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 خاص: شلر
 

من قريب أو بعقد دم إخراج هذا  يسعدين أن أتؼدم بالشؽر إىل مجقع من شاهم

ور هذا قبل صد، الؽتاب إىل حقز الوجود، وأيضا كل ادتػاظؾني مع األفؽار الواردة فقه

الؽتاب شواء من خالل اقساحاهتم ومالحظاهتم واكتؼاداهتم دم شقاق الـدوات 

وادحارضات التي صاركت فقفا، أو من خالل التػاظل مع ما كرش من الؽتاب ظذ 

، والتي www.alislah.orgوموقع اإلصالح  "التجديد"صػحات جريدة 

األفؽار،من خالل ادؼال شامهت دم التحػقز ظذ االشتؿرار دم الؽتابة وتطوير 

األشبوظي الذي التزمت بـرشه دم جريدة التجديد حتت ظـوان رشائل حركقة. وهبذه 

 ادـاشبة أصؽر ادرشفني ظذ ادـزين اإلظالمقني.

لؾباحث الشاب ظز الدين العزماين ادحرر اخلاص  وال يػوتـي أن أوجه صؽرا خاصا

دم حتويل كؾاميت وأفؽاري إىل مشاريع  ( والذي اجتفد2008 - 2007برئاشة احلركة )

 مؼاالت أشبوظقة صؽؾت أرضقة إلخراج هذا الؽتاب.

ولؼد ذفـي بالتؼديم هلذا الؽتاب األشتاذ حمؿد يتقم آخر رئقس يل دم حركة 

كتبفا  "بؽؾامت ظن ادؼاالت"اإلصالح والتجديد قبل الوحدة، وترشفت كذلك 

 . يل دم حركة التوحقد واإلصالح مشؽورا الدكتور أمحد الريسوين أول رئقس

 

 حمؿد احلؿداوي
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 بني يدي اللتاب

 إشتوذ حمؿد يتقؿ

 

أن أـتى ـؾامت  س حرـي افتقحقد واإلصالحضؾى مـل إخ حمؿد احلؿداوي رئق

وؿد حرصً ظذ ذفؽ كظرا ٕين أظؾؿ أكف يؿثؾ إووؾي . تؼديؿقي بغ يدي هذا افؽتوب

اإلشالمقي ادعوسة ظومي افتل أصٌح  يكقظقي فؾؿؽتٌي احلرـقي اإلشالمقي خوصي، وادؽتٌ

 مـ افـوذر أن دمد ؾقفو إووؾوت كقظقي. 

 أن افتؼديؿ فؽتوب   ؿد يؽقن صغرا ذم حجؿف، ــً أدرك مـذ افقهؾي إوػ

إن ذفؽ يؼتيض  وفؽـ ـٌرا ذم مقوقظف ومضؿقكف   فقس بوٕمر اهلغ أو افًفؾ.

وذفؽ يتطؾى ترـقزا ـٌرا بوفـظر إػ ـثوؾي ، بوبو بوبو ومطؾٌو مطؾٌو ؿراءتف وإظودة ؿراءتف

ت مـفجقي وؾؽريي افتل يتضؿـفو افؽتوب وافتل ختتك حتقٓ تإؾؽور وإضروحو

 . ومراجعوت ـٌرة متً ظز ظدة مراحؾ ذم احلرـي افتل يرأشفو

فقس مـ افؽتوبوت افًفؾي افتل شودت  افؽتوب افذي بغ أيديـو مـ جفي ثوكقي - 

إن إمر يتعؾؼ بؽتوب جيؿع إػ افػؽر ، ذم وؿً مـ إوؿوت ذم افًوحي اإلشالمقي

دى ـوتٌفو وفؽـ فدى احلرـي افتل ظوصفو خزة مساـؿي فقس ؾؼط ف، آشساتقجل

وذم خمتؾػ مًتقيوهتو افتـظقؿقي ، إشتوذ احلؿداوي بؽؾ ـقوكف مـذ أن افتحؼ بوحلرـي

شقاء ذم صقغتف  وهـدشي افتخطقط، فؾحرـي أصٌح مـ رمقز اهلـدشي افتـظقؿقي إػ أن

 .ادتؼدمي أي افتخطقط آشساتقجلإوػ أو ذم صقغف 
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معوكوة افٌـوء افػؽري  ،زة ادقداكقي وادعوكوة افققمقيإػ اخل افؽتوب جيؿع - 

