنرحب  ::  نفسهنفسه
  واللهوالله ..  .. المرالمر  يهمهيهمه
 ..  .. والسدادوالسداد  التوفيقالتوفيق  للجميعللجميع  نسألنسأل



   - -البيانالبيان- -             
اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  قادةقادة  يدعويدعو  وأخرىوأخرى  آونةآونة  بينبين            
  ،،  تجربتهمتجربتهم  دراسةدراسة  إلىإلى

مضيئةمضيئة  جوانبجوانب  منمن  فيهافيها  ماما  واستلهامواستلهام  ،،  فيهافيها  والتأملوالتأمل
  لتلكلتلك  واستجابةواستجابة  ،،  ومشرقةومشرقة
علىعلى  الضوءالضوء  المقالةالمقالة  هذههذه  فيفي  أسلطأسلط :  : المتكررةالمتكررة  الدعواتالدعوات
  فيفي  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  مسيرةمسيرة
ًء  وسأكتفيوسأكتفي  ،،  اليوماليوم  إلىإلى  اليمنيةاليمنية  الوحدةالوحدة  قيامقيام  منذمنذ  اليمناليمن ًءابتدا ابتدا

  الخوةالخوة  مسيرةمسيرة  فيفي  بالتأملبالتأمل
ًا  ،،  للصلحللصلح  اليمنياليمني  التجمعالتجمع  لواءلواء  تحتتحت  المنضوينالمنضوين ًانظر لكونهملكونهم  نظر

ًا  الكثرالكثر ًاعدد   وقدرةوقدرة  عدد
ًا  والقدموالقدم ًاتنظيم أنأن  أملأمل  علىعلى  المعاصرةالمعاصرة  اليمنيةاليمنية  الساحةالساحة  فيفي  تنظيم

  عنعن  أخرىأخرى  مقالةمقالة  تتبعهاتتبعها
أعتبرأعتبر  لل  أنىأنى  علىعلى  ،،  تحتهتحته  ينضوواينضووا  لملم  الذينالذين  الخوةالخوة  مسيرةمسيرة
  اليمناليمن  فيفي  الرافضيةالرافضية  اليقظةاليقظة

النشطالنشط  الصوفيالصوفي  والتحركوالتحرك  ،،  وأنصارهاوأنصارها  إيرانإيران  منمن  والمدعومةوالمدعومة
  بعضبعض  منمن  والمدعوموالمدعوم

ًا  والخارجوالخارج  الداخلالداخل  فيفي  والعمالوالعمال  المالالمال  رجالرجال ًاجزء الحركةالحركة  منمن  جزء
  ،،  اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية

ًا ًانظر ومبادئومبادئ  الرافضةالرافضة  لصوللصول  الشديدالشديد  والبعدوالبعد  الكبيرالكبير  للنحرافللنحراف  نظر
  ومجانبتهماومجانبتهما  الصوفيةالصوفية

يوميوم  إلىإلى  بإحسانبإحسان  لهملهم  والتابعينوالتابعين  المةالمة  هذههذه  سلفسلف  عليهعليه  كانكان  لمالما
  أنأن  أعتقدأعتقد  بلبل  ،،  الدينالدين

،،  باليمنباليمن  المحدقةالمحدقة  الخطارالخطار  منمن  خطرانخطران  والصوفيةوالصوفية  الرافضةالرافضة
  كلكل  علىعلى  الواجبالواجب  وأنوأن

 .  . المستطاعالمستطاع  بقدربقدر  محاربتهمامحاربتهما  غيورغيور
،،  النتشارالنتشار  واسعةواسعة  ،،  التاريخالتاريخ  عريقةعريقة  حركةحركة  أنأن  وأعتقدوأعتقد            

  ،،  النجازاتالنجازات  متعددةمتعددة
مدةمدة  وخللوخلل  ،،  واحدواحد  شخصشخص  منمن  وتقويمهاوتقويمها  دراستهادراستها  يصعبيصعب
  مقالةمقالة  وفيوفي  ،،  قصيرةقصيرة
كثيرةكثيرة  ونظراتونظرات  عديدةعديدة  جهودجهود  توافرتوافر  ذلكذلك  يتطلبيتطلب  بلبل  ،،  صحفيةصحفية

  بعضهابعضها  ويسددويسدد  يكّمُليكّمُل
ًا ًابعض أنأن  فرأيتفرأيت  ،،  ذلكذلك  مثلمثل  يتحققيتحقق  لل  أنأن  خشيتخشيت  ولكنيولكني  ،،  بعض
ًا  لديلدي  ماما  أطرحأطرح ًامستعين   باللهبالله  مستعين

 .  . جلهجله  يتركيترك  لل  كلهكله  يدركيدرك  لل  فمافما  ،،  ))تعالىتعالى((
ًء  ليلي  وليسوليس             ًءابتدا اليجابيةاليجابية  الجوانبالجوانب  إبرازإبراز  إلىإلى  هدفهدف  منمن  ابتدا
  الحركةالحركة  مسيرةمسيرة  فيفي

الساحةالساحة  فيفي  العاملينالعاملين  دعوةدعوة  إلإل  اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية
  منهامنها  الستفادةالستفادة  إلىإلى  السلميةالسلمية

سلبياتهاسلبياتها  إبرازإبراز  منمن  هدفهدف  منمن  ليلي  ليسليس  أنهأنه  كماكما  ،،  واستثمارهاواستثمارها
      الحبةالحبة  دعوةدعوة  إلإل



أنأن  علىعلى  ،،  وتلفيهاوتلفيها  تجاوزهاتجاوزها  علىعلى  يعملوايعملوا  أنأن  بالمربالمر  المقصودينالمقصودين
  منمن  طرحهطرحه  سيتمسيتم  ماما

لهله  لعلقةلعلقة  ممامما  السلبياتالسلبيات  أمأم  اليجابياتاليجابيات  حولحول  أكانتأكانت  سواءسواء  آراءآراء
  ::  السلميةالسلمية  بالثوابتبالثوابت

،،  الصوابالصواب  يحتمليحتمل  خطأخطأ  الخرينالخرين  ورأيورأي  ،،  الخطأالخطأ  يحتمليحتمل  صوابصواب
  هدفيهدفي  منمن  وليسوليس
والنتقاصوالنتقاص  والتجريحوالتجريح  للتشفيللتشفي  العيوبالعيوب  ذكرذكر  الغيوبالغيوب  وعلموعلم
ًا  الحبابالحباب  منمن  لحبيبلحبيب ّي ًاأ ّي   كانكان  أ

ًا  ،،  وضعهوضعه ّي ًاوأ ّي بأنبأن  القتناعالقتناع :  : المرالمر  فيفي  ماما  وكلوكل  ،،  انتماؤهانتماؤه  كانكان  وأ
  لتصحيحلتصحيح  وسيلةوسيلة  خيرخير

البناءالبناء  والنقدوالنقد  ،،  الداخلالداخل  منمن  النقدالنقد :  : هىهى  السلميالسلمي  العملالعمل  مسيرةمسيرة
  فئةفئة  أيأي  لنلن  ،،  الهدامالهدام  لل

منمن  لتسلملتسلم  رتبتهارتبتها  علتعلت  ومهماومهما  ،،  فضلهافضلها  كانكان  مهمامهما  إسلميةإسلمية
  وليستوليست  ،،  والخطأوالخطأ  النقصالنقص

؛؛  عليهعليه  الستمرارالستمرار  فيفي  ولكنولكن  ،،  الخطأالخطأ  فيفي  الوقوعالوقوع  فيفي  الشكاليةالشكالية
  صلىصلى--  اللهالله  رسولرسول  قالقال
الخطائينالخطائين  وخيروخير  ،،  خطاءخطاء  آدمآدم  ابنابن  كلكل- : - : وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله

      تصورتتصورت  ومتىومتى  ]]11[[  التوابونالتوابون

فذاكفذاك  والنقدوالنقد  الخطأالخطأ  مستوىمستوى  فوقفوق  نفسهانفسها  إسلميةإسلمية  فئةفئة  أيأي
  دليلدليل  هوهو  بلبل  ،،  كلهكله  الخطلالخطل
وشعورهاوشعورها  وخيلئهاوخيلئها  النفسالنفس  اغتراراغترار  وعلمةوعلمة  ،،  والكبروالكبر  العجبالعجب

  نسألنسأل((  ،،  ولكمالولكمال  بالكمالبالكمال

وصلوصل  ومتىومتى) ) والسلمةوالسلمة  العافيةالعافية  ولخوانناولخواننا  لنفسنالنفسنا) ) تعالىتعالى ( (اللهالله
  تعملتعمل  بمجموعةبمجموعة  الحالالحال

 .  . السلمالسلم  دعوتهادعوتها  وعلىوعلى  فعليهافعليها  ،،  ذلكذلك  إلىإلى  للسلمللسلم
الفكرةالفكرة  ووضوحووضوح  المصارحةالمصارحة  علىعلى  الطرحالطرح  فيفي  وسأعتمدوسأعتمد            

  أحرصأحرص  ولنولن  ،،  والعبارةوالعبارة
إخوانيإخواني  صدورصدور  بسعةبسعة  المسبقالمسبق  لعلميلعلمي  والمجاملةوالمجاملة  التنميقالتنميق  علىعلى

  فيمافيما  للظنللظن  وإحسانهموإحسانهم
 .  . الخيرالخير  وحبوحب  القصدالقصد  سلمةسلمة  علىعلى  للكلمللكلم  وحملهموحملهم  أحسبأحسب

ً ًأول   اليمناليمن  فايفاي  السألميةالسألمية  الحركةالحركة  إيجابياتإيجابيات  منمن :  : أول
 : :اليوماليوم  إلىإلى  الوحدةالوحدة  قيامقيام  منذمنذ

يطوليطول  ،،  وكبيرةوكبيرة  كثيرةكثيرة  ))والمنةوالمنة  الحمدالحمد  وللهولله((  اليجابياتاليجابيات            
  باستعراضهاباستعراضها  المقامالمقام

،،  معاندمعاند  إلإل  فيهافيها  يمارييماري  ولول  ،،  جاحدجاحد  إلإل  ينكرهاينكرها  ولول  ،،  وتفصيلهاوتفصيلها
  بذكربذكر  سأكتفيسأكتفي :  : ولذاولذا

 :  : ذلكذلك  ومنومن  ،،  أبرزهاأبرزها
الشعبالشعب  داخلداخل  السلميالسلمي  للعملللعمل  الكبيرالكبير  الفقيالفقي  النتشارالنتشار* *             

  ذلكذلك  أكانأكان  سواءسواء  اليمنياليمني
المجتمعالمجتمع  طبقاتطبقات  سائرسائر  أوبينأوبين  ،،  جهةجهة  منمن  والريافوالرياف  المدنالمدن  فيفي

  مهنيةمهنية  المختلفةالمختلفة  اليمنياليمني



تحتتحت  للمنضوينللمنضوين  النتشارالنتشار  هذاهذا  ويبرزويبرز  ،،  أخرىأخرى  جهةجهة  منمن  وقبليةوقبلية
  اليمنياليمني  التجمعالتجمع  لواءلواء

ًا  يعرفيعرف  كانكان  فيمافيما  للصلحللصلح ًاسابق بعضبعض  وفيوفي  ،،  الشماليالشمالي  باليمنباليمن  سابق
  محافظتيمحافظتي  مديرياتمديريات

 .  . الجنوبيالجنوبي  باليمنباليمن  يعرفيعرف  كانكان  فيمافيما  ))شبوةشبوة((  وو  ))أبينأبين((
الرسميةالرسمية  المؤسساتالمؤسسات  داخلداخل  المتينالمتين  الرأسيالرأسي  النتشارالنتشار  **            

  إلىإلى  أدىأدى  ممامما  ،،  للدولةللدولة
،،  القرارالقرار  اتخاذاتخاذ  ومراكزومراكز  المسؤوليةالمسؤولية  مواقعمواقع  بعضبعض  إلىإلى  الوصولالوصول
  العملالعمل  إفادةإفادة  ومحاولةومحاولة

ًا  خللهاخللها  منمن  السلميالسلمي ًاتأييد خللخلل  منمن  ذلكذلك  أكانأكان  سواءسواء  حمايةحماية  أوأو  تأييد
ًا  الرئاسةالرئاسة  مجلسمجلس ًاسابق ،،  ونوابهمونوابهم  الوزراءالوزراء  مستوىمستوى  علىعلى  أوأو      ،،  سابق

      العمومالعموم  مدراءمدراء  أوأو  ،،  المحافظاتالمحافظات  محافظيمحافظي  أوأو
 .  . ذلكذلك  وغيروغير  ......  والنواحيوالنواحي

منمن  جماحهمجماحهم  وكبحوكبح  غضبهمغضبهم  وإلجاموإلجام  الصحوةالصحوة  شبابشباب  حمايةحماية* *             
  صراعصراع  فيفي  الدخولالدخول

بشتىبشتى  علمانيينعلمانيين  منمن  السلميةالسلمية  الصحوةالصحوة  أعداءأعداء  معمع  مسلحمسلح
  وصوفيةوصوفية  ورافضةورافضة  فئاتهمفئاتهم

المصالحالمصالح  أصحابأصحاب  منمن  ركابهمركابهم  فيفي  يسيريسير  ومنومن  وباطنيةوباطنية
  فيفي  السلحالسلح  توفرتوفر  معمع  والشهواتوالشهوات

وبخاصةوبخاصة  قويقوي  وتهييجوتهييج  شديدشديد  استفزازاستفزاز  ووجودووجود  اليمنياليمني  الشارعالشارع
  اليمنيةاليمنية  الوحدةالوحدة  بدايةبداية  فيفي

منمن  كثيركثير  عبرعبر  أوأو  ،،  المسؤولينالمسؤولين  كباركبار  لسانلسان  علىعلى  ذلكذلك  أكانأكان  سواءسواء
  وعلماءوعلماء  العلمانيينالعلمانيين

،،  وإذاعةوإذاعة  ،،  تلفازتلفاز  ::  منمن  المختلفةالمختلفة  العلمالعلم  وسائلوسائل  فيفي  السوءالسوء
والجتماعيةوالجتماعية  الثقافيةالثقافية  والمنتدياتوالمنتديات      ،،  الجمعةالجمعة  ومنابرومنابر  ،،  وصحافةوصحافة
 .    .   المختلفةالمختلفة

ًا  إعطائهاإعطائها  معمع  الضخمةالضخمة  المنكراتالمنكرات  بعضبعض  إنكارإنكار* *              ًابعد ًا  بعد ًاعقدي ،،  عقدي
  بدايةبداية  فيفي  وبخاصةوبخاصة
الوحدةالوحدة  أساسهأساسه  علىعلى  قامتقامت  الذيالذي  العلمانيالعلماني  كالدستوركالدستور  ،،  الوحدةالوحدة

  وقادةوقادة  اليمنياليمني  الرئيسالرئيس  بينبين
منمن  والمنافحةوالمنافحة  ،،  حولهحوله  الستفتاءالستفتاء  ومقاطعةومقاطعة  ،،  الشتراكيالشتراكي  الحزبالحزب

  مصنعمصنع  إغلقإغلق  أجلأجل
دخولدخول  أثناءأثناء  الغيورينالغيورين  بعضبعض  أيديأيدي  علىعلى  تدميرهتدميره  تمتم  حتىحتى  الخمرالخمر
  مدينةمدينة  الحكومةالحكومة  جيشجيش
سارسار  ومنومن  والصوفيينوالصوفيين  الشتراكيينالشتراكيين  فلولفلول  علىعلى  وتغلبهوتغلبه  ،،  عدنعدن
  ..  داخلهاداخلها  ركابهمركابهم  فيفي

السلميةالسلمية  الصحوةالصحوة  مكتسباتمكتسبات  منمن  كثيركثير  وتنميةوتنمية  حمايةحماية  **            
  كالمعاهدكالمعاهد  ومنابرهاومنابرها

،،  العامالعام  التعليمالتعليم  فيفي  السلميةالسلمية  التربيةالتربية  ومناهجومناهج  ،،  العلميةالعلمية
  والخدماتوالخدمات  العامالعام  النفعالنفع  وجمعياتوجمعيات

المساجدالمساجد  فيفي  الدعوةالدعوة  وحريةوحرية  ،،  الجمعةالجمعة  ومنابرومنابر  ،،  الجتماعيةالجتماعية
  والمجلتوالمجلت  والصحفوالصحف



قبلقبل  منمن  تحويرهاتحويرها  أوأو  عليهاعليها  السطوالسطو  محاولتمحاولت  منمن  السلميةالسلمية
  والرافضةوالرافضة  العلمانيينالعلمانيين
 .  . والصوفيةوالصوفية

فيفي  والعلمنةوالعلمنة  التغريبالتغريب  وجهوجه  فيفي  الوقوفالوقوف  علىعلى  العملالعمل  **            
  ومحاولةومحاولة  ،،  اليمناليمن

العلمانيةالعلمانية  سدنةسدنة  بهابها  يقوميقوم  التيالتي  الحملةالحملة  آثارآثار  منمن  التخفيفالتخفيف
  سواءسواء  ،،  البلدالبلد  فيفي  والتغريبوالتغريب

أوأو  ،،  والعلموالعلم  والتوجيهوالتوجيه  التخطيطالتخطيط  ومراكزومراكز  الحكومةالحكومة  داخلداخل  منمن
  الحزابالحزاب  خللخلل  منمن

والشبابيةوالشبابية  الصحفيةالصحفية  والمؤسساتوالمؤسسات  المهنيةالمهنية  والنقاباتوالنقابات  السياسيةالسياسية
  خللخلل  منمن  أوأو  ،،  والفنيةوالفنية

ومعاهدومعاهد  التربيةالتربية  وكلياتوكليات  وعدنوعدن  صنعاءصنعاء  جامعتيجامعتي  داخلداخل  مواقعهممواقعهم
  فيفي  أوأو  ،،  المعلمينالمعلمين

 .  . المختلفةالمختلفة  اليمنيةاليمنية  المحافظاتالمحافظات  داخلداخل  التنفيذيةالتنفيذية  المراكزالمراكز
إلىإلى  والنزولوالنزول  الطرحالطرح  فيفي  العلمانيةالعلمانية  التياراتالتيارات  سبقسبق  **            

  بشرائحهبشرائحه  اليمنياليمني  الشارعالشارع
احتواءاحتواء  عنعن  حجبهاحجبها  ::  وبالتاليوبالتالي  ،،  المختلفةالمختلفة  والمهنيةوالمهنية  الجتماعيةالجتماعية

  ،،  الناسالناس  عامةعامة  منمن  كثيركثير
فيفي  الوقوفالوقوف  منمن  وحمايتهموحمايتهم  ،،  للسلمللسلم  العامالعام  ولئهمولئهم  وكسبوكسب

  بلبل  ،،  ودعاتهودعاته  السلمالسلم  وجهوجه
لكثيرلكثير  والكسبوالكسب  النزولالنزول  فيفي  السبقالسبق  ذلكذلك  خللخلل  منمن  الحركةالحركة  إنإن
      ::  الجماهيرالجماهير  منمن

ًا  تكّونتكّون  أنأن  استطاعتاستطاعت ًارأي ًا  رأي ًاعاّم ًا  عاّم ّي ًاإسلم ّي اليمنياليمني  الشارعالشارع  فيفي  إسلم
  ويحبويحب  السلمالسلم  يناصريناصر
والعلمانيةوالعلمانية  اللحاداللحاد  وينكروينكر  ،،  لشريعتهلشريعته  الولءالولء  ويظهرويظهر  ،،  دعوتهدعوته
  وقدوقد  ،،  صورهاصورها  بشتىبشتى
وضرورةوضرورة  ،،  السلميةالسلمية  الشريعةالشريعة  بتطبيقبتطبيق  التناديالتنادي  فيفي  ذلكذلك  ظهرظهر

  ،،  أحكامهاأحكامها  إلىإلى  الرجوعالرجوع
أساسهأساسه  علىعلى  قامتقامت  الذيالذي  الدستورالدستور  كفرياتكفريات  ومحاربةومحاربة
  ..  اليمنيةاليمنية  الوحدةالوحدة

استطاعتاستطاعت  ::  الكسبالكسب  وذلكوذلك  النزولالنزول  ذلكذلك  خللخلل  منمن  أنهاأنها  كماكما            
  الشعورالشعور  تقويتقوي  أنأن

لدىلدى  للناسللناس  أخرجتأخرجت  أمةأمة  خيرخير  إلىإلى  والنتماءوالنتماء  السلميةالسلمية  بالذاتيةبالذاتية
  الشعبالشعب  أفرادأفراد  منمن  كثيركثير

بأحكامبأحكام  الشديدالشديد  الجهُلالجهُل  ذلكذلك  عنعن  بعضهمبعضهم  حجبحجب  أنأن  بعدبعد  ،،  اليمنياليمني
  بالحياةبالحياة  والتشاغلوالتشاغل  الدينالدين
أوأو  هناهنا  منمن  قادتهقادته  منحرفةمنحرفة  بأفكاربأفكار  التأثرالتأثر  أوأو  ،،  وزخرفهاوزخرفها  الدنياالدنيا
 .  . هناكهناك
فيفي  الملالمل  تزرعتزرع  أنأن  ذلكذلك  خللخلل  منمن  استطاعتاستطاعت  أنهاأنها  كماكما            

  أفرادأفراد  منمن  كثيركثير  قلوبقلوب
مبادئمبادئ  منمن  يحمليحمل  لمالما  للسلمللسلم  مشرقمشرق  بغدبغد  اليمنياليمني  الشعبالشعب
  ومحاربةومحاربة  والخيروالخير  العدلالعدل



 .  . المختلفةالمختلفة  صورهصوره  بشتىبشتى  والفسادوالفساد  الباطلالباطل
اليمناليمن  فيفي  التنصيريةالتنصيرية  الحملتالحملت  بعضبعض  وجهوجه  فيفي  الوقوفالوقوف  **            

  أنظارأنظار  ولفتولفت  ،،
سبسب :  : مثلمثل  ،،  ضدهاضدها  حماسهمحماسهم  وإلهابوإلهاب  ،،  إليهاإليها  اليمنياليمني  الشارعالشارع

  وتمزيقوتمزيق  ،،  اللهيةاللهية  الذاتالذات
منمن  شواذشواذ  وتنصروتنصر  ،،  تليقتليق  لل  أماكنأماكن  فيفي  وإلقائهوإلقائه  المصحفالمصحف
  إلىإلى  ذلكذلك  وإيصالوإيصال  ،،  اليمنييناليمنيين

بعضبعض  إغلقإغلق  ::  مثلمثل  ،،  فيهافيها  أحكامأحكام  واستصدارواستصدار  القضاءالقضاء  أبوابأبواب
  وطردوطرد  ،،  المستشفياتالمستشفيات

،،  النالن  إلىإلى  الحكمالحكم  ينفذينفذ  لملم((  فيهافيها  المتواجدةالمتواجدة  التنصيريةالتنصيرية  البعثاتالبعثات
) . ) . ينفذينفذ  لنلن  أنهأنه  ويبدوويبدو
العمالالعمال  بعضبعض  فيفي  العامةالعامة  منمن  كثيركثير  توظيفتوظيف  منمن  التمكنالتمكن  **            

  النفعالنفع  وأعمالوأعمال  الدعويةالدعوية

واستغلواستغل  ،،  جهةجهة  منمن  الدعاةالدعاة  علىعلى  العبءالعبء  بعضبعض  خففخفف  ممامما  ،،  العامالعام
  هؤلءهؤلء  طاقاتطاقات  بعضبعض

منمن  كثيركثير  تربيةتربية  منمن  التمكنالتمكن  إلىإلى  بالضافةبالضافة  ،،  أخرىأخرى  جهةجهة  منمن
  فيفي  الجرأةالجرأة  علىعلى  الشبابالشباب
 .  . والخطابةوالخطابة  المواجهةالمواجهة  علىعلى  وتعويدهموتعويدهم  الحديثالحديث

الوضاعالوضاع  منمن  الشعبالشعب  عامةعامة  معاناةمعاناة  منمن  التخفيفالتخفيف  محاولةمحاولة* *             
  المترديةالمتردية  القتصاديةالقتصادية

منمن  للحركةللحركة  التابعةالتابعة  الخيريةالخيرية  الجمعياتالجمعيات  تقدمهتقدمه  ماما  طريقطريق  عنعن
  والشبابوالشباب  للفقراءللفقراء  مساعدةمساعدة

لمشاريعلمشاريع  وإقامةوإقامة  ،،  والراملوالرامل  لليتاملليتام  وكفالةوكفالة  ،،  الزواجالزواج  علىعلى
  ،،  الصائمينالصائمين  وإفطاروإفطار  ،،  المياهالمياه
تخفيفتخفيف  محاولةمحاولة  إلىإلى  بالضافةبالضافة  ،،  ذلكذلك  ونحوونحو  ......  الضاحيالضاحي  وذبحوذبح

  القوىالقوى  الشريكالشريك  اندفاعاندفاع

النقدالنقد  صندوقصندوق  متطلباتمتطلبات  تنفيذتنفيذ  فيفي  الحكوميالحكومي  الئتلفالئتلف  داخلداخل
  داخلداخل  منمن  وقيامهموقيامهم  ،،  الدوليالدولي

الساسيةالساسية  السلعالسلع  عنعن  الحكوميالحكومي  الدعمالدعم  رفعرفع  بمعارضةبمعارضة  الئتلفالئتلف
  المشتقاتالمشتقات  أسعارأسعار  ورفعورفع

بتغييربتغيير  ومطالبتهمومطالبتهم  ،،  %%100100  نسبةنسبة  فوقفوق  والكهرباءوالكهرباء  النفطيةالنفطية
  الداريالداري  الفسادالفساد  أعمدةأعمدة

إداريإداري  إصلحإصلح  إلىإلى  الوصولالوصول  أجلأجل  منمن  الحكومةالحكومة  داخلداخل  والقتصاديوالقتصادي
      ..  حقيقيحقيقي  واقتصاديواقتصادي

،،  نحسبهمنحسبهم  الذينالذين  الدعاةالدعاة  بعضبعض  منمن  المبذولالمبذول  الكبيرالكبير  الجهدالجهد  **            
  ::  حسيبهمحسيبهم  واللهوالله

فيفي  وضعفوضعف  ،،  أيديهمأيديهم  ذاتذات  فيفي  قلةقلة  معمع  مخلصينمخلصين  صادقينصادقين
 .  . لهملهم  المتوافرةالمتوافرة  المكاناتالمكانات

انجازاتانجازات  اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  أنجزتأنجزت  كلهكله  وبذلكوبذلك            
  متعددةمتعددة  متميزةمتميزة

ًا  اليمنياليمني  الشارعالشارع  فيفي  حضورهاحضورها  وأصبحوأصبح  ،،  المجالتالمجالت ًاحضور ً  حضور فاعلًفاعل
  الصوتالصوت  رفعرفع  ،،



