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: 

 ،،الخمض هلل وبٗض

 
 
لّماث التي ٞجٗذ مجخمٗىا اإلاؿلم، وماػا٫ ممؿ٩ا

ُ
ت ٞلظاث  ،بغؤؾه مً هىلها مً اإلا عٍئ

٦بض البلض اإلاؿلم ٌؿخضعظىن ؤبىاء ٖمهم وؤوالص زالتهم بلى الٟلىاث ًلُمىجهم بؼزاث 

هّىعوجهم وهم ًس٣ٟىن ألاعى مدصّخُحن بضمائهم، باؾم الجهاص في ؾبُل هللا . .الغنام  ٍو

 بحن نٟٝى الغا٦ٗحن الؿاظضًً في
 
ضزل الىاخض مجهم بدؼامه الىاؾ٠ مساجال بُىث  ٍو

هض٥  بت بظ٦غ هللا، باؾم طعوة ؾىام ؤلاؾالم.. ٖو ها ٖلى اإلاهلحن وقٟاههم َع
ّ
الغخمً لُُض٦

بإخضهم ًىٟش الًباب في اؾتراخاث الًُإ ًهإع في ؤخؿً ؤخىاله إلصعا٥ الهالة ٢بُل 

 .زغوط و٢تها، زم ًى٣لب في ؤؾبٕى ًٟخُ٪ في ج٨ٟحر اإلاُٗىحن وإزغاظهم مً ؤنل ؤلاؾالم

ً ٖلى ؤقالء اإلاضاهماثوفي مى٢٘ ا الم  ،لخاصر، وبحن اإلاخجمهٍغ جخىازب ال٢ُاث "ؤلٖا

ّخابه وصخُُٟه، ٌٗغى هٟؿه باٖخباعه مدامي املجخم٘ يض الٛلى.. 
ُ
اللُبرالي" بمىٓىمت ٦

 وو٦ُل البلض في نُاٚت اإلاغاٞٗت يض الٛالة.

" في ٦ؿب ٢ًِخه؟ ؤم ٧ان مً ط
 
 هاجخا

 
الم اللُبرالي "مدامُا ل٪ الىٕى مً ٞهل ٧ان ؤلٖا

م( في بٌٗ 3971املخامحن الظي ونٟه مال٪ بً هبي؟ خُض ٌؿخٗمل "مال٪ بً هبي" )ث 

ىّعٍِ
ُ
 ؾماه "املخامي اإلا

 
ٟا  ٍَغ

 
كغخه مال٪  (l’avocat compromettant) ٦خبه مهُلخا " َو

ه ٣ًىم :٦ما ًلي
ّ
ت املخامي اإلاىّعٍِ" الظي ًىّعٍِ مى٧له بضٖىي ؤه

ّ
ُ
ُ
 "زُت ًم٨ً ؤن وؿمحها "ز

 .3بالضٞإ ٖىه"

ُت هاصثت  مً زال٫ ٣ٞغاث هظه  -بةطن هللا-هظا ما ؾىداو٫ جدلُله بٗلمُت ومىيٖى

ب الٛلى، حجت ٦ثرة 
َّ
غ٦
ُ
 ب٣ٟغاث جمهُضًت زمـ، وهي: )الٟهم الٗلمي إلا

 
الضعاؾت، وؾإ٢ضم ؤوال

                                                           

 . 113Bennabi, La Lutte Idéologique, p.121بً هبي، الصشاع الفىشي، ص 1
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ة، الاؾدكهاص صلُل الامخضاص، الترار الؿّجي ٦غؤؾما٫ عمؼي، الغؤؾما٫ الغمؼي في زُاب الٛال 

جدلُل هخاثج ؤلاخاالث اإلاغظُٗت(، زم ؾىضزل بلى نلب اإلاىيٕى بةطن هللا، ؤٖجي الجىاب ٖلى 

الم اللُبرالي في مٗغ٦ت الٛلى؟  الؿاا٫ اإلاٟخىح ٖلى نضع هظه الىع٢ت: ؤًً و٠٢ ؤلٖا

و٢ض ٖغيذ هظه الىع٢ت ٢بل وكغها ٖلى بٌٗ ؤهل الخبرة بالٗلم وال٨ٟغ، واؾخٟضث مً 

اتهم  باتهم ما خمضث هللا مٗه ؤهجي اؾدكغتهم، وهللا وخضه ًجؼحهم ٖلى نيُٗه ملخْى وجهٍى

 
 
 .زحرا
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: 

الث  الٛلى اإلا٣هىص هىا هى الٛلى الظي ونل بلى خالت اؾخدال٫ الضماء اإلاٗهىمت بالخإٍو

خضعاظهم زاعط البيُان الضًيُت الباَلت، ٧الٛضع باألهل وألا٢اعب مً ؤهل )ال بله بال هللا( واؾ

، و٢خل الشىاع الظًً ًجاهضون الُُٛان الىهحري، وهضم 
 
غ طل٪ جبّجخا و٢خلهم وجهٍى

اإلاؿاظض ٖلى اإلاهلحن الغا٦ٗحن الؿاظضًً، وججغثت الكاب الجاهل ٖلى الخ٨م بةزغاط 

ٟا٫  ىحن مً ؤلاؾالم بالجملت، والاؾتهاهت بضماء ٚحر املخاعبحن مً اليؿاء وألَا ُّ اإلاٗ

 .ؿخإمىحن، وهدىهاواإلا

٘ ال٣ضعة ٖلى الخدلُل  ُّ وهىا٥ مً جىاو٫ هظه الٓاهغة في ؾُا١ اإلاىا٦ٟاث واللضص، ًٞ

 مً يمىع الاؾخٗضاص للٟدو الهاصت الجاّص 
 
الٗلمي الهاصت للٓاهغة، وال شخيء ؤ٦ثر خؼها

المي ت والتراق٤ ؤلٖا  .للٓىاهغ في ػخام اإلاٛآًاث واإلاكاخىاث ال٨ٍٟغ

ُت هاصثتومً جإّمل هظه الٓ  ٞغص  ،اهغة بٗلمُت ومىيٖى
 
ؤصع٥ ؤّن الًا٫ بالٛلى هى ؤوال

ت واإلااصًت، ٧الدؿاهض  ًاث الخالخم اإلاٗىٍى ِ
ّ
يمً "ظماٖت ٚلى"، وهظه الجماٖت ج٣ضم له ُمٛظ

ُت واإلاهماث اإلاكتر٦ت الخ، وألاٞغاص في هظه الٓاهغة وإن  والخأػع والخإ٦ُض اإلاؿخمغ للكٖغ

 في الخلُٟاث والبىاٖض، ٞمجهم اظخمٗىا في م٣ىالث ٖامت مك
 
تر٦ت بال ؤن بُجهم جٟاوجا

ت الؾخ٣ُاب  ٠ُ ألا٩ٞاع الخغوٍع ال٣ُاصاث الجاجٗت للىٟىط والهُمىت التي حؿعى ٖبر جْى

حهم الكاب الهاص١ املخضٕو الظي ٌؿخسضمه عئوؽ  مى وحكخِذ اإلاؼاخمحن، ٞو اإلاخدمـ ألٖا

هم، وبُجهما قغاثذ مخٗضصة  في مكغٖو
 
 :، ؾىدىاو٫ بًٗها ُٞما ًليالٛالة خُبا

ٞهىا٥ الكاب الهاص١ املجغوح مً اإلآالم التي ج٣٘ ٖلى اإلاؿلمحن وؤهل الؿىت في ٧ل 

م٩ان، وهىاجهم ٖلى الىاؽ، ل٨ىه مدضوص الٗلم ومدضوص الخبرة ٞال ٌٗلم ٠ُ٦ ًىهغ صًىه 

ؿخ٣ُبه ؿترص ٖؼتها، ٞحري هظا الخُاب الظي ًخٓاهغ ؤهه ًخدضي الٗالم، َو  وؤمخه َو
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ت التي جغ٦ؼ ٧لها ٖلى ٨ٞغة "الاؾخمالت 
َ
ل ِ
ّ
ًل

ُ
ت واإلا٣اَ٘ الهىلُىصًت اإلا بالبُاهاث الهىجُت الٗىتًر

بد٩اًاث الٛلبت"، والاؾخمالت بد٩اًاث الٛلبت همىطط جٟؿحري ْهغ لي مً زال٫ صعاؾت وزاث٤ 

 :الخىُٓم ًم٨ً جلخُهه بالخ٩اًت الخالُت

ألامم جساٝ مىا، وؤن الىاؽ ًخىاٞضون ًباٌٗىن اظخمٗذ ألامم ٖلُىا وماػلىا هيخهغ، وؤن "

إجىن بلُىا، وؤّن الٗامت في اإلاىا٤َ التي  زلُٟخىا، وؤّن الكباب ًيك٣ّىن ًٖ الٟهاثل ٍو

اه  ىا في ٞع
ً بىا وبةصاعجىا لال٢خهاص وجهُىا ًٖ اإلاى٨غ، وؤهّ ؼ "الخ… هد٨مها مىبهٍغ . وللخٍٗؼ

 ؤهٟؿهم م
 
ٗمت، بل البهغي لهظه الخ٩اًت ًهىعون ؤخُاها ٣حن خى٫ ؤلىان ألَا

ّ
خدل

هىعون ٖملُاث خ٣ُ٣ت  اث، وؤَٟا٫ البلضاث الكامُت خىلهم ظىعى مداَنغون، ٍو والخلٍى

ؼ خ٩اًت   ألعجا٫ ؾُاعاتهم مً ػواًا ٞىُت ًغاص بها نىاٖت الهالت وحٍٗؼ
 
لخ٣ُىن نىعا ووهمُت، ٍو

 .الٛلبت وجىالي الٟٓغ

غ لخ٩اًاث الٛلبت الىهمُت بٛغى ا ًجغي  ،ؾخ٣ُاب الكباب وججىُضهمهظا الخهٍى

ت الغؾمُت للخىُٓم، وفي م٣اَٗهم  بهخاظه بك٩ل صوعي ومؿخمغ في زُاباث الٗضهاوي الٗىتًر

 .الهىلُىصًت

ت  الث الضًيُت اإلاٛلَى ٞةطا ا٢ترب مجهم الكاب الهاص١ مدضوص الٗلم بضئوا ٌٛظوهه بالخإٍو

ُت وبؿالت ٖمله، والا٢خباؾاث الٗكىاثُت مً ٦خب الترار التي جا٦ض له بك٩ ل مؿخمغ قٖغ

 ًٖ "٦ٟغ وعّصة" ٢ُاٖاث الٗلم 
 
بل و"٦ٟغ وعّصة ويال٫" ٧ل اإلاىاٞؿحن الجهاصًحن! ًٞال

 ٖمالء للىٓام 
 
با والضٖىة وؤلانالح والش٣اٞت في صو٫ اإلاؿلمحن الُىم، وؤّن ٧ل الٗالم الُىم ج٣ٍغ

 مجهمالٗالمي وؤجهم هم الٟغ٢ت الىاظُت والُاثٟت اإلاىهىعة ال٣اثمت 
 
ا ه ًغحٗض زٞى

ّ
 .في وظهه، وؤه

 
 
و٢ض ٩ًىن مشل هظا الكاب الهاص١ في ههغة الضًً ٖىضه شخيء مً الٗلم، ولِـ ظاهال

، ول٨ً ٖىضه ٚحرة ػاثضة ًٖ ال٣ضع الكغعي جدمله ٖلى الخٛاضخي ًٖ الاهتها٧اث 
 
مدًا
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ُت في الضماء اإلاٗهىمت في ؾبُل مٛآًت ومغاٚمت الضو٫ اإلاٗانغة، ٞما ًؼ  ا٫ به ألامغ الكٖغ

حن جل٪ الجغاثم الُٗٓمت  .ختى ًهل لتًز

 "الكباب اإلاؿلم 
 
ؿمىجها ؤخُاها دت ٦ثرث ٖجها الضعاؾاث الخضًشت َو وهظه الكٍغ

ّٟؿغون بها ؾبب اهسغاٍ قباب مؿلم مً ؤن٣إ  ،(angry Muslim youth)الٛايب" ٍو

في بٌٗ ٦ُاهاث الٛلى،  مخباٖضة ٖاف خُاجه في الٗىانم ألاوعوبُت ؤو في ؤهداء الٗالم الٗغبي

، ال ؾلُٟت وال ٚحر 
 
ت مكتر٦ت مؿب٣ا ىاث ٨ٍٞغ ه لم ٨ًً بحن هاالء ألاٞغاص ؤي ج٩ٍى

ّ
م ؤه بٚغ

 .ؾلُٟت

دت   -وهىا٥ قٍغ
 
في ٢اٖها الىٟسخي الٗم٤ُ زضوف وِشجاط و٢غوح مً ججغبت اٖخ٣ا٫  -ؤًًا

والى٩اًت ًبدض له ؤو لبٌٗ ؤ٢اعبه، ٞما ًؼا٫ ال٨مض ًخطخم ختى ًهبذ في ؾبُل الاهخ٣ام 

ًٖ ؤقض زُاب مٗاعى للضولت التي اٖخ٣لخه، ختى لى ٧ان زُاب ٚالة ؾٟاخحن، ُٞخبىاه 

 مً 
 
ا  ًٍٖى

 
لخمـ لهم اإلاٗاطًغ، زم ما ًلبض ؤن ًهبذ ظؼءا للشإع وقٟاء الُٛٔ في البضاًت، ٍو

ٗاصي ؤقض الٗضاء ٧ل ٖاِلم ؤو صاُٖت ؤو مش٠٣ ًبضي ؤصوى مغوهت  م٘ هظا ال٨ُان والخُاب، َو

 له، ٢ا٫ ؤلامام ابً جُمُت: "
 
با مً اٖخاص الاهخ٣ام ولم ًهبر، الضولت التي اٖخ٣لخه ؤو اٖخ٣لذ ٢ٍغ

 .2"البض ؤن ٣ً٘ في الٓلم، ٞةن الىٟـ ال ج٣خهغ ٖلى ٢ضع الٗض٫ الىاظب لها

 -وهىا٥ 
 
جاع، ختى  -ؤًًا ِ

ّ
ت والدؿلِ والص ت للبُل والعجٞغ ٍؼ ت ٍٚغ الكاب الظي ُٞه هٖؼ

َغٍ، ووظض في زُاب الٛالة الجبروحي ما ٢ض ٩ًىن جىٍع 
ُّ
 بمك٨الث في ؤ٢ؿام الك

 
مؿب٣ا

 بلبىؽ صًجي، ٞخجضه ًضزل م٘ الٛالة 
 
ٌكب٘ جهمخه ؤن ًسغ١ ألاعى ؤو ًبلٜ الجبا٫ َىال

بدماؾت، بل عبما ًهّىع هٟؿه بغقاقه وهى حهحن ؤخض املخالٟحن بخلظط، ٦ما ٢ا٫ ابً جُمُت: 

                                                           

 (102كاعذة في الصبر، ص ) 2
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ت ؤّجها جٟٗله َاٖت هللوما ؤ٦ثر ما جٟٗل الىٟىؽ ما "
ّ
دت ٢ابلُت  .1"تهىاه ْاه ولضي هظه الكٍغ

خّبب لها، واؾخٗضاص واؾ٘ لخسُئت 
ُ
ل صًجي ٌٗؼػ هظا الؿلى٥ الٗىجهي امل  ألّي جإٍو

 
واؾٗت ظضا

ُت ٚحر اإلاالثمت  .اإلاٗلىماث الكٖغ

دت   -وهىا٥ قٍغ
 
ًم٨ً جىنُٟها بهىعة ؤص١ّ باٖخباع ؤّجها لم جضزل م٘ الٛالة والٛلى  -ؤًًا

سُت، بدُض  خباعاث نالث جاٍع جي مٗها اٖل ٤ الخضٍع ما وانلذ الٍُغ
ّ
بٗض ا٦خماله الجهاجي، وإه

٤ ما بٗضها، ٣ٞض ٩ًىن قاع٥ م٘ بٌٗ الجماٖاث في ظهاص مكغٕو في 
ّ
ؤّن ٧ل زُىة جغ٢

ؼوة( ال ًدخمل الًٛايت ؤنله، ووكإث بُ لىن له )ؾىض ٖو
ّ
جهم ٖال٢اث خمُمُت بدُض ًمش

 مً 
 
ٖلحهم، ُٞخإّو٫ لهم بهىعة مخىالُت ٧ل صع٦ت ًجزلىجها في مكغٕو الٛلى ختى ًهبذ ظؼءا

ج الخٟي، و٢ض ٢ا٫ ؤلامام ابً جُمُت: " ٘ اإلاىٓىمت ٖلى وظه اإلاؿاع٢ت والخضٍع
َ
وألظل هظا َو٢

 .4"م، وا٦دؿاب بًٗهم ؤزال١ بٌٗ، باإلاٗاقغة واإلاكا٧لتالخإزغ والخإزحر في بجي آص

دت   -وهىا٥ قٍغ
 
ج٨ثر في ال٣ُاصاث واإلاغظُٗاث صازل ظماٖاث الٛلى، ٩ًىن لضحها  -ؤًًا

ىت الٛلى،  الث لكٖغ غ اإلاؿدىضاث والخإٍو
ّ
اؾت والىٟىط، ٞخجضها جٞى هىي زٟي في قهىة الٍغ

الجماٖت، ؤو ل٨ؿغ اإلاىاٞـ  بما لخهض الخًىع صازل اإلاىٓىمت، ؤو لخىؾُ٘ هُمىت

الث اإلاؿاهضة لؿلُتهم بؿبب هظا الهىي  دت ٢ابلُت واؾٗت للخإٍو الجهاصي، ولضي هظه الكٍغ

ُت التي ج٣لو هُمىتهم ًٖ ْاهغها  .الخٟي، ولهٝغ اإلاُُٗاث الكٖغ

 
 
، وهى ؤن ٢ُاٖا

 
وإطا ػاص الباخض في ٞدو هظه الٓاهغة ٞؿُالخٔ اإلاُٗى اإلاٟاجئ ٞٗال

 مً ا
 
 ،إلاىدؿبحن للٛالة ممً ٢امىا بجغاثم صازل املجخم٘ اإلاؿلم و٧ان لها صوي بٖالميواؾٗا

، بل بًٗهم ط٦غ والضه في م٣ابلت مٗه ؤهه ٧ان ًخُٛب ًٖ 
 
ً ؾاب٤ ؤنال ًّ لِـ لهم ججغبت جض

                                                           

 (28/207الفخاوي: ) 3

 (1/547اكخظاء الصشاط املعخلُم: ) 4
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الم لصخو آزغ خُاجه الهازبت باإلاىؾ٣ُي واملخّغماث، وهدى  الهالة في اإلاسجض، ووكغ ؤلٖا

 طل٪، بما ٌٗجي ؤهه ل
 
ُت ؤنال  .م ًىظض لهم ججغبت ٧اُٞت للدك٩ل بإي مىٓىمت قٖغ

وؤّما ما حٗلىه ظماٖاث الٛالة مً الاؾخضالالث والاخخجاظاث والاؾدكهاصاث بال٣غآن 

وي٘ ههىم الكٕغ وههىم والخضًض وجغار ؤهل الؿىت، ٞٗامخه ال ًسغط ًٖ آلُت: )

جهاالٗلماء في ٚحر مىيٗها ُّ  :(، وؾإيغب لظل٪ ؤمشلت جب

ت مشل: ال٨ٟغ بالُاٚىث، و٦ٟغ الخ٨م ٞخج ضهم ًضوعون خى٫ ّٖضة مٟاهُم ٢غآهُت وؤزٍغ

ي ال٨ٟاع، و٢خا٫ ؤبي ب٨غ للمغجضًً، وهدىها، ًُٞٗىجها في ٚحر 
ّ
بٛحر ما ؤهؼ٫ هللا، و٦ٟغ جىل

َل جُب٤ُ بٌٗ  ظَّ
َ
ًْ ؤ  ًإجىن بلى َم

 
ها ومىاوٗها، ٞمشال ضها مً ٢ُىصها وقغَو مىيٗها بخجٍغ

ضم ال٣ضعة وؤلام٩ان، ُٞجزلىن ٖلُه ٦ٟغ الخ٨م بٛحر ما ؤهؼ٫ هللا، ألاخ٩ام الكٖغ ُت للعجؼ ٖو

 الىؾ٘ والاؾخُاٖت
 
 ال ًسخلٟىن ؤّن مً قغٍو الخ٩ل٠ُ ؤنال

 
م ؤن ؤهل الٗلم ٧اٞت  .بٚغ

ى ال٨ٟاع وهانغهم ٖلى اؾدئها٫ اإلاؿلمحن 
ّ
ُت في عّصة مً جىل ؤو ًإجىن بلى الىهىم الكٖغ

هىع ص لى ٧لمت ال٨ٟغ ْو ؿ٣ُىجها ٖلى شخو في ؤخض ال٨ُاهاث التي ٖو ٌُ ًً ال٨ٟاع، زم 

ل ٞحها ظلىؾه وجبّؿمه م٘  اًت حّجتهم نىعة ًدىا٢لىجها بُجهم بصخيء مً التهٍى ىجها، ٚو ًىاٖػ

جٗلىجها حجت ٖلى مٓاهغة ال٨ٟاع ٖلى اإلاؿلمحن!  مؿاو٫ ٧اٞغ في ؤخض الضو٫ اإلاٗانغة، ٍو

م ؤّن ؤهل الٗلم ال ًسخلٟىن ؤّن الىبي اوى ال٨ٟاع  -ملسو هيلع هللا ىلص- بٚغ سظ الؿٟغاء والغؾل ٞو
ّ
اج

ُت الغاجخت ٠ لبًٗهم بدؿب اإلاهلخت الكٖغ
ّ
 .وخاوعهم، وجبّؿم وجلُ

ٞةطا جإّمل الباخض اإلاىيىعي هظه الهىعة ب٩املها، في البىاٖض والاؾخضالالث، جبّحن له ؤن 

: الٛلِ في الٗلم، واجب
 
ً ٚالبا ب مً ؤمٍغ

ّ
 .إ هىي الىٟـخهُلت الخلل ُمغ٦
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وهل هظا اؾخيخاط شخصخي؟ ال، بل هظا ؤمغ هّبهىا ٖلُه ال٣غآن، وإلُه جغظ٘ ٖامت ؤنى٫ 

ش، و٢ض ٢ا٫ هللا ؾبداهه:  ت اإلاىدؿبت بلى ؤلاؾالم َىا٫ الخاٍع ت اإلاىدٞغ الخلل في الخُاعاث ال٨ٍٟغ

ـُ } ُٟ ه
َ ْ
ًَّ َوَما َتْهَىي ألا

َّ
 الٓ

َّ
ىَن ِبال ُٗ ِب

َّ
د ًَ  [.21{ ]الىجم: ِبن 

ًّ ٚلِ في الٗلم وهى مً ظيـ الكبهت، واجبإ الهىي زلل في ؤلاعاصة وهى مً  واجبإ الٓ

ظيـ الكهىة، وؤٖما٫ ابً آصم هي خهُلت الٗلم وؤلاعاصة، ٞخ٨مل وجى٣و بدؿبهما، و٢ا٫ 

ًّ والٛلِ في الٗلم هىي الىٟىؽ ومىاها في الٗمل، ناع ؤلامام ابً جُمُت: " بطا زالِ الٓ

ـُ ٢ى٫ هللا: } لهاخبها ههٌِب مً ُٟ ه
َ ْ
ًَّ َوَما َتْهَىي ألا

َّ
 الٓ

َّ
ىَن ِبال ُٗ ِب

َّ
د ًَ  .5"{ِبن 

، ٣٦ىله: 
 
ت ٦شحرا و٢ض ٧ان ؤلامام ابً جُمُت ٨ًّغع هظا الىمىطط الخٟؿحري للخُاعاث اإلاىدٞغ

ٖاّمت مىاي٘ الخّٟغ١ و٢ا٫: " .6"٧ل مً زال٠ الغؾى٫ ال ًسغط ًٖ: الًٓ، وما تهىي ألاهٟـ"

وزّم ٢ؿم آزغ وهم ٚالب، و٢ا٫: " .7"ًٖ: اجبإ الًٓ، وما تهىي ألاهٟـ والازخالٝ جهضع

 .8"وهى ؤن ٩ًىن له هىي ُٞه قبهت، ُٞجم٘ الكهىة والكبهت

ًّ والهىي -واؾخٗمل ابً جُمُت هظا اإلاٗجى  ب ألامغ مً الٓ
ُّ
في جٟؿحر ٦شحر مً  -ؤٖجي جغ٦

 :
 
(، مجهاط الؿىت: 2/251الاؾخ٣امت: )الٟتن في الضماء واملخضزاث في ؤنى٫ الضًً. )اهٓغ مشال

: "3/424(، الىبّىاث: )4/541)
 
الباغي ٢ض ٩ًىن (، و٦المه في هظا ٦شحر مىدكغ، ٣٦ىله مشال

 مً قبهت 
 
با
ّ
ه مغ٦ ُُ

ْ
، و٢ض ٩ًىن َبٛ ٍٙ ه با

ّ
 ٌٗلم ؤه

 
ه ٖلى خ٤، و٢ض ٩ًىن مخّٗمضا

ّ
 ؤه
 
 مٗخ٣ضا

 
مخإّوال

 .9"وقهىة، وهى الٛالب

                                                           

 (39حلىق آٌ البِذ، ص ) 5

 (13/67مجمىع الفخاوي ) 6

 (6/463مجمىع الفخاوي ) 7

 (28 /4الفخاوي الىبري ) 8

ت، ) 9
ّ
 (4/385منهاج العى
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خهّىع وؤلاصعا٥، ٞحري ألامىع ٖلى ٚحر ما هي ٖلُه، في ٞهم الىو ٞالكبهت جٟؿض الٗلم وال

 .وجهّىع الىا٢٘ ٧لحهما

ت مً ظهت 
ّ
اّمت املخاوالث التي ؾٗذ لخٟؿحر "ْاهغة الٛلى" صزل ٖلحها ه٣و الض٢ ٖو

الخٟؿحر الازتزالي للٓاهغة، ٦مً خاو٫ هٟي ؤن ٩ًىن لهم قبهت في الٗلم، ؤو مً ظٗلهم 

لُُٛان اإلاٗانغ ولم ًخًُٟ للهىي الٓاهغ والخٟي، ؤو مً ظٗلهم ناص٢حن ٣ٖاثضًحن يض ا

 و٢ُاصاث-٧لهم 
 
 ال بىاٖض ناص٢ت ٖىضهم ؤو ٖىض بًٗهم  -ؤٞغصا

 
مجّغص ؾُاؾُحن مُل٣ا

 ؤًت ازترا١ 
 
البخت، ؤو مً ظٗلهم مجغص نيُٗت اؾخسباعاجُت مدًت، ؤو مً هٟى ٖجهم مُل٣ا

بت"، ٞحها  -في هٓغي -ص١ زاعجي، ٩ٞل هظه الخٟؿحراث ٚحر ص٣ُ٢ت، وألا 
ّ
ؤن هظه الٓاهغة "مغ٦

غاى وإن  قبهت في الٗلم، وهٕى هىي في ؤلاعاصة، وهم قغاثذ مخٟاوجت البىاٖض واإلا٣انض وألٚا

 .ج٣اؾمىا م٣ىالث جهاثُت مكتر٦ت ٞحها اهدغاٝ وإظغام

هظه ظىلت مسخهغة خى٫ ْاهغة الٛلى الجماٖاحي، هضٞها ٣ِٞ بُان "التر٦ُبُت" في هظه 

ض الخٟهُل ًم٨ً مغاظٗت زمـ صعاؾاث ؾاب٣ت ميكىعة ٖلى مى٢٘ نُض الٓ اهغة، وإلاٍؼ

-٢1خل ألاهل وألا٢اعب ٖىض جىُٓم الضولت. -2عؾالت بلى اإلاىدؿب لخىُٓم الضولت. -3الٟىاثض: )

الخٗبض هلل بخ٣بُل -5جٟجحر مؿاظض ؤهل الؿىت. -4مجزلت املجاهضًً ٖىض جىُٓم الضولت. 

 ؤ٢ضام الىالة(.
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ت ًغظ٘ الٛلى؟ ومً ؤًً اؾخمضوا ؤ٩ٞاعهم في اؾخدال٫ صماء اإلاؿلمحن؟  بلى ؤّي مضعؾت ٨ٍٞغ

هثرة الاظدشهاد دلُل للجىاب ًٖ هظا الؿاا٫ ٌؿخسضم بٌٗ الىاؽ حجت زالنتها ؤّن "

٨ِثر"، و٦مشا٫ ٖلى طل٪ ٣ًىلىن: "الامخذاد مً الاؾدكهاص بابً جُمُت  َاإلاا ؤّن بٌٗ الٛالة ًُ

 الٟدو والخمدُو ٞهى امخضاص له وجُب٤ُ ل٨ٟغه وهدُجت ل٣ٟهه
 
خداشخى هاالء ٖاصة "، ٍو

ؿدكِهض
ُ
ؿدكَهض به، بخُب٣ُاث اإلا

ُ
 .لٗال٢ت ال٨ٟغ اإلا

ه ٢ض ًىظض في ٖالم 
ّ
ت هظه الدّجت، وؤه

ّ
وؾىٗغى هاهىا ؤعبٗت هماطط لىبرهً بها ٖضم ص٢

٨ثر مً ؤلاخالت ٖلُه والى٣ل ٖىه وم٘ طل٪ ال ألا٩ٞاع والخُاعاث ٦شحٌر مم ً ٌؿدكهض ب٨ٟغ ٍو

٣ًبل الباخض واإلاخاب٘ ؤلا٢غاع للُمؿدكِهض بصخت اؾدكهاصه، بما لٛلِ في الٗلم ؤو هىي في 

ل ؤو ما هى مغ٦ب مجهما، وهظه الىماطط ألاعب٘ هي )الٟغاٖىت والضؾخىع الضًم٣غاَي،  الخإٍو

 والكاَبي، الخىاعط وال٣غآن(.بًغان وآ٫ بِذ الىبىة، الخضازُىن 

 

- : 

 ً خحن ٌؿخٗغى الباخض ؾحرة ٖخاة اإلاؿدبضًً في الٗالم الٗغبي ٧األؾض وال٣ظافي وٍػ

الٗابضًً بً ٖلي وؤقباههم، وما ٞٗلىه مً الايُهاص وال٣م٘ والخُاة الاؾخسباعاجُت 

 ًدخجىن واؾخدال٫ الضماء وألامىا٫، زم 
 
ٌؿخٗغى زُاباتهم و٧لماتهم، ًالخٔ ؤّجهم ظمُٗا

غّنٗىن صؾاجحرهم  اث والخ٣ى١ والضًم٣غاَُت الخ، بل ٍو ؿدكهضون بمباصت الخٍغ التي هي -َو

 :بمشل هظه الكٗاعاث، وهظه بٌٗ ألامشلت -ؤٖلى وز٣ُت ٢اهىهُت في الضولت
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ا ت خ٤ّ م٣ّضؽ، والؿُاصةفي ٖهض ألاؾض: " في صؾخىع ؾىٍع للكٗب، ول٩ل مىاًَ خ٤  الخٍغ

تهم و٦غامتهم، وال ًجىػ حٗظًب  ؤلاؾهام في الخُاة الؿُاؾُت، وج٨ٟل الضولت للمىاَىحن خٍغ

، ؤو مٗاملخه مٗاملت ُمهُىت، واإلاؿا٦ً مهىهت ال ًجىػ صزىلها وال 
 
ا  ؤو مٗىٍى

 
ؤخض ظؿضًا

ت بدهىله ٖلى ألا  للجمهىٍع
 
هبذ اإلاغشر عثِؿا ت جٟخِكها بال بدؿب ال٣اهىن، ٍو ٦ثًر

 .34"اإلاُل٣ت

لُبُا صًم٣غاَُت، والؿُاصة للكٗب، واإلال٨ُت الٗامت في ٖهض ال٣ظافي: " وفي صؾخىع لُبُا

ت الغؤي م٨ٟىلت، ال٣ًاة مؿخ٣لىن... الخ  .33"للكٗب، خٍغ

الكٗب مال٪ الؿلُت، ول٩ل مىاًَ الخ٤ في ٖهض ٖلي ٖبض هللا نالر: " وفي صؾخىع الُمً

، في ؤلاؾهام في الخُاة الؿُا
 
ؾُت، وللمىاًَ خ٤ الاهخساب والترقُذ، وجضاو٫ الؿلُت ؾلمُا

وال ًجىػ ألي شخو جىلي مىهب الغثِـ أل٦ثر مً صوعجحن، وال٣ًاء ؾلُت مؿخ٣لت، وجا٦ض 

 .32"الضولت الٗمل بد٣ى١ ؤلاوؿان، والثرواث الُبُُٗت حؿخٛل للمهلخت الٗامت

٨ثرون وهدى هظا في ٧ل صؾاجحر الضو٫ الجبروجُت الٟاؾضة في ا  -لٗالم الٗغبي، ٍو
 
مً  -ؤًًا

 .الاؾدكهاص بهظه اإلاٟاهُم في زُاباتهم و٧لماتهم في املخاٞل

ت وؾُاصة الكٗب و٦غامت الكٗب  ٞهل ًم٨ً ؤن ٣ًى٫ باخض مىيىعي بّن مٟاهُم الخٍغ

ومى٘ الخٗظًب ونُاهت اإلاؿا٦ً وخ٤ ؤلاؾهام في الخُاة الؿُاؾُت والاهخساباث هي اإلاؿاولت 

 الاؾدىاص لها ومغظُٗتها، وألّن ًٖ ٖى٠ هاال
 
ء اإلاؿدبضًً وبُكهم وإعهابهم ألّجهم ٌٗلىىن صوما

٘ واؾخٛال٫؟هثرة الاظدشهاد دلُل الامخذاد" ٠ُ وجَُى  !"؟ ؤم ؤن هظا مجغص جْى

                                                           

ت، املىاد: دظخىس الجمهىٍس 10  84، 31، 28، 26، 25، 2ت العشبُت العىٍس

ت العشبُت اللُبُت الشعبُت الاشتراهُت، املىاد: 11  28، 13، 8، 1دظخىس الجماَحًر

ت الُمىُت، املىاد: 12  149، 112، 43، 42، 8، 6، 5، 4دظخىس الجمهىٍس
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ولِـ اإلاغاص بهظا الىمىطط ال٣ى٫ بإّن الٛالة ممازلىن للمؿدبضًً في مضي ؤلاًمان 

ٗها ٧ل مجهم، ، بل اإلا٣هىص ٣ِٞ بُان زُإ الاخخجاط بإن "٦ثرة  بالكٗاعاث التي ًٞغ
 
ال ٢ُٗا

 الاؾدكهاص صلُل الامخضاص".