ذم واؿع تربقي  وافتـظقؿل وافًعل إػ دمًقد مػفقم افرشوفقي افذي تٌـتف احلرـي

 وشؾقـل وتـظقؿل وهقؽع وكضويل ظذ خمتؾػ اجلٌفوت.

 افؽتوب يتضؿـ ظؿؼو ؾؽريو ربام ؾوجل وشقػوجئ مـ ـون فدهيؿ أدكك صؽ، - 

بًٌى أزمي  ٕشتوذ احلؿداوي مل يـتخى ظذ رأس حرـي افتقحقد واإلصالح ؾؼطبلن ا

وٓكشغول بعض افؼقودات وافرمقز افتورخيقي بوفعؿؾ ، اشتؼوفي افدـتقر أمحد افريًقين

وؿدرة ظذ افـظر افسـقٌل ، افًقود، وإكام أيضو ٕكف ٓ يؼؾ ـػوءة ظؾؿقي وؾؽريي

ت افتـظقؿقي ومؾؽوت افتخطقط وافؼدرة ظذ كوهقؽ ظـ ادؾؽو، وافتقجقف افػؽري

 .أو بعدهو ادتوبعي افتل مل تًتغـ ظـفو افرمقز ادذـقرة شقاء ؿٌؾ مؼوع افقحدة

افرشوفقي وآؾوق  فًٌط مػفقم يـتؼؾ بـو افؽتوب ظز ثالثي أبقاب حمؽؿي افٌـوء

قوتف افرشويل وآف آشتقعوب ومػفقم، ادؼوع ادجتؿعل حلرـي افتقحقد واإلصالح

ويؼػ بـو ظذ  .ادداؾعي ادجتؿعقي وحتديوت آكػتوح افرشويل وظقائؼف وبًط مؼتضقوت

أحد أـز اإلبداظوت ادعوسة ذم كظريي افعؿؾ اإلشالمل ادعوس افتل مو ؾتئً تثر 

افتل  بؾ أخذت تًتؼطى بعض افتجورب افًقوشقي، اهتاممو مـ احلرـوت اإلشالمقي

 حرـي افتقحقد واإلصالح  ًعك إػ مـوؾًيبرزت ذم ادغرب أخرا وت

دػفقم أشود تٌؾقر فدى احلرـي أٓ  فقًٌط ذم هذا افصدد يؼػ إشتوذ احلؿداوي

ؾتحقٓت افؽزى مًتعروو ذم ظجوفي ف "وحدة ادؼوع ظقض وحدة افتـظقؿ"وهق 

افتل ظرؾتفو حرـي افتقحقد واإلصالح، أي افتحقل مـ ادـفٍ آكؼاليب ثؿ ادـفٍ 
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آشتٌدايل كحق ادـفٍ افرشويل، ظز مًور مـ ادراجعوت افػؽريي وافتـظقؿقي 