ًا  ،،  الصادقالصادق  السلميالسلمي ًابعيد والشعاراتوالشعارات  والتهريجوالتهريج  المزايدةالمزايدة  عنعن  بعيد
  منمن  الناسالناس  اعتادهااعتادها  التيالتي

ًا  جعلجعل  ممامما  ،،  فصائلهافصائلها  بمختلفبمختلف  العلمانيةالعلمانية  الحزابالحزاب ًاكثير منمن  كثير
  يلتفونيلتفون  والخاصةوالخاصة  العامةالعامة
 .  . وينصرونهاوينصرونها  الحركةالحركة  رايةراية  حولحول
ًا ًاثااني   اليمناليمن  فايفاي  السألميةالسألمية  الحركةالحركة  سألبياتسألبيات  منمن :  : ثااني
 : :اليوماليوم  إلىإلى  الوحدةالوحدة  قيامقيام  منذمنذ

ًا  سبقسبق  ماما  كانكان  إذاإذا             ًاجزء ًا  جزء ًامهم تحسبتحسب  التيالتي  اليجابياتاليجابيات  منمن  مهم
  فيفي  السلميةالسلمية  للحركةللحركة
مطلعمطلع  مخلصمخلص  مسلممسلم  كلكل  وتقديروتقدير  إعجابإعجاب  محلمحل  وهيوهي  ،،  اليمناليمن
  ،،  هناكهناك  الخوةالخوة  جهودجهود  علىعلى

ًا  عملعمل  أيأي  أنأن  إلإل ّي ًاأ ّي والعثراتوالعثرات  السلبياتالسلبيات  بعضبعض  وجودوجود  منمن  لبدلبد  كانكان  أ
  تكونتكون  التيالتي  ،،  فيهفيه

والمتابعةوالمتابعة  التخطيطالتخطيط  ضعفضعف  ::  وبالتاليوبالتالي  ،،  بالعملبالعمل  النشغالالنشغال  نتيجةنتيجة
  وجودوجود  نتيجةنتيجة  أوأو  ،،

وسأحاولوسأحاول  ،،  داخلهداخله  المعينةالمعينة  والتوجهاتوالتوجهات  الخطاءالخطاء  بعضبعض
ً  فيهافيها  الستطرادالستطراد   علىعلى  قليلًقليل

أصحابأصحاب  وحاجةوحاجة  ،،  لهميتهالهميتها  اليجابياتاليجابيات  فيفي  فعلتفعلت  ماما  خلفخلف
  عليهاعليها  التعرفالتعرف  إلىإلى  الشأنالشأن

 :  : يلييلي  ماما  ذلكذلك  أبرزأبرز  منمن  ولعلولعل  ،،  لتلفيهالتلفيها
السنةالسنة  أهلأهل  لمنهجلمنهج  الحركةالحركة  تبنيتبني  فيفي  الوضوحالوضوح  عدمعدم* *             

 :  : والجماعةوالجماعة
اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  فيفي  المحمودةالمحمودة  المورالمور  منمن            

  منمن  جليلةجليلة  بنخبةبنخبة  تميزهاتميزها
الشرعيالشرعي  الطلعالطلع  بينبين  بعضهمبعضهم  جمعجمع  الذينالذين  والفاضلوالفاضل  العلماءالعلماء

  العميقالعميق  والدراكوالدراك  ،،  الجيدالجيد
اجتماعيةاجتماعية  ملبساتملبسات  بسبببسبب  ولكنولكن  ،،  وضروراتهوضروراته  العصرالعصر  لمقتضياتلمقتضيات

  واتساعواتساع  ،،  معينةمعينة
اهتمامهااهتمامها  ضعفضعف :  : اهتماماتهااهتماماتها  وتناميوتنامي  ،،  أنصارهاأنصارها  وكثرةوكثرة  ،،  الحركةالحركة
  أهلأهل  منهجمنهج  بطرحبطرح
مجملةمجملة  شعاراتشعارات  برفعبرفع  واكتفتواكتفت  ،،  إليهإليه  والدعوةوالدعوة  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة
  ونحنونحن  ،،  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب

ًا  ونعتبرهونعتبره  الطرحالطرح  هذاهذا  نقدرنقدر  كناكنا  وإنوإن ًاصالح أوساطأوساط  فيفي  للولوجللولوج  صالح
  فيفي  الزيديةالزيدية  الشيعةالشيعة

ًا  والستيناتوالستينات  الخمسيناتالخمسينات ًانظر ،،  الوقتالوقت  ذلكذلك  فيفي  شوكتهمشوكتهم  لقوةلقوة  نظر
  عليهعليه  الستمرارالستمرار  أنأن  إلإل

ًا  واتخاذهواتخاذه ًامنهج منذمنذ  وبالخصوبالخص  الوقتالوقت  هذاهذا  إلىإلى  للحركةللحركة  وسياسةوسياسة  منهج
  النالن  إلىإلى  الوحدةالوحدة  قيامقيام
 :  : أهمهاأهمها  منمن  لمورلمور  ،،  ومرفوضومرفوض  خاطئخاطئ  أنهأنه  أحسبأحسب  أمرأمر

شبابشباب  منمن  كثيركثير  تصورتصور  عدمعدم  ::  ومنهاومنها  ،،  العديدةالعديدة  سلبياتهسلبياته  --11            
  لبعادلبعاد  الصحوةالصحوة



منمن  كثيركثير  عندعند  حتىحتى  ،،  لهله  وإدراكهموإدراكهم  السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  وأصولوأصول
  ينحدرونينحدرون  الذينالذين  أولئكأولئك

عنعن  ناتجناتج  منهمنه  الشبابالشباب  بعضبعض  ومايدركهومايدركه  ،،  سنيةسنية  مناطقمناطق  منمن
  ،،  عليهاعليها  نشؤوانشؤوا  التيالتي  الفطرةالفطرة

ممامما  ،،  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  هوهو  هذاهذا  بأنبأن  العلمالعلم  بدونبدون  لكنلكن
  منمن  كثيركثير  علىعلى  سهلسهل

عليهعليه  ماهمماهم  أنأن  الشبابالشباب  أولئكأولئك  إيهامإيهام  كالشاعرةكالشاعرة  البدعالبدع  أصحابأصحاب
  السنةالسنة  أهلأهل  معتقدمعتقد  هوهو

 .  . والجماعةوالجماعة
مناطقمناطق  منمن  كثيركثير  فيفي  وصوفيةوصوفية  رافضةرافضة  منمن  المبتدعةالمبتدعة  أنأن  --22            

  قدقد  المختلفةالمختلفة  اليمناليمن
المنتسبينالمنتسبين  الشبابالشباب  بعضبعض  لتدريسلتدريس  سواعدهمسواعدهم  عنعن  شمرواشمروا
  وبدعهموبدعهم  انحرافاتهمانحرافاتهم  إليهمإليهم

العلميةالعلمية  المراكزالمراكز  بعضبعض  بناءبناء  فيفي  جاٍرجاٍر  بعضهمبعضهم  إنإن  بلبل  ،،  بالتفصيلبالتفصيل
  علىعلى  تحتويتحتوي  التيالتي
الشبابالشباب  منمن  مجموعةمجموعة  تدريستدريس  أجلأجل  منمن  داخليداخلي  سكنسكن

  أنأن  كماكما  ،،  عليهمعليهم  المحسوبينالمحسوبين
وإحياءوإحياء  الربطةالربطة  لتجديدلتجديد  وساقوساق  قدمقدم  علىعلى  ساعونساعون  آخرينآخرين

  منمن  فيهافيها  يقعيقع  التيالتي  المزاراتالمزارات
لحظتلحظت  بينمابينما  ،،  عليمعليم  بهبه  اللهالله  ماما  والباطلوالباطل  والشركوالشرك  الفسادالفساد

ًا  أكونأكون  وقدوقد ًامخطئ   ندرةندرة  مخطئ
خللخلل  منمن  الحركةالحركة  لشبابلشباب  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  تدريستدريس

  المتفقالمتفق  السلفالسلف  أئمةأئمة  كتبكتب
منمن  أقلأقل  ولول  ،،  والحديثوالحديث  القديمالقديم  فيفي  تابعهمتابعهم  ومنومن  جللتهمجللتهم  علىعلى

  بتبنيبتبني  الحركةالحركة  تقومتقوم  أنأن
الجوانبالجوانب  فيفي  اليمناليمن  فيفي  الصلحيةالصلحية  الدعوةالدعوة  أئمةأئمة  كتاباتكتابات  تدريستدريس
  ،،  الوزيرالوزير  كابنكابن  العقديةالعقدية

والشوكانيوالشوكاني  ،،  والصنعانيوالصنعاني  ،،  النعميالنعمي  وحسينوحسين  ،،  الجللالجلل  والحسنوالحسن
  وتعتبروتعتبر  ،،  ونحوهمونحوهم  ......

ًا  نفسهانفسها ًاامتداد  .  . لمدرستهملمدرستهم  امتداد
والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  طرحطرح  فيفي  الوضوحالوضوح  عدمعدم  أنأن  --33            

  المجالالمجال  أفسحأفسح
الحركةالحركة  علىعلى  والمحسوبينوالمحسوبين  اليمناليمن  إلىإلى  الوافدينالوافدين  لبعضلبعض

  والذينوالذين  بلدانهمبلدانهم  فيفي  السلميةالسلمية
أوأو  ،،  المعاصرالمعاصر  العقلنيالعقلني  التيارالتيار  قياداتقيادات  بعضبعض  أيديأيدي  علىعلى  تتلمذواتتلمذوا

  العقيدةالعقيدة  تلقواتلقوا  الذينالذين
النحرافاتالنحرافات  بعضبعض  لديهملديهم  يوجديوجد  الذينالذين  أوأو  ،،  الشعريالشعري  المذهبالمذهب  علىعلى

  مسائلمسائل  فيفي  العقديةالعقدية
،،  المختلفةالمختلفة  البدعيةالبدعية  والحتفالتوالحتفالت  والقبوروالقبور  والستغاثةوالستغاثة  التوسلالتوسل

      شبابشباب  تدريستدريس  منمن
،،  التربيةالتربية  وزارةوزارة  مدارسمدارس  وبعضوبعض  العلميةالعلمية  المعاهدالمعاهد  فيفي  الصحوةالصحوة

  أوأو  واضحواضح  نكيرنكير  دوندون  منمن



 .  . وقادتهاوقادتها  الصحوةالصحوة  علماءعلماء  منمن  جليةجلية  ملحظةملحظة
والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  طرحطرح  فيفي  الوضوحالوضوح  عدمعدم  أنأن  --44            
  الحركةالحركة  قبلقبل  منمن

ًا  أوهمأوهم  ::  بهبه  الصحوةالصحوة  شبابشباب  منمن  كثيركثير  وجهلوجهل  ،،  السلميةالسلمية ًاكثير كثير
  أهلأهل  منهجمنهج  أنأن  منهممنهم
منهجمنهج  إلىإلى  المنتسبةالمنتسبة  والفئاتوالفئات  الفرادالفراد  بعضبعض  ماعليهماعليه  هوهو  السنةالسنة

  لقتلقت  والتيوالتي  ،،  السنةالسنة  أهلأهل
ًا ًاكثير ،،  الحركةالحركة  قياداتقيادات  منمن  كثيركثير  قبلقبل  منمن  التشويهالتشويه  حملتحملت  منمن  كثير
ًا ًانظر   معمع  لختلفهملختلفهم  نظر

ًا  أولئكأولئك ًامنهجي ًا  أوأو  منهجي ًاشخصي شبابشباب  منمن  كثيركثير  لدىلدى  سببسبب  ممامما  شخصي
  لمنهجلمنهج  رافضةرافضة  نفسيةنفسية  الحركةالحركة

ًا  السنةالسنة  أهلأهل ًانظر الشخاصالشخاص  بأولئكبأولئك  السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  لربطهملربطهم  نظر
  ،،  أذهانهمأذهانهم  فيفي  المشوهينالمشوهين

السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  أنأن  الشبابالشباب  بعضبعض  اعتقاداعتقاد  إلىإلى  ذلكذلك  أدىأدى  كماكما
  عنعن  الحديثالحديث  فيفي  محصورمحصور

النقيالنقي  الخالصالخالص  الدينالدين  يعنييعني  لل  وأنهوأنه  وعلوعل  جلجل  الربالرب  صفاتصفات  بعضبعض
  بهبه  اللهالله  بعثبعث  الذيالذي

ًا ًامحمد  .  . وعمومهوعمومه  بشمولهبشموله  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  محمد
أهلأهل  لمنهجلمنهج  طرحهاطرحها  فيفي  الحركةالحركة  وضوحوضوح  عدمعدم  فيفي  أنأن  --55            

ً  واكتفائهاواكتفائها  السنةالسنة   منمن  بدلًبدل

ًة  المجملالمجمل  بالطرحبالطرح  ذلكذلك ًةمراعا الرافضةالرافضة  منمن  البدعالبدع  لهللهل  مراعا
  ،،  قليلةقليلة  حفنةحفنة  وهموهم  والصوفيةوالصوفية

،،  شيءشيء  الحركةالحركة  تجاهتجاه  موقفهمموقفهم  منمن  المراعاةالمراعاة  تلكتلك  تغيرتغير  ولمولم
  لهالها  عدائهمعدائهم  فيفي  وسيستمرونوسيستمرون

ولقدولقد  ،،  منحرفةمنحرفة  وأفكاروأفكار  معتقداتمعتقدات  منمن  عليهعليه  همهم  ماما  تتبنىتتبنى  حتىحتى
  علىعلى  الواجبالواجب  منمن  كانكان

هذاهذا  ،،  وانحرافهموانحرافهم  ضللهمضللهم  الشعبالشعب  ولعامةولعامة  لهملهم  تبينتبين  أنأن  الحركةالحركة
  جهةجهة  منمن  ،،  جهةجهة  منمن

العلمالعلم  وطلبةوطلبة  الدعاةالدعاة  منمن  مئاتمئات  الحركةالحركة  خسرتخسرت  فقدفقد  ::  أخرىأخرى
ًا ًاوأعداد       منمن  كبيرةكبيرة  وأعداد

البلدالبلد  طولطول  فيفي  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  لمنهجلمنهج  المتحمسينالمتحمسين
  أمّسأمّس  فيفي  وهيوهي  ،،  وعرضهاوعرضها

التوجهالتوجه  بهذابهذا  أنهاأنها  يعنييعني  ممامما  ،،  وخدماتهموخدماتهم  جهودهمجهودهم  إلىإلى  الحاجةالحاجة
  عمليعملي  وبأسلوبوبأسلوب  عملتعملت  قدقد

صفصف  شقشق  علىعلى  المتكررةالمتكررة  الشفهيةالشفهية  قيادتهاقيادتها  دعواتدعوات  يخالفيخالف
  وطلبةوطلبة  الدعاةالدعاة  وانقساموانقسام  الدعوةالدعوة

 .  . أكثرأكثر  أوأو  قسمينقسمين  إلىإلى  العلمالعلم
المتشنجالمتشنج  والصراعوالصراع  المواجهةالمواجهة  إلىإلى  أدعوأدعو  أننيأنني  هذاهذا  يعنييعني  ولول            

  ممامما  ،،  المخالفينالمخالفين  معمع
مقدورمقدور  فيفي  ليسليس  الساحةالساحة  فيفي  متعددةمتعددة  جبهاتجبهات  فتحفتح  إلىإلى  يؤدييؤدي

ًا  مواجهتهامواجهتها  الحركةالحركة ًاجميع   فيفي  جميع



فيفي  الهادئالهادئ  الوضوحالوضوح  منمن  لبدلبد  أنهأنه  أرىأرى  ولكنولكن  ،،  واحدواحد  وقتوقت
  والدعوةوالدعوة  ،،  معهممعهم  التعاملالتعامل
الحسنةالحسنة  والموعظةوالموعظة  بالحكمةبالحكمة  مناهجهممناهجهم  تصحيحتصحيح  إلىإلى  لهملهم  الجادةالجادة

  فيفي  الرفقالرفق  كانكان  وماوما((
أبناءأبناء  وحمايةوحماية  ))شانهشانه  إلإل  شيءشيء  منمن  نزعنزع  وماوما  ،،  زانهزانه  إلإل  شيءشيء

  الوسائلالوسائل  بكافةبكافة  الحركةالحركة
أهلأهل  منهجمنهج  فهمفهم  فيفي  النضجالنضج  عدمعدم  أوأو  ،،  بهمبهم  التأثرالتأثر  منمن  والسبلوالسبل

  الوضوحالوضوح  عدمعدم  نتيجةنتيجة  السنةالسنة
 .  . طرحهطرحه  فيفي

،،  السنةالسنة  أهلأهل  لمنهجلمنهج  طرحهاطرحها  فيفي  الحركةالحركة  وضوحوضوح  عدمعدم  أنأن- - 66            
  للشعاراتللشعارات  ورفعهاورفعها
يستحقهيستحقه  ماما  العتقاديالعتقادي  للجانبللجانب  إعطائهاإعطائها  عدمعدم  إلىإلى  أدىأدى  المجملةالمجملة

  كماكما  واهتمامواهتمام  مكانةمكانة  منمن
عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  النبيالنبي  واستمرواستمر  ،،  الحكيمالحكيم  الشارعالشارع  إياهإياه  أعطاهأعطاه
  فيفي  بنائهبنائه  فيفي  --وسلموسلم
المكيالمكي  العهدالعهد  مدةمدة  هيهي  سنةسنة  عشرةعشرة  ثلثثلث  أصحابهأصحابه  نفوسنفوس

  استمراراستمرار  إلىإلى  بالضافةبالضافة
 .  . المدنيالمدني  العهدالعهد  فيفي  التشريعالتشريع  تنزلتنزل  أثناءأثناء  بهبه  العتناءالعتناء

السنةالسنة  أهلأهل  لمنهجلمنهج  طرحهاطرحها  فيفي  الحركةالحركة  وضوحوضوح  عدمعدم  أنأن  --77            
  سّوغسّوغ  والجماعةوالجماعة

اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  بأنبأن  يقوليقول  أنأن  المهتمينالمهتمين  لبعضلبعض
  لواءلواء  تحتتحت  المنضويةالمنضوية

،،  الصحيحالصحيح  الفكرالفكر  نشرنشر  علىعلى  تعملتعمل  لل  للصلحللصلح  اليمنياليمني  التجمعالتجمع
  علىعلى  تحرصتحرص  وإنماوإنما

ذاتذات  اليمنيةاليمنية  الساحةالساحة  فيفي  المتواجدةالمتواجدة  الفئاتالفئات  بينبين  التوفيقالتوفيق
  وتحرصوتحرص  ،،  المختلفةالمختلفة  الفكارالفكار

الفئاتالفئات  تلكتلك  أكانتأكانت  سواءسواء  ،،  لغيرلغير  بينهابينها  صدامصدام  حدوثحدوث  عدمعدم  علىعلى
  والصوفيةوالصوفية  السلفيةالسلفية  هيهي

بدأبدأ  الذيالذي  الزيديالزيدي  والمذهبوالمذهب  السلفيةالسلفية  أوأو  ،،  الجنوبالجنوب  فيفي  الغاليةالغالية
  فيفي  الرفضالرفض  إلىإلى  بقوةبقوة  يميليميل

 .  . الشمالالشمال
السنةالسنة  أهلأهل  لمنهجلمنهج  تبنيهاتبنيها  فيفي  الحركةالحركة  وضوحوضوح  ولعدمولعدم  ،،  هذاهذا            

  سلبياتسلبيات  والجماعةوالجماعة
السلميةالسلمية  الحركةالحركة  أنأن  بحالبحال  ليعنيليعني  ذلكذلك  أنأن  إلإل  ،،  كثيرةكثيرة

  اليمنياليمني  التجمعالتجمع  تحتتحت  المنضويةالمنضوية

السنةالسنة  أهلأهل  إلىإلى  المنتمينالمنتمين  منمن  أحدأحد  فيهافيها  ليسليس  للصلحللصلح
  جميعجميع  أنأن  أوأو  ،،  والجماعةوالجماعة

إننيإنني  بلبل  ،،  السنةالسنة  أهلأهل  منهجمنهج  معمع  تتوافقتتوافق  لل  الدعويةالدعوية  أطروحاتهاأطروحاتها
  نخبةنخبة  وجودوجود  علىعلى  أؤكدأؤكد

وقدوقد  ،،  بهمبهم  ونفخرونفخر  نحبهمنحبهم  الذينالذين  السلفيينالسلفيين  العلماءالعلماء  منمن  جليلةجليلة
  منهجمنهج  عنعن  ينافحونينافحون  رأيناهمرأيناهم



ولكننيولكنني  ،،  المواطنالمواطن  بعضبعض  فيفي  وإخلصوإخلص  صدقصدق  بكلبكل  السنةالسنة  أهلأهل
  مزيدمزيد  علىعلى  حثهمحثهم  أردتأردت

منهجمنهج  نشرنشر  علىعلى  الحرصالحرص  إلىإلى  ودعوتهمودعوتهم  والعطاءوالعطاء  الهتمامالهتمام  منمن
  وتربيةوتربية  ،،  السنةالسنة  أهلأهل
طرحهطرحه  فيفي  الوضوحالوضوح  معمع  ،،  عليهعليه  الشعبالشعب  وعامةوعامة  الحركةالحركة  أبناءأبناء

  ،،  إليهإليه  والدعوةوالدعوة  وتبنيهوتبنيه
 .  . حالحال  كلكل  فيفي  يكفييكفي  لل  العامالعام  الطرحالطرح  مجردمجرد  لنلن

 :  : الحركةالحركة  قيادةقيادة  صفوفصفوف  فيفي  تميزتميز  وعدموعدم  التباسالتباس  وجودوجود* *             
هيهي  وو  الحركةالحركة  صفوفصفوف  إلىإلى  ينتسبينتسب  أنأن  المستغربالمستغرب  غيرغير  منمن            
  الجميعالجميع  دعتدعت  التيالتي
أهلأهل  للصلحللصلح  اليمنياليمني  التجمعالتجمع  فيفي  لوائهالوائها  تحتتحت  النضواءالنضواء  إلىإلى

  أوأو  ،،  وفسوقوفسوق  معاٍصمعاٍص
الحركةالحركة  علىعلى  الواجبالواجب  كانكان  وإنوإن  ،،  فكريةفكرية  وانحرافاتوانحرافات  بدعبدع  أهلأهل
  الحقالحق  بيانبيان  أولئكأولئك  تجاهتجاه
انحرافانحراف  منمن  عليهعليه  همهم  ماما  تركترك  إلىإلى  دعوتهمدعوتهم  فيفي  والجتهادوالجتهاد  لهملهم

  ..  فكريفكري  أوأو  سلوكيسلوكي
 : :اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  علىعلى  ينكرينكر  الذيالذي  المرالمر  لكنلكن            

  قادتهاقادتها  منمن  يكونيكون  أنأن
إلىإلى  أقربأقرب  همهم  وزيديةوزيدية  معتزلةمعتزلة  منمن  البدعالبدع  أهلأهل  بعضبعض  علمائهاعلمائها  ومنومن

  بالضافةبالضافة  الرافضةالرافضة
إلىإلى  والداعينوالداعين  ،،  الصحيحالصحيح  النصالنص  لتحكيملتحكيم  المتجاوزينالمتجاوزين  بعضبعض  إلىإلى

  وماوما  عقولهمعقولهم  تحكيمتحكيم
إنهإنه  حتىحتى  ،،  الدعوةالدعوة  بمصلحةبمصلحة  يسمىيسمى  ماما  باسمباسم  أهواؤهمأهواؤهم  تشتهيهتشتهيه
  منمن  للمراقبللمراقب  ليتراءىليتراءى

إليهمإليهم  آيلآيل  القريبالقريب  المستقبلالمستقبل  فيفي  زمامهازمامها  أنأن  الحركةالحركة  خارجخارج
  المرالمر  يكونيكون  ألأل  اللهالله  نسألنسأل((

الحركةالحركة  داخلداخل  السنةالسنة  أهلأهل  يحتمليحتمل  كيفكيف  أدريأدري  ولستولست  ،،  ))كذلككذلك
  اليمناليمن  فيفي  السلميةالسلمية

ًا  وعلماؤهموعلماؤهم ًاخصوص لهملهم  تكونتكون  أنأن  دوندون  منمن  أولئكأولئك  معمع  التعايشالتعايش  خصوص
  علىعلى  واضحةواضحة  خطةخطة

وبيانوبيان  مسارهممسارهم  وتعديلوتعديل  لنصحهملنصحهم  والبعيدوالبعيد  القريبالقريب  المدىالمدى
  لشبابلشباب  منهجهممنهجهم  انحرافانحراف
! . ! .   ؟؟  بهبه  يغتروايغتروا  لل  حتىحتى  المةالمة  وعامةوعامة  الصحوةالصحوة

شيءشيء  دعوتهمدعوتهم  لكنلكن  ،،  لولئكلولئك  الدعوةالدعوة  مشروعيةمشروعية  أنكرأنكر  ولستولست            
ًا  وتسليمهموتسليمهم ًاكثير   منمن  كثير

علىعلى  والسكوتوالسكوت  ،،  فيهافيها  القرارالقرار  واتخاذواتخاذ  ،،  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  زمامزمام
  منهجمنهج  منمن  عليهعليه  همهم  ماما

شيءشيء  ومنهجهمومنهجهم  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  لمعتقدلمعتقد  مغايرمغاير  منحرفمنحرف
 .  . آخرآخر

إلىإلى  العلماءالعلماء  منمن  الخيرةالخيرة  الفترةالفترة  فيفي  الحركةالحركة  قيادةقيادة  تحولتحول* *             
  الساسةالساسة

 :  : القبائلالقبائل  مشايخمشايخ  وبعضوبعض



اليمنياليمني  التجمعالتجمع  لقياملقيام  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  إعلنإعلن  بدايةبداية  فيفي            
  قيامقيام  بعدبعد  للصلحللصلح
كفركفر :  : مثلمثل  التجمعالتجمع  لطروحاتلطروحات  المتابعالمتابع  كانكان  اليمنيةاليمنية  الوحدةالوحدة

  الخمرالخمر  تحريمتحريم  ،،  الدستورالدستور
إلىإلى  والدعوةوالدعوة  الرباالربا  تحريمتحريم  ،،  عدنعدن  فيفي  مصنعهمصنعه  إغلقإغلق  إلىإلى  والدعوةوالدعوة

  الرباالربا  بنوكبنوك  تحويلتحويل
بأسسبأسس  اليمنياليمني  القتصادالقتصاد  إدارةإدارة  محاربةمحاربة  ،،  إسلميةإسلمية  مصارفمصارف  إلىإلى

  نصنص  كماكما  اشتراكيةاشتراكية
فيفي  بالرجلبالرجل  المرأةالمرأة  مساواةمساواة  محاربةمحاربة  ،،  الدستورالدستور  ذلكذلك  علىعلى

