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َحل يٕٕٞع جَهٍج٠ جنكٍقحش جإلْاليٛس غٙ جنؼًم جنٓٛحْٙ جنٍْمًٙ ؾٓمًحك قرٛمٍجك يمٍ جنركمع غمٙ جنمرالو 

ضحٌٚهٛمس نٓمًِ جنكٍقمحش، يمٍ نمالل جنؼٍذٛس ٔجإلْاليٛس ٔنحٌؾٓح، نٛطؿحَٔ ذًنف يؿمٍو جقؾطٛمحٌ ػهمٗ وٌجْمس 

َٗأضٓح ٔضًٌْٕح غٙ ئ٠حٌ يؿحٌذس ٔغحتؿٛس ٔٔٚػٛس، ٔأٟٚحك وٌجْس يٍؾؼٛطٓمح جنطٛمٌٕٚس ٔجنػكٍٚمس
1

؛ نٛٛمم ئنمٗ 

جنً٘ أٚركص ضطًطغ ذّ، ٚكمحو ٚؿًمغ جنًططرؼمٌٕ جنًهطٛمٌٕ  ٔجنٌَٕ وٌجْس ػهًٛس أقػٍ، َٔظٍجك ألًْٛس جنكٌٟٕ

أَّ ق ًٚكٍ جنكىٚع ػٍ جنًٓمطؿرم جنٓٛحْمٙ ٔجقؾطًمحػٙ غمٙ ْمًِ جنمرالو، ؤٌ جنكمىٚع أٔ جألنمً ذؼمٍٛ جقػطرمحٌ 

ؤٌ ًِْ جنكٍقحش.
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يٍ وجنمم ٔذُحء ػهّٛ ضكًٍ أًْٛس ًِْ جنىٌجْس، َظٍجك نهىٌٔ جنًطًُٛ جنً٘ أٚرف ٚكطهّ ضٛحٌ ن١ جنًٗحٌقس 

جنكٍقس جإلْاليٛس، غٙ ذُٛس جنُظحو جنٓٛحْٙ جنًطٍذمٙ، ٔينمف يمٍ نمالل جَػمٍجو قٍقمس جنطٕقٛمى ٔجإلٚمالـ ذطرُمٙ 

نٛحٌ جنًٗحٌقس، ٔجنىغحع ػُمّ غمٙ يٍقهمس َيُٛمس، قحَمص ٖم٠ٍٔٓح ضٛمٍ ٔجٞمكس نمىٖ ذمحؾٙ جنؼُحٚمٍ جإلْماليٛس 

                                                           
 ٔيٍ أيػهس ًِْ جنكطحذحش ًٚكٍ جنٍؾٕع ئنٗ: 1

 1994جنٓٛحْٙ: "ٕٚش جنؿُٕخ" ضٍؾًس نٌٍٕٚ َقٍ٘، ٍَٗ ضحَٓٛػص وجٌ جنؼحنى جنػحنع، يًرؼس جنُؿحـ جنؿىٚىز جنىجٌ جنرٟٛحء، غٍجَٕٓج ذٌٕؾح، جإلْالو  -

س ٔجنُٗمٍ، جنمىجٌ قٛىٌ ئذٍجْٛى ػهٙ، أَيس جإلْالو جنٓٛحْٙ: جنؿرٓس جإلْاليٛس جنؿٕيٛس غٙ جنٕٓوجٌ ًَٕيؾح، يٍقُ جنىٌجْمحش جنٓمٕوجَٛس، وجٌ ؾ٠ٍرمس نهًرحػم -

 1991نرٟٛحء، جنًرؼس جنػحَٛس ج

 1990ػًحٌز يكًى، يٍ يظحٍْ جنههم غٙ جنكٍقحش جإلْاليٛس جنًؼحٍٚز، وجٌ جنرٍؼ جنًرؼس جنػحَٛس، ضَّٕ  -

 جذؼمس،يؿًٕػس يإنػٍٛ، جنكٍقحش جإلْاليٛس جنًؼحٍٚز غٙ جن٠ٍٕ جنؼٍذمٙ "َمىٔز غكٍٚمس"، يُٗمٌٕجش يٍقمُ وٌجْمحش جنٕقمىز جنؼٍذٛمس، ذٛمٍٔش، جنًرؼمس جنٍ -

 َٕٕٛٚ1998 

 2003يؿًٕػس يٍ جنًإنػٍٛ، جإلْاليٌٕٛ ٔجنًٓأنس جنٓٛحْٛس، يٍقُ وٌجْحش جنٕقىز جنؼٍذٛس، ذٍٛٔش، جنًرؼس جألٔنٗ َٕغًرٍ  -

ؿرم نًٓمطيؿًٕػس يٍ جنًإنػٍٛ، جنكٍقحش جإلْاليٛس ٔجنىًٚؿٍج٠ٛس، وٌجْحش غٙ جنػكٍ ٔجنًًحٌْمس، يٍقمُ وٌجْمحش جنٕقمىز جنؼٍذٛمس، ذٛمٍٔش، ْهٓمهس قطمد ج -

 1999، جنًرؼس جألٔنٗ ُٚحٍٚ 14جنؼٍذٙ 

ٍذٛمس، جنًرؼمس قٍٓ ْؼى، جألٕٚنٛس جإلْاليٛس جنؼٍذٛس جنًؼحٍٚز ذٍٛ جنُٙ جنػحذص ٔجنٕجؾغ جنًططٍٛ، ْهٓهس أ٠ٍٔقحش جنىقطٌٕجِ، يٍقُ وٌجْحش جنٕقمىز جنؼ -

 2005جألٔنٗ، يحٌِ 

 1993ظٍٚحش جنًؼٍغس ٔجنىٔنس ٔجنًؿطًغ يٕٚههٙ أقًى، ؾٍجءز ضأْٛٓٛس غٙ جنهًحخ جإلْاليٙ جألٕٚنٙ، َ -

 1998ٔ"جنًكٙ ذٍْٕجٔ"، يٌُٕٗجش جنكٍٚس، جنًرؼس جألٔنٗ، ُٚحٍٚ  أٔنٛػٙ ٌٔج، جإلْالو جنٓٛحْٙ )َٗأضّ، يكَٕحضّ، آغحؾّ( ضٍؾًس "يًٛػٗ أػٍجخ" -

 1998ؼهٕو جإلْاليٛس، ٔجقؾطًحػٛس، غٍٛؾُٛٛح ػحٌظ ٍَٛ يكًى: َظٍٚحش جنٓٛحْس جنًؿحٌَس ٔيُٓؿٛس وٌجْس جنُظى جنٓٛحْٛس جنؼٍذٛس، ؾحيؼس جن -

- Zeghal (M): Les islamistes, le défi à la Monarchie, Editions, le Fnec, Paris 2005 

- Lamchichi (A): Islam et contestation au Maghreb, L’Harmattan, Paris 1985 

- Bertrand (B): Islam et politique: approches méthodologiques inclus dans le grand Maghreb: Donnés socio-politiques 

et facteurs d’intégrations des Etats du Maghreb », 1988, P. 201-    

- Burgat (F): L’islamisme en Face, Editeur, La découverte collitentes à l’appuie islam et société, Paris 1995 

- Nicolas Beau et Catherine Graciet: Quand le Maroc sera Islamiste, éditions la découverte, Paris 2006, PP.  5-9  

جنًهمحذٍجش قٛع ضُحيص جنكطحذحش قٕل جنظحٍْز جإلْاليٛس، يح ذٍٛ يإٚى ٔيؼحٌٜ، ٔجْطى ذٓح جنطٍخ، ٌٔٚى نٓح جنؼىٚى يٍ يٍجقُ جألذكحظ، ٔضٕنمص ٔقحنمس  2

جَظٍ: ٚمالـ ( َمىٔز ٔيمإضًٍ غمٙ يٕٞمٕع ٔجقمى ْمٕ جنٛمكٕز جإلْماليٛس....120(، جنطًٕٚم جنكحيم أٔ جنؿُتٙ ألقػمٍ يمٍ )1983جأليٍٚكٛس غٙ ُْس ٔجقىز )

ػرمى   جنُػٛٓمٙ  جنؿٕ ٌٖٙ: "جنكٍقس جإلْاليٛس يٓطؿرهٓح ٌٍْٛ ذحنططٍٛجش جنؿًٌٚس، ًٍٞ جنكٍقس جإلْاليٛس ٌؤٚس يٓطؿرهٛس أٌٔجؼ غمٙ جنُؿمى جنمًجضٙ، ٔئػمىجو

 119، ٘ 1410/1989يكطرس يىذٕنٙ، 



 

  

 

 

 ػجذاٌىشٍُ ِطَغ

)جنرىٚم جنكٟحٌ٘  1976جنكٍٚى يًٛغ" ُْس جنطٙ أْٓٓح "ػرى سٍٍَخ زشوخ اٌشجَجخ اإلسالَِخ جألنٍٖ، نحٚس 

 ٔجنكٍقس يٍ أؾم جأليس(...

قمحٌ يٕٞممٕع جنكٍقمس جإلْماليٛس غممٙ جنًطمٍخ، يمحَجل غممٙ قحؾمس ئنمٗ وٌجْممس يطهٛٛمس ٔيطؼًؿممس،  غمايج

ضٕجقد ضكٕقضٓح، ٔضرحٍٚ يٕجؾػٓح، غاٌ جألًْٛس ضمُوجو ئيج قمحٌ يٕٞمٕع جنكٍقمس جإلْماليٛس ٔجنًٗمحٌقس جنٓٛحْمٛس 

ٚػٛمٍِ يمٍ ئٖمكحقش يٍ جنًٕجٞٛغ جنٍجُْس، جنطٙ يحَجنص يػطٕقس ػهمٗ جنًُٚمى يمٍ جنركمع ٔجنطًكمٛٙ. ٌضمى يمح 

يُٓؿٛممممممس ٔؾًٛٛممممممس، ضؿطٟممممممٙ ٞممممممٌٍٔز ضكممممممٍ٘ 

جنًٕٕٞػٛس ٔجنىؾس جنؼهًٛس غٙ جنطكهٛم.
3
 

 

غمممٍضى جنىٌجْمممحش جنؼهًٛمممس، جنطمممٙ ؾمممىيص غمممٙ 

يكحٔنس ٌٚمى جَمىيحؼ جنكٍقمس جإلْماليٛس غمٙ جنؼًمم 

جنٓٛحْمممٙ جنٍْمممًٙ، غممماٌ ُْمممحـ ئٖمممكحقش ضأٚمممٛهٛس 

ػًٛؿس ٚػٍْٛح ضكٕل ْمًج جنػٛمٛم يمٍ "جنمىػٕز" ئنمٗ 

"جنٓٛحْس" ذحنًًهكس جنًطٍذٛس، غٙ ظمم َظمحو ْٛحْمٙ 

نس. ٚطأّْ ػهٗ يػٕٓو ئيحٌز جنًإيٍُٛ ٔئْاليٛس جنىٔ

جأليٍ جنمً٘ جَؼكمّ ػهمٗ ٠رٛؼمس جنكٍقمس جإلْماليٛس جنًٗمحٌقس، غٓمٙ يمٍ ؾٓمس أٔنمٗ "ضطًمحْٗ" يمغ ٌضرمحش، أٔ 

جنطٛحٌجش جنُظحو ٔجنؿرٕل ذؿٕجػى جنىًٚؿٍج٠ٛس غٙ يكحٔنس ضٕغٛؿٛس، ٔضكٛٛع يٍؾؼٛطٓح، ٔيٍ ؾٓس غحَٛس جْمطرًحَٓح 

نًُمٕيؼ جنُرمٕ٘ جنمىُٚٙ، غمٙ ؤنمس وُٚٓمح جنٍْمًٙ غٙ َػّ جٌٜ ضًػم جنىٔنمس جإلْماليٛس ٔ"يكحٔنمس" ئػمحوز ئَطمحؼ ج

جإلْالو، ٌٔتٛٓٓح ٚطًطمغ ذٛمػس أيٛمٍ جنًمإيٍُٛ. جأليمٍ جنمً٘ ػؿمى ئٖمكحنٛس ئويمحؼ ٔجَهمٍج٠ جنكٍقمحش جإلْماليٛس 

 وجنم جألَظًس جنطٙ ضككًٓح.

 ُْكحٔل يؿحٌذس ًْج جنًٕٕٞع يمٍ نمالل ٌٚمى ضكهٛهمٙ نهؼًهٛمس جنطأْٛٓمٛس، ٔجنطأٚمٛهٛس نؿمٍجٌ جنًٗمحٌقس

جنٓٛحْممٛس، ْٔممٌٍٛٔز جضهممحي جنؿممٍجٌ جنٓٛحْممٙ، ٌٔٚممى يكىوجضممّ ٔنهػٛحضممّ، ٔينممف غممٙ يكحٔنممس جإلنًممحو ذحنؿٕجَممد 

                                                           
 جَظٍ ذًٓج جنهٕٛ٘: 3

- Weber Max: « Le savant et le politique », Paris 1959, PP. 79-8  

- Boudon Rymond: « L’idéologie ou l’origine des idées reçues », Fayard 1986, PP. 46- 9 

- Freund Julien: « Sociologie de max Weber », PUF, 1968. 

- Durkheim Emile: « Les règles de la méthode sociologique » , PUF, 19 édition 1977 



 

  

 

جنٗممًٕنٛس نؼًهٛممس جنًٗممحٌقس غممٙ أذؼحوْممح جنؼحيممس، ؤٌ جنٕؾممٕع غممٙ جقنطممُجل ٔجقؾطٛممحٌ ػهممٗ ػُٛممٍ أٔ ْممىظ 

يكىو.
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ٚهٛمس غمٙ ضرُمٙ جنهٛمحٌ جألٔل، ٔئيج قحَص قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚمالـ، جؾطٓمىش ٔغمؽ يؼًٛمحش نحٚمس ٔضحٌ

ٔذحنطحنٙ جؾطٛحَ جيطكحٌ جنًٌٍٔ يٍ جنًؿحل جنىُٚٙ جنمىػٕ٘ ئنمٗ جنًؿمحل جنٓٛحْمٙ، ٔذحنطمحنٙ جقَهمٍج٠ غمٙ ئ٠محٌ 

 جنؼًهٛس جنٓٛحْٛس جنًٍْٛس، ًٍٚـ جنطٓحؤل جإلٖكحنٙ جنطحنٙ.

  س ضًممٍـ ػممىز ذُممحء ػممٍ ْممًِ جإلٖممكحنٛ وَففت رؼبٍِففذ اٌسشوففخ ِففغ ِشففكٌخ اٌّشففبسوخ رك؟ففَال   ِشخؼَففخ

 ضٓحؤقش غٍػٛس:

  يممح ْممٙ جنًكممىوجش جنًٕٞممٕػٛس ٔجنًجضٛممس، جنطممٙ ْممحػىش قٍقممس جنطٕقٛممى ٔجإلٚممالـ، غممٙ ضرُممٙ يٕؾممع

 جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس؟

 يح ْٕ يٕؾػٓح يٍ جنًإْٓحش جنٓٛحْٛس ػًٕيحك؟ 

 قٛع ضى جقَطؿحل يٍ جنىػٕز ئنٗ جنٓٛحْس؟ 

 ،ٔضؿممىٚى ئؾحذممحش ذهٛممٕ٘ جنٕجؾممغ جنٓٛحْممٙ  يممح يممىٖ ضممٕغؿٓى غممٙ ضأٚممٛم جنطٛممحٌ جنًٗممحٌقس جنٓٛحْممٛس

 جنًؼحٍٚ؟

                                                           
 جَظٍ: 4

ؼًؿمس، ٗ جنههػٙ، جنًٍٗٔع جنٓٛحْٙ نهكٍقس جإلْاليٛس ذحنًطٍخ، وٌجْس يؿحٌَمس إلٖمكحقش جنػكمٍ ٔجنًًحٌْمس، ذكمع نُٛمم وذهمٕو جنىٌجْمحش جنؼهٛمح جنًيًٛػ -

 2000-1999قهٛس جنكؿٕؼ، ؾحيؼس يكًى جنهحيّ أقىجل جنٍذح٠، 

ع جنًٓمحَىز جنُؿىٚمس، ذكمع وذهمٕو جنىٌجْمحش جنؼهٛمح جنًؼًؿمس، قهٛمس جنكؿمٕؼ ؾحيؼمس ذحذح أقًى غح٠ًس جنُجٍْجء، جنٓهٕـ جنٓٛحْٙ نكمُخ جنؼىجنمس ٔجنطًُٛمس، ٔيٕؾم -

 2000-1999يكًى جنهحيّ جنٍذح٠، 

ؾحيؼس جنكٓمٍ جنػمحَٙ، يؿطىٌ ٌٖٛى، جنكٍقس جقْاليٛس ٔئٖكحنٛس جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس، ٌْحنس نُٛم وذهٕو جنىٌجْحش جنؼهٛح جنًؼؿس غٙ ػهى جنٓٛحْس، قهٛس جنكؿٕؼ  -

 2002ء جنرٟٛح

، يُٗممٌٕجش جنػٍؾممحٌ، جنممىجٌ 3غٍٚممى جألَٛممحٌ٘، جنػؿممٌٕ جنٓٛحْممٙ نهكٍقممس جإلْمماليٛس ذممحنًطٍخ، وٌجْممس غممٙ جنطممىجغغ جقؾطًممحػٙ، ْهٓممهس جنطممٍش نكممى ٌؾممى  -

 74-71 ٘ جنرٟٛحء، يًرؼس جنُؿحـ جنؿىٚىز، ٘

- Aourid (H): Le substrat culturel des mouvements de contestation au Maroc, Analyse des discours islamiste et 

amazighe, Thèse de doctorat d’Etat, Faculté des sciences juridique, économiques et sociales, Rabat , 1999 

- Zeghal (M): Les islamistes, le défi à la Monarchie, ibid., PP. 189-  5 

- Tozy (M): Monarchie et islam politique au Maroc, presse de sciences politiques, ibid. 1999 

- Olivier (R): L’echec de l’islam politique, Paris, édition de Seuil, 1997 



 

  

 

  ْم جنكٍقس جإلْاليٛس جنًٗحٌقس وجغؼص ػٍ ٌٍٞٔز جنهٍٔؼ ئنٗ جنٓمحقس جنٓٛحْمٛس ٔضرُمٙ نٛمحٌ جنؼًمم

 جنٓٛحْٙ جنٓهًٙ، ذؼىيح جؾطُؼص ذؼىو ٕٚجذٛس جنًُٓؽ جقَؿالذٙ ٔجنؼًم جنٍٓ٘؟

 ٛس غٙ جنطأٚٛم نهٛحٌ جنًٗحٌقس؟ ئْاليٕٛ جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس أذحَٕج ػٍ ذٍضًحضٛس ٔٔجؾؼ 

 اٌّولت اإلٍدبثٌ ِٓ اٌّشبسوخ/رشخَر اٌّشبسوخ  ٔمذ اٌّمبطؼخ 

ػٍظ نٛحٌ جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس نالغحك ْٛحْٛحك ٔئٚىٕٚنٕؾٛحك ذٍٛ ضٛمحٌجش جنكٍقمس جإلْماليٛس ٚطؼهمؽ ذؿمىٔجْح 

ٔيكممىوجضٓح ٖٔمم٠ٍٔٓح، ٔقممًنف ؾممىجقك غؿٓٛممحك ذممٍٛ جإلْمماليٍٛٛ قممٕل يممىٖ ٖممٍػٛس جنؼًممم جنٓٛحْممٙ، ْٔممم ًٚكممٍ 

نىٍٚ ٔؾًؼٛحضّ، ٔيٍ غًمس ٚكمٍو جقنمطالظ جػطرحٌِ يٍ جنًٓحتم جقػطؿحوٚس، ٔجألقٕجل جنىُٚٛس جنطٙ ضطؼهؽ ذػٕجذص ج

قٕنٓممح؟ أو أَٓممح يٓممأنس جؾطٓحوٚممس ٚطكػممم جنؿٓممى جنرٗممٍ٘ ذطؿٍٚممٍ ٖممٍػٛطٓح غممٙ ٞممٕء جنًٕجََممس ذممٍٛ جنًٛممحنف 

ٔجنًػحْى؟
5
 

  ٍ م ِٟ ؟فالذ اٌافب ًٚٓطك
6
غممٙ قطحذمّ "يىجٌْمس قممٕل جنؼًمم جنٓٛحْمٙ يممٍ يُظمٌٕ ٖمٍػٙ"، جؾطٓممحوجش  

ًِ "جقؾطٓحوجش جنطمٙ جْمطُى ػهٛٓمح ٔٔجٌَ ذُٛٓمح ضٛمحٌ جنًٗمحٌقس يمٍ وجنمم جنًهطهػٍٛ قٕل جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس، ْ

 جنكٍقس جإلْاليٛس. 

 غٓكًج، أٌٔو جنػٍٚؽ جألٔل جنٍجغٝ نهؼًم جنٓٛحْٙ غٙ ئ٠حٌ جؾطٓحوجضّ" جألونس ٔجنكؿؽ جٜضٛس: -

 ٍٛأٌ جنرٍنًحَممحش يؿممحنّ ٖممٍقٛس ؾحيممص ػهممٗ جضطٛممحخ جنكممؽ غممٙ جنطٗممٍٚغ جنًًهممؽ...، ئي ق غممٍؼ ذمم 

 جنٍٗـ غٙ جنككى، ٔذٍٛ جنٍٗـ غٙ جنؼرحوز، نًنف غحألٚم غٙ ًِْ جنًؿحنّ ْٕ جقؾطُحخ.

  ٍيح ٚطؼٍٜ نّ جنؼٟٕ ذىجٚس جنطكحؾّ ذًِٓ جنًؿحنّ، يٍ جنؿٓى ػهٗ جقطٍجو جنىْطٌٕ ٔجنؿٕجٍَٛ، ٔغٛٓح ي

 جنكػٍ ٔجنٍٗـ يح ُٚحؾٝ جإلْالو.

 جنؼحيس يٍ جأليس ذاٞػحء جنٗمٍػٛس ػهمٗ يح ٚطًُّٟ ينف يٍ جنطىنّٛ ػهٗ ذؿٛس أػٟحء جنًؿهّ، ٔػه ٗ

 ًِْ جألٔٞحع جنٍٗقٛس، ٔجإلؾٍجٌ ذٓح ػهٗ جنؿًهس.

 .ٌيح ٚطًُّٟ جنىنٕل ئنٗ ًِْ جنًؿحنّ يٍ يٕجقز جنظحنًٍٛ، ْٔٙ يكٍيس ذُٙ جنؿٍآ 

                                                           
 4، يًرؼس جنُؿحـ جنؿىٚىز، ٘ 1، ٌْحنس جنٛكٕز ِذاسسخ زوي اٌؼًّ اٌشَبسٌ ِٓ ِٕظوس ششػٌٚالـ جنٛحٔ٘،  :جَظٍ 5

ٍٚـ نُح ذّ ػىو يٍ أػٟحء قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ، أقى جنًٍجؾمغ جألٔنٛمس ٔجألْحْمٛس جنمً٘ ضمى جقْمطُحو ئنٛٓمح غمٙ جنطٛمحٌ قٛع ٚؼى ًْج جنكطحخ قٓد يح  6

 يُٓؽ جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس.



 

  

 

  يهحنػس جنًؼٕٓو غٙ وػٕز جنٍْم ٔجنٛرٍ ػهٗ جأليٖ، ٔجنؿٓحو غٙ ْرٛم   ٠ٔحػس جنمًٍٚ قػمٍٔج، ذًمح

  غٙ ذؼٝ جأليٌٕ، ْٕٔ ذحخ يٍ أذٕجخ جنٍوز.أَُل  

  ئٌ يح ٚؿحو يٍ جنٍٗٚؼس ذًٓج جنًٍٚؽ، ق ٚكٌٕ يؼطرٍجك ٍٖػحك ألٌ جنًؿٕٛو جقنطمُجو ذٓمًِ جنٗمٍٚؼس وُٚمحك

. ٔضؿٍذحك، ق يؿٍو جقنطُجو ذٓح ؾحََٕحك ٔؾٟحءك
7

 

 جنٟٕجذ١ جنطٙ قىوْح جنػٍٚؽ جنػحَٙ جنًإٚى نالٖططحل ذحنؼًم جنٓٛحْٙ غٓٙ قحٜضٙ: أيح -

 .ئؾحيس جنكؿس، َٔؿم ؾٟٛس جنطٕقٛى ٌْٔحنس جإلْالو ئنٗ ًِْ جنًٕجؾغ 

 .ئؾحيس يح ًٚكٍ ئؾحيطّ يٍ أقكحو جنٍٗٚؼس، ٔجنكٛهٕنس ؤٌ يُٚى يٍ جإلٞحػس نًح ذؿٙ يُٓح 

 ُٓػٍ جنًُكٍ، ٔينف ذًكحٌذس جنػٓحو، ٔقٗع ٌيَِٕ، ٔضؼؿرٓى غٙ جنؿٛحو ذٕجؾد جأليٍ ذحنًؼٍٔظ ٔجن ٙ

 يهطهع جنًٕجؾغ غٙ ئ٠حٌ يٍ جأليٍ جنُٓرٙ جنً٘ ضهٕنّ جنكٛحَس جنرٍنًحَٛس.