ٞلى ٢ا٫ ٢اثل: ٞلماطا جخاب٘ ٧ل هاالء الٟغاٖىت الٗغب ٖلى ازخُاع )ال٨ٟغ الضًم٣غاَي( 

" في مجاله الخضاولي ًٖ ؤ٦ثر مىٓىمت 
 
غ ظغاثمهم؟ ٞالجىاب: ألّن املجغم ًبدض "جل٣اثُا لخبًر

ت لها ٢بى٫ وظاه، وفي الىٓام الضولي اإلاٗانغ حٗخبر مباصت ال٨ٟغ الضًم٣غاَي هي ال٨ٟغ  ٨ٍٞغ

 .الظي ًد٤٣ طل٪

 ٖلى صّخت هظه الاؾدكهاصاث
 
 ًىا٤ٞ ؤنال

 
والاخخجاظاث، وال ججض  ولظل٪ ال ججض ؤخضا

 ٣ًى٫ بن ظغاثم الاؾدبضاص هي جُب٤ُ للضؾاجحر الضًم٣غاَُت، ألّن هظا ماصاه )حؿلُم 
 
ؤخضا

ُت الضًم٣غاَُت والخ٣ى٢ُت للمجغم(.  الكٖغ

 

- : 

ت اإلاٗهى خحن ٖغى الضؾخىع ؤلاًغاوي ؤؾـ الىٓام ٢ا٫: " محن ٖلى ؤؾاؽ ال٨خاب، وُؾىَّ

 .31"ؾالم هللا ٖلحهم ؤظمٗحن

خه،  ٗجي باإلاٗهىمحن ألاثمت الازجي ٖكغ مً آ٫ البِذ وهم ٖلي والخؿً والخؿحن وطٍع َو

 الىبي 
 
ضزل في الٗهمت ٖىضهم َبٗا  .وابيخه ٞاَمت اهنع هللا يضر -ملسو هيلع هللا ىلص-عيىان هللا ٖلحهم، ٍو

ىو الضؾخىع ٖلى نُٛت الُمحن التي ًاصحها عثِـ  ت: "ٍو  الجمهىٍع
 
 باهلل ومخبٗا

 
مؿخُٗىا

هاع ٖلحهم الؿالم  .34"لىبي ؤلاؾالم وألاثمت ألَا

                                                           

 /أ2الذظخىس إلاًشاوي، املادة:  13
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ت ٖلى طل٪ ٣ِؿم عثِـ الجمهىٍع ِٓهغ بًغان اجباٖهم وٍُ
ُ
هاع الظًً ج هم  ،وهاالء ألاثمت ألَا

 .هاالء ألاثمت الازىا ٖكغ مً آ٫ بِذ الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ِذ الىبي نلى هللا ٖلحهم وؾلم" ٖىضهم ًجّؿضه اإلاظهب والخهىع الخٟهُلي ل٣ٟه "آ٫ ب

الضًً الغؾمي إلًغان هى ؤلاؾالم الكُعي الازىا ٖكغي، ٦ما ًىو الضؾخىع ؤلاًغاوي نغاخت: "

حر ٢ابل للخُٛحر بلى ألابض  ٚو
 
ب٣ى هظا اإلابضؤ ٢اثما  .35"واإلاظهب الجٟٗغي الازىا ٖكغي، ٍو

٣ت بُغ١ حٗضًل 
ّ
الضؾخىع هو الضؾخىع ٖلى ألاخ٩ام اإلاُل٣ت التي ال ج٣بل وفي اإلااصة اإلاخٗل

 .36"اإلاظهب الجٟٗغي الازجي ٖكغي ٚحر ٢ابل للخٗضًلالخٗضًل ومجها: "

 ؤن هظه 
 
١ ٞٗال هّضِ

ًُ  
 
 مؿلما

 
 ؤو مش٣ٟا

 
، الؿاا٫ هىا: هل حٗٝغ باهلل ٖلُ٪ ٖاإلاا

 
خؿىا

في الخٗظًب والخ٣خُل ألهل الؿىت  الجغاثم التي ج٣ىم بها بًغان ومُلِكُاتها في الخى٨ُل والخٟجن

هثرة الاظدشهاد دلُل بىاء  ٖلى ؤّن " ،ؤجها امخضاص وجُب٤ُ ل٣ٟه وؤزال١ آ٫ بِذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

 "؟!الامخذاد

هّض١ هظا الهغاء! ٞهظا مما ًبّحن زُإ هظه  ًُ  مً اإلاؿلمحن 
 
ال ق٪ ؤهه ال ًىظض ؤخٌض ؤنال

صلُل الامخضاص"، وؤّي باخض ًضع٥ ؤّن اإلاىدؿبحن للدكُ٘ الدجت وهي ؤّن "٦ثرة الاؾدكهاص 

ًّ والباَل  دب٘ الٓ مخٟاوجىن، ٟٞي ٦شحر مً ٖىامهم البؿُاء مً هى ظاهل ب٣ٟه آ٫ البِذ ٍو

 
 
إل ٞحهم ٦شحر ظضا ه ًىهغهم بظل٪، وفي ؤهل الَا

ّ
ًّ ؤه ٓ والىهم الظي ًّٓىه عاظ٘ بلحهم، ٍو

ًه ق٩ى٥ ٦شحرة ُٞه ل٨ً ُٞه هىي، بما هىي ممً ًضع٥ بُالن اإلاظهب في هٟؿه ؤو حٗتر 

ً حهم مً خاله مغ٦ب مً ألامٍغ  .مكاخىت للخهىم ؤو هىي هٟىط ؤو ٚحر طل٪، ٞو

                                                                                                                                                                                                      

 121الذظخىس إلاًشاوي، املادة: 14

 12الذظخىس إلاًشاوي، املادة: 15

 177الذظخىس إلاًشاوي، املادة:  16
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ولِـ اإلاغاص هاهىا ال٣ى٫ بإّن الٗال٢ت بحن الكُٗت وآ٫ البِذ، والٗال٢ت بحن الٛالة والترار، 

الاؾدكهاص صلُل الامخضاص،  هي ٖال٢ت مخمازلت، بل اإلاغاص ٣ِٞ بًًاح زُإ الاخخجاط بإّن ٦ثرة

 
 
 البخت ٖلى صخت ٧ىجهم امخضاصا

 
٨ٞثرة اؾدكهاص اإلاىدؿبحن للدكُ٘ ب٣ٟه آ٫ البِذ لِؿذ صلُال

 .لهم

واتهمهم بإّجهم مهضع ؤلاعهاب باٖخباع ؤّن ؤلاظغام  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومً ًَٗ في آ٫ بِذ الىبي 

٨ثر مً الاؾدكهاص ٞخٟؿحره هظا لِـ م٣اومت إلعهاب  ،بهم اإلاُلِكُاحي الكُعي ًدخج بهم ٍو

ُت  ه ٌؿبٜ ٖلحها قٖغ
ّ
بهجها، أله هظه اإلاُلِكُاث، بل هى مً ؤقض ما ٌؿٗض هظه اإلاُلِكُاث ٍو

 !البِذ اإلاُهغ

 

- : 

ٌٗٝغ اإلاخابٗىن الُىم ؤّن الضعاؾاث الخضازُت في بٖاصة ٢غاءة الترار ؤلاؾالمي ؾ٨بذ مً 

ؤلاقاصاث والخىىحهاث باإلمام "الكاَبي" ما ًمؤل م٨خبت ؤلاؾ٨ىضع! وجظ٦غ هظه الضعاؾاث ؤّجها 

٣ت الكاَبي وؤّجها هي التي ٞهمخه وؤّن مضاعؽ ؤهل الؿىت الؿلُٟت والخ٣لُضًت  حؿحر ٖلى ٍَغ

 .37هجغث ٨ٞغ الكاَبي وإبضاٖه

ت وؤخ٩ام اإلا غؤة والجهاص والٗال٢ت زم ٌٗغى الخضازُىن آعاءهم ال٣ٟهُت في مؿاثل الخٍغ

مىن ؤّن هظا ٧له بىاء  ٖلى جُٟجهم  ٖؼ بٛحر اإلاؿلم وؤهل الظمت والخضوص الجىاثُت الخ، ٍو

ُٗضون  ضها وؤّنلها في مىا٣ٞاجه، وَُ ّٗ غ بها الكاَبي و٢
َّ
ٗت التي بك واؾخٗمالهم إلا٣انض الكَغ

بضئون بةَغاء الكاَبي  .وٍُ

                                                           

: الجابشي، بيُت العلل العشبي، ص 17
ً
 547اهظش مثال
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ٗٝغ ؤهل الخبرة بال٣ٟه وؤنىله ؤّن الكاَ بُت في َو بي ال ٖال٢ت له البخت بهظه آلاعاء الخٍٛغ

ت واإلاغؤة والجهاص والخضوص  مً ن٣ىع املخاٞٓت  ،.. الخ.مؿاثل الخغٍّ
 
ألّن الكاَبي ؤنال

اإلاظهبُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، و٦المه ال٨شحر اإلاىدكغ في الخُٗٓم البالٜ ألثمت الؿل٠ واجباٖهم، 

لخٛلُٔ ٖلى ظٗل الخالٝ حجت، والدكضًض في مى٘ وحُٗٓم ٢اٖضة "ؾض الظعاج٘"، و٦المه في ا

ُت  جدب٘ عزو اإلاظاهب، والٟخُا بمكهىع اإلاظهب ٣ِٞ، والخإ٦ُض ٖلى اٖخباع الجؼثُاث الكٖغ

ت، وج٣ضًم الى٣ل ٖلى  ت ٖلى الضهٍُى ضم بهمالها باؾم ال٩لُاث، وج٣ضًم اإلاهالر ألازغٍو ٖو

ُت، وحٗ ُٓم الكاَبي إلاغظُٗت الٗالم وؤّن ال٣ٗل، وؤّن ٧ل ألاخ٩ام حُٛحها الىهىم الكٖغ

تراى ٖلى ال٨باع مً ؤهل الٗلم، املفتي كائم في ألامت ملام الىبي" " ٖىضه، وجدظًغه مً الٖا

ِؿب بلى الدكضص والخٗؿحر في الٟخُا ال٣ٟهُت وعوي بىٟؿه 
ُ
وجد٣حره للٟلؿٟت، الخ. ختى ؤهه و

 .38هظه التهمت

ظِهش الحذازُىن َزٍ إلاشاداث ب ًُ  الشاطبي؟  إرن ملارا 

الىا٢٘ ؤّن الكاَبي ومىا٣ٞاجه وم٣انضه لم ٨ًً هى الخاٞؼ الخ٣ُ٣ي املخغ٥ لهم لهظه 

ما هي آعاء جل٣ّىها مً ال٨ٟغ الٛغبي 
ّ
ٗت التي ًيكغوجها، وإه الث ال٣ٟهُت ألخ٩ام الكَغ الخإٍو

الكاَبي الخضًض ولهم ٞحها هىي  ُٖٓم، زم بدشىا في الترار ؤلاؾالمي ًٖ جإنُل لها، ٞغؤوا 

بذ م٘ هىاهم، ٞهاعوا 
ّ
ض ٖلى اإلا٣انض الٗامت والًغوعاث ال٨بري، ٞهاعث لهم قبهت جغ٦

ّ
ًا٦

 الخىا٢ٌ بحن 
 
ا٢هم ٌٗلمىن ظُضا

ّ
خه، وُخظ كُضون بٗب٣ٍغ ىىهىن به َو ًظ٦غون الكاَبي ٍو

ب ال٣ٟهي، وؤما ٖىام مً صزل في هظه ال٣غاءاث الخضازُت ٣ٞض  مىا٣ٞاث الكاَبي والخٍٛغ

 ؤّن م٣انض الكاَبي حؿاهض آلاعاء ال٣ٟهُت اإلاؿخٛغبت املخببت ٣ً٘ ٖىض 
 
٦شحر مجهم الخىّهم ٞٗال

٩ىن خاله مغ٦بت مً قبهت وقهىة  .لهم، ٩ُٞىن ٢ض ظم٘ بحن اجبإ الًٓ وما تهىي ألاهٟـ، ٍو

                                                           

 (1/28اهظش: الاعخصام، ) 18
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واإلاغاص هىا ؤّن ٦ثرة اؾدكهاص الخضازُحن بالكاَبي ال ٌٗجي صّخت ٧ىجهم امخضاص له، بل 

 ؤّن ٦ثرة  اؾدكهاصهم به
 
ه لِـ ص٣ُ٢ا

ّ
ل، بما ٌٗجي ؤه صاثغ بحن الٛلِ في الٗلم والهىي في الخإٍو

 .الاؾدكهاص صلُل ٖلى الامخضاص

ه ؾبب ومً وظه آزغ: ٞلى ظاء شخو و٢ا٫: " بلى متى الهمذ؟! ًجب ه٣ض الكاَبي وؤهّ

ب ال٣ٟهي!  لهم وال " ٞهظا ال٣اثل في الخ٣ُ٣ت ال ًؼعج الخضازُحن البخت، ولِـ هظا هالخٍٛغ
 
٣ضا

ض لهم صّخت مؿاعهم 
ّ
مىا٢كت ل٨ٟغهم، بل هى مً ؤٖٓم ما ًضزل الؿغوع ٖلحهم، خُض ًا٦

سُت ُتهم الترازُت الخاٍع  .وقٖغ

 

-  

 ؤّن الخىاعط ٢امىا ٖلى الىاؽ ًُلبىن جد٨ُم ٦خاب هللا في الىاؽ، ٦ما ٢ا٫ 
 
سُا مٗغٝو جاٍع

: "الخىاعط لم وؤنل مظابً جُمُت: "
 
لب اجباٖه"، و٢ا٫ ؤًًا هب الخىاعط حُٗٓم ال٣غآن َو

 .39"٩ًىهىا ػهاص٢ت بل ٧ان ٢هضهم اجبإ ال٣غآن

ًالءهم، و٧ان قّغهم  غوا زُاع اإلاؿلمحن ٞو ّٟ وم٘ طل٪ ؾ٩ٟىا الضماء، وب٣غوا البُىن، و٦

 .ٖلى ؤهل ؤلاؾالم ؤٖٓم مً زُغهم ٖلى ؤهل ألاوزان

اإلاىيىعي ؤّن الخىاعط هم امخضاص لل٣غآن وجُب٤ُ له وؤزغ مً ٞهل ًم٨ً ؤن ٣ًى٫ الباخض 

 !آزاعه باٖخباع ؤّن ٦ثرة الاؾدكهاص صلُل ٖلى الامخضاص؟

وهل ًم٨ً ؤن ٣ًى٫ شخو: ٠ُ٦ هدؿاء٫ ًٖ ؾبب زغوط الخىاعط وهم ًدخجىن 

 بال٣غآن؟ ٞما٦ض ؤّن ال٣غآن هى ؾبب ٚلىهم؟!!

                                                           

 (213(، إلاخىائُت: )13/208مجمىع الفخاوي: ) 19
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ِٓهغ ؤلاؾالم مً  ًُ ، ٞلِـ في مً 
 
٣ًى٫ بظل٪، وإن ٧ان ٢ض ٌٗخ٣ضه في الباًَ مً ال، ٢ُٗا

مه الخىاعط مً ال٣ُام  ِٓهغ ؤلاؾالم ٧اإلاخ٣ٟحن ٖلى ؤّن ما ًٖؼ ًُ ه، بل ظمُ٘ مً  ُٞه هٟا١ ًىاٍع

ه ٚلِ في الٟهم وؾىء في الخهىع وزُإ  ،بال٣غآن وحُٗٓمه والٗمل به والدكّىٝ لخد٨ُمه
ّ
ؤه

وناع الخىاعط ًخدبٗىن اإلادكابه مً " :مُتفي الاؾخضال٫ وظهل خاص، ٦ما ٢ا٫ ؤلامام ابً جُ

ت مجهم بمٗىاه، وال عؾىر في الٗلم، وال اجبإ  له، مً ٚحر مٗٞغ ال٣غآن، ُٞخإولىهه ٖلى ٚحر جإٍو

 .24"للؿىت، وال مغاظٗت لجماٖت اإلاؿلمحن الظًً ًٟهمىن ال٣غآن

ى مؿإلت "ٚلِ الٟهم" ٖىض اإلاؿب٣ت بل -ملسو هيلع هللا ىلص-ولٟذ ابً جُمُت الاهدباه بلى بقاعة الىبي 

ٞةّن الخىاعط لم ٩ًىهىا ػهاص٢ت مىا٣ٞحن، بل ٧ان ٢هضهم اجبإ ال٣غآن، ل٨ً الخىاعط ٣ٞا٫: "

(، ٞاإلابخضٕ ٣ًغئون ال٣غآن ال ًجاوػ خىاظغهملم ٩ًىهىا ًٟهمىهه، ٦ما ٢ا٫ ٞحهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: )

 .23"الٗابض الجاهل ٌكبههم مً هظا الىظه

ٞةطا زبذ هظا، وهى ؤّن ال٣غآن بلٜ الٛاًت في البُان والهضي والضاللت وؤلاعقاص، وم٘ طل٪ 

جإّوله الخىاعط وويٗىه في ٚحر مىيٗه بالٛلِ والجهل وؾىء الٟهم، ختى اؾخدلىا به صماء 

خاوي ؤهل الؿىت  ً بٌٗ جغار ٞو اإلاؿلمحن، ٠ُ٨ٞ ٌؿدبٗض ؤن ًخإّو٫ بٌٗ الٛالة اإلاٗانٍغ

ًٗها في ٚح لها ٖلى الىا٢٘؟ٍو سخيء ٞهمها وجهىعها وججًز  !ر مىيٗها َو

ومً الجضًغ بالظ٦غ الخىبُه بلى ؤن هظ الٛلِ في الٟهم والجهل في الخهىع والاؾخضال٫ ٖىض 

الخىاعط ال ٌؿلم مً هىُي ْاهغ وزٟي، ولظل٪ مً خظ١ الؿل٠ ؾّمىهم "ؤهل ألاهىاء"، 

ً بالباَل و٢ ًّ ض ًٓهغ مجهم الهض١ في ال٣ُام بالخ٨ٟحر ٞالخىاعط وإن ٧ان ٌٛلب ٖلحهم الخض

                                                           

 (13/210مجمىع الفخاوي: ) 20

 (213إلاخىائُت، ص ) 21
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ت الؿل٠ في حؿمُتهم ؤهل ألاهىاء،  ،وال٣خا٫ اإلاىدٝغ
ّ
بال ؤّن مً جإّمل ؾحرتهم اؾدبان له ص٢

 .ُٞٓهغ ٖىضهم ؤهىاء ٦شحرة جمتزط بٛلُهم في الٗلم

غ ؤخضر ٖىضهم: " ّٟ  بً ٖامغ إلاا و٢٘ ابىه في م٨
َ
: ؤّن هجضة

 
. 22"العزس بالجهلومً طل٪ مشال

، ٦ما ؤّن ٞغ٢ت الخؿُيُت مً الخىاعط "٣ًىلىن 
 
 البىه مما لم ٩ًىهىا ٣ًبلىهه ؾاب٣ا

 
و٢اًت

باإلعظاء في مىا٣ٞحهم زانت"
غي بً  .21

َ
ُ
َ
وهظه امخُاػاث خؼبُت باٖثها هىي الٗهبُت، و٧ان ٢

غ مً ٖاجبه ٞشاعث 
ّٟ اجبىه ٨ٞ  مً ٢بُلخه ٞك٩ىه ٖو

 
الٟجاءة ٌؿخسل٠ ٖلى ظماٖخه عظال

وهظا ُٞه َلب  .25وهاٞ٘ بً ألاػع١ ؤخضر ج٨ٟحر مً لم حهاظغ بلُه. ٣24ا٢اثبُجهم الاوك

ض امتزاط الهىي بالٛلِ في الٟهم ٖىض الىمىطط 
ّ
اؾت ْاهغ، وهدى هظه الٓىاهغ التي جا٦ ٍع

اؾت ٖىض بٌٗ  الغثِسخي للٛالة وهم الخىاعط، و٢ض ؤقاع ؤلامام ابً جُمُت بلى هىي الٍغ

 .26الخىاعط

  

                                                           

 90ٍتر:ملاالث إلاظالمُحن، ألاشعشي، ث س  22

 (119ملاالث إلاظالمُحن، ص ) 23

 (87ملاالث إلاظالمُحن ) 24

 (87ملاالث إلاظالمُحن ) 25

 (5/250منهاج العىت: ) 26
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: 

مستزلت في البٗض الا٢خهاصي،  (Class) ٧ان ٖلم الاظخمإ اإلااع٦سخي ًُغح مٟهىم الُب٣ت

ت إلااع٦ـ ؤياٝ ٖاِلُم الاظخمإ ألاإلااوي ألاقهغ ما٦ـ ُٞبر  وفي ؾُا١ مىاٞغجه اإلاٗغٞو

، زم وانل ٖاِلُم الاظخمإ الٟغوسخي Status) م( م٩ىهاث ظضًضة يمً مٟهىم اإلا٩اهت )3924)

م( هظا اإلاؿاع يمً مٟهىم "الغؤؾما٫ الغمؼي"، وهى امخضاص لُٟبر 2442ىعصًى )بُحر ب

((Susen & Turner (ed), The Legacy of Pierre Bourdieu, p.34 وهى باإلاٗجى الٗام: ؤّي ،

 
 
٠ جسهِبُا

ّ
في ؾُا٢اث ٦شحرة،  مىعص مً مىاعص اإلا٩اهت وال٣ُمت يمً ز٣اٞت مُٗىت، وباث ًْى

 
 
 واؾٗا

 
ُت الؿُاؾُت، ول٣ي عواظا  .مً يمجها صعاؾاث مهاصع الكٖغ

 ،و"الترار الؿجي"، ؾُما عمىػه مً ؤثمت الضًً، هى مً ؤٖٓم ؤعنضة الغؤؾما٫ الغمؼي 

ه ًخًمً الخ٤ والهض١ والهضي في هٟـ ألامغ، وإلاا له في هٟىؽ اإلاؿلمحن مً اإلا٩اهت 
ّ
أله

ٗه والجاه والخى٢حر والا  ٗه ناص١ في الٗمل بمىظبه، و٢ض ًٞغ ٞغ هخماء، ولظل٪ ٣ٞض ٣ًىم به ٍو

ٟه مً ًسالٟه بؿبب هىي وؤٚغاى، ْاهغة ؤو زُٟت
ّ
ْى  .ٍو

٠ُ الضًً للمهالر الخاّنت  ُت ٖلى الخدظًغ مً ْاهغة جْى و٢ض هّبهذ الىهىم الكٖغ

جمٗها ؤهل الٗلم في ؤبىاب زانت ب اإلزالم والخجغص ٦بىاء الىٟىط ؤو الثروة وؤقباه طل٪، ٍو

 ِبِه وهدىها، ٦دضًض )
َ
ْهِغٝ ًَ ْو 

َ
َهاَء ؤ

َ
ٟ َماِعَي ِبِه الؿُّ ُُ ْو ِل

َ
َماَء ؤ

َ
ل ُٗ َجاِعَي ِبِه ال ُُ َم ِل

ْ
ل ِٗ َب ال

َ
ل
َ
َ ًْ َم

اَع  ُ الىَّ
َّ
ُه َّللا

َ
ل
َ
ْصز

َ
ِه ؤ ُْ

َ
اِؽ ِبل  . 27(ُوُظىَه الىَّ

ت لخغ٥ الضً ر في ٦الم الؿل٠ الخىبُه ٖلى هظه الٓىاهغ اإلاىدٞغ
ُ
٨ث ً في املجخم٘، ٧البِذ ٍو

 اإلاخضاو٫ إلمام ؤجبإ الخابٗحن في ػماهه ٖبض هللا بً اإلاباع٥:

                                                           

 (2654الترمزي ) 27
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 .28يصطاد أموال المساكين  يا جاعل الدين له بازيًا

وهظا حكبُه بلُٜ للٛاًت مً ابً اإلاباع٥، خُض نّىع الضًً ٦جاعح ٢ض ًخسظه بًٗهم 

ت ؿت مً الخّٓى الضهٍُى  .وؾُلت نُض ال٢خىام الَٟغ

ال ٣ًخهغ ٖلى "الٗلم"، بل ختى "الجهاص" ٣ٞض ٧ان مً عئوؽ اإلالى٥ مً ٣ًاجل وهظا 

ضزل في هىاه بٌٗ  ٓهغ طل٪ في ٢الب الجهاص الكغعي، ٍو اؾت ٍو مىاٞؿُه لخّٓى الٍغ

ُت الجهاصًت ٖلى ٢خا٫ اإلال٪، و٢ض ّٞهل هظه الٓاهغة  اإلاىدؿبحن لل٣ٟه ِٞؿبٛىن الكٖغ

 .29ؤلامام ابً جُمُت في مىاي٘

 ٖلُه؟ ال، وهل ٧ل 
 
 بلى جغار ؤثمت الؿىت ٩ًىن هدُجت له ومدؿىبا

 
مً ْهغ للىاؽ مىدؿبا

ه ٢ض ٩ًىن مً باب الجهل والٛلِ في الٟهم وؾىء الخهىع وزُإ الخُب٤ُ وهى هٕى 
ّ
، أله

 
َبٗا

لها ٖلى بٌٗ الى٢اج٘ هى هٕى مً  مً "اجبإ الًٓ"، و٢ض ٩ًىن جُب٣ُه لبٌٗ ألاخ٩ام وججًز

٠ُ بؿبب الهىي   مجهما وهى ألا٦ثر في الىا٢٘ الخْى
 
 .الٓاهغ ؤو الخٟي، ؤو ٢ض ٩ًىن مغ٦با

ُت، ٣ٞض هبهذ الىهىم ٖلى زُغ ال٣ى٫  ً خايغان بكضة في الىهىم الكٖغ و٦ال ألامٍغ

ٖلى هللا بٛحر ٖلم والدكضًض في الجغؤة ٖلى الٟخُا وهي مً ؤٖٓم ؤؾباب الٛلِ في الٗلم، ٦ما 

نٝغ وظىه الىاؽ وهُل الجاه والؿلُان ؤو هىي  هّبهذ ٖلى زُغ اجبإ الهىي ابخٛاء

ت بطا ٧ان ٞحها   ما ًجّغ الهىي ناخبه بلى جبّجي الخٟؿحراث اإلاٛلَى
 
اإلاكاخىت والكىأن، و٦شحرا

 .ؾىٌض لهىاه

  

                                                           

 (37سوطت العلالء، ص) 28

: مجمىع الفخاوي: ) 29
ً
 (452-4/450مثال
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: 

ِٓهغ الٛالة في زُابهم الغؾمي الاؾدىاص لشالر مهاصع: ال٣غآن، والخضًض الىبىي، و٦ خب ًُ

 :الترار ؤلاؾالمي بمكاعبه املخخلٟت، وؾإٖغى هماطط لظل٪

ٞإّما بْهاع )الاؾدكهاص بال٣غآن(، ٞإٖلى مهضع عؾمي للخىُٓم هى البُاهاث الغؾمُت 

ضص آلاًاث ٞحها  :بهىث اإلاخدضر الغؾمي الٗضهاوي، وهظه هماطط مىخسبت مً بُاهاجه ٖو

 .٢غآهُت( آًت 33بُان بٗىىان "زم هبتهل": الاؾدكهاص بـ) -

 .( آًت ٢غآهُت31بُان بٗىىان "آلان آلان ظاء ال٣خا٫": الاؾدكهاص بـ) -

 ( آًت ٢غآهُت31بُان بٗىىان "بهما ؤ٨ٖٓم بىاخضة": الاؾدكهاص بـ) -

 .( آًت ٢غآهُت37بُان بٗىىان "صولت ؤلاؾالم با٢ُت": الاؾدكهاص بـ) -

 .( آًت ٢غآهُت24بُان بٗىىان "بن عب٪ لباإلاغناص": الاؾدكهاص بـ) -

ض هللا": الاؾدكهاص بـ) -  .( آًت ٢غآهُت25بُان بٗىىان "هظا ٖو

 .( آًت15بُان بٗىىان "الؿلمُت صًً مً": الاؾدكهاص بـ) -

خه الغؾمُت باؾخضٖاء 
ّ
وؤّما بْهاع )الاؾدكهاص بالخضًض الىبىي( ٞخىُٓم الضولت شخً مجل

ى٣ل ًٖ اإلاهاصع اإلاكهىعة مشل: صخُذ ال ٟت، ٍو ت الكٍغ بساعي، صخُذ ألاخاصًض الىبٍى

مؿلم، ؾجن ؤبي صاوص، ؾجن الترمظي، ؾجن اليؿاجي، ؾجن ابً ماظه، الضعامي، مؿىض ؤخمض، 

 .14ابً خبان، الخا٦م، الُبراوي، الخ

                                                           

: )مجلت دابم، ع  30
ً
( ، )مجلت 29، 27، 26، 25، 8، 7، ص: 5(، )مجلت دابم، ع34، 33، 30، 15، ص:4اهظش مثال

 (63، 26، 17، 16، ص:6دابم، ع
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٠ُ "ؤخاصًض اإلاالخم" وهي مً ألامىع وألاهىا٫ التي ج٩ىن   جْى
 
 ؤولُا

 
ضزل في هظا صزىال ٍو

 .آزغ الؼمان ٦دضًض صاب٤ وهدىه

٣تهم في  ٍغ ج ؤّجهم ًظ٦غون اؾم اإلاهضع ه٨ظا )عواه البساعي، عواه مؿلم، عواه َو الخسٍغ

ًُٟىن  الترمظي، الخ( وال ًظ٦غون اإلاىي٘، ال بالجؼء والهٟدت، وال بغ٢م الخضًض، ٍو

 الخ٨م ٖلى الخضًض ٣ُٞىلىن: خضًض خؿً، خضًض صخُذ. وال ًى٣لىن ؤخ٩ام ألاثمت 
 
ؤخُاها

 .ان هىا٥ زالٝ في جصخُده وإٖاللهٖلُه وال ًبِىىن وظه الخصخُذ بن ٧ 

 
 
وؤما بْهاع )الاؾدكهاص بمهاصع الترار ؤلاؾالمي( بمكاعبه املخخلٟت، ٞؿىإزظ ُٖىت

لٟدو هظه اإلاهاصع، وهي مجلت جىُٓم الضولت الغؾمُت "مجلت صاب٤"، وهي مجلت باث 

اتها ووػجها الخمشُل خدّضر ًٖ مدخٍى ٨خب ٖجها، ٍو الم اللُبرالي، ٍو ها ؤلٖا  .13يٌٗٞغ

وهاهىا ٖغى ل٩ّل ٖضص مً ؤٖضاص هظه املجلت، وؤؾماء اإلاهاصع الترازُت التي نّغخىا 

بالغظٕى لها، وؤهّبه ؤّن ؤع٢ام الهٟداث هىا حكحر بلى ع٢م الهٟدت في مجلت صاب٤ هٟؿها مً 