  بالمفهومبالمفهوم  والواجباتوالواجبات  الحقوقالحقوق
فيفي  الجتماعيةالجتماعية  والضوابطوالضوابط  القيمالقيم  هتكهتك  إلىإلى  الساعيالساعي  العلمانيالعلماني
  ،،  وتلشيهاوتلشيها  اليمنياليمني  المجتمعالمجتمع
الرشوةالرشوة  محاربةمحاربة  ،،  والزكاةوالزكاة  الشرعيةالشرعية  الحدودالحدود  إلغاءإلغاء  محاربةمحاربة

  فيفي  المستشريالمستشري  والفسادوالفساد
والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  نصوصنصوص  تحكيمتحكيم  إلىإلى  الدعوةالدعوة  ،،  الدولةالدولة  أوساطأوساط

  محاولةمحاولة  ،،  بهابها  والستدللوالستدلل
أنأن  يحسيحس  ::  كثيركثير  ذلكذلك  وغيروغير   ... ...سواءسواء  كلمةكلمة  علىعلى  الدعاةالدعاة  جمعجمع

  بلبل  ،،  شرعشرع  علماءعلماء  خلفهاخلفها
فيفي  التجمعالتجمع  باسمباسم  وجولةوجولة  صولةصولة  لهالها  كانكان  التيالتي  الرموزالرموز  إنإن

  أجلءأجلء  علماءعلماء  همهم  البدايةالبداية
 .  . والخاصةوالخاصة  العامةالعامة  يعرفهميعرفهم  ،،  فضلءفضلء  علمعلم  وطلبةوطلبة

قدقد  الطروحاتالطروحات  أنأن  الخيرةالخيرة  الونةالونة  فيفي  الملحظالملحظ  أنأن  إلإل            
  ،،  الخللالخلل  بعضبعض  أصابهاأصابها

النصالنص  حسابحساب  علىعلى  ارتفعتارتفعت  قدقد  بالمصلحةبالمصلحة  يسمىيسمى  ماما  أسهمأسهم  وأنوأن
  وتزكيةوتزكية  تلميعتلميع  فمنفمن  ،،

للحركةللحركة  المعاديةالمعادية  بمواقفهمبمواقفهم  المعروفينالمعروفين  السيئينالسيئين  الزعماءالزعماء  بعضبعض
  ،،  ودعاتهاودعاتها  السلميةالسلمية

السلميةالسلمية  الحركةالحركة  معمع  التعاملالتعامل  فيفي  مواقفهممواقفهم  تتقلبتتقلب  الذينالذين
  حاجتهمحاجتهم  وضعفوضعف  قوةقوة  حسبحسب
والشجاعةوالشجاعة  والصدقوالصدق  والفطنةوالفطنة  بالدهاءبالدهاء  بعضهمبعضهم  وصفوصف  إلىإلى  ،،  إليهاإليها

  والثباتوالثبات  والشهامةوالشهامة
لعلنوالعلنوا  ::  كذلككذلك  المرالمر  كانكان  لولو  بأنهبأنه  متناسينمتناسين  ،،  المواقفالمواقف  علىعلى

  تاريخهمتاريخهم  منمن  توبتهمتوبتهم
لعداءلعداء  وولءوولء  علمانيةعلمانية  منمن  عليهعليه  همهم  ماما  بتركبترك  ولقامواولقاموا  ،،  السودالسود

  الشرقالشرق  فيفي  السلمالسلم
ًا  إنكارهاإنكارها  المستطاعالمستطاع  المنكراتالمنكرات  إنكارإنكار  ضعفضعف  إلىإلى  ،،  والغربوالغرب ًايوم يوم

  ادعاءادعاء  إلىإلى  ،،  آخرآخر  بعدبعد
ومنومن  الخلفيةالخلفية  المسائلالمسائل  منمن  بهابها  والستغاثةوالستغاثة  القبورالقبور  عبادةعبادة  أنأن

  ليجوزليجوز  التيالتي  !!  الدينالدين  قشورقشور
إلىإلى  ،،  ]]22[[  الكبرىالكبرى  والقضاياوالقضايا  الصولالصول  حسابحساب  علىعلى  بهابها  التشاغلالتشاغل

      لبعضلبعض  التهامالتهام  تكرارتكرار



وأخرىوأخرى  آونةآونة  بينبين  التجمعالتجمع  رايةراية  تحتتحت  المنضوينالمنضوين  غيرغير  الدعاةالدعاة
  وخدمةوخدمة  النفاقالنفاق  بآِياتبآِيات

،،  الشتراكيالشتراكي  كالحزبكالحزب  علمانيةعلمانية  جهاتجهات  إلىإلى  ونسبتهمونسبتهم  ،،  العداءالعداء
  بالعمالةبالعمالة  اتهامهماتهامهم  أوأو

فيفي  علمانيةعلمانية  أحزابأحزاب  توجدتوجد  لل  بأنهبأنه  الزعمالزعم  إلىإلى ! !  ! ! خارجيةخارجية  لجهاتلجهات
  قانونقانون  لنلن  ،،  اليمناليمن

عقيدةعقيدة  السلمالسلم  بأنبأن  تعترفتعترف  بأنبأن  الحزابالحزاب  كافةكافة  يلزميلزم  الحزابالحزاب
  كافةكافة  وأنوأن  ،،  وشريعةوشريعة
والحزابوالحزاب  البعثالبعث  وأحزابوأحزاب  الشتراكيالشتراكي  الحزبالحزب  فيهافيها  بمابما  الحزابالحزاب
  وافقتوافقت  قدقد  الناصريةالناصرية

لبعضلبعض  الحركةالحركة  زعماءزعماء  بعضبعض  حضورحضور  إلىإلى  ،،  ذلكذلك  علىعلى
      دوندون  العامةالعامة  المنكراتالمنكرات

 .      .     كثيركثير  ذلكذلك  وغيروغير  ......  ]]33[[  إنكارإنكار
ًا  يصدريصدر  قدقد  هذاهذا  أنأن  صحيحصحيح             ًاأحيان القياداتالقيادات  بعضبعض  منمن  أحيان

  لل  قدقد  فرديةفردية  باجتهاداتباجتهادات
منمن  تكونتكون  حينماحينما  لكنهالكنها  ،،  فيهافيها  الشورىالشورى  مجلسمجلس  أوأو  الحركةالحركة  تمثلتمثل
  الرئيسةالرئيسة  القياداتالقيادات  بعضبعض

تقديريتقديري  فيفي  فإنهافإنها  ،،  مناسبةمناسبة  منمن  أكثرأكثر  فيفي  وتتكرروتتكرر  ،،  البارزةالبارزة
  بصفتهابصفتها  إلإل  تفهمتفهم  لنلن

 .  . الشخصيةالشخصية  لل  الرسميةالرسمية
قدقد  وهذاوهذا  ......  السياسيالسياسي  التكتيكالتكتيك  بابباب  منمن  يفعلهايفعلها  قدقد  وبعضهموبعضهم            
  ،،  مقبولةمقبولة  بحدودبحدود  يقبليقبل
تجاوزتجاوز  الحقائقالحقائق  قلبقلب  حدحد  إلىإلى  يصليصل  حتىحتى  فيهفيه  السرافالسراف  ولكنولكن

  لهله  وسيكونوسيكون  ،،  مقبولمقبول  غيرغير

داخلداخل  الناسالناس  منمن  كثيركثير  تضليلتضليل  فيفي  كبيركبير  نصيبنصيب  بالتأكيدبالتأكيد
  ..  وخارجهاوخارجها  الحركةالحركة

التجمعالتجمع  قيادةقيادة  فيفي  تبرزتبرز  بدأتبدأت  التيالتي  الشخصياتالشخصيات  أنأن  كماكما            
  الونةالونة  فيفي  باسمهباسمه  وتتحدثوتتحدث

الحوارالحوار  ولجنةولجنة  ،،  المؤتمرالمؤتمر  أمانةأمانة  فيفي  الشخصياتالشخصيات  بعضبعض  همهم  الخيرةالخيرة
      وبعضوبعض  ،،  السياسيالسياسي

،،  العلمالعلم  وطلبةوطلبة  العلماءالعلماء  دوردور  يتضاءليتضاءل  بدأبدأ  بينمابينما  ،،  القبائلالقبائل  مشايخمشايخ
ًا          صوتهمصوتهم  ويضعفويضعف ًاشيئ ًا  شيئ ًافشيئ  .    .   فشيئ

الشرعيالشرعي  العلمالعلم  وطلبةوطلبة  اليمناليمن  علماءعلماء  يسعىيسعى  بأنبأن  أملأمل  وكلناوكلنا            
  أنأن  إلىإلى  ،،  الحركةالحركة  فيفي

ًا  السلميةالسلمية  الحركةالحركة  قيادةقيادة  فيفي  البارزالبارز  دورهمدورهم  يستعيدوايستعيدوا ًاعموم وو  عموم
  للصلحللصلح  اليمنياليمني  التجمعالتجمع

وتقادوتقاد  ،،  العقدالعقد  وينفلتوينفلت  ،،  السفينةالسفينة  تغرقتغرق  لل  حتىحتى  ،،  أخصأخص  بوجهبوجه
  فيفي  السلميةالسلمية  الحركةالحركة
 .  . تحمدتحمد  لل  وفكريةوفكرية  عقديةعقدية  انحرافاتانحرافات  إلىإلى  اليمناليمن

) ) يتبعيتبع.. (.. (              
________________________________________________

حح  ،،  ماجةماجة  ابنابن  صحيحصحيح  فايفاي  اللبانياللباني  وحسنهوحسنه  ،،  42514251حح  ،،  14201420صص  ،،  22جج  ،،  ماجةماجة  ابنابن  أخأرجهأخأرجه) ) 11((
34283428. . 



كونكون  ينفيينفي  التجمعالتجمع  باسأمباسأم  بيانبيان  اسأتصدارإاسأتصدارإ  إلىإلى  للصلحللصلح  اليمنياليمني  التجمعالتجمع  فايفاي  الغيورإينالغيورإين  بعضبعض  بادرإبادرإ) ) 22((
غيرغير  الخلفايةالخلفاية  المسائلالمسائل  ومنومن  الدينالدين  قشورإقشورإ  منمن  بهابها  والسأتغاثاةوالسأتغاثاة  حولهاحولها  والطوافوالطواف  القبورإالقبورإ  عبادةعبادة

قياديقيادي  شخصشخص  هوهو  البيانالبيان  ذلكذلك  منهمنه  صدرإصدرإ  منمن  بأنبأن  خأاصةخأاصة  جلسةجلسة  منمن  أكثرأكثر  فايفاي  بينوابينوا  كماكما  ،،  المعتبرةالمعتبرة
منمن  الخأرىالخأرى  السياسأيةالسياسأية  الحزابالحزاب  قياداتقيادات  تلطخهاتلطخها  أنأن  منمن  التجمعالتجمع  سأمعةسأمعة  علىعلى  حرصحرص  التجمعالتجمع  فايفاي

منمن  المطلوبالمطلوب  الهتمامالهتمام  يلقيلق  لملم  البيانالبيان  ذلكذلك  أنأن  الملحظالملحظ  ولكنولكن  ،،  شرعيشرعي  علمعلم  لديهلديه  يكونيكون  أنأن  دوندون
ًء  المختلفةالمختلفة  العلمالعلم  وسأائلوسأائل ًءسأوا ًا  منهامنها  ماكانماكان  سأوا ًاتابع ًا  أوأو  للصلحللصلح  تابع ًاتابع الرسأميةالرسأمية  العلمالعلم  لوسأائللوسأائل  تابع
علىعلى  آخأرآخأر  عتابعتاب  ولناولنا  ،،  الهشيمالهشيم  فايفاي  النارإالنارإ  طيرانطيران  الناسالناس  فايفاي  طارإطارإ  والذيوالذي  الولاالولا  البيانالبيان  بخلفبخلف
ًا  الرجلالرجل  هذاهذا  أمثالاأمثالا  يعطىيعطى  كيفكيف  وهووهو  إخأوانناإخأواننا ًادورإ ًا  دورإ ًاقيادي ًا  قيادي ًابارإز  . .؟؟  كيفكيف  ؟؟  التجمعالتجمع  قيادةقيادة  فايفاي  بارإز

فايهافايها  تقعتقع  التيالتي  اللقاءاتاللقاءات  تلكتلك  يحضريحضر  منمن  بعضبعض  لدىلدى  والجتهاداتوالجتهادات  المبررإاتالمبررإات  بعضبعض  توجدتوجد  قدقد) ) 33((
لل  الشعبالشعب  وأفارادوأفاراد  الصحوةالصحوة  شبابشباب  عامةعامة  أنأن  إلإل  خأطئهاخأطئها  أوأو  صوابهاصوابها  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  كبيرةكبيرة  منكراتمنكرات

يغتروايغتروا  لل  حتىحتى  إليهمإليهم  منهمنه  تخرجتخرج  ولمولم  اجتهداجتهد  منمن  ذهنذهن  فايفاي  مستقرةمستقرة  هيهي  التيالتي  المبررإاتالمبررإات  تلكتلك  يعونيعون
 . .للشرعللشرع  وموافاقةوموافاقة  حقحق  أنهاأنها  ويظنواويظنوا  بهابها

  العربيةالعربية  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  تارإيختارإيخ  منمن
فالسطينفالسطين  قضيةقضية  منمن  وموقفهاوموقفها

آمحزونآمحزون  محمدمحمد . .دد :  : بقلمبقلم

إلىإلى  يشيريشير  العربيةالعربية  البلدالبلد  فيفي  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  تاريختاريخ  إنإن            
ًا  مهمةمهمة  ظاهرةظاهرة ّد ًاج ّد   فيفي  ج

العربيالعربي  النزاعالنزاع  منمن  مواقفهامواقفها  وفيوفي  ،،  الحزابالحزاب  هذههذه  نشأةنشأة
  تأثرهاتأثرها  وفيوفي  ،،  السرائيليالسرائيلي

لقامةلقامة  العالميةالعالمية  الصهيونيةالصهيونية  حّركتهاحّركتها  التيالتي  اليهوديةاليهودية  بالعناصربالعناصر
  ..  إسرائيلإسرائيل  دولةدولة
فيفي  الشيوعيةالشيوعية  الحركةالحركة  بأنبأن :  : يقينيقين  بكلبكل  القولالقول  ويمكنويمكن            

  أنشأهاأنشأها  إنماإنما  العربيالعربي  العالمالعالم
وفيوفي  ،،  الحركةالحركة  هذههذه  داخلداخل  العناصرالعناصر  أنشطأنشط  كانواكانوا  الذينالذين  اليهوداليهود

  منمن  بالذاتبالذات  الفترةالفترة  تلكتلك
بعضبعض  أخذتأخذت  ،،  العربيالعربي  العالمالعالم  فيفي  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  قيامقيام  تاريختاريخ

  فيفي  تنتشرتنتشر  الدعاوىالدعاوى
فيفي  القوميالقومي  اليهوداليهود  حقحق  شرعيةشرعية  حولحول  السياسيةالسياسية  الجواءالجواء

  النظرةالنظرة  هذههذه  لتلتقيلتلتقي  ،،  فلسطينفلسطين
الصهيونيةالصهيونية  النظرةالنظرة  معمع  ترويجهاترويجها  علىعلى  الشيوعيونالشيوعيون  عملعمل  التيالتي

      ..  لهالها  تعملتعمل  التيالتي  والهدافوالهداف
علىعلى  اليهوديةاليهودية  بالعناصربالعناصر  العربالعرب  الماركسيينالماركسيين  تأثرتأثر  إنإن            

  والتنظيموالتنظيم  القيادةالقيادة  مستوىمستوى
يعمونيعمون  الماركسيينالماركسيين  جعلجعل  فيفي  الثرالثر  بالغبالغ  لهله  كانكان  ،،  السياسيالسياسي

  ،،  وطنهموطنهم  واقعواقع  عنعن
خللخلل  منمن  يفكرونيفكرون  لل  كانواكانوا  إذإذ  ،،  بلدهمبلدهم  تمزيقتمزيق  عنعن  ويتغاضونويتغاضون

  منمن  وإنماوإنما  ،،  عقولهمعقولهم
والصهيونيةوالصهيونية  الدوليةالدولية  الشيوعيةالشيوعية  تضعهاتضعها  التيالتي  المخططاتالمخططات  خللخلل

  همهم  ويعملونويعملون  ،،  العالميةالعالمية
تحريتحري  فيفي  أنفسهمأنفسهم  يجهدوايجهدوا  أنأن  دوندون  تلقائيتلقائي  بشكلبشكل  تنفيذهاتنفيذها  علىعلى

  إذاإذا  ماما  ليرواليروا  ،،  المواقفالمواقف
العربيالعربي  للعالمللعالم  تصلحتصلح  الموضوعةالموضوعة  المخططاتالمخططات  تلكتلك  كانتكانت

  فيفي  حقهحقه  معمع  وتتفقوتتفق  السلميالسلمي



 .  . لل  أمأم  الوجودالوجود
شيوعيشيوعي  حزبحزب  أولأول  الفلسطينيالفلسطيني  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب  كانكان            

  عامعام  المنطقةالمنطقة  فيفي  تأسستأسس
الذينالذين  الروسالروس  اليهوداليهود  منمن  عناصرهعناصره  جميعجميع  وكانوكان  ،،  ))مم19191919((

  الولىالولى  الفكرةالفكرة  بذوربذور  حملواحملوا

الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب  تأسستأسس  مم19241924  عامعام  وفيوفي  ..  فلسطينفلسطين  إلىإلى
  ساهمساهم  حيثحيث  ،،  لبنانلبنان  فيفي

،،  إنشائهإنشائه  فيفي  فلسطينفلسطين  منمن  الوافدةالوافدة  اليهوديةاليهودية  العناصرالعناصر  بعضبعض
  إليهاإليها  أوكلتأوكلت  التيالتي  وهيوهي
خلياهاخلياها  تنظيمتنظيم  علىعلى  والشرافوالشراف  الشيوعيةالشيوعية  الفكرةالفكرة  نشرنشر  مهمةمهمة

          الشرقالشرق  منطقةمنطقة  فيفي

.     .       ]]11[[  الوسطالوسط
انعقدانعقد) ) ديسمبرديسمبر ( (الولالول  كانونكانون  مم19251925  عامعام  نهايةنهاية  وفيوفي            

  الولالول  الوطنيالوطني  المؤتمرالمؤتمر
،،  أعضاءأعضاء  سبعةسبعة  منمن  المركزيةالمركزية  لجنتهلجنته  وانتخبوانتخب  ،،  الشيوعيالشيوعي  للحزبللحزب
  اليهودياليهودي  تيبرتيبر  وظلوظل

ًا  الروسيالروسي ًامحتفظ عادةعادة  يعرفيعرف  وكانوكان  ،،  العامةالعامة  الحزبالحزب  بأمانةبأمانة  محتفظ
  درجدرج  حيثحيث  ،،  شاميشامي  باسمباسم

استعارةاستعارة  علىعلى  الشيوعيةالشيوعية  الحركاتالحركات  فيفي  القياديينالقياديين  العضاءالعضاء  معظممعظم
  وهووهو  ،،  أخرىأخرى  أسماءأسماء
.   .     ]]22[[  يهودييهودي  تقليدتقليد
ًا  الصراعالصراع  ظلظل  وقدوقد             ًامحتدم مم19281928  عامعام  منذمنذ  الحزبالحزب  فيفي  محتدم
  ،،  مم19321932  عامعام  حتىحتى
الحزبالحزب  زعامةزعامة  مركزمركز  يبلغيبلغ  أنأن  منمن  بكداشبكداش  خالدخالد  تمكنتمكن  حينحين

  تيبرتيبر  جاكوبجاكوب  بترشيحبترشيح
جديدةجديدة  ثلثةثلثة  وجوهوجوه  معهمعه  وتقدموتقدم  ،،  وتزكيتهوتزكيته  فلسطينفلسطين  إلىإلى  المبعدالمبعد

  فرجفرج  وو  شاويشاوي  نقولنقول  ::  همهم
ًا  ثلثينثلثين  بعدبعد  يلعبيلعب  أنأن  لهله  قدرقدر  الذيالذي  رضارضا  رفيقرفيق  وو  الحلوالحلو  اللهالله ًاعام عام
ًا ًادور ًا  دور ًاكبير   فضحفضح  فيفي  كبير

.   .     ]]33[[  واتصالتهواتصالته  الحزبالحزب  أسرارأسرار
وكانوكان  الحزبالحزب  علىعلى  رضارضا  رفيقرفيق  خرجخرج  مم19591959  عامعام  ففيففي            

ًا ًاعضو   قيادتهقيادته  فيفي  عضو
الجوانبالجوانب  علىعلى  الضوءالضوء  ويسلطويسلط  ،،  تاريخهتاريخه  بعضبعض  ليرويليروي  المركزيةالمركزية
  وقدوقد  ،،  فيهفيه  المظلمةالمظلمة

ًا  الحينالحين  ذلكذلك  فيفي  كتبكتب ًابيان ،،  السوريةالسورية  ))الجماهيرالجماهير((  جريدةجريدة  نشرتهنشرته  بيان
  عامعام  فيفي  ::  فيهفيه  جاءجاء

حملواحملوا  يهوديهود  شيوعيينشيوعيين  مندوبينمندوبين  عدةعدة  بيروتبيروت  إلىإلى  وفدوفد  مم19321932
  المالالمال  منمن  وافرةوافرة  مبالغمبالغ

منهممنهم  وأذكروأذكر  ،،  ولبنانولبنان  سوريةسورية  فيفي  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب  قيادةقيادة  إلىإلى
  ،،  مولرمولر  وو  أوسكاأوسكا  وو  أميلأميل
ًا  لهملهم  أبدلتأبدلت  وقدوقد ًاشخصي ًا  شخصي ًاقسم حملوهاحملوها  التيالتي  الموالالموال  منمن  قسم

  وفيوفي  ،،  آنذاكآنذاك  المحليةالمحلية  بالعملةبالعملة



ألفألف  وعشرينوعشرين  خمسةخمسة  مبلغمبلغ  الحزبالحزب  إلىإلى  حملتحملت  مم19381938  عامعام
  الحزبالحزب  كانكان  ،،  فرنكفرنك

الحزبالحزب  تصرفتصرف  تحتتحت  وضعهاوضعها  آنذاكآنذاك  قررقرر  قدقد  الفرنسيالفرنسي  الشيوعيالشيوعي
  ؛؛  السوريالسوري  الشيوعيالشيوعي

،،  البغيضةالبغيضة  الفرنسيةالفرنسية  المعاهدةالمعاهدة  إقرارإقرار  أجلأجل  منمن  حملتهحملته  لتوسيعلتوسيع
  الوطنيالوطني  التجاهالتجاه  ومحاربةومحاربة

نقلنقل  قدقد  بكداشبكداش  خالدخالد  أنأن  العلمالعلم  معمع  هذاهذا  ،،  التاريخالتاريخ  ذلكذلك  فيفي
ًا  بنفسهبنفسه ًامبلغ   فيفي  كانكان  حينحين  آخرآخر  مبلغ
ًا  باريسباريس ًامشترك .   .     ]]44[[  الفرنسيالفرنسي  الشيوعيالشيوعي  ))آرلآرل((  مؤتمرمؤتمر  فيفي  مشترك

،،  بذلكبذلك  ))اللبنانياللبناني  السوريالسوري  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب((  يكتفيكتف  ولمولم            
  ارتباطهارتباطه  يقفيقف  ولمولم

فقدفقد  ،،  الحدالحد  هذاهذا  عندعند  اليهوديةاليهودية  بالعناصربالعناصر  والماليوالمالي  الفكريالفكري
  التيالتي  صحفهصحفه  أسماءأسماء  استعاراستعار
الشيوعيةالشيوعية  الحركةالحركة  أصدرتهاأصدرتها  التيالتي  الصحفالصحف  أسماءأسماء  منمن  أصدرهاأصدرها

  ؛؛  فلسطينفلسطين  فيفي  اليهوديةاليهودية
للحزبللحزب  السريةالسرية  الصحيفةالصحيفة  وهيوهي  ))الشعبالشعب  صوتصوت((  فاسمفاسم

  ولبنانولبنان  سوريةسورية  فيفي  الشيوعيالشيوعي
اليهودياليهودي  الشيوعيالشيوعي  للحزبللحزب  العبريةالعبرية  الجريدةالجريدة  لسملسم  حرفيةحرفية  ترجمةترجمة

  واسمواسم  ،،  ))عاهامعاهام  كولكول((
دمشقدمشق  فيفي  أصدرهاأصدرها  التيالتي  للحزبللحزب  العلنيةالعلنية  الصحيفةالصحيفة  وهيوهي) ) النورالنور((

  منقولمنقول  مم19561956  عامعام
ًا ًاحرفي التيالتي  ))السرائيليالسرائيلي  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب((  صحيفةصحيفة  اسماسم  عنعن  حرفي

  فلسطينفلسطين  فيفي  أصدرهاأصدرها
.   .     ]]55[[  مم19341934  عامعام
نفسهانفسها  الخطةالخطة  فيفي  ))العراقيالعراقي  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب((  سارسار  وقدوقد            
  السماءالسماء  تعريبتعريب  فيفي

السريةالسرية  صحيفتهصحيفته  حملتحملت  إذإذ  ،،  أصدرهاأصدرها  التيالتي  الصحفالصحف  فيفي  اليهوديةاليهودية
ًا ًاأيض   مم19591959  عامعام  أيض
[[) ) عاهامعاهام  كولكول ( (اليهوديةاليهودية  بالصحيفةبالصحيفة  أسوةأسوة  ))الشعبالشعب  صوتصوت((  اسماسم

66[[   . .    
ًا  يكنيكن  لملم  ::  ولذلكولذلك             ًاغريب الفلسطينيةالفلسطينية  القضيةالقضية  جاءتجاءت  حينحين  غريب

  الحزبالحزب((  نجدنجد  أنأن
فيفي  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  وبقيةوبقية  ))اللبنانياللبناني  السوريالسوري  الشيوعيالشيوعي

ًا  تتخذتتخذ  العربيالعربي  العالمالعالم ًاموقف   موقف
ًا ًامعادي ذلكذلك  فيفي  مرتبطةمرتبطة  ؛؛  المغتصبالمغتصب  الفلسطينيالفلسطيني  للحقللحق  معادي

  ،،  السوفييتيالسوفييتي  بالتحادبالتحاد  وملتقيةوملتقية
أحسنتأحسنت  إذإذ  ؛؛  ذلكذلك  فيفي  غرابةغرابة  ولول  ،،  العالميةالعالمية  الصهيونيةالصهيونية  ومعومع

  تنشئتهاتنشئتها  اليهوديةاليهودية  العناصرالعناصر
 .  . قياداتهاقياداتها  واصطفاءواصطفاء  وتوجيههاوتوجيهها