 .ّٛضكٛٛم ذؼٝ جنًٛحنف نهؼًم جنٓٛحْٙ، ٔوغغ أٔ ضؿهٛم ذؼٝ جنًظحنى جنطٙ ضؿغ ػه
8

 

جنٓٛحْٙ، ٔجقَهٍج٠ غّٛ، نٕق ينف قَطػص  نًنف غاٌ جقنطُجو ذطكؿٛؽ ًِْ جألْىجظ ٚإ٠ٍ يٍٗٔػٛس جنؼًم

جنطحٚس يٍ جنؿٛحو ذّ.
9
 

  فىَت ٍفشش هزا االخزالف فٌ اٌّولت ِٓ اٌّشبسوخ اٌشَبسَخ 

" غٙ يٓمحٌْح جنكٍقمٙ ئنمٗ يٍجؾؼمحش قرمٍٖ نلْمّ جنطمٙ قحَمص ضؿمٕو زشوخ اٌزوزَذ  اإل؟الذػًىش "

مٍـ جنٓمإجل قمٕل جألْمّ جنُظٍٚمس جنطمٙ ػهٛٓح يٍ جنُحقٛس جنًًْرٛمس، ٔجنٓٛحْمٛس، ضأْٛٓمحك ػهمٗ ْمًج  جنطٛمٌٕ، ًٚ 

جْطُىش ئنٛٓح جنكٍقس غٙ ذهٌٕز نًحخ ئٚالقٙ غٙ أغؽ ذهمٌٕز قٍقمس ئْماليٛس "ضطًمحْٗ" يمغ جنطٛمحٌجش جنُظمحو 

 ٔضطؼحٕٚ يغ أضهد يكَٕحضّ؟

                                                           
 5-4 ٘ ، جنًٍؾغ جنٓحذؽ َػّٓ، ِ٘ذاسسخ زوي اٌؼًّ اٌشَبسٌ ِٓ ِٕظوس ششػٌٚالـ جنٛحٔ٘،  7

ف ئنمٗ ضكؿٛؿٓمح يمٍ نمالل جنًٗمحٌقس غمٙ جنؼًمم جنٓٛحْمٙ، ئق أٌ ينمف ق ُٚػمٙ ٔؾمٕو ذؼمٝ جألْمىجظ جنػحَٕٚمس، ًْج ػهٗ يٓطٕٖ جألْىجظ جنكرٍٖ جنطمٙ ضًًم 8

ًٍؾممغ قمحنطًٍِ ػهمٗ جنؼًممم جنٓٛحْمٙ، ٔضكممٍٕٚ جنكػمحءجش ٔجأل٠مٍ، ٔضٕظٛممع جنكٛمحَس جنطممٙ ٚطٛكٓمح ْمًج جنؼًممم غمٙ ضرهٛممص جنمىػٕز، جَظمٍ ٚممالـ جنٛمحٔ٘، جن

 33-32 ٘جنٓحذؽ، ٘ 

 33-32٘ ، جنًٍؾغ جنٓحذؽ َػّٓ، ٘ ٚالـ جنٛحٔ٘ 9



 

  

 

 

ؾًؼص ذٍٛ يكَٕحش يهطهػس ٔيطُٕػمس يًمح جَؼكمّ "رؼذدٍخ" غأْى يح يُٛ ؾٛحوز قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ 

ئٚؿحذحك ػهٗ أوذٛحضٓح، ٔؾؼهٓح ضٗكم غٙ يؿًهٓح يؿٕٓوجك يطٕجٚالك ٔظع "َظٍٚس أذٙ ئْكحؼ جنٗمح٠رٙ" غمٙ جنػؿمّ 

جنًؿحٚى٘ غٙ نىيس َٕع يٍ جنرٍضًحضٛس جنٓٛحْٛس.
10
 

نٓٛحْٛس ٚكٛم ئنٗ ٌٍٞٔز ًْج جنطكٍـ، جنًًُٓؽ َكٕ ضٕظٛع جنػؿحغس جإلْاليٛس غٙ "ٍٖػُس جنًٍجؾؼحش ج

 جنطًُٛٛ ذٍٛ يًُؿٍٛ ٚطككًحٌ غٙ أوذٛحش جنهًحخ جإلْاليٙ":

 ،يًُؽ ضًَػم جنؿٛى جنطٙ ٚإيٍ ذٓح جإلْاليٌٕٛ، ٔجنًٓحنف جنطٙ ٚٓطؼًهَٕٓح غٙ ينف 

 .ٔيًُؽ ضكٍقٓى غٙ جنًؿطًغ 

جغٙ )...(، غؼهٗ جنًٓطٕٖ جألٔل، َؿى جنطؿهٛحش "جنًحٕٞٚس"، أيح يًُمؽ جنطكمٍـ غٓمٕ يًُمؽ ػٛمٍ٘ قمى

غًممٍ يًٛممُجش جنكطحذممحش جإلْمماليٛس أٔ جنهًممحخ جإلْمماليٙ، أٌ جنػحػممم جإلْمماليٙ ٚؼًممٙ نُػٓممّ قممؽ ئػممحوز ئَطممحؼ 

جنطٍجظ جإلْاليٙ ذأؤجضّ جنهحٚس.
11
 

غكٛع ئيٌ ًٚكٍ ؾٍجءز ًِْ جأل٠ٍٔقس وجنم أوذٛحش "قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ" غمٙ جًَالؾٓمح يمٍ جنٕجؾمغ 

 ئٚالقٛس جػطًحوجك ػهٗ جنػكٍ جنًؿحٚى٘، ٔغؿّ جنًٗحٌقس؟جنٍجٍْ، نٛٛحضس ئٚىٕٚنٕؾٛح 

جٌضكُش جنكٍقس غٙ ؾٍجٌْح جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس ػهٗ جؾطٓحوجش جنؼىٚى يٍ جنػطحٖٔ جنػؿٓٛس نطرٍٍٚ ٔئذٍجَ  -

يممىٖ ٖممٍػٛس ْممًِ جنًٗممحٌقس، َٔٓطكٟممٍ غممٙ ْممًج جنٓممٛحؼ يؿًٕػممس يممٍ جنؿٕجػممى جنًٓطٗممػس يممٍ جؾطٓممحوجش أقممى 

نهطؼحيمم يمغ جنؼًمم جنٓٛحْمٙ  "اثٓ رََّخ"نًٗحٌقس )ْؼى جنىٍٚ جنؼػًحَٙ( ٔجنًٓطؿحز يٍ غؿّ "ؾٛحوجش" ضٛحٌ ن١ ج

 ٔجنًطًػهس غٙ:

                                                           
1  Tozy (M): Monarchie et islam politique au Maroc, Paris presse de sciences politiques, 2ème édition 1999 

 16، ٘ 1997ضٗص  28ذطحٌٚم  263ضٍٛٚف يكًى جنًَٕ٘ نؿٍٚىز جنٍجٚس، ػىو  11



 

  

 

  .ق وػٕز ذىٌٔ غؿّ، ينف أَّ يٍ ذىٚٓٛحش جنٍٗع أٌ ٚؿؼم جنؼهى ٠ٍٖحك نكم ػًم ٚحنف 

 .جنؼًم جنٓٛحْٙ يؿحل قكى ٔيؿحٚى ق يؿحل ضؼرى 

 جٌٜجء. جنؼًم جنٓٛحْٙ يؿحل نالؾطٓحو ٔجنطالظ 

 .جنؼًم جنٓٛحْٙ يؿحل نطٍؾٛف جنٍجؾف يٍ جنًٛحنف ٔوٌء جنًػحْى
12

 

غٓكًج، ٔئوٌجقحك يمٍ قٍقمس جنطٕقٛمى ٔجإلٚمالـ أًْٛمس جنؼًمم جنٓٛحْمٙ غمٙ جنططٛٛمٍ جقؾطًمحػٙ ئنمٗ ؾحَمد 

َٛس، قٛع جنؼٕجيم جنطٍذٕٚس ٔجنػؿحغٛس ٔجنىػٕٚس، ؾحء جقؾطُحع ذحنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس، ٔجنؼًم غٙ ظم جنٍٗػٛس جنؿحَٕ

: "قٛع َٗحٌـ َٛرف يكٍُٛٛ ذحنؿحٌَٕ ػٕٜ أٌ َرؿٗ نحٌؾّ، َٔكمٌٕ قحٞمٍٍٚ ػجذ اإلٌه ثٓ وَشاٍْٚـ 

غٙ يٍجقُ جنؿٍجٌ ػٕٜ أٌ َرؿٗ نحٌؾّ، َٔكٌٕ قحٍٍٞٚ ػٕٜ أٌ ضٍٛـ ذٍأٚف ٔق ٚكحو ًٚٓؼف ئق جنؿهٛم 

يٍ جنُحِ، غاٌ ْٔحتم جإلػالو ضًٍٟ ئنٗ قًم ٌأٚف ئنٗ قم جنًؿطًغ".
13
 

)جنًُظٍ جإلٚىٕٚنٕؾٙ نهكٍقس( غٙ ًْج جنٛىو "ق ٚؼىو جنًًُؿمحٌ، يًُمؽ جنًٗمحٌقس،  ِسّذ ٍزَُٛع ٟٔٚ

ٔيًُؽ جنؼُنس ٔجنًؿح٠ؼس يٍ أونس جنٍٗع جنكُٛع، ٔجنًٗكهس جنٕٛو ْٙ غٙ ؾٍْْٕح يٗكهس ضُُٚمم نٓمًج جنػؿمّ غمٙ 

ٔجؾغ جأليس جإلْاليٛس ٔػهٗ ًِْ جنكحنس أٔ ضهف".
14
 

 ؤطش  رسذد ِولت اٌسشوخ ِٓ اٌّشبسوخ فّب هٌ اٌخٍفَبد اٌزٌ ر 

يٍ جنٛؼٕذس أٌ َؼًٙ ضػٍٓٛجك ٖحيالك نًِٓ جإلٖمكحنٛس، ألٌ جنػحػمم جنٓٛحْمٙ ؾمى ٚؼمٙ قؿٛؿمس يٕؾػمّ، ئق أَمّ 

ٓمطرًُس، ٔق ٚٓمطًٛغ  ٚىٌـ جألذؼحو جنًٍؾؼٛس جنؼًٛؿس جنطٙ قىوضمّ، قًمح أٌ جألْمىجظ جنكؿٛؿٛمس نًٕؾػمّ ؾمى ضكمٌٕ ي 

 نكَٕٓح ضًطُؼ ذحنؿٛى ٔجنًؼحٍٚٛ ٔجنًؼطؿىجش جنطٙ ٚإيٍ ذٓح.جنػحػم جنطٍٛٚف ذٓح 

غحنًٍؾؼٛس جنػكٍٚس جنطٙ ضرُحْح جنطٛحٌ جإلْاليٙ جإلٚالقٙ، ضإ٠ٍ ذؿالء جنًٕؾع جإلٚؿحذٙ يٍ جنًٗحٌقس، 

غٙ ئ٠حٌ ٌؤٚس ٔجؾؼٛس ضٓطُى ػهٗ غكٍ ْٛحْٙ جػطىجنٙ ٔجع قؿٛؿمس ئٖمكحنٛس جنٓمهًس، ؤٌ أٌ َ طػمم أٟٚمحك جنًكحَمس 

ؾطًحػٛس نهؼىٚى يٍ ٌيَْٕمح ٔؾٛحوٚٛٓمح، ٔجنطمٙ ق ٚٓمؼٓح ئق أٌ ضٗمؿغ ػهمٗ يٕؾمع جنًٗمحٌقس، ٔجنمىغغ ذمّ ئنمٗ جق

                                                           
 13-8٘  ، يٌُٕٗجش جنػٍؾحٌ، 29٘، ْهٓهس جنكٕجٌ شَخ اإلسالَ اثٓ رََّخاٌّشبسوخ اٌشَبسَخ فٌ فمه ْؼى جنىٍٚ جنؼػًحَٙ،  12

 70، ْهٓهس جنطٍش نكى، يٌُٕٗجش جنػٍؾحٌ، ٘ اٌسشوخ اإلسالَِخ  إشىبٌَخ إٌّهح ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ، 13

 38-37، ٘ ٘ 1994، ََٕرٍ 34"جإلْاليٌٕٛ ٔجنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس"، يؿهس جنػٍؾحٌ، جنؼىو  يكًى ٚطٛى، 14



 

  

 

جأليحو، غٙ ئ٠حٌ َٓؽ جنطٛحٌ جإلْاليٙ جنًؼطىل، ٔجنٗمٍٚكس جنطمٙ ًٚػهٓمح غمٙ جنركمع ػمٍ يٕجؾمغ ْٛحْمٛس/جؾطًحػٛس 

س.ظهص "يرؼىز" ػُٓح غٙ ظم َظحو ْٛحْٙ ٍٚجؾد ٕٔٚؾّ جنهؼرس جنٓٛحْٛ
15
 

"غًًُؽ جنًٗحٌقس جنٓٛحْٛس ْٕ ٌٍٞٔز قذى يُٓح، غٙ ظم جَطٗحٌ ؾٛى جنؼهًُمس ٔئؾٛمحء جنمىٍٚ يمٍ ٠مٍظ 

جنؿٕٖ جنًُحٔتس ػرٍ جنؼىٚى يٍ جنًإْٓحش"، ٔضطٟف ؤجغمغ جقنطٛمحٌ أٟٚمح غمٙ يمح نهٛمّ يكًمى ٚطمٛى غمٙ ؾٕنمّ: 

 جػطرحٌجش قىوْح قحنطحنٙ: "ٔجنًطأيم غٙ يًُؽ جنٍغٝ، ٚؿى أَّ ضٍٛ يٍؾٕـ غٙ ظٍٔغُح جنٍجُْس، نؼىز

: ئٌ جقَٓمممكحخ يمممٍ جنٓمممحقس جنٓٛحْمممٛس ٔضرُمممٙ يًُمممؽ جنمممٍغٝ ٚمممٍٚف نٛمممٕو جنكٍقمممس االػزجفففبس ا  ي -

جإلْمماليٛس، ٔئنممالء جنٓممحقس ٚٓممحْى غممٙ ئقكممحو ؾرٟممس جنطًٓممٕٛ، ٔينممف يممح ٍٚٚممىِ جنًطؼهًُممٌٕ ٔأٚممكحخ جألْممٕجء 

 حٍْ ٔجنرح٠ٍ.ٔجنًُحغغ جنٓٛحْٛس، يًٍ ٚهحًٌٕٚ جنكٍقس جإلْاليٛس غٙ جنظ

: ْٕ أٌ ٌغٝ جنًٗحٌقس ٚؿهد جنؼالؾس يٍ جنًهحنًس ئنٗ جنًؿح٠ؼس، غحألٚم غٙ جنطٛمٌٕ االػزجبس اٌثبٌٔ -

جإلْاليٙ ْٕ جنهٍٔؼ ئنٗ جنُحِ، ٔجأليٍ ذحنًؼٍٔظ ٔجنُٓٙ ػٍ جنًُكٍ، ٔجنىػٕز ئنٗ جنهٍٛ نؿٕنمّ ضؼمحنٗ "قُمطى 

ُكٍ".نٍٛ أيس أنٍؾص نهُحِ ضأئٌٍ ذحنًؼٍٔظ ٔضٌُٕٓ ػٍ جنً
16
ٔقًنف ٌذ١ جنؼالؾحش ذحنُحِ ٔجنطؼٍظ ػهٗ  

جأليى ٔجنٗؼٕخ "ٚح أٚٓح جنُحِ ئَح نهؿُحقى يٍ يقٍ ٔأَػٗ، ٔؾؼهُحقى ٖؼٕذحك ٔؾرحتم نطؼحٌغٕج، ئٌ أقمٍيكى ػُمى   

أضؿحقى ئٌ   ػهٛى نرٍٛ".
17
 

ء ٔؾحتٙ غٙ جنكحنس جنطٙ أيح جنًؿح٠ؼس غاؾٍجء ٔؾحتٙ ٔضأوٚرٙ ٔنّٛ أٚالك غٙ جنؼالؾس يغ جٜنٍٍٚ: ئَّ ئؾٍج

ٚرهص غٛٓح جنٟؼع ذحنػٍو أٔ جنؿًحػس ئنٗ وٌؾس ق ٚٓمطًٛغ يؼمّ ئَكمحٌ جنًُكمٍ، ٔئؾمٍجٌ جنًؼمٍٔظ أٔ ٚهٗمٗ غٛمّ 

 ػهٗ وُّٚ.

ْٕ أٌ جنًؿح٠ؼس، ئًَح ْٙ ئؾٍجء ضأوٚرٙ جنطحٚس يُّ ئَكحٌ جنًُكٍ، غايج نى ضإش جنًؿح٠ؼمس  :االػزجبس اٌثبٌث -

جنًُكٍ، أٔ أوش ئنٗ ضطٍٛٛ ق ٚٛمم ئنمٗ قمى جنططٛٛمٍ، جنمً٘ ًٚكمٍ أٌ ٚكٛمم غمٙ قحنمس  آغحٌْح جنًٍؾٕز غٙ ضطٍٛٛ

جنًهحنًس ٔجنًٗحٌقس أٔ أوش ئنمٗ ػكمّ ينمف، أ٘ جضٓمحع وجتمٍز جنٛمالـ ٔجنًؼمٍٔظ، ٌٔؾكمص جنًٗمحٌقس ػهمٗ 

 جنًؿح٠ؼس...

                                                           
15 Voir, Gubertafand (B): « Le système politique Marocain », éd. L’Harmattan, Paris 199  

 110ٌْٕز آل ػًٍجٌ، جٜٚس  16
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نًٓمإٔنٛحش نمّٛ : ْمٕ أٌ جنًٗمحٌقس جنٓٛحْمٛس ٔيمح ؾمى ضمإو٘ ئنٛمّ يمٍ ضمٕنٙ جنٕقٚمحش ٔجاالػزجبس اٌشاثغ -

ٚٗط٠ٍ غٛٓح أٌ ٚؿٛى غٛٓح جنًٓهى جنؼىل قهّ، ٔجإلٚالـ قهّ، ٔٚؿمٛى جنًؼمٍٔظ ٔٚرًمم جنًُكمٍ قهمّ. ئٌ جنٓمىظ يمٍ 

جنًٗممحٌقس ؾممى ٚكممٌٕ ْممٕ ضهػٛممع جنًػحْممى ٔجنطؿهٛممم يُٓممح، ٔينممف ٚؼُممٙ جقطًممحل ذؼممٝ جنًػحْممى نحٚممس، ئيج قحَممص 

يمس جنمرؼٝ يمٍ جنػحَٛمس، ٔق يؼُمٗ ذًمح ٚمٍٔؼ ػهمٗ أنٓمُس جنًٛحنف ق ضُػف ػٍ ذؼٝ جنًػحْى، ٔئؾحيس جألٔنمٗ ئؾح

ذؼٝ جإلْاليٍٛٛ يٍ أٌ جنًٗحٌقس غٙ ٔجؾغ غحْى ْٕ ضُقٛس نًنف جنٕجؾغ، غماٌ ينمف قمالو ق ٚٓمطُى ئنمٗ جػطرمحٌجش 

ٍٖػٛس، ئي جنًؼطرٍ غٙ جنٍٗع جنُٛحش، ٔجنًؿحٚى جنطٙ ٚىنم ذٓح جإلَٓحٌ غٙ جنًإْٓحش جنطٙ غٛٓح غٓحو، ٔجنًؼطرٍ 

نٍٗع أٟٚحك يؿىجٌ يح ٚىغغ يٍ جنًػحْى ٔيؿىجٌ يح ٚؿهد يٍ جنًٛحنف...".غٙ ج
18
 

" ئنٗ ضرُمٙ ٔضمٍؾٛف قػمس جنًٗمحٌقس زشوخ اٌزوزَذ  اإل؟الذًِْ أْى جقػطرحٌجش جنطٍؾٛكٛس جنطٙ وغؼص "

قمًنف  جنٓٛحْٛس ػهٗ جنًؿح٠ؼس جنٓٛحْٛس، ٔينف جًَالؾحك يمٍ غؿمّ جنًٕجََمس جنًٍضرًمس ذحنؿحَمد جنٗمٍػٙ، ٔجًَالؾمحك 

 يٍ ؾٍجءز نهٕجؾغ جنًٕٕٞػٙ.

 

 اٌزكسَس إٌظشً  اٌؼٌٍّ ٌخَبس اٌّشبسوخ 

ٚ كٛهُح ًْج جنًٕٕٞع ػهٗ ٠ٍـ ْإجل ئٖكحنٙ، ْٕ يح ْمٙ جنمىققش جنًػحًْٛٛمس ٔجنٗمٍػٛس جنطمٙ جْمطُىش 

أوذٛحضٓح ػهٛٓح قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ، نطأّْٛ ٔضأٚٛم نٛحٌ جنًٗحٌقس، ذحػطرحٌْح قٍقسك وُٚٛسك، ضًُهؽ قٓد 

يٍ يٍؾؼٛس جنكطحخ ٔجنُٓس
19

 ، ٔجنكحل أَٓح يٍؾؼٛس يٗطٍقس ذٍٛ ضٛحٌجش جإلْالو جنٓٛحْٙ؟

                                                           
 1997، ُْس 251يكًى ٚطٛى، َظٍجش غٙ غؿّ جنًٗحٌقس ٔجنًؿح٠ؼس، ؾٍٚىز جنٍجٚس، ػىو  18
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" ٔقطمٗ خّؼَفخ اٌدّبػفخ اإلسفالَِخغكٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ نى ضطٕجٌ ـ يًُ ضأْٛٓمٓح جألٔل غمٙ ئ٠محٌ "

ػٓممح، ذممم جنطؼرٛممٍ ٚممٌٍٛٔضٓح قٍقممس جإلٚممالـ ٔجنطؿىٚممى ـ نكظممس غممٙ يٍجؾؼممس ٠ٍٔقحضٓممح جنُظٍٚممس ٔضهٛممٍٛ يٕجؾ

ذانكحقٛممس ػممٍ ٌضرطٓممح غممٙ جقَهممٍج٠ غممٙ ئ٠ممحٌ ْٛحْممٙ ٚإْهٓممح نالَممىيحؼ غممٙ جنؼًهٛممس جنٓٛحْممٛس جنٍْممًٛس، ػرممٍ 

جنًٗحٌقس ٔجنطػحػم، ٔذحنطحنٙ جقَطؿحل يٍ يٍقهس جنؿًٛؼس جنطُظًٛٛس يغ أْهٕخ جنٓمٍٚس ٔجنؼُنمس جنمً٘ ٠رؼٓمح غمٙ 

ذىجٚطٓح.
20
 

َّٓى ينف ػرٍ ئؾًحع جنًإٍْٓٛ ػهٗ  جنؿًٛؼس يغ يح ًْٙ يٍقهمس جنٗمرٛرس جإلْماليٛس، ٔضكػٛمع جنكطحذمحش ضؿ

جنًؼرٍز ػٍ ٠ٍٔقحش َظٍٚس، ضإّْ نًػٕٓو جإلٚالـ ٔجنطىٌؼ، غٙ ئ٠حٌ "يىٌْمس جنططٛٛمٍ جنكٟمحٌ٘"، جنطمٙ 

ضٕنٙ أًْٛس نهػٍو، ٔضًُهؽ يٍ "يٕؾغ جنىػٕز يٍ أؾم ضطٍٛٛ جنؿحػىز جنػكٍٚس نإلَٓحٌ"
21
جنؿحتى ػهٗ يرمىأ "أٌ    

ً ٕٓضحش جنُظٍٚمس  ق ٚطٍٛ يح ذؿٕو قطٗ ٚطٍٛٔج يح ذأَػٓٓى"، ٔألؾم ضكؿٛؽ ًِْ جألْىجظ قحٔنص جنكٍقس ئٚؿحو جن

ٔجنؼًهٛس نًنف، ذىءجك ذؿرٕل جنىًٚؿٍج٠ٛس، ٔجنطؼىوٚس جنٓٛحْٛس ذم جقؾطٓمحو غمٙ جنطأٚمٛم نٓمح يمٍ يًُهمؽ "جنٗمٌٕٖ 

 جنٓٛحْٛس".

جنٓٛحْٙ جنًطٍذمٙ، ٔجنؿرمٕل ذحنًهكٛمس جنىْمطٌٕٚس جنكحقًمس،  ْكًج، غاٌ جنًٕؾع جقٚؿحذٙ يٍ ٍٖػٛس جنُظحو

جنؿحتًس ػهٗ أّْ يٍؾؼٛس وُٚٛس ضهىو غٙ أؾٛٗ قحقضّ يٕجؾع جنكٍقس، ذم ٚؼى قؿالك يٓطػًٍجك غّٛ ٔيٓطُىجك ػهّٛ 

غٙ ئ٠حٌ ْؼٛٓح، نؿؼم جنىٍٚ جألْحِ جنًٍؾؼمٙ نكمم ضٗمٍٚغ ؾمحََٕٙ، ذحػطرمحٌ أٌ جنىٔنمس جإلْماليٛس غمٙ جنًطمٍخ 

ٍٚحك ٔوْطٌٕٚحك ؾحتًس. أقىش ينف ؾم جنًٍجؾؼحش جنُظٍٚمس جنطمٙ ؾحيمص ذٓمح، قًمىنم نهًٛمحنكس أٔ ضأْمّٛ ينمف َظ

 جنطٕجغؽ جنًُٟٙ يغ جنُظحو.