 :طاث الٗضص، ؤي مىي٘ وعوص اإلاغظ٘ في املجلت

بي 34الٗضص ألاو٫: جٟؿحر ابً ٦شحر م) - (، الؿجن الىاعصة في الٟتن 21م)(، جٟؿحر ال٣َغ

 (.15ألبي ٖمغو الضاوي م)

(، ٞخذ الباعي 8(، جٟؿحر الُاهغ ابً ٖاقىع م)6الٗضص الشاوي: جٟؿحر الكى٧اوي م) -

(، ػاص 22(، ابً ال٣ُم مسخهغ الهىا٤ٖ )23(، جٟؿحر ابً ٦شحر م)33البً حجغ م)

(، 22ؿحر الُبري م)(، ج22ٟ(، ال٣ى٫ اإلاىبي للسخاوي م)22اإلاٗاص البً ال٣ُم م)

(، مٟخاح صاع الؿٗاصة 21(، الىبىاث والىاؾُُت البً جُمُت م)22الضعع الؿيُت م)

                                                           

اض: العذد ) 31 ذة الٍش : حٍش
ً
شة: العذد 17060(، والعذد )17053( والعذد ) 17046اهظش مثال ذة الجٍض (. وحٍش

 (5292(. وصحُفت عياظ: العذد )15842)
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(، الخبُان في ؤ٢ؿام ال٣غآن 21والهىا٤ٖ اإلاغؾلت وقٟاء الٗلُل زالزتها البً ال٣ُم م)

(، ابً الهالح  ٖبر بٚازت اللهٟان 29(، الٟىاثض البً ال٣ُم م)27البً ال٣ُم م)

 (.14م)

(، الجهاًت 7(، قغح الؿىت للبٛىي م)5ضص الشالض: مضاعط الؿال٨حن البً ال٣ُم م)الٗ -

ب الخضًض البً ألازحر م) (، 7(، ٦ٟاًت الخاظت قغح ابً ماظت للؿىضي م)7في ٍٚغ

(، بجداٝ الجماٖت في ؤقغاٍ الؿاٖت للكُش خمىص 8مضاعط الؿال٨حن البً ال٣ُم م)

جغي) (، ظام٘ 33(، جٟؿحر ابً ٦شحر م)34م) (، مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت8الخٍى

(، بهجت املجالـ 26(، مضاعط الؿال٨حن البً ال٣ُم)26الٗلىم والخ٨م البً عظب م)

(، 14(، ٞخذ الباعي البً حجغ م)14(، ػاص اإلاٗاص البً ال٣ُم م)29البً ٖبض البر م)

مُت (، مجمٕى الٟخاوي البً ج13ُ(، الٟغوؾُت البً ال٣ُم م)13جٟؿحر ابً ٦شحر م)

(، 14(، عويت املخبحن البً ال٣ُم م)11(، مضاعط الؿال٨حن البً ال٣ُم م)13م)

 (.14الؼهض لئلمام ؤخمض م)

(، الُب٣اث ال٨بري البً ؾٗض 34الٗضص الغاب٘: الخ٨م الجضًغة باإلطاٖت البً عظب م) -

(، 36(، ظام٘ الٗلىم والخ٨م البً عظب م)36(، ٞخذ الباعي البً عظب م)33م)

 (.17(، مضاعط الؿال٨حن البً ال٣ُم م)37ؿلم للىىوي م)قغح صخُذ م

(، جٟؿحر 7(، جٟؿحر ال٨كاٝ للؼمسكغي م)7-6الٗضص الخامـ: جٟؿحر الكى٣ُُي م) -

 (.28(، معجم البلضان لُا٢ىث الخمىي م)8ابً الجىػي "ػاص اإلاؿحر" م)

(، 9(،  الى٣ل ًٖ الهاخب بً ّٖباص م)9الٗضص الؿاصؽ: الى٣ل ًٖ ؤلامام مال٪ م) -

(، الى٣ل ًٖ ؤلامام دمحم بً ٖبض الىهاب مً ٣ُٖضجه 34قغح صخُذ مؿلم للىىوي م)

(، ًٞل ٖلم 34(، الى٣ل ًٖ الًُٟل بً ُٖاى م)33التي ؤعؾلها ألهل ال٣هُم م)
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(، 39(، الغؾاثل الصخهُت لئلمام دمحم بً ٖبض الىهاب م)37الؿل٠ البً عظب م)

 (.39جُمُت م) (، الٟخاوي ال٨بري الب39ًالضعع الؿيُت م)

ش الُبري م) - ش الُبري 7(، البضاًت والجهاًت البً ٦شحر م)7الٗضص الؿاب٘: جاٍع (، جاٍع

ش ابً ٦شحر م)38م) (، 23(، جٟؿحر الُبري م)23(، جٟؿحر ابً ٦شحر م)38(، جاٍع

ؼ الخمُض للكُش ؾلُمان بً 21( و )22ؤلاًمان ألاوؾِ البً جُمُت م) (، جِؿحر الٍٗؼ

(، ؾحرة ابً 55(، الجىاب ال٩افي البً ال٣ُم م)22بً ٖبض الىهاب م) ٖبض هللا بً دمحم

ابي م)64(، الضعع الؿيُت م)55هكام م) (، مجمٕى الٟخاوي 61(، نٟت الىٟا١ للٍٟغ

 (.68(، قغح ؤنى٫ اٖخ٣اص ؤهل الؿىت لالل٩اجي م)64البً جُمُت)

ش صمك٤ البً ٖؿا٦غ م) - (، 32(، ؤلاباهت ال٨بري البً بُت م)32الٗضص الشامً: جاٍع

خ٣اص للبحه٣ي م) ش صمك٤ البً ٖؿا٦غ م)32الٖا (، مؿىض الٟاعو١ البً ٦شحر 31(، جاٍع

(، الضعع الؿيُت 12(، اإلاٛجي البً ٢ضامت م)31(، ظام٘ ألانى٫ البً ألازحر م)31م)

(، 44(، الؿىت لٗبض هللا بً ؤلامام ؤخمض م)19م) (، ؤلاباهت ال٨بري البً بُت12م)

ٗت لآلظغي م)44قغح ؤنى٫ اٖخ٣اص ؤهل الؿىت لالل٩اجي م) (، الؿىت لٗبض 44(، الكَغ

(، البضاًت والجهاًت البً ٦شحر 43(، الؿىت للخال٫ م)43هللا بً ؤلامام ؤخمض م)

(، مؿاثل ؤخمض 41(، الالل٩اجي م)45-41(، الؿىت لٗبض هللا بً ؤلامام ؤخمض م)43م)

ه م) (، ؤلاًمان 44(، حُٗٓم ٢ضع الهالة البً ههغ اإلاغوػي م)44وإسخا١ بً عاهٍى

ؼ 45(، الؿىت البً ؤبي ٖانم م)45ألبي ٖبُض ال٣اؾم بً ؾالم م) (، جِؿحر الٍٗؼ

(، ال٩لماث الىاٞٗاث 46(، قغح ؤنى٫ اٖخ٣اص ؤهل الؿىت لالل٩اجي م)46الخمُض م)

(، الغؾالت لئلمام الكاٞعي 46م دمحم بً ٖبض الىهاب م)للكُش ٖبض هللا بً ؤلاما

(، هىا٢ٌ ؤلاؾالم لئلمام دمحم بً 47(، اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت للؼع٦صخي م)47م)

(، الؿىت 48(، الغؾاثل الصخهُت لئلمام دمحم بً ٖبض الىهاب م)48ٖبض الىهاب م)



إبراهيم بن عمر السكران -كيف أسهم اإلعالم الليبرالي في تعزيز شرعية الغالة                                                  
 

 

27 www.alabasirah.com 

ابي م)53-49للخال٫ م) (، ٨49بري البً بُت م)(، ؤلاباهت ال49(، نٟت الىٟا١ للٍٟغ

(، قغح صخُذ 54(، مجهاط الؿىت البً جُمُت م)54الٟخاوي ال٨بري البً جُمُت م)

 (.52(، الضعع الؿيُت م)52(، مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت م)52مؿلم للىىوي م)

ب ال٣غآن البً ٢خِبت 9(، جٟؿحر ابً اإلاىظع م)9الٗضص الخاؾ٘: جٟؿحر الُبري م) - (، ٍٚغ

(، مجمٕى الٟخاوي البً 31(، جٟؿحر ابً ؤبي خاجم م)32البً ٢ضامت م)(، اإلاٛجي 9م)

(، 31(، ظام٘ ألانى٫ البً ألازحر م)31(، مضاعط الؿال٨حن البً ال٣ُم م)31جُمُت م)

ُب والترهُب للمىظعي م) (، 45(، مٛاػي الىا٢ضي م)38(، جٟؿحر الُبري م)31التٚر

(، البضاًت والجهاًت البً 45بً ال٣ُم م)(، ػاص اإلاٗاص ال 45الُب٣اث ال٨بري البً ؾٗض م)

 (.48(، ٞخذ الباعي البً حجغ م)٦47شحر م)

(، 36(، اإلاٛجي البً ٢ضامت م)36-9الٗضص الٗاقغ: مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت م ) -

ُت البً مٟلر م)37مؿاثل ؤلامام ؤخمض وإسخا١ عواًت خغب م) (، 37(، آلاصاب الكٖغ

(، ُٚار 37(، بخُاء ٖلىم الضًً للٛؼالي م)37)مسخهغ مجهاط ال٣انضًً للم٣ضسخي م

جي م) صخى لل٣ل٣كىضي م)39ألامم للجٍى ب الخضًض 23(، نبذ ألٖا (، الجهاًت في ٍٚغ

(، املخلى البً خؼم الٓاهغي 22(، ألاخ٩ام الؿلُاهُت للماوعصي م)23البً ألازحر م)

، ػاص اإلاٗاص البً (24(، اإلاٛجي البً ٢ضامت م)21(، البضاًت والجهاًت البً ٦شحر م)22م)

(، 46(، البضاًت والجهاًت البً ٦شحر م)45(، خلُت ألاولُاء ألبي وُٗم م)29ال٣ُم م)

ُب والترهُب للمىظعي م) (، ؤلاههاٝ للمغصاوي 52(، اإلاٛجي البً ٢ضامت م)54التٚر

ؼ الخمُض لؿلُمان بً ٖبض هللا بً دمحم 51(، اإلاٛجي البً ٢ضامت م)52م) (، جِؿحر الٍٗؼ

(، مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت 57(، ال٩لماث الىاٞٗاث م)56الىهاب م)بً ٖبض

 (.61(، مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت م)61-58(، الضعع الؿيُت م)57م)
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سُت" وهي اإلاٗاع٥ ؤلاؾالمُت  ٠ُ معجم البؿاالث الخاٍع ا "جْى ًُّ  ؤول
 
ضزل في هظا صزىال ٍو

ش ؤلاؾالمي، وؤلاًداء بإ ن ظغاثمهم امخضاص لخل٪ اإلاٗاع٥ طاث الهضي والجاه في الخاٍع

ٟت، وؾٗحهم لاللخها١ بهظه اإلاٗاع٥ الٟايلت ٦شحر مىدكغ في ههىنهم، ومً هماطظها  الكٍغ

 :٢ىلهم في بُان عؾمي

ا، لىُٗضّن ماجت وخىحن، لىُٗضّن ال٣اصؾُت والحرمى٥، لىُٗضّن " ا وؤخض  ٞىهللا لىُٗضّن بضع 

حن ظالىث، ووُٗض ظلى  الء والؼال٢ت، والؼال٢ت الشاهُت وبالٍ الُمامت، ووُٗض خُحن ٖو

ا، لخٗىصّن جهاوهض.. ا، ٢ؿم   .12"الكهضاء، ؾىُٗض الٟلىظت ألاولى والشاهُت، و٢ؿم 

  

                                                           

لخلىن  32  العذهاوي، بُان بعىىان: "فُلخلىن ٍو
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: 

ت  م مداولت مهممي زُاب الٛلى ؤن ًٓهغوا ؤّجهم ٌٗبرون ًٖ عٍئ قاهض ال٣اعت ال٨ٍغ

ت، وؤّن ظغاثمهم في اؾدباخت صماء اإلاٗهىمحن هي م٣خطخى  ٖلمُت ال مجّغص بلُجت ٖؿ٨ٍغ

ُت طاث الش٣ل والىػن، وؤّن نلتهم  غاث ؤهل الٗلم، وؤّجهم نضعوا ًٖ ٦خب الٗلىم الكٖغ ج٣ٍغ

 .ب٨خب الترار وز٣ُت

 لل٣اعت ؤّجهم ال وجب
 
ىنلىن عؾالت ِٓهغون ؤلاخالت بلى ٧ل الٗلىم ؤلاؾالمُت، ٍو ًُ  لظل٪ 

 
ٗا

ًدهغون ؤهٟؿهم في ٖلم ال٣ُٗضة والخىخُض، ومً هظه الٗلىم: ٦خب الخٟؿحر )الُبري ابً 

(، وقغوخاث ألاخاصًض 
 
ي الكى٣ُُي ابً ٖاقىع مشال بي ابً ٦شحر الؿَُى الجىػي ال٣َغ

ت )الىا٢ضي )قغح البساعي وقغح م (، والؿحرة الىبٍى
 
(، وال٣ٟه اإلا٣اعن )اإلاٛجي مشال

 
ؿلم مشال

ش والُب٣اث والتراظم  ب الخضًض )الجهاًت البً ألازحر( و٦خب الخىاٍع ٍغ (، ٚو
 
وابً هكام مشال

(، بل ختى ٦خب الؿلى٥ 
 
ش صمك٤ البً ٖؿا٦غ والبضاًت والجهاًت مشال ش الُبري وجاٍع )جاٍع

 .ضًً للٛؼاليوالخهىٝ ٧ةخُاء ٖلىم ال

 ٖلى ٖالم مّٗحن ؤو مضعؾت بُٗجها، 
 
 بْهاعهم ألهٟؿهم ؤّجهم لِؿىا خ٨غا

 
ومً الىاضر ظضا

بي،  : ابً ٖبض البر وال٣َغ
 
ولظل٪ ًى٣لىن ًٖ ٖلماء مً مظاهب مسخلٟت: ٞمً اإلاال٨ُت مشال

جي واإلااوعصي والٛؼالي وابً الهالح والىىوي وابً ٦شحر والؼع٦صخي وابً  ومً الكاُٞٗت: الجٍى

حجغ والسخاوي. ومً الخىابلت: ابً الجىػي وابً ٢ضامت وابً مٟلر وابً عظب واإلاغصاوي. 

٦ما ًٓهغون ؤلاخالت بلى ٦خب ابً جُمُت والكُش دمحم بً ٖبض الىهاب. ومظهب ؤهل الخضًض 

 .اإلاؿخ٣لحن ٧ابً خؼم الٓاهغي والكى٧اوي

ً اإلاٗخىحن ِٓهغون ؤلاخالت بلى الٗلماء اإلاٗانٍغ ًُ ٗت ٧اإلمام الُاهغ  ٦ما  بٗلم م٣انض الكَغ

 .بً ٖاقىع، بل وختى الؼمسكغي اإلاٗتزلي ًى٣لىن ٖىه مً جٟؿحره ال٨كاٝ اإلاٗغٝو
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زم بٗض هظه الا٢خباؾاث الٗكىاثُت مً ال٣غآن والخضًض و٦خب الترار ًخم اؾخٗما٫ اإلااصة 

غ اؾخدال٫ صماء اإلاٗهىمحن وؤمىالهم، وهى ؤمغ لم ًٟهمه مً هظه ا إلاهاصع ٖاّمت في جبًر

٣٘ هظا الخلل ٖىض الٛالة بظاث اإلاؿل٪ اإلاغ٦ب مً الٛلِ  ٖلماء ؤهل الؿىت َىا٫ ال٣غون، ٍو

 .في الٗلم والٟهم والخهىع، م٘ هٕى مً الهىي بّما للخؼب ؤو لبٌٛ الخهم واإلاىاٞـ

اّمت ٚلُهم في الٗلم ميكاه  وي٘ ههىم الكٕغ وههىم  -٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة-ٖو

ها ومىاوٗهاالٗلماء في ٚحر م ٜ ألاخ٩ام مً قغَو  .ىايٗها، وجَٟغ

غ ألاحيام مً ششوطها ومىاوعهاوهل ج٣خهغ زُىعة ج٣ىُت " ُت جفَش " ٖلى ألاخ٩ام الكٖغ

اح ؤو مٟؿض  ّٟ ُٗت ؤو ٢اهىهُت ٌؿخُُ٘ ؤي ؾ ا، ٞإّي مىٓىمت حكَغ  ٗ بجهل ؤو -٣ِٞ؟ ال، ٢ُ

ها ؤن ٌؿخٛل ؤخ٩امها في البُل بالىاؽ م٘ ج -هىي ؤو مغ٦ب مجهما ٛها ًٖ قغَو َٟغ

 .ومىاوٗها

ضام"   لى ظاء شخو ألي ٢اهىن في الٗالم ًد٨م بإّن "الخُاهت الٗٓمى ٣ٖىبتها ؤلٖا
 
ٞمشال

ب 
ّ
ً ٖلى املخالٟحن، وعج وهي ٢ىاهحن ٦شحرة جد٨م بمشل هظا الخ٨م، زم ؤزظ ًىّػٕ الخسٍى

خُالهم باٖخباع خ٩ىمت البلض م٣ّهغة في جُب٤ُ ال٣اهىن، ٞهل ًم٨ ً ؤن ٣ًى٫ ٢اثل ظضاو٫ اٚل

ضام م٘  ٠ خ٨م ؤلٖا
ّ
ما ًْى

ّ
ؤّن هظا ال٣اهىن هى ؾبب ؤلاعهاب؟ ؤم ؾ٣ُى٫ ؤّن هظا املجغم به

ه ومىاوٗه بؿبب ظهله وؾىء ٞهمه ؤو بؿبب هىاه واهدُاػه؟! ٛه مً قغَو  جَٟغ

م الٟلؿٟت وال٨ٟغ الٟلؿٟي، 
ّ
وه٨ظا لى ظاء مجغم ؾٟاح له هىي في الىٟىط، في بِئت حٗٓ

 بإّن ٦خب الٟلؿٟت ج٣ى٫ وؤزظ ٌٛخا٫ 
 
مىاٞؿُه الؿُاؾُحن ومً ًىالحهم مً الٗلماء، مدخّجا

ا١ الٟلؿٟت هظا الٟهم؟ ؤم اشىلىا آخش ملً بأمعاء آخش كعِغ"
ّ
ك ُٖ "! ٞهل ؾ٣ُبل 

ت بظغامُت؟ ٘ للٟلؿٟت لخضمت بغامج ؾُاؾُت ٖؿ٨ٍغ ٠ُ وجَُى  !ؾ٣ُىلىن ؤّن هظا جْى
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لٗالم" بحن اإلاؿلمحن، وال٣اضخي "الجاهل" بحن وه٨ظا جٟاوث جُب٤ُ الخضوص بحن ال٣اضخي "ا

 !الٛالة، ٞهل ٣ًا٫ بّن ظغاثم ال٣اضخي "الجاهل" هي بؿبب ٦خب ال٣ٟه ؤلاؾالمي؟

واإلاغاص ؤّن مً ٣ًى٫ بّن الٛالة هم مجغص مُب٣حن لترار ؤهل الؿىت، ؤو مً ٣ًى٫ هم ألاظغؤ 

ه هٓحر مً ٣ًى٫: بّن ؤي خ٨م ٢اهىوي له قغٍو وم ،في جُب٣ُه
ّ
ىاو٘ ٞمً َب٣ه بال مغاٖاة ؤه

ه ومىاوٗه ٞهى اإلاُّب٤ الخ٣ُ٣ي له، وهى ألاظغؤ، ٞهل ٣ًى٫ هظا مً ًدترم الٗلم  قغَو

ُت؟  واإلاىيٖى

ُت م٘ خٝغ اإلاؿاع بلى -وهظا ألاؾلىب  ؤٖجي الٓهىع بمٓهغ اإلاؿلم والخ٩لم باللٛت الكٖغ

ُت بجهل ؤو هىي ؤو بما هى مغ٦ب مجهما ش  هل هى ؤؾلىب -ؤٚغاى ٚحر قٖغ ٦كٟه لىا الخاٍع

 بلى خضور مشل هظه الٓاهغة وهظه الخ٣ىُت في الخًلُل،  -ملسو هيلع هللا ىلص-٣ِٞ؟ ال، بل الىبي 
 
هبهىا مؿب٣ا

َم ط٦غ ْهىع ) -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤّن الىبي  -هنع هللا يضر-ٟٞي الصخُدحن مً خضًض خظًٟت  ْبَىاِب َظَهىَّ
َ
ى ؤ
َ
 ِبل
ٌ
اة َٖ (، ُص

ىاء ٣ٞا٫: ) وخحن ؾئل ًٖ ونٟهم ُمىَن ط٦غ ؤؾلىبهم في ؤلٚا
َّ
ل
َ
َخ٩ ٍَ َضِجَىا، َو

ْ
ًْ ِظل ْىٌم ِم

َ
ْم، ٢ َٗ

َ
و

ِؿَىِدَىا
ْ
ل
َ
 .11(ِبإ

ُت طاتها، ٖلى ؤخض  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٞبّحن الىبي   ْهىع صٖاة ٖلى ؤبىاب ظهىم ًخ٩لمىن باللٛت الكٖغ

َغ٦هم الىن٠ وال ًسخو الىظهحن في جٟؿحر ال٨الم هىا، وهظا مٗجى ٖام ًضزل ُٞه ٧ل مً 
َ
ق

غ اؾخدال٫ الضماء، ؤو ممً  ُت لخبًر بُاثٟت بُٗجها، ٣ٞض ٩ًىن ممً ٌؿخسضم اللٛت الكٖغ

غ اؾخدال٫ الٟىاخل  .ٌؿخسضمها لخبًر

ت ُّ ذ الغلى مً جلّبعه بالششعُت العي  :معلً العلماء واملصلححن في ججٍش

                                                           

 (1847)(، معلم: 3606البخاسي: ) 33
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باإلاهاصع الؿيُت، وؤّن الٛلّى  ج٨غاع الٗلماء والضٖاة واإلاهلخحن ل٣ًُت بُالن اجها٫ الٛلى

 له، و٦ك٠ ٍػ٠ هظا الاهدؿاب
 
هى ٦الم ٦شحر مىدكغ، ونضعث ُٞه ٖكغاث  ،لِـ امخضاصا

البُاهاث ومئاث الٟخاوي والخيبحهاث والخُب واملخايغاث واإلاىأٖ، ولً ًدىظىا لالؾدكهاص 

 اإلااؾؿت الٗلمُت الغؾمُت في الؿٗىصً
 
خه ؤًًا

ّ
ت، ول٨ً وم٘ طل٪ ٖلُه، وهى الخِ الظي جبي

 :ٞؿإه٣ل قىاهض م٣خًبت لبٌٗ الٗلماء الغؾمُحن ٣ِٞ

وإّن هُئت ٦باع الٗلماء لدؿدى٨غ عبِ ؤ٩ٞاع ؤلاعهاب ٣ًى٫ بٌٗ الٗلماء في بُان لهم: "

 .14"بمالٟاث ؤهل الٗلم اإلاٗخبرة

٣ى٫ ٖالم آزغ ًٖ وؿبت الٛلّى إلاىهج الؿل٠ وصٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب: " ما ٍو

الٟغ١ الًالت مً ًيؿبه بلى مظهب ؤهل الؿىت، ًيؿبه بلى الضعع الؿيُت، هظا ٦ظب ٖلُه 

 . 15"واٞتراء

ت، وال خاظت ؤن هُُل بكىاهضها، وؾُإحي  ومشل هظه اإلاىا٠٢ والخإ٦ُضاث مخ٨غعة ومٗغٞو

 
 
 .بقاعاث بلى هماطط ومىا٠٢ مكابهت ؤًًا

 

 ُّ ي  :تاهضعاج الغالة ممً ًىشف اهفصالهم عً املششوعُت العُّ

 م٘ ألاخضار، 
 
ٌٗٝغ ال٣اعت اإلاخاب٘ ؤّن لخىُٓم الضولت بُاهاث نىجُت عؾمُت جهضع جباٖا

 
 
اظا  في زُابهم ؤ٦ثر اهٖؼ

 
بهىث اإلاخدضر الغؾمي لهم ؤبي دمحم الٗضهاوي، وما عؤًذ قِئا

٠ اهدؿاب ظغاثمهم بلى  ٣ت ؤهل الؿىت، وٍػ ٍغ  ممً ٨ًك٠ اهٟهالهم ًٖ مىهج َو
 
واهٟٗاال

 .ؤثمت الؿل٠
                                                           

 19/11/1435ٌ(، 80بُان َُئت هباس العلماء، الذوسة سكم ) 34

 َـ06/01/1436الشُخ صالح الفىصان، محاطشة الخحزًش مً دعاة العىء،  35
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وال ًشحر خُٟٓت مخدضثهم شخيء مشل مً ٌكٗل ألايىاء ٖلى ٢ؿماث الدكابه بُجهم وبحن 

ت والخىاعط في بهؼا٫ ؤخ٩ام الخ٨ٟحر ٖلى مً ال ٌؿخد٣ها مً مٗهىمي  مؿال٪ الٛالة والخغوٍع

 .الضماء

ِ والٛلُان اإلاخ٨ّغع لهظا الخىُٓم في بُاهاجه 
ّ
وؾإٖغى لل٣اعت هماطط مً هظا الدسخ

تالغؾمُت، وؾُ  :الخٔ ال٣اعت اللٛت الهاثجت والاؾخٟهاماث الاؾدى٩اٍع

 ؤقّض الىاؽ " -3
ّ
٪ وهللِا لً ججضها بال م بىٟؿ٪ ٞةهّ

ُ
م ؤهىا زىاعط..، ٞخٗا٫َ واخ٨ ٣ًاجلىهىا بٖؼ

ىا بالخىاعط ٤ِ هللَا ُٞىا َمً ًِهُٟ خَّ َُ
ْ
ل
َ
الة والخىاعط..، ٞ ُٛ  .16"ٖلى ال

ت.." -2 ّىا مً الخىاعط؟!..، َمً هى خُٟض ابً ملجم..، وَمً ُهم الخغوٍعّ
ُ
، ؤثظا ب٣ُىا في الكام ٦

ىا بها ٖلماء الُىاُٚذ
ُ
٣اِجل  الخىاعط التي ًُ

َ
همت  تُ

ّ
 لخل٪ الخغب بال

 
ٗت  .17"لم ًجضوا طَع

وجهٟىا بإهىا ؤخٟاص ابً ملجم، وجهٟىا بإهىا زىاعط؟! ٞاج٣ىا هللا في ؤهٟؿ٨م! اج٣ىا هللا " -1

٣ىن بغ٢اب٨م 
ّ
هم ؾِخٗل ىا زىاعط..، في املجاهضًً!..، وؤجّ ٢اثلحن: ًا عب بّن هاالء اتهمىها بإهّ

الم، وونٟىها بالخىاعط..  . 18"وإن صاٞٗىا ًٖ ؤهٟؿىا وعصصها ٖلحهم: ب٩ىا في ؤلٖا

حن، ألاو٫: هى هٟـ ما ًتهمىن به الضولت " -4
َ
لً ًجضوا لهّض٦م ًٖ الخالٞت: بال ٖظَعًٍ باَل

ها صولت زىاعط.. ا، بإجّ  . 19"ؾاب٣ 

5- " ٍٕ ي صا
ّ
لُ٪ بمً …ٞإمىىابو هم زىاعط..، ٖو ، اللهم ٖلُ٪ بمً ًداعب املجاهضًً بذّجت ؤجّ

هم زىاعط ٟتى ب٣خلهم بذجه ؤجّ  .44"ًدّغى ٖلى املجاهضًً ٍو

                                                           

 13، 12، 8العذهاوي، بُان سظمي بعىىان: زم هبتهل، مؤظعت الفشكان، الذكُلت:  36

 أمحر اللاعذة، مؤظعت 37
ً
 29، 21الفشكان، الذكُلت: العذهاوي، بُان سظمي بعىىان: عزسا

 10، 9، 8العذهاوي، بُان سظمي بعىىان: ما وان َزا مىهجىا ولً ًىىن، مؤظعت الفشكان، الذكُلت: 38

 22العذهاوي، بُان سظمي بعىىان: َزا وعذ هللا، مؤظعت الفشكان، الذكُلت:  39
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الم في الٗالم ججاص٫ بالباَل، زاٞىا ٖلى ؤلاؾالم واإلاؿلمحن مً " -6 ٞاؾدىٟغوا وؾاثل ؤلٖا

مىا!  .43"بٞؿاص وبُل الخىاعط في الضولت ؤلاؾالمُت ٖػ

ٗل ال٣اعت الخٔ ٦مُت الخى٤ في زُاب اإلاخدضر الغؾمي باؾم الٛالة ججاه ٧ل مً ول

٨ًك٠ للىاؽ هؼو٫ الٛالة ًٖ ٢لٗت الؿىت، وهغولتهم في مُضان البضٖت واملخضزاث 

سُت ٖبر  ُت الخاٍع والكظوط، وهظا ما ًٟؿغ ؾعي عئوؽ الٛالة في ميكىعاتهم إلزباث الكٖغ

ت بإجّ  هم امخضاص إلاضعؾت ؤهل الؿىت ومىهج الؿل٠ وصٖىة ٦باع ؤلاًداء اإلاخ٨غع بهُٜ مخىٖى

 .اإلاهلخحن ٦كُش ؤلاؾالم ابً جُمُت والكُش دمحم بً ٖبض الىهاب

 وال 
 
ه لم ًظ٦غ هظه ال٣ًُت مغة

ّ
غ ألاهم في زُاب اإلاخدّضر الغؾمي باؾم الٛالة ؤه

ّ
واإلااق

ٗغيها بهُٜ  -٦ما قاهضها هماطظها-مغجحن، بل ٨ًغعها في زُاباجه  الىٟي والاؾخٟهام َو

 .الاؾدى٩اعي والخىضًض وهدىها مً الهُٜ التي ًم٨ً اؾخيخاط الخالت الىٟؿُت للمخدضر مجها

ً اإلاغ٦ب لٓاهغة الٛلى،  غ الؿُا١، واؾدُٗاب الخ٩ٍى ، بٗض هظه الٗغوى لخهٍى
 
خؿىا

ُت، وعؤؾمالهم الغمؼي  له م٘ جٟاوث مىدؿبُه، ونُٛت عهاهاث الٛلى ٖلى الكٖغ
ّ
وهمِ حك٩

 :ظي ًىايلىن ٖلُه، صٖىا هيخ٣ل آلان لٗغى ؤلاظابت ٖلى الؿاا٫ اإلاغ٦ؼي لهظه الضعاؾتال

 

- : 

ال ًم٨ً ٞدو هظه الاؾتراجُجُت ب٨الم بوكاجي، ٞالبض مً "ُٖىاث" وٗغيها ٖلى اإلاكغخت 

 ما ٌٗاوي الباخض مً شّر الُٗىاث والىماطط واإلاُُٗاث 
 
اصة وه٣غؤ جٟانُل م٩ىهاتها، ٖو

ي هاهىا ؤٖاوي مً خالت مٗا٦ؿت، ٞالىماطط والكىاهض التي جىّضر 
ّ
والكىاهض، ٚحر ؤو

                                                           

 22العذهاوي، بُان سظمي بعىىان: إن سبً لباملشصاد، مؤظعت الفشكان، الذكُلت: 41
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الم اللُب سُت وامخضاصًخه جإ٦ُضاث ؤلٖا ُخه الخاٍع رالي وخماؾخه إلزباث ؤنالت الٛلى وقٖغ

 ًٖ ٖلىم اإلاؿلمحن ومىهج ؤهل الؿىت
 
ه لِـ قظوطا

ّ
ع  ،الترازُت، وؤه

ّ
هي مً ال٨ثرة بدُض حٗظ

 .ٖلّي ٖغيها ٧لها، ولجإث بلى اهخساب هماطط مجها ٞحها جىٕى في ال٩اِجِبحن وفي اإلاهاصع

 آزغ، وهى
 
ؤّن ط٦غ الُٗىاث والىماطط ؾُضزلىا في مىا٢كت  ول٨ّجي واظهذ ٖاث٣ا

 ًّ ض٫، ول٨ "ؤشخام"، ولِؿذ اإلاك٩لت بُبُٗت الخا٫ في مىا٢كت ألاشخام بٗلم ٖو

اإلاك٩لت ؤّن مشل هظه اإلاىا٢كاث آلاخاصًت لى و٢ٗذ ٞؿدسخب اإلاؿخىي البدثي بلى آخاص 

غوخت التي ؤٖغيها هىا بحن ً ، ٞاأَل
 
ا ُّ ضي ال٣اعت ٚغيها وؤٞغاص، وهظا زالٝ الٛغى ٧ل

ت  ُّ ُت الؿي ض البرهىت ؤّجها مهّغة ٖلى "حؿلُم اإلاكغٖو مىا٢كت "مىٓىمت بٖالمُت لُبرالُت" ؤٍع