السوريالسوري  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب((  موقفموقف  حقيقةحقيقة  فبشأنفبشأن            
  فلسطينفلسطين  قضيةقضية  منمن) ) اللبنانياللبناني



وكانتوكانت  ......  ::  المنشقالمنشق  المركزيةالمركزية  اللجنةاللجنة  عضوعضو  رضارضا  رفيقرفيق  يقوليقول
  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب  قيادةقيادة

فيفي  اليهوديةاليهودية  الدولةالدولة  بعثبعث  علىعلى  جوريونجوريون  ابنابن  حماسحماس  بمثلبمثل
  فيفي  فإسرائيلفإسرائيل  ؛؛  فلسطينفلسطين

،،  الدنىالدنى  الشرقالشرق  فيفي  الديموقراطيةالديموقراطية  واحاتواحات  منمن  واحةواحة  نظرهانظرها
  السرائيليالسرائيلي  والشعبوالشعب
واجبواجب  وأنوأن  ،،  الميعادالميعاد  أرضأرض  فيفي  يلتقييلتقي  وأنوأن  لبدلبد  المشردالمشرد

  عرفعرف  فيفي  المميالممي  التضامنالتضامن
::  ولذاولذا  ،،  الماركسيةالماركسية  المبادئالمبادئ  صلبصلب  منمن  هوهو  المذكورةالمذكورة  القيادةالقيادة
  فيفي  لهله  إسرائيلإسرائيل  فوجودفوجود
والوقائعوالوقائع  المبرراتالمبررات  تتخطىتتخطى  التيالتي  النسانيةالنسانية  مبرراتهمبرراته  عرفهاعرفها

  الولالول  اليوماليوم  ومنذومنذ  ،،  القوميةالقومية

ووقوفووقوف  التقسيمالتقسيم  لعلنلعلن  الولالول  اليوماليوم  منذمنذ  أوأو  فلسطينفلسطين  لكارثةلكارثة
  جانبجانب  إلىإلى  الكبرىالكبرى  الدولالدول

اليوماليوم  ذلكذلك  منذمنذ  ،،  السوفييتيالسوفييتي  التحادالتحاد  فيهافيها  بمابما  الصهيونيةالصهيونية
  قيادةقيادة  انحازتانحازت  ::  المشؤومالمشؤوم

،،  الصهيونيالصهيوني  الستعماريالستعماري  الرأيالرأي  جانبجانب  إلىإلى  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب
  ،،  التقسيمالتقسيم  بعدالةبعدالة  ونادتونادت
دماءدماء  عروقهاعروقها  فيفي  تجريتجري  قيادةقيادة  كانتكانت  لولو  كماكما  ؛؛  إليهإليه  ودعتودعت

  التزمتالتزمت  قدقد  وهيوهي  ،،  إسرائيلإسرائيل
ًا  والصهيونيةوالصهيونية  الستعمارالستعمار  جانبجانب ًاعلن علن

وفيوفي  دعاتهادعاتها  لسانلسان  علىعلى  وصراحةوصراحة
عربيعربي  بسخطبسخط  هذههذه  خيانتهاخيانتها  قوبلتقوبلت  وقدوقد                  ،،  وصحفهاوصحفها  بياناتهابياناتها

      وانهالتوانهالت  ،،  أقدامهاأقدامها  تحتتحت  الرضالرض  زلزلزلزل  عارمعارم
فيفي  شيوعيشيوعي  بوسعبوسع  يعديعد  لملم  حتىحتى  عليهاعليها  العربالعرب  لعناتلعنات

      يعلنيعلن  أنأن  ولبنانولبنان  سوريةسورية
.     .       ]]77[[  شيوعيتهشيوعيته

إسرائيلإسرائيل  معمع  الصلحالصلح  دعوةدعوة  بعدبعد  فيمافيما  الحزبالحزب  تبنىتبنى  وقدوقد            
  فيفي  يوزُعيوزُع  وكانوكان  ،،  صراحةصراحة
ًا  سوريةسورية ًاسّر الحزبالحزب((  عامعام  أمينأمين  ميكونيسميكونيس  صموئيلصموئيل  مقالتمقالت  سّر

  ))السرائيليالسرائيلي  الشيوعيالشيوعي
،،  دائمدائم  سلمسلم  سبيلسبيل  فيفي  ::  ))الكومنجورمالكومنجورم((  جريدةجريدة  فيفي  المنشورةالمنشورة

  حلًحلً  الصلحالصلح  إلىإلى  الداعيةالداعية
ًا ًاوحيد تأييدتأييد  ميكونيسميكونيس  مقالتمقالت  ولقيتولقيت  ،،  الخلفالخلف  لمشكلةلمشكلة  وحيد

  فيفي  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  قياداتقيادات

ًا  العربيةالعربية  المنطقةالمنطقة ًاجميع النزاعالنزاع  إلىإلى  تنظرتنظر  ظلتظلت  التيالتي  تلكتلك  ،،  جميع
  منمن  السرائيليالسرائيلي  العربيالعربي

.   .     ]]88[[  وجودهاوجودها  مبدأمبدأ  منمن  لل  ،،  إسرائيلإسرائيل  فيفي  الحكامالحكام  زاويةزاوية
إسرائيلإسرائيل  حكامحكام  تتهمتتهم  العربيةالعربية  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  ظلتظلت  لقدلقد            

  عملءعملء  بأنهمبأنهم  اليمينييناليمينيين
ولول  ،،  المشكلةالمشكلة  أصلأصل  إسرائيلإسرائيل  بكيانبكيان  المساسالمساس  دوندون  للستعمارللستعمار

  اليهوديةاليهودية  الدولةالدولة  بموضوعبموضوع



 .  . الخلفالخلف  أصلأصل  وهووهو  ،،  فلسطينفلسطين  فيفي
ًا  ذاتهذاته  حدحد  فيفي  الموقفالموقف  هذاهذا  ويعدويعد             ًاتحريف إلىإلى  للنظرةللنظرة  تحريف

      ،،  الفلسطينيةالفلسطينية  القضيةالقضية
تلتل  حكامحكام  يهاجميهاجم  الذيالذي  الجديدالجديد  الشيوعيالشيوعي  المفهومالمفهوم  فيفي  وإغراقهاوإغراقها

  دولةدولة  عنعن  ويسكتويسكت  أبيبأبيب
ماما  هوهو  بالغرببالغرب  إسرائيلإسرائيل  ارتباطارتباط  أنأن  ::  يعنييعني  وذلكوذلك  ،،  إسرائيلإسرائيل

  ولول  الشيوعيينالشيوعيين  يغيظيغيظ
ًا  غدتغدت  بموسكوبموسكو  إسرائيلإسرائيل  ارتبطتارتبطت  فإذافإذا  ،،  يرضيهميرضيهم ًاشيئ ::  آخرآخر  شيئ

  محبةمحبة  صديقةصديقة  دولةدولة((
وطولوطول  بالسلمةبالسلمة  العربالعرب  الشيوعيونالشيوعيون  لهالها  يدعويدعو  ،،  ))للسلمللسلم
 ! !  ! ! البقاءالبقاء
،،  ذاتهاذاتها  إسرائيلإسرائيل  هوهو  أليسأليس  ؟؟  المشكلةالمشكلة  جوهرجوهر  إذنإذن  أينأين            

  حقحق  اغتصباغتصب  الذيالذي  الكيانالكيان
ًا  واضطهدواضطهد  ،،  ووجودهمووجودهم  وأرضهموأرضهم  الفلسطينيينالفلسطينيين ًاشعب بينبين  بأكملهبأكمله  شعب

  !!  ؟؟  وشريدوشريد  وقتيلوقتيل  أسيرأسير
الرهابيينالرهابيين  أيديأيدي  اقترفتهااقترفتها  التيالتي  الدماءالدماء  حماماتحمامات  أينأين            

  ،،  فلسطينفلسطين  فيفي  الصهاينةالصهاينة
 !  ! ؟؟  والشبابوالشباب  والطفالوالطفال  والشيوخوالشيوخ  النساءالنساء  آلفآلف  ضحيتهاضحيتها  وراحوراح
،،  وشاتيلوشاتيل  وصبراوصبرا  ،،  الغربيةالغربية  والضفةوالضفة  غزةغزة  قطاعقطاع  مذابحمذابح  أينأين            
  التيالتي  ....  ياسينياسين  وديرودير

جائزةجائزة  علىعلى  الحائزالحائز  بيجنبيجن  السفاحالسفاح  مثلمثل  رأسهارأسها  علىعلى  كانكان
  !!  !!  ؟؟  للسلمللسلم  نوبلنوبل
الحقالحق  ولول  ،،  الفلسطينيةالفلسطينية  القضيةالقضية  ولول  ،،  فلسطينفلسطين  فليستفليست            

  هوهو  السلميالسلمي  العربيالعربي
المهمالمهم  كانكان  بلبل  ،،  العربيةالعربية  الشيوعيةالشيوعية  للحزابللحزاب  بالنسبةبالنسبة  المهمالمهم
  القوةالقوة  تتعاظمتتعاظم  أنأن  لديهملديهم

ويبسطويبسط  نفوذهانفوذها  وينمووينمو  ،،  المنطقةالمنطقة  فيفي  المالم  السوفييتيةالسوفييتية
  تجسدتجسد  القوةالقوة  هذههذه  مادامتمادامت  ،،  سلطانهاسلطانها

ًا  وتطلعهموتطلعهم  ،،  الحكمالحكم  فيفي  أحلمهمأحلمهم ًايوم ،،  السلطةالسلطة  ذروةذروة  إلىإلى  ماما  يوم
  ترفدهمترفدهم  التيالتي  هيهي  ومادامتومادامت

الحياةالحياة  لذائذلذائذ  الخرىالخرى  البلدالبلد  وفيوفي  بلدهابلدها  فيفي  لهملهم  وتوفروتوفر  ،،  بالمالبالمال
  ونواديهاونواديها  فنادقهافنادقها  فيفي

 .  . والمهرجاناتوالمهرجانات  المؤتمراتالمؤتمرات  عقدعقد  غطاءغطاء  تحتتحت
تطرحهاتطرحها  كانتكانت  فلسطينفلسطين  قضيةقضية  أنأن  منمن  الرغمالرغم  وعلىوعلى            

  وبشكلوبشكل  ،،  يوميوم  كلكل  الحداثالحداث
ّد ّدأح ظلظل  فقدفقد  ،،  السرائيليالسرائيلي  الخطرالخطر  تعاظمتعاظم  معمع  وأعنفوأعنف  أح

  الولالول  موقفهمموقفهم  علىعلى  الشيوعيونالشيوعيون
الفلسطينيةالفلسطينية  بالقضيةبالقضية  تدفعتدفع  ومواقفهمومواقفهم  سياستهمسياستهم  وظلتوظلت  ،،  منهامنها
  ،،  والهوامشوالهوامش  الجوانبالجوانب  إلىإلى

المساسالمساس  دوندون  السرائيليالسرائيلي  الحكمالحكم  اتجاهاتجاه  علىعلى  بالعتراضبالعتراض
ً  وهووهو  الصلالصل  بالجوهربالجوهر   أصلًأصل
 .  . فلسطينفلسطين  أرضأرض  اغتصاباغتصاب



الشيوعيالشيوعي  بالمعسكربالمعسكر  إسرائيلإسرائيل  ربطربط  هدفهاهدفها  كانكان  فدعوتهمفدعوتهم            
  ربطربط  هدفهاهدفها  هوهو  كماكما

المشكلةالمشكلة  تجدتجد  هذههذه  التبعيةالتبعية  إطارإطار  وفيوفي  ،،  المعسكرالمعسكر  هذاهذا  إلىإلى  العربالعرب
  فيفي  حلهاحلها  الفلسطينيةالفلسطينية

 .  . العربيالعربي  اليهودياليهودي  الخاءالخاء
لملم  ))اللبنانياللبناني  السوريالسوري  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب((  أنأن  الملحظالملحظ  ومنومن            
  الحزبالحزب  وحدهوحده  يكنيكن

لكللكل  معاديةمعادية  عناصرعناصر  لقيادتهلقيادته  اختاروااختاروا  ثمثم  اليهوداليهود  أسسهأسسه  الذيالذي
ً  عربيعربي  اتجاهاتجاه   عنعن  فضلًفضل

أسسهأسسه  قدقد: :   المغربيالمغربي  الشيوعيالشيوعي  فالحزبفالحزب  ؛؛  السلميالسلمي  التجاهالتجاه
ًا  اليهوداليهود ًاأيض   قيادةقيادة  تحتتحت  أيض
كانكان  مغربيمغربي  يهودييهودي  وهووهو  ،،  مم19431943  عامعام  فيفي  سلطانسلطان  ليونليون
          ..  ]]99[[  المحاماةالمحاماة  سلكسلك  فيفي  يعمليعمل
التقدمالتقدم  حزبحزب((  المغربيالمغربي  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب  ظلظل  وقدوقد            

ًا  والشتراكيةوالشتراكية ًاحالي ً  ))حالي   ذيلًذيل
معمع  الستقللالستقلل  بعدبعد  ذلكذلك  واستمرواستمر  ،،  الفرنسيالفرنسي  الشيوعيالشيوعي  للحزبللحزب
  للتحادللتحاد  المطلقةالمطلقة  التبعيةالتبعية

.   .     ]]1010[[  السوفييتيالسوفييتي
ًا  الحزبالحزب  زعيمزعيم((  يعتةيعتة  عليعلي  أنأن  الملحظالملحظ  ومنومن             ًاحالي تسلمتسلم  قدقد  ))حالي
  العامالعام  المينالمين  مهاممهام

جزائريجزائري  أصلأصل  منمن  وهووهو  سلطانسلطان  ليونليون  وفاةوفاة  بعدبعد  المذكورالمذكور  للحزبللحزب
  إلىإلى  مجيئهمجيئه  وقبلوقبل  ،،

ً  كانكان  البيضاءالبيضاء  الدارالدار  فيفي  سلطانسلطان  بليونبليون  واتصالهواتصاله  المغربالمغرب عاملًعامل
  وهناكوهناك  ،،  فرنسافرنسا  فيفي

.   .     ]]1111[[  الفرنسيةالفرنسية  الجنسيةالجنسية  علىعلى  حصلحصل
اليهوديةاليهودية  والجاليةوالجالية  يعتةيعتة  عليعلي  بينبين  الوثيقالوثيق  التصالالتصال  يخفىيخفى  ولول            
  فقدفقد  ؛؛  المغربالمغرب  فيفي

معبدمعبد  فيفي  مم19941994  لعاملعام  الميلديةالميلدية  السنةالسنة  رأسرأس  عيدعيد  بمناسبةبمناسبة  ظهرظهر
ًا  يهودييهودي ًامرتدي   طاقيةطاقية  مرتدي
داخلداخل  الحّزانالحّزان  الكبيرالكبير  الَحبرالَحبر  إلىإلى  يستمعيستمع  وهووهو  ،،  التقليديةالتقليدية  اليهوداليهود

      ..  ]]1212[[  السنياغوغالسنياغوغ
المغربيالمغربي  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب  فيفي  اليهوداليهود  المنخرطينالمنخرطين  ونسبةونسبة            

  نسبةنسبة  أيأي  تبلغهاتبلغها  لملم
والتجمعاتوالتجمعات  اليساريةاليسارية  التكتلتالتكتلت  فيفي  انخراطاتهمانخراطاتهم  منمن  أخرىأخرى

  كالتحادكالتحاد  الخرىالخرى  النقابيةالنقابية
أنهاأنها  رغمرغم  للشغلللشغل  المغربيالمغربي  والتحادوالتحاد  المغربالمغرب  لطلبةلطلبة  الوطنيالوطني

  قليلةقليلة  غيرغير  نسبةنسبة  فيهافيها  كانتكانت
.   .     ]]1313[[  اليهوداليهود  المسؤولينالمسؤولين  منمن

المقاومينالمقاومين  تعذيبتعذيب  علىعلى  يشرفونيشرفون  كانواكانوا  الذينالذين  أنأن  كماكما            
  فيفي  السجونالسجون  فيفي  المغاربةالمغاربة

ًا  أكثرأكثر  وكانواوكانوا  ،،  اليهوداليهود  بينهمبينهم  منمن  كانكان  الحمايةالحماية  عهدعهد ًانشاط فيفي  نشاط
ًا  وأشدوأشد  ،،  التعذيبالتعذيب ًاحقد   حقد



منمن  المغاربةالمغاربة  اليهوداليهود  منمن  إنإن  بلبل  ..  ]]1414[[  غيرهمغيرهم  منمن  عليهمعليهم
      الموقفالموقف  بذلكبذلك  يعترفيعترف

صحيفةصحيفة  فيفي  لهله  مقالمقال  فيفي  ليفيليفي  إسحاقإسحاق  يقوليقول  ؛؛  المشينالمشين
  الحقيقةالحقيقة  إنإن :  : المغربيةالمغربية) ) العلمالعلم((

بالمغرببالمغرب  اليهوديةاليهودية  القليةالقلية  أنأن  هيهي  أحدأحد  علىعلى  تخفىتخفى  لل  التيالتي
ًا  واعتزلتواعتزلت  ُعزلتُعزلت ًاكثير   عنعن  كثير
ومنومن  ،،  جهةجهة  منمن  الستعمارالستعمار  جهودجهود  بفضلبفضل  وذلكوذلك  ،،  الوطنيةالوطنية  الروحالروح
  بواسطةبواسطة  أخرىأخرى  جهةجهة

السرائيليالسرائيلي  الميثاقالميثاق((  طرفطرف  منمن  لهملهم  المعطاةالمعطاة  التعاليمالتعاليم
      بينبين  ومنومن  ]]1515[[  ))العالميالعالمي

أبرزأبرز  السرفاتيالسرفاتي  إبراهامإبراهام  ::  البارزينالبارزين  اليهوداليهود  المغاربةالمغاربة  الشيوعيينالشيوعيين
  إلىإلى ( (منظمةمنظمة  قياداتقيادات
ًا  ))أنفاسأنفاس((  مجلةمجلة  فيفي  والكاتبوالكاتب  ،،  الماركسيةالماركسية  ))المامالمام ًاسابق  .  . سابق

بغرسبغرس  الخرىالخرى  العربيةالعربية  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  نبتتنبتت  وكذلكوكذلك            
  فيفي  اليهوداليهود  ورعايةورعاية

مواقفمواقف  بالذاتبالذات  المجالالمجال  هذاهذا  فيفي  المهمالمهم  أنأن  غيرغير  [*][*]والعراقوالعراق  مصرمصر
      منمن  العربالعرب  الشيوعيينالشيوعيين

المةالمة  قضيةقضية  منمن  موقفهمموقفهم  ::  أيأي  ،،  الفلسطينيةالفلسطينية  القضيةالقضية
للتحادللتحاد  يحقيحق  كانكان  وإذاوإذا      ،،  المصيريةالمصيرية  معركتهامعركتها  فيفي  السلميةالسلمية

      مصالحهمصالحه  وفقوفق  يعمليعمل  وأنوأن  ،،  كدولةكدولة  يتصرفيتصرف  أنأن  السوفييتيالسوفييتي
أنأن  عربعرب  لمواطنينلمواطنين  يحقيحق  فكيففكيف  الخرينالخرين  مصالحمصالح  خالفتخالفت  وإنوإن

  التعاملالتعامل  علىعلى  يصروايصروا
وفقوفق  يعمليعمل  وأنهوأنه  ،،  دولةدولة  لل  عقيدةعقيدة  أنهأنه  باعتبارباعتبار  لهله  والتبعيةوالتبعية  معهمعه

  ،،  المصالحالمصالح  لل  المبادئالمبادئ
إلإل  تأبهتأبه  لل  التيالتي  الدولةالدولة  تلكتلك  مواقفمواقف  بالتاليبالتالي  يتبنوايتبنوا  وأنوأن

  لتنفيذلتنفيذ  إلإل  تعملتعمل  ولول  ،،  لمصالحهالمصالحها
 .  . والبعيدةوالبعيدة  القريبةالقريبة  مخططاتهامخططاتها

العربيةالعربية  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  أنأن  إلىإلى  الشارةالشارة  وتجدروتجدر            
  تقسيمتقسيم  تأييدتأييد  فيفي  اشتركتاشتركت

وفيوفي  ،،  إسرائتيلإسرائتيل  دولةدولة  مبدأمبدأ  عنعن  الدفاعالدفاع  وفيوفي  ،،  فلسطينفلسطين
  العربيةالعربية  الرجعيةالرجعية  علىعلى  الهجومالهجوم
!!  واليهوديواليهودي  العربيالعربي  الشعبينالشعبين  بينبين  الخصامالخصام  نارنار  مسعرةمسعرة  بوصفهابوصفها

  !!  الحقالحق  وعدوةوعدوة  ،،
وبلغوبلغ  ،،  فلسطينفلسطين  فيفي  لهملهم  قوميقومي  وطنوطن  إقامةإقامة  فيفي  اليهودياليهودي

  التحديالتحدي  العربالعرب  بالشيوعيينبالشيوعيين
فيفي  الحكوماتالحكومات  يطالبوايطالبوا  أنأن  السلميةالسلمية  العربيةالعربية  المةالمة  لمشاعرلمشاعر

  بالعترافبالعتراف  العربيةالعربية  البلدالبلد
والعراقوالعراق  سوريةسورية  منمن  كلكل  فيفي  ينظمواينظموا  وأنوأن  ،،  إسرائيلإسرائيل  بدولةبدولة

  ومصرومصر  وفلسطينوفلسطين
إقامةإقامة  فيفي  اليهودياليهودي  الشعبالشعب  حقحق  تؤيدتؤيد  هزيلةهزيلة  شيوعيةشيوعية  مظاهراتمظاهرات

  أنأن  بعدبعد  إسرائيلإسرائيل  دولةدولة



))نوفمبرنوفمبر((  الثانيالثاني  تشرينتشرين  2929  فيفي  المتحدةالمتحدة  الممالمم  هيئةهيئة  أقرتأقرت
  تقسيمتقسيم  مشروعمشروع  مم19471947  عامعام

.   .     ]]1616[[  ويهوديةويهودية  عربيةعربية: :   دولتيندولتين  إلىإلى  فلسطينفلسطين
حربحرب  يعتبريعتبر  ))اللبنانياللبناني  السوريالسوري  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب ( (فهذافهذا            

  ::  إسرائيلإسرائيل  ضدضد  19481948
والعداءوالعداء  الخصومةالخصومة  بذربذر  هدفهاهدفها  ،،  استعماريةاستعمارية  دنيئةدنيئة  رجعيةرجعية  مؤامرةمؤامرة

  العربيالعربي  الشعبينالشعبين  بينبين
الجيوشالجيوش  سحبسحب  سبيلسبيل  فيفي  التحادالتحاد  إلىإلى ( (شعارشعار  ورفعورفع  ،،  واليهوديواليهودي

    . .   ]]1717[[) ) فلسطينفلسطين  منمن
العربيةالعربية  الحكوماتالحكومات  ))العراقيالعراقي  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب((  ودعاودعا            

  إلىإلى  قولهقوله  حدحد  علىعلى  الخائنةالخائنة
ًا  بإسرائيلبإسرائيل  العترافالعتراف ًامنادي الوطنيينالوطنيين  بينبين  الحربالحرب  فلتسقطفلتسقط: :   منادي

  العربالعرب  والديموقراطيينوالديموقراطيين
ولتحيىولتحيى  ،،  والرجعيةوالرجعية  الستعمارالستعمار  خططخطط  لحباطلحباط  واليهودواليهود
      العربيةالعربية  الصداقةالصداقة
.       .         ]]1818[[  !!  اليهوديةاليهودية

الشعبالشعب  إنإن  ::  ))القاعدةالقاعدة((  السريةالسرية  صحيفتهصحيفته  فيفي  وكتبوكتب            
  أنأن  بإباءبإباء  يرفضيرفض  العراقيالعراقي

.   .     ]]1919[[  الشقيقالشقيق  السرائيليالسرائيلي  الشعبالشعب  يحاربيحارب
منذمنذ  وقفواوقفوا  فقدفقد :  : فلسطينفلسطين  فيفي  العربالعرب  الشيوعيونالشيوعيون  أماأما            

  جانبجانب  إلىإلى  الولىالولى  اللحظةاللحظة
إقامةإقامة  فيفي  اليهوداليهود  بحقبحق  مطالبينمطالبين  اليهوداليهود  الشيوعيينالشيوعيين  إخوانهمإخوانهم

  واستقللهاواستقللها  إسرائيلإسرائيل  دولةدولة
إسرائيلإسرائيل  بينبين  ماما  مباشرةمباشرة  مفاوضاتمفاوضات  بإجراءبإجراء  وطالبواوطالبوا  ،،  العربالعرب  عنعن

القواتالقوات  سحبسحب  ضرورةضرورة  علىعلى  وشددواوشددوا      ،،  العربيةالعربية  والحكوماتوالحكومات
]]2020[[  إسرائيلإسرائيل  منمن  المعتديةالمعتدية  العربيةالعربية

  
..          