ضًُهؽ ػًهٛس جنطأّْٛ، أٔ ضأٚٛم نهًٗحٌقس جنٓٛحْٛس، ػُى ػُحٍٚ قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ، يٍ يًُهؽ 

حذحش جإلوٕٚنٕؾٛس جنًإْٓس ػُى قم يٍ "أذٙ جألػهٗ جنًمٕؤو٘"، ، جنً٘ وػًطّ جنكطٔجز اٌخَبس اإلٔمالثٌ اٌثوسً

ٔقطحذحش "ْٛى ؾًد"، جنًكػٍز نلَظًس جنكحقًس ٔجنٗؼٕخ، جنطٙ ئػطرٍضٓمح غمٙ يٍقهمس جنؿحْهٛمس. نمًنف، غحألَيمس 

غٙ ضؿىٍْٚح، قٟحٌٚس يح ٚؿطٟٙ ٌٍٞٔز يؼحنؿس جألٔٞحع يٍ يًُهؽ جإلٚالـ جنًطمىٌؼ، ٔٔغمؽ يمُٓؽ ْمهًٙ 

 نٕٚس نهػٍو قُٕجز نهًؿطًغ جنًٓطهَد.ٚؼًٙ جألٔ

غٓكًج، ٔؾىش ػُحٍٚ ضٛحٌ جنًٗحٌقس غٙ جنًٍجؾؼحش جنػكٍٚس، ٔجنُؿى جنًجضٙ جنمً٘ ؾمحو ذمّ أؾًمحخ قٍقمحش 

ئْاليٛس أضهرٓح يٍٗؾٛس، جإل٠حٌ جنًٍؾؼٙ نٍؤٚطٓى جنٓٛحْٛس، ٔذحنطحنٙ ْحْى أ٠ٍ جنكٍقس ؤٌ ضمٍوو غمٙ ضأٚمٛم 
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ؽ جنًٍؾؼٛس جإلْاليٛس، ٔغٙ ئ٠حٌ جنركع ػٍ ٍٖػٛس جنٕؾٕو جنًٍْٙ نى ضطٍوو "جٜنٛحش جنىًٚؿٍج٠ٛس"، يٍ يًُه

جنكٍقممس غممٙ ذٛحَحضٓممح ٔػرممٍ ٚممكحغطٓح غممٙ جنطأقٛممى ػهممٗ جنٗممٍػٛس جنىْممطٌٕٚس نهُظممحو، ٔجنطممًقٍٛ ذًإْٓممس ئيممحٌز 

ٛس جنًممإيٍُٛ جنؿحتًممس ػهممٗ ػُٛممٍ جنرٛؼممس، قكؿممم ٚؿممٕو ػهممٗ ؾىنٛممس جإلْممطػًحٌ ٔجنًُحغٓممس ذممٍٛ جأل٠ٛممحظ جنٓٛحْمم

 جنًٍْٛس، نحٚس ػُىيح ق ضٓطًٛغ جنًإْٓس جنطٍٗٚؼٛس ئْطٛؼحخ ضؼحٌٜ "جنًٍؾؼٛحش"، ٔجنطٕؾٓحش جنطٍٗٚؼٛس.

نممى ٚٗممكم نممٍٔؼ ؾٛممحوجش جنكٍقممس جإلْمماليٛس )ضٛممحٌ نمم١ جنًٗممحٌقس(، يممٍ ؾًؼٛممس جنٗممرٛرس جإلْمماليٛس، ذؼممى 

أٔ ضُظًٍٛٛ، ذؿىٌ يمح قمحٌ ضكمٕقك ٖمرّ جنٕٞغ جنًٓىٔو جنً٘ آنص ئنّٛ، ئَٗؿحؾحك ػٍ جنؿًحػس جألٔنٗ ئنٗ ؾًحػطٍٛ 

ؾًحػٙ يغ ذؼٝ جإلْطػُحءجش "جإلَطظحٌٚمس أٔ جإلَٓمكحذٛس" يكمحٔنٍٛ ضأْمّٛ ٌؤٖ ٔؾُحػمحش ضطرُمٗ ئْمطٍجضٛؿٛس 

 يٓحوَس غٙ "يٕجؾٓس" جنٓهًحش جنًٍْٛس، ضطٓى أضهرٓح ذًحٚهٙ:

 جقػطىجل ٔجنًٍَٔس 

  جنًٍْٛسػىو جنطؼٍٜ ذحنُؿى جنًرحٍٖ نهككٕيس ٔجألؾُٓز جنٓٛحْٛس 

 ٙٓضٍقُٛ قًالضٓح ػهٗ جنػكٍ جنؼهًحَٙ ٔجنًحٌق 

  ٍٛٛضٕظٛع يح ضطٕغٍ ػهّٛ يٍ يؿحل ئػاليٙ، نالْطًحو ذؿٟحٚح جنًٓهًٍٛ غٙ جنؼحنى، غٙ ئ٠حٌ يؿٕنس جنطط

 جنكٟحٌ٘ جنؿحتى ػهٗ يػٕٓو جإلٚالـ نلَيس جنطٙ ضؼٛٗٓح جأليس

ىتٙ ٔجإلٚؿمحذٙ يمغ جنًٗمحٌقس جنٓٛحْمٛس، جنطمٙ ٔذحنطحنٙ ٚؿطٟٙ جأليٍ يٍ جنكٍقمس جإلْماليٛس جنطؼمح٠ٙ جنًرم

ضطؿهٗ ػرٍ جإلَطهحذحش، ؤٌ أٌ ضؿى أٚس ٚؼٕذس أيحو ئؾطٓحوجضٓح غٙ جنطأٚٛم نهىًٚؿٍج٠ٛس، ذم ٔضؿٍٚرٓح يمٍ يرمىأ 

جنٌٕٖٗ قًٛمًهف ؾٍآَمٙ، قطمٗ ضُٓمؿى يمغ ٠ٍٔقحضٓمح جنؼؿىٚمس قكٍقمس وُٚٛمس ضٓمؼٗ ئنمٗ جإلَهمٍج٠ غمٙ غٟمحء 

 يإْٓحضٙ قىجغٙ.

 ٌّؤسشَٓ،  "فىش اٌزغََش اٌسضبسً"إخّبع ا 

ػٍغص جنكٍقس جإلْاليٛس غٙ جنًطٍخ، يًُ جنُٗأز جألٔنٗ غمٙ ذىجٚمس جنٓمرؼُٛٛحش ٔئنمٗ يٍقهمس جنطٓمؼُٛٛحش، 

ػممىز ضكممٕقش ػهممٗ يٓممطٕٖ جنػكممٍ ٔجنطُظممٛى، ْٔٔممحتم جنؼًممم، ئق أٌ أقممىجظ ذىجٚممس جنػًحَُٛٛممحش أغممٍَش ػؿممىٍٚ 

 يهطهػٍٛ يٍ قٛحز جنكٍقس جإلْاليٛس: 

 ػؿى يُٛضّ جنههػٛس جإلَؿالذٛس .أ 

 ػؿى ضًُٛ "ذحنؼًم جإلٚالقٙ جنكٟحٌ٘". .خ 



 

   

 

ًِْ جنطكٕقش جنكٍقٛس جنطُظًٛٛس، قحَص يٛمكٕذس ذطكمٕقش َظٍٚمس ٔغكٍٚمس، قػٛمٍجك يمح ٠رؼمص ضكٍقمحش 

 أذُحء جنكٍقس.

ْٔؿهص ػًهٛس جنًٍجؾؼمس ضهمف يؿًٕػمس يمٍ جنًكًمحش قمحٌ أٔنٓمح جنهمٍٔؼ يمٍ وجتمٍز جنؼًمم جنٓمٍ٘ ئنمٗ 

، 1985... ٔجْمطًٍ جنؼًمم غمٙ ينمف جقضؿمحِ أ٘ يٍجؾؼمس جنطٕؾمّ جنٓمحذؽ ئنمٗ ْمُس 1983م "جنؿمحََٕٙ" ْمُس جنؼً

 ْٔٙ جنُٕٓجش جنطٙ ػٍغص قٕجٌجك وجنهٛحك أغٟٗ ئنٗ: 

 ضأقٛى نٛحٌ جنًٗحٌقس 

 جنطػحػم يغ جنٕجؾغ 

 جنؼًم يٍ نالل جنًإْٓحش 

ْٓممحش جنكٍقمس، ٔجْممطكًحل قٟممٌْٕح ئنممٗ يٍقهمس جنطٓممؼُٛٛحش غطممٍزك إلْمطكًحل ذُممحء يإ 1985ٔيمٍ ْممُس 

جنطُظًٛممٙ ػهممٗ جنًٓممطٕٖ جنمم٠ُٕٙ، ئٞممحغس ئنممٗ ٞممر١ ػالؾحضٓممح جنىجنهٛممس، ٔيٕجؾػٓممح جنهحٌؾٛممس ذًٕجغٛممؽ ٔؾممٕجٍَٛ 

ٔأٌٔجؼ نحٚس غمٙ جنًٕٞمٕع، قٛمع أؾًمغ جنًإْٓمٌٕ آَمًجـ ػهمٗ َرمً جنهٛمحٌ جنػمٌٕ٘، ٔجنؿًٛؼمس يمغ أْمهٕخ 

ٙ، يطرُممٍٛ يممُٓؽ جنؼًممم جنٓٛحْممٙ جنٓممهًٙ، قًممىنم نهٛممحٌ جنؼُممع، ٔئػًممحء ٚممٌٕز ئٚؿحذٛممس ػممٍ ػًهٓممى جنٓٛحْمم

 جإلٚالـ، جنً٘ ٚؿطٟٙ غٙ ئ٠حٌ يٍٗٔػٓى جنططٍٛٛ٘ جنكٟحٌ٘ ضأّْٛٓ ػهٗ يًُؽ جنطىٌؼ ٔجإلػطىجل.

ئيج قحَممص يٍؾؼٛممس قممم جنكٍقممحش جإلْمماليٛس ضؼممٕو ئنممٗ ؾممًٌٔ ٔجقممىز، غمماٌ جنرُممحء جنطُظًٛممٙ، ٔجنًًُهؿممحش 

ٙ ذمىجٚحضٓح ذمـ "ؾًحػمس جإلنمٕجٌ جنًٓمهًٍٛ"، جنطمٙ أْٓمٓح ٌؾمم جنطؼهمٛى آَمًجـ جنػكٍٚس نًِٓ جنكٍقحش، جٌضرًمص غم

أثففٌ ا ػٍففي ، ٔقممًج ذحنؿًحػممس جإلْمماليٛس جنرحقٓممطحَٛس جنطممٙ أْٓممٓح جنُٓممى٘ "1928" غممٙ يٛممٍ غممٙ زشففٓ اٌجٕففب"

.1941" ػحو اٌّود دً
22
 

"سفَذ لطفتًْجٌ جنطأغٍٛجٌ جنطحٌٚهٛحٌ ضكمحيال ذػؼمم ضمأغٍٛ "
23
ضمأغٍٛ جَطٛمحٌ جنػمٌٕز جنكٍقمٙ ٔجنػكمٍ٘، ٔ 

، ٖكهص ًِْ جنًؼًٛحش جنًٍؾؼٛس جألْحْٛس نهكٍقس جإلْاليٛس غٙ جنًطٍخ )قٍقس جنٗرٛرس(، ؾرمم 1979جإلٍٚجَٛس 

أٌ ٚؿٕو ذؼٝ جألػٟحء ذمحنطرٍؤ يمٍ جنًمُٓؽ جنؿًرمٙ، جنؿمحتى ػهمٗ جنهٛمحٌ جإلَؿالذمٙ )جنؿٓمحو٘(، ٔجنؼُػمٙ ٔضرُمٙ 

 نٛحٌ جنٓهى ٔجنٕٕٞـ جنطُظًٛٙ.

                                                           
 90 ، 1996٘، يٍقُ وٌجْحش جنٕقىز جنؼٍذٛس ذٍٛٔش، اٌزَبساد اإلسالَِخ  اٌّشكٌخ اٌذٍّمشاطَخ قٛىٌ ئذٍجْٛى ػهٙ، 22

  يٍ ٠ٍظ جنُظحو جنًٍٛ٘ جنً٘ ٍٚأّْ ؾًحل ػرى جنُحٍٚ آًَجـ. 1966ًد غٙ أػىو ْٛى ؾ 23



 

   

 

 ِٕطك اٌؼًّ اٌشٌٍّ رشخّخ ٌٕجز اٌخَبس اإلٔمالثٌ اٌؼَٕت:أ ال :  -

ٚٗكم ٌغٝ جقَؿمالخ ٔجنؼُمع أْمى يٍضكمُجش جنرُٛمس جنػكٍٚمس، ٔجنطُظًٛٛمس ػُمى أػٟمحء قٍقمس جإلٚمالـ 

قطٛحٌ يؼطىل، ذؼىيح قحٌ جنطٌٕٛ جإلَؿالذٙ، أٔ جنططٍٛٛ جنػٌٕ٘ أقى يُٛجش جنؼًم جنٓٛحْٙ نهكٍقس جإلْاليٛس غٙ 

ٗ، ٔجنممً٘ ُٚرُممٙ ػهممٗ أْممحِ ضطٛٛممٍ ذُٛممحش جنًؿطًممغ جنًطٍذممٙ ػممٍ ٠ٍٚممؽ جإلْممطٛالء ػهممٗ جنٓممهًس جنػطممٍز جألٔنمم

ىز ػرٍ "ضكػٍٛ" جنكمحقى جنمً٘ ٚؼطرمٍ يٍضمىجك، ٔيمٍ ُْمح ٔجؾمد  ِْ ٔجنككى، يٍ يًُهؽ ٔجؾد جنطًٍو ػهٗ جنىٔنس جنػح

جقَطؿحل ئنٗ أػًحل جنؼُع ٔجنػٌٕز.
24
 

جنًٛممٍٍٚٛ جنممًٍٚ َظممٍٔج نهؿًٛؼممس، يممٍ نممالل يػٓممٕيٙ يممٍ ذممٍٛ جإلنممٕجٌ جنًٓممهًٍٛ  سففَذ لطففتٔؾممى قممحٌ 

جنكحقًٛس ٔجنؿحْهٛس
25

. ئيٌ غحنًًٓس جألْحْٛس ٔجألٔنٗ ْٙ ضًرٛؽ جنًُٓؽ جإلْاليٙ، ٔجنٕٕٚل ئنٗ ينف ق ًٚكمٍ 

أٌ ٚطى ئق ذططٍٛٛ ٔجؾغ ًِْ جنًؿطًؼحش.
26
 

حٌز جنًإيُس، ضؼٛمى ٔنكٙ ضطكؿؽ ًِْ جنًًٓس قذى يٍ ضكٍٕٚ "ضؿًغ ػٟٕ٘ قٍقٙ" يٍ ٠هٛؼس أذُحء جنكٟ

ئَطمحؼ جنطؿٍذمس جإلْماليٛس جألٔنمٗ ذطًحيٓمح، أ٘ غمٙ ضػحٚمٛهٓح ٔيٍجقهٓمح، "جنًٍقهمس جنًكٛمس، ٔضكمٌٕ ذػمٌٕز غؿحغٛممس 

ٔؾٓحو وجنهٙ ُٚٚف أؾُؼس جنًُحغؿٍٛ، ُٔٚؿٝ ٠ٕجضٛص جنككحو، ٔٚؿٛى جنكحِقًٛس هلل، ٔجنًٍقهس جنًىَٛس، ْٔمٙ ئؾحيمس 

جنىٔنس جإلْاليٛس".
27
 

غٍش أٌٞٛس نٛرس ٔيٍؾؼٛس نؿًحػحش ئْاليٛس نرهٌٕز ٌؤٚطٓح نهًٓأنس جنٓٛحْٛس، ٔؾرمم أٌ ًِْ جألغكحٌ ٔ

ضطهممً يٕؾػممحك َؿممىٚحك يممٍ جنًٍٔقممحش جنٍجوٚكحنٛممس، ينممف أٌ جنكٍقممس جإلْمماليٛس نممى ضػهممص يممٍ جنطممأغٍ ذحإلٚممىٕٚنٕؾٛح 

ع )جنػكمٍ٘ ٔجنؼؿمى٘(، أذؼمحوجك جإلَؿالذٛس، ٔجنػٌٕٚس جنطٙ ػٍغٓح جنؼحنى غٙ ذىجٚس جنؿٌٍ جنؼٍٍٗٚ، قٛع جضهً جنٛمٍج

ْٛحْٛس ئَؿالذٛس ضطًٌع ذحنؼُع نطكؿٛؽ جألْىجظ.
28
 

                                                           
 46-45 ٘ ، وجٌ جنٓحؾٙ، 1994٘، ضٍؾًس ٍَٛٛ ئٍز، جنًرؼس جألٔنٗ ردشثخ اإلسالَ اٌشَبسٌجَظٍ: أٔنٛػّٛ ٌٔج،  24

ؽ جإلْماليٙ جنمً٘ ٚطًٛمُ ػمٍ قحغمس جنمُظى جنرٗمٍٚس )جنهٛرٍجنٛمس غػٙ قطحذّ "يؼحنى غٙ جنًٍٚؽ" ٚطؿّ يرحٍٖز ئنٗ ئػالٌ نٛحٌ ٔجقى ٔوجتى، ْٕٔ جنؿرٕل ذمحنًُٓ 25

ع   ْمهًطّ، ذمم جنٍأًْحنٛس، ٔجنٕٗٛػٛس جنًٕٗنٛس(، قٛع جنككى هلل ٔنّٛ أل٘ ذٍٗ أٔ ؾًحػس يٍ جنرٍٗ، ٔأٌ أ٘ قحقى ئَٓحٌ ذم أ٘ يٓإٔل ئَٓحٌ، ئًَح ُٚحَ

خ، ْٕٔ جنً٘ ٚككًٓح ذُػّٓ أٔ أٌ ضرؿٗ غمٙ جنؿحْهٛمس. جَظمٍ: يكًمى قمحغب يٚمحخ: "جنًٗمٍٔع ئٌ جنٗؼد َػّٓ ق ًٚهف قكى َػّٓ، ألٌ   ْٕ جنً٘ نهؽ جنٗؼٕ

 67، ٘ 1989، ُٚحٍٚ 52، يؿهس جنٕقىز، جنؼىو "جنُحٍٚ٘ ٔجنهًحخ جنؿًرٙ، ْٛى ؾًد وٌجْس قحنس

 55-54 ٘ ، 1985٘، جنُٓس 8، وجٌ جنٍٗٔؼ ذٍٛٔش، جنًرؼس ِؼبٌُ فٌ اٌطشٍكْٛى ؾًد،  26

 61َػّٓ، ٘  27

قمحٌ ؾمحيِٕ ينف أٌ جنؿٌٍ جنؼٍٍٗٚ ْٕ ؾٌٍ جنؼُع جنػٌٕ٘ )جنػٌٕز جنٍْٔمٛس ٔجنٛمُٛٛس(، ٔقمًنف ؾمٌٍ جإلَؿالذمحش جنؼٓمكٍٚس غمٙ ؤل جنؼمحنى جنػحنمع. غمايج  28

ٓٛحْمٛس ذؿمٙ قًمح ْمٕ: جألقُجخ جنٓٛحْٛس جنطٙ قحَص ضإيٍ ذحنؼُع جنػٌٕ٘ أْهٕذح نهططٍٛٛ، ؾى جضطُٗ ذًؿًٕػس يٍ جنًًٛهكحش جنؿىٚمىز، غماٌ ؾمٍْٕ جنٍؤٚمس جن

 أ٘ ضطٍٛٛ جنٓٛحقم جنٓٛحْٛس جنكحقًس، إلقىجظ إَٔجع جنططٍٛٛ جألنٍٖ غٙ جألغكحٌ ٔجنؼحوجش ٔجنؿٛى ٔجنًػم ذحنؿٕز ٔجإلقٍجِ.



 

   

 

غًممٍ جنرممىٚٓٙ ئيٌ غممٙ ظممم أؾممٕجء جنؼُممع ٔجنؿممٕز، أٌ ٚكطممم جنططٛٛممٍ جنٓٛحْممٙ ػُممى جنكٍقممحش جإلْمماليٛس 

ٔأٌ ضطْٕمم جنًؼحٍٚز جنًكحَس جألٔنٗ، ألَّ أؾٍٛ جنًٍؼ ظحٍْٚحك إليطالـ جنؿٕز جنًحوٚس غمٙ ػمحنى جنؿمٕز جنًحوٚمس، 

ًِْ جنكٍقحش ذحنؿٕز إلقىجظ ًْج جنططٍٛٛ جنٓٛحْٙ.
29
 

ئٌ جنكٍقحش جإلْاليٛس ْٔمٙ ضؼمٕٛ غمٙ ْمًج جنؿمٕ، نمى ضػهمص يمٍ ػمىٖٔ جنؼٛمٍ ٔنمًنف غماٌ "أػًحنٓمح ؾمى 

ضأغٍش غٙ قػٍٛ يٍ جألقٛمحٌ ضمأغٍجك يطػمحٔش جنهًمٌٕز، ذمحنُظٍ نٕٞمؼٛس جنططٛٛمٍ، جنًطًػهمس غمٙ جإلػمالء يمٍ ٖمأٌ 

جنٓٛحْٙ، ٔجنكؿس غمٙ ضكؿٛمؽ ينمف جنططٛٛمٍ ٔجنطْٕمم ئنٛمّ ذمحنؼُع"جنططٍٛٛ 
30

، ٔنطكؿٛمؽ ْمًِ جألْمىجظ ضمى جػطًمحو 

 جنٍٓٚس غٙ "جنىػٕز" ٔجنطُظٛى ذطٛس جنٕٕٚل ئنٗ أْىجغٓح.

أِب رجٌٕ اٌؼًّ اٌششً فىبْ ٍشخغ إٌي أسجبة ٔوخزهب زشت طش زبد ِزجَٕهب آٔزان
31
 فٌ ووْ أْ: 

 .جنؼًم جنٍٓ٘ ٚؼطرٍ أقٍٓ ٠ٍٚؿس نإلضٛحل ذحنؿًحٍْٛ ٔضؼرثطٓى قٓد جنٓىظ جنًُٕٗو 

 .نًٟحٌ أيٍ جنطُظٛى، ٔأيٍ أذُحء جنكٍقس ٔضكٍقحضٓى، غاٌ جنٍٓٚس غٙ جنؼًم ضؼطرٍ أوجز غؼحنس 

  ئٌ ئٚٛحل جألغكحٌ ضٍٛ جنًًٕٓـ ذٓمح ػهُمحك ق ًٚكمٍ أٌ ٚٛمم ئنمٗ جٜنمٍٍٚ ئق ػرمٍ ؾهٓمحش أٔ نالٚمح

ٞٛؿس.
32
 

ٔقٍو غؼم ػٍ ًِْ جنطكٕقش نى ٚطٍوو جنُظحو غٙ يكحٔنس جإلؾٓحَ ػهٗ جنكٍقس جإلْاليٛس، قًح أَمّ أٚمرف 

ٚطٕؾّ ِنٛػسك يٍ قم يح ْمٕ ئْماليٙ، نحٚمس ذؼمى يمُكٓى ٖمٍػٛس جنٕؾمٕو جنؿمحََٕٙ نهؼًمم ذٕٞمٕـ ٔغمٙ ئ٠محٌ 

. نحٚمس يمغ ٔؾمٕو ػٕجيمم ْهًٙ، نكٍ ضى جإلَُٔجء ٔجنىنٕل غٙ يطحْحش ْٛحْٛس أٌذكص قٓحذحش قمم جأل٠مٍجظ

يجضٛس ضطؼهؽ ذحإلًٍٞجخ جنطٕؾٛٓٙ ػهٗ يٓطٕٖ جنؿٛحوز، يًح قىج ذأذُحء جنكٍقس ئنمٗ ئػمحوز جنُظمٍ غمٙ جنؼىٚمى يمٍ 

 جنؿٟحٚح ٔجنًٕجؾع.

: "نمّٛ ِسّفذ ٍزفَُغكٍقس جإلٚالـ ض ؿٍ ذأًْٛس جنٓهًس جنٓٛحْٛس غٙ يٕٕٞع جنططٛٛمٍ جإلؾطًمحػٙ، ٚؿمٕل 

ؤنس، يٛكع ْٔٛع ٔؾى ٚكٌٕ يٍ ؾرٛم جنًٍجء أٌ َُحؾٕ أًْٛس جنٓهًس جنٓٛحْمٛس يٍ ٖف غٙ أٌ جإلْالو وٍٚ ٔ

                                                           
يؿًٕػمس يمٍ ، )1998نهًُٚى جَظٍ: جنكٍقحش جإلْاليٛس جنًؼحٍٚز غٙ جن٠ٍٕ جنؼٍذٙ، يٍقُ وٌجْحش جنٕقىز جنؼٍذٛمس، جنًرؼمس جنٍجذؼمس، ذٛمٍٔش، َٕٚٛمٕ  29

 جنًإنػٍٛ(.