 .وآشساتقجقي

تؾؽ اجلفقد ادٌذوفي ؾؽريو وظؿؾقو مـ أجؾ جعؾ مؼوظـو  تعـلرشوفقي ادؼوع و

اإلصالحل مؾؽو فؾؿجتؿع، ومو يؼتضقف ذفؽ مـ دؾع مـطؼ افطوئػقي وافتؿرـز حقل 

 . ادؼوع ظقض وحدة افتـظقؿ افذات، وتعزيز ؾؾًػي وحدة

 معرؾو "روع ادجتؿعل قي فؾؿش ول احلق ادج"  ويعرج ادمفػ أيضو ظذ مو شامه ب

 ر دؼوظـو داخؾ ادجتؿع بؽؾ ؾئوتف أؾرادا وتـظقامت وتقورات، دوائر افػعؾ وافتلثقب

جمول ، كحق اشتقعوب أـز فؾديـل وؿـ "افالديـل"و "افديـل"دمووز ثـوئقي  ممـدا ظذ

ذم  "افالتديـ"أوشع، خوصي وأن افتديـ ادجتؿعل ذم تزايد مطرد، وأن تقجفوت 

وهق مو شقعز ظـف ذم مقؿع ، تراجع مًتؿر، وإن ـوكً أـثر جرأة وأوؾر إمؽوكقوت

 ."مو بعد اجلٌفي افديـقي  "قتف ب ٓحؼ مـ افؽتوب بام اصطؾح ظذ تًؿ

تؼقم ظذ    حًى احلؿداوي رـي  احل إن مؽقكوت ادجول احلققي إصؾقي دؼوع

ثالثقي افدظقي واددين وافًقود، أي افثالثقي ادشؽؾي دؼوظـو ادجتؿعل بلبعوده 

أهؿ مو يؿقز افٌعد احلرـل وافدظقي ذم مؼوظـو ادجتؿعل، هق أن صؿقفقي و افؽزى.

عـل أن تادؼوصد وإهداف ظذ مًتقى افتصقر وصؿقفقي جموٓت ظؿؾ احلرـي ٓ 

ـظقؿ احلرـي هق افذي شقتقػ حتؼقؼ افقطوئػ ادتصؾي بذفؽ افتصقر افشؿقيل ت

بؾ إن ادطؾقب أن كعتؿد مػفقمو يؽثػ خمتؾػ تؾؽ إكًوق ، وبتؽومؾقي جموٓتف

افقطوئػ "  بيًؿك فدى احلرـي وافٌـقوت وؿـ كؿقذج حرـل مرن، وهق مو 

 ."وادجوٓت ادتخصصي" "إشوشقي
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طرح إشتوذ احلؿداوي شمال مردوديي إظامل ادتخصصي وذم آرتٌوط بذفؽ ي

مـ أشئؾي مـ ومو يرتٌط هبو  فػعؾ ادشورـي افًقوشقي "افعوئد احلضوري"بشؽؾ ظوم و

وهتو ذم وـؿ اشتثؿر دظ؟  شورـي افًقوشقي مـ صوبٍّ وصوبًّيدظقيو اد : ـؿ أضرتؿٌقؾ

ي أخالؿفؿ وتـؿقي أذواؿفؿ وتزـق "ادصقتغ اكتخوبقو"و "ادشورـغ شقوشقو"تربقي 

زم فالشتثامر افدظقي ذم و افقؿً افؽوذم واجلفد افالؾؽورهؿ؟ هؾ بذل دظوهتوتًديد أ

 ؟ فؾؿشورـي افًقوشقي "افٌؼيي"ادؽوشى 

، ضرح شمال افرشوفقي ظذ مًتقى افعؿؾ افًقود بصقرة أخرى ؾنن ذفؽ يؼتيض

أـز،  ووإظطوئفو زمخو بـوئقشورـتـو افًقوشقي، د "افٌعد افدظقي"اشتصحوب ومدى 

ي افذي حتؼؼف، وفـ يؽقن ذفؽ إٓ بنجيود يؿؽـفو مـ آشتؿرار ؾقام بعد ادد اجلامهر

فـتوئجفو  "افتلضر احلضوري"فػعؾ ادشورـي، و "ر افققملدبافت"خقط رؾقع بغ 

 رة.ادؼد

فـجوح ا"يؼوس بحجؿ  -يمـد ادمفػ إفقف كتطؾع ـام –ادشورـي افًقوشقي  إن ؾعؾ

، ؾفذا إخر ؿد يـتفل مع اكتفوء "جوح آكتخويبافـ"بحجؿ  أـثر ممو يؼوس "افدظقي

 ."حلظي ادد"