المطافالمطاف  نهايةنهاية  بلغبلغ  قدقد  المصريالمصري  الشيوعيالشيوعي  الحزبالحزب  أنأن  علىعلى            
ًا ًاانغماس   حمأةحمأة  فيفي  انغماس

عانىعانى  لقدلقد  ::  لهله  بيانبيان  فيفي  فجاءفجاء  ؛؛  الصريحةالصريحة  والخيانةوالخيانة  التآِمرالتآِمر
  فلسطينفلسطين  فيفي  اليهودياليهودي  الشعبالشعب

ًا ًااضطهاد يحصليحصل  أنأن  يريديريد  اليهودياليهودي  الشعبالشعب  إنإن  ،،  طويلةطويلة  لمدةلمدة  اضطهاد
  ،،  الذاتيالذاتي  استقللهاستقلله  علىعلى
الشعبالشعب  يرفضهايرفضها  التيالتي  الوحدةالوحدة  تلكتلك  العربالعرب  معمع  الوحدةالوحدة  فرضفرض  وإنوإن

ً  معناهمعناه  اليهودياليهودي   ::  أولًأول
.   .     ]]2121[[  المصيرالمصير  تقريرتقرير  حقحق  مبدأمبدأ  نناقضنناقض  أنناأننا

اليهوداليهود  إنإن  ::  لهله  آخرآخر  بيانبيان  فيفي  ليكتبليكتب  نفسهنفسه  الحزبالحزب  وعادوعاد            
ًا  اليوماليوم  يكّونونيكّونون ًاشعب   شعب

ًا ّي ًاديموقراط ّي ًا  حكومتهمحكومتهم  علىعلى  سيطرتهمسيطرتهم  وتزدادوتزداد  !!  ديموقراط ًايوم ،،  يوميوم  بعدبعد  يوم
  الحكومةالحكومة  أنأن  حينحين  فيفي

علىعلى  القضاءالقضاء  وإنوإن  ......  !!  !!  فاشيةفاشية  حكومةحكومة  فلسطينفلسطين  فيفي  العربيةالعربية
  وإخضاعوإخضاع  اليهوديةاليهودية  الدولةالدولة



واحةواحة  علىعلى  القضاءالقضاء  معناهمعناه  العربيةالعربية  الحكومةالحكومة  لهذهلهذه  اليهوداليهود
  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  الديموقراطيةالديموقراطية

،،  فلسطينفلسطين  فيفي  العربيالعربي  الجزءالجزء  علىعلى  حسنحسن  تأثيرتأثير  ذاتذات  تكونتكون
ًا  وتلعبوتلعب ًادور ًا  دور ّي ًاإيجاب ّي   فيفي  إيجاب
.   .     ]]2222[[  الوسطالوسط  الشرقالشرق

عامعام  أواخرأواخر  فيفي  عالجتعالجت  فقدفقد  ))الشيوعيةالشيوعية  المنظمةالمنظمة((  أماأما            
  العربيالعربي  النزاعالنزاع  مم19481948

صوتصوت((  صحيفةصحيفة  نشرتهنشرته  افتتاحيافتتاحي  مقالمقال  فيفي  السرائيليالسرائيلي
))أيارأيار((  مايومايو  1515  فيفي  ::  فقالتفقالت      ،،  الثالثالثالث  عددهاعددها  فيفي  ))البروليتارياالبروليتاريا

      ،،  فلسطينفلسطين  العربيةالعربية  البلدالبلد  جيوشجيوش  !!  غزتغزت  مم19481948
،،  شهورشهور  ستبعةستبعة  منذمنذ  الوسطالوسط  الشرقالشرق  فيفي  قائمةقائمة  حربحرب  هناكهناك

  هذههذه  درسنادرسنا  إذاإذا  ولكنناولكننا
لقدلقد  ،،  عنصريةعنصرية  حربحرب  سوىسوى  ليستليست  أنهاأنها  لوجدنالوجدنا  بتعمقبتعمق  الحربالحرب
  الستعمارالستعمار  أملىأملى

عنعن  ليدافعليدافع  طويلةطويلة  سنينسنين  منذمنذ  لهالها  وأعدوأعد  الحربالحرب  هذههذه  البريطانيالبريطاني
  الشرقالشرق  فيفي  مركزهمركزه

الحرائقالحرائق  مصادرمصادر  منمن  واحدةواحدة  هيهي  الحربالحرب  هذههذه  إنإن  ،،  الوسطالوسط
  تشعلهاتشعلها  التيالتي  الكثيرةالكثيرة
بعضبعض  منمن  ترساناتترسانات  خلقخلق  بهدفبهدف  وذلكوذلك  ،،  العالميةالعالمية  الرجعيةالرجعية

  يريدونيريدون  التيالتي  المناطقالمناطق
ًا  ،،  السوفييتيالسوفييتي  التحادالتحاد  ضدضد  للهجومللهجوم  كنقطكنقط  استخدامهااستخدامها ًاوأخير وأخير

  موجهةموجهة  الحربالحرب  هذههذه  فإنفإن
فلسطينفلسطين  فيفي  الثوريةالثورية  البروليتارياالبروليتاريا  تمثلهتمثله  الذيالذي  الخطرالخطر  ضدضد  اليوماليوم

          ..  ]]2323[[  ))إسرائيلإسرائيل  تعنيتعني((
؛؛  تخفىتخفى  لل  ماما  والمغالطةوالمغالطة  التمويهالتمويه  منمن  العباراتالعبارات  هذههذه  فيفي  إنإن            

  البريطانيالبريطاني  فالستعمارفالستعمار

فهوفهو  ،،  إسرائيلإسرائيل  لمصلحةلمصلحة  إلإل  الوسطالوسط  الشرقالشرق  فيفي  يتدخليتدخل  لملم
  ،،  بلفوربلفور  وعدوعد  أصدرأصدر  الذيالذي
ماما  بكلبكل  وخططوخطط  ،،  فلسطينفلسطين  إلىإلى  اليهوديةاليهودية  الهجرةالهجرة  بابباب  وفتحوفتح
  بتنسيقبتنسيق  وسائلوسائل  منمن  يملكيملك

فلسطينفلسطين  فيفي  اليهودياليهودي  الكيانالكيان  لقامةلقامة  العالميةالعالمية  الصهيونيةالصهيونية  معمع
  أيأي  ندريندري  ولسناولسنا  ،،  المحتلةالمحتلة
اليميناليمين  ،،  والشرقوالشرق  الغربالغرب  وقوىوقوى  ،،  هؤلءهؤلء  يعنييعني  عالميةعالمية  رجعيةرجعية

  أمريكاأمريكا  ،،  واليسارواليسار
إسرائيلإسرائيل  صفصف  فيفي  كانتكانت  جمعاءجمعاء  وأوروباوأوروبا  السوفييتيالسوفييتي  والتحادوالتحاد

  عالميةعالمية  مؤامرةمؤامرة  فيفي
 .  . فلسطينفلسطين  فيفي  السلميالسلمي  العربيالعربي  الوجودالوجود  استهدفتاستهدفت

منمن  العربيةالعربية  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  مواقفمواقف  مجملمجمل  كانكان  ذلكذلك            
  فلسطينفلسطين  موضوعموضوع

معمع  منسجمةمنسجمة  تظلتظل  أنأن  الحزابالحزاب  هذههذه  حرصتحرصت  وقدوقد  ،،  وإسرائيلوإسرائيل
      التحادالتحاد  مواقفمواقف

 . .التقسيمالتقسيم  قرارقرار  علىعلى  وموافقتهوموافقته  المتحدةالمتحدة  الممالمم  فيفي  السوفييتيالسوفييتي



العربيةالعربية  المجتمعاتالمجتمعات  الحزابالحزاب  هذههذه  تحررتحرر  أنأن  يرجىيرجى  فكيففكيف            
  تركةتركة  منمن  السلميةالسلمية

،،  الصليبيالصليبي  الستعمارالستعمار  منمن  ورثتهماورثتهما  اللذيناللذين  والذلةوالذلة  الجهلالجهل
  الحكامالحكام  منمن  شرذمةشرذمة  وكرسهماوكرسهما

 ! .  ! . ؟؟  للغربللغرب  تأييدهمتأييدهم  ومنحواومنحوا  ولءهمولءهم  بذلوابذلوا  الذينالذين  المستبدينالمستبدين
التيالتي  وهيوهي  ،،  بالمةبالمة  الحزابالحزاب  هذههذه  تنهضتنهض  أنأن  يؤمليؤمل  وكيفوكيف            

  أحضانأحضان  فيفي  ارتمتارتمت
تعليماتهمتعليماتهم  بتنفيذبتنفيذ  أمورهاأمورها  مقاليدمقاليد  لهملهم  وسلمتوسلمت  ،،  الشرقالشرق  يهوديهود

  لمناصرةلمناصرة  الموجهةالموجهة  وخططهموخططهم

منمن  الصنفالصنف  هذاهذا  فيفي  العربيالعربي  الشاعرالشاعر  وصدقوصدق  ،،  !!  ؟؟  إسرائيلإسرائيل
 :  : الناسالناس

َذ  كمنكمن ...  ... عدلًعدلً  الشرقالشرق  يهوديهود  منمن  ونشحذونشحذ             َذَتِخ   دليلدليل  لهله  الغرابالغراب  َتِخ
العالمالعالم  قلبقلب  فيفي  جديدجديد  استعماراستعمار  زرعزرع  المخجلالمخجل  منمن  أليسأليس            

      وهووهو  ،،  السلميالسلمي
فتئفتئ  ماما  الذيالذي  للمسلمينللمسلمين  اللدوداللدود  العدوالعدو  الصهيونيالصهيوني  الستعمارالستعمار

  الصليبيينالصليبيين  معمع  بتنسيقبتنسيق  يضعيضع

البلدالبلد  تقدمتقدم  دوندون  تحولتحول  التيالتي  والعقباتوالعقبات  العراقيلالعراقيل  كلكل
  ..  ونهضتهاونهضتها  السلميةالسلمية

الساحةالساحة  فيفي  الصهيونيةالصهيونية  والسياسةوالسياسة  الشيوعيةالشيوعية  السياسةالسياسة  إنإن            
  منمن  يحدثيحدث  وماوما  ،،  العربيةالعربية

ًا  السياساتالسياسات  أنواعأنواع  أشدأشد  منمن  تعتبرانتعتبران  ::  بينهمابينهما  تنسيقتنسيق ًامكر مكر
ًا ًاوتآِمر   التحادالتحاد  وإنوإن  ،،  وتآِمر

ًا  كانكان  العربيةالعربية  الحزبيةالحزبية  بمنظومتهبمنظومته  السوفييتيالسوفييتي ًاطرف تلكتلك  فيفي  طرف
  أتاحتأتاحت  التيالتي  الدنيئةالدنيئة  المؤامرةالمؤامرة

والقيادةوالقيادة  للزعامةللزعامة  يتقدموايتقدموا  أنأن  الفلسطينيةالفلسطينية  بالقضيةبالقضية  للمتاجرينللمتاجرين
  الفلسطينيةالفلسطينية  الثورةالثورة  وفيوفي  ،،

وتخاذلواوتخاذلوا  المسلمونالمسلمون  تراجعتراجع  فعندمافعندما  ؛؛  هذاهذا  علىعلى  مثالمثال  أوضحأوضح
  القياداتالقيادات  بعضبعض  ُدفعتُدفعت

المسلمينالمسلمين  أبناءأبناء  ألويتهمألويتهم  تحتتحت  وانضوىوانضوى  ،،  السطحالسطح  إلىإلى  العلمانيةالعلمانية
  وتاجروتاجر  ،،  المخدوعينالمخدوعين

بدمائهمبدمائهم  وغيرهموغيرهم ...  ... حواتمهحواتمه  نايفنايف  وو  حبشحبش  جورججورج  وو  عرفاتعرفات
  جماجمهمجماجمهم  علىعلى  وبنواوبنوا
ًا ًامجد ً  مجد  .  . أثيلًأثيل
الخصوصالخصوص  علىعلى  عشرعشر  التاسعالتاسع  القرنالقرن  منذمنذ  بدؤوابدؤوا  اليهوداليهود  إنإن            
  والتخطيطوالتخطيط  التطلعالتطلع  فيفي

ًا  يعلمونيعلمون  كانواكانوا  وقدوقد  ،،  فلسطينفلسطين  فيفي  صهيونيصهيوني  كيانكيان  لقامةلقامة ًاجيد جيد
  أنأن  بإمكانهمبإمكانهم  ليسليس  أنأن

إلإل  فيهافيها  قرارقرار  لهملهم  يقريقر  وأنوأن  بأقدامهمبأقدامهم  فلسطينفلسطين  أرضأرض  يطؤوايطؤوا
  المسلمينالمسلمين  ضعفضعف  حالةحالة  فيفي

الحقيقيالحقيقي  السرالسر  هوهو  السلمالسلم  أنأن  يدركونيدركون  كانواكانوا  كماكما  ،،  وتخلفهموتخلفهم
  ؛؛  ونهوضهمونهوضهم  المسلمينالمسلمين  لقوةلقوة



وسائلوسائل  علىعلى  وهيمنةوهيمنة  وخداعوخداع  مكرمكر  منمن  لديهملديهم  بمابما  أقدمواأقدموا  ولذلكولذلك
  علىعلى  المختلفةالمختلفة  العلمالعلم

وتأسيسهاوتأسيسها  الشيوعيةالشيوعية  الحزابالحزاب  وتمويلوتمويل  ،،  الشيوعيالشيوعي  الفكرالفكر  نشرنشر
  ،،  العربيةالعربية  البلدالبلد  فيفي

التيالتي  الماديةالمادية  العلمانيةالعلمانية  المفاهيمالمفاهيم  منمن  ذلكذلك  وغيروغير  ....  اللحاداللحاد  ونشرونشر
  إلىإلى  المسلمينالمسلمين  تدعوتدعو
الخلقالخلق  منمن  والتحللوالتحلل  ،،  الحياةالحياة  وعنوعن  الدولةالدولة  عنعن  الدينالدين  فصلفصل

  ..  النسانيةالنسانية  والقيموالقيم
؛؛  المضللةالمضللة  الخادعةالخادعة  الشعاراتالشعارات  ستارستار  تحتتحت  ذلكذلك  كانكان  وقدوقد            

  فيفي  الفكارالفكار  تلكتلك  فتغلغلتفتغلغلت

التوجيهالتوجيه  فقدوافقدوا  الذينالذين  المضللينالمضللين  الشبابالشباب  منمن  كثيركثير  عقولعقول
  للسلمللسلم  العميقالعميق  والفهموالفهم  الصحيحالصحيح

كنظامكنظام  الساحةالساحة  عنعن  السلمالسلم  غيابغياب  ::  أهمهاأهمها  داخليةداخلية  لسبابلسباب
الغزوالغزو: :   أهمهاأهمها  خارجيةخارجية  ولسبابولسباب      ،،  شاملشامل  حياةحياة  ومنهجومنهج  حضاريحضاري

      ،،  السلميالسلمي  للعالمللعالم  والصليبيوالصليبي  الصهيونيالصهيوني  الشيوعيالشيوعي
وباطنهاوباطنها  ،،  والتحرروالتحرر  التقدمالتقدم  ظاهرهاظاهرها  وأنظمةوأنظمة  أساليبأساليب  واستيرادواستيراد
  والحتواءوالحتواء  الستلبالستلب
النظمةالنظمة  مختلفمختلف  السلمالسلم  إلىإلى  المنتسبونالمنتسبون  جربجرب  فقدفقد  ،،  والجمودوالجمود
  ليبراليةليبرالية  منمن  الوضعيةالوضعية

ًا  ذلةذلة  إلإل  تزدهمتزدهم  فلمفلم  واشتراكيةواشتراكية ًاوجمود ًا  وجمود ًاوتأخر ،،  للغيرللغير  وتبعيةوتبعية  وتأخر
ًا ًاعلم   التيالتي  الظروفالظروف  بأنبأن  علم
الكنسيالكنسي  بمفهومهبمفهومه  الدينالدين  تكرهتكره  وجعلتهاوجعلتها  أوروباأوروبا  بهابها  مّرتمّرت

  ظروفظروف  هيهي  الضيقالضيق  المحرفالمحرف
) . ) . الحمدالحمد  وللهولله ( (السلمالسلم  فيفي  موجودةموجودة  ليستليست

ُد  الشيوعيونالشيوعيون  استغلاستغل  وقدوقد             ُداليهو ماركسماركس  رأسهمرأسهم  وعلىوعلى  اليهو
  ،،  والعلموالعلم  الدينالدين  معركَةمعركَة
الحكامالحكام  وتعميموتعميم  والمغالطةوالمغالطة  للتمويهللتمويه  أوروباأوروبا  فيفي  والدولةوالدولة  والدينوالدين
  أفيونأفيون  الدينالدين  إنإن  ::  بالقولبالقول

،،  العقليالعقلي  النظرالنظر  معمع  يتعارضيتعارض  وأنهوأنه  عامّةعامّة  الدينالدين: :   أيأي  الشعوبالشعوب
  مجالهامجالها  لهالها  شبهةشبهة  وهيوهي

لهالها  نجدنجد  لل  بينمابينما  ،،  الغربيالغربي  والفكروالفكر  الكنيسةالكنيسة  واقعواقع  فيفي  الحقيقيالحقيقي
  السلمالسلم  فيفي  أثرأثر  أيأي

التيالتي  الحملتالحملت  أنأن  ::  إذنإذن  الملحظالملحظ  ومنومن  ،،  السلميالسلمي  والفكروالفكر
  الحقالحق  الدينالدين  ضدضد  توجهتوجه
َبل  منمن  توجهتوجه  إنماإنما  السلمالسلم  وهووهو َبلِق وعلىوعلى  الماديةالمادية  المذاهبالمذاهب  دعاةدعاة  ِق

  ضمنضمن  اليهوداليهود  رأسهمرأسهم
حاولحاول  الذيالذي  الفكريالفكري  الغزوالغزو  خللخلل  منمن  يتبلوريتبلور  رهيبرهيب  مخططمخطط

  تهميشتهميش  الساليبالساليب  بمختلفبمختلف
هذههذه  أبناءأبناء  منمن  المخدوعينالمخدوعين  وإيهاموإيهام  ،،  دارهداره  عقرعقر  فيفي  السلمالسلم  أثرأثر

  للتقدمللتقدم  سبيلسبيل  لل  أنأن  المةالمة
كسلحكسلح  هذاهذا  ،،  المختلفةالمختلفة  الحياةالحياة  مجالتمجالت  عنعن  السلمالسلم  بإبعادبإبعاد  إلإل

  اليهوديةاليهودية  السيطرةالسيطرة  لتركيزلتركيز



اليهوداليهود  يدركيدرك  إذإذ  ،،  السلميةالسلمية  العربيةالعربية  البلدالبلد  فيفي  لهالها  والتمكينوالتمكين
ًا ًاجيد ًا  يقفيقف  السلمالسلم  أنأن  جيد ّد ًاس ّد   س
ًا ًامنيع كانكان  إذاإذا  سيماسيما  لل  ،،  تنازلتتنازلت  أوأو  تبعيةتبعية  أوأو  احتواءاحتواء  أيأي  وجهوجه  فيفي  منيع
  بأرضبأرض  يتعلقيتعلق  المرالمر

 .  . وتشريدهوتشريده  بأكملهبأكمله  مسلممسلم  شعبشعب  وتهجيروتهجير  ،،  كفلسطينكفلسطين  إسلميةإسلمية
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شعريشعري  نصنص
ليلليل  وعتمةوعتمة  نجماننجمان

المالكيالمالكي  تركيتركي :  : بقلمبقلم

 : :مستعادةمستعادة  قصةقصة
 !  ! وإبرةوإبرة  خيطخيط  كفهكفه  فيفي  جاءنيجاءني            
َلُه  سوٌرسوٌر  الجوُفالجوُف  الرجاُلالرجاُل  وو             َلُهحو  ..  .. حو
ْه  تحُرُستحُرُس             ْدَر ْهَغ ْدَر  !  ! َغ
 ..  .. الَنالَن  يقترُبيقترُب  غائٌرغائٌر  جبيٌنجبيٌن  هاها            
ُه  وطرٌفوطرٌف             ّد ُهم ّد ّد  إذإذ  م ّدم ْه  م ْهُذْعَر  !  ! ُذْعَر
َنّي  ليلي  خاَطخاَط             َنّيعي ّد  ثمثم ..  .. عي ّداحت  ..  .. احت
 !  ! شفتّيشفتّي  يطوييطوي            
ْه.. ..   يكظميكظم  لل  وهووهو             ْهُفْجَر  !  ! ُفْجَر
 !  ! َفْجَرهَفْجَره  يغِزليغِزل  والهدىوالهدى            



               ............ ............
  ؟؟.......... . .......... .               
 ..  .. الليَلالليَل  خلفهخلفه  يطوييطوي  عادعاد            
ْء  منمن.. ..   وخيٌطوخيٌط             ْءدما  ..  .. دما
َتها  فابتدْتفابتدْت  أرضيأرضي  رّشرّش             َتهارحل  ..  .. رحل
ْء  نحونحو             ْءالضيا  !  ! الضيا
ْء  أحلىأحلى  ماما  ....  آهآه             ْءالدما  !  ! الدما
ًا  تسكبتسكب  أنأن  أروعأروع  ماما ..  .. آهآه             ًانار  ..  .. نار
ٍم  فوقفوق             ٍمفح   فيِهفيِه  الجمرالجمر  نسُغنسُغ  جّفجّف  ....  فح
ْء  أسفارأسفار  بينبين  أغفىأغفى  حينحين             ْءالشتا  ! !  ! ! الشتا
َة  تحِفُرتحِفُر             َةالذاكر  ..  .. العطشىالعطشى  الذاكر
ًا  فتخضّلفتخضّل             ًاشرار ْء.. ..   شرار ْءوانتما  ! !  ! ! وانتما
 : :رإيادةرإيادة
 ..  .. الليْلالليْل  إزاَرإزاَر.. ..   يشقانيشقان  نجماننجمان            
ِء  رحيَقرحيَق  الرضالرض  نخلنخل  علىعلى  يرشانيرشان             ِءالضو  ..  .. الضو
ُلهْم  إذإذ  الكاهنالكاهن  شياطينشياطين  حريَقحريَق             ُلهْمُيرس  ..  .. ُيرس
َذُن !  ! السمَعالسمَع  يسترقونيسترقون             ُيؤ َذُنف ُيؤ  !  ! بالويْلبالويْل  ف
ِلُط  هوهو             ِلُطيخ َة  يخ َةقطر  ..  .. جاٍرجاٍر  عذبعذب  نبٍعنبٍع  قطر
  ملحملح  منمن  راكدٍةراكدٍة  ببحاٍرببحاٍر            
 !  ! الَعرياْنالَعرياْن) ) الكفرالكفر  //  الكذبالكذب((              
 ..  .. أعاليهاأعاليها  شموَخشموَخ  النخُلالنخُل  تكتشفتكتشف            
ُق  تمحوتمحو             ُقأشوا  ..  .. لياليهالياليها  الثمرالثمر  أشوا
  الخصِبالخصِب  عدوىعدوى ..  .. فيهافيها  تسريتسري            
! ! ( ... ) ! ! ( ... )   أمانيهاأمانيها  فتخضّرفتخضّر            
 : :فاتحفاتح

 ..  .. إنساْنإنساْن            
َق             َقمّز  ..  .. الذاْنالذاْن  قطَنقطَن  مّز
َة  فّضفّض             َةغشاو  !  ! النجماْنالنجماْن  عينيهعينيه  غشاو
 ! !  ! ! النساْنالنساْن  ....  أناٌسأناٌس  ....  إنساناِنإنساناِن  ....  إنساٌنإنساٌن            
ًا  النجمينالنجمين  خيوُطخيوُط  تنداُحتنداُح             ًاغيوث   غيوث
ْء  ترتحُلترتحُل             ْءالنو   النو
ُد             ّد ُدتتم ّد ًا  ....  تتم ًاُبُسط ْء  منمن  ُبُسط ْءضو  ..  .. ضو
 ! !  ! ! الُعْمياْنالُعْمياْن  وبـوبـ  بالسحربالسحر  المنكوبَةالمنكوبَة  الرَضالرَض  تفترُشتفترُش            

 : :احتضارإاحتضارإ
 ...  ... الغباْرالغباْر            
ُه  أّزأّز             ُهإعصاَر  !  ! ثاْرثاْر  ثمثم ..  .. إعصاَر
َق             َقسا َنُه  سا َنُهأعوا  ! )  ! ) ؟؟  ((  واستشاْرواستشاْر  ....  أعوا
 ! ..  ! .. النهياْرالنهياْر  رحلَةرحلَة  وابتداوابتدا            
ّد  حينماحينما             ّدم َنُه  النجمالنجم  لـلـ  م َنُهطغيا  ..  .. طغيا
َنُه  السراديبالسراديب  فيفي  واحتوىواحتوى             َنُهبركا  ..  .. بركا
ًا  ....  السراديُبالسراديُب  أتُغّلأتُغّل             ًانور  !  ! ؟؟  وناْروناْر  ....  نور

 : :اسأتشرافاسأتشراف



 ..  .. العقوِدالعقوِد  عبَرعبَر  أسافُرأسافُر            
ِبل  إلىإلى             ِبلالقا  !  ! القا
ُثني             ُثنييحد  !  ! خامِلخامِل  طلٍلطلٍل  عنعن  الخصبالخصب  زَمُنزَمُن  يحد
 ! !  ! ! ذابِلذابِل  غرقٍدغرقٍد  وعنوعن            
 :  : ليلي  قيلقيل            
ًا  كانكان             ًايوم  ..  .. العاصيَرالعاصيَر  يُؤّزيُؤّز  يوم
 ..  .. ُتطيُعُتطيُع  كانتكانت            
ُد             ُدوتجل  ..  .. الغباْرالغباْر  بسوطبسوط  نخلينخلي  وتجل
 :  : ليلي  قيلقيل            
ِتمة  كانتكانت             ِتمةالخا  ..  .. الخا
ْنُق  تطاوَلتطاوَل  أنأن             ْنُقُع  ..  .. العاصيِرالعاصيِر  ُع
 ..  .. النخَلالنخَل  واحتبَسواحتبَس            
َق  لّفلّف             َقالخنا  ..  .. عليهاعليها  الخنا
ّبل             ّبلوك  ! ..  ! .. يديهايديها  بينبين  نجميننجمين  وك
 ..  .. أسوارِهأسوارِه  بينبين  وأدخلهاوأدخلها            
ّد  كيكي             ّديُح َد  يُح َدامتدا  ..  .. المدىالمدى  فيفي  الُهدىالُهدى  امتدا
ّد  اعتدىاعتدى  فلمافلما             ّدارت ّد  ارت ّدواشت  ..  .. الردىالردى  حبُلحبُل  ....  واشت
ُنق  علىعلى             ُنقُع  ! !  ! ! الكاهِنالكاهِن  ُع
 .........  ......... إْنإْن  وماوما            
 ! ..  ! .. وانسحْقوانسحْق  هوىهوى  حتىحتى            
ْق ..  .. النجومالنجوم  ضوءضوء  تحتتحت             ْقاحتر  ! !  ! ! احتر
َء  الغيُثالغيُث  إنهإنه             َءجا  ..  .. جا
 !  ! زهْقزهْق  الغباُرالغباُر            
 ..  .. تجّمَعتجّمَع  السماءالسماء  قطِرقطِر  عزُفعزُف  وأِمْتوأِمْت            
 ! !  ! ! اصطفْقاصطفْق  النخيلالنخيل  بينبين            
 ..  .. ضوءهاضوءها  والنجوُمارتدْتوالنجوُمارتدْت            
  ؟؟  الغباْرالغباْر  سورسور  بينبين  ماما  !!  ))كانكان((  الال  دفَقهادفَقها            
ّذب             ّذبك ّدعْت  قبُلقبُل  أحاديَثأحاديَث  اليقيناليقين  عيُنعيُن  النالن  ك ّدعْتا  ..  .. ا
َء  أنأن             َءضو ! ! ! !   اختنْقاختنْق  النجومالنجوم  ضو
 !  ! الفلْقالفلْق  وربورب  كلكل  ....  آِهآِه            
 !  ! الفلْقالفلْق  وربورب  كلكل  ....  آِهآِه            
ُد             ُدوالوجو ُد  والوجو ُدالشهو ُد  الشهو ُدالقيو  ..  .. القيو
ْق :  : العبيِدالعبيِد  وحتىوحتى  َتِضّجَتِضّج             ْقصد  ..  .. صد
ْق             ْقوصد ْق  ....  وصد ْقوصد ْق  ....  وصد ْقوصد  ... ...وصد