 33-32 ٘ ، جنًرؼس جنٍجذؼس، 2٘، يٌُٕٗجش قٍقس جإلٚالـ ٔجنطؿىٚى اٌؼًّ اإلسالٌِ  اإلخزَبس اٌسضبسًجَظٍ: يكًى ٚطٛى،  30

 2، ٘ 1991، ْرطًرٍ 15جَظٍ: ؾٍٚىز جنٍجٚس، ػىو  31

ص غمٙ ضكؿٛمؽ ْمًِ جنًؿحٚمى نحٚمس ٔأٌ جأليمٍ ٔجقرطمّ يؿًٕػمس يمٍ ئيٌ غحنٍٓٚس غٙ جنؼًمم قمحٌ ٚؿٛمى يُٓمح جنطؼرثمس ٔجأليمٍ ٔجنطٍذٛمس، غمانٗ أ٘ قمى َؿكم 32

، غى ئضطٛحل إٌَٔ 1979، ٔئػالٌ "جنؿٓحو جألغطحَٙ" 1979، ٔأنٍٖ ؤنٛس قحنػٌٕز جإلٍٚجَٛس ُْس 1975جألقىجظ ذؼٟٓح يكهٙ، قحضطٛحل ػًٍ ذٍ ؾهٌٕ ُْس 

 1981جنٓحوجش ُْس 



 

   

 

 

 ػجذاإلٌه ثٓ وَشاْ

جإلْاليٛس جنطٙ ضٛىٌ ػٍ ٍٖع   ػُ ٔؾم غٙ قم قرٍٛز ٔٚطٍٛز، ضكًٙ ذٟٛس جإلْالو ٔضؿٛى قمىٔوِ ٔضٍغمغ 

ٌجٚس جإلْالو ذحًّْ".
33
 

ًمؽ يمٍ أٌ ضكمٌٕ أَيمس قكمى قًح أَّ يٍ نالل أوذٛحضٓمح ٌٔؤجْمح جنػكٍٚمس، ٔجنٓٛحْمٛس، ضمٍٖ أٌ جألَيمس أػ

ْٛحْمممٙ، ذمممم ْمممٙ أَيمممس قٟمممحٌٚس ٖمممحيهس أَيمممس ئَٓمممحٌ، ٔنٓمممًج ٟٚمممػٙ ػهمممٗ نًحذٓمممح جنكمممىٚع ػمممٍ "جنططٛٛمممٍ 

جنكٟحٌ٘"، غٙ يؿحذم "جنططٍٛٛ جنٓٛحْٙ جإلَؿالذٙ".
34
 

غػممٙ ْممًج جنًُممحل جنًًممُٔؼ ذممطالؾف جألغكممحٌ، 

نٍؾممص ذؼممٝ جنؼُحٚممٍ يممٍ ٌقممى جنٗممرٛرس، يؼهُممسك 

جنؿًٛؼس يغ جنطٕؾّ جإلَؿالذٙ، ٔضرُمٙ جنؼًمم جنٓمهًٙ 

يؼطرٍزك "أٌ يٍقهس جنٗرٛرس ؾى جَطٓص ْٔٙ ضًػمم غمٙ 

َظٍَممح ٠ممٌٕ جإلَممىغحع، ٔجنكًممحِ غممٙ قٛممحز جنممىػٕز 

جإلْمماليٛس جنًؼحٚممٍز نرالوَممح"
35

اإلٌففه ػجففذ . ٚؿممٕل 

، أقمممى جنًإْٓمممٍٛ غمممٙ ْمممًج جنهٛمممٕ٘: ثٕىَفففشاْ

"غًؼحيهطُح يغ جنٓهًس ْحذؿحك ضًُٛش ذؿهس جنٍٖمى َؿهُمح 

ٔجؾؼحك نّٛ نُح، ضٌَٕٛح أٌ ْمهًطُح ْمٙ جنٓمهًس غمٙ 

ػٓى ػرى جنُحٍٚ، غرُُٛح ػهٗ ينف جؾطٓحوجش جقطؿرُح ػٍ جنُحِ ٔنى َؼى َؿى ذٕجؾرُح غمٙ جنهمٍٔؼ ئنمٛٓى ٔوػمٕضٓى 

يحوجيمص جنىٔنمس ق ضًُمغ جنُمحِ يمٍ ػؿٛمىز جإلْمالو، ٔق يمٍ ػرمحوجش جإلْمالو، ٔق قطمٗ يمٍ  غٙ قحيم جنٕٕٞـ،

قٍٚس جنىػٕز نإلْالو ذحنطٙ ْٙ أقٍٓ ٔضؿٍٚرّ ئنٗ جنُحِ".
36
 

 هىزا، فبٌّشاخؼبد إٌمذٍخ أظهشد أْ اٌششٍخ ٌُ رشق إٌي رسمَك ا هذاف اٌّشغوثخ  رٌه ساخغ إٌي:

 ضكٍٕٚ ؾحػىز ػٍٟٚس يٍ جنٗؼد ػٍ ٠ٍٚؽ جنؼًم جنٍٓ٘. ئْطكحنس 

  ٓمح ٠رٛؼس جنُظحو جنٍٓ٘ ق ًٚٓف ذحْططالل قم جنؿُٕجش جنًطحقمس )أ٘ جنًإْٓمحش(، جنطمٙ ق ًٚكمٍ ٔنٕؾ 

 ئق غٙ ئ٠حٌ جنٍٗػٛس جنؿحََٕٛس.

                                                           
 73ٍؾغ ْحذؽ، ٘ ي ،اٌؼًّ اإلسالٌِ  اإلخزَبس اٌسضبسًيكًى ٚطٛى،  33

 32، ٘ 1998، 41جَظٍ: يكًى ٚطٛى، قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ، جنطؿٍذس جنٕقىٔٚس، جنطٕؾٓحش جنؼحيس، يؿهس جنػٍؾحٌ، ػىو  34

 جنًٍؾغ َػّٓ، جنٛػكس َػٓٓح. 35

َٕٚٛمٕ -يمح٘قٕجٌ يغ ػرى جإلنّ ذُكٍٛجٌ ػٍ نٕٛٚٛحش جنٛكٕز جإلْاليٛس غٙ جنًطٍخ ٔضكىٚحضٓح، يٌُٕٗ ذًؿهس جنػٍؾحٌ، جنؼىو جنهحيّ، جنُٓس جنػحَٛمس،  36

1985٘ ، ٘ 46-52 



 

   

 

  قًح أٌ جنؼًم وجنم جنًإْٓحش يغ ٔؾٕو ٖٙء يٍ جنكٍٚس ًٚٓف ذًهح٠رس ؾًٌٕٓ ػٍٚٝ يٍ ٠مٍظ

يطهٍٛٛٛ غٙ يؿحقش جنؼهٕو جنٍٗػٛس ٔضٍْٛح.وػحز 
37

 

أيممح غًٛممح ٚهممٙ جنؿحَممد جأليُممٙ غؿممى ٠حنممص جقػطؿممحقش أ٠ممٍ ٔأغممٍجو جنكٍقممس، ٔؾ ممى يٕج ئنممٗ جنًكحقًممحش 

"قًؿٍيٍٛ ق قٍؾحل وػٕز" نًٓج غحنؼًم غٙ جنٕٕٞـ ٚؿؼم قمم جنُمحِ ٚؼٍغمٌٕ جنىجػٛمس ٌْٔمحنطّ، ٔيمٍ غمى ئٌ 

رّ ٌٔذًح قًهٕج ٌْحنطّ يٍ ذؼىِ".ؾىٌ ػهّٛ جإلذطالء ػٍظ جنُحِ ْر
38
 

ئق أَّ نّٛ يٍ جنطٍٚد غٙ ٖٙء أٌ ضطرُٗ جنكٍقس جإلْاليٛس جنًطٍذٛمس ْمًج جنطٕؾمّ، نحٚمس ٔأَٓمح ضمأغٍش 

ذحألوذٛحش جنكٍقٛس نإلنٕجٌ جنًٓهًٍٛ ذًٍٛ ٌْٕٔٚح، ْٔٙ أوذٛحش ضطؼهؽ ذحنًكُس ٔجنطؼًٚد ٔجنٓمؿٌٕ، ْٔؿمٍز 

ذرٍجيؽ ضكُٕٚٛمس ضٓمطُى ػهمٗ قطحذمحش ْمٛى ؾًمد، َُٔٚمد جنطُجنمٙ، ٔأذمٙ  جنًؿطًغ، ٔقم يح ْٕ يإْٓحضٙ يطأغٍز

جألػهٗ جنًٕؤو٘ ٔغطكٙ ٚكٍ...
 39

 

قٕل "يػٓمٕو  ِبٌه ثٓ ٔجٌنكٍ ْطؼٍظ جنكٍقس جإلْاليٛس جنًطٍذٛس يٍقهس ؾىٚىز، ذٍؾٕػٓح ئنٗ قطحذحش 

جنٍٛجع جنكٟحٌ٘"
40

كٍقمس جإلْماليٛس""ٔيػٓمٕو جنُؿمى جنمًجضٙ غمٙ ٚمػٕظ جنخبٌص خٍجٌ . ٔقًنف قطحذحش 
41
 ،

ُػِٛس. ٔؾى ْحًْص ئنٗ قى يح غٙ "ضٍٖٛى" جنكٍقس جإلْاليٛس ٔئنٍجؾٓح يٍ ئَطالؾٓح ٔئٚىٕٚنٕؾٛطٓح جنؼ 
42
 

                                                           
هالٚمح ٔجألْمٍ جنًكَٕمس يمٍ يؿًٕػمس ينف أٌ جنؼًم جنٍٓ٘ ٔػهٗ يٓطٕٖ جنرُحء "جنطٍذٕ٘" قًح ضًّٓٛ أوذٛحش جنكٍقحش جإلْماليٛس، ٔجنؿمحتى ػهمٗ أْمحِ جن 37

ق ًٚكُمّ أٌ أغٍجو ئ٘ قػحءجش ػهًٛس، ضحنرح يح ضكٌٕ ٞمؼٛػس ق ضٍؾمٗ ئنمٗ غٓمى جنمىٍٚ، أٚمٕق ٔيؿحٚمى، ٔأقكمحو غمى أٌ "جنًٍذمٙ" أٔ جنًٗمٍظ ػهمٗ جنؼًهٛمس 

ٗ جنؼًم غٙ ئ٠حٌ جنؿحٌَٕ، يٍ جنكٕجٌ جنً٘ أؾٍُٚحِ يمغ ُٚٔو ذٗٙء ْٕ ٚؿٓهّ أٚال، نًٓج قحَص جنٍضرس غٙ جنؼًم وجنم جنًإْٓحش، ٌٔغٝ جنرؿحء ٔجنىػٕز ئن

 ذًؿٍ ؾٍٚىز جنطؿىٚى ذحنٍذح٠. 2006َٕٕٚٛ  1ػرى جإلنّ ذُكٍٛجٌ ذطحٌٚم 

 ، يٍؾغ ْحذؽ.1991، ْرطًرٍ 15جَظٍ: ؾٍٚىز جنٍجٚس، ػىو  38

ٍ ػُحٚممٍ يممٍ جنكٍقممس جإلْمماليٛس جنًطٍذٛممس، قطحذممحش ضٛممٌٕ جإلنممٕجٌ جنًٓممهًٍٛ غممٙ جنٓممؿٌٕ غممٙ ػٓممى ؾًممحل ػرممى جنُحٚممٍ، قطممٗ أٚممرف ػهممٗ قممى ضؼرٛمم 39

 "جإلْاليٙ ٚؼٕٛ غٙ ْحضّ جنًٍقهس ٔقأَّ غٙ يٍٛ أٔ غٙ قًحز غٙ ٌْٕٚح".

، قٛمع قمحٌ نى ضكٍ جنكطحذحش نٕقىْح ْٙ ؾٍٓ جنطٕجٚم ٔجنًإغٍ غٙ ئٚمىٕٚنٕؾٛحش جنكٍقمس جإلْماليٛس، ذمم ئٌ جنطؿمحء جنؿمحوز ٔضالؾمف جألغكمحٌ ْمحْى غمٙ ينمف 40

( ٔجنمً٘ قمحٌ نمّ جنػٟمم 1976ٙ جنؿحٍْز ػالؾس يغ جقى يإْٓٙ جنكٍقس جإلْاليٛس جنًطٍذٛس، ْٕٔ ػرى جنٓالو جنٍٓجِ )ؾًؼٛس جنمىػٕز ذػمحِ نًحنف جذٍ ذُٙ غ

 ذمّ، ٔقمحٌ غٙ ضؼهى جذٍ َرٙ جنهطس جنؼٍذٛس، ذم أٚرف يطٍؾًح نّ قٛع ؾحو ذًرغ قطحخ، "٠ٍٖٔ جنُٟٓس" ػهٗ قٓحذّ ٔأْمى٘ ئنمٗ أ َمٌٕ جنٓمحوجش جنمً٘ أػؿمد

ٌ أقمى آًَجـ ٌتٛٓح نًؿهّ جنٗمؼد غحْمطىػٗ يحنمف ذمٍ َرمٙ ٔػُٛمّ يٓطٗمحٌج ذمحنًإضًٍ جإلْماليٙ ْمًج يمٍ ؾٓمس، غمى قمٌٕ جنكٍقمس جنطمٙ أَٗمأْح جنٓمٍجِ ْمطكٕ

ح ُْػٛمم ينمف ، ْٔمًِ جنطٛمحٌجش ضؼطرمٍ قهٓمح ػمٍ ضٕؾمّ ئٚمالقٙ يؼطمىل قًمجنطٛحٌجش جنًٗكهس نٍجذًس جنًٓطؿرم جإلْاليٙ، غى قٍقمس جنطٕقٛمى ٔجإلٚمالـ قحنٛمحك 

 ققؿح )جنػٛم جنػحَٙ يٍ ًْج جنؿٓى(.

ْمـ 1405جَظٍ: ذحنهٕٛ٘ قطحخ نحنٙ ؾهرٙ: "غمٙ جنُؿمى جنمًجضٙ، ٞمٌٍٔز جنُؿمى جنمًجضٙ نهكٍقمس جإلْماليٛس"، يإْٓمس جنٍْمحنس ذٛمٍٔش، جنًرؼمس جنػحنػمس  41

 و. 1985يٕجغؽ 

هٛمس َؿمى يجضمٙ... َٔطٛؿمس نؼًهٛمس يٍجؾؼمس غكٍٚمس ٔضٛمٌٕٚس إلؾطٓمحوجش جنٗمرٛرس "... َطٛؿمس ػً ٍٖٚ يكًمى ٚطمٛى غمٙ ْمًج جإل٠محٌ ذمأٌ قٍقمس جإلٚمالـ ْمٙ: 42

الٚمحضّ غمٙ ضؿٛمٛى جإلْاليٛس... ٔؾى ضػحػهُح ٕٚيٓمح ضػمحػال ؾٕٚمح يمغ قطمحخ غمٙ "جنُؿمى جنمًجضٙ" نهكٍقمس جإلْماليٛس نلْمطحي نمحنٙ ؾهرمٙ، ٔجْمطهًُٓح قػٛمٍج يمٍ ن

نؿىٚى"... قًح ضػحػهُح قػٍٛج يغ قطحخ "أٌٔجؼ غٙ جنُؿى جنًجضٙ" جنً٘ ؾًؼّ جنىقطٌٕ غٓى جنُػٛٓٙ، ٔيمغ ْهٓمهس ضؿٍذطُح، ٔغٙ ٌْى يح قُح ًَّٓٛ آًَجـ "ذحنطٕؾّ ج

نؿًحػس جإلْماليٛس"، "أٍٚ جنههم"، جنطٙ ٍَٗضٓح يؿهس جأليس جنؿًٍٚس ػرٍ يهػحش يطؼىوز، ٔقحَص ضهف جنكٍقس جنػكٍٚس جنًػطٕقس ْٙ جنطٙ ؾؼهطُح ٍَجؾغ ضًٓٛس "ج

جإلؾطٓمحوجش جنٓمحذؿس ضُظًٛٛمح ْٔٛحْمٛح ٔٞمغ قمم  وضُمح ئنمٗ ػًهٛمس جنطٕقٛمى جنطمٙ أوش ئنمٗ ٔقوز "قٍقمس جنطٕقٛمى ٔجإلٚمالـ"، ذًمح ٚرطٛمّ ينمف يمٍْٔٙ جنطمٙ ؾح

 .ٔضٌٕٛٚح، ٔٔٞغ قم جألًْحء ٔجنًٓإٔنٛحش، ٔٔٞغ ينف ػهٗ جنًحٔنس غٙ ضؿٍذس غٍٚىز يٍ َٕػٓح ػهٗ جيطىجو جنهًٍٚس جإلْاليٛس"، جنًٍؾغ َػّٓ



 

   

 

ّ  أٌ أذٍَ جنطكىٚحش جنطٙ قحَص ئًٍقس ػهٗ ػُحٍٚ جنؿًحػس جإلْاليٛس، ٔؾٛحوٚٛٓح   ٚ غًًح ًٚكٍ ئْطهال

نٓهًٙ ٔجنؿحََٕٙ نهكٍقس ًْج ػهٗ جنًٓطٕٖ جنهحٌؾٙ، أيح ضطؼهؽ ذاػحوز ضٍضٛد جنٌٕٛز، ٔيكحٔنس ئغرحش جنًحذغ ج

ػهٗ جنًٓطٕٖ جنىجنهٙ، غكحٌ يٍ جنٌٍٟٔ٘ ئقىجظ ضطٍٛٛ غٙ جنؿُحػحش ٔجنطٌٕٛجش ٔجنٍٔجْد جنطٙ قًهٓح يمٍ 

جنػطمممٍز جنٓمممحذؿس )أ٘ يٍقهمممس جنٗمممرٛرس(، نٕٛٚمممحك ػهمممٗ يٓمممطٕٖ ٌؤٚمممس جنٕجؾمممغ جنًؿطًؼمممٙ، ٔأْمممهٕخ ئٚمممالقّ 

ٔضطٍِٛٛ.
43
 

ٙ جنىغغ َكٕ يُٚى يٍ جقػطىجل ػًىش جنؿًؼٛس ئنٗ ضرُٙ أّْ ؾىٚىز نُٗح٠ٓح ضًػهص نحٚس ٌٔضرس يُٓح غ

 غٙ: 

 جنطههٙ ػٍ جنٍٓٚس
44
 

 َٙرً جنؼُع جنهػظ 

  ضرُٙ نٛحٌ جنكٕجٌ ٔجنكٍ٘ ػهٗ جنؼًم غمٙ ظمم جنًٗمٍٔػٛس، قؼًهٛمس ضٛمكٛكٛس يمٍ نمالل يٍجؾؼمس

 نهطٌٕٛجش

ٔذُحء يح جًٚهف ػهّٛ "جنطٕؾّ جنؿىٚى"
45

همٗ يٍجػمحز "نٕٛٚمٛحش جنًطمٍخ"، جنؿحتى ػ
46

، غمايج قمحٌ ْمًج 

 ػهٗ يٓطٕٖ جنطٌٕٛجش ٔجنؿُحػحش غكٛع جَؼكّ ػهٗ جنًٓطٕٖ جنطُظًٛٙ نهكٍقس؟

 ثبَٔب : اإلطبس اٌزٕظٌَّ ثَٓ اٌششٍخ  اٌؼٍٓ/ فٌ لٍت خذٌَخ اٌذػوح  اٌشَبسخ: -

ٛحش ٔنؼىو جإلضػحؼ ػهٗ جنطهػص ؾم جنًىجٌِ جنػكٍٚس قٕل ضأٚٛم َظٍٚس ػحيس نهطُظٛى، إلنطالظ جنًٍؾؼ

يرحوب يٗطٍقس نهُظٍٚس، ٔنطُٕع ٔؾٓمحش َظمٍ جنرمحقػٍٛ ٔيُمحْؽ جنركمع
47

، ٔؾمى ضُحٔنمص ذؼمٝ جنكطحذمحش يٓمأنس 

                                                           
٠مٍظ  نف أٌ جألقىجظ جنٓحذؿس قحضطٛحل ػًٍ ذٍ ؾهٌٕ ٔجضٓمحو ؾًؼٛمس جنٗمرٛرس ذمحنط٠ٌٕ غمٙ جنؿًٍٚمس، ئٞمحغس ئنمٗ جنًٕجؾمع جنًؼرمٍ ػُٓمح ٞمى جنُظمحو يمٍي 43

ًهٓمح غمٙ ْمٍٚس ػَػٛى جنٗرٛرس "ػرى جنكٍٚى يًٛغ"، ٔيح َطؽ ػُٓح يٍ يههػحش ْطٓحْى غؼال غٙ نهؽ قٕجٌ َٔؿى يجضٙ غٙ ئ٠حٌ جنؿًحػس جإلْاليٛس جنطٙ ذمىأش 

 َٕٛس.ضحيس، ؾرم أٌ ضؼهٍ ػٍ َػٓٓح قطُظٛى يٓطؿم ػٍ جنٗرٛرس ٔذحنطحنٙ جنهٍٔؼ ئنٗ جنؼهُٛس، ٔأْهٕخ جنططٍٛٛ جنٓهًٙ غٙ ئ٠حٌ جنًٍٗٔػٛس جنؿحَ

جنٓمٍٚس  ينف أٌ جنؼًم جنٍٓ٘ جنً٘ َطؿص ػُّ جنؼُنمس ػمٍ جنًؿطًمغ، ٔجنًطحذؼمحش جأليُٛمس، ًٚمُف قٓمد ضؼرٛمٍ جنؿًحػمس ْمٕٓنس قرٛمٍز غمٙ جضٓمحو جنطُظًٛمحش 44

رحخ، غحنٓمٍٚس قٓمد ذًهحنػحش نى ضؿى ذٓح... ألٌ جنً٘ ٚهطػٙ قٓد يػحْٛى جنُحِ ٔجٌو أٌ ٚؿٕو ذأ٘ ٖٙء...ًٔٚكٍ أٌ ٚؿغ غٙ ؾرٟس جنٓهًس يٍ أؾم أضػمّ جألْم

: "جنكٍقمس ػرى جإلنّ ذٍ قٛمٍجٌ، ْمحًْص غمٙ ئقٓمحخ جنكٍقمس ؾحػمىز ق ٚٓمطٓحٌ ذٓمح يمٍ جنٗمرحخ ٔجأل٠مٍ، "ٔنكُُمح ق ًٚكمٍ أٌ َرؿمٗ أْمٍٖ ئنمٗ جألذمى"، جَظمٍ

 15-14 ٘ ، 1988٘يحٌِ  18، ذطحٌٚم 15جإلْاليٛس ٔغؿّ جنكٍقٛس ٔجإلٚالـ" ذؿٍٚىز جإلٚالـ، جنُٓس جنػحنػس، ػىو 

 ٓى.ًْج جنًػٕٓو ضىجٔنطّ أوذٛحش جنكٍقس وجنهٛح، غٙ يٍقهس جنػًحَُٛحش، ٔأقىِ نُح ذؼٝ أ٠ٍ ٔؾٛحوجش قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ غٙ نؿحءجضُح يؼ 45

 52-46 ٘ ، يٍؾغ ْحذؽ، ٘"جَظٍ قٕجٌ ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ، ػٍ "نٕٛٚٛحش جنٛكٕز جإلْاليٛس غٙ جنًطٍخ ٔضكىٚحضٓح 46

جإلؾطًحػٙ، ٍٔٚقُ ػهٗ جنًػٕٓو جإلؾطًحػٙ نهطُظًٛحش، جإلضؿحِ جنٕظٛػٙ ٚؼطرٍ جنطُظٛى أوجز ػًهٛس، ْٔٔمٛهس غؼحنمس نمإلوجٌز، ٔٚطمأنع  ُْحـ جإلضؿحِ جنٓهٕقٙ 47

نؼمحو ذحإل٠محٌ ج يٍ يؿًٕػس يٍ جنطهٛٛحش جنٓحوغس ئنٗ ضكؿٛؽ جنرٍجيؽ ٔضُػًْٛح، ٔذًٓج جنطؼٍٚع ق ًٚكٍ جػطرحٌ جنطُظمٛى قٕظٛػمس يٓمطؿهس، ٔئًَمح ٚؿمد ٌذًمّ

جنُؿمحـ جنؿىٚمىز، جنً٘ ُٚطًٙ ئنّٛ ٔٚإغٍ غّٛ ٔٚطأغٍ ذّ، جَظٍ: يكًمى َؿٛمد ذٕنٛمع: "جنطُظمٛى ذمٍٛ جنُظٍٚمس ٔجنطًرٛمؽ: جنؿًحػمحش جإلْماليٛس ًَٕيؾمح"، يًرؼمس 

 . نهًُٚى يٍ جق٠الع قٕل ًْج جنًٕٕٞع جَظٍ: 1998جنًرؼس جألٔنٗ 



 

   

 

جنطُظٛى جنً٘ أٚرف قؼهى ؾحتى ذًجضّ، نّ نرٍجؤِ ٔوجٌِْٕ غٙ جنؿحيؼحش، ٔضُحٔنطّ قطحذحش جنؼىٚى يمٍ أ٠مٍ ٔؾٛمحو٘ 

 جنكٍقحش جإلْاليٛس.