ؿؾي مـ جل ؾؼد خصصف افؽوتى رشوفقي افتـظقؿادتعؾؼ ب ادٌحٌ افثوينأمو 

مو بعد ء ظذ ذفؽ إظودة افـظر ذم مؼقفي ادراجعوت ذم مػوهقؿ وأبعود افتـظقؿ، وبـو

 افتـظقامت

: ر حرـي افتقحقد واإلصالح أٓ وهلذا افصدد أبرز ادمفػ ؾؽرة كقظقي ذم تصقذم ه

 . وحدة ادؼوع ظقض وحدة افتـظقؿ
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ظؾقف ؾال جمول فؾؽالم ظـ أن افعدافي وافتـؿقي هق اجلـوح افًقود حلرـي افتقحقد بـوء و

ع افدظقي فؾحزب، بؾ مهو ذيؽون ذم مؼوع اواإلصالح وٓ أن احلرـي هل افدر

 وشع.أ

دمعؾ افقٓء فؾؿؼوع اخلودم فؾؿجتؿع فذفؽ  تٌعو "افتـظقؿ افرشويل"أضروحي إن 

متؼدمو ظذ افقٓء فؾتـظقؿ، مـ خالل جعؾ ظؿؾ افتخصص ذم جموفف ؿوئام ظذ مـطؼ 

 .آكتامء فؾؿؼوع، وفقس بؽقكف ؾرظو فؾتـظقؿ ادرـزي ادحقري

افؼطع مع و ضقؼ فالكتامءودمووز اف "افـحـ"تقشقع رهون ومـ مًتؾزموت ذفؽ 

   ل ادمفػ  يؼق ؾؽرة افتـظقؿ اجلومع، افذي حيؿؾ فقاء متثقؾ مجوظي ادًؾؿغ، فؼد ؿؾـو

، وهذا "كحـ فًـو مجوظي ادًؾؿغ، وفؽــو مجوظي مـ ادًؾؿغ"ذم بدايي ادراجعوت: 

ل فطوئػا افػؽر مع بوفؼطع – جزئقو –شؿح  افتحقل ذم ؾؽركو وذم كظرتـو فؾؿجتؿع،

 افذي يراهـ أشوشو ظذ إثر وافػئقي، واكتفك إػ إبداع مؼقفي افتـظقؿ افرشويل

افدظقي، أـثر ممو يراهـ ظذ افتجؿقع وافتعٌئي واحلشد  عوئد ادجتؿعل فؾػعؾافأو

 افٌؼي

ويعرج ادمفػ ذم افعالؿي بوفـحـ ظذ ؿضقي آختالف داخؾ اجلامظي افقاحدة 

طقع أن كؾغل افـزاع واخلالف داخؾ اجلامظي، وفؽـ كـو ؿد ٓ كًتحقٌ يمـد ظذ أ

كًتطقع حتاًم أن كتجـى ـثرا مـف بوفتـٌقف ظذ خموضره ومػوشده ؿٌؾ أن يؼع، وظـد 

 وؿقظف كخػػ مـ أرضارُه وكًتعغ بوفصز فتدبره ودمووزه.

ؼقفي اد ممـدا أن هذه "مو بعد افتـظقؿ" يعرض ادمفػ بوفتحؾقؾ وافـؼد إػ خطوب

متومو  ل بوفيورة إػ طفقر تـظقؿ جديد، حتك وإن مل يؽـ ذم صؽؾف اهلقؽع ادعتودتـتف
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، مـ مـطؾؼ أن "مو بعد ادذاهى"يتٌـك مؼقفي ـون خطوب افصحقة ذم بدايوتف ـام أن 