________________________________________________

الضوءالضوء  دائرةدائرة  فيفي
 ! !؟؟  أمريكاأمريكا  عنعن  نعرفنعرف  ماذاماذا

العيسىالعيسى  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد . .دد :  : بقلمبقلم

ًا  يبدويبدو  العنوانالعنوان  هذاهذا  بمثلبمثل  سؤالسؤال             ًاساذج  ! !؟؟  كذلككذلك  أليسأليس ..  .. ساذج
          الحضورالحضور  بهذابهذا  أمريكاأمريكا



المسرحالمسرح  علىعلى  والعلميوالعلمي  والعسكريوالعسكري  والقتصاديوالقتصادي  السياسيالسياسي
  أنأن  يمكنيمكن  لل  العالميالعالمي
المتحدةالمتحدة  فالولياتفالوليات  ،،  أحدأحد  تفوقهاتفوقها  فيفي  يشككيشكك  أوأو  يجهلهايجهلها

  عنفوانعنفوان  اليوماليوم  تمثلتمثل  المريكيةالمريكية
،،  الوروبيالوروبي  الستعمارالستعمار  وريثةوريثة  فهيفهي  ،،  وتألقهاوتألقها  الغربالغرب  حضارةحضارة

  المصالحالمصالح  علىعلى  والمحاِفظةوالمحاِفظة

العسكريالعسكري  الستعمارالستعمار  منمن  وبدلًوبدلً  ،،  الرضالرض  بقاعبقاع  فيفي  الغربيةالغربية
  الستعمارالستعمار  جاءجاء  ،،  المباشرالمباشر

النقدالنقد  صندوقصندوق  وو  النسانالنسان  حقوقحقوق  ثوبثوب  ،،  الجديدالجديد  بثوبهبثوبه  المريكيالمريكي
  يسمىيسمى  وماوما  الدوليالدولي

وو  إنإن  إنإن  سيسي  شبكةشبكة  وو  الرهابالرهاب  وقوانينوقوانين  الدوليةالدولية  بالشرعيةبالشرعية
  مشروبمشروب  وو  أوسكارأوسكار  جوائزجوائز

إنترنتإنترنت  شبكاتشبكات  وو  السريعةالسريعة  ماكدونالدزماكدونالدز  وجباتوجبات  وو  الكوكاكولالكوكاكول
  ......  للمعلوماتللمعلومات

منمن  الوضوحالوضوح  شديدةشديدة  تبدوتبدو  التيالتي  الصورةالصورة  هذههذه  هلهل  ....  ولكنولكن            
  لنلن  تكفيتكفي  الخارجالخارج
يدوريدور  ماما  نعرفنعرف  أنأن  يكفييكفي  هلهل  ؟؟  الداخلالداخل  عنعن  صحيحةصحيحة  رؤيةرؤية  تعطيناتعطينا

  منمن  الدارالدار  داخلداخل  فيفي
الخارجينالخارجين  ملبسملبس  معرفةمعرفة  خللخلل  منمن  أوأو  ،،  عنوانهعنوانه  معرفةمعرفة  خللخلل

  ؟؟  الدارالدار  ذلكذلك  منمن
الصورةالصورة  إنإن :  : أقولأقول  ،،  السؤالالسؤال  هذاهذا  علىعلى  السريعةالسريعة  وللجابةوللجابة

  نحننحن  نملكهانملكها  التيالتي  الحقيقيةالحقيقية
غيرغير  تظلتظل  ،،  الداخلالداخل  منمن  أمريكاأمريكا  عنعن  السلميةالسلمية  الصحوةالصحوة  أبناءأبناء

  ضعيفةضعيفة  ،،  المعالمالمعالم  واضحةواضحة

التناقضالتناقض  تستوعبتستوعب  أنأن  تستطيعتستطيع  لل  ،،  بالتناقضبالتناقض  مليئةمليئة  ،،  التركيبالتركيب
  التفوقالتفوق  بينبين  الظاهرالظاهر

والضطرابوالضطراب  المؤسساتيالمؤسساتي  التنظيمالتنظيم  بينبين  ،،  والنحطاطوالنحطاط
  السياسيةالسياسية  القدرةالقدرة  بينبين  ،،  الجتماعيالجتماعي

علىعلى  السياسيةالسياسية  والسذاجةوالسذاجة  العالميالعالمي  المسرحالمسرح  علىعلى
  ..  الفرديالفردي  المستوىالمستوى

قدقد  ،،  الموضوعالموضوع  مساراتمسارات  توضيحتوضيح  فيفي  نسترسلنسترسل  أنأن  وقبلوقبل            
  نحننحن  وهلوهل  ::  قائلقائل  يقوليقول

ممارساتممارسات  تؤدتؤد  ألمألم! !   ؟؟  الداخلالداخل  منمن  أمريكاأمريكا  معرفةمعرفة  إلىإلى  حاجةحاجة  فيفي
  خللخلل  العربيالعربي  الفكرالفكر
بالنموذجبالنموذج  التعلقالتعلق  فيفي  الغراقالغراق  إلىإلى  دارسةدارسة  فيفي  الزمانالزمان  منمن  قرنقرن

  لنالنا  وأخرجتوأخرجت  ،،  الغربيالغربي
ًا ًامسوخ وآمالهاوآمالها  المةالمة  عقيدةعقيدة  عنعن  بعيدةبعيدة  وثقافيةوثقافية  فكريةفكرية  مسوخ

  ..  !!  ؟؟  ومصالحهاومصالحها
إلىإلى  إلإل  يؤدييؤدي  لل  الساسالساس  باللعبباللعب  الجهلالجهل  إنإن  ::  نقولنقول            

  أنأن  فإمافإما  ،،  أمامهأمامه  الهزيمةالهزيمة
هزيمةهزيمة  أوأو) ) وسياسيةوسياسية  واقتصاديةواقتصادية  عسكريةعسكرية ( (ماديةمادية  هزيمةهزيمة  تكونتكون

  وذلكوذلك  ،،  ونفسيةونفسية  فكريةفكرية



القنواتالقنوات  منمن  العديدالعديد  عبرعبر  وأخلقهوأخلقه  وقيمهوقيمه  ثقافتهثقافته  تتغلغلتتغلغل  عندماعندما
  ،،  وبيوتناوبيوتنا  عقولناعقولنا  إلىإلى

رفعرفع  لقدلقد  ،،  الحضاريالحضاري  التقدمالتقدم  متطلباتمتطلبات  منمن  أنهاأنها  نحسبنحسب  ونحنونحن
  منذمنذ  السلميالسلمي  الفكرالفكر

أنأن  شعارشعار  السلميالسلمي  للعالمللعالم  الكاسحالكاسح  الغربيالغربي  التحديالتحدي  بداياتبدايات
      الحضارةالحضارة  منمن  نستفيدنستفيد

وأنوأن  ،،  ومبادئناومبادئنا  وأخلقناوأخلقنا  معتقداتنامعتقداتنا  معمع  يتلءميتلءم  بمابما  المعاصرةالمعاصرة
  ولكنولكن  ،،  يخالفهايخالفها  ماما  نرفضنرفض

هذاهذا  لتجسيدلتجسيد  أخرىأخرى  خطوةخطوة  ينتقلينتقل  أنأن  يستطعيستطع  لملم  الفكرالفكر  هذاهذا
  ،،  الواقعالواقع  أرضأرض  فيفي  الشعارالشعار

بكلبكل  غربيةغربية  حضارةحضارة  هيهي  التيالتي  المعاصرةالمعاصرة  الحضارةالحضارة  نعرفنعرف  لملم  لننالننا
  بتفاصيلهابتفاصيلها  المقاييسالمقاييس

إلىإلى  إماإما  ذلكذلك  أدىأدى  وقدوقد  ،،  يخالفيخالف  ماما  وو  يتلءميتلءم  ماما  نعرفنعرف  لكيلكي
  منمن  الحضارةالحضارة  هذاهذا  اقتحاماقتحام

فانتقلوافانتقلوا  ،،  وشريعتهموشريعتهم  معتقداتهممعتقداتهم  أولًأولً  يعرفوايعرفوا  لملم  أناسأناس  قبلقبل
  ماما  فيفي  والتنظيروالتنظير  البحثالبحث  إلىإلى

هذههذه  مظاهرمظاهر  بعضبعض  عندعند  التوقفالتوقف  إلىإلى  أوأو  ،،  يصلحيصلح  لل  ماما  وو  يصلحيصلح
  وإعطاءوإعطاء  الحضارةالحضارة

 .  . متحيزةمتحيزة  أوأو  ناقصةناقصة  أحكامأحكام
يجرييجري  لمالما  ورؤيتناورؤيتنا  ،،  الخرينالخرين  ومعومع  أنفسناأنفسنا  معمع  تعاملناتعاملنا  إنإن            
  ،،  العالمالعالم  هذاهذا  فيفي

 : :مستوىمستوى  منمن  أكثرأكثر  علىعلى  تتخذتتخذ  التيالتي  المصيريةالمصيرية  القراراتالقرارات  ومعرفةومعرفة
  بشكلبشكل  تتأثرتتأثر  سوفسوف

سواءسواء  وينفذهاوينفذها  السياساتالسياسات  يحركيحرك  بمنبمن  معرفتنامعرفتنا  بمستوىبمستوى  بآِخربآِخر  أوأو
  منمن  أوأو  مباشرةمباشرة  أكانتأكانت
 .  . الكواليسالكواليس  خلفخلف
ماما  نفهمنفهم  أنأن  نستطيعنستطيع  لكيلكي  ضروريةضرورية  بأمريكابأمريكا  فمعرفتنافمعرفتنا :  : إذنإذن            

  ليسليس  ،،  حولناحولنا  يجرييجري
ًا  ولكنولكن  ،،  فحسبفحسب  الخارجيةالخارجية  تعاملتناتعاملتنا  فيفي ًاأيض حصونناحصوننا  داخلداخل  أيض

عنعن  واحدةواحدة  دراسةدراسة  أنأن  نتوقعنتوقع  فإننافإننا      ::  ولهذاولهذا  ؛؛  للرياحللرياح  المشرعةالمشرعة
      لل  الدراساتالدراسات  منمن  مجموعةمجموعة  أوأو  اثنتيناثنتين  أوأو  أمريكاأمريكا
جهودجهود  إلىإلى  نحتاجنحتاج  بلبل  ،،  المعرفةالمعرفة  علىعلى  القدرةالقدرة  لتمنحنالتمنحنا  تكفيتكفي
ًا  تكونتكون  كبيرةكبيرة  علميةعلمية ًاجزء   جزء

نقدنقد  منمن  وتبدأوتبدأ  تفاصيلهاتفاصيلها  بكلبكل  المعاصرةالمعاصرة  للحضارةللحضارة  دراسةدراسة  منمن
  ومفهومومفهوم  الحضارةالحضارة  مفهوممفهوم
أسئلةأسئلة  علىعلى  لتجيبلتجيب  تنطلقتنطلق  ثمثم  ،،  إسلميإسلمي  منظورمنظور  منمن  التقدمالتقدم
  الواقعالواقع  تحديدتحديد  مجردمجرد  تتجاوزتتجاوز

المعرفةالمعرفة  تتجاوزتتجاوز  أنأن  بمعنىبمعنى  ،،  وخفاياهوخفاياه  أسبابهأسبابه  معرفةمعرفة  إلىإلى
  فيفي  موجودموجود  هوهو  ماما  مجردمجرد

وصلتوصلت  كيفكيف  ....  ؟؟  ولماذاولماذا  ؟؟  كيفكيف  ::  أسئلةأسئلة  طرحطرح  إلىإلى  الواقعالواقع
يكفييكفي  فلفل  ؟؟  الخرونالخرون  تأخرتأخر  ولماذاولماذا      ؟؟  إليهإليه  وصلتوصلت  ماما  إلىإلى  أمريكاأمريكا

ً  نقولنقول  أنأن       العسكريةالعسكرية  القوةالقوة  تمثلتمثل  أمريكاأمريكا  إنإن  ::  مثلًمثل



السلحةالسلحة  منمن  ترسانتهاترسانتها  فيفي  نعددنعدد  ونبدأونبدأ  ،،  العالمالعالم  فيفي  الولىالولى
  نبحثنبحث  بلبل  ،،  والتقليديةوالتقليدية  النوويةالنووية

::  نقولنقول  أنأن  يكفييكفي  ولول  ؟؟  المكانةالمكانة  هذههذه  إلىإلى  وصلتوصلت  كيفكيف  ::  فيفي
  والعنفوالعنف  الجريمةالجريمة  إنإن

بلبل  ،،  المريكيالمريكي  المجتمعالمجتمع  فيفي  أطنابهاأطنابها  تضربتضرب  الخلقيالخلقي  والنحللوالنحلل
  وقعوقع  لماذالماذا :  : نسألنسأل

  ؟؟  وكيفوكيف  ؟؟  هذاهذا
عنهاعنها  إجاباتناإجاباتنا  أنأن  وأحسبوأحسب  ،،  أمريكاأمريكا  عنعن  كثيرةكثيرة  السئلةالسئلة            

  مغرقةمغرقة  ذكرتذكرت  كماكما  ستكونستكون
عنعن  أمريكاأمريكا  معمع  يتعامليتعامل  لمنلمن  خاصيةخاصية  ليستليست  وهذهوهذه  ،،  الضحالةالضحالة  فيفي
  بعضبعض  مثلمثل  ،،  بعدبعد

لولئكلولئك  وحتىوحتى  بلبل  ،،  فحسبفحسب  ومفكريهاومفكريها  السلميةالسلمية  الصحوةالصحوة  رموزرموز
  منمن  اقتربوااقتربوا  الذينالذين

بآِخربآِخر  أوأو  بشكلبشكل  تعاملواتعاملوا  الذينالذين  معظممعظم  إنإن  إذإذ  ،،  المريكيالمريكي  المسرحالمسرح
  المريكيالمريكي  المجتمعالمجتمع  معمع
َينفذواَينفذوا  أنأن  يستطيعوايستطيعوا  لملم  ،،  والدارسينوالدارسين  والمفكرينوالمفكرين  الدعاةالدعاة  منمن
  وضعواوضعوا  كثيرةكثيرة  حواجزحواجز  منمن

المجتمعالمجتمع  فهمفهم  فيفي  التعمقالتعمق  إلىإلى  لهملهم  وضعتوضعت  أوأو  فيهافيها  أنفسهمأنفسهم
      ومعرفةومعرفة  ،،  المريكيالمريكي
 .  . انحطاطهانحطاطه  وخصائصوخصائص  تفوقهتفوقه  خصائصخصائص

الداخلالداخل  منمن  المريكيةالمريكية  للحياةللحياة  شتىشتى  مظاهرمظاهر  فيفي  تأملناتأملنا  فلوفلو            
  رسمرسم  خللخلل  منمن  وذلكوذلك

المجتمعالمجتمع  معمع  للمتعاملينللمتعاملين  تقعتقع  قدقد  التيالتي  الحداثالحداث  لبعضلبعض  سيناريوسيناريو
  دعاةدعاة  منمن  المريكيالمريكي

لل  التيالتي  السئلةالسئلة  لبعضلبعض  نعرضنعرض  أنأن  لستطعنالستطعنا  وشبابهاوشبابها  المسلمينالمسلمين
  دوندون  منهامنها  كثيركثير  يزاليزال
 .  . المعاصرالمعاصر  السلميالسلمي  الفكرالفكر  أوساطأوساط  فيفي  إجابةإجابة
 : :للتأملللتأمل  دعوةدعوة
 :  : التاليةالتالية  الحداثالحداث  فتأملفتأمل            
يلتقييلتقي  ،،  قصيرةقصيرة  لزيارةلزيارة  المتحدةالمتحدة  الولياتالوليات  إلىإلى  يسافريسافر  داعيةداعية            
  إخوانهإخوانه  بعضبعض  فيهافيها
،،  هناكهناك  السلميةالسلمية  النشطةالنشطة  بعضبعض  فيفي  ويشاركويشارك  ،،  المسلمينالمسلمين  منمن
  عنعن  رؤيتهرؤيته  ستكونستكون  ماذاماذا

،،  ؟؟  المجتمعالمجتمع  ذلكذلك  عنعن  معرفتهمعرفته  مصادرمصادر  هيهي  ماما  ؟؟  الجديدالجديد  البلدالبلد
  مكانمكان  منمن  سينتقلسينتقل  كيفكيف
الفرصةالفرصة  لهله  ستتاحستتاح  هلهل  ؟؟  سيتحدثسيتحدث  منمن  ومعومع  ،،  ؟؟  مكانمكان  إلىإلى

......  ؟؟  السلمالسلم  برسالةبرسالة  ليبلغهمليبلغهم      ،،  البلدالبلد  هذههذه  أبناءأبناء  معمع  للحديثللحديث
      هذههذه  أهلأهل  فيفي  أنأن  لبدلبد  ::  رأسهرأسه  فيفي  السئلةالسئلة  وتزدحموتزدحم

قدقد  جماعاتجماعات  فيهمفيهم  أنأن  لبدلبد  ....  اتبعهاتبعه  الحقالحق  سمعسمع  إذاإذا  منمن  البلدالبلد
  التيالتي  اللةاللة  حياةحياة  أنهكتهاأنهكتها

السبلالسبل  أفضلأفضل  هيهي  ماما  ؟؟  إليهمإليهم  يصليصل  كيفكيف  ....  فيهافيها  يعيشونيعيشون
  حديثحديث  فيفي  معهممعهم  للدخولللدخول



وسائلوسائل  أنأن  لبدلبد  ؟؟  الملتزمالملتزم  المسلمالمسلم  فيفي  يفكرونيفكرون  كيفكيف  ؟؟  وديودي
  نظرتهمنظرتهم  أفسدتأفسدت  قدقد  العلمالعلم
هذاهذا  تؤثرتؤثر  أنأن  العلمالعلم  لوسائللوسائل  يمكنيمكن  هلهل  ،،  ولكنولكن ..  .. للسلمللسلم

  مليونمليون  مئتيمئتي  علىعلى  التأثيرالتأثير
ومنومن  ،،  ؟؟  الوسائلالوسائل  هذههذه  تأسستتأسست  كيفكيف  !!  ؟؟  يزيدونيزيدون  أوأو  البشرالبشر  منمن

  هلهل  ؟؟  ويوجههاويوجهها  يديرهايديرها
منمن  ؟؟  الصحافةالصحافة  وحريةوحرية  العلمالعلم  حريةحرية  أينأين  ؟؟  بالفعلبالفعل  موجهةموجهة  هيهي

  الضماناتالضمانات  يعطيهايعطيها
القضائيةالقضائية  الهيئاتالهيئات  بينبين  العلقةالعلقة  تتشكلتتشكل  كيفكيف  !!  ؟؟  حرةحرة  تكونتكون  لكيلكي

فيفي  الحالالحال  هوهو  كماكما  عندهمعندهم  يوجديوجد  ألأل      ؟؟  والتنفيذيةوالتنفيذية  والتشريعيةوالتشريعية
      بيدهبيده  الذيالذي  يكونيكون  أنأن  المسلمينالمسلمين  بلدبلد  منمن  كثيركثير  واقعواقع
؟؟  المعرفةالمعرفة  لهله  يقدميقدم  منمن  !!  ؟؟  والحكموالحكم  الخصمالخصم  هوهو  والعقدوالعقد  الحلالحل

      ....  ؟؟  يملكهايملكها  منمن
والضطهادوالضطهاد  العيشالعيش  ظروفظروف  اضطرتهاضطرته  مهاجرمهاجر  مسلممسلم  شابشاب            
  العالمالعالم  إلىإلى  الهربالهرب  إلىإلى

ًا  الجديدالجديد ًابحث جنبيهجنبيه  بينبين  يحمليحمل  ولكنهولكنه  ،،  والستقراروالستقرار  الرزقالرزق  عنعن  بحث
  ::  الثمينالثمين  الكنزالكنز  هذاهذا

مظاهرمظاهر  منمن  عنهعنه  يسمعيسمع  بمابما  يتأثريتأثر  أنأن  يريديريد  لل  ،،  التوحيدالتوحيد  عقيدةعقيدة
  فيفي  والنحللوالنحلل  التفسخالتفسخ

احتراماحترام  يصدمهيصدمه  البلدالبلد  ذلكذلك  إلىإلى  وصولهوصوله  عندعند  ،،  المجتمعالمجتمع  ذلكذلك
  فيفي  المطارالمطار  فيفي  العاملينالعاملين
،،  للنسانللنسان  الشركاتالشركات  فيفي  ،،  الفنادقالفنادق  فيفي  ،،  القطارالقطار  محطاتمحطات
  ،،  ونظامونظام  بلطفبلطف  معهمعه  تعاملهمتعاملهم

ًا  تركترك  ربماربما  هوهو  بينمابينما ًاكثير النسانالنسان  بكرامةبكرامة  الستهانةالستهانة  مظاهرمظاهر  منمن  كثير
  معمع  الفجالفج  والتعاملوالتعامل  ،،

بدأبدأ  الوقتالوقت  بعضبعض  عاشعاش  أنأن  بعدبعد  ولكنهولكنه  ،،  بلدهبلده  فيفي  وحقوقهوحقوقه  طلباتهطلباته
  ،،  الغربةالغربة  بثقلبثقل  يشعريشعر

التقدمالتقدم  ؛؛  فيهفيه  يعيشيعيش  الذيالذي  المجتمعالمجتمع  فيفي  الكبيرالكبير  التناقضالتناقض  يفهميفهم  لل
  ،،  والمعلوماتيوالمعلوماتي  التقنيالتقني

لل  التيالتي  والعلقاتوالعلقات  ،،  العملالعمل  مجالتمجالت  فيفي  المحكمالمحكم  والنظاموالنظام
  الرئيسالرئيس  بينبين  فيهافيها  مجاملةمجاملة

مكانةمكانة  أوأو  صداقةصداقة  أوأو  لقرابةلقرابة  المعاملةالمعاملة  فيفي  تحيزتحيز  لل  ؛؛  والموظفوالموظف
  نفسنفس  وفيوفي ..  .. اجتماعيةاجتماعية

وينتهيوينتهي  ،،  المساءالمساء  يحليحل  عندماعندما  ،،  ذلكذلك  بعدبعد  الكبيرالكبير  الفراغالفراغ  الوقتالوقت
  يشعريشعر  ::  العملالعمل  يوميوم

فيفي  المريكيونالمريكيون  يفعليفعل  كماكما  ينخرطينخرط  أنأن  يستطيعيستطيع  لل  فهوفهو !  ! بالضياعبالضياع
  الليليةالليلية  الحياةالحياة  صخبصخب

بعضبعض  ويقضيويقضي  ،،  نفسهنفسه  ليسليليسلي  التلفازالتلفاز  إلىإلى  يتجهيتجه  ،،  وتفسخهاوتفسخها
      ،،  الكئيبالكئيب  الليلالليل  ذلكذلك

للرياضةللرياضة  وقنواتوقنوات  ،،  للفلمللفلم  قنواتقنوات :  : التلفازيةالتلفازية  القنواتالقنوات  عشراتعشرات
      ،،  للخبارللخبار  وقنواتوقنوات  ،،



كيفكيف   : :السئلةالسئلة  منمن  العشراتالعشرات  نفسهنفسه  فيفي  تنبعثتنبعث  ،،  كثيركثير  وغيرهاوغيرها
      البلدالبلد  هذههذه  استطاعتاستطاعت

تتحكمتتحكم  أنأن  استطاعتاستطاعت  كيفكيف ! ..  ! .. ؟؟  العالمالعالم  علىعلى  نفسهانفسها  تفرضتفرض  أنأن
      منمن  كثيركثير  مصيرمصير  فيفي
وتصدروتصدر  ،،  تريدتريد  الذيالذي  بالسعربالسعر  ثرواتهمثرواتهم  تستنزفتستنزف  ،،  المسلمينالمسلمين  بلدبلد
      بالسعربالسعر  تشاءتشاء  ماما  لهملهم

يركضونيركضون  ......  !!  ؟؟  الناسالناس  هؤلءهؤلء  يعيشيعيش  كيفكيف  ؟؟  تريدتريد  الذيالذي
      وفيوفي  النهارالنهار  فيفي  ويركضونويركضون

حياتهمحياتهم  ينظمونينظمون  وكيفوكيف  ،،  !!  ؟؟  أمورهمأمورهم  تستقيمتستقيم  كيفكيف  ......  الليلالليل
      ......  وكيفوكيف  ....  !!  ؟؟

والرياضةوالرياضة  والحبوالحب  العنفالعنف  هذاهذا  كلكل  لماذالماذا  ......  ؟؟  ؟؟  ؟؟  وكيفوكيف
          قنواتقنوات  فيفي  والغناءوالغناء
قضاياقضايا  عنعن  تتحدثتتحدث  برامجبرامج  عرضعرض  فيفي  السخفالسخف  هذاهذا  ماما! !   ؟؟  التلفازالتلفاز

علقاتعلقات  ،،  الجنسيالجنسي  الشذوذالشذوذ  ،،  الجهاضالجهاض   :   :  مقززةمقززة  اجتماعيةاجتماعية
معمع  تتحدثتتحدث      وأنتوأنت  تشعرتشعر  لماذالماذا  ؟؟  ....  المتفككةالمتفككة  السرةالسرة

ًا  يفقهيفقه  لل  أنهأنه  المريكيالمريكي ًاشيئ إلإل  يهتميهتم  لل  ....  دولتهدولته  حدودحدود  خارجخارج  شيئ
ًا  والمئاتوالمئات  العشراتالعشرات  يقتليقتل  بينمابينما  ،،  واحدواحد  أمريكيأمريكي      ُقتلُقتل  إذاإذا ّي ًايوم ّي يوم

نتابعنتابع  لماذالماذا  !!  بهابها  يخبرهيخبره  منمن          تجدتجد  ولول  الثالثالثالث  العالمالعالم  بلدبلد  فيفي
وصوتوصوت      كارلوكارلو  ومونتومونت  لندنلندن  إذاعاتإذاعات  بلداننابلداننا  فيفي  هناكهناك  ونحنونحن
بينمابينما  ،،  الغربيةالغربية  التلفازالتلفاز  قنواتقنوات  منمن  العشراتالعشرات  ونشاهدونشاهد  ،،  أمريكاأمريكا

خارجخارج  منمن  تلفزيونتلفزيون  أوأو  إذاعةإذاعة  أيأي  هناهنا  المريكيالمريكي      يسمعيسمع  لل
منمن  ؟؟  المجتمعالمجتمع  هذاهذا  يحركيحرك      منمن !  ! ؟؟  أوروباأوروبا  منمن  حتىحتى.. ..   أمريكاأمريكا
ًا  هلهل  !!  ؟؟  يوجههيوجهه ًاحّق المعرفةالمعرفة      يملكيملك  منمن  ؟؟  ُيحركُيحرك  أوأو  ُيوجهُيوجه  أنهأنه  حّق