ًٚكممٍ أٌ َٓممٍٛ غممٙ جقضؿممحِ جنممً٘ ٚؼممٍظ جنطُظممٛى ذأَممّ: "ضكممحغع يؿٓممٕوجش أغممٍجو غحٌضرح٠ممحك ذحنًٕٞممٕع 

ٔضٕؾٛٓٓح يٍ أؾم ضكؿٛؽ أقرٍ ؾىٌ يًكٍ يٍ جألْىجظ غٙ أؾم غطٍز َيُٛس، ٔذأؾم جنطكمحنٛع جنًًكُمس"
48

، ًٔٚكمٍ 

يكحَٛمحش أٌ ٚكٌٕ جنطُظٛى يُطؿحك غؼحقك، قًمح ًٚكمٍ أٌ ٚكمٌٕ يؿمٍو ذٍٛٔؾٍج٠ٛمس يؼٕؾمس، غٍضرمس جألٖمهح٘، ٔجإل

جنًطحقس نٓى ػٍُٛجٌ يًٓمحٌ غمٙ ضكىٚمى يٓمحٌ جنطُظمٛى ٔضٕؾٛٓمّ. "ئي أٚمرف يٓمطٕٖ أ٘ ضُظمٛى ٔوٌؾمس غؼحنٛطمّ 

ٌُْٛس ذًىٖ ضًٌٕ جألّْ جنُظٍٚس ٔجنؿحََٕٛس جنطٙ ٚؿٕو ػهٛٓح".
49
 

ذٍٛ "جنطُظٛى جنٓمٍ٘" ٔ"جنطُظمٛى جنؼهُمٙ"، غٛؿؼمم جألٔل يُحْمرحك نهطُظًٛمحش جنٓمٍٚس،  خبٌص خٍجًٌُٔٚٛ 

ٔجنػحَٙ نهطُظًٛحش جنؼهُٛس
50

، يٕٞكحك ػىو ئؾطُحػّ ذحنطُظًٛحش جنٍٓٚس، قٛع ٚٛػٓح ذأَٓح "نٍجغس"، نكَٕٓح ضٛمٍ 

ؾحوٌز ػهٗ جنٛمًٕو غمٙ ٔؾمّ جنٓمهًس جنؿحتًمس، ٔأْمحنٛد جنطؼمًٚد جنًٓمطكىغس، نحٚمس ئٌ قحَمص ٠رٛؼطمّ ٍْيٛمس، 

جنٓمٍ٘ "ضُحْمد ٠رٛؼمس جنؼًمم جإلْماليٙ جنمً٘ ْٕٚمغ جَطٗمحٌِ، ًٔٚطمحَ ذًمٕل جنمُػّ ألٌ ػًهمّ  غًرٛؼس جنطُٛظى

ضٍذٕ٘ ٠ٕٚم جأليى".
51
 

)يٍقهمس جنٗمرٛرس(، قًمح  جْطهًٓص قٍقس جإلٚالـ ًْج جنُؿمى ٔضرُطمّ ذؼمىيح ضمأغٍش ذحألٚىٕٚنٕؾٛمس جإلَؿالذٛمس

قٛممم ضكممٕل ػهممٗ يٓممطٕٖ جنطٓممًٛس يممٍ جْممى جنطُظممٛى، جنًُظًممس جنممم ئنممٗ ئ٠ممالؼ جْممى "جنؿًحػممس"، جنطممٙ ضكًممم 

 يىنٕقش وػٕٚس أقػٍ يُٓح ْٛحْٛس. ٔينف قأٔل ضًٓٛس ذؼى جقَػٛحل ػٍ ضُظٛى جنٗرٛرس.

ضؿمىو جنًإْٓمٌٕ  -جنكًحْمٛس  -" غٓكًج، ٔذؼى ئٚىجٌ ذٛحٌ "جنرٍجءز"، ٔجإلَٓمالل ػمٍ جنطؿٍذمس "جنؿٓحوٚمس 

ذًهع ئنٗ جنٓهًحش ؾٛى ضأّْٛ ؾًؼٛس جنؿًحػس جإلْاليٛس
52

 1981، ٔؾى ؾحو ْمًِ جنؼًهٛمس جنطأْٛٓمٛس غمٙ أذٍٚمم 

 قم يٍ: 

 ٌػرى جإلنّ ذٍ قٍٛج 

                                                                                                                                                                                              
Michel Crozier, et hard friendbery: « L’acteur et le système, les contraintes de l’action collective », édition du seuil, 

19   

 61، ٘ 1995، يًرؼس جنُؿحـ اٌاسوح اإلسالَِخ ثبٌّغشة: ا سس اٌّؼشفَخ  رسًٍَ اٌخطبةجَظٍ: يههٙ جنٓرطٙ،  48

 30، ٘ 1989طرس يًذٕنٙ، جنًرؼس جألٔنٗ ، يكاٌسشوخ اإلسالَِخ سؤٍخ ِشزمجٍَخ، أ ساق فٌ إٌمذ اٌزارٌػرى   جنُػٛٓٙ،  49

 273، و.ِ، ٘ فٌ إٌمذ اٌزارٌ، ضش سح إٌمذ اٌزارٌ ٌٍسشوخ اإلسالَِخنحنٙ ؾهرٙ،  50

 274، و.ِ، ٘ إٌمذ اٌزارٌنحنٙ ؾهرٙ،  51

نى ٚكم ؤٌ ضؼٍٞٓح نهًٟحٚؿحش ٔأػٟمحتٓح ٔيًُ جإلػالٌ ػٍ ضأْٛٓٓح يح غطأش جنؿًؼٛس ضطٍٛ جنطٕؾٓحش جنطٙ قحَص ضُٓؿٓح جنٗرٛرس جإلْاليٛس، ئق أٌ ًْج  52

. ئق أٌ ًْج نمى ًُٚمغ يؿًٕػمس جنمىجٌ جنرٟٛمحء ذؿٛمحوز ْمؼى جنمىٍٚ جنؼػًمحَٙ 1984نإلػطؿحقش، نحٚس جإلػطؿحقش جنطٙ ًٞص غًحَٙ ػٍٗز ػٟٕج ذًكُحِ ُْس 

 1986قطٕذٍ يٍ ضؿىٚى يهػٓح ئنٗ ْهًحش جنىجٌ جنرٟٛحء ؾٛى غطف غٍع ضحذغ نهؿًحػس جإلْاليٛس ٔينف غٙ أ



 

   

 

 يكًى ٚطٛى 

 ػرى   ذحْح 

 َْٙؼى جنىٍٚ جنؼػًح 

  جأليٍٛ ذٕنرُز 

 .يكًى ػُ جنىٍٚ ضٕغٛؽ
53
 

 29ػهمٗ ٌنٛمس جنؼًمم، يًمح وغمغ ذٓمح ئنمٗ يٍجْمهس جنًهمف يمٍضٍٛ، جألٔنمٗ غمٙ ئق أٌ جنؿًحػس نى ضكٛم 

، ٔؾممى أٔٞممف ػرممى جإلنممّ ذممٍ قٛممٍجٌ ٌتممّٛ جنؿًؼٛممس آَممًجـ غًٛٓممح 1987أقطممٕذٍ 12، ٔجنػحَٛممس غممٙ 1985َممٕغًرٍ 

أْىجظ جنؿًؼٛس، يهطًٓحك ضىنم جنًهف يٍ أؾم يُكٓح جنطٍنٛٙ جنؿحََٕٙ "نكٍ ٚظٍٓ أٌ جنٓهًحش أٌجوش جنطٍٚمع 

قطٗ ضطرٍٛ جأليٍ"
54

 .. ٔغٙ ٌْحنس ٔؾٓٓح ئنٗ ٍَٔٚ جنىجنهٛس ؾحل:

 ٍَغٝ جنؼُع ٔجإلٌْحخ. خّؼَخ سٍَّخئَُح  .1

، ٔيمح ضًػهممّ يممٍ أٚممحنس ثّففب ٍمففوَ ػٍَفه ِففٓ ِشففش ػَخ دٍَٕففخ ال ٔؼففبدً ٔظففبَ اٌٍّىَفخ اٌذسففزوسٍخئَُمح  .2

 ضحٌٚهٛس غٙ ذالوَح.

يًمح ٚػطؿمى غمٙ قػٛمٍ  ٍخ اٌؼجفبدح،  زشٍفخ اٌفذػوحزشٍخ اٌؼمَذح،  زشئَُح َكًى   ػهٗ يح غٙ ذهىجَح يٍ  .3

 يٍ ذالو جنًٓهًٍٛ.

ينف أٌ جنًًْد ْحػى ػهٗ  ال ٔشى ِخبٌفخ ا ِخ، فٌ اػزّبدهب ِزهت اإلِبَ ِبٌه سضٌ هللا ػٕه،ئَُح  .4

، ْٔحْى غٙ ضأٚٛم ْٕٚطٓى، ٔئَُح َؼطؿى أٌ جنًًهٕخ جنٕٛو، ْٕ جنطؼحٌٔ ػهٗ جنًكحغظس ػهٗ زفع  زذح اٌّغبسثخ

 ٕٚل، ٔنّٛ جإلنطالظ غٙ جنػٍٔع.جأل

، ٔأٌ يح ًٚكمٍ أٌ ٚكمٌٕ ذُُٛمح، ٔذمٍٛ ضٍَٛمح ال ػاللخ ٌٕب ثكٍخ هَئخ، أ  د ٌخ خبسج ثٍذٔبئَُح َإقى، أَّ  .5

 يٍ جنًٓهًٍٛ، ْٕ جنطُحٚف غٙ جنىٍٚ، ٔجنطؼحٌٔ ػهٗ جنرٍ ٔجنطؿٕٖ.

                                                           
أػٟمحء  ذحْطػُحء يكًى ػُ جنىٍٚ ضٕغٛؽ )أْطحي ؾحيؼٙ غٙ جنىٌجْحش جإلْاليٛس، ٔػٟٕ جنًؿهّ جنؼهًٙ ذحنىجٌ جنرٟٛحء(، قم ْمإقء جنًإْٓمٍٛ أٚمركٕج 53

 ذحنرٍنًحٌ )يؿهّ جنُٕجخ(، ػهًح أٌ يكًى ػُ جنىٍٚ ضٕغٛؽ نى ٚطؿىو ذطٍٖٛكّ نإلَطهحذحش ذحنًٍز.

 319، جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘ ٌاسوح اإلسالَِخ ثبٌّغشةا جَظٍ: يههٙ جنٓرطٙ، 54



 

   

 

جنمًٍٚ ٍٚٚمىٌٔ  ح اٌّخٍافَٓسّر ٌٍفذػبئَُح َؼطؿى أٌ يًٛغ، ٔأيػحنّ ق ًٚكٍ أٌ ٚؿىٔج ي٠ٕة ؾىو، ئيج  .6

ئٌٞحء ٌذٓى ذهىيس أيطٓى ق ٚرططٌٕ ذًنف يحقك ٔق ؾحْحك.
55

 

أقطممٕذٍ  12َٔػممّ ْممًِ جنًرممحو٘ء ضًممص ٚممٛحضطٓح، ٔجنطأقٛممى ػهٛٓممح غممٙ جنٍْممحنس جنًٕؾٓممس ػهممٗ جنًهممف ٚممٕو 

 "... َٕٔو أٌ َإقى نؿالنطكى:  1987

 .اٌؼبِخ ٌٍجالدخّؼَخ دػوٍخ إٌي هللا فٌ إطبس اٌموأَٓ ئٌ ؾًؼٛطُح،  .1

 ثّجففذأ اٌسففواس، ٔق ضٍٞممحِ، ٔق ضإٚممىِ، ذممم ضهطممُو خّؼَففخ سففٍَّخ، ال رمجففً اٌؼٕففت سففجَال  أٌ ؾًؼٛطُممح  .2

 جنٓحوب، ٔجإلؾُحع جنٓحوظ ذحنطٙ ْٙ أقٍٓ. 

، ْٔٙ جإلْالو، ٔقىز جنًًْد، جنًهكٛس خّؼَزٕب رزّشه ثّمذسبد اٌجالد،  ِموِبرهب وّب زذدرّوهبئٌ  .3

 جنطٍجذٛس، جنهطس جنؼٍذٛس.جنىْطٌٕٚس، جنٕقىز 

 ، ذم ْٙ ؾًؼٛس يطٍذٛس أٚٛهس".إْ خّؼَزٕب ال اسرجبط ٌهب ثكٍخ د ٌخ أ  هَئخ أخٕجَخ .4

ٔغًٛح ٚطؼهؽ ذهم١ ٔيٓمحٌ جنؿًحػمس، ضًمص جإلٖمحٌز ئنمٗ أٌ جنطكمٕل ئنمٗ جنٓمٍٚس، ٔغمٙ ئ٠محٌ جنٛمٍجع يمغ 

ٌؾؼممص جنؿًحػممس ئنممٗ جألٚممم جنٓممهًٙ  جنٓممهًس، ئًَممح قممحٌ غطممٍز ٖممحيز، ٔػممحذٍز َجنممص ذممُٔجل أْممرحذٓح جنًجضٛممس، غممى

جنؿحََٕٙ َحذًز ذًنف ئ٠حٌْح جنؿىٚى.
56
 

، ذىأش جنؼالؾس ذٍٛ جنكٍقس ٔجنٓهًس ضؼٍظ َٕػمحك يمٍ جإلَػمٍجؼ، نٕٛٚمحك ذؼمىيح ذمىأ 1985ٔذكهٕل ُْس 

ٚطرممٍٛ نٓممًِ جألنٛممٍز، ئٚممٍجٌ جألٔنممٗ ػهممٗ نمم١ جقػطممىجل ٔجنٓممىٔء ٔجنًٍَٔممس، ٔػممىو جنطؼممٍٜ ذحنُؿممى جنًرحٖممٍ 

 يس، ٔجألؾُٓز جنٓٛحْٛس جنًٍْٛس، ٔضٍقُٛ قًالضٓح ػهٗ جنٛٓحٌ ٔجنػكٍ جنًحٌقٓٙ.نهككٕ

قم ًِْ جنًرحوٌجش ضىل ػهٗ ونٕل جنؿًحػس غٙ يٓهٓمم "يكحٔنمس جنطٕجغمؽ جنٓٛحْمٙ"، جنمً٘ غمٍٜ ػهٛٓمح 

جنهٟٕع نُػّ جنًًُؽ جنرٍضًحضٙ جنً٘ ؾرهص ذّ جنُهد جنٓٛحْٛس، ٔجنُٓم يٍ جنػؿحغس جنٓٛحْٛس جنٓحتىز.
57
 

                                                           
 1986يحٌِ  17يٕجغؽ  1406ٌؾد  6ٕٚو  ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ، ٌْحنس ئنٗ ٍَٔٚ جنىجنهٛس، 55

ذُمحء ػهمٗ ٔيٟٛػٍٛ أٟٚح "ينف ٚح ٚحقد جنؿالنس ئَُح ؾًحػس يٍ جنٗرحخ جنًطٍذٙ جنًطىٍٚ، ْرؽ نؼمىو يُمح قمحَٕج أػٟمحء غمٙ ؾًؼٛمس جنٗمرٛرس جإلْماليٛس،  56

جنًإذمى غمٙ ؾٟمٛس  ؾحََٕٓح جألْحْٙ ٔجنً٘ نالٚطّ جنىػٕز ئنٗ   ذحنككًس، ٔجنًٕػظس جنكُٓس، ئق أٌ ٌتٛٓمٓح، ٔذؼمى أٌ ٚمىٌ غمٙ قؿمّ قكمى ضٛمحذٙ ذحنٓمؿٍ

ئػمالٌ جإلَػٛمحل ػمٍ ؾُحتٛس، ذىأش ضٛىٌ يُّ ضٍٛغحش ق َؿٍْح، ٔق َُقٛٓح يهحنػس ذًنف جنؿحٌَٕ جألْحْٙ نهؿًؼٛس جَٜػس جنًقٍ، يًح قًج ذُمح ئنمٗ يػحٌؾطمّ ٔ

 ؾًؼٛس جنٗرٛرس جإلْاليٛس...".

ذس ٔغحتؿٛس يٌُٕٗجش جنًؿهس جنًطٍذٛس نؼهى جقؾطًحع جنٓٛحْمٙ، جنًرؼمس جنػحَٛمس نهًُٚى جَظٍ َٙ جنٍْحنس غٙ يكًى ٍٞٚع: جإلْالو جنٓٛحْٙ غٙ جنًطٍخ، يؿحٌ

 1992ََٕرٍ 



 

   

 

ػهًحك أٌ جنؿًحػس ػًهص ؾحْىز غٙ ًِْ جنًٍقهس ػهٗ ئذٍجَ ؤٌْح جألْحْٙ، جنًطًػم غٙ "جنىػٕز"، ٔئنمٗ 

قى جْطػُجَ جنُظحو أقٛحَحك، ٔجنىنٕل يؼّ غٙ ذؼٝ جنطكىٚحش
58

، ٔيُحٌٔز أقٛحَحك ذأْهٕخ ْمهًٙ يطمٌُ، ٚؼٟمىْح 

ق ضؼطرمٍ َػٓمٓح ؾًحػمس جنًٓمهًٍٛ، ٔق  -س جنؿًؼٛم -ذؼٝ أوذٛحضٓح جنًطًُٟس غٙ جنًٛػحؼ، جنً٘ ٚإقى أٌ جنؿًحػس 

يًػالك ٔقٛىجك نإلْالو، ٔق ٔٚمٛس ػهٛمّ، ٔئًَمح ْمٙ ؾًحػمس يمٍ جنًٓمهًٍٛ، ضؼًمم ػهمٗ ئؾحيمس جنمىٍٚ غمٙ يؿمحقش 

 جنكٛحز... يًُهؿس غٙ ينف يٍ يرحوب يكىٔوز، نطكؿٛؽ أْىجظ ٔجٞكس، ٔيٓطؼًهس جنْٕحتم جنًٍٗٔػس.

َظٍٚممس نحٚمس، قحغظممص ػهممٗ ٌٔجذم١ يممغ ئٌظ جنًُظٕيممس جنػكٍٚممس  ػهًمحك أٌ جنطٓممًٛس ضكٛممم ػهمٗ يٍؾؼٛممس

ػهٗ قحغس جنؼُحٍٚ جنًكَٕمس نليمس، ٔٚطٟمًٍ ٠ًٕقمحك، ئنمٗ  -جنؿًحػس  -نهٗرٛرس جإلْاليٛس، قًح ٚكٛم جنًًٛهف 

جقطكحٌ ضًػٛم جنؿًحػس جنًٓهًس، ٔجنىغحع ػٍ يٍٗٔع جؾطًحػٙ ئْاليٙ.
59
 

"جإلْالو يٍز أنٍٖ ٔجؾؼحك ٔنّٛ قاليحك، قؿٛؿسك ٔنمّٛ نٛمحقك،  ٔيًح أذٍَضّ أوذٛحضٓى قًنف، ْىغٓى غٙ ٌؤٚس

ئٌ جإلْالو أٚهف َظحو ْٕجء ػهٗ جنًٓطٕٖ جنػٍو٘، أٔ جألٍْٔ٘، أٔ جنؿًحػٙ، أٔ ػهٗ يٓطٕٖ جنىٔنس. ْٕٔجء 

ٚم قحٌ ينف غٙ جقؾطٛحو، أٔ جنٓٛحْٛس، أٔ جإلؾطًحع، أٔ جألوخ، أٔ جنػٍ... يًهٕخ أٌ َىػٕ غٙ جنًطٍخ ئنٗ جنرمى

جإلْاليٙ".
60
 

يًممح ٚٓممطػحو أٌ قٍقممس جنؿًحػممس قَجنممص ضٓممطهٓى ذؼممٝ أغكحٌْممح، ٌٔؤٚطٓممح نهٕجؾممغ يممٍ ؤٌِ جنٗممرٛرس 

نٕٛٚممحك، غممى قٍقممس جإلنممٕجٌ جنًٓممهًٍٛ ػًٕيممحك غممٙ يكحٔنطٓممح أْممهًس جنىٔنممس ٔجنًؿطًممغ، يطرُٛممس يؿًٕػممس يممٍ 

 جنًرحو٘ء قكٍقس "وػٕٚس ذحألْحِ"، ضطًػم ذحألْحِ غٙ جنُؿ١ جنطحنٛس:

 ئٌٞحء   ذطكؿٛؽ جنؼرٕوٚس نّ .1

 جإلنطُجو ذحإلْالو .2

 جنىػٕز ئنٗ جإلْالو .3

                                                                                                                                                                                              
، 1998، ضٍؾًمس يكًمى قمحضًٙ، ٔنحنمى ٖمكٍجٔ٘، يًرؼمس جنُؿمحـ جنؿىٚمىز، جنمىجٌ جنرٟٛمحء اٌٍّىَخ  اإلسالَ اٌشَبسٌ فٌ اٌّغشةجَظٍ: يكًى جنًَٕ٘،  57

 ٘232 

طكىٚحش جنطٙ ٍَجْح غٙ أْهٕخ جنطؼحيم يغ جنٓهًس، َكمٍ قَنُمح َطهمر١ يمغ جنٓمهًس، ق َمىٌ٘ جألْمهٕخ جألغٟمم جنمً٘ "ٔآنٍ جن ٚؿٕل ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ: 58

قمؽ قؿمّ.  ُْطرؼّ، ٔذحنُٓرس نٙ، أٌٖ ٔ  أػهى أٌ أغٟم أْهٕخ نهطؼحيم يغ جنٓهًس، ٔيغ ضٍْٛمح ْمٕ أْمهٕخ جإلْمالو، ٚؼُمٙ أْمهٕخ جنكمؽ، ئػًمحء قمم ي٘

ؾحوٌٍٚ ػهٗ أٌ َؿٕل نٓح أقُٓص، ٔأْحءش يطٗ أْأش، ٔأٌ َكٌٕ ٍٚقحء ٖٔؿؼحٌ يؼٓح، ٔنكٍ يهطُيٍٛ ذأوخ جإلْالو غٙ قم ينمف، غحنٓهًس ٚؿد أٌ َكٌٕ 

جنٓمُس جنػحَٛمس،  5ٔأٌ ٍَجػٙ أقٕجل جنُحِ ؾرم ئذىجء آٌجتُح، ٔأٌ َكٌٕ ٚحوؾٍٛ غٙ يٕجؾػُمح، ٔأٌ َٓمهف نكمم ٖمٙء جنًٍٚمؽ جألْمهى نمّ"، جَظمٍ، جنػٍؾمحٌ: جنؼمىو 

 56-46 ٘ ، يٍؾغ ْحذؽ، 1985َٕ٘ٛ ٕٚ

 231، جنًٍؾغ جنٓحذؽ َػّٓ، ٘ اٌٍّىَخ  اإلسالَ اٌشَبسٌيكًى جنًَٕ٘،  59

 56-46 ٘ ، جنًٍؾغ جنٓحذؽ َػّٓ، 1985٘جَظٍ: يؿهس جنػٍؾحٌ، جنؼىو جنهحيّ  60



 

   

 

 جنؼًم جنؿًحػٙ جنًُظى .4

 جنًكرس ٔجألنٕز .5

 جنٌٕٖٗ .6

 جنًحػس ٔجإلَٟرح٠  .7

 جنطىٌؼ .8

 جنًٗحٌقس ٔجنطػحػم .9

جنطؼحٌٔ يغ جنطٍٛ نًٛهكس جنًٓهًٍٛ. .10
61

 

ٔغٙ ئؾحذس نؼرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ ػٍ ْإجل قٕل ظٍٔظ َٗأز جنؿًؼٛس، ٔػٍ أْىجغٓح ْٔٔحتهٓح. نهٙ ًِْ 

جألْىجظ ذؼى أٌ أذٍَ ذأٌ جنؿًحػس ؾًؼٛس َحٖثس، ٚطٍٛز غٙ قؿًٓح ق غٙ ٖمكهٓح ٔيٟمًَٕٓح، ٔأٌ جنٓمىظ يمٍ 

ٓممحؾى، غًممٍ جنًػٓممٕو أٌ ضأْٛٓممٓح ْممٕ جنؿٛممحو ذٕجؾممد جنممىػٕز. "ٔئٌ قُممص أنؿممٙ ٖهٛممٛحك ذؼممٝ جنممىٌِٔ غممٙ جنً

                                                           
 ٔضؼًم جنؿًؼٛس قًنف ػهٗ ضكؿٛؽ يؿًٕػس يٍ جألْىجظ نهٛطٓح غًٛح ٚهٙ: 61

  ٍٚٔجإلنطُجو ذّضؿىٚى غٓى جنى 

 .ئؾٍجٌ جنكؿٕؼ ٔجنكٍٚحش 

 جنىػٕز ئنٗ ضككٛى جنٍٗٚؼس 

 جنؼًم ػهٗ ضكٍٓٛ أٔٞحع جنًٓهًٍٛ جنًحوٚس ٔجنًؼٛٗٛس 

 ٙجنؼًم جنهٍٛ٘ جنطكحغه 

 ضكؿٛؽ َٟٓس قٟحٌٚس 

 .ًٍٛجنؼًم ػهٗ ٔقىز جنًٓه 

 حنٙ:أيح قٛع ْٛطكؿؽ ًْج، غًنف يح ضؿٛد ػُّ جنؿًؼٛس، ذطكىٚى ْٔحتم ػًهٓح جنطٙ قىوضٓح قحنط

 جنىػٕز جنػٍوٚس 

 جنىػٕز جنؼحيس 

 ٙجنؼًم جنُؿحذ 

 ٙجنؼًم جإلؾطًحػ 

 ٘جنؼًم جإلؾطٛحو 

 .ًٙٛجنؼًم جنٓٛحْٙ ٔجنُؿحذٙ، جنؼًم جنطٍذٕ٘ ٔجنطُظ 



 

   

 

جنُٗح٠حش جنًًهٕذس غٙ يٛىجٌ جنىػٕز جنٕٛو، ق ًٚكُٓح أٌ ضؿطٍٛ ق ػهٗ جنهًرمس، ٔق ػهمٗ جنًٕػظمس جنًٕؾمٕوز 

غٙ جنًٓؿى، ئيٌ قذى يٍ ئ٠حٌ نكٙ ٚؿٕو غّٛ جنىػحز ذًٓج جنُٗح٠ جنً٘ ضٓطػٛى يُّ جنىػٕز جإلْاليٛس".
62
 

جنمص ضإقمى ػهمٗ أَٓمح قٍقمس وػٕٚمس ذحألْمحِ، ٌٔضمى ضرُٛٓمح ٔذحنٍضى يٍ ضكٕل نًحخ جنؿًؼٛس، غآَح قَ

نًحذحك يؼطٍغحك ذػٕجذع جنُظحو، غاٌ جنكًٕنس جنػؿحغٛس نًِٓ جنؿًؼٛس ذؿٛص يطأغٍز ئنٗ قى يمح ذحنًرمحو٘ء جنطمٙ ْمرؽ أٌ 

ضرُطٓممح أضهممد جنكٍقممحش جإلْمماليٛس غممٙ جنؼممحنى جنؼٍذممٙ، ٔجنطممٙ ٚظٓممٍ ئْممطهٓحيٓح جنٕجٞممف يممٍ ؾًحػممس جإلنممٕجٌ 

ًٍٛ غمٙ يٛمٍ. )ؾٛمحو جنىٔنمس جإلْماليٛس، ئٌؾمحع جنطٍذٛمس جنٕجؾؼٛمس نإلْمالو ػهمٗ يٓمطٕٖ جنٗمهٙ ٔجأليمس، جنًٓه

 جنؿحْهٛس...(.