ملجغمي الٛالة"، وؤّجها حُٗض الخإ٦ُضاث ٖلى ؤنالت الٛلى واهُال٢ه مً اإلاهاصع ال٣ٟهُت 

٣ت وؾِ ججم٘  ش اإلاؿلمحن، وإػاء طل٪ لجإث لٍُغ ً، ؤلاؾالمُت اإلاٗخمضة َىا٫ جاٍع بحن ألامٍغ

المي ل٨جها مهملت اؾم ال٩اجب، لخد٤ُ٣ ٧ىجها  ٞاهخسبذ ا٢خباؾاث مٗؼوة للمهضع ؤلٖا

ه آلت بٖالمُت، ال عصوص ٖلى ؤشخام وؤٞغاص مً  ىاث" بُجها زُِ هاْم لخُاب جهٚى ُّ ٖ"

 .الصخُٟحن

 

- : 

غة ٣ًى٫ ؤخض ال٨ّخاب اللُبرالُحن في  ٖؼو الٛلى والخٟجحر بلى جغار ؤهل في صخُٟت الجٍؼ

 :الؿىت

ه الخُب٤ُ الٗملي للخىٓحر الؿلٟي..، " مىظ ْهغ هظا الخىُٓم ال٣ظع )صاٖل( وهدً ه٣ى٫ بهّ

دت: بّن ؤلاعهاب الظي ًًغبىا في الٗم٤ هى هخاط الىعي الؿلٟي  ٢بل ٖكغ ؾىىاث ٢لىاها نٍغ



إبراهيم بن عمر السكران -كيف أسهم اإلعالم الليبرالي في تعزيز شرعية الغالة                                                  
 

 

36 www.alabasirah.com 

لٟي، ؾتري بغهامج الٗمل ٢بل ؤن ٩ًىن هخاط ؤّي ٨ٞغ آزغ..، اٞخذ ؤي ٦خاب ٣ٖاثضي ؾ

ا باألصلت  .42"الضاٖصخي بالخٟهُل مضٖىم 

غ الظي ٌٗغيه ال٩اجب ّٖضة مُُٗاث  :في هظا الخهٍى

:  ًٖ ٣ٞه اإلاؿلمحن، بل  املعطى ألاٌو
 
 وال اوك٣ا٢ا

 
ه ًغي ؤّن ظغاثم الٛالة لِؿذ قظوطا

ّ
ؤه

ىا ًٖ ٦خب الٗلم  ومىهج ؤهل الؿىت جض٫ّ ٖلُه ٦خب الؿل٠، بما ٌٗجي ؤّن الٛالة لم ًىدٞغ

والؿل٠، بما ٌٗجي ؤّن املجخم٘ اإلاؿلم الُىم هى الظي اهدٝغ ًٖ جغازه وجغ٥ اؾخدال٫ 

 !الضماء

ؤّن جغار ؤهل الؿىت ومىهج الؿل٠ لِـ ُٞه ههىم مجملت ؤو هٟىاث  واملعطى الثاوي:

 مً ٢بل الٛالة، بل ٣ًى٫ لىا هظا ال٩اجب 
 
ٟها مشال لها وجدٍغ اللُبرالي ؤّن جم بؾاءة ٞهمها ؤو جإٍو

 !٦خب الؿل٠ هي بظاتها ٞحها "بغهامج ٖمل" الٛالة

ب 
ّ
م ومغج

ّ
ومٗجى "بغهامج ٖمل": ؤي ؤّن ٧ل جٟانُل الجغاثم التي ٢ام بها الٛالة هي هّو مىٓ

 في ٦خب ال٣ٟه وال٣ُٗضة والخٟؿحر والخضًض ٖىض ؤهل الؿىت
 
ِ مؿب٣ا

ّ
 .ومسُ

 وال مغجحن، بل ٣ًى٫ لىا هظا ال٩اجب ؤّن هظا الغؤي لم ٣ًله اللُب واملعطى الثالث:
 
رالُىن مغة

يكغون هظا الخإ٦ُض ألنالت الٛالة وامخضاصًتهم  اللُبرالي ؤّن لهم ٖكغ ؾىىاث وهم ٨ًغعون ٍو

سُت ُتهم الخاٍع  .الترازُت وقٖغ

غ الظي ًظ٦غه هظا ال٩اجب اللُبرالي؟ ، ماطا ًٟهم الكاب اإلاؿلم مً هظا الخ٣ٍغ
 
 خؿىا

ما هي الظي ًٟهمه الكاب ا
ّ
خُاالث التي و٢ٗذ بخٟانُلها به إلاؿلم ؤّن ٧ل الخٟجحراث والٚا

غاتهم، بل و٦ما ٣ًى٫  لىمهم وجد٣ُ٣اتهم وجدٍغ مإزىطة مً ٦الم ؤهل الؿىت وؤثمت الؿل٠ ٖو

                                                           

شة، العذد:  42  15298صحُفت الجٍض
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"مضٖىمت باألصلت"، وهظا ٌٗجي ؤّن مً ٢ام بهظه ألاٞٗا٫ هى اإلاّخب٘ ل٨خب ؤهل الٗلم وللضلُل 

 .إلا٣ّهغ في الاجبإ إلاىظب وم٣خطخى ٦خب الٗلم والضلُلالكغعي، وؤّن املجخم٘ هى ا

هظه الغؾالت التي ًىنلها مشل هظا الخُاب اللُبرالي الظي ٣ًى٫ ناخبه ؤّجهم اظتهضوا في 

الم اللُبرالي بحن  ،وكغه مىظ ٖكغ ؾىىاث ها ؤلٖا
ّ
هى ؤٞسم هضًت وؤٚلى مىدت ًم٨ً ؤن ًٞؼ

المُت زضمت  ًضي ؤبي ب٨غ البٛضاصي، وال ًم٨ً ؤن ًخهىع ؤبى دمحم الٗضهاوي وماؾؿخه ؤلٖا

ُت ظغاثمهم ؤ٦ثر مً هظه الخضمت؟ وهل ُبّذ نىث الٗضهاوي في بنضاعاجه  ٣ُت لكٖغ حؿٍى

غ؟ ٠ بزباث هظا الخهٍى
ّ
 الهىجُت بال لخ٩ل

ً ٣ًى٫ ٧اجب آزغ  :وفي صخُٟت الَى

ما٫ ؤلاظغامُت بإًٍض ؾٗىصًت ٢بل ؤن جىلض صاٖل..، ٨ٞغة" ذ هظه ألٖا ٢خا٫  بالصها ٖٞغ

٨غة ٢خل اإلاغجّض لم ًبخ٨غها هاالء الكباب وال ابخ٨غتها صاٖل..، هي ؤ٩ٞاع مىظىصة في  ال٩اٞغ ٞو

 .41"ؾىت 3444جغازىا الخضًثي وال٣ٟهي مىظ ؤ٦ثر مً 

ت، ول٩ل  ؤّي مؿلم ٌٗلم ؤّن ٢خا٫ ال٩اٞغ واعٌص في ٦خاب هللا، و٢خُل اإلاغجّض زابذ بالؿّىت الىبٍى

ت، ووٗلم  مجهما قغٍو ومىاو٘ ٖلمُت  -ص٣ُ٢ت مٗغٞو
 
ؤّن ظغاثم الٛالة هي مً اؾدباخت  -ؤًًا

مت وبحن الىّو الكغعي هى اإلاهّمت التي  ًّ الغبِ بحن الجٍغ صماء اإلاٗهىمحن بٛحر خ٤، ول٨

٨كٟىن  هم الٗلماء ٞحها ٍو ى٣ٟىن ٞحها ظهضهم وإٖالمهم، وهي التي ًىاٖػ ٌكخٛل ٖلحها الٛالة ٍو

 .اثمهمصظلهم في بؾ٣اٍ الىهىم ٖلى ظغ 

                                                           

 م2015أغعطغ  12صحُفت الىطً،  43
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 ال ًٖ ال٣غآن وال ًٖ الؿىت، 
 
ًّ ال٩اجب هاهىا ًسبرها بإّن مى٠٢ الٛالة لم ٨ًً اهدغاٞا ول٨

بل ظغاثم الٛالة مؿدىضها الكغعي آًاث ٢خا٫ ال٩اٞغ وؾّىت ٢خل اإلاغجض! وهظا ؤْىه مى٠٢ 

 مً ال٩اجب
 
 لضي الٛالة، ولً ًيسخى الٛالة هظا الجمُل ؤبضا

 
 .م٣ّضع ظضا

خي الظي مىدهم بًاه بسخاء )ؤل٠ ؾىت(!!زم لٗل٪ جالخٔ ه  ظا الٗم٤ الخاٍع

سُت ٖم٣ُت ؤ٦ثر مً طل٪ ًُمذ لها الٛالة؟ قهاصة بٗكغة ٢غون مً  ُت جغازُت وجاٍع ؤّي قٖغ

الم اللُبرالي  !ألانالت هضًت للٛالة مً ؤلٖا

الم اللُبرالي في بزباث ؤنالت "ٚالة جىُٓم الضولت" واعجباَهم بٗلى  م ومً قّضة خماؽ ؤلٖا

ىن  الم اللُبرالُحن ال ًخىٖع سُت، ٞةّن ٦ّخاب ؤلٖا ُتهم الترازُت والخاٍع ٗت ؤلاؾالمُت، وقٖغ الكَغ

اى ٣ًى٫ ؤخض ال٨خاب  ًٖ اؾخسضام ٖباعاث قضًضة الهغاخت والىيىح، ٟٞي صخُٟت الٍغ

 :اللُبرالُحن

 لئلعهاب الضاٖصخي"
 
ُا  قٖغ

 
غ ؾىضا

ّ
 . 44"والخانل ؤّن الترار ال٣ٟهي ال٣ٗضي ًٞى

 بل هي ؤٞٗا٫ ؤنُلت حٗخمض ٖلى ٖلىم ؤي 
 
 وال اهدغاٞا

 
ؤّن ظغاثم الٛالة لِؿذ قظوطا

ذ بمشل هظه  ال٣ُٗضة وال٣ٟه ؤلاؾالمُحن! وؤّي ٢اعت مً الٛالة ٣ًغؤ مشل هظه الخدلُل والخهٍغ

٣ه الظي قهضث له به   بهظه الكهاصة وجىعزه ال٣ُحن بصّخت ٍَغ
 
ه ًُحر ٞغخا

ّ
الىدُجت ٞةه

ضاء  !ألٖا

 بإّن ٧اجب آ
 
٨خب باؾخمغاع مداّظا غة، ٍو  في صخُٟت الجٍؼ

 
ا زغ ميؿىب للُبرالُت، ًيكغ صوٍع

 في خؿابه 
 
 ًٖ جغار ؤهل الؿىت بل امخضاص له، و٢ض ٦خب مغة

 
ظغاثم الٛلى لِؿذ اهدغاٞا

                                                           

اض، العذد  44 ذة الٍش  16644حٍش
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ذ في الترار الخىانلي: " ًلىمىن صاٖل! صاٖل لم جٟٗل ؤي ٞٗل بال وله مؿدىض واضر ونٍغ

 ".الخ٣لُضي

 ل٨الم والظي ًٟ
 
ا  مٛلَى

 
هما  ٞو

 
همه ال٣اعت مً هظا اإلاى٠٢ ؤّن ظغاثم الٛالة لِؿذ ظهال

٠ُ واؾخٛال٫ الترار   في جْى
 
ىا١ جغار ؤهل الؿىت، وال حّٗؿٟا  أٖل

 
ا ُّ ٖلماء اإلاؿلمحن، وال ل

ض لىا هظا ال٩اجب ؤّن جغار ؤهل الؿىت "مؿدىض" ٞٗلي وصا٫ّ ٖلحها
ّ
 .ؤلاؾالمي، بل ًا٦

هٟؿه ؤّن عؤًه هظا لِـ ختى مً ٢بُل الاؾخيخاط الاظتهاصي، بل بلٜ ٖىضه بل ًسبرها ال٩اجب 

ذ" لجغاثم الٛالة، وهظه هضًت  ؤٖلى مغاجب الٓهىع، ٞترار ؤهل الؿّىت "مؿدىض واضر ونٍغ

ٚالُت الشمً للٛالة، حؿخد٤ّ ولُمت ج٣ضًغ لل٩اجب ٣ًضمها له بٖالم الٛالة الظي ؤعه٣ه الى٣ض 

ٟهم ل٨الم الٗلماء الٗلمي الظي ًبّحن ظهلهم  .وؾىء ٞهمهم وجدٍغ

 لل٩اجب ؤّن املجخم٘ اإلاؿلم الُىم هى الظي اهدٝغ ًٖ جغار ؤهل الؿىت 
 
وهظا ٌٗجي َب٣ا

دى٫ ٖلماء الترار   بمىهج ؤثمت الؿل٠ ٞو
 
الكغعي، وؤّن الٛالة هم الظًً جمّؿ٩ىا ٞٗال

 !ؤلاؾالمي

 ؤزغي ٣ًى٫ 
 
ًجب ؤن ال ه٨ظب ٖلى ؤهٟؿىا، ٧ّل مً ٣ًى٫ ال " :وهظا ال٩اجب هٟؿه، وكغ مغة

ٖال٢ت لىا ب٨ٟغ صاٖل ٞل٣ُغؤ ٦خاب "اإلاٛجي البً ٢ضامت" وهى ٖمضة ال٨خب اإلاغظُٗت 

 ".للخىابلت

غة، صٖىا هدىاولها بهضوء ُِ  :وفي هظا الخدلُل ٖضة مُُٗاث ز

مظاهب ٨ٞخاب "اإلاٛجي" البً ٢ضامت هى ؤقهغ همىطط عمؼي ُمّٗبر ًٖ "ال٣ٟه اإلا٣اعن لل

 ؤ٢ىا٫ ٣ٞهاء  ،ألاعبٗت ألهل الؿىت"
 
٣ت جهمُم ال٨خاب ؤن ٌٗغى في اإلاؿإلت ؤوال ألّن ٍَغ

ض وابً مؿٗىص وابً ٖباؽ وهدىهم، زم ؤ٢ىا٫ ؤثمت ٦باع ٣ٞهاء  لي وٍػ الصخابت ٦ٗمغ ٖو
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ُاء بً ؤبي عباح  الخابٗحن مشل ؾُٗض بً اإلاؿِب والخؿً البهغي وإبغاهُم الىسعي ٖو

٫ ٣ٞهاء ألامهاع وألاثمت اإلاخبىٖحن ٧األوػاعي واللُض بً ؾٗض وؾُٟان وهدىهم، زم ؤ٢ىا

ت 
ّ
ظ٦غ ؤصل  ؤثمت اإلاظاهب ألاعبٗت: ؤبى خىُٟت ومال٪ والكاٞعي وؤخمض، ٍو

 
الشىعي، وزهىنا

 إلاظهب ؤهل الغؤي بالٗغا١ ومظهب ٣ٞهاء ؤهل الخضًض ومضعؾت 
 
كحر صوما ٧ل ٢ى٫، َو

 .الدجاػ

حن ألمت ؤلاؾالملظل٪، وبؿبب جغ٦ُبخه اإلا٣اعه  ،ت اإلاخىاػهت والكاملت بحن ٣ٞهاء ألاثمت اإلاخبٖى

ناع لل٨خاب وػٌن مغظعٌي اؾخصىاجٌي في ٧ّل اإلاظاهب، ختى ؤّن قُش الكاُٞٗت ألاقهغ في ال٣غن 

لم جُب هٟسخي بالٟخُا ختى م( ٧ان ٣ًى٫: "664الؿاب٘: الّٗؼ بً ٖبض الؿالم )ث –الؿاصؽ 

ً ؤلاؾالم التي  "، بل بّن ناع ٖىضي وسخت اإلاٛجي قُش اإلااعزحن الظهبي الكاٞعي ظٗل صواٍو

  .45ٖلحها مضاع ٖلىم ؤهل ؤلاؾالم ؤعبٗت، ومجها "اإلاٛجي البً ٢ضامت"

غوخاث ألا٧اصًمُت اإلاٗانغة في ٧ّل الضو٫ الٗغبُت  ه في ألَا
ّ
 ؤه
 
ٗٝغ ؤهل الخبرة ظُضا بال -َو

 ال -اؾخصىاء
 
ه مهضع آزغ في ٦ثرة ؤلاخالت بلُه في  ؤّن ٦خاب "اإلاٛجي" البً ٢ضامت ًدخل ز٣ال ًىاٍػ

ت آعاء ٣ٞهاء وؤثمت ؤلاؾالم  .هىامل هظه الضعاؾاث خحن الخّٗغى إلاؿإلت ٣ٞهُت في مٗٞغ

، خحن ًالخٔ ال٣اعت الىػن الخمشُلي ل٨خاب "اإلاٛجي" باليؿبت ل٣ٟه اإلاظاهب ألاعبٗت 
 
خؿىا

 ألهل الؿّىت، زم ًغي ال٩اجب اللُبرالي ًهّغح بدماؾت ؤّن 
 
 وال ٞٗال

 
: ظغاثم الٛلى لِؿذ قظوطا

 بل هي جُب٤ُ وجُٟٗل إلاا في ٦خاب اإلاٛجي الظي ًمشل ؤقهغ مهضع ُمّٗبر ًٖ ال٣ٟه 
 
با ٍٚغ

ٟغ للٛالة في جبٌُِ صخُٟتهم وجبرثت ؾاختهم وجلمُ٘  اإلا٣اعن ألهل الؿىت. ٞإّي م٨ؿب ْو

 ظغاثمهم ؤ٦بر مً طل٪؟!

                                                           

 (18/193ظحر الىبالء: ) 45
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ّ
ىا م٣خىٗىن ؤه

ّ
٨م جُّب٣ىن ٦خاب "اإلاٛجي" الظي ظم٘ ٣ٞه "اإلاظاهب ولى ٢ُل ألخض الٛالة ؤه

 
 
 ٖلى و٢٘ ألاهاقُض ال٣خالُت اخخٟاال

 
ألاعبٗت ألهل الؿّىت" لغبما ؤٞٙغ عقاقه في الؿماء ع٢ها

تراٝ!  بهظا الٖا

ه بهظه الكهاصة ٖلى ٖلمُت الٛلى ٣ًاوم الٛلى! ؤعؤًذ باهلل 
ّ
الم اللُبرالي ؤه زم ًخىّهم ؤلٖا

 ٖلُ٪؟!

اٚخُا٫ الضواٖل بىٟؿه وكغ ظملت ؤزغي في خؿابه الخىانلي ٢ا٫ ٞحها: " وطاث ال٩اجب

ه ُمْكغ٥، ؤظاػه ابً جُمُت
 "!أل٢اعبهم خُىما ًدّؿىن ؤهّ

ت  ٣ّضع بشمً، وحؿخد٤ ؤن ًُبٗها الٛالة في مٍُى
ُ
وهظه الكهاصة اللُبرالُت للٛالة قهاصة ال ج

خُا٫ ؤ٢اعبهم! ىجها ٖلى اإلاغاه٣حن اٚل ىٖػ  ٍو

 واإلاخدّغػة في  ٣ٞض ٧ان ؤهل
َ
 الش٣ُلت

َ
ً الكغٍو ًّ كغخىن للكباب اإلاخض ىىن َو ِّ الٗلم ًب

ُدى٫ الٗلماء مً ٧ل اإلاظاهب ألاعبٗت في مؿإلت 
ُ
الخ٨ٟحر وال٣خل، وؤّن ههىم ألاثمت ال٨باع ٞ

حرهم للىبي  وؤصخابه في ٚؼواتهم لِؿذ ٦ما ًٟهمه الٛالة  -ملسو هيلع هللا ىلص-٢خا٫ اإلاكغ٦حن مً ألا٢اعب ٚو

 .الُىم

ض ؤّن ظغاثم الٛالة في اؾخضعاط ؤ٢اعبهم بلى الٟلىاث، و٢خلهم 
ّ
الم اللُبرالي ًا٦ ًّ ٧اجب ؤلٖا ول٨

الث الباعصة الؿمجت ٣ت الٗلماء، بل ؤظاػه ؤخض  ،بالخإٍو  وال مىدٝغ ًٖ ٍَغ
ّ
هى ٞٗل ٚحر قاط

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي، وهى قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت!  ؤهّم املخ٣٣حن في جاٍع

٣ىن ألاخ٩ام بالكغٍو واإلاىاو٘ الش٣ُلت التي ال ًٟتي ٞحها اإلابخضت و٢لُل زّم بّن 
ّ
الٗلماء ٌٗل

ب٪ وعخم٪ "مكغ٥"  الم اللُبرالي ٣ًى٫: ٨ًٟي "ؤلاخؿاؽ" بإّن ٢ٍغ الخبرة، ول٨ً ٧اجب ؤلٖا

ه جىُب٤ ٖلُه ٞخىي ابً جُمُت!
ّ
 وخُىظا٥ ٞةه
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ٗلم الجمُ٘ الُىم ؤّن الٛالة ال ٨ًترزىن بخدّغي الكغو  ٓت في الخ٨ٟحر َو
ّ
ٍ واإلاىاو٘ اإلاٛل

الم اللُبرالي ًا٦ض  مىن ؤّن ههىم الٗلماء جض٫ّ ٖلى طل٪، و٧اجب ؤلٖا ٖؼ واؾدباخت الضماء، ٍو

ٓت، بل ٨ًٟي "ؤلاخؿاؽ"
ّ
ه ال خاظت للكغٍو واإلاىاو٘ اإلاٛل

ّ
 !لهم ٞهمهم، وؤه

 ٖىضه مُى٫ قغ٥
 
ٟٞخىي  ،ُٞم٨ى٪ ؤن جمصخي بؿالخ٪ بحن الىاؽ وإطا "ؤخؿؿذ" ؤّن ٞالها

الم اللُبرالي! ض، خؿب الغؾالت التي ٣ًضمها لىا ؤلٖا مت التي جٍغ  ابً جُمُت جخجز٫ ٖلى الجٍغ

ومً له ؤصوى زبرة ب٨خب الٗلم وظغاثم الٛالة ًضع٥ ؤّن مً ؤهم ه٣اٍ الٛلِ الخُب٤ُ 

كهض لهم بصخت  الم اللُبرالي ٠٣ً في ن٠ الٛالة َو الخاَئ لىهىم الٗلماء، ول٨ً ؤلٖا

 اَئ لىهىم ال٣ٟهاء وألاثمت!ٞهمهم الخ

والكاّب اإلاترصص اإلاخدحر الظي ًغا٢ب اإلاكهض بطا ٢غؤ هظا الجؼم بإنالت الٛالة ٞؿخدبسغ 

ق٩ى٦ه بكهاصة الخهىم، ولً ًغي ُٞمً ًغبِ خؼامه الىاؾ٠ إلؾاخت صماء اإلاٗهىمحن بال 

 وال ق
 
ا ه قاب شجإ ًىُل٤ مً مؿدىضاث الترار الكغعي الؿجي ولِـ مىدٞغ

ّ
، ؤه

 
ا  ٨ٍٞغ

 
اطا

ه ًىُل٤ مً ٣ٞه ألاثمت ال٨باع!
ّ
 وؤه

اى ٖىىهذ ٧اجبت إلا٣الت بٗىىان: "صاٖل بحن بُل وجغار ًدخاظان  وفي صخُٟت الٍغ

"، و٢الذ مً يمً جدلُلها إلاؿدىضاث الٛالة: "
 
ا، ج٩ُ٨ٟا الترار الٗلمي، اإلا٨خجز في بًٗها ٖىٟ 

 . 46"والظي ٌؿدىض ٖلُه هاالء في مىا٢ٟهم

                                                           

اض، العذد  46 ميي الععىشي م  َؤالء كذ ًللل مً ، وظُاق الىالم: "الخعاطي ألا 17032صحُفت الٍش

حّذ مً جمّذدَم العَش ، ولىً لً ًلض ي عليهم، خاّصت م  جطّىس أظالُبهم وكذستهم  م، كذ ًحّجمهم ٍو مخاطَش

على الاظخفادة املخطىسة مً وظائل الخىاصل الاحخماعي، وأًًظا السجفاع هضعت العىف في وحذان الشباب، م  

 غحر طبُعي لذي املثلفحن وخاصت العلماء جضاًذ الحشان والثىساث في املج
ٌ
 رلً خىف

ُ
خمعاث العشبُت. ٌعّضص

اكفهم" ا، والزي ٌعدىذ علُه َؤالء في مى
ً
 الششعُحن مً اهخلاِد أدبُاِث التراِر العلمِي، املىخجز في بعظها عىف
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ىت وؤها ؤٞدو الىماطط هى ؤّجها لم ججٗل ال٣ًُت في ٧ان الظي  ُّ لٟذ اهدباهي في هظه الٗ

٠ُ لضي الٛالة، بل  ل والخْى ههىم جغازُت مجملت ؤو مدخملت ؤو زُإ في الخدٍغ٠ والخإٍو

! ٞما هدُجت طل٪؟ الىدُجت ؤّن ظغاثم الٛالة هي ظؼء 
 
اإلاك٩لت ؤّن جغار ؤهل الؿىت "٨ًخجز" ٖىٟا

خىاػ! وهظا ٌٗجي ؤّن ما لم ًخم جىُٟظه مً الجغاثم اإلام٨ىت في جغار ؤهل ٌؿحر مً هظا الا٦

 ًيخٓغ املجغمحن
 
حرا  !الؿىت ماػا٫ ٞو

ً ٣ًى٫ ٧اجب آزغ ت الضًيُت واخضة، وإن ازخلٟذ اإلاماعؾاث ما " :وفي صخُٟت الَى الىٍٓغ

ت وؾلُٟت ظهاصًت، ٞالجهاصًت جظهب بلى بهؼا٫ الىو ٖلى الىا٢٘،  في خحن بحن ؾلُٟت هٍٓغ

ت مً هظا ؤلاهؼا٫  .47"!جخدّغط الىٍٓغ

ً: ألاو٫: ؤّن ظغاثم الٛالة هي الصجاٖت في  والظي ًٟهمه الكاب مً هظا الخدلُل ؤمٍغ

جُب٤ُ ما جملُه ٦خب ٖلماء اإلاؿلمحن في ال٣ٟه والخضًض والخٟؿحر. والشاوي: ؤّن الٗلماء الظًً 

٣ه ؤثمت الؿل٠ ًدّغمىن هظه الجغاثم مسالٟىن للترار ؤلاؾالمي الؿجي  .ٞو

ض الٛالة ؤ٦ثر مً بزباث طل٪؟ وهل ًدلم الٛالة بمااػعة ومؿاهضة ٖلمُت ؤ٦ثر مً  ٞهل ًٍغ

 !هظا الخىن٠ُ؟

ً ًجتهضون في بُان ؤوظه الكبه بحن  و٢ض ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤّن ٣ٞهاء ؤهل الؿىت اإلاٗانٍغ

الم ٨غ الخىاعط البضعي الُاعت، ول٨ً ؤلٖا ً ٞو ض زُإ هظه  ٨ٞغ الٛالة اإلاٗانٍغ
ّ
اللُبرالي ًا٦

ؤلاصاهت للٛالة، وؤّن الٛالة لِؿىا زىاعط، بل هم الهىعة الخ٣ُ٣ُت الهاص٢ت ألهل الؿّىت! مً 

 !ًهّض١ طل٪؟

                                                           

 2015أغعطغ  15صحُفت الىطً،  47
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الم اللُبرالي في خحن ًى٨غ الؿلُٟىن اعجباٍ " :ٟٞي صخُٟت ٩ٖاّ ٣ًى٫ ؤخض ٦ّخاب ؤلٖا

ًّ اإلا ها صولت زاعظُت، ل٨ هٟىجها ٖلى ؤجّ خدب٘ لل٨ٟغ الضاٖصخي ؾُجض ؤّن صاٖل بالؿلُٟت، ٍو

ً الخاعجي، إلاً ٌٗلم جٟانُل  ً ؾّجي ؤ٢غب له مً الخ٩ٍى ً الضًجي لضاٖل هى ج٩ٍى الخ٩ٍى

 .48"!الالخ٣اء والازخالٝ

ه في مدهلخه الجهاثُت مغاٞٗت ومداماة ًٖ الٛالة مً ٢ِبل 
ّ
ومً جإمل هظا الخدلُل ٖلم ؤه

الم اللُبرالي! وؤّن الٛالة املجغمحن هم  ، وؤّجهم لِؿىا زىاعط َاعثحن ٖلى ؤلٖا
 
ؤهل الؿىت خ٣ا

ُت ؤ٦ثر مً طل٪؟  !٣ٞه اإلاؿلمحن، ٞإّي قهاصة باألنالت والكٖغ

٧ل ما ٌؿدىض بلُه هاالء ال٣خلت هى مً جغازىا الظي " :وفي صخُٟت الكغ١ ٣ًى٫ ٧اجب آزغ

ٌ اإلاؿاؽ به..، مً هظا الترار ًجهل هاالء ال٣خلت، ومىه اؾخ٣ى البٛضاصي ؤم حر صاٖل هٞغ

زُبخه..، ٞهاالء ؤلاعهابُىن ٌؿخضلىن ببٌٗ ما وعص في ٦خب ابً جُمُت عخمه هللا، وببٌٗ ما 

 .49"وعص في عؾاثل دمحم بً ٖبضالىهاب عخمه هللا، وبٌٗ عؾاثل ؤثمت الضٖىة الىجضًت

البٛضاصي ًىُل٤ مً ٣ٞه ؤلامام ابً جُمُت وؤلامام دمحم بً ٖبض الىهاب! ٠ُ٦ لى ٖلم 

ٗل٣ها ٞى١ البٛضاصي  بهظه الكهاصة الشمُىت له؟! ؤّْىه ؾُُّغػها في لىخت بسِ الشلض، َو

 !مىبره

هاع ٚغابت وقظوط ظغاثم الٛالة و٦ك٠  خحن ؤهٓغ في ٦مُت ألابدار وألاوعا١ التي حؿعى إْل

٠ اهدؿابها ل٨خب الٗلم، زم ؤهٓغ ٠ُ٦ ُتهَضم هظه الجهىص الٗلمُت بمشل هظا الؿُل  ٍػ

المي اإلاخ٨غع ا بت ٖلى ٣ٞه اإلاؿلمحن! بل هي ؤلٖا لظي ًغّصص الخإنُل بإّن هظه الجغاثم لِؿذ ٍٚغ

                                                           

 4820صحُفت عياظ، العذد  48

 948صحُفت الششق، العذد  49
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امخضاص وجُب٤ُ ل٣ٟه ٞدى٫ ؤثمت ؤلاؾالم! ؤ٢ى٫ في هٟسخي: ًا ٞغخت الٛالة بمشل هظه 

 .الكهاصاث

ه لم ًغبِ ٣ِٞ بحن الترار ؤلاؾالمي والٛلى، 
ّ
بل ونل الخا٫ ببٌٗ مخُّغفي اللُبرالُحن ؤه

٣ى٫: "بل عبِ بحن الىّو  ساجل ٍو ضوع ٍو هىا٥ اإلا٣ّضؽ هٟؿه وبحن ظغاثم الٛلى، ٞتراه ًلّمذ ٍو

ٗت مٟخىخت ٢ض ًٟهم مجها ما ٌٗؼػ هظه الؿلى٦ُاث ؤلاظغامُت "، ؤو ٣ًى٫ ههىم في الكَغ

" :
 
ٗت م٣ابل ٞهم آزغمشال هظه الجغاثم البكٗت هي "، ؤو ٣ًى٫: "هظه الجغاثم هي ٞهم للكَغ

اث ؤ٦ثر مما جٓهغ لألا٢غب لٓاهغ الىو صون جإٍو "! وهدى هظه الجمل التي جسٟي مً اإلاغاٚو

ت هي ألاؾاؽ ب ؤن ؤظٗل مشل هظه الخىظهاث اللُبرالُت اإلاخُٞغ ألّن  ،مً اإلاٗجى، ولم ؤٚع

ذ  الم اللُبرالي املخلي هى عبِ ظغاثم الٛلى بترار ؤهل الؿىت، وجداشخي الخهٍغ لب في ؤلٖا ألٚا

ت الىو الكغعي طاجه في هظه ا  .لجغاثمبمهضٍع

الم اللُبرالي، في اإلا٣االث الصخُٟت والل٣اءاث  ىظض مشلها في ؤلٖا ىاث ٣ِٞ، ٍو ُّ وهظه ٖ

ؤيٗاٝ ؤيٗاٝ  ،الًٟاثُت والغواًاث ألاصبُت وميكىعاث اللُبرالُحن ٖلى قب٩اث الخىانل

طل٪، ولِـ اإلاغاص الاؾخ٣هاء، بل اإلاغاص الخمشُل ٣ِٞ، وهى ؤمٌغ ال ًى٨غه اللُبرالُىن لؤلؾ٠، 

سُت  ُخه الخاٍع  ٢ىاٖتهم بإنالت الٛلى وقٖغ
 
ضون صوما

ّ
ا٦ بل ٣ًّغون به ٖلى ؤهٟؿهم، ٍو

 ًٖ مضعؾت ؤهل الؿىت ومىهج ؤثمت الؿل٠ 
 
 وال مغو٢ا

 
ه لِـ قظوطا

ّ
وامخضاصًخه الؿيُت، وؤه

ال٨باع، مما ًاو٫ في الجهاًت بلى زضمت بٖالمُت ال ج٣ّضع بشمً لٟغ٥ اإلاخلُش مً ؾمٗت الٛالة. 