  ؟؟
العلمالعلم  وكالتوكالت  تبعثهاتبعثها  التيالتي  العلناتالعلنات  جذبتهجذبته  أعمالأعمال  رجلرجل            

  فيفي  المتخصصةالمتخصصة
فيفي  دخلدخل ..  .. للتجارةللتجارة  فرصفرص  عنعن  يبحثيبحث  رحلرحل  ،،  المريكيةالمريكية  السفارةالسفارة
  بعضبعض  معمع  علقاتعلقات

علىعلى  للطلعللطلع  رحلةرحلة  فيفي  الشركةالشركة  أخذتهأخذته  ....  للتصديرللتصدير  الشركاتالشركات
  ومجالتومجالت  منشآِتهامنشآِتها  بعضبعض

ًا  كانكان  الزيارةالزيارة  ترتيبترتيب  أنأن  البدايةالبداية  فيفي  لحظلحظ  ....  عملهاعملها ًامخطط مخطط
 :  : تفاصيلهتفاصيله  كلكل  فيفي  بدقةبدقة
اليوماليوم  فيفي  سيفعلسيفعل  ماذاماذا  ....  سيستقبلهسيستقبله  ومنومن  ....  سيصلسيصل  متىمتى

  فيفي  سيفعلسيفعل  وماذاوماذا ..  .. الولالول
بلباقةبلباقة  يتحدثيتحدث  وأخذوأخذ  هناكهناك  إلىإلى  وصلوصل .  . وهكذاوهكذا ..  .. الثانيالثاني  اليوماليوم

  يدركيدرك  وكأنهوكأنه  ويتصرفويتصرف
الجهزةالجهزة  منمن  الشركةالشركة  مصانعمصانع  بعضبعض  علىعلى  اطلعاطلع  ....  حولهحوله  ماما  كلكل

  وذهلوذهل  ،،  اللكترونيةاللكترونية
الجميعالجميع  ....  العاملينالعاملين  وانضباطوانضباط  ،،  العملالعمل  ودقةودقة  ،،  النجازالنجاز  حجمحجم  منمن

  هدوءهدوء  فيفي  يعملونيعملون
ًا  إلإل  بعضبعض  إلىإلى  بعضهمبعضهم  يتحدثيتحدث  لل ..  .. وسكينةوسكينة ًاهمس تجدتجد  لل  ،،  همس
  ،،  الرضالرض  علىعلى  الوراقالوراق



يراقبيراقب  المتابعةالمتابعة  قسمقسم  ....  مكانمكان  كلكل  فيفي  السجائرالسجائر  أعقابأعقاب  تجدتجد  ولول
  منمن  النتاجالنتاج  خطوطخطوط

الثانيالثاني  اليوماليوم ..  .. القاعةالقاعة  تملتمل  والشاشاتوالشاشات  ،،  كبيركبير  آليآلي  حاسبحاسب  جهازجهاز
  حفلةحفلة  إلىإلى  يدعونهيدعونه: : 

غيرغير  أخرىأخرى  ملبسملبس  يلبسونيلبسون  الجميعالجميع  ....  ضخمضخم  فندقفندق  فيفي  ساهرةساهرة
  فيفي  رآهارآها  التيالتي  تلكتلك

كؤوسكؤوس  وتدوروتدور  ،،  الموسيقىالموسيقى  أسطواناتأسطوانات  وتدوروتدور  ....  الشركةالشركة
  يجاملهميجاملهم  هلهل  ....  الخمرالخمر

 ! !؟؟  هكذاهكذا  تغيرواتغيروا  لماذالماذا  ....  ؟؟  الموبوءالموبوء  المكانالمكان  هذاهذا  فيفي  ويجلسويجلس
      بهذابهذا  أصبحواأصبحوا  لماذالماذا

العملالعمل  يوميوم  عنعن  تعويضتعويض  هذاهذا  هلهل  ؟؟  القذارةالقذارة  وهذهوهذه  الصخبالصخب
  ملتزمملتزم  الجميعالجميع  حيثحيث

ًا  المدينةالمدينة  شوارعشوارع  فيفي  الثالثالثالث  اليوماليوم  فيفي  يسيريسير  ....  ؟؟  بواجباتهبواجباته ًاوحيد وحيد
  يتعرفيتعرف  أنأن  يريديريد.. .. 

بوسعهبوسعه  هلهل  ،،  ولكنولكن ..  .. الكبيرةالكبيرة  المدينةالمدينة  هذههذه  فيفي  المجتمعالمجتمع  علىعلى
  منمن  الناسالناس  علىعلى  التعرفالتعرف

المدينةالمدينة  قلبقلب  إلىإلى  رجلهرجله  أخذتهأخذته  ؟؟  الشوارعالشوارع  فيفي  السيرالسير  خللخلل
      حجمحجم  منمن  ذهلذهل  ....

وكيفوكيف  ،،  ؟؟  هناهنا  الناسالناس  يعيشيعيش  كيفكيف  ....  !!  والفقراءوالفقراء  المتسكعينالمتسكعين
والطفالوالطفال  ،،  ووسخةووسخة  ضيقةضيقة  الزقةالزقة      ؟؟  الساسيةالساسية  الخدماتالخدمات  تصلهمتصلهم
      أنأن  صحيحصحيح  هلهل  ....  الشوارعالشوارع  أطرافأطراف  فيفي  يلعبونيلعبون

....  ؟؟  الحقيقيةالحقيقية  ثروتهمثروتهم  الماكنالماكن  هذههذه  فيفي  يجدونيجدون  المخدراتالمخدرات  تجارتجار
  رجالرجال  أنأن  صحيحصحيح  هلهل

إلىإلى  يذهبيذهب  ؟؟  الليلالليل  منتصفمنتصف  بعدبعد  المناطقالمناطق  هذههذه  يدخلونيدخلون  لل  المنالمن
  ،،  المدينةالمدينة  ضواحيضواحي

واضحواضح  بذخبذخ  فيفي  يعيشونيعيشون  هناهنا  الجميعالجميع  ....  الصارخالصارخ  التناقضالتناقض  فيجدفيجد
  جميلةجميلة  الفللالفلل  ....

مصممةمصممة  ساحاتساحات  فيفي  يلعبونيلعبون  والطفالوالطفال  ....  متناثرةمتناثرة  والحدائقوالحدائق
  تبدوتبدو  ....  متناسقمتناسق  بشكلبشكل

فيفي  يخرجونيخرجون  المدرسونالمدرسون  ....  جديدةجديدة  وحافلتهاوحافلتها  نظيفةنظيفة  المدارسالمدارس
  الدراسيالدراسي  اليوماليوم  آخرآخر

....  الحافلتالحافلت  فيفي  ركوبهمركوبهم  ولتأمينولتأمين  ،،  الطفالالطفال  خروجخروج  لترتيبلترتيب
  إلىإلى  فيعودفيعود  الدوارالدوار  يصيبهيصيبه

هذههذه  يفهميفهم  أنأن  يستطيعيستطيع  هلهل  ،،  التجوالالتجوال  أرهقهأرهقه  وقدوقد  ،،  ليلًليلً  الفندقالفندق
  لهله  يقدميقدم  منمن ..  .. ؟؟  البلدالبلد

 ! .  ! . ؟؟  المعرفةالمعرفة
لهله  يقدريقدر  الذيالذي  المرءالمرء  يطرحهايطرحها  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  السئلةالسئلة  وتتعددوتتعدد            
  لوقتلوقت  يعيشيعيش  أنأن  اللهالله
أمريكاأمريكا  معمع  يتعاملونيتعاملون  الذينالذين  أولئكأولئك  أماأما  ،،  أمريكاأمريكا  فيفي  الزمنالزمن  منمن
  الوهجالوهج  معمع  ،،  الخارجالخارج  منمن

أنأن  شكشك  فلفل  ،،  والسياسيةوالسياسية  القتصاديةالقتصادية  والسيطرةوالسيطرة  ،،  العلميالعلمي
  ،،  مباشرةمباشرة  ستكونستكون  السئلةالسئلة



بذلكبذلك  متأثرةمتأثرة  وغيروغير  بهابها  موثوقموثوق  إجاباتإجابات  عنعن  الفئدةالفئدة  وستبحثوستبحث
  عنعن  ستتسائلستتسائل  ،،  الوهجالوهج
....  المريكيالمريكي  المجتمعالمجتمع  فيفي  السياسيةالسياسية  وغيروغير  السياسيةالسياسية  القوىالقوى

  ولماذاولماذا  ؟؟  تشكلتتشكلت  كيفكيف
لماذالماذا  ؟؟  الخرىالخرى  الشعبيةالشعبية  القوىالقوى  تحجيمتحجيم  تمتم  وكيفوكيف  ؟؟  برزتبرزت

  فيفي  فقطفقط  حزبانحزبان  يتنافسيتنافس
يسيريسير  كيفكيف  ؟؟  الشيوخالشيوخ  مجلسمجلس  وانتخاباتوانتخابات  الرئاسةالرئاسة  انتخاباتانتخابات

  وماوما  ؟؟  النتخابيالنتخابي  النظامالنظام
العلمالعلم  دوردور  هوهو  ماما  ؟؟  القرارالقرار  صنعصنع  علىعلى  المسيطرةالمسيطرة  القوىالقوى  هيهي

  القوىالقوى  هيهي  وماوما  ،،
هيهي  ماما  ؟؟  المستوىالمستوى  هذاهذا  إلىإلى  وصلتوصلت  وكيفوكيف  ؟؟  عليهعليه  المسيطرةالمسيطرة

  فيفي  المهمشةالمهمشة  القوىالقوى
دوردور  هوهو  ماما  ؟؟  كذلككذلك  أصبحتأصبحت  ولماذاولماذا  ؟؟  المريكيالمريكي  المجتمعالمجتمع

  البحثالبحث  ومراكزومراكز  الجامعاتالجامعات
التفوقالتفوق  صناعةصناعة  فيفي  الستراتيجيةالستراتيجية  الدراساتالدراسات  ومراكزومراكز  العلميالعلمي
  وكيفوكيف  ؟؟  والتقنيوالتقني  العلميالعلمي
بأعمالبأعمال  تقومتقوم  وكيفوكيف  ،،  تمولتمول  وكيفوكيف  المراكزالمراكز  تلكتلك  تتشكلتتشكل

  هوهو  ماما  ؟؟  والتنفيذوالتنفيذ  التخطيطالتخطيط
وكيفوكيف  ؟؟  يمتلكهايمتلكها  ومنومن  ؟؟  الكبرىالكبرى  الرأسماليةالرأسمالية  الشركاتالشركات  دوردور

  وماوما  ؟؟  نظامهانظامها  يكونيكون
والقتصاديوالقتصادي  السياسيالسياسي  المستوىالمستوى  علىعلى  القرارالقرار  بصانعيبصانعي  علقتهاعلقتها

  النظامالنظام  يتشكليتشكل  كيفكيف  ؟؟
هوهو  ماما  ؟؟  الداريالداري  والنظاموالنظام  ،،  التعليميالتعليمي  والنظاموالنظام  ،،  القضائيالقضائي
  لغالبيةلغالبية  الثقافيالثقافي  المستوىالمستوى

وسائلوسائل  هيهي  وماوما  ،،  اهتماماتهاهتماماته  هيهي  وماوما  ،،  المريكيالمريكي  الشعبالشعب
  أينأين  منمن  ؟؟  الجتماعيةالجتماعية  الثقافةالثقافة

أوأو  ؟؟  القتصاديةالقتصادية  الثروةالثروة  منمن  جاءجاء  هلهل  ....  ؟؟  المريكيالمريكي  التفوقالتفوق  جاءجاء
  ؟؟  البشريةالبشرية  الثروةالثروة  منمن
النظامالنظام  كفاءةكفاءة  أمأم  ،،  السياسيالسياسي  النظامالنظام  كفاءةكفاءة  بسبببسبب  جاءجاء  هلهل

  النظامالنظام  كفاءةكفاءة  أمأم  ،،  التعليميالتعليمي
ًا  ؟؟  الداريالداري ًاوأخير ضوءضوء  فيفي  أمريكاأمريكا  مستقبلمستقبل  هوهو  ماما  ....  وأخير

  القتصاديةالقتصادية  الحقائقالحقائق
الوقتالوقت  وفيوفي  ؟؟  والخارجيةوالخارجية  الداخليةالداخلية  والسياسيةوالسياسية  والجتماعيةوالجتماعية

  مستقبلمستقبل  هوهو  ماما  ::  نفسهنفسه
ًا  أمريكاأمريكا  فيفي  السلمالسلم ًابعيد العلميةالعلمية  والتهويشاتوالتهويشات  التمنياتالتمنيات  عنعن  بعيد

  السلمالسلم  يعتبريعتبر  هلهل  ؟؟
ًا ًاحّق ًا  الديانالديان  أكثرأكثر  منمن  حّق ًاانتشار المتاحةالمتاحة  الفرصالفرص  هيهي  ماما  ؟؟  هناكهناك  انتشار
  هيهي  وماوما  ؟؟  تستغلتستغل  ولمولم

 .. ..السئلةالسئلة  وتستمروتستمر ...  ... ؟؟  تجاوزهاتجاوزها  يمكنيمكن  وكيفوكيف  ؟؟  المعوقاتالمعوقات
 !  ! ؟؟  المعرفةالمعرفة  يملكيملك  فمنفمن
أخرىأخرى  مرةمرة  نؤكدنؤكد  أنأن  إلإل  نملكنملك  لل  ،،  كلهاكلها  السئلةالسئلة  هذههذه  وبعدوبعد            
  بمابما  الجهلالجهل  أنأن  علىعلى



بهبه  تقومتقوم  بمابما  الجهلالجهل  منمن  مزيدمزيد  إلىإلى  سيقودناسيقودنا  أمريكاأمريكا  فيفي  يحدثيحدث
  لترتيبلترتيب  اندفاعاندفاع  منمن  أمريكاأمريكا
الشيوعيةالشيوعية  الخرالخر  الدوليالدولي  القطبالقطب  اختفاءاختفاء  بعدبعد  العالمالعالم  وضعوضع

      همهم  المسلمونالمسلمون  ويصبحويصبح
الوروبيالوروبي  الستعمارالستعمار  ضحاياضحايا  كانواكانوا  أنأن  بعدبعد  ،،  أخرىأخرى  مرةمرة  الضحيةالضحية

  القرنالقرن  بداياتبدايات  فيفي
وأحداثوأحداث  تطوراتتطورات  منمن  العالمالعالم  هذاهذا  فيفي  يجرييجري  بمابما  الجهلالجهل  بسبببسبب

  قراءةقراءة  أعدناأعدنا  ولوولو  ....
ُيستخدمونُيستخدمون  كانواكانوا  المسلمينالمسلمين  أنأن  لوجدنالوجدنا  الحديثالحديث  التاريخالتاريخ
  سياساتسياسات  لتنفيذلتنفيذ  باللفباللف

،،  الحداثالحداث  منمن  ومكانتهمومكانتهم  دورهمدورهم  يدركوايدركوا  أنأن  دوندون  الستعمارالستعمار
  المسلمينالمسلمين  تجييشتجييش  فمنفمن

عربعرب  استخداماستخدام  ومنومن  ،،  والشاموالشام  العراقالعراق  فيفي  للحربللحرب  الهنودالهنود
  الخلفةالخلفة  ضدضد  للحربللحرب  الجزيرةالجزيرة

استخداماستخدام  ومنومن  ،،  العربيةالعربية  بالثورةبالثورة  سمىسمى  فيمافيما  العثمانيةالعثمانية
  إفريقياإفريقيا  شمالشمال  منمن  المسلمينالمسلمين

ذلكذلك  بينبين  وقارنوقارن ..  .. وهكذاوهكذا ..  .. أوروباأوروبا  قلبقلب  فيفي  اللماناللمان  ضدضد  للحربللحرب
  استخداماستخدام  وبينوبين  كلهكله

 : :مثلمثل  عديدةعديدة  بقاعبقاع  فيفي  معهامعها  للقتالللقتال  اليوماليوم  المسلمينالمسلمين  أمريكاأمريكا
  وفيوفي  ،،  وهاييتيوهاييتي  الصومالالصومال
الجهلالجهل  بسبببسبب  يجرييجري  ذلكذلك  كلكل  ....  وغيرهاوغيرها  ....  والهرسكوالهرسك  البوسنةالبوسنة

  ..  اللهالله  قاتلهقاتله  ....
                َتِوي  َهْلَهْل  ُقْلُقْل َتِويَيْس َلِذيَن  َيْس َلِذيَنا َلُموَن  ا َلُموَنَيْع ّلِذيَن  َيْع ّلِذيَنَوا َلُموَن  لل  َوا َلُموَنَيْع ..    َيْع

________________________________________________

متابعاتمتابعات
 .. ..النفاقالنفاق  منشأمنشأ

السالمالسالم  صالحصالح

منمن  عددينعددين  فيفي  النفاقالنفاق  عنعن  الوهيبيالوهيبي  محمدمحمد  الدكتورالدكتور  كتبكتب            
      هماهما  ))البيانالبيان((  مجلةمجلة

ًا  اللهالله  فجزاهفجزاه  ،،  وأفادوأفاد  فأجادفأجاد  ))8282  --  8181(( ًاخير  .  . خير
 :  : أقولأقول  ،،  وأصلهوأصله  النفاقالنفاق  منشأمنشأ  بيانبيان  فيفي  ومشاركةومشاركة            
فيهفيه  ينزلينزل  ولمولم  ،،  الهجرةالهجرة  قبلقبل  مكةمكة  فيفي  ذكرذكر  للنفاقللنفاق  يكنيكن  لملم            

  منمن  أعلمأعلم  فيمافيما  شيءشيء
شوكةشوكة  لل  مستضعفينمستضعفين  المسلمونالمسلمون  كانكان  فقدفقد  ؛؛  المكيالمكي  القرآنالقرآن

  لنلن  المسّوغالمسّوغ  يوجديوجد  فلمفلم  لهملهم
منمن  يكنيكن  لملم  النفاقالنفاق  إنإن  ::  القولالقول  يمكننايمكننا  بلبل  ،،  مكةمكة  أهلأهل  ينافقهمينافقهم

  الذيالذي  وإنوإن  ،،  العربالعرب  أخلقأخلق
مستكرهامستكرها  الكفرالكفر  يظهريظهر  كانكان  ممنممن  النفاقالنفاق  خلفخلف  هوهو  مكةمكة  فيفي  وجدوجد
طلبطلب  طالبطالب  أبيأبي  وفاةوفاة  قربتقربت  وحينماوحينما      ،،  مؤمنمؤمن  الباطنالباطن  فيفي  وهووهو
      يقّريقّر  أنأن- - وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى - -اللهالله  رسولرسول  منهمنه



فيفي  ولوولو  يقلهايقلها  فلمفلم  ،،  ربهربه  عندعند  بهابها  لهله  ليحاجليحاج  التوحيدالتوحيد  بكلمةبكلمة
  ..  أخيهأخيه  لبنلبن  مجاملةمجاملة  الظاهرالظاهر

المدينةالمدينة  أهلأهل  بيوتبيوت  فيفي  السلمالسلم  ودخلودخل  الهجرةالهجرة  حدثتحدثت  ولماولما            
  يرديرد  لملم  أناسأناس  منهممنهم  بقيبقي

أنهأنه  بدربدر  بعدبعد  ووجدواووجدوا  بالسلمبالسلم  فشرقوافشرقوا  ،،  قلوبهمقلوبهم  يطهريطهر  أنأن  اللهالله
  إعلنإعلن  منمن  مناصمناص  لل

فيفي  مراكزهممراكزهم  علىعلى  وليبقواوليبقوا  ليسلمواليسلموا  الظاهرالظاهر  فيفي  السلمالسلم
  هشامهشام  ابنابن  سيرةسيرة  وفيوفي  ،،  قومهمقومهم

الوسالوس  منمن  رجالرجال  ]]اليهوداليهود  ::  أيأي  [[  إليهمإليهم  وانضافوانضاف  ::  قالقال
  علىعلى  كانكان  ممنممن  والخزرجوالخزرج
الشركالشرك  منمن  آبائهمآبائهم  ديندين  علىعلى  نفاقنفاق  أهلأهل  فكانوافكانوا  ،،  جاهليتهجاهليته

  عنعن  جنةجنة  واتخذوهواتخذوه  بالسلمبالسلم
.   .     ]]11[[  يهوديهود  معمع  هواهمهواهم  وكانوكان  ،،  السرالسر  فيفي  ونافقواونافقوا  ،،  القتلالقتل
  اليهوداليهود  منمن  لخوانهملخوانهم  مجاراةمجاراة  نفاقهمنفاقهم  كانكان  ::  هذاهذا  فعلىفعلى            

َلت َلتَوَقا ِئَفٌة  َوَقا ِئَفٌةّطا   َأْهِلَأْهِل  ِمْنِمْن  ّطا
َتاِب ِك َتاِبال ِك ُنوا  ال ُنواآِم ّلِذي  آِم ّلِذيِبا َلى  ُأنِزَلُأنِزَل  ِبا َلىَع َلِذيَن  َع َلِذيَنا ُنوا  ا ُنواآَم ّنَهاِر  َوْجَهَوْجَه  آَم ّنَهاِرال ال

ْكُفُروا ْكُفُرواَوا ُه  َوا ُهآِخَر       آلآل[[    ......  آِخَر
أولأول  آمنواآمنوا  ::  لبعضلبعض  بعضهمبعضهم  اليهوداليهود  قالقال  ::  أيأي  ]]7272  ::  عمرانعمران
ًا  النهارالنهار ًانفاق ًا  نفاق ًاومكر   ومكر

ًا ًاوتلبيس النهارالنهار  آخرآخر  كانكان  فإذافإذا  ،،  الناسالناس  منمن  الضعفاءالضعفاء  علىعلى  وتلبيس
  منمن  أمركمأمركم  حقيقةحقيقة  إلىإلى  فارجعوافارجعوا

فنافقوافنافقوا  النفوسالنفوس  ضعافضعاف  ذلكذلك  علىعلى  فتبعهمفتبعهم  ،،  والتهودوالتهود  الكفرالكفر
  التقلبالتقلب  منهممنهم  وتعلمواوتعلموا  ،،  مثلهممثلهم

َذا    وصارواوصاروا  مسلكهممسلكهم  وسلكواوسلكوا  ،،  والتلونوالتلون َذاَوإ ّلِذيَن  َلُقواَلُقوا  َوإ ّلِذيَنا ُنوا  ا ُنواآَم آَم
ُلوا ُلواَقا ّنا  َقا ّناآَم َذا  آَم َذاَوإ َلْوا  َوإ َلْواخ َلى  خ َلىإ   إ

ِنِهْم ِطي َيا ِنِهْمَش ِطي َيا ُلوا  َش ُلواَقا ّنا  َقا ّناإ ُكْم  إ ُكْمَمَع ّنَما  َمَع ّنَماإ ُئوَن  َنْحُنَنْحُن  إ َتْهِز ُئوَنُمْس َتْهِز  : :البقرةالبقرة[[    ُمْس
1414 . [ . [

ومنشأهومنشأه  ،،  ومكائدهمومكائدهم  اليهوداليهود  تعليمتعليم  منمن  فالنفاقفالنفاق :  : هذاهذا  فعلىفعلى            
  كانواكانوا  الذينالذين  فهمفهم  ؛؛  منهممنهم
معمع  بالتوراةبالتوراة  وتمسكهموتمسكهم  لموسىلموسى  متابعتهممتابعتهم  يظهرونيظهرون  ذلكذلك  قبلقبل
  اللهالله  كلمكلم  يبدلونيبدلون  أنهمأنهم

مواضعهمواضعه  عنعن  الكلمالكلم  ويحرفونويحرفون  الحقالحق  ويكتمونويكتمون  الحكامالحكام  ويغيرونويغيرون
  بهمبهم  المنافقينالمنافقين  فصلةفصلة  ..