جأليممٍ جنممً٘ ضُرممّ نممّ يإْٓممٕ جنؿًحػممس، يؼطرممٍٍٚ أٌ قممٍقطٓى يممٍش ذًممٍقهطٍٛ قرٛممٍضٍٛ ضؼٍٞممص غٛٓممح 

، 1984ٔ 1973ألٔنٗ يح ذٍٛ ْمُطٙ جنؿٕجَد جإلٚىٕٚنٕؾٛس، ٔجنطُظًٛٛس ئنٗ ضًٌٕجش يهًْٕس، جيطىش جنًٍقهس ج

ًِْٔ جنًٍقهس ضأْٓص غٛٓح ؾًؼٛس جنؿًحػس ٔضًُٛش ذطهرس جنهٛحٌ جنػٌٕ٘ جإلَؿالذٙ، أيح جنًٍقهمس جنػحَٛمس غؼٍغمص 

ضٍؾٛف َظٍز ئٚالقٛس ٔغؽ يُٓؽ ٚػٍٜ يؿحٌذس ًٖٕنٛس نهًؿطًغ.
63
 

هًس ضٟمًٍ جنطؼمحٕٚ، يٍ نالل ضٕٛٚد َظٍ٘ يٓى قىو ضحٚمحش أقػمٍ ٔجؾؼٛمس، ٔضكؿٛمؽ ضٕجغؿمحش يمغ جنٓم

-ٔجنؼًم غٙ ئ٠حٌ جنًٍٗٔػٛس، ٌضى جنٛؼٕذحش جنًطًػهس غٙ ٌغٝ جنٓهًحش جقػطٍجظ ذحنؿًؼٛمس ـ جنؿًحػمس 
64
 ،

ٔقًنف يؼحٌٞس جنػحػهٍٛ جنٓٛحٍْٛٛ جنًٍٍْٛٛ، ئق أٌ جنٓإجل جنً٘ ٚؿىٌ ٠ٍقّ ْٕ قٕل جنؼٕجيم جنًٓحًْس غٙ 

 و، ٌٔضرطٓح غٙ يؼحَؿس جنؼًم جنٓٛحْٙ جنًٍْٙ ذانكحـ ٔئٍٚجٌ.ٔجَػطحقٓح ػهٗ جنُظح -جَػطحـ جنكٍقس ـ جنؿًحػس 

 ِٕطك اإل؟الذ / اٌزغََش 

ئػالٌ جنؿًٛؼس يغ جنهٛحٌ جإلَؿالذٙ جنػٌٕ٘ غمٙ  -نكظس جإلَػٛحل ػٍ جنٗرٛرس  -وُٖص يٍقهس جنػًحَُٛٛحش 

ُمحء جنكٍقمس، غكٍ جنؿًحػس، ٔضرُٙ جنًٍٗٔع جإلٚمالقٙ جنكٟمحٌ٘، ٔينمف ذؼمى ضمٍجقى يؿًٕػمس ؾُحػمحش ػُمى أذ

يٓطههٍٛٛ أٌ جنًٗكهس غٙ جنًطٍخ نٛٓص يٗكهس َظحو ٚؿمد ضطٛٛمٍِ، ٔنكمٍ يٗمكهس ػحيمس ٖٔمحيهس، ٚؿمد ئػمحوز 

"، يؼطرمٍٍٚ أٌ جنًٓمأنس يرٓمًس ٔيطٛمٌٍٕٚ أَٓمح اٌخَبس اإل؟الزٌ اٌسضبسًجنُظٍ غٙ ئٚالقٓح، نًٓج جنطٍٛ "

                                                           
  52 -46 ٘ جَظٍ: ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ، يؿهس جنػٍؾحٌ، جنؼىو جنهحيّ، جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘ 62

 233، جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘ اٌشَبسٌاٌٍّىَخ  اإلسالَ جَظٍ: يكًى جنًَٕ٘،  63

 نؿى أذىش ؾًؼٛس جنؿًحػمس جإلْماليٛس "يمٍجٌج" ٌضرطٓمح غمٙ جنكٛمٕل ػهمٗ جقػطمٍجظ جنؿمحََٕٙ أقمى ْمًِ جنٍضرمس جنًٍجْمالش جنًٍغٕػمس يمٍ ٠مٍظ ٌتمّٛ 64

، "جنٓٛحْمٙ غمٙ جنًطمٍخ يؿحٌذمس ٔغحتؿٛمس"ؾًؼٛس جنؿًحػس جإلْماليٛس"، ػرمى جإلنمّ ذمٍ قٛمٍجٌ، جَظمٍ: ًَٕيؾمح نٓمًِ جنًٍجْمالش غمٙ يكًمى ٞمٍٚع: "جإلْمالو 

 257، ٘ 1992يٌُٕٗجش جنًؿهس جنًطٍذٛس نؼهى جقؾطًحع جنٓٛحْٙ، جنًرؼس جنػحَٛس، ََٕرٍ 



 

   

 

 

 ِسّذ ٍزَُ

ٍضر١ ذٓمًج جنططٛٛمٍ يمٍ ئػمىجو نًهطهمع يظمحٍْ جنؿمٕز يٓأنس ضطٍٛٛ غٕؾٙ إلؾحيس جنىٔنس جإلْاليٛس جنًُٕيؾٛس، ذًمح ٚم

جنؼًهٛس ٔجنػكٍٚس، ٔيح ٍٚضر١ ذًنف يٍ ٍْٚس، ٌٔغٝ أل٘ ٌٕٚ جنًٗحٌقس...
65
 

ضؼى ًِْ جألوذٛحش ٔجقنطػحظ ػهٛٓح يٍقهس ضحٌٚهٛس، نى ضىو ٠ٕٚالك نىٖ جنطٛحٌ جإلٚالقٙ يٍ وجنمم جنكٍقمس 

جإلْاليٛس جنًطٍذٛس، نٕٛٚحك ٔأٌ جنؿًؼٛس
66
يٍ ينف جقػطٍجظ ذٓح غٙ ٍٖػٛس ؾحََٕٛس قحيهمس قطمٗ "...  أٌجوش 

ضطًكٍ يٍ جنؿٛحو ذحنٕجؾد غٙ ضٍٖٛى جنٛكٕز جإلْاليٛس، ٔغٙ جنكٛهٕنس ؤٌ ضٕظٛع جنًحؾحش جإلْماليٛس جنٗمحٌوز 

غٙ أػًحل جنٗطد ٔجنطهٍٚد...".
67
 

ٔجٞمكس،  ِسّذ ٍزَُٔغٙ ًْج جإل٠حٌ َؿى َػّ جنٍؤٚس نىٖ ٌتّٛ جنؿًحػس 

ٔذطٛس جنطؿٍخ يٍ جنٓهًس، ٔضٕٞٛف َٕجٚح قُٓس أقى ػهمٗ أَمّ "يمٍ ضٛمٍ جنًؼؿمٕل 

جنطًحو٘ غٙ أْهٕخ أػًٗ يُحْٝ نهُظحو، ألٌ جنًطٍخ ؤنس إٔٚنٛس"، يٍٗٛجك أٌ 

جنٕٞغ ٚطًهد يؿحٌذس نحٚس "ألٌ جإلْالو غٙ جنًًهكس نّٛ يٗكهس َظمحو، غٛمهد 

يُممً جقْممطؿالل ْممٙ َهممد ضهؿممص جنًٗممكهس، ْممٕ أٌ جنُهممد جنطممٙ قكًممص جنًطممٍخ 

وٌجْممطٓح ٔضكُٕٚٓممح غممٙ أٌٔذممح، غكممحٌ ٠رٛؼٛممحك أٌ ضككممى جنًطممٍخ ٔغممؽ ضٛممٌٕجش 

ضٍذٛس، غكحٌ يٍ ٔجؾد جنؿًحػس جإلْاليٛس، أٌ ضٍٗـ نهُهمد جنؿىًٚمس، أٌ جػطًمحو 

جنًٍؾؼٛحش جإلْاليٛس، نّٛ أيٍجك غحَٕٚحك، ٔئًَح ْٕ ٔجؾد يهُو".
68
 

" غمٙ جنطؼحيمم يمغ جنٕجؾمغ، ضمى "جنمطػًٍ" أٔ "ضمىجٌـ" أٌ ذٍفذح  إٍدبثَفخػمٍَفخ خْكًج، ٔغٙ يكحٔنس ذُحء "

جنًٗكهس غٙ جنًطٍخ نّٛ ْٕ ذُحء جنىٔنس جإلْاليٛس، غًِٓ جنىٔنمس وْمطٌٕٚحك َٔظٍٚمحك ؾحتًمس، ٔيٗمٍٔػٛس جنمىٍٚ غمٙ 

قمم  جنًؿطًغ ٔغٙ جنًإْٓحش جنىْطٌٕٚس، ضٍٛ يطُحَع قٕنٓح، ٔجأليمٍ ُْمح ق ٚطؼهمؽ ذكمُخ ػهًمحَٙ قمحقى ٚهطمٙ

 ٌٕٚ جنًٗحٌقس.

                                                           
ُمى جنٗمرحخ غػٙ قٕجٌ يغ جنُح٠ؽ جنًٍْٙ نكٍقس جإلٚالـ ٔجنطؿىٚى ْحذؿح ٍٚٛـ: " ٔضٍجظ أوخ جنًكُس يغ جإلٚكحءجش جنٓهرٛس جنطٙ ٚههػٓمح ْمًج جنطمٍجظ ػ 65

ٚمس"، ٘ ٚطؼحيم يؼّ، غكم ٖهٙ ُٚه٠ٍ غٙ ئ٠حٌ جنكٍقس جإلْاليٛس ْٛٛرف ضرؼح نًِٓ جإلٚكحءجش يؼٍٞح نًح ضؼٍٞص نّ ضؿٍذس جإلنٕجٌ يٍ يٕجؾٓس ويٕجنً

 7-6 ٘ ، 1992٘يحٌِ  23جنٍجٚس 

، نكٍ نى ٚؼهٍ ػٍ جَػٛحنٓح جنطحو ػمٍ جنٗمرٛرس 1981، ئق أَّ يٍ َحقٛس جنظٌٕٓ جنؼهُٙ غكحَص ُْس 1983يٍ جنُحقٛس جنؿحََٕٛس ضأْٓص ؾًؼٛس جنؿًحػس ُْس  66

، ْٔمٙ يٍقهمس يًٓمس غمٙ قٛمحز جنكٍقمس 1994ئنمٗ  1985، ٔؾحو جنؼًهٛس جنطأْٛٓٛس قم يمٍ ػرمى جإلنمّ ذمٍ قٛمٍجٌ جنمً٘ ضمٍأِ جنكٍقمس يُمً 1983ئق غٙ ُٚحٍٚ 

، 1996ئنمٗ ْمُس  1994غمى يمٍ ْمُس  1985قرىجٚمس ئنمٗ ْمُس  1981َٟؿص غٛٓح جنٍؤٖ ٔجنطٌٕٛجش ذٗكم قرٛمٍ غمى يكًمى ٚطمٛى جنمٍتّٛ جألٔل نٓمح يُمً ْمُس 

ذحإلٞمحغس ئنمٗ  ٔجنُح٠ؽ جنًٍْٙ ذحًْٓح ْحذؽ. غػٙ جنًٍقهس جألنٍٛز نؼرص ٖهٛٛس ٚطٛى جنطٕغٛؿٛس غٙ ضٍقُٛ أّْ جنكٍقس ٔجَػطحقٓح ػهٗ غؼحنٛحش أنمٍٖ، ْمًج

ٛؽ ٔجأليٍٛ ذٕنرُز غى أقًى ػرمحو٘، جأليمٍ جنمً٘ جْطههٛمُحِ يمٍ نمالل قٕجٌجضُمح ؤٌ ػُحٍٚ أنٍٖ قؼرى   ذحْح، ْؼى جنىٍٚ جنؼػًحَٙ، يكًى ػُ جنىٍٚ ضٕغ

 ٔنؿحءجضُح جنًطؼىوز يغ ػُحٍٚ جنكٍقس.

. ٔجٌو غٙ جإلْالو جنٓٛحْمٙ نًكًمى 1985ٕٚنَٕٛ  13جنًٕجغؽ نـ  1405ي٘ جنؿؼىز  12ذطحٌٚم  12762، ػىو 39ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ: ؾٍٚىز جنؼهى، جنُٓس  67

 جنًٍؾغ جنٓحذؽ.ٍٞٚع، َػّ 

 46، َػّ جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘ 1986َٕٕٚٛ  06جَظٍ: جنػٍؾحٌ:  68



 

   

 

ْكًج ٚؿٌٍ أ٠ٍ ؾًؼٛس جنؿًحػس جإلْاليٛس، ذأٌ ؾٍْٕ جنطٌٕٛ ٚؿٕو ػهمٗ جنًٗمحٌقس جنٓٛحْمٛس، ٔجنطػحػمم 

ٔجنطىٌؼ، ٠ٍٔـ ؾٟٛس "جنططٍٛٛ" غٙ ئ٠حٌ قٟحٌ٘ ٖحيم
69
ق غٙ ئ٠حٌ ضطٍٛٛ ْٛحْٙ ئَؿالذمٙ ٞمٛؽ، نمى ٚكمٍ  

كممٍ٘ ٔغؿممحغٙ يممغ ضكممٕل غممٙ ئ٠ممحٌ جنكٍقممس غؿمم١ يممٍضر١ ذظممٍٔظ أيُٛممس ْٛحْممٛس وجنهٛممس، ذممم جٌضممر١ ذطػحػممم غ

جإلْاليٛس، غمٙ قػٛمٍ يمٍ ذهمىجٌ جنؼمحنى جإلْماليٙ، ٔجنمً٘ ظٓمٍ غمٙ ٖمكم قطحذمحش ضطؿمّ ئنمٗ جنُؿمى جنمًجضٙ نطؿٍذمس 

جنكٍقس جإلْاليٛس، ْحْى غٙ ئقىجظ ضطٍٛ ػهٗ يٓطٕٖ جنٍؤٚس جنًُٓؿٛس، ٔجنٍؤٚس جنًرىتٛس، ٔنّٛ غؿ١ ضطٍٛ أيهطّ 

جإلَكٓحٌ جأليُٙ. ظٍٔظ جنٟط١ جنٓٛحْٙ، أٔ
70
 

ْكًج، ْطكىو يؼحنى ضٌٕٛ جنؿًحػس نؼًهٓح ٌٔؤٚطٓح نهُظحو جنٓٛحْٙ جنًطٍذٙ ػهٗ يكمحٌٔ ًٚكمٍ ئٚؿحَْمح 

 غٙ:

جقػطٍجظ ذحنٍٗػٛس جنىُٚٛس نهُظحو جنًهكٙ، ٔذأٚمحنطّ جنطحٌٚهٛمس، ٔذًؿىْمحش جنمرالو، ٔيؿٕيحضٓمح قًمح  (.1)

 قىوْح جنًهف ْٔٙ: 

 جإلْالو 

  ٔقىز جنًًْد 

 ٛس جنىْطٌٕٚسجنًهك 

 جنٕقىز جنطٍجذٛس 

  جنهطس جنؼٍذٛس 

 جنًإْٓحش جنٍٗػٛس 

ٔذىٌْٔح ٔذٕجؾرٓح غٙ جنؿٛحو ذحنىػٕز ٔجإلٚالـ ٔجنطؿىٚى، ٔنحٚمس جنؼهًمحء َٔٔجٌز جألٔؾمحظ، ٔجنًؿمحنّ 

 جنؼهًٛس.

                                                           
 1996، يٍؾغ ْحذؽ، جنًرؼس جنٍجذؼس، جنىجٌ جنرٟٛحء اٌؼًّ اإلسالٌِ،  االخزَبس اٌسضبسًيكًى ٚطٛى،  :ذهٕٛ٘ ًْج جنًٕٕٞع جَظٍ 69

ئنمٗ قػٛمٍ يمٍ جنطمأ٠ٍٛ جنؼهًمٙ جنكػٛمم ذُؿهٓمح يمٍ يٓمطٕٖ جنٛؿظمس جنٕؾىجَٛمس، ئنمٗ  "غًٍ ْهرٛحش جنكٍقحش جإلْاليٛس، أَٓح ق ضُجل ضػطؿمى ٍٚٛـ يكًى ٚطٛى: 70

، َػمّ جنًٍؾمغ يٓطٕٖ جإلوٌجـ جنٕجػٙ نكؿٛؿس ًْج جنىٍٚ ٔنكؿٛؿس جنٕجؾغ، ٔنلْهٕخ جأليػم غٙ ضطٍِٛٛ ؤٌ يٛحويس"، جنؼًم جإلْاليٙ ٔجقنطٛمحٌ جنكٟمحٌ٘

 18جنٓحذؽ، ٘ 



 

   

 

ػمٍ يػٓمٕو جنػممٌٕز، ٔجنؿٛمحو ذمىٌٔ ضؿىٚممى٘  ، ٔجإلذطؼممحوإل؟فالذضٍقٛمُ جنؼًمم جإلْماليٙ ػهممٗ غكمٍز ج (.2)

ئٚالقٙ غٙ يؿحل جنؼؿٛىز ٚؼٛى جأليٌٕ ئنٗ َٛحذٓح.
71

 

نؼمم جنًممطًؼٍ غممٙ أوذٛممحش ْمًج جنطٛممحٌ يممٍ جنكٍقممس جإلْماليٛس، ٔذؼممى جنؿٛممحو ذٗممرّ َؿمى يجضممٙ ٔغممؽ جنًؼًٛممحش 

ّٓ، جًَالؾمحك يمٍ جقػطمٍجظ ٔجنًُحل جنٓٛحْٙ جنً٘ ٔؾى غّٛ، ْٛؿى أٌ جنطٛحٌجضّ ضطؿحٌخ، يغ جنطٛحٌجش جنُظحو َػ

ذحنػٕجذع قأٚم ٔؾى يكُطٓح جْطٍجضٛؿٛطٓح ًِْ يٍ جنُػحي، ٔجقطالل يٕؾغ وجنم جنهًٍٚس جنٓٛحْٛس، ٔجنًٓحًْس غمٙ 

ضكىٚممى يؼممحنى جنكؿممم جنٓٛحْممٙ جنكممىٚع ققؿممحك، جًَالؾممحك يممٍ جػطًحوْممح "جنًٗممحٌقس" قًرممىأ جْممطٍجضٛؿٙ غممٙ جنكٛممحز 

، جنطممٙ ػرممٍش غٛٓممح ػممٍ ضٕؾٓحضٓممح خشٍففذح اإل؟ففالذػممس ْممًج جنطٕؾممّ ذاٚممىجٌ جنٓٛحْممٛس جنًطٍذٛممس، ٔضٕؾممص جنؿًح

 جنؿىٚىز، ئنٗ أٌ ضؼٍٞص نهًُغ ذؼىيح أٚىٌش يُٓح ْطٍٛ ػىوجك. 

غٓكًج، أذىش ؾًؼٛس جنؿًحػس جإلْاليٛس ٌضرس ْٛحْمٛس ٔجٞمكس غمٙ يؼحَؿمس جنؼًمم جنٓٛحْمٙ جنٍْمًٙ، يمٍ 

ٙ، غممٙ ظمم ؾممٕ ْٛحْمٙ أٚممرف ًٚٛممم ئنمٗ يُممغ ظٓممٌٕ أؾمم جنركممع ػمٍ جنٗممٍػٛس ٔجقػطممٍجظ جنؿمحََٕٙ ٔجنٍْممً

أقُجخ ئْاليٛس غٙ ؤل جنًطٍخ جنؼٍذٙ، أٔ قهٓح ٔئنطحتٓح يٍ جنًٗٓى جنٓٛحْٙ.
72
 

 أ ال : ِضّوْ اإل؟الذ "اٌسضبسً": -

ْمؼص أ٠ممٍ ؾًحػممس جإلٚممالـ ئنممٗ يكحٔنممس ذهممٌٕز أغكحٌْمح، ٔجنطؼرٛممٍ ػممٍ أٚممىٕٚنٕؾٛطٓح قطممٗ ٚطًممحذؽ يممغ 

ل، "ٔئنٗ ضكؿٛؽ ضؿىو ضٛحػى٘ ًٍٟٚ نٓى يكحَس يطًُٛز وجنم جنكؿمم جنٓٛحْمٙ"ْهٕقٓح جنٓٛحْٙ جنًؼطى
73

، نٓمًج 

، ٚؼًمٙ ضػٓمٍٛجك )اإل؟فالذ  اٌزدذٍفذ(ذحػطرحٌِ جنُح٠ؽ جنًٍْٙ ذحْى جنؿًحػس، ٌٔتٛٓٓح غًٛح ذؼمى  ِسّذ ٍزََُؿى 

أٌ قمٍقطٓى ضمإيٍ ذاقٛمحء نهًػٕٓيٍٛ يؼحك جنهًجٌ ٚؿىجٌ أٚهًٓح ٔوقنطًٓح غٙ جنكطحخ ُْٔس ٌْٕل   )٘(، ذًح 

جنًًٛهف جنؿٍآَٙ جنُٓٙ ػهٗ يٓطٕٖ جنطىجٔل، ٔغٙ ٔجؾغ جنكٛمحز، غًمحيج َػٓمى يمٍ جإلٚمالـ؟ ٔيمح ْمٕ جإلٚمالـ 

 جنً٘ ُٚٗىَّٔ؟

ضؼهٍ جنكٍقس أٌ جإلٚالـ جنً٘ ٍَٚىِ نّٛ ْٕ يح جًٚهف ػهٛمّ جنطمىجٔل جنٓٛحْمٙ جنٕٞمؼٙ، جنمً٘ ٚؿؼمم 

يٍ جإلٚالـ ضٍؾٛؼحك نهٕجؾغ ٔضٛحنكحك يؼّ، ئٌ ًْج جنطىجٔل ًُٚهؽ يٍ غُحتٛس ضؿؼم جإلٚالـ يؿحذالك نهططٍٛٛ، غرًُٛح 

ٍ قحل ئنٗ قمحل أقٓمٍ يُمّ، ئٌ جإلٚمالـ غمٙ ًٚٛم جإلٚالـ ئنٗ جنؿُتٛس، ٚكٛم جنططٍٛٛ ئنٗ جنطكٕٚم جنؿًٌ٘ ي

                                                           
 1987نؿًحػس ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ ئنٗ ؾالنس جنًهف جنكٍٓ جنػحَٙ غٙ ُْس يٍ جنٍْحنس جنطٙ ذؼع ذٓح َػٛى ج 71

( ذؼى جقَطهحذحش، ٔيح ػٍغطّ جنكٛحز جنٓٛحْٛس آًَجـ يمٍ ٚمىجو ٔٚمٍجع أونمم جنؿُجتمٍ غمٙ Fisقًح ْٕ جنٗأٌ ذحنُٓرس نهؿرٓس جإلْاليٛس نإلَؿحي جنؿُجتٍٚس ) 72

ذٍغؼٓمح نٗمؼحٌ "جإلْمالو وُُٚمح ٔذمٍ ػهمٙ ٌتٛٓمُح"، غماٌ  1988نُٟٓمس جنطَٕٓمٛس نهُظمحو جنطَٕٓمٙ غمٙ ؤجيس يٍ جنؼُع، ٔقًنف غمٙ ضمَّٕ غمٍضى ضأٚٛمى قٍقمس ج

 ٙ قًنف.جنىْطٌٕ جنطَٕٓٙ ظم ًُٚغ ؾٛحو قُخ ْٛحْٙ ػهٗ أْحِ وُٚٙ أٔ نطٕ٘، أٔ ئؾهًٛٙ. قًح ٌغٝ جنُظحو جنًٌٕٚطحَٙ جنطٍنٛٙ نكُخ جأليس جإلْالي

 234، جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘ َ اٌشَبسٌاٌٍّىَخ  اإلسالجَظٍ: يكًى جنًَٕ٘،  73



 

   

 

جنطىجٔل جنؿٍآَٙ ق ًُٚهؽ يٍ ًِْ جنػُحتٛس، ٔق ٚؿرم ئٚكحءجضٓح، ذم ئٌ جإلٚمالـ يؿحذمم جنػٓمحو جنمً٘ َٓمٗ   ػُمّ 

 غٙ يٕجؾع ػىز يٍ قطحذّ.