 ؤزغي لخلخُو هظا اإلاكهضوم٘ طل
 
 .٪ ٞؿى٣ضم نُٛا

 

- : 
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ت للٛالة ٦شحرة ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة  ُّ ُت الؿي م ؤّن الىهىم اللُبرالُت في حؿلُم اإلاكغٖو بٚغ

ض مجها وجدلُلها بٗغى  ىا ًم٨ً ؤن هسخهغ ٖلى ؤهٟؿىا الى٢ذ في ٞدو اإلاٍؼ
ّ
له، بال ؤه

الم اللُبرالي، وهظا قهاصاث مً الضازل اللُ ُت إلاكهض ؤلٖا
ّ
ض لىا هظه الهىعة ال٩ل

ّ
برالي هٟؿه جا٦

ُت ؤزغي، خُض ٢ض ًدؿاء٫ بٌٗ  ت مىيٖى غ لىا مؼٍّ لً ًسخهغ الى٢ذ ٣ِٞ، بل ؾُٞى

ال٣غاء ٣ُٞى٫: لّٗل هظا الٗغى الؿاب٤ إلاى٠٢ اللُبرالُحن في ٖؼو الٛلى للترار الؿجي هى 

ض ٢غاءة وجٟؿحر زهم؟ ولظل٪ ٞؿخ٩ىن ع  واًت الكاهض اللُبرالي للمكهض اللُبرالي هٟؿه مٍؼ

 .جإ٦ُض لض٢ت الٗغى

 :وؾإٖغى هماطط مً هظه الكهاصاث 

 مى٠٢ اللُبرالُحن 
 
هم الضازلُت-٣ًى٫ ال٩اجب والباخض: ٖلي الٗمُم مىّضخا  -بجمُ٘ ٞغٖو

 :في جٟؿحر الٗال٢ت بحن الٗى٠ والترار

ىض اللُبرالُحن وفي الؿىىاث ألازحرة ج٨ّغؽ خ٨م ٖىض ظمهغة " مً اللُبرالُحن الخ٩ىمُحن، ٖو

ِٓهغون اللُبرالُت -اإلاىايلحن، ولُبرالحي الضوهمت  ًُ 
 
لُبرالُى الضوهمت حٗبحر ؤ٢هض به ٢ىما

ُت بُىىن الكُٖى بّن الىهابُت هي الٗامل ألاؾاؽ في وكغ التزّمذ والدكّضص والٛلّى، وفي  -ٍو

 .54"وكإة الٗى٠ وؤلاعهاب ؤلاؾالمي

لي  ش ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ، وهى مً صازل الىؾِ ٖو الٗمُم باخض مٗغٝو مٗجّي بخاٍع

هم الضازلُت الشالزت  و اججاهاث اإلاُضان اللُبرالي، بٟغٖو
ّ
المي اللُبرالي، وهى هاهىا ًلخ ؤلٖا

بدؿب ج٣ؿُمه: اللُبرالُىن الٗاملىن مً صازل الىٓام، واللُبرالُىن طوو اإلاُى٫ اإلاٗاِعيت، 

ٟىن الكٗاعاث اللُبرالُت لخٛحر اإلاؼاط  واللُبرالُىن  ْى ال٣اصمىن مً زلُٟاث ماع٦ؿُت ٍو

 .الش٣افي ٣ِٞ
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 ال ًمُلىن ٣ِٞ لدؿلُم صٖىة الكُش دمحم بً 
 
با ٣ى٫ لىا "الٗمُم" ؤّن ظمهىع هاالء ج٣ٍغ ٍو

ٖبض الىهاب للٛلى، بل "ج٨ّغَؽ" لضحهم هظا الخ٨م، وؤّن ظغاثم الٛلى هي الخُب٤ُ الخ٣ُ٣ي 

 .كُش دمحم بً ٖبض الىهاب ؤلانالخُتلضٖىة ال

٠ بغهىخه 
ّ
 -٦ما ؾب٤ بًًاخه-وهظا اإلاى٠٢ في الخ٣ُ٣ت هى الظي ٌؿعى الٛالة لخ٩ل

ؿه، بكهاصة الضازل اللُبرالي  الم اللُبرالي م٘ بٖالم الٛالة في وكغه وبشه وج٨َغ خٗاون ؤلٖا ٍو

 .هٟؿه

و ٧اجبت ؤزغي  ِ
ّ
لسجا٫ بحن ظبهخحن، ظبهت مكهَض الخٗاعى وا -ميؿىبت للُبرالُت-وجلخ

ُت، وظبهت اللُبرالُحن التي 
ّ
ُت الؿي الٗلماء التي حؿعى ل٨ك٠ اهٟها٫ الٛالة ًٖ اإلاكغٖو

ُت الؿيُت للٛالة ٞخ٣ى٫   :حؿعى لدؿلُم اإلاكغٖو

غمُه اإلاش٠٣ ٖلى " ًخبّرؤ ال٣ُٟه واإلاش٠٣ مً بعهاب صاٖل، ًغمُه ال٣ُٟه ٖلى الخىاعط، ٍو

 .53"الىهابُت الؿلُٟت

ُت ًالخٔ  غ: ؤلا٢غاَع ؤّن الٗلماء ًجتهضون في ٖؼ٫ اإلاكغٖو ال٣اعت في زىاًا هظا الخهٍى

ُت ًٖ الٛالة و٦ك٠ مىا٤َ الهلت بحن ٨ٞغ الٛالة ال٣ضًم والجضًض، وؤّن اللُبرالُحن 
ّ
-الؿي

ض مىيىعي ْٗ ُت  -وال٩اجبت حؿّمحهم اإلاش٣ٟحن إليٟاء ُب
ّ
ُت الؿي ًجتهضون في حؿلُم اإلاكغٖو

ت في هٟىؽ اإلاؿلمحنللٛالة بُى٫ جاع  ّٗ ُت اإلاك  .ٍسها ولخٓاتها الكٞغ

غ مى٠٢   مًاٖٟت، ٞهي ال ج٣خهغ ٖلى جهٍى
ٌ
وهظه الكهاصة لها باليؿبت لضعاؾدىا ٢ُمت

غ مى٠٢ الٗلماء في  سُت الٛلى، وال ج٣خهغ ٖلى جهٍى ُت الخاٍع الاججاه اللُبرالي في بزباث الكٖغ
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ُت الٛلى، بل ويٗتهما يمً الؿُا١ ،  ٦ك٠ بُالن قٖغ
 
هٟؿه ٦جبهخحن مخ٣ابلخحن ٞٗلُا

 .و٧ل هظا بكهاصة مً الضازل اللُبرالي هٟؿه

سُت واهٟٗالهم  ُتهم الخاٍع ٞةطا ؤياٝ ال٣اعت لهظا اؾخدًاع ق٠ٛ الٛالة بةزباث قٖغ

اجطر جدذ الكمـ  ،ممً ٨ًك٠ مكابهتهم إلاؿال٪ الخىاعط ٦ما ؾب٤ ه٣ل قىاهضه

الم اللُبرالي وي٘ ه ت ٠ُ٦ ؤّن ؤلٖا ٟؿه في طاث اإلاضّعط الظي ج٠٣ ُٞه عابُت مصجعي الباٚػ

المُت للٛالة، بىعي ؤو بٛحر وعي  .الٛلى، وعّصص مٗهم طاث الهخاٞاث، وظّحر زضماجه ؤلٖا

ٟت الكبحهت لهظه اإلاؿإلت، ؤّن ال٩اجب الصخٟي "ظما٫ زاق٣جي" ؤعاص  ومً اإلاىا٠٢ الٍُغ

غبُه بد٨م اإلامالُ٪ الٗؿ٨غي بصاهت الاه٣الب الؿِسخي بمهغ، ٨ٞخب في صخُٟت "الخُاة" ً

 ". هى اؾخٗاصة الٗؿ٨غ لؿلُت في خىػتهم مىظ ؤل٠ ؾىت، واؾخمغاع لؿلُت اإلامالُ٪و٢ا٫: "

هظا الخىن٠ُ مً ظما٫ زاق٣جي ؤزاع اهدباه ال٩اجب الباخض "ٖلي الٗمُم"، بط عؤي ُٞه 

 إلاا ٢هضه زاق٣جي، 
 
سُت زالٞا  جاٍع

 
ُت  لاله٣الب الٗؿ٨غّيِ حُُٗه قٖغ

 
٨ٞخَب "ٖلي مىدت

 لهظا الخىن٠ُ ٣ًى٫ُ: "
 
ضه، جمىذ الٗمُم" في صخُٟت "٩ٖاّ" ها٢ضا ها ٖلى ٨ٖـ ما ًٍغ ٦ما ؤجّ

ُت  ت، وهظه الكٖغ ت الخالُّ ُت للخ٩ىمت اإلاهٍغ  -قٖغ
 
ُت  -صٖىوي ؤؾ٪ لها اؾما هي قٖغ

سُت ؤلُٟت  .52"جاٍع

 مً اللُبرالُحن عا٢ذ لهم 
 
والالٞذ، وؤها ؤجاب٘ عصوص ألاٞٗا٫ لهظه اإلاىا٢كت، ؤهجي عؤًذ ٖضصا

ه: بالٟٗل ٞةّن عبِ الاه٣الب الؿِسخي بالخ٨م 
ّ
، وؤزظوا ًغصصون ؤه

 
هظه ال٣ٟغة في الى٣ض ظضا

سُت ٖلى الاه٣الب، زالٝ ما ًخىّهم زاق٣جي ُت جاٍع  !الٗؿ٨غي اإلاملى٧ي هى بؾباٙ قٖغ
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جغاوي وؤها في ٚاًت الاؾخٛغاب، ؤ٢ى٫ لىٟسخي: ًا للعجب! عبِ الاه٣الب الؿِسخي ولُخ٪ 

سُت ؤلُٟت، وعبِ ظغاثم الٛلى باإلاظاهب  ُت جاٍع ت ٌُُٗه قٖغ بالضولت اإلاملى٦ُت الٗؿ٨ٍغ

سُت ُت جاٍع  !ألاعبٗت ألهل الؿّىت وابً جُمُت ودمحم بً ٖبض الىهاب ال ًيخج قٖغ

 

- : 

الم  ما بغهىت ؤّن ؤلٖا
ّ
ٗت، وإه ُّ اإلاهّمت اإلاُلىبت هىا لِؿذ مىا٢كت شخهُاث قُُٗت ؤو مدك

 مً 
 
ؤلاًغاوي ًدبّجى اؾتراجُجُت "عبِ بظغام الٛالة بالترار الؿجي"، ولظل٪ ؾإهخسب ٖضصا

ا ولبىا ت بالىالء ؤلاًغاوي الىهحري، مً ؾىٍع ً، الصخ٠ الكُُٗت اإلاٗغٞو ن والٗغا١ والبدٍغ

ّخاب الكُٗت 
ُ
وؾإٖغى مً زاللها بًٗت هماطط، ال إلاىا٢كاث آخاص وؤٞغاص مً ال٨

المُت ؤلاًغاهُت ان الىاْم لهظه اإلاىٓىمت ؤلٖا  .واإلادكُٗحن، بل الؾخ٨كاٝ الكٍغ

ا  ًظ٦غ الباخشىن ؤّن الصخ٠ الغؾمُت الشالر التي اخخ٨غث الصخاٞت ل٣ٗىص في ؾىٍع

ا ً(. وفي م٣ا٫ ميكىع في صخُٟت ألؾباب خؼبُت َو ثُٟت، هي )البٗض، والشىعة، وحكٍغ

ً" ٣ًى٫ ال٩اجب ًٖ مغظ٘ ظغاثم الٛالة  :"حكٍغ

خاوي دمحم بً ٖبض الىهاب، وابً جُمُت"  .51"مغظُٗت جىُٓم صاٖل ؤلاعهابي هي: ؤ٩ٞاع ٞو

ت ٣ى٫ ٧اجب آزغ في طاث الصخُٟت الىهحًر خاوي ج٨ٟحر ما" :ٍو ػا٫ وما جال هظا مً خغوب ٞو

ٗمل بها بلى آلان، ولم ٨ًً ال٨ٟغ الىهابي اإلاضٖىم ب٨ٟغ ابً جُمُت بال الابً الكغعي لخل٪  ٌُ

 .54"الؿاللت اإلاخىّخكت
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و  -اإلا٣ّغبت مً خؼب هللا الكُعي-وفي م٣الت ميكىعة بصخُٟت ألازباع اللبىاهُت 
ّ
ًلخ

الامخضاص الُبُعي )صاٖل( ال٩اجب ٨ٞغجه في ٖىىان م٣الخه بهظه الهغاخت والىيىح ٣ُٞى٫ "

 -واؾخٗغى ُٞه ال٩اجب  .55"للىهابُت
 
ٟت بحن صٖىة الكُش دمحم بً  -ها٢ال

ّ
ؤوظه الكبه اإلاخ٩ل

 .ٖبض الىهاب ؤلانالخُت وبحن ظغاثم الٛالة

هّغح ٧اجب آزغ في طاث هظه الصخُٟت  ؤّن الٟغ١ بحن ظمُ٘  -اإلا٣غبت مً خؼب هللا-ٍو

و خغ٧اث الٛلّى وجغار ؤهل الؿّىت هى ٞغ١ "ؤ
ّ
ؾلىبي وج٣جي" ٣ِٞ، ال مىيىعي! خُض ًلخ

" زم ٣ًى٫ صاٖل والىهابُت.. ٨ٞغ واخض بخ٣ىُاث ظضًضة٨ٞغجه في ٖىىان اإلا٣الت ب٣ىله: "

 يمً جدلُالجه: 

ؤ٩ٞاع ظماٖاث ؤلاعهاب والخ٨ٟحر لِؿذ ظضًضة، بهما هي طاتها ولُضة ؤ٩ٞاع الىهابُت، ال "

٣حن بال باالؾم ٣ِٞ، ٞال٣ُٗض ة واخضة وألا٩ٞاع مخُاب٣ت، وهي مىظىصة مىظ ٞغ١ بحن الٍٟغ

اهدكاع ؤ٩ٞاع ابً جُمُت زم ظغي بخُائها م٘ دمحم بً ٖبض الىهاب واجباٖه، ؤما الٟغ١ الىخُض 

 .56"هى ؤّن وكغها واجباٖها وجُب٣ُها ؤنبذ بإؾالُب مٛاًغة ٖما ٧اهذ ٖلُه وبخ٣ىُاث ظضًضة

اهبش٤ )صاٖل( مً بَاع اجب آزغ "وفي م٣الت ؤزغي في طاث الصخُٟت اإلاخإًغهت ٣ًى٫ ٧ 

 
 
 عثِؿُا

 
 ومىّظها

 
 .57"٨ٞغي ؾلٟي ؾّجي، باٖخباع ابً جُمُت مغظٗا

 بظاث هظه الصخُٟت اإلا٣غبت مً خؼب هللا ٣ًى٫ ال٩اجب
 
مً ٣ًغؤ بك٩ٍل " :وفي م٣الت ؤًًا

ضع٥ ؤّن  ٖلمي ما آلذ بلُه مجخمٗاجىا لىاخُت اهدكاع الخ٨ٟحر ؤلاظغامي والٗى٠ الضاٖصخي، ًُ

                                                           

 (2561صحُفت ألاخباس اللبىاهُت، العذد) 55
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م٨ً جلخُو هظا الٗامل بالؿلُٟت  الٗامل ال٨ٟغي وألاًضًىلىجي هى الؿبب ألاؾاسخي، ٍوُ

ت وز٣اٞتها  .58"الىهابُّ

ّخاب -وهي بى١ بًغاوي بامخُاػ-وفي صخُٟت الضًاع اللبىاهُت 
ُ
الجماٖاث " :٣ًى٫ ؤخض ال٨

ت جىُل٤ بإؾالُب ٖملها مً ؤؾـ مىظىصة في ٦خاباث ٦باع ٖلماء اإلاؿلمحن  الُؿىت الخ٨ٟحًر

حرها ت ٚو  .59"ؤمشا٫ ابً جُمُت وابً ٢ُم الجىٍػ

 لخمجُض خؼب هللا 
 
غها "قاع٫ ؤًىب" مىبرا وصخُٟت الضًاع لم ًجٗلها مال٨ها وعثِـ جدٍغ

م زلُٟخه   للخؼب، بٚغ
 
ه زهىمه ٣ِٞ، بل هى طاجه مغجؼ١ مخلّىن ظٗل مً هٟؿه بى٢ا وحكٍى

ه في ؤخضار ال٣هحر ؤلاظغامُت )
ّ
وكغ ٖلى الكب٨ت بلٛت  ،م(2431ماًى اإلااعوهُت، ختى ؤه

 
 
ت ٢اثال  :صًماٚىظُت م٨كٞى

 وال قٗبُت، بل ؤٞدل في ٖم٤ "
 
ض م٨ؿبا ًا ؤبىاء الخؿحن، ؤها اإلااعووي قاع٫ ؤًىب، ال ؤٍع

وظضاوي الظي وعزخه ًٖ والضي وؤظضاصي، ًٖ بُىالث الخؿً والخؿحن، وؤبى الٗباؽ، 

يب، وال ؤعي بال البُىالث ؤمامي، و  ال ؤعي بال ؤهل البِذ، هم ؤصخاب البِذ، وؤؾُاص وؾدىا ٍػ

لت، ٦م هي ُٖٓمت جل٪ الٗباعة، ٦م هي ٞاٖلت في صمىا الخاع، وهللا لى  ِ
ّ
البِذ، وهحهاث مىا الظ

ا  لت، ٍو ِ
ّ
٢ا٫ ٧لمت واخضة، لى ٢الها الؿُض خؿً ههغهللا: "ًا ؤبىاء الخؿحن، هحهاث مىا الظ

يب ل ىا ٍػ
ّ
ش ؤبىاء الخؿحن بلى الجهاص، وؾد ٍٝ لخُٛحر وظه الخاٍع ؿبى مغة زاهُت"، ٞةّن طل٪ ٧ا

ُ
ً ح

 ".٧له، ووهللا لؼخٟذ جخاٞل مً ٧ل الٗالم

                                                           

 (2809صحُفت ألاخباس اللبىاهُت، العذد ) 58

 2015ماسط7صحُفت الذًاس اللبىاهُت،  59
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٣ًى٫ ال٩اجب:  -وهي مىبر بًغاوي قضًض الخُّغٝ-وفي الصخُٟت الٗغا٢ُت "اإلاغا٢ب الٗغاقي" 

ت" كّضص "اإلاظهب الخىبلي اإلاد.." زم ٣ًى٫: صاٖل، واخضة مً بٞغاػاث ال٣ٗلُت الىهابُت البضٍو

 ٖلى ًض ابً جُمُت
 
 .64"الظي ٌٗخى٣ىهه والظي اػصاص حكضصا

وفي ٖضص آزغ مً طاث هظه الصخُٟت الٗغا٢ُت الكُُٗت قضًضة الخُٝغ ٣ًى٫ ٧اجب آزغ 

ذ املجغم الىهابي هى اهخداعي ًدمل "  ًٖ خاصزت جٟجحر اإلاسجض بمى٣ُت الهىابغ بال٩ٍى

مُت جمخض مً  ٣ُضة جُّ  بامخُاػ، ٖو
 
 ظهاصًا

 
ت بلى لخُت ابً باػ٨ٞغا  .63"لخُت مٗاٍو

ىهت الكُُٗت  ؿمت بصخيء مً الٖغ
ّ
٣ى٫ ٧اجب آزغ في طاث هظه الصخُٟت الٗغا٢ُت اإلاد ٍو

ت ٩ًىن اهبشا٢ها مً اإلاضعؾت ألام وهي اإلاضعؾت الىهابُت، ؤلاًغاهُت: " ٧ل مضعؾت ج٨ٟحًر

 .62"مؿدىضًً بلى ٣ٖاثض ؤخمض بً جُمُت، وواعثها دمحم بً ٖبض الىهاب

، ٣ًى٫ ؤخض وفي  ضة "خؼب الضٖىة" الٗغاقي، وهى الخؼب الكُعي اإلاخُّغٝ اإلاٗغٝو ظٍغ

ان، هى الظي قّل ٦ّخابها: " هظا ال٨ٟغ الىهابي الظي اهدكغ في املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ٧الؿَغ

 . 61"٢ضعة ال٨شحر مً قباب ألاّمت وؤٞٙغ ؤصمٛتهم، بال مً الخ٨ٟحر والخُّغٝ والٗى٠

ت ا ُما ًسّو هظه الغٍئ ت ٞةّن ٞو لتي حّٗبر ٖجها وؾاثل البض واليكغ ؤلاًغاهُت الىهحًر

يُت  ً-صخُٟت الىؾِ البدٍغ  ل٨باع  -وهي لؿان اإلاٗاعيت الكُُٗت بالبدٍغ
 
جغوي مكهضا

 :الغئوؽ في هاجحن الضولخحن ؤلاظغامُخحن وهما ًخضاوالن طاث ال٨ٟغة، خُض ج٣ى٫ الصخُٟت

                                                           

اكب العشاقي،  60  م2015ماًى26صحُفت املش

اكب العشاقي،  61  م2015ًىهُى28صحُفت املش

اكب العشاقي،  62  م2015أغعطغ4صحُفت املش

ذة حضب الذعىة العشاقي،  63  م2014هىفمبر5حٍش
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غ 2434ًىاًغ35ٗاء "٢ا٫ الغثِـ الؿىعي بكاع ألاؾض الُىم ألاعب م، زال٫ ل٣اثه م٘ وٍػ

بّن زُغ ال٨ٟغ الىهابي باث حهّضص الٗالم بإؾغه ولِـ الخاعظُت ؤلاًغاوي دمحم ظىاص ٍْغ٠: "

 .64"صو٫ اإلاى٣ُت ٞدؿب

غ الخاعظُت ؤلاًغاوي  ألاؾض، واملجغم آلازغ وٍػ
 
 ،ٞاهٓغ ٠ُ٦ ؤّن املجغم الىهحري بكاعا

 !ضع الخُغًخضاوالن ؤّن جغار ؤهل الؿىت هى مه

ض مً الكىاهض، ٞاإلا٣هىص الخمشُل ٣ِٞ،  ، لِـ مً اإلاىاؾب ؤن هىانل ٖغى اإلاٍؼ
 
خؿىا

الم ؤلاًغاوي في بزباث ؤّن ظغاثم الٛلى هي امخضاص  واإلاهم ؤّن ال٣اعت خُىما ًالخٔ خماؽ ؤلٖا

الم  ه هى طاث الخٟؿحر الظي ًخبّىاه ؤلٖا
ّ
لترار ؤهل الؿىت وؤثمتهم اإلاهلخحن، ؾُالخٔ ؤه

هه الباخض اللُبرالي "ٖلي الٗمُم" ب٣ىلها
ّ
 :للُبرالي والظي لخ

الخ٩ىمُحن واإلاىايلحن -وفي الؿىىاث ألازحرة ج٨غؽ خ٨م ٖىض ظمهغة مً اللُبرالُحن "

بّن الىهابُت هي الٗامل ألاؾاؽ في وكغ التزّمذ والٛلى ووكإة الٗى٠  -ولُبرالحي الضوهمت

 .65"وؤلاعهاب

 

- 

: 

الخٓذ في زىاًا ال٨خاباث الكُُٗت بقاصاث مخٟاوجت بمى٠٢ بٌٗ اللُبرالُحن الؿٗىصًحن 

 ًلخ٣ِ بٌٗ الكُٗت 
 
ه ميكإ ظغاثم الٛلى اإلاٗانغة، وؤخُاها

ّ
في بصاهتهم لترار ؤهل الؿّىت بإه

                                                           

يُت، العذد )ص 64  (4190حُفت الىظط البحٍش

 هّص ظبم هلله 65
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الجغاثم ب٨خب ؤثمت الؿل٠ ؤو ابً جُمُت ؤو الكُش دمحم  ٖباعة ل٩اجب لُبرالي ؾٗىصي ًغبِ ٞحها

 .بً ٖبض الىهاب، زم ًضعظىجها يمً ٖغويهم باٖخباعها قهاصة مً ؤصخاب الضاع ؤهٟؿهم

ً وهي  ت، وإخضي الصخ٠  -٦ما ؾب٤-صخُٟت حكٍغ ت خ٩ىمُت ههحًر صخُٟت ؾىٍع

ه ب٨ ت ل٣ٗىص، ٞحها جىٍى الم لصخٟي ؾٗىصي ال٨بري الشالر التي اخخ٨غث الصخاٞت الؿىٍع

غ ؾاب٤ لصخُٟخحن ؾٗىصًخحن،  ميؿىب للُبرالُت، ماػا٫ ٨ًخب في الصخاٞت، وهى عثِـ جدٍغ

 :خُض جدضزذ الصخُٟت ّٖما ؾمخه "صالالث ال٨ٟغ الضاٖصخي" زم ٢الذ

غ املجخم٘ الؿٗىصي بسُىعة ال٨ٟغ اإلاخُٝغ اإلاٗكل " ه بطا لم ًخم جىٍى ع )....( مً ؤهّ
ّ
وخظ

ت، ولٟذ )....( بلى ؤّن ٞخاوي في ٧ل بِذ ؾٗىصي ٞل ب هاالء اإلاُاٖو ً هىجر في مىاظهت حؿِّ

هما لِؿا هبُحن ها، وؤجّ  .66"ابً جُمُت ودمحم بً ٖبض الىهاب ٧اهذ ؾُاؾُت لها ْغٞو

غ ؾاب٤ لصخُٟخحن  وهظا الصخٟي الؿٗىصي اإلايؿىب للُبرالُت، وهى عثِـ جدٍغ

ذ باؾمه، ألّن ٚغى  الم ؾٗىصًخحن، َمؿذ مً الىو الخهٍغ هظه الىع٢ت هى صعاؾت ؤلٖا

 .اللُبرالي املخلي ٦مىٓىمت، ال ٧إشخام وآخاص وؤٞغاص

ًّ ؤّن الظي ؤَغب هظه الصخُٟت اإلاخإًغهت في ٦الم هظا الصخٟي الؿٗىصي اإلايؿىب  وؤْ

م اهدكاعه في ٧ل بِذ ؾٗىصي، واتهام  للُبرالُت زالزت مُُٗاث: عبِ الٛلى بالترار الؿجي، وٖػ

 مً ؤلامامحن املجضص
 
ًً ابً جُمُت ودمحم بً ٖبض الىهاب بإّن ٖلمهما "ؾُاسخي" ولِـ مؿخيبُا

ٗت"  !"الكَغ

غ هٟؿها ("Fars News Agency "FNA) "و٧الت ؤهباء ٞاعؽ" ؤلاًغاهُت  ، وهي حؿعى لخهٍى

الم بإّجها "قبه عؾمُت " -الخُٓذ ؤّجها  (semi-official) ؤّجها مؿخ٣لت، بِىما ًجغي ونٟها في ؤلٖا

                                                           

ت،  66 ً العىٍس  م10/02/2015صحُفت حشٍش
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الم اللُبرالي املخلي في عبِ ظغاثم  -ؤًًا ه وؤلاقاصة ب٨خاباث ؤلٖا ؾل٨ذ طاث اإلاؿل٪ في الخىٍى

 .الٛلى بالترار الؿجي

 ٖلى اعجباٍ 
 
ٟٞي قهغ ماعؽ الٟاثذ، وجدذ ٖىىان: "٧اجب بصخُٟت ؾٗىصًت ٌُٗي صلُال

 :٨ٞغ صاٖل بالؿٗىصًت"، ج٣ى٫ الى٧الت

تر: "ًجب ؤن ال " ضة له ٖلى جٍى غة الؿٗىصًت )....( في حٍٛغ ٢ا٫ ال٩اجب في صخُٟت الجٍؼ

ه٨ظب ٖلى ؤهٟؿىا، ٧ل مً ٣ًى٫ ال ٖال٢ت لىا ب٨ٟغ صاٖل ٞل٣ُغؤ ٦خاب اإلاٛجي البً ٢ضامت 

وهى ٖمضة ال٨خب اإلاغظُٗت للخىابلت". و٧ان ٦خاب اإلاٛجي البً ٢ضامت ٢ض َب٘ ٖلى ه٣ٟت اإلال٪ 

ؼ ا٫ ؾٗىصالؿٗىصي ؾلم  .67"ان بً ٖبضالٍٗؼ

 
 
جي ٢ض َمؿذ اؾم ال٩اجب ؤًًا

ّ
الم  ،وؤٖخظُع لل٣اعت ؤه ألّن ٚغى هظه الىع٢ت صعاؾت ؤلٖا

 .اللُبرالي ٦مىٓىمت ال ٧إُٖان، ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة

المي ؤلاًغاوي، خُض الخ٣ِ هظه الٗباعة صون ٚحرها مً آالٝ  زم الخٔ صهاء هظا ؤلٖا

ضاث للُبرالُحن الؿٗ ىصًحن، والؿبب ؤّن ٦خاب "اإلاٛجي" هى مؿخىصٕ ٣ٞه اإلاظاهب الخٍٛغ

ألاعبٗت ألهل الؿىت، ٞةطا جمذ بصاهت ٧امل هظه اإلاظاهب ألاعبٗت بإّن ظغاثم الٛالة جُب٤ُ لها، 

ه هى الطخُت إلعهاب اإلاظاهب الؿيُت 
ّ
ٞهظا ههغ ٨ٞغي ماػع للمكغٕو الكُعي ؤلاًغاوي وؤه

 !ألاعبٗت

غ، بإّن  ظغاثم الٛالة جُب٤ُ ل٨خاب "اإلاٛجي" الجام٘ للمظاهب الؿيُت  ولظل٪ ٞهظا الخهٍى

الم الٛالة  ،ألاعبٗت الم اللُبرالي املخلي إٖل ه ؤؾخى مىدت وؤزمً ٚىُمت مؼصوظت ٢ّضمها ؤلٖا
ّ
لٗل

                                                           

 م2016ماسط  24ووالت أهباء فاسط،  67
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ان بعجابهما الخام  ، ولظل٪ ٞمً ٚحر اإلاؿخٛغب البّخت ؤن ًبضي الُٞغ
 
ا ولئلٖالم ؤلاًغاوي ؾىٍّ

غ، وق٨غ ال  .٩اجب ٖلى طل٪بهظا الخهٍى

ً-وفي صخُٟت الىؾِ  وبٗض ؤن جدّضر ال٩اجب ًٖ عبِ  -لؿان اإلاٗاعيت الكُُٗت بالبدٍغ

الٛالة ببٌٗ اإلاهاصع الترازُت الؿيُت وّظه ق٨غه لئلٖالم اللُبرالي املخلي ٖلى مكاع٦خه 

 :للكُٗت بهظا الغبِ، خُض ٣ًى٫ ال٩اجب

" 
 
دؿب للصخاٞت الؿٗىصًت امخال٦ها ٦خِبت مً ألا٢الم املخلُت ال٨بحرة جيخمي  لٗل ما ًُ

جها مً حصخُو وجدلُل 
ّ
م٨ ت الصخاٞت ًُ الججاهاث مسخلٟت، وجخمخ٘ بهامل م٣ٗى٫ مً خٍغ

ُت والظاجُت لبروػ الٓاهغة )الضاٖكُت( وُؾبل اؾدئهالها مً ظظوعها..  .68"ألاؾباب اإلاىيٖى

الم ؤلاًغ  اء ؤلٖا اوي للخضماث التي وهدً وٗخ٣ض ؤّن هظا ق٨غ في مدله، وهى ًض٫ ٖلى ٞو