الدفاعالدفاع  صلةصلة  ،،  بأخيهبأخيه  والخوالخ  بحميمهبحميمه  الحميمالحميم  صلةصلة  ،،  قويةقوية  صلةصلة
  فيفي  والمشاركةوالمشاركة  والحمايةوالحماية

َلْم    والضراءوالضراء  السراءالسراء َلْمَأ َلى  َتََرتَر  َأ َلىإ َلِذيَن  إ َلِذيَنا ُلوَن  َناَفُقواَناَفُقوا  ا ُلوَنَيُقو ِنِهُم  َيُقو ِنِهُملْخَوا لْخَوا
َلِذيَن َلِذيَنا       َأْهِلَأْهِل  ِمْنِمْن  َكَفُرواَكَفُروا  ا

َتاِب ِك َتاِبال ِك ِئْن  ال ِئْنَل ُتْم  َل ُتْمُأْخِرْج َنْخُرَجّن  ُأْخِرْج َنْخُرَجّنَل ُكْم  َل ُكْمَمَع ِطيُع  َولَول  َمَع ِطيُعُن ُكْم  ُن ُكْمِفي ًا  ِفي ًاَأَحد َأَحد

ًا َبد ًاَأ َبد ُتْم  َوإنَوإن  َأ ْل ِت ُتْمُقو ْل ِت           ُقو
ُكْم ّن َننُصَر ُكْمَل ّن َننُصَر فيفي  اليهوداليهود  منمن  ليسواليسوا  أنهمأنهم  معمع  ]]1111  ::  الحشرالحشر[[    ......  َل

الهدفالهدف  يجمعهميجمعهم  وإنماوإنما  ،،  أصولهمأصولهم          فيفي  منهممنهم  ولول  ديانتهمديانتهم



َلْم    عليهعليه  فيتوالونفيتوالون  للسلمللسلم  الكيدالكيد  وهووهو  المشتركالمشترك َلْمَأ َلى      َتََرتَر  َأ َلىإ إ
َلِذيَن َلِذيَنا ّلْوا  ا ّلْواَتَو ًا  َتَو ًاَقْوم ّلُه  َغِضَبَغِضَب  َقْوم ّلُهال ْيِهم  ال َل ْيِهمَع َل ُكْم  ُهمُهم  ّماّما  َع ُكْمِمن ْنُهْم  َولَول  ِمن ْنُهْمِم ِم

ِلُفوَن َيْح ِلُفوَنَو َيْح َلى  َو َلىَع َكِذِب  َع َكِذِبال َلُموَن  َوُهْمَوُهْم          ال َلُموَنَيْع ....  ]]1414  ::  المجادلةالمجادلة[[    َيْع
منمن          حولهاحولها  وماوما  المدينةالمدينة  فيفي  النفاقالنفاق  انتشرانتشر  ذلكذلك  وبعدوبعد

فضائحفضائح  وتوالتوتوالت  ،،  منهمنه  التحذيراتالتحذيرات  وجاءتوجاءت  ،،  العرابالعراب
  ..  الكريمالكريم  القرآنالقرآن      فيفي  المنافقينالمنافقين

منمن  صنفصنف  الرافضةالرافضة  بأنبأن  المقالالمقال  آخرآخر  فيفي  الكاتبالكاتب  وذكروذكر            
  عبرعبر  يزالونيزالون  لل  المنافقينالمنافقين

 .  . للمةللمة  العداوةالعداوة  يظهرونيظهرون  التاريخالتاريخ
ودليلودليل  ،،  نفاقهمنفاقهم  علىعلى  الواقعالواقع  منمن  دليلدليل  هذاهذا  ،،  نعمنعم  ::  فأقولفأقول            
  ذكرهذكره  ماما  ::  هوهو  آخرآخر

أساسأساس  فإنفإن) : ) : اللهالله  رحمهرحمه ( (قالقال  حيثحيث  ؛؛  تيميةتيمية  ابنابن  السلمالسلم  شيخشيخ
  عليهعليه  بنيبني  الذيالذي  النفاقالنفاق

كماكما  ،،  قلبهقلبه  فيفي  ليسليس  ماما  بلسانهبلسانه  الرجلالرجل  يقوليقول  وأنوأن  ،،  الكذبالكذب  هوهو
  المنافقينالمنافقين  عنعن  اللهالله  أخبرأخبر
ُلوَن    ::  أنهمأنهم ُلوَنَيُقو َأْفَواِهِهم  َيُقو َأْفَواِهِهمَب ْيَس  ّماّما  َب ْيَسَل ِبِهْم  ِفيِفي  َل ُلو ِبِهْمُق ُلو آلآل  [[    ....  ُق

      ،،  ]]167167  ::  عمرانعمران
وتحكيوتحكي  ،،  التقيةالتقية  وتسميهوتسميه  دينهادينها  أصولأصول  منمن  هذاهذا  تجعلتجعل  والرافضةوالرافضة

  أهلأهل  أئمةأئمة  عنعن  هذاهذا
مواضعمواضع  فيفي  ذكرذكر  وقدوقد  ،،  ]]22[[  ذلكذلك  منمن  اللهالله  برأهمبرأهم  الذينالذين  البيتالبيت
      منهاجمنهاج  كتابهكتابه  منمن  كثيرةكثيرة
أهلأهل  اتفقاتفق  وقدوقد :  : قولهقوله  ذلكذلك  منمن  ؛؛  المةالمة  أكذبأكذب  الرافضةالرافضة  أنأن  السنةالسنة
  والروايةوالرواية  بالنقلبالنقل  العلمالعلم

::  وقولهوقوله  ،،  ]]33[[  الطوائفالطوائف  أكذبأكذب  الرافضةالرافضة  أنأن  علىعلى  والسنادوالسناد
      أنأن  ::  هناهنا  والمقصودوالمقصود

منهمنه  أظهرأظهر  الرافضةالرافضة  فيفي  الكذبالكذب  أنأن  علىعلى  متفقونمتفقون  كلهمكلهم  العلماءالعلماء
  أهلأهل  طوائفطوائف  سائرسائر  فيفي

.   .     ]]44[[  القبلةالقبلة
؛؛  اليهوداليهود  منمن  الرفضالرفض  وأصلوأصل  اليهوداليهود  منمن  النفاقالنفاق  فأصلفأصل            

  الرافضةالرافضة  مذهبمذهب  فمؤسسفمؤسس
ًا  السلمالسلم  فيفي  دخلدخل  الذيالذي  المنافقالمنافق  اليهودياليهودي[*][*]سبأسبأ  ابنابن  هوهو ًاظاهر ظاهر

          فيفي  يهوديتهيهوديته  علىعلى  وبقيوبقي
وجوهوجوه  منمن  لليهودلليهود  الرافضةالرافضة  مشابهةمشابهة  الشيخالشيخ  ذكرذكر  لذلكلذلك  ،،  الباطنالباطن
  قالتقالت :  : فقالفقال  ،،  عديدةعديدة
لل :  : الرافضةالرافضة  وقالتوقالت  ،،  داودداود  آلآل  فيفي  إلإل  الملكالملك  يصلحيصلح  لل  اليهوداليهود
  فيفي  إلإل  المامةالمامة  تصلحتصلح

الدجالالدجال  المسيحالمسيح  يخرجيخرج  حتىحتى  جهادجهاد  لل  ::  اليهوداليهود  وقالتوقالت  ،،  عليعلي  ولدولد
  منمن  سيفسيف  وينزلوينزل

يخرجيخرج  حتىحتى  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  جهادجهاد  لل :  : الرافضةالرافضة  وقالتوقالت  ،،  السماءالسماء
  محمدمحمد  آلآل  منمن  الرضاالرضا

المغربالمغرب  يصلونيصلون  لل  واليهودواليهود  ....  اتبعوهاتبعوه  السماءالسماء  منمن  منادمناد  ويناديوينادي
  النجومالنجوم  تشتبكتشتبك  حتىحتى



.   .     ]]55[[  ......  الرافضةالرافضة  وكذلكوكذلك
ًا  وذكروذكر             ًاكثير المورالمور  أكثرأكثر  إنإن  بلبل  ،،  بينهمبينهم  الشبهالشبه  أوجهأوجه  منمن  كثير
  أهلأهل  فيهافيها  خالفواخالفوا  التيالتي

فيفي  أدعيتهمأدعيتهم  نسمعنسمع  ونحنونحن  ،،  اليهوداليهود  تعاليمتعاليم  منمن  هيهي  السنةالسنة
  علىعلى  يثنونيثنون  وغيرهوغيره  المطافالمطاف

بهبه  أكرمأكرم  بمابما  اللهالله  علىعلى  ثنائهمثنائهم  منمن  أكثرأكثر  موسىموسى  بهبه  أكرمأكرم  بمابما  اللهالله
ًا ًامحمد   هذههذه  لنلن  وذلكوذلك  ؛؛  محمد

يتشدقونيتشدقون  فهمفهم  ذلكذلك  ومعومع  ،،  اليهوداليهود  أدعيةأدعية  منمن  أخذتأخذت  الدعيةالدعية
  موسمموسم  فيفي  البراءةالبراءة  بإعلنبإعلن

ًا  وإسرائيلوإسرائيل  أمريكاأمريكا  منمن  الحجالحج ًاكذب ًا  كذب ًاوزور ً  وزور فهمفهم  وإلوإل  ،،  للناسللناس  وتضليلًوتضليل
      ..  وتلميذهموتلميذهم  إخوانهمإخوانهم

والنفاقوالنفاق  اليهوداليهود  الثافيالثافي  الثلثالثلث  أنأن  يتضحيتضح  ::  هناهنا  ومنومن            
ًا  تحملتحمل  والرفضوالرفض ًاِقدر ًا  ِقدر ًاواحد   واحد

ًا  يغلييغلي ًاحقد ًا  وعداوةوعداوة  حقد ًاوبغض ًا  وبغض ًاوكيد فهلفهل  ،،  والمسلمينوالمسلمين  للسلمللسلم  وكيد
      ..  !!  ؟؟  لذلكلذلك  المسلمونالمسلمون  يتنبهيتنبه
 : :تتمةتتمة
النفاقالنفاق  قسيمقسيم) ) العمليالعملي ( (الصغرالصغر  النفاقالنفاق  أنأن  الكاتبالكاتب  ذكرذكر  قدقد            

) . ) . العتقاديالعتقادي ( (الكبرالكبر
فيفي  استحكماستحكم  إذاإذا  العمليالعملي  النفاقالنفاق  أنأن  ننسىننسى  بألبأل  أذكرأذكر  لكننيلكنني

  فيفي  النفاقالنفاق  إلىإلى  بهبه  أدىأدى  النسانالنسان
قسيمهقسيمه  وليسوليس  أسبابهأسبابه  منمن  سببسبب  فهوفهو  ::  هذاهذا  فعلىفعلى  ،،  القلبالقلب
) :  ) :  وعلوعل  جلجل ( (يقوليقول  ؛؛  فقطفقط

    َبُهْم َأْعَق َبُهْمَف َأْعَق ًا  َف ًاِنَفاق ِبِهْم  ِفيِفي  ِنَفاق ُلو ِبِهْمُق ُلو َلى  ُق َلىإ ِم  إ ِمَيْو َنُه  َيْو ْلَقْو َنُهَي ْلَقْو َلُفوا  ِبَماِبَما  َي َلُفواَأْخ ّلَه  َأْخ ّلَهال ال
ُه  َماَما ُدو ُهَوَع ُدو ِبَما  َوَع ِبَماَو ُنوا  َو ُنواَكا ُبوَن  َكا ْكِذ ُبوَنَي ْكِذ         َي

] .   ] .   7777  ::  التوبةالتوبة[[
ًا  فلنحذرفلنحذر             ًاجميع فيفي  نقعنقع  لل  حتىحتى  والمنافقينوالمنافقين  النفاقالنفاق  منمن  جميع

  وراءوراء  منمن  واللهوالله  ....  أحابيلهمأحابيلهم
 .  . القصدالقصد

________________________________________________
 . .135135صص  ،،  22جج :  : هشامهشام  ابنابن  سأيرةسأيرة) ) 11((
 . .159159صص  ،،  11جج :  : السنةالسنة  منهاجمنهاج) ) 22((
 . .1313صص  ،،  11جج :  : السنةالسنة  منهاجمنهاج) ) 33((
 . .1515صص  ،،  11جج :  : السنةالسنة  منهاجمنهاج) ) 44((
 . .77صص  ،،  11جج :  : السنةالسنة  منهاجمنهاج) ) 55((

حمدحمد  بنبن  سأليمانسأليمان  دد  ،،  السألمالسألم  صدرإصدرإ  فايفاي  الفتنةالفتنة  فايفاي  ودورإهودورإه  سأبأسأبأ  بنبن  اللهالله  عبدعبد  كتابكتاب :  : أنظرأنظر(*) (*) 
 . .العودةالعودة

القراءالقراء  منتدىمنتدى
الجنبيةالجنبية  الذاتالذات  تضخيمتضخيم  خأطرخأطر

البراهيميالبراهيمي  زهرةزهرة

معمع  التلفازالتلفاز  متابعةمتابعة  علىعلى  والمهاتوالمهات  الباءالباء  بعضبعض  يحرصيحرص            
      علىعلى  للشرافللشراف  أبنائهمأبنائهم



 .  . الجهازالجهاز  لهذالهذا  بمشاهدتهمبمشاهدتهم  تتعلقتتعلق  وكبيرةوكبيرة  صغيرةصغيرة  كلكل
مشاهدةمشاهدة  فيفي  كثيرةكثيرة  أحياٍنأحياٍن  فيفي  الوالدانالوالدان  يتساهليتساهل  ولول            

      إخللإخلل  فيهفيه  لمالما  أبنائهمأبنائهم
ولكنولكن  ..  حسنحسن  ذاتهذاته  حدحد  فيفي  وهذاوهذا  ،،  السلميةالسلمية  والقيموالقيم  بالخلقبالخلق

  تخفتخف  المتابعةالمتابعة  هذههذه
منمن  عناصرهاعناصرها  أكثرأكثر  أنأن  باعتبارباعتبار  ،،  الحربيةالحربية  للفلمللفلم  بالنسبةبالنسبة  درجتهادرجتها
  ::  وبالتاليوبالتالي  ،،  الرجالالرجال

 .  . بالداببالداب  المخلةالمخلة  أوأو  الفاضحةالفاضحة  المشاهدالمشاهد  منمن  تخلوتخلو  فهيفهي
تلكتلك  فيفي  تكمنتكمن  لل  الخطورةالخطورة  أنأن :  : هوهو  عليهعليه  التنبيهالتنبيه  أريدأريد  وماوما            

  فهذهفهذه  ،،  فقطفقط  المشاهدالمشاهد
....  المسلمالمسلم  النشءالنشء  شخصيةشخصية  علىعلى  السلبيالسلبي  تأثيرهاتأثيرها  لهالها  الفلمالفلم
  هذههذه  نلخصنلخص  أنأن  ويمكنويمكن

 :  : عدةعدة  جوانبجوانب  فيفي  المخاطرالمخاطر
تصورتصور  أمريكيةأمريكية  أفلمأفلم  هيهي  الفلمالفلم  هذههذه  منمن  كبيركبير  عددعدد   : :أولًأولً            

  أوأو  فيتنامفيتنام  فيفي  الحربالحرب
شخصيةشخصية  إبرازإبراز  علىعلى  خللهاخللها  المخرجالمخرج  ويحرصويحرص  ،،  الياباناليابان  فيفي

  الشجاعالشجاع  المريكيالمريكي  المجندالمجند
واحدةواحدة  برصاصةبرصاصة  ويبيدويبيد  ،،  شيءشيء  أمامهأمامه  يقفيقف  لل  الذيالذي  ،،   ! !الذكيالذكي
  الفيتناميينالفيتناميين  الجنودالجنود  آلفآلف

النهزاميةالنهزامية  الروحالروح  يغرسيغرس  ممامما  !!  !!  الفيلمالفيلم  يصورهميصورهم  كماكما  البلهاءالبلهاء
  ترىترى  التيالتي  الخائفةالخائفة

ًا  المريكيالمريكي ًاشخص لنلن  ؛؛  المعروفالمعروف  الواقعالواقع  خلفخلف  وهذاوهذا  ،،  يقهريقهر  لل  شخص
  مقبرةمقبرة  كانتكانت  فيتنامفيتنام

 .  . للمريكانللمريكان  حقيقيةحقيقية
ًا             ًاثاني خلقخلق  حسنحسن  يعكسيعكس  الحربيةالحربية  للفلمللفلم  العامالعام  الطابعالطابع  ::  ثاني

  يجمعيجمع  أنهأنه  وكيفوكيف  ،،  المجندالمجند

طفلطفل  إنقاذإنقاذ  سبيلسبيل  فيفي  للموتللموت  نفسهنفسه  ويعرضويعرض  ،،! !   والرأفةوالرأفة  القوةالقوة
  بلبل  وهذاوهذا ..  .. عجوزعجوز  أوأو

استفهاماستفهام  علمةعلمة  سيغرسسيغرس  أنهأنه  إلىإلى  إضافةإضافة  ،،  الواقعالواقع  ينافيينافي  شكشك
  فيفي  بحجمهابحجمها  يستهانيستهان  لل

القيمالقيم  وهذهوهذه  النبلالنبل  بهذابهذا  الشخصالشخص  هذاهذا  دامدام  فمافما  ....  الطفلالطفل  نفسنفس
  فلماذافلماذا  ،،  والخلقياتوالخلقيات

شكشك  بلبل  وهذاوهذا ..  .. المسلمينالمسلمين  منمن  كثيركثير  منمن  أفضلأفضل  إنهإنه !  ! ؟؟  نكرههنكرهه
  الولءالولء  مبادئمبادئ  يزعزعيزعزع
 .  . الصغارالصغار  نفوسنفوس  فيفي  والبراءوالبراء

ًا             ًاثالث ًا  تحملتحمل  الفلمالفلم  لهذهلهذه  الحرفيةالحرفية  العربيةالعربية  الترجمةالترجمة   : :ثالث ًاألفاظ ألفاظ
  نابيةنابية  وعباراتوعبارات  سيئةسيئة

......  اللعنةاللعنة  عليكعليك ..  .. الجحيمالجحيم  إلىإلى  اذهباذهب ..  .. اللقيطاللقيط  أيهاأيها : ( : (قبيلقبيل  منمن
  الياماليام  وبمروروبمرور  ....  ))

ًا  اللفاظاللفاظ  هذههذه  سماعسماع  يصبحيصبح ًامعتاد المشاهدينالمشاهدين  لدىلدى  معتاد
  ..  الكبارالكبار  أوأو  الصغارالصغار



ًا             ًارابع ابنهابنه  منامنا  البعضالبعض  سمعسمع  وربماوربما  ،،  الفيلمالفيلم  ببطلببطل  التأثرالتأثر  ::  رابع
  أنأن  أريدأريد :  : لهله  يقوليقول
فيفي  السلميةالسلمية  بالنماذجبالنماذج  القتداءالقتداء  يقتليقتل  وهذاوهذا  !!  رامبورامبو  مثلمثل  أصبحأصبح

  ..  الصغارالصغار  نفوسنفوس
ًا             ًاخامس كيفكيف  نرىنرى  ،،  الفيلمالفيلم  فيفي  امرأةامرأة  وجودوجود  حالةحالة  فيفي  ::  خامس
  الرجالالرجال  تصارعتصارع  أنهاأنها

ًا  والملحظوالملحظ  ،،  وتنسفوتنسف  وتقتلوتقتل ًادائم فيفي  واحدةواحدة  امرأةامرأة  وجودوجود  دائم
  كأنكأن  رجاليرجالي  عملعمل  فريقفريق
،،  وتماشيهموتماشيهم  الرجالالرجال  تحاكيتحاكي  المرأةالمرأة  وهذهوهذه  بهابها  إلإل  يتميتم  لنلن  النصرالنصر

  لهله  هذاهذا  أنأن  شكشك  ولول
المراهقةالمراهقة  سنسن  فيفي  المسلمةالمسلمة  الفتاةالفتاة  علىعلى  وبالذاتوبالذات  السيءالسيء  تأثيرهتأثيره

 . .
ًا             ًاسادس المصاحبةالمصاحبة  الموسيقىالموسيقى  لسماعلسماع  الطفالالطفال  إلفإلف  ::  سادس

  وهذهوهذه  ،،  الفيلمالفيلم  لحداثلحداث
 .  . نعلمنعلم  كماكما  دينناديننا  فيفي  محرمةمحرمة  الموسيقىالموسيقى

هذههذه  سلبياتسلبيات  منمن  كثيركثير  منمن  وقليلوقليل  ....  فيضفيض  منمن  غيضغيض  هذاهذا            
  اللهالله  فاتقوافاتقوا  ،،  الفلمالفلم

التيالتي  أكبادناأكبادنا((  ....  أبناؤناأبناؤنا  همهم  فهؤلءفهؤلء  ،،  والمهاتوالمهات  الباءالباء  أيهاأيها
..  ))الرضالرض  علىعلى  تمشيتمشي

________________________________________________

الخيرةالخيرة  الورقةالورقة
 ! !؟؟  متىمتى  إلىإلى  القربىالقربى  ذويذوي  وظلموظلم

العويمرالعويمر  أحمدأحمد

والنقدوالنقد  ،،  المعلبةالمعلبة  والتهاماتوالتهامات  ،،  الظالمةالظالمة  الهجماتالهجمات  تشنتشن  أنأن            
ِلى  النزيهالنزيه  غيرغير ِلىع   الدعاةالدعاة  ع

قبلقبل  منمن  بخاصةبخاصة  السلميةالسلمية  والجماعاتوالجماعات  ،،  بعامةبعامة  اللهالله  إلىإلى
  والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود

بشتىبشتى  العربيالعربي  اليساراليسار((  الموتورينالموتورين  وأذنابهموأذنابهم  والماركسيينوالماركسيين
  الدعاةالدعاة  فيفي  والقولوالقول  ،،  ))فئاتهفئاته
ممامما  معروفمعروف  هوهو  ماما  والفتراءوالفتراء  والكذبوالكذب  التجنيالتجني  منمن  اللهالله  إلىإلى

  بهبه  ويسودونويسودون  يتقيؤونهيتقيؤونه
منمن  والشيءوالشيء  ؛؛  ومنتظرومنتظر  معلوممعلوم  ذلكذلك  كلكل  ،،  يوميوم  كلكل  الصفحاتالصفحات

  ..  يستغربيستغرب  لل  معدنهمعدنه
منمن  اللهالله  إلىإلى  الدعاةالدعاة  منمن  كثيركثير  فيفي  التشكيكالتشكيك  يتطرقيتطرق  أنأن  أماأما            
  أهلأهل  منمن  نفرنفر  قبلقبل

ولول  يتوقعيتوقع  لل  ماما  فهذافهذا  ،،  بالبنانبالبنان  إليهمإليهم  يشاريشار  وممنوممن  السلمالسلم
 :    :   منهامنها      ،،  لسبابلسباب  أحدأحد  بالبال  علىعلى  يخطريخطر
،،  والتقوىوالتقوى  البرالبر  علىعلى  التعاونالتعاون  إلىإلى  يدعويدعو  السلمالسلم  أنأن* *             

  علىعلى  التعاونالتعاون  عنعن  وينهىوينهى
 .  . والعدوانوالعدوان  الثمالثم



فكيففكيف  ،،  الناسالناس  آحادآحاد  معمع  مقبولمقبول  غيرغير  الحكامالحكام  فيفي  التعميمالتعميم  **            
      !!  ؟؟  اللهالله  إلىإلى  الدعاةالدعاة  معمع

واحدواحد  خندقخندق  فيفي  أنهمأنهم  الشانئينالشانئين  أولئكأولئك  ببالببال  خطرخطر  وهلوهل  **            
      بالدعوةبالدعوة  المتربصينالمتربصين  معمع

  ؟؟  الموضوعيالموضوعي  غيرغير  هذاهذا  بنقدهمبنقدهم
معمع  فكيففكيف  ،،  العداءالعداء  معمع  حتىحتى  النصافالنصاف  إلىإلى  يدعويدعو  السلمالسلم  **            

      والدعاةوالدعاة  العلماءالعلماء

  ُكْم  َولَول ّن ُكْمَيْجِرَم ّن َنآُِن  َيْجِرَم َنآُِنَش ٍم  َش ٍمَقْو َلى  َقْو َلىَع ّ  َع ُلوا  َألَّأل ُلواَتْعِد ُلوا  َتْعِد ُلوااْعِد َأْقَرُبَأْقَرُب  ُهَوُهَو  اْعِد

ّتْقَوى ّتْقَوىِلل   ]  ]  88 :  : المائدةالمائدة[[    ِلل
ًا**             ًاوأخير المطروحالمطروح  النقدالنقد  منمن  نماذجنماذج  علىعلى  المطلعالمطلع  فإنفإن  ،،  وأخير

ًا  يلحظيلحظ ًانقد ًا  نقد ًاجيد ًا  جيد ًامتميز   متميز
غيرغير  والجتهاداتوالجتهادات  المبالغاتالمبالغات  منمن  الكثيرالكثير  يلحظيلحظ  كماكما  ،،  قليلقليل  ولكنهولكنه

  تقومتقوم  لل  التيالتي  الموفقةالموفقة
تستحقتستحق  ولول  ،،  الخلفالخلف  يسعهيسعه  ممامما  وبعضهاوبعضها  ،،  علميعلمي  أساسأساس  علىعلى

  والمفاصلةوالمفاصلة  المعاداةالمعاداة
 .  . بسببهبسببه

وقعوقع  منمن  النفسالنفس  علىعلى            مضاضةمضاضة  أشدأشد  القربيالقربي  ذويذوي  وظلموظلم
    المهندالمهند  الحسامالحسام

يخلويخلو  لل  فيهفيه  والعاملينوالعاملين  اللهالله  إلىإلى  الدعوةالدعوة  حقلحقل  أنأن  شكشك  لل            
  وسلبياتوسلبيات  أخطاءأخطاء  منمن

تلكتلك  حلحل  أنأن  غيرغير  ،،  والسلوكوالسلوك  والمنهجوالمنهج  العقيدةالعقيدة  فيفي  وملحوظاتوملحوظات
  ليسليس  وعلجهاوعلجها  المشكلتالمشكلت

الصلحالصلح  فيفي  الصادقةالصادقة  بالرغبةبالرغبة  وإنماوإنما  ،،  والتشهيروالتشهير  بالفضحبالفضح
  ثمثم  التناصحالتناصح  فيفي  والصدقوالصدق

للتدارسللتدارس  الدعاةالدعاة  فيهافيها  يجتمعيجتمع  التيالتي  العلميةالعلمية  الندواتالندوات  بعقدبعقد
ًا  والتشاوروالتشاور ًابعيد   الحزبياتالحزبيات  عنعن  بعيد
التيالتي  الدعوةالدعوة  مصلحةمصلحة  هوهو  الهدفالهدف  ليكونليكون  ،،  والتعالموالتعالم  والنانياتوالنانيات

  أصولأصول  علىعلى  مبناهامبناها
بالمعروفبالمعروف  والمروالمر  ،،  والتقوىوالتقوى  البرالبر  علىعلى  والتعاونوالتعاون  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب
  ،،  المنكرالمنكر  عنعن  والنهيوالنهي

 .  . التفرقالتفرق  وعدموعدم  اللهالله  بحبلبحبل  والعتصاموالعتصام
بعضبعض  منمن  موضوعيةموضوعية  أكثرأكثر  اللهالله  أعداءأعداء  بعضبعض  يكونيكون  أنأن  الغريبالغريب            

  إلىإلى  المنتسبينالمنتسبين
يراجعونيراجعون  الخبارالخبار  فيفي  وردورد  ماما  حسبحسب  فأولئكفأولئك  ،،  الدعوةالدعوة

  معمع  التعاملالتعامل  فيفي  خططهمخططهم
غيرغير  الحكمالحكم  فيفي  التعميمالتعميم  علىعلى  القائمةالقائمة  مناهجهممناهجهم  لنلن  السلميينالسلميين

  إلىإلى  دعوادعوا  فقدفقد  ،،  صائبةصائبة
نتائجنتائج  سوىسوى  تنتجتنتج  لملم  للسلميينللسلميين  العداوةالعداوة  لنلن  فيهافيها  النظرالنظر  إعادةإعادة
  عليهمعليهم  كبرىكبرى  سلبيةسلبية
 .  . عملئهمعملئهم  وعلىوعلى

اللهالله  إلىإلى  الدعاةالدعاة  معشرمعشر  منامنا  الموضوعيالموضوعي  النقدالنقد  يكونيكون  فهلفهل            
  وحسبوحسب  دعوتنادعوتنا  لمصلحةلمصلحة



بالصراربالصرار  بالثمبالثم  العزةالعزة  بعضنابعضنا  تأخذتأخذ  أمأم  ؟؟  دينناديننا  عليناعلينا  يمليهيمليه  ماما
  ممامما  إياهإياه  منهجهمنهجه  علىعلى

إضعافإضعاف  فيفي  ويسهمويسهم  ،،  النفوسالنفوس  ويوغرويوغر  الصفوفالصفوف  يشتتيشتت
  !!  ؟؟  الدعوةالدعوة  آثارآثار

 : :الخرالخر  كانكان  وإنوإن  ،،  المطلوبالمطلوب  هوهو  فهذافهذا  ::  الولالول  كانكان  إنإن            
  علمةعلمة  ذلكذلك  إنإن  فواللهفوالله

 .  . والعافيةوالعافية  السلمةالسلمة  اللهالله  نسألنسأل  ،،  كبرىكبرى  مرضمرض  وظاهرةوظاهرة  سوءسوء
ًا  البنيانالبنيان  يبلغيبلغ  متىمتى ًايوم يهدميهدم  وغيركوغيرك  تبنيهتبنيه  كنتكنت  إذاإذا            تمامهتمامه  يوم

   !  ! ؟؟
________________________________________________

وعونه الله بفضل تمت