ادذهٌقي افػؼفقي حتقؾ ظذ افتعصى، وآكغالق، وتػرؿي إمي وتػؽقؽ وحدهتو، ؾؽون 

ترتٌط مٌوذة  "ٓمذهٌقي"ووز مآزق ادذهٌقي، وتمشس ل تتج "بعثي جديدة"افتٌشر ب

هذا اخلطوب ؿد حتقل إػ وده، ؾؽون مًور فؽـ بوفؽتوب وافًـي اؿتداء واتٌوظو، 

افٌحٌ ظـ بديؾ فؾؿذهٌقي وؿقظو ذم مذهٌقي أخرى، ٓ هل حوؾظً ظذ وحدة 

 .ومتوشؽ ادجتؿع وٓ هل ؿدمً حؾقٓ فؾًؾٌقوت إوػ

ذم افٌوب افثوين فعرض آفقوت وظقائؼ آشتقعوب افتصقري  يـتؼؾ بـو ادمفػ

 وٓشتقعوبؾ. مخس آفقوت حتؼؼ هذا آشتقعوبحقٌ حيدد ، وافتـزيؾ افعؿع فؾرشوفقي

حيتوج أوٓ إػ أفقي افتصقريي افتل تعؿؾ افؼقودة ظذ تعؿقؼفو وذحفو فألظضوء، 

ؾضوءات ؾؽريي فؾـؼوش وافتًوؤل  وحيتوج ثوكقو إػ أفقي ادـفجقي افتل تؼقم ظذ خؾؼ

وافتػؽر افـؼدي ذم ادؼوع، وحيتوج ثوفثو إػ أفقي افسبقيي افتل ترتؽز ظذ ؿقؿ 

أفقي افتداؾعقي افتل  ون ذم اإلكجوز، وحيتوج رابعو إػادًموفقي وافػعوفقي واإلتؼ

وأخرا  يًتصحى ادؼوع مـ خالهلو افتحديوت افؽزى بروح واؿعقي، وحيتوج خومًو

 إػ أفقي افتخطقطقي افتل تًوظد ظذ اشتثامر افػرص وابتؽور احلؾقل وافٌدائؾ

 مرحؾي افتلشقس"آرهتون دـجزات ؾؿـفو دمووزهو أمو ظـ افعقائؼ افتل يتعغ 

ذم تعطقؾ حقاس إدراك احلورض وؾرصف  "كؿقذجقي ادويض"يًوهؿ مـطؼ حقٌ 

فؾدظقة ذم   افتؽقػ مع ادعطقوت اجلديدةوظـوس ؿقتف، وأيضو ذم تعطقؾ ؿدرهتو ظذ

 مًورهو اجلديد 
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وفدخقل ذم مًور افتحقل ؿد تصوحٌف بعض ؾ. آؾوت افـؼد مـ أجؾ افـؼدومـفو 