، أٔ يمح غاٌ جإلٚالـ غٙ جنؿٍآٌ ًٖٕنٙ ٔيٍ ُْح ق ػالؾس نّ ذحنىققش جنطٙ جضهًْح غمٙ جنطمحٌٚم جألٌٔذمٙ

 جنطرّ ذّ يٍ يؼحَٙ ضٍذًّ ذحنطؿُ٘ء ٔجنطٍؾٛغ.

غًٓج جنطؿىٚى يػهّ يػم جإلٚالـ، ضٍٛ أٌ جنطؿىٚى غٙ ًِْ جأليس نّ نٕٛٚٛحضّ، ٔيٕٕٞػّ ْى جنًٓهًٌٕ 

ق جإلْالو، ٔقٍقس جنطؿىٚى ضطُحٔل غٓى جنًٓهًٍٛ نهىٍٚ ٌٕٔٚ ضًرٛؿٓى نّ.
74
 

غٙ ضُحٔنّ نًػٕٓو جإلٚالـ، ؾحو ذطأٔٚم يػحْٛى ٖمٍػٛس، ٔأػًحْمح ذؼمىجك وقنٛمحك ٚطٕجغمؽ  ِسّذ ٍزَُٔئيج قحٌ 

ٔذؼؿهٛمس "جنػؿٛمّ"، ٚرطؼمى ػمٍ قمم ضكمٍٕٚ َظمٍ٘، أٔ  أزّفذ اٌشٍشفؤٌيغ جنطٌٕٛ جنُظٍ٘ جنً٘ ٚىجغغ ػُّ، غاٌ 

ٍ ػهٗ يإْٓحش جنىٔنس غهٓػٙ غٙ ضُحٔنّ نًٕٕٞع جإلٚالـ، ؾحَيحك يًُ جنرىجٚس أٌ "جإلٚالـ ق ُٚرطٙ أٌ ٚؿطٛ

ٖٔإَٔٓح، جإلٚمالـ ْمٕ ئٚمالـ نليمس ٔجنىٔنمس يؼمحك...، ألٌ قمم يمٍ ضكمىظ ػمٍ جإلٚمالـ، ٔػمٍ جنػٓمحو ٔػمٍ 

جإلغٓحو ػحوز يح ضٍُٛظ جأليْحٌ ئنٗ جنىٔنس، قأٌ ًِْ جأليس ٚحنكس قهٓح. غهًمحيج ْمًِ جنُظمٍز جنٟمٛؿس ٔجألقحوٚمس 

.نؿٟٛس جإلٚالـ، ٔقأٌ جنٗؼد نّٛ غّٛ يح ٚؼحخ"
75
 

ػمٍ ْمًِ جنٍؤٚمس، ٔينمف ذٍذًمّ ذمٍٛ جنؼًمم جإلْماليٙ، ٔجإلٚمالـ يؼطرمٍجك أٌ "جنؼًممم  ِسّفذ ٍزفَُْمٛؼرٍ 

جإلْاليٙ غٙ ؾمٍِْٕ ػًمم ئٚمالقٙ نهًؿطًمغ، ٔنمّٛ ذمحنًؼُٗ جنٓٛحْمٙ جنمً٘ ٚكٛمم ػهمٗ جنطٛمحنف يمغ جنٕجؾمغ 

ٔضٍؾٛؼّ"
76

إال اإل؟فالذ ِفب اسفزطؼذ  إْ أسٍفذ{، يكٛالك ذٗكم ضأٚٛهٙ ػهٗ وقنس يػحًْٛٛمس َٔٛمٛس يمٍ جنؿمٍآٌ 

} ِب روفَمٌ إال ثبهلل
77

".إّٔب ثؼثذ  رُّ ِىبسَ ا خالق، ٔقًنف يٍ َٙ جنكىٚع "
78
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غػٙ ًْج جإل٠حٌ ٚطههٙ ػًم قٍقس جإلٚالـ، ٔقًنف ظٌْٕٓح جنً٘ ٚؼٕو قٓد ٌؤٚطٓمح ئنمٗ جإلَكمٍجظ 

ٚالـ ػُى ًْج جنطٛحٌ يٍ جنكٍقس جنً٘ ػٍغّ جنًؿطًغ جنًطٍذٙ ٔقًنف جأليس جإلْاليٛس نططأّْ غكٍز جنىػٕز ٔجإل

جإلْاليٛس.
79
 

نى ضطٕجٌ جنؿًؼٛس غٙ ئٚىجٌ جنؼىٚى يمٍ جنرٛحَمحش ضؼرمٍ ػمٍ ٔؾٓمس َظٍْمح نإلٚمالـ ؾمحء غمٙ ئقمىجْح "... 

 ٌففزىٓ ِففٕىُ أِففخ ٍففذػوْ إٌففي اٌخَففش،  ٍففكِش ْ ثففبٌّؼش ف،  ٍٕهففوْ ػففٓ {غحيطػممحق أليممٍ   ضؼممحنٗ غممٙ ؾٕنممّ: 

}إٌّىش،  أ ٌئه هو اٌّفٍسوْ
80

، ؾحء ًْج جنرٛمحٌ ٌْمحنس يػطٕقمس نكمم جألغمٍجو، ٔجألْمٍ ٔجنٓٛثمحش ٔجنًإْٓمحش 

، ٔئٌ ٖمؼرُح ضىػٕ ئنٗ جنطٕذس جنٗحيهس، ٔجإلٚالـ نكم ضهف جإلَكٍجغحش جنطٙ ذحضص ضٓمىو وُُٚمح ٔضُمًٌ ذًْحذمّ أٟٚمحك 

ًهُح ئنٗ ئٚىجٌ ْمًج ٔؾٓحوِ جنطحٌٚهٙ غٙ ْرٛم ًْج جنىٍٚ، ٔجَطٓحذّ ئنٗ أْم جنُٓس، ٔيًجْد جنٓهع، ْٕ جنً٘ ق

جنرٛحٌ...".
81
 

غممىغحع جنؿًحػممس ػممٍ غكممٍز ئٚممالـ جنًؿطًممغ، ٔذحنطممحنٙ ؾؼممم َػٓممٓح َحترممحك ػممٍ جنػممٍو غممٙ ٖممإَّٔ جنىُٚٛممس، 

، ْٕٔ يػكٍ ضًٛمُ ذًُٓمحؼ اإلِبَ اٌشبطجٌٔجنطكىظ ذحًّْ، ضًُهؽ غٙ جإلقحنس ػهٛٓح يٍ جإلؾطٓحوجش جنطٙ أضٗ ذٓح 

ضهىو جنًٛهكس جنؼحيس، ٔغؽ ٕٞجذ١ ٚكىوْح ػهى غؿّ جنًؿحٚى.نح٘، ٚٓؼٗ ئنٗ جنٕٕٚل ئنٗ نالٚحش 
82
 

ٟٔٚٛع غٙ جنٓٛحؼ َػّٓ أٚكحخ يٍٗٔع جنططٛٛمٍ جنكٟمحٌ٘، ذمأٌ جنػؼمم جنٓٛحْمٙ جإلْماليٙ ٚٓمطٕؾد 

ذىجٚس نهؿٛحو ذًًٓطّ جإلٚالقٛس، جنؿٛحو ذحنؼًم ػهٗ ضٗهٛٙ أؤجء جنًؿطًغ ٔأيٍجّٞ ضٗهٛٛحك ٚكٛكحك، ألٌ قم 

يمٍ أٔنمٗ جألٔنٕٚمحش ضكهٛمم  نًأ غٙ جنطٗهٛٙ ٚٓططرؼّ ذحنٌٍٟٔز نًأ غٙ جنؼالؼ جنًؿىو ٔأْحنٛرّ، "نًنف قمحٌ

أػٍجٜ جنىجء، ٔجنٍؾٕع ذّ ئنٗ إٔٚنّ ٔضًٌِٕ، ٔقمحٌ يمٍ جنٟمٌٍٔ٘ أٌ َؿٛمد ئؾحذمس ٔجٞمكس، ٔوؾٛؿمس ػمٍ 

 جنٓإجل جنطحنٙ: 

 " ِب طجَؼخ ا ِخ اإلسالَِخ  هً هٌ ِشىٍخ سَبسَخ، أَ ِشىٍخ زضبسٍخ.
83

 

ٚطهً ٠حذؼحك أًٖم، ٔأػًؽ ق ٚؿمع ػُمى نًٓج، غاٌ جإلٚالـ ػُى ضٛحٌ جنططٍٛٛ جنكٟحٌ٘ )ضٛحٌ جنًٗحٌقس(، 

: "ئَُح ًَُهؽ يٍ أَُمح َؼمٕٛ ِسّذ ٍزَُقىٔو أَيس ْٛحْٛس غؿ١، ذم ٚطؼهؽ جأليٍ ذحَكٓحٌ قٟحٌ٘ ٖحيم، ٚؿٕل 
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غممٙ جنؿممٌٍ جنؼٗممٍٍٚ، ْٔممٕ ؾممٌٍ جنطكممىٚحش جنػكٍٚممس، ٔجنؼهًٛممس جنكٟممحٌٚس ٔجنطكممطالش جأليًٛممس. ئَُممح َٕجؾممّ أَيممس 

ُٔٚطٓمٙ جأليمٍ، ذمم ئَُمح َؼمحَٙ يمٍ ضٍجؾمغ قٟمحٌ٘، ٔجأليمى جنٛمٕو ق ضػكمٍ نٕٛيٓمح  ْٛحْٛس، ضطًهد قالك ْٛحْمٛحك 

ٔنٛهطٓح، ذم ضػكٍ ألؾٛحل جنًٓطؿرم، ٔضُؿم جنٍٛجع يٍ ئ٠حٌِ جنٟٛؽ جنًرحٍٖ، ئنٗ ئ٠حٌِ جنكٟحٌ٘ جنٕجْغ"
84
. 

ًهممؽ غطٛممحٌ جإلٚممالـ جنكٟممحٌ٘ ئيٌ، ق ٚطممٕجَٗ غممٙ جنطأقٛممى ػهممٗ أْممهٕخ "جنممىػٕز"، ٔجنممً٘ ٚؼطرممٍ جنًُ

" ذحألْممحِ، غممحأليٍ ٚؿطٟممٙ ضؿممىٚى جنممىػٕز، ٔيٟممحػػس جنؼًممم نطٛممكٛف دػوٍففخ إ؟ففالزَخجنطأْٛٓممٙ، ٔقكٍقممس "

جأليٌٕ "غكًُٛح َىػٕ ئنٗ ضؿىٚى جنىػٕز غٙ ئ٠حٌْح جنكؿٛؿٙ ذحػطرحٌْح وػمٕز نٛمٍ، ْٔىجٚمس، ٔنمّٛ وػمٕز ٠مالخ 

هص ػهٗ قػٍٛ يٍ جقضؿحْحش جنٓٛحْمٛس ئػمحوز وَٛح ٌٔتحْس، غاَُح ق ًَُهؽ يٍ يًُهؿحش جنًُحٌٔز جنٓٛحْٛس جنطٙ أي

ضؿٛٛى غكٍْح ْٔٛحْطٓح، ئَُح نُٓح ضؿًؼحك يٕٞؼٛحك، ٔوػٕز ظٍغٛس ذم ئَُح وػٕز ٞحٌذس غٙ ؾًٌٔ جنُيٍ، يٕٕٚنس 

ذٍقد جنطؿحٌخ جنٓحذؿس ضؿحٌخ جألَرٛحء ٔجنًٍْهٍٛ ػهٛٓى أغٟم جنٛالز ٔجنطٓهٛى...".
85
 

ًهمؽ جنططٛٛمٍ جنكٟمحٌ٘ جإلْماليٙ ػهمٗ يًُمؽ جنمىػٕز، ألَمّ ٚطأّْ ئيٌ يُٓؽ جنطٛمحٌ جإلٚمالقٙ يمٍ يُ

" ألٌ ؾٍْٕ جنًٗكم غٙ َظٍ ًْج جنطٕؾّ ٚطؼهؽ ذمحنطٍجؾغ اٌثوسح اٌش زَخٚٓىظ ئنٗ ذُحء جإلَٓحٌ ٔئػحوز ئقٛحء "

جنكٟحٌ٘ جنً٘ ٖٓىضّ جنًؿطًؼحش جنؼٍذٛس جإلْاليٛس، "ٔجنطٙ جذطمىأش ذطؼًٛمم قٍقمس جنؼؿمم جنًٓمهى ٔئؾػمحل ذمحخ 

حو"جإلؾطٓ
86

، "يًح جَؼكّ ػهٗ جنًؿطًغ جنً٘ أٚرف ٚطهر١ غٙ أَيس ضحٌٚهٛس قٟمحٌٚس، قمحٌ يمٍ َطحتؿٓمح ضمىَٙ 

ٔضٍجؾغ أًْٛس جنىٍٚ قؿًٛس يٍؾؼٛس ػهٗ يٓطٕٖ جنككحو ٔجنًككٕيٍٛ".
87
 

ٔذحنطممحنٙ يممٍ يإٖممٍجش ْممًِ جنُكٓممس جنكٟممحٌٚس أَٓممح نهؿممص غٍجضممحك غؿحغٛممحك ٔغكٍٚممحك يؿٍَٔممحك ذُػٓممٛس يكرًممس، 

غس أٖكحل جإلْمطؼًحٌ، ٔجنطمٙ جْطٓمهًص نهًُٓٚمس أيمحو جنكٟمحٌز جنطٍذٛمس، ٔجَطٛمحٌ ؾًٛٓمح ًَٔحيؾٓمح، ٔيإْهس نكح

غحنًُٓٚس ئيٌ ذُظٍ ًْج جنطٕؾّ، ٔػًٕيحك ػُى ذحؾٙ جنكٍقحش جإلْاليٛس، ضطًٛمُ ػمٍ جنٓمُجتى جنظٍغٛمس جنطمٙ قحَمص 

جنًمٍز جنؼؿمم ٔجنٕؾمىجٌ جإلْماليٙ.ضطؼٍٜ نٓح جأليس جإلْاليٛس غٙ ضحٌٚهٓح، ذأَٓح ًُْٚس وجنهٛس أٚمحذص ْمًِ 
88
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 حٌٚسقحَص جنكٍقحش جن٠ُٕٛس ؾمى َؿكمص غمٙ ئقمٍجَ جإلْمطؿالل جنٓٛحْمٙ، غآَمح نٓمٍش قػٛمٍج غمٙ يؼٍقطٓمح جنكٟمحٌٚس ٞمى جنطمٍخ، غُٗمأ ٔقمالء نهؿمٛى جنكٟم

ٛى ئْماليٙ ٔأٚمٛم... جنطٍذٛس، ْإقء جنٕقالء ًٚكٍ ضُٛٛػٓى ئنٗ ًَٕيؾٍٛ، جنًُٕيؼ جنهٛرٍجنٙ: جنً٘ ضهؿٗ ضؼهًّٛ ذأٌٔذح ٔضٍٗخ جنؿٛى جنطٍذٛس، ٔغٙ ضٛمحخ ضؼهم

نٓٛحْٙ ػُى جقْمطؿالل... ضٍْرص غٙ يٍْ ًْج جنًُٕيؼ ٌٕٚز يْٕٗس ػٍ جإلْالو ٔغؿحغطّ ٔقٟحٌضّ... ًِْ جنُهرس ْطكٌٕ يكظٕظس غٙ جنٍٓو جقؾطًحػٙ ٔج

س جْمطهٓحو قهمٕل ٔيٍ جإلَٛحظ أٌ َؿٕل ئٌ قػٍٛج يًٍ ًٚػهٌٕ ًْج جنًُٕيؼ نى ٚكَٕٕج ٚكٌُٕ ػىجء نإلْالو ضٍٛ أَٓى نى ٚكَٕٕج ٚكًهٌٕ أ٘ ٌٕٚز قٕل ئيكحَٛم

ْاليٙ جنُظٍز جنؼهًحَٛس جألٌٔذٛس...غانٗ ؾحَمد جنًُمٕيؼ جؾطًحػٛس، ٔجؾطٛحوٚس ْٔٛحْٛس، يٍ جألٕٚل جنؼحيس، ٔجنطٕؾٓحش جنؿًؼٛس نهىٍٚ غأْؿًٕج ػهٗ جنىٍٚ جإل

ٌ جنػكمٍ٘ جنهٛرٍجنٙ غاٌ جنًُٕيؼ جنًحٌقٓٙ ٚؼطرٍ قًنف أقى يظمحٍْ جقَٓمُجو جنكٟمحٌ٘ أيمحو جنطمٍخ، غحنػهٓمػس جنًحٌقٓمٛس نٛٓمص ْمٕٖ ئقمىٖ يظمحٍْ جنطًمٕ

جنكُخ جنٕٗٛػٙ ٔيىٖ ضأغٍِٛ ػهٗ جنٗرحخ جنًٓحؾٍ("، جَظٍ: يكًى ٚطمٛى، َػمّ  ٔجنكٟحٌ٘ نهًؿطًغ جنطٍذٙ )يٓطٗٓىج ذًح ؾحنّ جألْطحي ػرى   ئذٍجْٛى قٕل

 53جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘ 



 

   

 

غحإلْالو ؾرم أٌ ٚكٌٕ وػٕز ئنٗ ضطٍٛٛ جألٖكحل ٔجألًَح٠ ٔجألقكحو، ْٕ وػٕز ئنٗ ضطٍٛٛ يح ذحنُػّ أٔقك ٔؾرم قم 

ٖٙء... غٕٓ ٚىػٕ ئنٗ يُٓؽ يؼٍٛ غٙ يهطهع يؿحقضّ ٔأٔل ػٍُٛ ٍٚقُ ػهّٛ ْٕ جإلَٓحٌ.
89
 

س ؾٛممس جنطٍجؾمممغ جنكٟممحٌ٘ يمممٍ نممالل جنًُٓٚمممس ٔضممطههٙ غمممٙ َظممٍ "يُظمممٍ٘ ٔئٚممىٕٚنٕؾٛٙ" جنكٍقممم

جنكٟحٌٚس أيحو جنطٍخ ٔجَطٛحٌ ؾًّٛ، ٔذحنطحنٙ ئنطحء جنٗمٍٚؼس جإلْماليٛس جنطمٙ نمى ضكمٍ َطٛؿمس ؾمٍجٌ ْٛحْمٙ، ذمم 

َطٛؿممس نطٍجؾممغ قٟممحٌ٘ ٠ٕٚممم ػممحٔ غٛممّ أذُممحء جأليممس، ٔأنًممٍ يممٍ ينممف جَطٛممحٌ ؾممٛى نهططٛٛممٍ ضؿممى أٚممهٓح غممٙ 

يٍ أذُحء جنىػٕز جإلْاليٛس، ٔيُٓح جإلػالء يٍ ٖأٌ جنططٍٛٛ جنٓٛحْٙ جنكٟحٌز جنطٍذٛس غٙ َػِٕ قػٍٛ
90
إلقىجظ  

إَٔجع جنططٍٛٛ جألنٍٖ، ٔجنطْٕم ئنٗ ينف ذحنؼُع، جنً٘ ْٕ أقى يظحٍْ جنؼٍٛ.
91
 

ئق أٌ ًْج جنطٕؾّ ق ٚههٕ يٍ َرمٍز ضطٍٛٛٚمس ئٚمالقٛس ٔؾًٌٚمس نحٚمس يمح ًٍٚقمّ أقمى ػُحٚمٍْح ؾمحتالك: 

ٍ ٚؿممد أٌ ٚكممٌٕ ٖممحيالك، ٔأٌ ػًهٛممس جإلٚممالـ ُٚرطممٙ أٌ ضكممٌٕ ؾًٌٚممس، ٔأٌ أػممٍجٜ "َكممٍ َممإيٍ ذممأٌ جنططٛٛمم

جنًٍٜ ؾىًٚس، ٔأٌ أْرحذّ ق ضُكٍٛ ق غمٙ جنٓمهًس ٔق غمٙ جنُظمحو، ٔق غمٙ َهرمس يططٍذمس، ٔنمٕ أَٓمح جٌٜ ْمٙ 

جنٕؾّ جنرحٌَ نًنف".
92
 

حٌ٘ نٛٓمص أنًمحٌ ْٛحْمٛس جألنًحٌ جنطٙ ضٓىو "جنكمم جإلْماليٙ" ػُمى ضٛمحٌ جنططٛٛمٍ جنكٟم رزٍخص إرْ،

غكٓممد، ٔؾممى ق ضكممٌٕ يٓممأنس جنككممى جإلْمماليٙ ْممٙ جنطكممى٘ جنكؿٛؿممٙ، جنممً٘ ٕٚجؾممّ وػممٕضٓى جإلْمماليٛس، ذممم ئٌ 

. ئيٌ ضؼطرمٍ ػًهٛمس أزافبس اٌمفَُ اٌسضفبسٍخ اٌغشثَفخجألنًحٌ جنطٙ ضٓمىو جنكمم جإلْماليٙ غمٙ َظمٍْى ضطًػمم غمٙ 

و، ذُظمٍ جقضؿمحِ جنكٟمحٌ٘، ٔجنمً٘ ق ٚمٍذ١ َطمحتؽ ينمف جنطٗهٛٙ، ٔيح ٚطرىٖ يٍ جَكٍجظ ضىٌٚؿٙ ػٍ جإلْال

ذؿٍجٌ ْٛحْٙ، ٔئًَح ٚؼٕو ينف ذُظٍِ أْحْحك ئنٗ جغطؿحو جإلَٓحٌ نؼٕجيم جنًُؼس جإلًٚحَٛس جنكٟحٌٚس، ٔجنًطؿهٛس غٙ 

جَكٍجظ ػهٗ قحغمس جنًٓمطٕٚحش "ػؿمىٚحك يمٍ نمالل جإلَكمٍجظ ٔجقذطؼمحو ػمٍ جنؼؿٛمىز جإلْماليٛس... ٔجؾطًحػٛمحك يمٍ 

نالل ضىَٙ يٓطٕٖ جنًؼحيالش، ٔضٍجؾغ جنؿٛى ٔجنًرحو٘ء جألنالؾٛس، ْٔٛحْٛحك ذطػٗٙ جنٍٖٕز...".
93
 

                                                           
 30، يٌُٕٗجش جنػٍؾحٌ، ٘ 2، ْهٓهس جنطٍش نكى اٌسشوخ اإلسالَِخ  إشىبٌَخ إٌّهحػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ،  89

ٓح يح ًٚٓٗ نىٚٓح ذحنؿٕيس ٔجنُقع نرُحء جنىٔنس جإلْماليٛس، غمى ئؾحيمس جنهالؾمس ػهمٗ ًٚػم ًْج جنطٕؾّ ئنٗ قى يح ؾًحػس جنؼىل ٔجإلقٓحٌ جنطٙ ضطرُٗ غٙ أوذٛحض 90

جنًطْٕمًس، يُٓحؼ جنُرمٕز، ْمحنكس أْمهٕذح ضؼرٕٚمح )وػٕٚمح( ٚٓمىظ ئنمٗ ضكمٍٕٚ ؾحػمىز ػٍٟٚمس أْمى ػُحٚمٍْح يمٍ جنٗمرحخ ٔجنػثمحش جقؾطًحػٛمس جنٟمؼٛػس ٔجنٗمرّ 

 ٕ٘ ضٍذٛس ضُظًٛح َٔقػح"، جنًٍؾغ جنٓحذؽ.نهًُٚى جَظٍ: ػرى جنٓالو ٚحٍْٛ، "جنًُٓحؼ جنُر

 53جَظٍ، يكًى ٚطٛى: َػّ جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘  91

، يًرؼمس 2002، يٌُٕٗجش أنٕجٌ يطٍذٛس، جنًرؼس جألٔنٗ 11، ْهٓهس جنطٍش نكى اٌسشوخ اإلسالَِخ ثَٓ اٌفىش  اٌوالغجَظٍ: أذٕ َٚى جنًؿٍب جإلوٌٚٓٙ،  92

 59جنُؿحـ جنؿىٚىز جنىجٌ جنرٟٛحء، ٘ 

 26-25 ٘ ، َػّ جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘اٌسشوخ اإلسالَِخ،  إشىبٌَخ إٌّهح ػرى جإلنّ ذٍ قٍٛجٌ، 93



 

   

 

"اٌّشففش ع اإل؟ففالزٌ اٌسضففبسًػًٕيممحك، ٚؼطرممٍ ْممًج ْممٕ جنًممىنم جنممً٘ ٚطأْممّ ػهٛممّ "
94
نممىٖ قٍقممس  

ٍج٠ غممٙ جإلٚممالـ ٔجنطؿىٚممى ْممحذؿحك )جنطٕقٛممى ٔجإلٚممالـ قحنٛممحك(، قطٛممحٌ نممّ ٌؤٚممس نإلٚممالـ يممٍ نممالل جإلَهمم

جنًإْٓمحش جنٓٛحْممٛس جنٍْممًٛس، ٔٚمإيٍ ذًٓممأنس جنطممىجغغ ٔجنٛمٍجع جنٓٛحْممٙ ألؾممم ضكؿٛمؽ ئْممطٍجضٛؿٛطّ جنٓٛحْممٛس 

جنؿحتًممس ػهممٗ جقْممطُرح٠ يممٍ جنًٍؾؼٛممس جإلْمماليٛس قؿًٛممس، ٔنٛٓممص يٕٞممٕع نممالظ ذممم ئؾًممحع ذممٍٛ جأل٠ممٍجظ 

 جنٓٛحْٛس، يًح ٚؿؼهٓح ق ضُحَع أ٘ ٠ٍظ ْٛحْٙ أٔ ضٗكف غٙ يٍٗٔػٛطّ. 