الم اللُبرالي، وقٗىعه باالمخىان له  .٣ًضمها له ؤلٖا

 ٠
ّ
ِغن مً هظا الغبِ الظي ٌؿخضُٖه بك٩ل م٨ش ًْ الم ؤلاًغاوي ؤو اإلاخإ ض ؤلٖا ، ماطا ًٍغ

 
خؿىا

 بحن جغار ؤهل الؿىت وظغاثم الٛلى؟

الم ؤلاًغاوي" ًدض١ ُٖيُه باؾخ مغاع اللخ٣اٍ ؤٖخ٣ض ؤّن ألامغ قضًض الىيىح، طل٪ ؤّن "ؤلٖا

٤-ؤي مكهض  ّٟ   -خ٣ُ٣ي ؤو مل
 
ه مجخمٗاث ؤهل الؿّىت اإلاٗانغة، ٞتراه مشال للغصح ٖلُه وحكٍى

٣ٕغ لها َبى٫ الخدكُض  ٟخذ لها اإلااوكِخاث ٍو ًلخ٣ِ ؤّي هٟىة في ؤًام مىاؾ٪ الدج ٍو

ًّ ؤن ًّٟىث ظغاثم الٛالة صون اؾدشماعها واؾخٛال ٓ ًُ لها والخٗبئت، ومً ٧ان هظا قإهه: ٠ُ٦ 

ه يض مجخمٗاث ؤهل الؿىت؟ ُٟها الخام في الخىٟحر والدكٍى  !وجْى

                                                           

 (4707صحُفت الىظط، العذد ) 68
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الم  ٞاهٓغ ٠ُ٦ اؾخٟاصث بًغان مً الخُاب اللُبرالي، ٞالغهان الظي جغصصه وؾاثل ؤلٖا

ؤلاًغاهُت، الغؾمُت والضًماٚىظُت، ؤّن الضولت الؿٗىصًت هي صاٖم ؤلاعهاب، وؤّن الخىُٓماث 

اه الجهاث الغؾمُت ٞحها، ومً ال٨خب التي جُبٗها ؤلاعهابُت جغي٘ مً ال٨ٟغ الضًجي  الظي جٖغ

 هظه الضٖاوي ؤلاًغاهُت بذجج 
 
طاث هظه الجهاث، و٧ان اإلاؿاولىن الؿٗىصًىن ًىاظهىن صوما

 .مسخلٟت ٦ما ؾب٤ ؤن عؤًىا

ِ جغار ؤهل الؿىت ًٖ  الم ؤلاًغاوي مً الخ٩ل٠ في جىٍع ٖلى ؤًت خا٫، هظه مهلخت ؤلٖا

الم اللُبرالي املخلي" بظل٪؟! مؿاولُت ظغاثم الٛل : ما قإن "ؤلٖا
 
ى، ول٨ً الؿاا٫ اإلاغه٤ خ٣ا

ُت للٛالة وجإ٦ُض ؤّن الٛالة هم 
ّ
ُت الؿي وؤي مهلخت لئلٖالم اللُبرالي املخلي بدؿلُم اإلاكغٖو

 !امخضاص ؤهل الؿىت والخُب٤ُ الصخُذ ل٣ٟه ؤثمت الضًً املجضصًً؟

 بحن مى٢ٟحن:
 
الم ؤلاًغاوي ًسلِ صوما ٨غها ال٣ٗضي  ؤلٖا اإلاى٠٢ الغاٌٞ للهُمىت ؤلاًغاهُت ٞو

يَؿب البً جُمُت وابً ٖبض  ًُ  ؤن ًيؿب ألخض، بل ٚاًت الكٝغ ؤن 
 
الٟاؾض، وهظا لِـ ُٖبا

غ  ّٟ الىهاب ؤّجهما ؤخض ملهمُه ومىاعصه، وبحن اإلاى٠٢ اإلاخبّجي لخ٨ٟحر اإلاؿلمحن بٛحر م٨

 ًٖ جغار ؤهل الؿىت  واؾدباخت صماء اإلاٗهىمحن بإصوى الخُل، وهظا مى٠٢
ّ
مىدٝغ قاط

 .بجمُ٘ مظاهبهم

الم ؤلاًغاوي مً هظا الخٗخُم ٖلى اإلاؿاٞت الٟانلت بحن  وإطا ٦ّىا وٗٝغ ما مهلخت ؤلٖا

اإلاى٢ٟحن، ألظل اؾدشماع ظغاثم الٛالة في بصاهت ال٣ٟه الؿجي اإلا٣اوم للهُمىت ؤلاًغاهُت، ٞةهىا 

الم  اللُبرالي لهظه الاؾتراجُجُت ؤلاًغاهُت في بًضإ ماػلىا في ٚاًت العجب مً ؾلى٥ ؤلٖا

 !الغؤؾما٫ الغمؼي الؿجي في ؤعنضة الٛالة؟

ه بطا ٢ام 
ّ
ع له ؤه ًّ ؤّن شخىب مجزلت الترار ال٣ٟهي الؿجّيِ في الىعي اللُبرالي نىَّ وإن ٦ىُذ ؤْ

٣تهم في الدكهحر الصخٟي سلي ٞؿُيخُج هظا ج ،بالغبِ بحن الٛلى وبحن ال٣ٟه الؿجّيِ بٍُغ



إبراهيم بن عمر السكران -كيف أسهم اإلعالم الليبرالي في تعزيز شرعية الغالة                                                  
 

 

58 www.alabasirah.com 

الم  ش! وال ؤصعي ٠ُ٦ لم ًخًُٟ ؤلٖا اإلاؿلمحن ًٖ ؤلاعر ال٣ٟهي الؿّجي الًاعب في ؤوجاص الخاٍع

 الٗكىاجيَّ بحن 
َ
، وؤّن هظا الغبِ

 
ه ؾحرجُم بالىدُجت في اإلاؿاع اإلاٗا٦ـ جماما

ّ
اللُبرالي بلى ؤه

سُت جٟغف اإلاؿدىض للٛلى وج٨يـ ألاحجاع ًٖ ؤع  ُت الخاٍع
ّ
ُت الؿي مت والكٖغ  .جالهالجٍغ

 

- : 

ت مكهض اإلاؼاًضاث اإلاخباصلت ٖلى  ؤٖتٝر ؤّن مً ؤز٣ل اإلاكاهض ٖىضي في الؿاخت ال٨ٍٟغ

 
 
ا  خغَّ

 
ُت ال ٣ًُُها مً ًدمل في ظُبه ٢لما

ّ
جمشُل اإلاى٠٢ الغؾمي، وهي بهغاخت مهمت مخضه

 
 
 .مؿخ٣ال

الم اللُبرالي وبٌٗ الضٖاة ؤلاؾالمُحن الظًً  ول٨ً ٧ان ًمغُّ  ٌُ الجض٫ بحن ؤلٖا بي بٗ

الم اللُبرالي ًؼاًض   ؤّن ؤلٖا
 
ًمُلىن للٗمل مً الضازل اإلااؾسخي هٟؿه، و٧ان ًلٟذ هٓغي صوما

 ً ه هى اإلاّٗبر ٖجها ٖو
ّ
 للضولت، وؤه

 
ه هى ألا٦ثر والء  وجمشُال

ّ
ٖلى ٚغماثه هاالء باؾخمغاع: بإه

 ٖلى مىاظهت الٛلى وإٞكاله الخجىظهاتها ال
 
ه هى ألا٦ثر خغنا

ّ
 .خ٣ُ٣ُت، وؤه

غ إلعهاب املخال٠ له، ُٞإحي بٌٗ اإلاىدؿبحن  الم اللُبرالي هظا الخهٍى زم ٌؿدشمغ ؤلٖا

غبِ ظغاثم الٛالة ب٣ٟه ؤهل الؿىت  لي ٍو ً جدذ هظا الًِٛ وهظا الؿُا١ التهٍى ًّ للخض

ه بهظا اإلاى٠٢ ًخداشخى
ّ
 مىه ؤه

 
 !مسالٟت ؾُاؾت الضولت والؿل٠، ْىا

 بمىا٠٢ إلاؿاولحن في الىٓام 
 
ذ مىاص هظه الضعاؾت ٦ىذ ؤمّغ ؤخُاها

ّٟ وخحن ٦ىُذ ؤجه

الم   في جٟؿحر ظغاثم الٛلى ًسخل٠ ًٖ َغاث٤ ؤلٖا
 
الؿُاسخي الؿٗىصي ًخبّىىن ٞحها زُابا

اللُبرالي، وال ؤ٦خم ال٣اعت ؤهجي جٟاظإث مً نغاخت وويىح حٗاعى الخُابحن، ومبٗض 

ه هى اإلاىالي  -٦ما ؾب٤ ؤلاًًاح-لضهكت هى ا
ّ
الم اللُبرالي ال ٠٨ً ًٖ ؤلاقاعة بلى ؤه ؤّن ؤلٖا
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واملخامي الخ٣ُ٣ي ًٖ الضولت، وفي هٟـ الى٢ذ اإلاؿاولىن الؿٗىصًىن ًسخلٟىن ٖىه بهىعة 

بضي هاالء اإلاؿاولىن الؿٗىصًىن خماؾت ْاهغة لى٣ٌ  مٗا٦ؿت في ٖؼو مىاعص الٛلى، بل وٍُ

الم اللُبرالي املخلي طاجه، وجٓهغ ٖلى هاالء اإلاؿاولحن ؤماعاث هظا الخٟؿ حر الظي ًخبّىاه ؤلٖا

ُت الؿيُت للٛالة ت في حؿلُم الكٖغ اط خُا٫ هظه الغٍئ  .الخىجغ والاهٖؼ

ً بدثي،  وفي البضاًت لم ؤهخم بجم٘ هظه اإلاىا٠٢ للمؿاولحن الؿٗىصًحن ألّجها لم ج٨ً مَى

ؤًتها ججاوػث مؿخىي اإلاى٠٢ الٟغصي، بلى ٦ثرٍة ًم٨ً مً ول٨ً إلاا حّٗضصث و٦ثرث ؤمامي ع 

" ال مجّغص "مى٠٢ ٞغصي"، ولظل٪ عظٗذ 
 
ل مجها "مؿل٩ا

ّ
زاللها اؾخ٨كاٝ زِ هاْم ٌك٩

 .بلحها وظمٗتها

ؾإٖغى هىا بٌٗ الكىاهض زم ؤٖىص ملخاولت ج٣ضًم بٌٗ الخٟؿحراث، وبُبُٗت الخا٫ 

صًحن، ول٨ىجي ؾإزخاع ؤعبٗت هماطط بدُض لً ؤؾخُُ٘ ٖغى ٧ل اإلاىا٠٢ للمؿاولحن الؿٗى 

جمشل عؤؽ الهغم الؿُاسخي، والىػاعاث الخ٩ىمُت الشالر طاث الهلت، وهم: مل٪ الضولت 

غ الضازلُت الؿٗىصي ألاؾب٤ ألامحر ها٠ً بً  ؼ آ٫ ؾٗىص، وٍػ الؿٗىصًت ؾلمان بً ٖبض الٍٗؼ

غ الخاعظُت الؿٗىصي الخالي ص. ٖاص٫ ال ؼ آ٫ ؾٗىص، ووٍػ غ الكاون ٖبض الٍٗؼ جبحر، ووٍػ

 .ؤلاؾالمُت الخالي الكُش نالر آ٫ الكُش

، لِـ اإلا٣هىص مً ٖغى هظه الكىاهض إلاىا٠٢ 
 
وبُبُٗت الخا٫، وب٩ل ويىح ؤًًا

ما 
ّ
ُت ال ب٨الم اإلاؿاولحن، وإه اإلاؿاولحن هى الاخخجاط بها، ٞةّن الخ٤ ًدخج له باألصلت الكٖغ

 .الم اللُبرالي الىاؽاإلا٣هىص ج٨ُٟ٪ هظا الىهم الظي ًغهب به ؤلٖا

 ًٖ صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض 
 
ٞإما اإلال٪ ؾلمان ٣ٞض وكغ م٣الت في صخُٟت الخُاة صٞاٖا

الؿلُٟت الصخُدت هي ما ٧ان ٖلُه " :الىهاب ججاه ؤزُاء بٌٗ الصخاُٞحن، ظاء ٞحها ٢ىله

الؿل٠ الهالر مً مىهج ملتزم بال٨خاب والؿىت، وصٖىة الكُش دمحم بً ٖبضالىهاب هي ٖىصة 
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غاى خؼبُت ؤو اؾمُت ٦ما قإ في ٖهغها  بلى طل٪ اإلاىهج، ولم حؿخسضم الؿلُٟت أٚل

اباث الكُش الخضًض، لؤلؾ٠ الكضًض..، وؤ٦غع هىا اإلاىاصاة بإّن مً ٌؿخُُ٘ ؤن ًجض في ٦خ

ىاظهىا  وعؾاثله ؤي زغوط ٖلى ال٨خاب والؿىت وؤٖما٫ الؿل٠ الهالر ٞٗلُه ؤن ًبرػه ٍو

 .69"به

وزّمت م٣االث و٧لماث ؤزغي له ُٞما ًسو صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب ؤو ٖلماء 

غة، مجها: ٧لمخه في الجامٗت ؤلاؾالمُت )عبُ٘ آلازغ  ٗت في الجٍؼ التي هـ(، وم٣الخه 3412الكَغ

م( ومجها عّصه ٖلى جغ٧ي الضزُل 2432وكغث ٖلى هُئت عؾالت بلى عثِـ ٢ىاة اإلاؿخ٣لت )ماعؽ 

ض )ظماصي آلازغة  حها صٞإ ًٖ ابً ٖشُمحن وب٨غ ؤبى ٍػ  3414ٞو
 
 .هـ(، وله ٚحرها ؤًًا

ه في هضوة 
ّ
ؼ آ٫ ؾٗىص ٞةه غ الضازلُت الؿٗىصي ألاؾب٤ ألامحر ها٠ً بً ٖبض الٍٗؼ وؤما وٍػ

اى في قهغ نٟغ لٗام مكهىعة ٖ ٣ِضث في الٍغ ُٖ  :هـ، ؤل٣ى ٧لمت ظاء ٞحها3411ً "الؿلُٟت" 

الؿلُٟت الخ٣ّت هي اإلاىهج الظي ٌؿخمّض ؤخ٩امه مً ٦خاب هللا وؾّىت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص، وهي بظل٪ "

بإ اإلاىهج الؿلٟي.." زم ٢ا٫ هم، ؤو جبىاه بٌٗ ؤصُٖاء بجّ لِه٤ بها مً تُ
ُ
: جسغط ًٖ ٧ل ما ؤ

 ما ال ًدخمل، مً ٦ظب 
 
 وبهخاها

 
ل ػوعا م، الظي ُخّمِ "وإًًاح الخ٣اث٤ ججاه هظا اإلاىهج ال٣ٍى

ىا  حرها" زم ٢ا٫" "بزىاوي ال٨غام: بهّ ت، ٧الخ٨ٟحر والٛلى وؤلاعهاب ٚو وؤباَُل ومٟاهُم مٛلَى

م، ولً جد -بةطن هللا-ها٦ض ل٨م ٖلى ؤّن هظه الضولت ؾخٓل  ُض مّخبٗت للمىهج الؿلٟي ال٣ٍى

 ".ٖىه ولً جدىاػ٫ 

غ الخاعظُت الؿٗىصي، ص. ٖاص٫ الجبحر، ٞله ٧لمت مكهىعة جم جضاولها والخٗل٤ُ  وؤما وٍػ

ٖلحها ب٨ثرة في قب٩اث الخىانل، خحن ؾئل ًٖ وؿبت ؤٞٗا٫ جىُٓم الضولت بلى ؤلاؾالم، ول٨ً 

                                                           

ض، صحُفت الحُاة، العذد ) 69  (17190ظلمان بً عبذ العٍض
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غ ن له زلُٟت وؾُا٢اث و٢هت ؤخب ؤ ،هظا الؿاا٫ الظي وّظهه طل٪ الصخافي بلى الىٍػ

 ؤٖغيها ٖلى ال٣اعت ٧ي ًخهىع صالالث طل٪ الؿاا٫.

٤ خماؾت اؾمه: مىسخى ؾحراهخىهُى 
ّ
، (Musa Cerantonio) جبخضت ال٣هت بكاب ًخضٞ

دمل الجيؿُت ألاؾترالُت، ول٨ً والضه مً ؤنل 3985وهى مىلىص في ملبىعن ٖام  م، ٍو

مغه آهظا٥ 2442م بًُالي، وؤمه بًغلىضًت، وهما ٧ازىل٨ُُان مخمؿ٩ان، وؤؾلم مىسخى ٖا م، ٖو

ىاث 37) م ٧ىهه ماػا٫ في ؤواثل الٗكٍغ ، زم ناع له وكاٍ بؾالمي واؾ٘ في ملبىعن، بٚغ
 
( ٖاما

الم ش وؤلٖا  .بؿبب بم٩اهُاجه في الخضًض الجماهحري الجظاب، زم صعاؾخه في الخاٍع

ىهم وؤّجهم
ّ
هم  زم م٘ الشىعة الكامُت اإلاباع٦ت ازخ٠ُ ٣ٖله جىُٓم الضولت، وؤٚىوه بٛل

غث ٖلُه هي "٨ٞغة الخالٞت" ٣ٞض ٧ان له 
ّ
خي، و٧اهذ ؤ٦ثر ٨ٞغة ؤز اإلامشلىن للترار الؿجي الخاٍع

 
 
سُت الؿاب٣ت، بل وط٦غ ؤّن ًٞاثُت بؾالمُت اؾدبٗضجه ؾاب٣ا اهخمام بها ؤزىاء ٢غاءجه الخاٍع

 .بؿبب بقاعاجه اإلاخٗضصة إلاىيٕى الخالٞت

٘ اؾم الخال  ه مجّغص قٗاعاجُت و٢ض جىّهم نض٢ُت الخىُٓم في ٞع
ّ
ً ؤه

ّ
ٞت، ولم ًخُٟ

٣ها  لالؾخ٣ُاب والخجىُض، وؤّن الخالٞت الظي ظاء مضخها في الكٕغ لِـ هظا مٗىاها وال ٍَغ

ما الخالٞت ج٩ىن بكىعي وعيا وازخُاع ألامت، ال باهٟغاص َاثٟت وج٨ٟحرها لٛحرها 
ّ
، وإه

 
ؤنال

ضع ألا٢اعب!  ما هظا ؤ٢بذ صع٧اث اإلال٪ واؾدباخت صمائهم وؤمىالهم وهضم اإلاؿاظض ٚو
ّ
وإه

اؾت واؾدئها٫ اإلاىاٞـ الؿُاسخي  .الجبري الظي ًخىّؾل الٛلى لخدهُل الٍغ

ًّ "ؾحراهخىهُى" وخماؾخه اإلاخض٣ٞت  وعبما ٧اهذ هظه ال٣ابلُت لئلٚىاء بؿبب خضازت ؾ

٠ قب٨ت ٖال٢اجه 
ّ
ُت، ل٨ً الظي و٢٘ ؤّن "ؾحراهخىهُى" ْو وي٠ٗ زبرجه بالٗلىم الكٖغ

ت في اؾترالُا، وخماؾخه اإلاخض٣ٞتالكبابُت  في ججىُض ألاجبإ اإلا٣اجلحن ٖلى ألاعى،  ،الضٍٖى

 مً املخخهحن 
 
 الضٖاًت لهالر جىُٓم الضولت، بل ووظضث ٖضصا

ّ
ً الكب٨ُحن، وبض واإلاىانٍغ
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ه ؤوكِ وؤ٢ضع الصخهُاث الضًيُت في ؤؾترالُا في حٗبئت 
ّ
الٛغبُحن طوي الهلت ًهٟىهه بإه

 .لر جىُٓم الضولتوججىُض الكباب لها

وإلاا قٗغ "ؾحراهخىهُى" بسُغ ٖلُه في ؤؾترالُا، ٚاصعها صون ؤن ٌٗلم ؤخض ؤًً هى؟ وفي 

ه ونل بلى ؤعى 2434مُل٘ ًىلُى 
ّ
تر ؤه م ؤٖلً "ؾحراهخىهُى" ٖلى خؿابه الصخصخي بخٍى

 Al-Hamdulillah I have arrived in the land of khilafah" الخالٞت في الكام، خُض ٦خب:

in Ash-sham"( مغه خُجها  29، ٖو
 
 .( ٖاما

الم ًٖ   في وؾاثل ؤلٖا
 
ول٨ً الؿلُاث الٟلبُيُت ٞاظإث اإلاخابٗحن، خُض ؤٖلىذ الخ٣ا

ه لم ًظهب للكام خُجها، وجمذ بٖاصجه 
ّ
، وجبّحن ؤه

 
ال٣بٌ ٖلُه في ؾِبى، وؤْهغجه مهّىعا

ٞغِط ٖىه ول٨ً نىصع ظىاػ ؾٟغه
ُ
 .ألؾترالُا، زم ؤ

 ٖلى 2434ء، ؤي في ؤوازغ ٖام وفي هظه ألازىا
 
م ووص" م٨ّبا م، ٧ان الصخٟي ال٨ىضي "ظٍغ

غ صخٟي مُّى٫ ًٖ  غ بالظهاب للٗغا١ والكام ل٨خابت ج٣ٍغ
ّ
صعاؾت جىُٓم الضولت، وإلاا ٨ٞ

٣ت ؤزغي، وهي الخىانل م٘ ؤههاع  الخىُٓم ٖض٫ ًٖ طل٪ بؿبب قّضة الخُغ ألامجي بلى ٍَغ

ا، وألظ م ووص" بلى اؾترالُا ولىضن والخ٣ى بٗضص الخىُٓم زاعط الٗغا١ وؾىٍع ل طل٪ ؾاٞغ "ظٍغ

مً ؤههاع الخىُٓم، و٧ان ؤ٦ثر مً ؤزظ ٖىه اإلاٗلىماث وؤزو مً ه٣ل ٖىه الخهىعاث ٦ما 

م ووص" هٟؿه هى هظا الكاب "مىسخى ؾحراهخىهُى"، خُض الخ٣ى به في  ،ًظ٦غ الصخٟي "ظٍغ

مغ ؾحراهخىهُى آهظا٥ )2434هىٞمبر    (14( ؤو )29م، ٖو
 
 .ٖاما

٨ُت اإلاكهىعة "طا  م ووص" حُُٛخه هظه في املجلت ألامٍغ زم بٗض بًٗت ؤقهغ وكغ "ظٍغ

ض صاٖل؟( في ٖضص ماعؽ   مً 2435ؤجالهدُ٪"، بٗىىان )ماطا جٍغ
 
غ ؤخضر قِئا م، وهظا الخ٣ٍغ

ه ؤخض 
ّ
 في بزباث ؤنالت جىُٓم الضولت وؤه

 
 مباقغا

 
 وحجاظا

 
 واضخا

 
الجض٫ ألّن ُٞه بنغاعا

م ووص" طاجه ط٦غ الخٟؿح ه "خغ٦ت بؾالمُت نمُمت"، ختى ؤّن "ظٍغ
ّ
راث اإلاٗخبرة لئلؾالم، وؤه
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تر مً ٢بل ؤههاع جىُٓم الضولت  ه إلاا وكغ هظه الخُُٛت ٦ثر بٖاصة وكغها ٖلى جٍى
ّ
ًٖ هٟؿه ؤه

 بها
 
 .خٟاوة

غ 2436زم بٗض طل٪، في ماجمغ مُىهُش لؤلمً، في ٞبراًغ  ه لىٍػ م، ٧ان ؤو٫ ؾاا٫ ُوّظِ

م ووص" الخ  مً م٣الت "ٍٚغ
 
اعظُت الؿٗىصي ٖاص٫ الجبحر، هى مً بٖالمي ا٢خ٠ُ ا٢خباؾا

ه اظخظب 
ّ
، صخُذ ؤه

 
حها" "الخ٣ُ٣ت ؤّن جىُٓم الضولت بؾالمي، وإؾالمي جماما اإلاكاع لها ٞو

لمُت لئلؾالم"، زم  مٗخىهحن وهىاة مٛامغة، ول٨ّىه مؿخمّض مً جٟؿحراث مخماؾ٨ت بل ٖو

غ الخٗل  .٤َُلب مً الىٍػ

غ ؤن ٢ا٫ ىن ٌؿٗىن الزخُاٞه، صاٖل ًم٨ً " :٩ٞان مً ظىاب الىٍػ ٧ل صًً ُٞه مىدٞغ

ت، ؤلم ًدملىا الّهلُب؟!  (KKK) اٖخباعها بؾالمُت بال٣ضع الظي ًم٨ً اٖخباع خغ٦ت مؿُدُّ

ؤلم ًٟٗلىا ٧ل شخيء باؾم الّضًً واإلاؿُذ؟! ؤلِؿىا ٌٗخ٣ضون ؤّن اإلاؿُذ ًإمغهم بخهُٟت و٢خل 

 ؤن ٣ًى٫ ؤّن خغ٦تؤولئ٪ 
 
٣ي؟! هل ٌؿخُُ٘ اإلاغء خ٣ا ً مً ؤنل ؤٍٞغ حٗخبر  (kkk) اإلاىدضٍع

اث ؤزغي ًم٨ً للمغء ؤن ٌكحر بلحها، هىا٥ مجاػع ؤزغي  مت مؿُدُت؟! وهىا٥ مجمٖى
ّ
مىٓ

 مً ٚحر اإلاؿُدُحن! وهىا٥ ؤشخام ٦هاالء 
 
ت ٨ِبذ باؾم نُاهت بلضان ومىا٤َ لخ٩ىن ه٣ُّ اعجُ

 ؤشخام مشل هاالء في في الضًاهت الحهىصًت 
 
يَؿبىن بلى الحهىصًت، وهىا٥ ؤًًا هم ال ًُ ول٨جّ

دَؿبىن ٖلى الهىضوؾُت، وؤي شخو ًّضعي ؤن صاٖل بؾالمُت ٞهى  الهىضوؾُت وال ًُ

 . 74"ؾاطط

٩ا،  (kkk) وخغ٦ت ت في ؤمٍغ ت مخُٞغ غ هي خغ٦ت ههغاهُت ًمُيُت ٖىهٍغ التي ؤقاع لها الىٍػ

، ومّغث بخدىالث حٗخ٣ض جٟى١ الٗغ١ ألابٌُ، وحٗا
 
ىا ًّ ً وج٣خل ألاٞاع٢ت جض صي اإلاهاظٍغ

ع ٖضصهم في ٖام  ّضِ
ُ
سُت، و٢  .( ًٖى8444م بما ٣ًاعب )2432جاٍع

                                                           

ت ميشىس في:  70  http://www.albawabaeg.comهص اليلمت باللغت الاهجلحًز
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م ووص" و٢٘ ضخُت جإزحر الكاب  وألاهم ؤن ًالخٔ ال٣اعت ٠ُ٦ ؤّن الصخافي ال٨ىضي "ظٍغ

ة في الكام بؿبب الاؾترالي اإلاخدمـ "ؾحراهخىهُى"، وؾحراهخىهُى بضوعه و٢٘ جدذ جإزحر الٛال 

ىاء بلى الجض٫ الصخٟي الٛغبي ختى اؾُخسِضم  مخاظغتهم بمؿإلت "الخالٞت"، زم اهخ٣ل هظا إٚل

ُت للٛالة
ّ
غ الخاعظُت الؿٗىصي، خى٫ ألانالت الؿي  .في مجاصلت وٍػ

غ الكاون ؤلاؾالمُت الكُش نالر آ٫ الكُش ٣ٞض ٢ا٫ في خىاع مٗه  ه مً " :وؤما وٍػ بهّ

وهدً ال ه٣غ هظه -ٖل( البً جُمُت، ؤو للضٖىة الؿلُٟت، ؤو إلاا ٌؿمىهه الخُإ ؤن ًيؿب )صا

ًّ ال٣غآن والؿىت  -الدؿمُت  مً هىا٥، ل٨
 
 مً هىا، وه٣ال

 
الضٖىة الىهابُت، هم ًإزظون ه٣ال

لماء الضٖىة ؤلانالخُت للكُش  مجهم بغاء، و٦ظل٪ الؿلُٟت مجهم بغاء، وابً جُمُت مجهم بغاء، ٖو

، مجهم بغاء دمحم بً ٖبضالىهاب
 
 ".وجالمظجه، والضٖىة ؤلانالخُت في الٗالم ؤًًا

ض  ًالخٔ ال٣اعت بك٩ل واضر في لٛت اإلاؿاولحن الؿٗىصًحن الخغم الٓاهغ ٖلى ججٍغ

اط وجىجغ يض مً  سُت، بل ْهغ في زُابهم اهٖؼ ُت والؿلُٟت والخاٍع الٛلى مً ؤؾاهُضه الكٖغ

ُت للٛالة، وهظا مؿل٪ ً
ّ
ُت الؿي م اإلاكغٖو

ّ
خٗا٦ـ بهىعة ملمىؾت م٘ اإلاؿل٪ الظي ٌؿل

الم ؤلاًغاوي وإٖالم الٛالة( في جإ٦ُض ؤنالت الٛلى  الم اللُبرالي وؤلٖا ازخاعه الشالزت )ؤلٖا

 .وامخضاصًخه الترازُت في ٣ٞه ؤهل الؿىت وؤثمتهم

الم اللُبرالي وزُاب اإلاؿاولحن الؿٗىصًحن ًمشل  والخ٣ُ٣ت ؤّن هظه اإلاٟاع٢ت بحن ؤلٖا

الم اللُبرالي الضازلي ًؼّوص الخُاب الخاعجي باليؿبت ل ، ٞاإٖل
 
 لم ؤٞهم ؤبٗاصه ظُضا

 
ي لٛؼا

ه ًخًّمً في طاجه 
ّ
اإلاٗاصي باإلاؿدىضاث ال٩اُٞت إلصاهت الىٓام الؿُاسخي الؿٗىصي، ٦ما ؤه

 
 
 للٛغب ٖلى الىٓام الؿُاسخي الؿٗىصي، ٞالىٓام الؿُاسخي الؿٗىصي ٌٗلً صوما

 
ًا جدٍغ

يصخئ ظامٗاث بؾالمُت جضعؽ  اٖتزاػه بهلخه بضٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب والؿلُٟت، ٍو

م 
َ
ُت ٣ًغع قُىر هظه الجامٗاث ٖلى الُالب ٦خب ؤهل الؿىت، ٞةطا ٢ُل للٗال الٗلىم الكٖغ
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بك٩ل مخ٨غع هظه ال٨خب واإلاهاصع والترار هي ؾبب الجغاثم وؾٟ٪ الضماء ٞةّن هظا ؾ٩ُىن 

 يّض الىٓام هٟؿ
 
ًا ه، ؤم ؤهىا هىا ؤمام الخالت التي ؾماها مال٪ بً هبي في الجهاًت جدٍغ

ىّعٍِ"؟
ُ
خامي اإلا

ُ
 "امل

ت خا٫، حهمجي  ًّ ت زانت-ٖلى ؤ ُّ ه لِـ اإلاغاص هاهىا الاخخجاط  -ب٨ُٟ
ّ
ض الخىبُه بلى ؤه

ّ
ؤن ؤئ٦

ُت ب٨الم اإلالى٥ والىػعاء دخج له ختى ب٨الم ؤثمت الضًً ال٨باع  ،للخ٣اث٤ الكٖغ ًُ ٞةّن الخ٤ ال 

دَخّج للخ٤ بالضلُل، وهظه الظًً ظم ًُ ، ٠ُ٨ٞ بمً صوجهم؟! وإهما  ت الىٕع
ّ
ٗىا ٖم٤ الٗلم وص٢

ه لِـ 
ّ
ما ؤخببذ الخإ٦ُض ٖلحها بهىعة قضًضة الىيىح، ٦ما ؤه

ّ
ت، وإه ُّ مؿإلت مىهجُت بضه

٘ ٖجها الىبالء
ّ
 .اإلا٣هىص اإلاؼاًضة ٖلى جمشُل اإلاى٠٢ الغؾمي ٞهظه ؤؾالُب ًتٞر

ما ٧ان الٛغى مً ٣ٖض 
ّ
ه ال  وإه

ّ
الم اللُبرالي بإه هظه ال٣ٟغة ؤن هىّضر إلاً ًسصخى بعهاب ؤلٖا

صّخت الؾخُالتهم ٖلُ٪ بإّن مؿل٨هم ًمشل اإلاى٠٢ الغؾمي، ٞدظاع ؤن تهضي جغار ؤهل 

 ؤّن مً ًسال٠ هظا ٞهى ًسال٠ ؾُاؾت 
 
الم اللُبرالي جىهما الؿّىت للٛالة جدذ يِٛ ؤلٖا

 الضولت و٢ض ًخٗغى للمؿاءلت والخُغ!