ادشوـؾ وإظراض اجلوكٌقي افتل تشقش ظذ اديض ؾقف، وافتل يتخذهو افراؾضقن 

 فؾتغقر أو ادتخقؾقن مـف، ذريعي فؾدظقة إػ افساجع

ادداؾعي ادجتؿعقي وحتديوت آكػتوح  فؼضقي ؾخصصف ادمفػ افثوفٌافٌوب  أمو

 افرشويل

فقًً مداؾعي ساع يًعك مـ    حًى إشتوذ احلؿداوي  وادداؾعي ادجتؿعقي 

خالهلو ـؾ ضرف إػ إهنوء أخر بـققيو، أو افكاع افعدمل افذي يؼرر ؾقف أحد افطرؾغ 

بؾ ادؼصقد ظـدكو هق افتداؾع اإلجيويب  أكف إن خن ؾقجى أن خين اجلؿقع معف،

وافتـوؾس افؼيػ افذي يًعك ؾقف اجلؿقع إػ حتؼقؼ افـجوح بوفـظر إػ أهداف 

مقوقظقي تتصؾ بودجتؿع وإمي واإلكًوكقي، وفقس بوفيورة وؾؼ حتؿقي مغوفٌي 

 .اخلصؿ وافؼضوء ظؾقف

توج إػ حي، إلشالمقيحيؼؼ أبعود افرشوفقي ذم تقجفوت احلرـي ا افذي آكػتوحإن 

ومـ مػوهقؿ  "كحـ"تعؿقؼ واشتقعوب مًور يممـ بوفتعدديي، ويقشع مـ دائرة ال

اجلامظي وآكتامء، ويؿتـع ذم ادؼوبؾ ظـ مـطؼ افتصـقػ اإلؿصوئل فؾؿجتؿع، أو 

افتصـقػ افتعٌقي، حقٌ يصر ادعقور ذم كجوح افتـظقؿ هق مدى مًومهتف ذم خدمي 

وتٌـل مهقمف وؿضويوه، ومدى اشتػودة ادجتؿع واشتػودة إمي  ادجتؿع وحؾ مشؽالتف

 .مـ أظامل ومٌودرات هذا افتـظقؿ أو تؾؽ اجلامظي

مػفقم اجلٌفي افديـقي افذي مـتؼدا  افعالؿي مع احلؼؾ افديـلوهؽذا يتـوول ادمفػ 

داظقو إػ هقؿـ ظذ افقظل احلرـل بخصقص افعالؿوت ادؿؽـي وؿـ هذا ادجول، 
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مراجعي جقهريي تطرح إصؽوفقي اإلصالح وؿـ رؤيي تػوظؾقي فؾدؾوع ظـ  عتفمراج

أن آصساك ذم ممـدا  بٌوؿل افػوظؾغ وآهتامم يـ مـ افػًود واإلؾًود،رمجقع ادتي

ادرجعقي ٓ يـٌغل أن يؽقن مـتفك افعالؿي، بؾ يـٌغل أن يؽقن مدخؾفو ومؼدمتفو 

، ومو كًؿقف إبعود اجلديدة فؾعالؿي بغ افػوظؾغ فؾتعوون ذم افؼضويو ادجتؿعقي افؽزى

 ذم احلؼؾ افديـل.

تـظقامت وضرؿو  بغ اإلشالمقغ أكػًفؿ آفقوت تدبر آختالف مفػ ظذادويعرج 

ن احلقار وافتدبر افعؼالين فالختالف حوجي مقوقظقي ورضورة صقؾقي ظذ اظتٌور أ

 افتشؽقؽ.حضوريي، فؾحقؾقفي دون شقودة ثؼوؾي افتخقيـ و

حتديوت آكػتوح ذم ادجول احلرـل يمـد أن افعالؿي مع أخر  وذم شقوق تـوول

ادؽقكوت افتل  أيافتػؽر ذم مـطؾؼوت جديدة فؾتػوظؾ مع أخر،  تطرح اإلشالمل

تشتغؾ مـ خورج ادرجعقي افديـقي، أو تعتؿد تلويال ظؾامكقو فؾديـ وتطرحف ـنصؽوفقي 

ل تًتٌدل بودرجعقي اإلشالمقي مرجعقي ـقكقي تعع مـ صلن ؾرديي، أو ادؽقكوت افت

 ادقاثقؼ افدوفقي ظذ حًوب اخلصقصقي افثؼوؾقي ادحؾقي.

وؿـ تقورات ادـوؾًي افكاظقي، وافـزوظوت آشتئصوفقي افتل ٓ تؽتػل  تضؿـام 

 برؾض افديـ بوظتٌوره مرجعقي ذم افػعؾ افتورخيل، بؾ تتعدى ذفؽ إػ بذل اجلفد مـ

 . فافعومؾغ مـ أجؾ "اؿتالع جذور"أجؾ 

جيؿع بغ دؾتف ظؼات مـ إؾؽور افـقظقي ، وهؽذا يتضح أكـو أموم ـتوب دشؿ

افتل تعتز ظصورة دمربي حرـقي ـومؾي واشتؼراء تورخيل وؿـل فؾـتوئٍ وادآٓت افتل 

ٓت ظذ بؾ إحو، آفً إفقفو ظدة دمورب ذم افًوحي اإلشالمقي وافعربقي كجوحو وإخػوؿو
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ويعؽس اكشغوٓ يقمقو ، وافتجربي اإلكًوكقي ادعوسة افتحربي اإلكًوكقي افطقيؾي