  إال أْ اٌشؤاي اٌزً ٍطشذ هو زوي ِبهَخ  زظوظ فٍشفخ هزا اإل؟الذ 

 ثبَٔب : فٍشفخ اٌزذسج  االػزذاي: -

ئيج قحَممص جنكٍقممس جإلْمماليٛس يطرُٛممس نًًُممؽ جنًٗممحٌقس جنٓٛحْممٛس جنًإْٓممحضٛس، ضؼطًممى أ٠ٍٔقممس ٔيٗممٍٔع 

ٍ جإلَٓمحٌ، غمى ضؼُٚمُ جنرؼمى جنمىُٚٙ جنططٍٛٛ جنكٟحٌ٘، غاٌ ًْج جنطٌٕٛ ٚؼًٙ جألٔنٕٚس نُٓس جنطىٌؼ، ذمىءجك ذططٛٛم

 غًٛح ذؼى غٙ جنٕجؾغ جنٓٛحْٙ، ْٕٔ يؿحل ٚٓحْى جنٕجؾغ جقؾطًحػٙ، ذًؼًٛحضّ ٔؾٕجِ جنًهطهػس غٙ ٚٛحضطّ...".

نًنف، غاٌ ضٛحٌ جنًٗحٌقس ٔ"جإلٚالـ" ًُٚهؽ يٍ يًُهؽ وػمٕ٘ ٚكمحٔل "ضأْٛمم جنًؿطًمغ وُٚٛمحك ٔضٍذٕٚمحك، 

جنؿحْهٛس، قًح غّٛ ؾىٌ ق ذأِ ذمّ يمٍ جإلْمالو، ٌٔضرمس ٔجْمطؼىجوجك نهؼمٕوز ئنٛمّ، ألٌ ًْج جنًؿطًغ "ٚطٓى ذُٕع يٍ 

يًٓح ذىش وٌؾس جإلَكٍجظ ٔجٞكس ػهٗ يٓطٕٖ جنطٌٕٛ ٔجنٓهٕـ"
95

، ٔذؼمى أٌ ضمطى ػًهٛمس جإلٚمالـ جنطٍذمٕ٘ 

غمٙ جنًؿطًمغ  ٔجنىُٚٙ، غاَّ ٚٓٓم ػهٗ جنكٍقس جإلْاليٛس، ٔغٙ ئ٠حٌ ػًهٛس جنطىٌؼ، يٍ جنؿٛحو ذحقْطػًحٌ ْٛحْٛحك 

 جنًإْم قٓد أ٠ٍٔقطٓح نطرُٙ ٌؤٚطٓح ٔضٌْٕٛح، أٔ يٓحَىضٓح.

ضؼطرٍ ًِْ جأل٠ٍٔقس أٔ جنٍؤٚس جنًًُهؽ جألْحْٙ، جنً٘ ضطرُحِ ؾم جنكٍقحش جإلْاليٛس، ئق أَٓح ضهطهع 

غٙ وٌؾس ٔػًؽ جقْطػًحٌ غٙ جنًؿطًغ "جنؿحْم" يٍ قٍقس ئٚالقٛس ضكحٔل ضٍٖٛى جنًؿطًغ وُٚٛحك ٔضٍذٕٚحك، 

ٔجنً٘ ضؼطرٍ أقى أْى يىجنم جإلٚالـ نٛٗكم ؾًٓحك ْٛحْٛحك ٔجَطهحذٛحك، غٙ ئ٠حٌ ػًهٓح جنٓٛحْٙ جنًإْٓحضٙ، 

ذٛػس ػحيس، ٔيُٓح يٍ ضٓؼٗ إلػىجوِ "غكٍٚحك ٔضٍذٕٚحك" نٛٗكم غٙ ئ٠حٌ ئٚىٕٚنٕؾٛس جنطىٌؼ وجتًحك، جنًٓهف 

 جألْحْٙ نرُحء جنىٔنس جنىُٚٛس، غى ئؾحيس ؤنس جنهالغس ػرٍ جنًُٓؽ جنػٌٕ٘ أٔ جقَؿالذٙ.

                                                           
حٔنٕج نى ٚكطع أ٠ٍ ؾًحػس جإلٚالـ ذطٍوٚى ٌؤٚمطٓى جإلٚمالقٛس جنؿحتًمس قًمح ْمرؽ جنمًقٍ ػهمٗ غهٓمػس جنططٛٛمٍ جنكٟمحٌ٘، غمٙ ئ٠محٌ قطحذمحش يطػٍؾمس ذمم قم 94

ل َؿًطٍٛ، جألٔنٗ قمٕل ضكمٕقش جنُظمحو جنٓٛحْمٙ جقؾطًمحػٙ جنًطٍذمٙ ؾرمم جقْمطؿالل، ٔينمف ذحنطمىٌْٕ جنطمحٌٚهٙ ضًُٟٛٓح غٙ ٔغٛؿس جنٍؤٚس جنٓٛحْٛس يٍ نال

ٔيمح َمطؽ يمٍ  ٔجنكٟحٌ٘، قؼحيم جَكًح٠ ؾرم ونٕل جنًٓطؼًٍ جألؾُرٙ، ْٔٙ ػٕجيم ؾؼهص ؾحذهٛطّ نإلْطؼًحٌ قرٍٛز، ٌضى جنًؿحٔيس جنىذهٕيحْٛس ٔجنؼٓكٍٚس،

ٛهٍٛ ػهٗ قم يٍ ػالل جنػحْٙ غٙ جنُؿى جنًجضٙ، ٔيكًى ذٍ جنكٍٓ جنَٕجَٙ غٙ قٛمحز ٔؾٓمحو، ْمًج ذحإلٞمحغس ئنمٗ ػٕجيمم ققؿمس ضطًػمم جْطىٌجؼ ٔجْطؿًحخ، يك

ٛكٛمم جنطكحيمم، غٙ جقنطٍجؼ جقْطؼًحٌ٘ ػهٗ جنًٓطٕٖ جقؾطٛحو٘ ٔجنًحنٙ، غى ذاونحل ئٚالقحش ئوجٌٚس ٔؾٟحتٛس نر١ٓ جنُػٕي، نٛٓٓم جقنطٍجؼ جنػؿحغٙ ٔن

 35-31 ٘ ، 2002٘ٔذحنطحنٙ ئَٗحء َهرس ضىجغغ ػٍ ؾٛى جنًٓطؼًٍ..."، جَظٍ ٌٔؾس جنٍؤٚس جنٓٛحْٛس نكٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ، جنًرؼس جألٔنٗ 

 31، َػّ جنًٍؾغ جنٓحذؽ، ٘ أ ساق فٌ ِٕهح اٌزغََش اٌسضبسًجَظٍ: يكًى ٚطٛى،  95



 

   

 

 

قحٔنٕج ذحْطػحٞمس ضٕٞمٛف جنًٍؾؼٛمس جإلٚىٕٚنٕؾٛمس ٔجنػكٍٚمس،  نًٓج غاٌ ؾٛحوٚٙ قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ،

جًَالؾحك يٍ ٔجؾغ جنًؿطًؼحش "ضٍٛ جنٍجٖىز"
96

، ْمًِ جنًٍؾؼٛمس جنطمٙ ػٍغمص ؾًٛؼمس ؾًٌٚمس يمغ يٍؾؼٛمس ؾًؼٛمس 

جنٗممرٛرس جإلْمماليٛس جنًٓممطُىز ػهممٗ جنًممٍـ جنُظممٍ٘ نٓممٛى ؾًممد ٔجنًكػممٍ نهٓممهًس، ٔجنًؿطًممغ جنؿحْممم قممًنف، يًممح 

ألٔٞحع ٔئػحوضٓح نُٛحذٓح ػرٍ جنهؿٕء ئنٗ جنؿٕز ٔجنؼُع إلضًحو ػًهٛس جنططٍٛٛ.ٚػٍٜ ضؿٕٚى ج
97
 

ئنٗ ًْج جأليٍ ؾحتالك: "ٔؾى ضكٌٕ َؿًس جنرىجٚس ذحنُٓرس نهىػٕجش جإلْاليٛس، ئػمحوز ضٍضٛمد  ِسّذ ٍزٍَُٔٚٗٛ 

َظٍضٓح ألْحنٛد جنططٍٛٛ ٔغؿحك نؿٛى جإلْالو".
98
 

نممٗ جنكٛممحز ذُظممٍ جنكٍقممس، قذممى أٌ ضٍجػممٗ ْممٍُ جنرُممحء ذحنرىجٚممس غًكحٔنممس جنرُممحء جإلْمماليٙ ٔجنٍؾممٕع ذممّ ئ

ذحألْػم، ٔجقْطًحو ذًح ْٕ ٌٔقٙ، نٛطى غمٙ جنُٓحٚمس جنٍؾمٕع ذحنؿحػمىز جنؿًحٍْٛٚمس ئنمٗ جإلْمالو، أيمح نمٕ ضٕؾٓمص 

ؾٓممٕو جنؼممحيهٍٛ غممٙ ئ٠ممحٌ جنممىػٕز جإلْمماليٛس، ئنممٗ ئٚممالـ "جنؼممٍٔز جألػهممٗ"، أ٘ جنككممى، نٕؾممىٔج أَػٓممٓى أيممحو 

ُممىؼ قرٛممٍ"، ٚكممٕل ؤٌ ينممف، ٔجنًطًػممم غممٙ ػممىو ٔؾممٕو ؾحػممىز ٖممؼرٛس ضٓممُى جنكممم جإلْمماليٙ، ٔؾحػممىز يممٍ "ن

جإل٠حٌجش ٔجنكػحءجش جنؼهًٛس جنؿحوٌز ػهٗ ٚٛحضس جنرىٚم جإلْاليٙ، غٙ ٌٕٚز يؼحٍٚز، ٔجنهٍٔؼ ذّ يمٍ قٛمُ 

جنطؼًًٛحش جنُظٍٚس ئنٗ قُٛ جنطًرٛؽ جنػؼهٙ.
99
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نًٍٗٔػٓى جنُظٍ٘، جنًٓطُى ػهٗ ٌؤٚس جإلٚمالـ ٔجنططٛٛمٍ جنكٟمحٌ٘، نى ٚكطع أ٠ٍ جإلٚالـ ذحنطرٍٗٛ 

ٔجنًطٟممًٍ نػهٓممػس جنطممىٌؼ، ذممم نممى ٚطممٍوؤج غممٙ جنممٍو ٔجنممىغحع ػممٍ أغكممحٌْى، ٔجػطًممحو أْممهٕخ جنًؿحٌَممس ٔجنطؿحذممم 

قْطهال٘ جألغٟم، غػٙ وغمحػٓى ػمٍ غهٓمػس جنرُمحء أيمحو يمٍ ٚؼحٌٞمٓى، أٔ ٚؼطرمٍ أٌ جنمىػٕز ئنمٗ يٍجػمحز ْمُس 

ىٌؼ، ئيحضس نٍٔـ جنؿٓمحو، ٔئٚػمحٌجك نلْمهٕخ جنٓمٓم، ٔضٓمٍخ يمٍ يٓمإٔنٛحش جنمىػٕز، ٔيمح ٚطٍضمد ػهٛٓمح يمٍ جنط

ضٟكٛحش، غٓى ٚطرٌُٕ يًُؽ ضٍٖٛى جنطٟكٛس جنطٙ ضطًهد جنُػّ جنًٕٚم، ٔقًج َٟؿحك غٙ جنٍؤٚس، ٔجنٛرٍ ػهمٗ 

 جنهٕٛو.

حؾٓح، ضكمص ئ٠محٌ جنًرمحو٘ء ٔجنًًُهؿمحش، َٔظٍجك ألًْٛس ًْج جنًػٕٓو غٙ غكٍ جنكٍقس، غآَح ًُٞطّ غٙ يٛػ

، ْٔمُس ٖمٍػٛس أٟٚمحك، ٔجنؿمٍآٌ َمُل ػهمٗ يكمع ٚطٕجغمؽ يمغ ضمىٌؼ جنطٗمٍٚغ نهكمحتٍ ِؼزجشح اٌزفذسج سفٕخ وؤَفخ

جنرٍٗ٘.
100
 

ٔئيج قحٌ جأليٍ ٚكٛكحك ذحنُٓرس نُُٔل جنؿٍآٌ ألٔل يٍز ٔذُحء أٔل قٛحز ئْاليٛس، غاٌ جأليٍ ٚكٛف أٟٚحك 

جْطُرحش جنكٛحز جإلْاليٛس.ػُى أ٘ يكحٔنس إلػحوز 
101
 

قًح أٌ أ٠ٍ جنؿًحػس نى ٚطٍوؤج غٙ أ٘ نكظس غٙ جإلقحنس ػهٗ جنًُٓؽ جنُرٕ٘ يؼطرمٍٍٚ أَمّ "قًُٛمح ٍَؾمغ 

ئنٗ ُْس جنٍْٕل ٚهٗ   ػهّٛ ْٔهى ُْؿى أَّ ؾى ٌجػمٗ ْمُس جنطمىٌؼ غمٙ ضطٛٛمٍِ نهٕجؾمغ، جنمً٘ قمحٌ ٚكم١ٛ ذمّ، 

اليٙ".ؤٌ أٌ ًٚؼٍ ينف غٙ ًٖٕنٛس جنًُٓؽ جإلْ
102
 

ينمممف، أٌ ضٛمممحخ جنطمممىٌؼ غمممٙ غكمممٍ ذؼمممٝ جنكٍقمممحش 

جإلْاليٛس، ٔذحنطحنٙ جغطؿحو يُٛجٌ جألٔنٕٚحش، ؾؼمم نًحذحضٓمح 

غٙ قػٍٛ يٍ جألقٛحٌ ٚطكٍـ غٙ يٓحقحش ػٍٟٚس أقرمٍ يمٍ 

قؿًٓممممح، ٔغطكممممص ؾرٓممممحش يطؼممممىوز أْٔممممغ يًممممح ضٓممممطٕػرّ 

ؾىٌجضٓح.
103
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ٚكمٍ يؼمىج نٓمح،  جنٕؾص َػّٓ، غٙ يؿطًغ جذطؼى غّٛ قم ٖٙء ػٍ جإلْالو غٍو ٔأٍْز ٔؾًحػس، غكحَص جنُطٛؿس أٌ جْطىٌؼ جنؼًم جإلْاليٙ أقٛحَح ئنٗ يؼمحٌـ نمى

، ٔقٛم ذُّٛ ٔذٍٛ ذُحء جنًؿطًغ جإلْاليٙ ذحنؿٕز ٔجنؼُع، غى ذمحنطه١ًٛ جنًؼمحقّ يمٍ يٕؾمغ جنطٓمه١..."، َؿمال ػمٍ غٍٟخ ٍٞذحش ؾٕٚس يُؾطّ َٔػُػس قٛحَّ

 2يكًى ٚطٛى: َػّ جنًٍؾغ جنٓحذؽ، جَظٍ يؿحل يكٍٓ ػرى جنكًٛى غٙ ٌقٍ أٍٚ جنههم، يؿهس جأليس جنؿًٍٚس، ػىو 



 

   

 

نًٓج، غاٌ يٛػحؼ جنكٍقس ٖىو ػهٗ ًْج جنًرىأ يطًُٟحك "ٔجنكٍقس جإلْاليٛس جنًؼحٍٚز ذكحؾس ئنٗ جضرحع ًْج 

جنًُٓؽ جنٍذحَٙ جنُرٕ٘ غٙ ػًهٓح، ألٌ جقْطؼؿحل، ٔجنطٍٛظ ضرؼحك نإلْطػُجَجش، ٌٔؤو جنػؼم ٚػٟٙ ػحوز ئنمٗ 

اليٛس أٌ ضٍغغ ًْج جنػٓمحو ذمٍٛ ٚمٕو ٔنٛهمس، يٛحتد ٔقٕجٌظ ضؼٕو أٍٞجٌْح ػهٗ جنىػٕز، غال ًٚكٍ نهكٍقس جإلْ

ٔقذى يٍ جنطىٌؼ نطٍضٛد جنًٓحو ٔجنطأقى يٍ ْاليس جنٍٓٛ ٕٔٚجخ جقضؿحِ".
104
 

ػُى جنكٍقس جإلْماليٛس جإلٚمالقٛس، ٚؼمى ئْمطٍجضٛؿٛس يؼمىز ذٗمكم أْحْمٙ، ذمحنًُٓؽ ِجذأ اٌزذسج ْكًج غاٌ 

 .الػزذاي  اٌششذ""اجإلٚالقٙ، جنرؼٛى ػٍ قم أٖكحل جنؿٕز، ٔجنًطرُٙ نًًُؽ 

ٔغممٙ ئ٠ممحٌ يممُٓؽ "جنططٛٛممٍ جنكٟممحٌ٘" جنًطممىٌؼ ػُممى قٍقممس جإلٚممالـ، غمماٌ أْممى يٟممحيُّٛ ضٍضكممُ ػهممٗ 

جإلَٓحٌ جنػٍو، أٔ جنًٕج٠ٍ قًىنم أْحْٙ نكم ئٚالـ أٔ ضطٍٛٛ. غًٍ نالل ًِْ "جنٕجؾؼٛس"، جْطًحػص جنكٍقمس 

يممٍ جألٔٞممحع، ئق أَٓمح نممى ضٓممطػى يممٍ ينممف ألٌ ، ضػؿٛمٍ جنؼىٚممى ػجفذ اإلٌففه ثففٓ وَففشاْجإلْماليٛس، ػهممٗ قممى ضؼرٛممٍ 

جنًؿطًؼحش جنؼٍذٛس جإلْاليٛس ق ضٓطُى ػهٗ جنؿحٌَٕ، ٔئًَح ضؼطًى ػهٗ جنؿٕز ٔجنطهرس يمٍ ؾٓمس، ٔيمٍ ؾٓمس أنمٍٖ 

ألٌ جنٗؼٕخ جنطٙ ٚككًَٕٓح ضٍٛ ٌجٖىز.
105
 

ًكمٍ أٌ ٚؿمٕو نٓمح ٔػهٗ ًْج جألْمحِ ٚٓمطرؼى يُظمٍٔ جإلضؿمحِ جإلٚمالقٙ ؾٛمحو جنهالغمس جنٍجٖمىز، جنطمٙ ق ٚ

أْحِ يحوجيص أقى أْى ٠ٍٖٔٓح َحؾٛس، ٔجنًطًػهس غٙ أٖهح٘ ٌجٖىٍٚ، ألٌ جنهالغس جنٍجٖىز قحَمص ؾحتًمس ػهمٗ 

 أٖهح٘ ٌجٖىٍٚ ْى جنٛكحذس، ًْج ذحإلٞحغس ئنٗ أْهٛس يٍ ٚؿٕل ذٓح.

اليٛس، غماٌ جنطٕؾمّ جنمً٘ ئيج قحَص أضهد جنكٍقحش جإلْاليٛس ضمىػٕ ٞمًُٛحك أٔ ػهُمحك ئنمٗ ئؾحيمس جنىٔنمس جإلْم

ٚٓمٍٛ ػهٛمّ أٚمكحخ يٗمٍٔع جنططٛٛمٍ جنكٟمحٌ٘، ق ٚهطمٙ يمٍ يُْٛطمّ قهمى ئؾحيمس جنىٔنمس جإلْماليٛس، قطمٗ ٚؿمٕو 

نههالغس ٌقُٓح، ذم ٚؼطرٍْمح أقمى أْمى جنًطًُٛمحش، نكمٍ ٔجَٓمؿحيحك يمغ جنًٓمهف جنػكمٍ٘ جنمً٘ ٚطرَُٕمّ ٟٚمؼٌٕ قمم 

نليٌٕ ذٗٙء يٍ جنٕجؾؼٛس، قٗػص ػُٓح قمم جنًكمحٔقش جنُؿىٚمس  يٍٗٔػٓى غٙ ئ٠حٌ يٍ جنطىٌؼ، نططٓى يؿحٌذطٓى

نهطٕؾّ جنً٘ ضى ضرُّٛ نالل جنًٍقهس جألٔنٗ غٙ ئ٠حٌ جنٗرٛرس.
106
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ٌز ٔغٙ ئ٠حٌ جنكىٚع ػٍ جنًٍؾؼٛس جنػكٍٚس نههًحخ جنٓٛحْٙ ْٕجء ػُى أضهد جنكٍقحش جإلْاليٛس ػًٕيمح، ٔػُمى قٍقمس جإلٚمالـ قمًنف، ُٚرطمٙ جإلٖمح 106

يهممطه١، يٓممطًى ئيممح يممٍ جنًؿممٕقش جنًحٌقٓممٛس، أٔ يممٍ جنؼهممٕو جنٓٛحْممٛس جنطٍذٛممس، ٔئيممح يممٍ جنًٛممًهكحش  ئنممٗ أٌ ْممًِ جنكٍقممحش "نٓممح ؾٓممحَ يػممحًْٛٙ ْٛحْممٙ

نممس، ٔجنممٍٖ جنؿٍآَٛممس"، ئق أٌ جنممطالظ ْممًِ جنكٍقممحش غممٙ جنْٕممحتم جنًإوٚممس ئنممٗ أْممهًس جنًؿطًممغ ٔجنىٔنممس، قممحٌ ٠رٛؼٛممح أٌ ضُؿٓممى ئنممٗ قٍقممحش ئْمماليٛس يؼطى



 

   

 

نٓمممًج، ٚؿمممد جنطُر مممّ ئنمممٗ أٌ ؾمممم جنكٍقمممحش جإلْممماليٛس، جًَهؿمممص يمممٍ ٞمممٌٍٔز جإلْمممطٛالء ػهمممٗ جنٓمممهًس 

يمٍ "ضكمص" ػرمٍ ؾُمٕجش "جنمىػٕز"، ٔئَٗمحء  ٔيًحٌْطٓح، ٔنكمٍ جنطٛمحٌ جنًؼطمىل ٔجإلٚمالقٙ وػمٗ ئنمٗ جنٓمهًس

قٍقممحش جؾطًحػٛممس ـ غؿحغٛممس
107

، ٔجنٟممط١ ػهممٗ جنؿممحوز ذػٟممم جنطكحنػممحش جنٓٛحْممٛس ألْممهًس جنًؿطًممغ يممٍ "غممٕؼ" 

، اٌجٕفب  اٌّفود دً)ئوٌجؼ جنٍٗٚؼس ٔجنطٍٗٚغ(، "ْٔطكٌٕ ًِْ ْٙ جنٓٛحْس جنطٙ ئَطٓؿٓح جٜذحء جنًإْٓمٌٕ يػمم 

 ذؼى جْطُػحو ْٔحتم جنٟط١ جنٓهًٛس، أٔ غٙ قحنس ئيج يح جضهًش جنىٔنس ذٕٞمٕـ يٕؾػمحك جنهًجٌ ق ٚؿرالٌ ذحنػٌٕز، ئق

يؼحوٚحك نإلْالو".
108
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 45، ٘ 1994جنًرؼس جألٔنٗ، ذٍٛٔش 

إلَػطمحـ ػهمٗ جنًؿطًمغ ذهٕٛ٘ قٍقس جنطٕقٛى ٔجإلٚالـ جضهًش يًُ ذىجٚس جنطٓؼُٛحش يًُهؿح نطأْمّٛ جنؼىٚمى يمٍ جنؿًؼٛمحش ذطٓمًٛحش يهطهػمس، جْهطٓمح ن 107

غمى جنطٍقمُ  نحٚس يٍ نالل أًَٗطٓح "جنىػٕٚس جنػؿحغٛس"، ٔذحنهٕٛ٘ ْحًْص غٙ جْطؿًحخ ؾحػىز ٖؼرٛس يًٓس نى ضٕغٍْح قطٗ جألقُجخ جنٓٛحْٛس جنطحٌٚهٛمس،

يممح غٓممًج جقَطٗممحٌ جنٕجْممغ نهؿًؼٛممحش غًٛممح ذؼممى ػهممٗ جنؼًممم جقؾطًممحػٙ جنممً٘ أقممٍؼ جنُظممحو غٓممحٌع ئنممٗ يكحٔنممس ضٍضٛممد أيممٌِٕ غممٙ جنًؿممحل جقؾطًممحػٙ؛ ٔػًٕ

م جنًكهٛممس، ٔجنطممٙ ْممٙ غممٙ جألٚممم غممٍٔع جنؿًؼٛس/جنكٍقممس جألو ْممحْى ذٗممكم قرٛممٍ، ْٔممحػى ػهممٗ جنطًٕؾممغ غممٙ جنًٗممٓى جنٓٛحْممٙ، ٔجنكُذممٙ ذُممٕع يممٍ جنػؿمم

 ٔجققطٍجغٛس.
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