 

- : 

الم اللُبرالي، ٠ُ٨ٞ ًخإزغ  ب للٛلى ال ًخاب٘ ؤلٖا
َ
ؿخ٣ُ

ُ
٢ض ٣ًى٫ مٗترى: ول٨ً الكاب اإلا

سُت للٛالة؟ ُت الخاٍع الم اللُبرالي ٖلى ٖم٤ الكٖغ  بخإ٦ُض ؤلٖا

اث اإلاؿتهل٪  تراى بال بدبضًض الُٛىم ًٖ جىٖى الجهاجي للخُاب وال ًم٨ً مىا٢كت هظا الٖا

المي  .ؤلٖا
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 هىا٥ الكاب الخاثغ الظي لم ًدؿم بٗض ٢غاعه، ٞالٗلماء ٣ًىلىن له بن الٛالة 
 
ٞبضاًت

ىن قاطون ًٖ جغار ؤهل الؿىت، والٛالة ٣ًىلىن له بجهم هم اإلامشلىن الىمىطظُىن  مىدٞغ

الم اللُب دت الكاب الخاثغ اإلاترصص لِـ بُجها وبحن ؤلٖا رالي خىاظؼ، لترار ؤهل الؿىت، وقٍغ

الم اللُبرالي اإلاخىالُت ٖلى ؤن الٛالة هم  ولظل٪ ٞدحن ًغي هظا الكاب الخاثغ جإ٦ُضاث ؤلٖا

ألاظغؤ وألاشج٘ في جُب٤ُ جغار ؤهل الؿىت، ٞةن هظه الكهاصاث ج٣ّىي ٢لبه ٖلى اإلاُل للٛالة، 

الم اللُبرالي ببٌٗ ؤنُٟاثه مً  اإلاىدؿبحن للضٖىة و  الٗلم وبسانٍت خحن ٌؿخٗحُن ؤلٖا

الم بظاث هظا اإلاؿل٪  .ُٞخدضزىن في ؤلٖا

الم اللُبرالي  المي آلاباء وألاهالي، ٞةطا عؤوا ؤلٖا ٦ما ؤّن مً اإلاؿتهل٨حن الجهاثُحن للخُاب ؤلٖا

 ومؿاء  ؤّن هاالء الٛالة ناص٢ىن ًُّب٣ىن ما ٢غئوا في ال٣ُٗضة وال٣ٟه وابً 
 
ض لهم نبدا

ّ
ًا٦

الي الكٗىع بًال٫ هاالء الكباب الٛالة، وقٗغوا ؤّن جُمُت الخ، ي٠ٗ في ٢لىب هاالء ألاه

! ولّٗل هظه ؤزُغ آلازاع، ألّجها 
 
 اٖخ٣اصًا

 
 صًيُا

 
الخُغ ٖلحهم ؾُاسخي ؤمجي ٣ِٞ، ولِـ اهدغاٞا

حؿاهم في نىاٖت ز٣اٞت مجخمُٗت مدؿامدت ججاه الٛلى باٖخباعه مجغص زالٝ ؾُاسخي ال 

، وؤهٟظ الٗىانغ في حٛظًت الٛل
 
 صًيُا

 
 .ى نىاٖت اإلاىار املجخمعي اإلاؿاهضزلال

الم الٗالمي  ٦ما ؤّن الٛالة ؤهٟؿهم، مً زال٫ ما ًٓهغ مً ميكىعاتهم، ًخابٗىن ؤلٖا

لى ؾبُل اإلاشا٫ ٟٞي مجلت "صاب٤"  ٣خُٟىن مىه ما ٌكهض لهم، ٖو املجلت -وؤلا٢لُمي ب٨شاٞت، ٍو

ت زابخت في ٧ل ٖضص مً ؤٖضاص املجلت  -الغؾمُت لخىُٓم الضولت اؾمها )مً ٧لماث الٗضو( ػاٍو

الم اإلاٗاصي بدُض جشبذ صٖاواهم، باٖخباعها  باعاث مً ؤلٖا ٣ًخبؿىن ٞحها ٧ل مّغة ٧لماث ٖو

سُت هي  ُتهم الخاٍع "ب٢غاع زهم"، ومشل هظه ال٨خاباث اللُبرالُت في جإ٦ُض ؤنالت الٛالة وقٖغ

المي للٛالة  .ماصة ج٣٘ في ال٣لب مً هظا الاهخمام ؤلٖا
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سُت للٛلى: ٣ًّىي ٢لب  ؤّن  والخالصت: ُت الخاٍع الم اللُبرالي في جإ٦ُض الكٖغ زُاب ؤلٖا

ٟخذ اؾُىاهاث  ل٨ؼ الكاب الخاثغ لخؿم ٢غاعه باججاههم، ٍو الٛالة ٖلى باَلهم، ٍو

٨ؿغ ٢لب اإلاهلر املجتهض لضخغ الٛلى  .ألا٦سجحن املجخمعي الخخًان الٛلى، ٍو

: ما ؾب٤
 
الم ؤلاًغاوي به في  ومً ؤيغاع هظا الخُاب اللُبرالي ؤًًا بًًاخه مً اهخٟإ ؤلٖا

 .الخدٍغٌ يّض مجخمٗاث وصو٫ ؤهل الؿىت

 

- : 

 
 
ىا اٖخبرها ٞٗال

ّ
مىا الترار الؿجي للٛالة، واٞترى ؤه

ّ
٢ض ٣ًى٫ ؤخض اللُبرالُحن: وَهْب ؤهىا ؾل

 ل٣ٟه ؤثمت الؿىت، ٩ٞان ماطا؟! وما 
 
ُت لهاالء ظغاثمهم جُب٣ُا الىػن الٗلمي وال٣ُمت اإلاٗٞغ

ش؟ ؟ ومً طا جغاه حهخم بهم و٦خاباتهم ال٣ضًمت الىا٢ٗت زاعط الخاٍع
 
 !ألاثمت ؤنال

ما 
ّ
وللجىاب ٖلى هظا الؿاا٫ لً هخدضر بُبُٗت الخا٫ ًٖ ٧امل الترار الؿجي، وإه

الم اللُبرالي حكٍغ٠ ظغاثم الٛلى بغبُها بهم  .ؾىيخسب شخهُاث ٦ثر في ؤلٖا

 ه٣غؤ الىػن الٗلمي لئلمام ابً جُمُت، ٞإمامىا إلًًاح وػهه زالزت َغ١: بما ؤّن 
 
صٖىا ؤوال

وٗغى زالنت ٖلمه وإبضاٖه، وهظا مخٗظع بط ال جدخمله خضوص هظه الىع٢ت بُبُٗت الخا٫، 

وإما ؤن هى٣ل قهاصاث ٖلماء ؤهل الؿّىت ٖلى ُٞدلخه وعّباهِخه، ول٨ً ٢ض ٌٗترى بٌٗ 

بإّن هظه قهاصاث مً الضازل الؿلٟي ٞهي مدل تهمت بالخدحز واملخاباة، ال٣غاء بال٣ى٫ 

٤ الشالض، وهى ٖغى زالنت لكهاصاث مً الخاعط الؿجي  .ولظل٪ ؾإلجإ بلى الٍُغ
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- : 

هىا٥ الُىم ما ٌؿمُه بٌٗ الباخشحن الٛغبُحن "َٟغة الضعاؾاث الٛغبُت ًٖ ابً جُمُت"، 

ىاو٫ ٖاّمت هظه الضعاؾاث ب٨شحر مً الاهبهاع والضهكت الخدلُالث اإلاّٗم٣ت البً جُمُت في وجد

٣ُت واإلاى٤ُ ألاعؾُي وفي مؿاثل الٗض٫ ؤلالهي و٢ىاٖض ٞهم الىو  ٍغ مؿاثل الٟلؿٟت ؤلٚا

ِ الًىء ب٨شاٞت زاّنت ٖلى بق٩الُت "اإلاىاػهت 
ّ
ٗاث ال٣ًاثُت ومٟهىم الضولت، وحؿل والدكَغ

 ًٖ بحن مُلب اإلا
 
شا٫ الكغعي للخالٞت وبحن الىا٢ُٗت الؿُاؾُت" ٖىض ابً جُمُت، ًٞال

 .ٖال٢خه بالٛؼو اإلاٛىلي واؾخجاباجه الٗلمُت والٗملُت لظل٪

:
 
( Bazzano,2015,p.106 و٢ض ؤقاع باخشىن ٚغبُىن بلى ٚؼاعة هظه الضعاؾاث )اهٓغ مشال

اث صوع اليكغ الٛغبُت بِبلُىظغاُٞاث م  ومدكاة بل ووكغث بٌٗ ٦بًر
 
ُا هّىٟت مىيٖى

 :
 
 ( Hoover, Oxford,2012خى٫ الضعاؾاث ألا٧اصًمُت الٛغبُت ًٖ ابً جُمُت )اهٓغ مشال

 م٘ "هجري الوؾذ" )
 
م(، 3919وبضاًت جل٪ الضعاؾاث اإلاىّؾٗت واملخّههت، ٧اهذ ٞغوؿُا

 م٘ "م٩اعي" )
 
ى م(، زم جهاٖضث هظه الضعاؾاث مىظ الشماهِىاث خت3976وؤهجلىؾا٦ؿىهُا

بلٛذ طعوتها في الدؿُٗىاث ومُل٘ ألالُٟت، في ٦بري ألا٧اصًمُاث الٛغبُت، ومجها وع٢ت 

غ" ًٖ الٗض٫ ؤلالهي 3983"ه٩ُىالؽ هحر" ) بُت ابً جُمُت، وصعاؾت "ص.ظىن هٞى م( ًٖ ججٍغ

ت ؤلازباث ٖىض الكُش )2442ٖىض ابً جُمُت ) م(، 2442م(، و"بابغ ظىهاوؿً" ًٖ هٍٓغ

ه البضًل، ومجهم مً 2445)و"ؤه٨ه ٞىن ٧ىظلجً"  م( ًٖ ه٣ض ابً جُمُت للمى٤ُ ومكغٖو

ىا بىعي" ) ؼ ٖلى الؿحرة الظاجُت للكُش مشل "٧اجٍغ
ّ
 م(.2443ع٦

ت البلج٩ُي   زم الاهجلحًز
 
وممً ؤ٦ثر مً جغظمت ههىم ابً جُمُت للٟغوؿُت زهىنا

ما٫ ٧ان لها م(، وهي ؤ3992ٖ"ص.ظحن مِكى"، وجغظمت خال١ ملخخهغ الغّص ٖلى اإلاى٣ُُحن )

 .خًىع وه٣اف
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ألّن  ،وال ٌؿٗجي هىا ؤن ؤه٣ل الكىاهض وؤجىؾ٘ في ٖغى هماطط ؤزغي مً هظه الضعاؾاث

 لهظه الضعاؾاث في وع٢ت 
 
طل٪ ًسغظىا ًٖ م٣هىص هظه الىع٢ت، ولظل٪ ٞؿإوكغ ٖغويا

ت، وهي وع٢ت هاظؼة، ٦خبتها واهتهُذ مجها، وؾإوكغها 
ّ
 .بٗض بًٗت ؤًام -بةطن هللا-مؿخ٣ل

ً طوي الخلُٟت  ، ٣ٞض ٦خب بٌٗ اإلا٨ٍٟغ
 
وؤما في الضازل ال٨ٟغي الٗغبي واملخال٠ مظهبُا

ت ج٨ُٟ٪ ابً جُمُت للمى٤ُ )الىعصي، مى٤ُ ابً زلضون، م ً 57الكُُٗت ًٖ ٖب٣ٍغ ( ٖو

بي )الُباَباجي،  حرها 348، 29هـ، م٧3199ىهه آًت في الٗلىم وؤلاخاَت والؿب٤ الخجٍغ (، ٚو

 .٦شحر

ت الظًً هاْغهم وظغث بِىه وبُجهم زُىب وؤما املخال  مً زهىمه ألاقٍٗغ
 
٠ مظهبُا

ت، ٣ٞض قهض له ٞئام مجهم بٗٓمت الخبّدغ في الٗلىم وحؿاًل الظ٧اء  وو٢ٗاث قامُت ومهٍغ

والصجاٖت والؼهض واؾخصىاثُت ال٣ضعاث وؤلام٩اهُاث، و٢ض ظم٘ هماطط مً هظه الكهاصاث 

هـ( في الغّص الىاٞغ، والكُش مغعي 842الضمك٣ي )٦شحر مً الٗلماء مشل ابً هانغ الضًً 

حرهم ٦شحر3411ال٨غمي )  .هـ( في الكهاصة الؼ٦ُت، ٚو

بت بةطن  ولِـ مً اإلاىاؾب ٖغى جٟانُل هظه اإلاىاص هىا، وؾإٖغيها في وع٢ت مؿخ٣لت ٢ٍغ

 .هللا

سُت واإلاٗانغة، مً  ٞةطا جإّمل الباخض زالنت هظه الكهاصاث مً الٛغب والكغ١، الخاٍع

إلاىا٤ٞ واملخال٠، زم ٢اعن طل٪ باإلاىا٠٢ املجاهُت لئلٖالم اللُبرالي في جٟؿحر الٛلى، ؤصع٥ ٦م ا

الم اللُبرالي للٛالة خحن ٣ًى٫  هي الخضمت التي ال ج٣ّضع بشمً والهضًت الٟازغة التي ٣ًضمها ؤلٖا

بت، بل ؤهخم جد ٍغ  وال اججاهاث َاعثت ٚو
 
 مىبىطا

 
 وال ٨ٞغا

 
بٗىن ٖمال٣ت لهم: ؤهخم لؿخم قظوطا

ت ٖلىمهم وؤٖمالهم  !ؤهل الؿىت الظًً ؤصهكىا الٛغب والكغ١ بٗب٣ٍغ

لمي  .ٞاهٓغ ٠ُ٦ ؤّن حؿلُم الٗمال١ ابً جُمُت لجغاثم الٛالة الؿُدُت هى اهخداع ؤمجي ٖو
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- : 

بي،3971َه خؿحن )ث  ومى٢ٗه ال٨ٟغي مٗغٝو مكهىع، وم٘  م(، هى ٖمُض ألاصب الخٍٛغ

ه في ٦خابه "ؤلىان" اإلايكىع ٖام )
ّ
 لضٖىة الكُش دمحم بً ٖبض 3958طل٪ ٞةه

 
م( وكغ ج٣ُُما

 :الىهاب ٢ا٫ ُٞه

غة الٗغب، ال ٌؿخُُ٘ ؤن حهمل خغ٦ت ٖىُٟت " الباخض ًٖ الخُاة ال٣ٗلُت وألاصبُت في ظٍؼ

الٗالم الخضًض في الكغ١ والٛغب،  وكإث ٞحها ؤزىاء ال٣غن الشامً ٖكغ، ٞلٟخذ بلحها

غة وخضها، بل في ٖال٢اتها باألمم  غ، ال في الجٍؼ ِ
ّ
وايُغجه ؤن حهخم بإمغها..، وؤزظث جاز

ألاوعبُت، هظه الخغ٦ت هي خغ٦ت الىهابُحن، التي ؤخضثها دمحم بً ٖبض الىهاب..، هظا اإلاظهب في 

ت بلى ؤلاؾالم الخالو  الى٣ّي اإلاُّهغ مً قىاثب الكغ٥ خ٣ُ٣ت ألامغ لِـ بال الضٖىة ال٣ٍى

حن اظخمٗىا  والىزيُت، هى الضٖىة بلى ؤلاؾالم ٦ما ظاء به الىبي ملسو هيلع هللا ىلص..، ولىال ؤّن التر٥ واإلاهٍغ

ٖلى خغب هظا اإلاظهب، وخاعبىه في صاعه ب٣ىي وؤؾلخت ال ٖهض ألهل الباصًت بها، ل٩ان مً 

ض هظا اإلاظهب ٧لمت ا  ؤن ًىّخِ
 
لٗغب في ال٣غن الشاوي ٖكغ والشالض ٖكغ للهجغة، اإلاغظّى ظضا

هم في ال٣غن ألاو٫  َض ْهىُع ؤلاؾالم ٧لمتَ  .73"٦ما وخَّ

ت 3911وؤنل هظا الٟهل في ال٨خاب م٣الت وكغها في الهال٫ 
ّ
ل٘ ٖلحها في املجل

ّ
م، ولم ؤَ

اإلا٣الت وإهما ه٣لذ مً ٦خابه اإلاظ٧ىع ومً ؤٖماله ال٩املت، وؤزبروي بٌٗ ؤهل الخبرة ؤّن هظه 

ل٘ ٖلحها
ّ
، ولم ؤَ

 
 مٟغصة

 
 .َبٗذ ؤًًا

                                                           

-6/425. وُمعاد وشٍش في ألاعماٌ الياملت لطه حعحن: 45-43م، ص1958طه حعحن، ألىان، داس املعاسف،  71

427 
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م(، ؤخض ؤٚؼع ٞغؾان الخُاة ألاصبُت 3964اإلا٨ٟغ ألاصًب ألاقهغ ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص )

 ٖلى 
 
َحر بغوح ؤصبُت، ولِـ مدؿىبا  في ٖهغه، وؤ٦ثر مً ال٨خابت في ٢ًاًا ال٨ٟغ والّؿِ

 
بهخاظا

 لضٖىة الكُش
 
دمحم بً ٖبض الىهاب في ٦خابه "ؤلاؾالم  الاججاهاث الؿلُٟت، و٢ض ٖغى ج٣ُُما

ً" اإلايكىع ٖام ) م(، اٖخبرها ُٞه خغ٦ت "جهًت" ؤؾب٤ مً ٚحرها، ٢ا٫ 3954في ال٣غن الٗكٍغ

 :ُٞه

غة الٗغبُت " الجهًت في مهغ بضؤث ٖىض ؤواثل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ول٨جها بضؤث في الجٍؼ

يؿب ل لكُش دمحم بً ٖبض الىهاب..، ولم ٢بل طل٪ بىدى ؾخحن ؾىت، بالضٖىة الىهابُت التي جُ

غة الٗغبُت، وال في ؤعظاء الٗالم ؤلاؾالمي مً  ا في الجٍؼ
 
جظهب نُدت ابً ٖبض الىهاب ٖبش

ِبٗه ٦شحر مً الُدّجاط وُػّواع الدجاػ، وؾغث حٗالُمه بلى الهىض  مكغ٢ه بلى مٛغبه، ٣ٞض جَ

حرها مً ألا٢ُاع الىاثُت  .72"والٗغا١ والؿىصان ٚو

ل الخضاسي للترار مىظ الشماهِىاث، دمحم اإلا٨ٟغ  الخضاسي اإلاٛغبي، وؤبغػ عّواص صعاؾاث الخإٍو

م(، له عؤي مكهىع في مى٢٘ صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب في 2434ٖابض الجابغي )ث

ش الٗغبي اإلاٗانغ، ٟٞي جهاًت الشماهِىاث اإلاُالصًت صاع خىاع قهحر بحن "ص.خؿً خىٟي" و  الخاٍع

 في ٦خاب بٗىىان "خىاع اإلاكغ١ "ص.دمحم ٖاب
 
ِكغث الخ٣ا

ُ
ض الجابغي" في ق٩ل خل٣اث و

 3994واإلاٛغب")
 
 :م(، و٧ان مما ظاء في هظا الخىاع ؤن وكغ خؿً خىٟي ٢اثال

غوؿا، ألاولى: جدُت للشىعة الٟغوؿُت " ؤوّص ؤن ؤزّهو آزغ خل٣خحن للٗالم الٗغبي ٞو

ت الشا  مىا في الاخخٟا٫ بظ٦غاها اإلااثٍى
 
زم مطخى ص. خىٟي ًظ٦غ قىاهض ؤزغ  . 71"هُت...مكاع٦ت

 .الشىعة الٟغوؿُت في بلهام الٗغب الجهًت

                                                           

ً، ميشىس طمً ألاعماٌ الياملت له، ص:  72  6/290عباط العلاد، إلاظالم في اللشن العشٍش

 106حىاس املششق واملغشب، ص 73
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 :زم جدذ ٖىىان: "ال هضًً لها بل للخغ٦ت الىهابُت" عّص ٖلُه ص.دمحم ٖابض الجابغي ٢اثال

ش، هي ؤّن الخغ٦ت التي ٧ان لها نضي واؾ٘ في ظمُ٘ ؤ٢ُاع " الخ٣ُ٣ت التي ًمّضها بها الخاٍع

لٗغبي، و٧ان لها خًىع ٞٗلي في ٦شحر مجها، هي الخغ٦ت الىهابُت التي ٢امذ ٢بل الشىعة الٗالم ا

الٟغوؿُت بازيخحن وؤعبٗحن ؾىت، وال هبالٜ بطا ٢لىا بّن جإزحر الخغ٦ت الىهابُت في الٗالم الٗغبي 

بما ػمً الشىعة الٟغوؿُت، ٧ان ًًاهي جإزحر هظه الشىعة الٟغوؿُت في ألا٢ُاع ألاوعوبُت، بل لغ 

 .74"٧ان ؤ٢ىي 

، واإلاغاص الخمشُل
 
 .وللجابغي بقاعاث ؤزغي خى٫ اإلاىيٕى ؤًًا

ومً ؤقهغ آباء ال٣غاءة الخضازُت لئلؾالم في ألا٧اصًمُا الٛغبُت، اإلا٨ٟغ البا٦ؿخاوي طاج٘ 

 3988الهِذ بُجهم "ًٞل الغخمً" )ث
 
م(، و٢ض صّعؽ في ؤإلا٘ الجامٗاث الٛغبُت، مبخضؤ

ُاه الجه الخضازُت لئلؾالم ؤيغمذ يضه مماوٗاث اظخماُٖت بجامٗت صوعهام ببًر ُا، وجإٍو

ناعمت ونلذ بلى اإلآاهغاث يضه في با٦ؿخان في الؿخِىاث، وظغث ٖلُه زُىب ؾُاؾُت، 

٩ا، وله خًىع الٞذ في الضعاؾاث الٛغبُت ًٖ  ٞاؾخ٣غ في الخضَعـ بجامٗت ق٩ُاٚى بإمٍغ

عاث والا٢خباؾاث ٖىه، ومً ٦خبه ؤلاؾالم، ونضعث ٖىه صعاؾاث مؿخ٣لت، ؤّما ؤلاقا

ٞإْىه ًخٗظع بخهائها، وهظا الخًىع وألايىاء الٛغبُت  ،وم٣االجه، في ألا٧اصًمُا الٛغبُت

، ٞما ِؾّغ هظه الٗىاًت الٛغبُت 
 
لى ؤَغوخاجه لم ًخطر لي جٟؿحرها ظُضا ُت ٖلُه ٖو

ّ
اإلاؿل

 الكضًضة بًٟل الغخمً؟

آعاثه ؤن َغح وظىص ٖال٢ت بحن صٖىة الكُش  واإلاغاص ؤّن "ًٞل الغخمً" هظا ٧ان مً يمً

 
 
 Fazlur Rahman, Islam, p.196) دمحم بً ٖبض الىهاب والخضازت ؤلاؾالمُت باٖخباعها بعهانا

ff.) "٩ي "ص. صوهالض بحري ، بل بّن مً الضعاؾاث اإلاؿخ٣لت ًٖ "ًٞل الغخمً" ؤَغوخت ألامٍغ

                                                           

 114-112ملغشب، صالجابشي، حىاس املششق وا 74
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غِظمذ للٗغبُت )3994للض٦خىعاه )
ُ
ْهىع الخغ٦ت و٢ا٫ ٞحها اإلاال٠: "م(، 2434م(، و٢ض ج

ت ؤلاؾالمُت ها في ؤؾاؽ الخضازٍى  .75"الىهابُت ونٟها "ًٞل الغخمً" بإجّ

غ اإلاغمى١ "مال٪ بً هبي" )
ّ
 ٧إقهغ م٨ٟغ ٖغبي ٖالج 3971-3945اإلا٨ٟ

 
ىٓغ بلُه ٖاصة ًُ م( 

بق٩الُت "الخًاعة"، وهى ٢ض ؤنضع ؤهم ٦خبه جدذ بَاع ٖام )ؾلؿلت مك٨الث الخًاعة(، 

اث ألازغي، ؾُما في و  خه في الخًاعة وم٣اعهتها بالىٍٓغ ٢ض نضعث صعاؾاث ٦شحرة ًٖ هٍٓغ

(: "مال٪ بً 
 
سُا  )وهي مغجبت هىا جاٍع

 
الىه٠ الشاوي مً الشماهِىاث اإلاُالصًت، ٞمً ال٨خب مشال

ىُت" ملخمض مٍٗغٌ وهي ؤَغوخت ؤ٧اصًمُت   .م3982هبي والاججاه الخًاعي في الخغ٦ت الَى

 .م3984خًاعة ٖىض مال٪ بً هبي" ملخمض الجٟاثغي َب٘ ٖام "مك٨الث ال

"الهغإ الخًاعي: صعاؾت جدلُلُت في ٞلؿٟت الخًاعة ٖىض مال٪ بً هبي" لكا٠ً ٩ٖاقت 

 .م3986

يب م٩اعم وهي  "اإلاهاصع الضًيُت والٟلؿُٟت في مى٠٢ مال٪ بً هبي مً الخًاعة" لٍؼ

 .م3986ؤَغوخت ؤ٧اصًمُت 

ل٪ بً هبي" لؿلُمان الخُُب وهى في ألانل ؤَغوخت ص٦خىعاة "ٞلؿٟت الخًاعة ٖىض ما

 .م3988ٖام 

ىبي" آلمىت حك٩ُى َب٘ ٖام   .م3989"مٟهىم الخًاعة ٖىض مال٪ بً هبي وآعهىلض جٍى

 .م3992"مال٪ بً هبي ومك٨الث الخًاعة" لؼ٧ي ؤخمض 

ىن وهي ؤَغوخت ؤ٧اصً ت باٍع خه في الخًاعة" لٟىٍػ مُت بجامٗت "مال٪ بً هبي: خُاجه وهٍٓغ

بٗذ ٖام   .م3991مدصجً َو

                                                           

 59دوهالذ بحري، إلاظالم والحذازت مً خالٌ هخاباث فظل الشحمً، الشبىت العشبُت، ص 75
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"ٞلؿٟت الخًاعة بحن مال٪ بً هبي وعوظُه ٚاعوصي" إلاؿٗىص بِٗل وهي ؤَغوخت ص٦خىعاه 

 .م2446

وهظه ٧لها ٦خب وؤَغوخاث ؤ٧اصًمُت، وؤما ألاوعا١ واإلا٣االث ال٣هحرة ًٖ جهىعاث 

 ٩ًاص ًخٗظع 
 
 .بخهائهاوجٟؿحراث مال٪ بً هبي إلق٩الُت الخًاعة ٨ٞشحرة ظضا

اث وجدلُالث مال٪ بً هبي إلق٩الُت  ٞةطا الخٔ ال٣اعت ٚؼاعة البدىر التي جضعؽ هٍٓغ

الخًاعة ؤصع٥ قضة اجها٫ هظا اإلا٨ٟغ بهظه ؤلاق٩الُت، ختى ؤّن بٌٗ الباخشحن ؤَل٤ ٖلُه 

 .ل٣ب "َبِب الخًاعة"

الكُش دمحم بً  وعبما ًخعجب ال٣اعت ؤّن هظا اإلا٨ٟغ الخًاعي "مال٪ بً هبي" لم ًظ٦غ صٖىة 

غة  ٘ صٖىة الكُش بلى ٞل٪ ال ؤًْ مً وكإ في الجٍؼ ٖبض الىهاب بالشىاء الٗام ٣ِٞ، بل ٞع

 .الٗغبُت طاتها ًًٗها في هظا اإلاىي٘، وزل٘ مال٪ ٖلى صٖىة الكُش دمحم هُاقحن الكمىر

غة الٗغبُت الظي حؿلِ ٖلُه الخًلُل .هل ًهض١ "الجُل الطخُت" . هل ًهض١ ابً الجٍؼ

. ؤّن مال٪ بً هبي ٧ان ٌٗخبر صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب .المي اللُبرالي َىا٫ ٣ٖىصؤلٖا

ى٣ِظ( وؤّجها )زمحرة الجهًت ؤلاؾالمُت(؟
ُ
 !)ُمعِجؼة( و ؤّجها هي )اإلا

٣ُه ألازحر "خّمىصة بً الؿاعي" ) م( الظي ٧ان 3998-3942خحن جدّضر مال٪ بً هبي ًٖ ٞع

لت في  ـ في ه٣اف الكإن الٗام الجؼاثغي ال٨ٟغي والؿُاسخي ٦ما ٣ًطخي مٗه اللُالي الٍُى باَع

 :عواها مال٪ بىٟؿه، ٢ا٫ مال٪ في عواًخه لبٌٗ جل٪ الل٣اءاث
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ىا ٖلى وجحرة واخضة في ؤهمها، وإن ٧ان لٟذ هٓغي بٌٗ الخدٟٔ ٖىض نض٣ًي " وظضث ؤهّ

ؤعاهما باليؿبت لئلنالح والىهابُت، ٧ان نض٣ًي ال ًيخٓغ مجهما اإلاعجؼاث، و٦ىذ 

 .76"معجؼجحن

ٞمال٪ بً هبي لم ٨ًً ًغي ؤن صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب خغ٦ت بنالخُت مك٩ىعة، 

ش ٖلى  سه الخاٍع
ّ
ؿُل ما لُ بل ٧ان ًغاها "معجؼة" مً قّضة اٞخخاهه ب٣ضعتها ٖلى الخُٛحر ٚو

٠
ّ
 .خ٣ُ٣ت وظىهغ ؤلاؾالم مً الترؾباث في خ٣بت ػمىُت ج٨ّضؽ ٞحها الخسل

مال٪ بلى الاججاه ؤلانالحي الجؼاثغي، نّىع صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب وخحن ؤقاع 

ى٣ِظ" ألخىا٫ الٗالم ؤلاؾالمي و٢ا٫: "
ُ
ه ٧ان في نىعة "اإلا ٦ىذ ؤهدؿب للُٝغ ؤلانالحي، ألهّ

ت لل٨ٟغة الىهابُت، التي ٦ىذ ؤعي ٞحها ُمى٣ِظ الٗالم  ل في هٓغي الهىعة الجؼاثٍغ
ّ
ًمش

 .77"ؤلاؾالمي

ى٣ِظ"؟ الخ٣ُ٣ت ل٨ً إلااط
ُ
 الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب في نىعة "اإلا

َ
ا نّىع مال٪ بً هبي صٖىة

ت" ٢اصعة ٖلى  ٍغ ت الىخُضة اإلاٗانغة التي جدمل "َا٢ت جدٍغ ؤّن مال٪ بً هبي ٧ان ًغي ؤّجها الغٍئ

اهدكا٫ الٗالم ؤلاؾالمي مً مىدضعاجه الخالُت، خُض ٣ًى٫ مال٪ بً هبي في ؾُا١ ؤخض 

خهبذ ه٨ظا مىاعة بقٗإ لل٨ٟغة "الىهابُت"، ٌٗجي في هٓغي ؾُُغة ال٨ٟغة ؾ" :جدلُالجه

غ الٗالم ؤلاؾالمي اإلاجهاع مىظ  ؤلاؾالمُت الىخُضة التي جهلر بما ٞحها مً َا٢ت مخدغ٦ت لخدٍغ

 .78"ؾ٣ٍى زالٞت بٛضاص

                                                           

 235مالً بً هبي، مزهشاث شاَذ لللشن، ص  76

 277مالً بً هبي، مزهشاث شاَذ لللشن، ص 77

 306مالً بً هبي، مزهشاث شاَذ لللشن، ص 78
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ؤو بدؿب حٗبحر آزغ إلاال٪، في ٦خاب آزغ له، اٖخبر ُٞه صٖىة الكُش دمحم جمل٪ اإلااصة 

ؾاؾُت التي ًم٨ً مجها نىاٖت بىاء الجهًت، ٦ما ٣ًى٫: "ال٨ٟغة الىهابُت، وهي التي ٧ان ألا 

 .79لبٗض الٗغبي والجهًت ؤلاؾالمُت"ظُلىا ًىٓغ بلحها ٖلى ؤّجها زمحرة ا

 في الخي الالجُجي بٟغوؿا ٣ٞا٫: "
 
ا ٧ان َالبا

ّ
ٞضٖىث في الخي الالجُجي و٧ان ًغوي وكاَه إلا

: لئلنالح، والىّهابُت، و 
 
الىخضة اإلاٛغبُت، ؤي للكٗاعاث املخخلٟت التي ٧اهذ حُٛي مٗجى واخضا

 .84")ؤلاؾالم(

ه ٧ان ٌٗخبر صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب هي 
ّ
حن: ألاو٫ ؤه َُ ٞخالخٔ في هظا الىو ُمُٗ

ما هى واخض مً صٖاتها مً 
ّ
ه مً ٍٞغ بعجابه بها ٧ان ٌٗخبر هٟؿه ٧إه

ّ
صٖىة لئلؾالم، والشاوي ؤه

ٍغ الاهبهاعقّضة   .الخماهي والخىاٚم ٞو

 .وإلاال٪ بً هبي بقاعاث ؤزغي ٦شحرة في ٦خبه ًٖ ٞغاصة صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب

ل مسؼوهه الٗلمي في باَعـ 
ّ
ت َبِب الخًاعة ال٣اصم مً الجؼاثغ والظي حك٩ هظه عٍئ

عِجؼة واإلاى٣ِظ وزمحرة ال
ُ
جهًت"، في الى٢ذ لضٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب بط ظٗلها "اإلا

غة الٗغبُت صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب وحهضحها  الم اللُبرالي في الجٍؼ ٠ ؤلٖا
ّ
الظي ٌٛل

 صع٧اث الٛلى الظي ونل بلى الٛضع باأل٢اعب وإخغا١ اإلاؿاظض ٖلى عئوؽ اإلاهلحن
ّ
 !ألخِ

غاى ومما ًيبػي الخًُٟ له في هظه ؤلاق٩الُت: ؤزغ "ال٨خب الىؾُُت" في ٞهم وجهّىع ؤٚ

 مً ٞخُان الٛلى لم ٣ًغؤ لئلمام ابً جُمُت 
 
 ؤّن ٦شحرا

 
وم٣انض ألاثمت في ٦خاباتهم، ٞخالخٔ مشال

ؤو لئلمام دمحم بً ٖبض الىهاب ابخضاء  ومباقغة، زم زغط بمشل هظه الاؾخيخاظاث الٛغاثبُت في 

ه ٢ض ٢غؤ ٦خب ابً جُمُت وابً ال٣ُم وابً ٦
ّ
٪ ٖلى طل٪ ؤه

ّ
ضل شحر ودمحم بً اؾخدال٫ الضماء، ٍو

                                                           

 31مالً بً هبي، مُالد مجخم ، ص 79

 228هبي، مزهشاث شاَذ لللشن، ص مالً بً  80
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ما 
ّ
ٖبض الىهاب وابً ؾٗضي وهدىهم مئحن ؤلٝى مً َالب الٗلم ولم ًسغظىا بمشل طل٪، وإه

ٖامت مً ًدبجى مً اإلابخضثحن والجها٫ مً ٞخُان الٛلى هظه ألا٩ٞاع ججضهم ٢غئوا ابً جُمُت 

بذ 
ّ
 مً هاالء ألاثمت، زم ع٦

 
ودمحم بً ٖبضالىهاب مً زال٫ ٦خب "وؾُُت" الخ٣ُذ ههىنا

ُه بهظه ال٨خب الىؾُُت  ل ٖو
ّ
، زم ناع هظا اإلابخضت بٗض ؤن حك٩

 
ا  مىدٞغ

 
 ٚالُا

 
 ٢خالُا

 
مىٓىعا

ؿ٣ِ اإلاٗلىماث ٚحر اإلاالثمت  ٣ًغؤ ٦خب هاالء ألاثمت بظل٪ اإلاىٓىع، ُٞلخ٣ِ طهىه ما ٌٗؼػه َو

 .بك٩ل ٖٟىي جل٣اجي، ًجخم٘ ُٞه اجبإ الًٓ والهىي الخٟي، ؤو ؤخضهما

 

- : 

خحن ٌُٗض الباخض اإلاىيىعي اؾخدًاع الهىعة الؿاب٣ت، ؤٖجي زىعة الضعاؾاث الٛغبُت 

ًٖ ٖلىم ومٗاٝع ابً جُمُت، في ؤقهغ ألا٧اصًمُاث الٛغبُت ال٨بري، والتي قملذ جدلُالجه في 

٘ و٢ىاٖض ٞهم الىو والؿُاؾت و٢ًاًا  بي الٟلؿٟت واإلاى٤ُ والدكَغ اإلاىهج اإلاٗغفي الخجٍغ

حرها ٖلى ٞغاصة  لم ال٨الم وال٣ٟه ٚو الخ، وقهاصاث املخالٟحن اإلاظهبُحن في الٟلؿٟت ٖو

ت  ً والخضازُحن وألاصباء ًٖ ٖب٣ٍغ ت ابً جُمُت، زم ٠ًًُ لظل٪ قهاصاث اإلا٨ٍٟغ ب٣ٍغ ٖو

م الٛالة الضٖىة ؤلانالخُت للكُش دمحم بً ٖبض الىهاب، زم ًً٘ بجىاع هظا ٧له ؾُدُت ظغاث

مً الٛضع باأل٢اعب وهضم اإلاؿاظض ٖلى اإلاهلحن والخٟجن والخبجر بىؾاثل الخ٣خُل والخٗظًب، 

ُت داث  ،م٘ الجهل اإلامؼوط باالؾخسٟاٝ ب٣ىاٖض الؿُاؾت الكٖغ زم ًً٘ ؤمام طل٪ الخهٍغ

ما هي جُب٤ُ ل٣ٟه ٖمال٣ت 
ّ
ؤهل املجاهُت اإلاخ٨غعة لئلٖالم اللُبرالي بإّن ظغاثم الٛالة هظه به

ض مخبٕر  الم الظي وي٘ هٟؿه ؾاعي بٍغ ه ؾُهاب بالخؿغة والٛبن ٖلى هظا ؤلٖا
ّ
الؿىت! ٞةه

 .ًيكغ صٖاوي الٛالة
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م ٧ل جل٪ الا٢خباؾاث الٗكىاثُت مً ال٣غآن واإلاهاصع الترازُت ٞةّن ؤّي صاعؽ  ٞبٚر

غؾمي مىيىعي ومىه٠ إلاىاص الٛالة ال ًم٨ً بال ؤن ًخٟاظإ بهظا الغبِ، ٩ٞلماث مخدضثهم ال

٨ثر ٞحها مً الاؾدكهاصاث  ت ٖلى: ال٩لماث ؤلاوكاثُت والسج٘ واإلاتراصٞاث ٍو ُّ الٗضهاوي مبي

ل  غ للهىع، وال ججًز ت ولِـ ٞحها اؾخضال٫ مبجي ٖلى جإنُل قغعي مىٓم، وال جدٍغ الكٍٗغ

م ٖلحها اليكُض وؤلازاعة بالهىع الهىلُىصًت،  ُّ زم وج٠ُُ٨ للى٢اج٘، وؤّما ؤلانضاعاث اإلاغثُت ُٞس

اء م٘ عؾاثل نىجُت في ٚاًت الهؼا٫  لىن ؤهٟؿهم وهم ٣ًخلىن ألابٍغ
ّ
ًهىع هاالء اإلاًل

 .والطخالت

با٢غة  ٠ُ٨ٞ باهلل ًغبِ هظا ال٠ًٗ والهكاقت وؤلاظغام الطخل ب٣ٟه ٞدى٫ ألاثمت ٖو

٣ُضة ؤهل الؿىت وؤثمت الؿل٠ الظًً ظمٗىا الٗلم والكهامت  الٗلماء في اإلاظاهب ألاعبٗت ٖو

؟وألازال   !١ والىٕع
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- ! 

 ٌكحر  -اإلاخدضر الغؾمي للٛالة–وم٩ىهاث زُاب الٗضهاوي 
 
مخ٨غعة بك٩ل ممل، ٞهى صوما

، الخ ٞاإلا٩ىن الىٟسخي في 
 
بلى ٦ثرة اظخمإ ألامم ٖلحهم، وؤّجهم مٓلىمىن، وؤّجهم ًيخهغون جباٖا

 .بُجهماالخُاب ؤ٦بر ب٨شحر مً اإلاُُٗاث الٗلمُت بل ال وؿبت 

٪ جدب٘ "الٗالم"
ّ
ضًً "الجاهل" خحن ج٣ى٫ له ؤه

ُ
٪ ج

ّ
ًّ ؤه ٞإهذ واهم! ؤهذ هاهىا  ،بن ٦ىذ جٓ

ىه مما ًساٝ مىه، وهى تهمت الاهٟغاص والجهل  !جاّمِ

 ًهٟىن الٛالة 
 
الم  اللُبرالي ؤّجهم صوما ومً الخىا٢ٌ الظي ال ًخى٠٢ في زُاب ؤلٖا

ت ٣ٞه بالجهل، زم ًهٟىجهم باجبإ جغار ؤهل ال ؿىت و٦خاب "اإلاٛجي" الظي هى مىؾٖى

خاوي قُش ؤلاؾالم وعؾاثل ؤلامام دمحم بً ٖبض الىهاب! بل ما  اإلاظاهب ألاعبٗت ألهل الؿىت ٞو

 !ؤ٦ثر ما ججض هظًً الىنٟحن في م٣الت واخضة

ما ؤيٗذ 
ّ
وهظا الخىا٢ٌ في الخىن٠ُ ٌكبه مً ٣ًى٫ لصخو ؤهذ ال حٗٝغ الىدى وإه

ه ما ٖلم٪ ٧له بما ٢اله و٢خ٪ في ٦خاب ؾِبٍى
ّ
اء وإه ! ؤو مً ٣ًى٫ آلزغ ؤهذ ظاهل في الٟحًز

ٗت  آًيكخاًً! هل هظا باهلل اتهام بالجهل! ال ؤصعي ٠ُ٦ ٣ًا٫ لصخو ؤهذ ظاهل في الكَغ

ىا 
ّ
وبىٟـ الى٢ذ ال حٗٝغ بال اإلاظاهب ألاعبٗت ألهل الؿىت وؤلامام ابً جُمُت! باهلل ٖلُ٪ صل

 !لغ٦ب ٖىضهٖلى ظاهل بهظه الهٟت هشجي ا

 هظا الخىا٢ٌ، ؤٖجي الخىا٢ٌ بحن 
 
الم اللُبرالي في جٟؿحره للٛلى ٨ًغع صوما واإلاغاص ؤّن ؤلٖا

ون٠ الٛالة بالجهل، زم ونٟهم باألزظ ًٖ ٦باع ألاثمت والٗلماء وال٣ٟهاء، الخىا٢ٌ بحن 

ش ٖمال٣ت الٗلم  حُٗحر الٛالة بٗضم الٗلم، زم حكٍغ٠ ؾُدُت الٛالة باؾخيؿاب جاٍع

 .نالح لهموؤلا 
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- : 

ُت  ض الٛلى بالكٖغ الم اللُبرالي هي جؼٍو باث مً الىاضر آلان ؤّن الىدُجت الجهاثُت لخُاب ؤلٖا

ب الكٗىع الٗام بكظوطه واهٟغاصه ومىبىطًخه، ول٨ً إلااطا ٣ً٘ طل٪؟ سُت وجظٍو  الخاٍع

الم اللُبرالي ٌكاع٥ ُٞه ّخاب مً زلُٟاث ٦شحرة وعهاهاث مخٟاوجت، وال  الخ٣ُ٣ت ؤّن ؤلٖا
ُ
٦

ما هى 
ّ
 الهىعة ال٩لُت، وإه

 
ب ؤنال ًم٨ً ويٗهم في ٞىهت باٖض واخض، ٞمجهم مً ال ٌؿخٖى

خظاء اإلاهىُت بلى الاهسغاٍ  ؼة الٚا ت، وج٣ىصه ٍٚغ ُت ال٨ٍٟغ ًبدض ًٖ مى٢٘ صازل جغوؽ الخٍغ

 وخًىع 
 
 بٖالمُا

 
غ له مىهبا جي يمً زُاب ًٞى ت الخ، وإن ٧ان الخضٍع ت ٨ٍٞغ ماجمغاث وهٍى

المُت  دت واؾٗت في الُب٣اث ؤلٖا هى ال ٌعي بالًبِ ما ًجغي في ٧امل الهىعة، وهظه قٍغ

 .الخضمُت البؿُُت

ىه الصخصخي ٞخ٣ىصه اإلاهاعقاث م٘ الضٖاة  ومجهم مً ابخاله هللا بُبُٗت هؼ١ في ؤنل ج٩ٍى

مت ٧او٩ٗاؽ لترار ؤهل الؿىت، زم جؼصاص الخالت لضًه  واملخدؿبحن بلى اإلاٛآًت غ الجٍغ بخهٍى

ت، ٞهظه الخالت جخُىع يمً ما ًم٨ً حؿمُخه آلُت  اعٍّ ُّ  م٘ هخاٞاث اإلاضّعظاث الخ
 
اهخُاظا

 ."مهاثغ اإلاىا٦ٟاث"

دخان  دّغ٧ان  -اإلاٗخاف واإلاىا٠٦ِ–وهاجان الكٍغ ًُ ال حٗلمان بالًبِ ماطا جهىٗان، وإهما 

 في ال٣ِضع 
 
المي بال وعي ٚالبا  .ؤلٖا

ومجهم مً ٌٗٝغ بالًبِ ؤزغ ما ًٟٗل مً عبِ الٛلى بترار ؤهل الؿىت ل٨ً لضًه مهلخت 

ؤعجر بك٩ل واضر، وهي اؾخٛال٫ البكاٖت الاظخماُٖت لجغاثم الٛلى بلى ؤ٢صخى ٢ضع مم٨ً 
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دت طاث هضٝ ً طاجه في الىٟىؽ، ومدانغة الخضًً في املجخم٘، وهظه قٍغ ًّ ه الخض  لدكٍى

 .٨ٞغي ٣ٖضي

دت ؤخظ١ الجمُ٘، ٞهي  دت عابٗت ٚغُيها ؾُاسخي مضٞىن، وهظه الكٍغ ومجهم قٍغ

ه خهُلت جىاػهاث ٢ىي ٦بري 
ّ
 ؤه
 
الم اللُبرالي ؤنال ب بك٩ل واضر ؤّن مبرع وظىص ؤلٖا حؿخٖى

ُت بحن مخُلباث الضازل  ٤ في جغ٦ُب الكٖغ وإ٢لُمُت، ٦جؼء مً ج٣لُض صبلىماسخي ٍٖغ

دت ًلٗب صوع الٗمُل اإلاؼصوطوالخاعط، ولظل٪ ٞالٗ ٞهى  (double agent) ىهغ مً هظه الكٍغ

ؿخمّض  ٓهغ للخاعط ٦مدامي ألاظىضة الش٣اُٞت الخاعظُت، َو  ٦مداٍم للىٓام، ٍو
 
ًٓهغ ب٢لُمُا

حن، ومً  دت جبُ٘ ٖلى الُٞغ ت حٗاصالث ال٣ىي"، وهظه الكٍغ
ّ
ل
َ
هٟىطه مً ما ًم٨ً حؿمُخه "ٚ

دت : الُٟلم الىزاث٣ي الظي ٖغيخه مدُت الٗغبُت بٗىىان: الىماطط ال٩اقٟت لهظه الكٍغ

اظإث اإلاغا٢بحن، 2434"ؤلاؾالم والٛغب" ؾبخمبر  م، زم ألاخضار الٗانٟت التي لخ٣خه ٞو

بُحن"  مجها في م٣الت بٗىىان "ٖمالت الخٍٛغ
 
 .وؾب٤ ؤن ّٞهلذ ظؼءا

ما اإلا٣هىص هى ال
ّ
ٍٝ ؤّن هظه ألا٢ؿام والكغاثذ ٢ض جخضازل، وإه حر زا خمُحز ؤلاظغاجي ٚو

 .الؾدُٗاب جٟاوث البىاٖض ٣ِٞ

ذ بلٛت ؤلاصاهت بحن صٖىة   في جٟاوث الخهٍغ
 
ومً اإلآاهغ ال٩اقٟت ْهىع مٟاع٢ت ؤخُاها

 حهاظم 
 
الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب وابً جُمُت وال٣ٟه الؿجي، ٣ٞض ججض بٌٗ اللُبرالُحن مشال

ذ بالًُٗ بهغاخت "اإلاٛجي البً ٢ضامت" الظي هى ٣ٞه اإلاظاهب ألا  خداشخى الخهٍغ عبٗت، ٍو

بـ"صٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب" التي ًخٓاهغ الٛالة باال٢خباؽ ٖجها ؤ٦ثر مً ٚحرها، 

ضع٥ ؤصوى مخاب٘ ؤّن هظا ال نلت له البخت بإّي جدلُل ٨ٞغي ؤو ٖلمي في حجم الخًىع ٖىض  ٍو

ت للعجؼ الؿُاسخي بؿبب ال ما هي مغاٚو
ّ
سُت بحن الضولت الٛالة لهظه اإلاهاصع، وإه هلت الخاٍع
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والضٖىة، ؤو بؿبب ٖال٢ت وؿب اظخماعي م٘ ؤلامام املجضص بدُض ٌكٗغ بالخغط ؤن ًٟهم 

َؿبي وَظضُّ الٛالة ال٨ٟغي واخض
َّ
 .الىاؽ ٖىه ؤهه ٣ًى٫: ظّضي الي

ت  واإلاغاص ؤن ٖامتهم ٌكاع٥ في هظه الخٟلت صون ؤصوى قٗىع باإلاؿاولُت ًٖ آلازاع الخضمحًر

 .لها

ُت ج٣خًِىا الخىبُه واإلا الم اللُبرالي  -ب٨ُُٟت زانت-ىيٖى بلى ؤّن هظا الٗغى لُبُٗت ؤلٖا

، ٞهىا٥ َاثٟت لُبرالُت مدضوصة جسال٠ في عبِ الٛلى بترار ؤهل 
 
ال ٌٗجي الخٗمُم الخام ٢ُٗا

ىت للٛلى لؤلؾ٠،  دت اإلاكٖغ لى هى للكٍغ الؿىت ل٨جها باهخت ومسىى٢ت الهىث، والهىث ألٖا

باخض اإلاىيىعي ال ًسال٠ في وظىص شخهُاث مىدؿبت للخضًً وبٌٗ اإلالخدحن ٦ما ؤّن ال

ُت الؿيُت للٛالة، ؤو قاع٦ذ  الىا٢محن اؾدؿلمذ لهُمىت الُغح اللُبرالي في حؿلُم اإلاكغٖو

 بىاٖض الخهىماث وجهُٟت الخؿاباث م٘ املخال٠، 
 
اللُبرالُحن لبىاٖض ؤزغي، وزهىنا

 .الُهخاٝ اللُبرالي ؤو بٛغى الخبّرط ال٨ٟغي الؾدشاعة

ه لِـ اإلا٣هىص ؤّن جغار ؤهل الؿىت ال ًىظض ُٞه 
ّ
ُت ج٣خًِىا الخظ٦حر ؤه ٦ما ؤّن اإلاىيٖى

، بل ماػا٫ ؤهل الٗلم 
 
ؤي مؿإلت ؤو اؾخضال٫ مدّل ه٣ض وجمدُو، ٞهظا ال ٣ًى٫ به ؤخض ؤنال

غ الهىع وجمدُو اإلاؿاثل وجى٣ُذ الاؾخضالالث، ى٣ض  مً ؤهل الؿّىت ًجتهضون في جدٍغ ٍو

 
 
ش، ولم ًخى٠٢ ٢ِ ؤنال ٤ ياعب في الخاٍع  زال٫ طل٪، وهى ج٣لُض ٖلمي ٍٖغ

 
بًٗهم بًٗا

 في باب ألاؾماء 
 
 ؤو اؾخضالال

 
ختى ٣ًا٫ ًجب بًجاصه، ول٨ً قخان بحن مً ًى٣ض بٗلمُت ٢ىال

ُت، وبحن مً ٣ًى٫ بّن ظغاثم الٛلى هي جُب٤ُ  وألاخ٩ام ؤو باب الضماء ؤو باب الؿُاؾت الكٖغ

 .!٣ه ؤهل الؿىتلٟ
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- : 

ه ًجخم٘ ُٞه الباخشىن ًٖ الىٟىط 
ّ
 في هظه الىع٢ت "جغ٦ُبُت الٛلى" وؤه

 
ا قاهضها ؾٍى

ُه الكاب الهاص١ املخضٕو لجهله، وؤن الٛالة  والؿُُغة والٗىجهُت وإقبإ قهىة الى٩اًت ٞو

ل ًسخلِ ٨ٞغهم بحن ؾىء الٟهم لىهىم الكٕغ وههىم الترار وبحن ال هىي في الخإٍو

ؼ اإلاؿاع  .لخٍٗؼ

 بحن اإلاىدؿبحن لئلٖالم اللُبرالي التي ظٗلتهم ًيؿبىن ظغاثم 
 
وجىاولىا الدجت ألا٦ثر صوعاها

الٛلى لترار ؤهل الؿىت وهى ؤّن "٦ثرة الاؾدكهاص صلُل الامخضاص" ويغبىا ؤعبٗت هماطط ج٨ك٠ 

ت وهى ال ًُب٣ تزاء إلاىٓىمت ٨ٍٞغ ِٓهغ جُاع الٖا ًُ ه ٢ض 
ّ
ها بّما لؿىء ٞهم ؤو هىي، وهظه ؤه

الىماطط هي: اإلاؿدبضون والضؾخىع الضًم٣غاَي، وإًغان وآ٫ البِذ، والخضازُىن والكاَبي، 

 .والخىاعط وال٣غآن

غيىا في هظه الضعاؾت الؿبب الظي ًضٖى مضعؾت الٛالة بلى التر٦حز الخل٣اجي ؤو ٚحر  ٖو

مال٣ت الٗلم وؤلانال  ه ٖلى جغار ؤهل الؿىت ٖو ح ُٞه ؤ٦ثر مً ٚحرهم، وهى ؤّن هظا الترار الجًز

ه ًخًمً الخ٤ والهضي في هٟـ ألامغ، 
ّ
ًخمّخ٘ بكضة الخى٢حر وال٣ُمت في هٟىؽ اإلاؿلمحن أله

ٞهى عؤؾما٫ عمؼي ٢ض ٣ًىم به ناص١ في الٗمل بمىظبه، ؤو طو هىي ًمُل به لهىاه، ٦ما 

ِٓهغ الٛالة الاؾدىاص ٖلحها مً ال٣غ  ًُ  .آن والخضًض والترار ؤلاؾالميٖغيىا اإلاهاصع التي 

ض الٛالة مً  ِغى في هظه الضعاؾت اججاه الٗلماء في م٩اٞدت الٛلى ٖبر آلُت ججٍغ ُٖ و

ىمت، في م٣ابل الخى٤ والاهٟٗا٫ الكضًض اإلاخ٨غع في  سُت وؤنالتهم الترازُت اإلاٖؼ ُتهم الخاٍع قٖغ

اثغة املخضزاث والبضٕ زُاباث الٛالة يض ٧ل مً ًسغظهم مً صاثغة "جغار ؤهل الؿىت" بلى ص

 .والكظوط ال٣ٟهي
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، لخإ٦ُض ؤن ظغاثم 
 
 و٦ُٟا

 
الم اللُبرالي، ٦ما ج مً ألالم خماؾت مىٓىمت ؤلٖا زم قاهضها بمٍؼ

بت ًٖ جغار ؤهل الؿىت، بل هي امخضاص ل٣ٟه اإلاظاهب   وال ٍٚغ
 
 وال اهٟغصا

 
الٛلى لِؿذ قظوطا

ض هظا ألاعبٗت ألهل الؿىت و٦باع الٗلماء واإلاهلخحن ٧ابً 
ّ
جُمُت ودمحم بً ٖبض الىهاب، و٢ض ؤ٦

الاججاه شخهُاث مً الضازل اللُبرالي هٟؿه، ٦ما ٢ا٫ ال٩اجب والباخض "ٖلي الٗمُم" )في 

الؿىىاث ألازحرة ج٨ّغؽ خ٨م ٖىض ظمهغة اللُبرالُحن، الخ٩ىمُحن واإلاىايلحن ولُبرالحي 

 الضوهمت، ؤّن الىهابُت هي الٗامل ألاؾاؽ في وكغ ؤلاعهاب(.

الم ؤلاًغاوي في َهغان وصمك٤ وبٛضاص وبحروث واإلاىامت وهى ٨ًغع  ٦ما جىاولىا ُٖىاث مً ؤلٖا

غؾل عؾاثل ق٨غ لئلٖالم اللُبرالي  غبِ ظغاثم الٛلى بترار ؤهل الؿىت، بل ٍو طاث اإلاؿل٪، ٍو

هم مٗهم ٖلى طاث اإلاضعط، في جدمُل جغار ؤهل الؿىت  ، ٖلى و٢ٞى
 
املخلي، وباألؾماء شخهُا

 .مؿاولُت ظغاثم الٛلى

 
 
ا الم ؤلاًغاوي ؾٍى الم اللُبرالي في مى٢ٟه مً الٛلى ؾاٖض بٖالم الٛالة وؤلٖا بما ٌٗجي ؤّن ؤلٖا

 .ٖلى صٖاواهما

وباإلا٣ابل عؤًىا ؤعبٗت هماطط للمؿاولحن الؿٗىصًحن، مً اإلااؾؿاث طاث الهلت، اإلال٪ 

غ الكاون ؤلاؾالمُت غ الخاعظُت ووٍػ غ الضازلُت ووٍػ ، وهم ٌؿل٩ىن الخِ اإلاٗا٦ـ ووٍػ

ُت وألانالت 
ّ
ُت الؿي ًىن بةلخاح حؿلُم اإلاكغٖو ٞغ لئلٖالم اللُبرالي في جٟؿحر الٛلى، ٍو

ت ٖلى قظوط هظا الٛلى ًٖ ٣ٞه ؤهل الؿىت والؿلُٟت  ضون بُغ١ مخىٖى
ّ
ا٦ الترازُت للٛالة، ٍو

ؿاولحن الؿٗىصًحن في وصٖىة الكُش دمحم بً ٖبض الىهاب، وهظا الخٗا٦ـ الخاّص بحن اججاه اإلا

، بضا لي ٚحر مٟهىم 
 
الم اللُبرالي املخلي الخاي٘ له ؾُاصًا جٟؿحر مغظُٗت الٛلى، واججاه ؤلٖا

 وبضعظت ٧اُٞت ؤّن هظا الٗغى لِـ ٚغيه الاخخجاط 
 
بضعظت ٧اُٞت، وجّم الخإ٦ُض مغاعا
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الم اللُبرالي  ما ج٨ُٟ٪ بعهاب ؤلٖا
ّ
ُت ب٨الم اإلاؿاولحن، وإه للىاؽ بإهه ًمشل للخ٣اث٤ الكٖغ

 .اإلاى٠٢ الغؾمي في جٟؿحر الٛلى، وبُان الخىا٢ٌ بُجهما

الم اللُبرالي م٘ وظىص ال٣ُُٗت  وللجىاب ٖلى بق٩الُت وظه اهخٟإ بٖالم الٛالة بسُاب ؤلٖا

سُت للٛلى: ٣ًّىي ٢لب الٛالة  ُت الخاٍع الم اللُبرالي في جإ٦ُض الكٖغ بُجهما، عؤًىا ؤّن زُاب ؤلٖا

يهئ اإلاىار املجخمعي الخخًان ٖلى باَلهم،  ضٞ٘ الكاب الخاثغ لخؿم ٢غاعه باججاههم، ٍو ٍو

صبِ اإلاهلر املجتهض في مدانغة الٛلى، ٦ما ًسضم ألاظىضة ؤلاًغاهُت الضًماٚىظُت في  الٛلى، ٍو

 .الخدٍغٌ يض مجخمٗاث وصو٫ ؤهل الؿىت

الٛغبُت اإلاخّٗم٣ت في وللجىاب ٖلى ؾاا٫ "الىػن اإلاٗغفي البً جُمُت" عؤًىا َٟغة الضعاؾاث 

 م٘ ؾُل َاٞذ بٗباعاث الاهبهاع ب٣ضعاجه والضهكت 
 
 وؾُاؾُا

 
٣هُا  ٞو

 
ٖلىم هظا ؤلامام ٞلؿُٟا

ش ؤلاؾالمي ختى مً  خه، ٦ما اَلٗىا ٖلى قهاصاث املخالٟحن اإلاظهبُحن له في الخاٍع مً ٖب٣ٍغ

ً، زم ً اإلاٗانٍغ م٘ ٧ل طل٪  زهىمه الظًً يغبذ لهم مٗه مجالـ اإلاىاْغاث، واإلا٨ٍٟغ

الم اللُبرالي ل٣ُى٫ للكاب في مجخمٗىا الُىم ما زالنخه: "ؤعؤًذ هظا الغمؼ الظي  ًإحي ؤلٖا

خه وإبضاٖه، ٞاٖلم  ب٣ٍغ لىمه ٖو جُاب٣ذ ٧لماث اإلاكغ١ واإلاٛغب ٖلى الظهى٫ مً بم٩اهُاجه ٖو

٣خه". وهظا ٖحن الضٖاًت للٛلى وجلمُٗه وجس٠ُٟ  ترّؾمىن ٍَغ بٗىهه ٍو
ّ
يِٛ ؤّن الٛالة ًد

 للٛلى، بال بن ٧ان مىاظهت "املخامي اإلاىّعٍِ" 
 
الاتهام بالكظوط ٖلُه، وال ٌٗخبر البخت مىاظهت

 !ٖلى خّض حٗبحر مال٪ بً هبي

سُت مً جُاعاث  ت والخضازُت والخاٍع  قاهضها الكهاصاث ال٨ٍٟغ
 
وفي اإلاؿاع هٟؿه ؤًًا

لىهاب، وم٘ طل٪ ٧له ًإحي مسخلٟت ٖلى الىػن ؤلانالحي الهاثل لضٖىة الكُش دمحم بً ٖبض ا

٣ى٫ للكاب في مجخمٗىا الُىم ما زالنخه: "ؤعؤًذ هظا الغمؼ الظي ؤٖلً  الم اللُبرالي ٍو ؤلٖا

ىا مضًىىن له
ّ
ً ًٖ ًٞل صٖىجه وإنالخه وؤه ً اإلاٗانٍغ ما  ،٦شحر مً اإلا٨ٍٟغ

ّ
ٞةّن الٛالة به
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٤ للٛلّى وحكٍغ٠ له  ض حؿٍى ٣خه"، وهظا مٍؼ ؿحرون ٖلى ٍَغ بٗىهه َو
ّ
بيؿبخه للضٖىاث ًد

سُت ال٨بري، ال مىاظهت له  .ؤلانالخُت الخاٍع

الم اللُبرالي هى في خ٣ُ٣خه الًمىُت بؾباٙ للهالت ال٣ٟهُت  وهظا اإلاؿل٪ الظي ؾل٨ه ؤلٖا

ٟه باالهدؿاب لٗمال٣ت الٗلم وؤلانالح والش٣ل  ت وؤلانالخُت ٖلى الٛلى وظغاثمه بدكٍغ وال٨ٍٟغ

خي اإلاغمى١   .الخاٍع

المُت بهظا الخىظه ٞهي وؤّما بىاٖض   حن في هظه اإلاا٦ُىت ؤلٖا ال٨ّخاب اللُبرالُحن اإلاىسَغ

مخٟاوجت، ومً ؤبغػها الكغاثذ ألاعب٘: اإلاٗخاف واإلاىا٠٦ والالصًجي والٗمُل اإلاؼصوط، م٘ ؤلا٢غاع 

 في هظه اإلاا٦ُىت ألؾباب 
 
 لُبرالُحن مىسٟطخي الهىث لم ٩ًىهىا جغوؾا

 
تراٝ ؤّن زمت ٦ّخابا والٖا

ً قاع٧ىا في هظه الخٟلت اللُبرالُتمسخل ًّ  مىدؿبحن للخض
 
 .ٟت، وؤّن زمت ؤًًا

الم اللُبرالي في مل٠ الٛلى ًمشل ما  والخالنت التي جىنلذ لها مً هظه الضعاؾت: ؤّن ؤلٖا

ه ٣ًىم بالضٞإ 
ّ
له بضٖىي ؤه

ّ
ؾماه مال٪ بً هبي "املخامي اإلاىّعٍِ" الظي ٦ما ٣ًى٫ )ًىّعٍِ مى٧

ٟذ خ٣ُ٣ت الخا٫ ٖىه(، ٞهى ٌٗغى ه
ّ
" ًٖ املجخم٘ يض الٛلى، وج٨ك

 
ٟؿه باٖخباعه "مدامُا

ً الٛلى 
ّ
ض مً ألازاصًض التي جم٨ ُت الٛلى، وخٟغ اإلاٍؼ ه "وّعٍ" املجخم٘ بخ٨َغـ صٖىي قٖغ

ّ
ؤه

سُت لهم  .مً مّض ظظوعه ٞحها ب٩ل اوؿُابُت، وؾاٖض بٖالم الٛالة في بىاء مخاَعـ ألانالت الخاٍع

 .هللا وؾلم ٖلى هبِىا دمحم وآله وصخبهوهللا ؤٖلم، ونلى 

 