ضقر يرصد ادؽتًٌوت ويًتثؿر ، بؿحووفي آكتؼول بوفتجربي احلرـقي إػ ضقر جديد

ويًتعد بوفقظل وافعؿؾ دقاجفي اإلـراهوت وافتؼؾقؾ مـ آثور ظـوس ، ظـوس افؼقة

مع افتلـقد ظذ أمهقي آشتقعوب افؼقودي ، ػ ظـوس ؿقةافضعػ بؾ ربام حتقيؾفو إ

وادداؾعي ادجتؿعقي  وافداؾعقي افذاتقي وافتػؽر اجلامظل وافتػؽر افـؼدي آشتٌوؿل

آكػتوح ومراجعي مػوهقؿ افـحـ وأخر وكؼد بعض أفقوت افػؽريي افتل تؿ  وأمهقي

ديـقي وضرح مػفقم مٌتؽر هق مو بعد إكتوجفو مـ ؿٌؾ احلرـي اإلشالمقي مثؾ اجلٌفي اف

ادـطؾؼ مـ إظودة حتديد رشوفي  ـؾ ذفؽ مـ خالل مػفقم افرشوفقي، اجلٌفي افديـقي

 احلرـي ودورهو ذم ادجتؿع.

ٕكف حؾؼي مـ احلؾؼوت افتل ، وفؽـف أيضو جدير بوفدراشي، إكف ـتوب جدير بوفؼراءة

يدة شقاء مـ خالل كدوة أضؾؼتفو احلرـي حتً ظـقان: إضالق حرـقي ؾؽريي جد

افذي ؿدم ، آكتؼول مـ ضقر افثؼوؾي افشػقيي إػ ضقر افتلفقػ وذم ادموه، افًمال

 إشتوذ احلؿداوي دفقال مؾؿقشو ظذ أن حرـتـو تتقؾر ؾقف ظذ ضوؿوت خالؿي ؾقف.

وادلمقل أن يشؽؾ هذا افؽتوب مـطؾؼو فسشقخ ثؼوؾي افتلفقػ وافؽتوبي وثؼوؾي 

س بؿعـوهو افًٌقط بؾ اػ ؿراءة بؿعـوهو افـؼدي وافتـويص أي أن يؽقن فق، افؼراءة

وأن يتؿ آحتػوء بف بام يـوشى ؿقؿتف ، افؽتوب مودة فـدوات وحمورضات وتقؿقعوت

  .افعؾؿقي وافتورخيقي

 

 حمؿد يتقؿ
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  >278صقال  82 شال 

 ;800أـتقبر  82مقاؾؼ 
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 كلمات عن املقاالت

 الدكتور أمحد الريسوين

و جيدر ذـره ذم جمول افتلفقػ واإلكتوج افعؾؿل، أن افؽتى إـثر أمهقي وكػعو ظز مم

ؽقن بؿثوبي افطؾى افتوريخ، هل تؾؽ افتل تليت بـوء ظذ ضؾى ممـد، أو حوجي مؾحي ت

ـتوب )ادقضل( فإلموم موفؽ، ذم افػؼف واحلديٌ،  -ظذ شٌقؾ ادثول -هـو  ادمـد. وَأذـر

 موم افشوؾعل، ذم ظؾؿ أصقل افػؼف...وـتوب )افرشوفي( فإل

وهذه افٌوؿي مـ مؼوٓت إشتوذ حمؿد احلؿداوي مجعً إمريـ معو؛ ؾفل بطؾى 

 وتؽؾقػ أوٓ، وهل تًتجقى حلوجي مؾحي ثوكقو.

 قي ؾفل أوٓ تليت وؿـ وظل ظوم متزايد بيورة تدويـ توريخ احلرـي اإلشالم 

ؤاهو. وهق أمر حتتوجف وتطؾٌف جفوت متعددة ـ أؾؽورهو ومٌودئفو ور ي، وتدويادغربق 

 ـام هق معؾقم. 

وؿـ كؼؾي كقظقي كضجً وتؼررت فدى حرـي افتقحقد  –ثوكقو  –وهل تليت 

، أحد ادحوور "اإلكتوج افعؾؿل وافػؽري وافػـل"واإلصالح، ومتثؾً ذم جعؾ 

 آشساتقجقي اخلؿًي فعؿؾ احلرـي ذم افًـغ ادؼٌؾي.

بطؾٌوت مٌوذة فألخ إشتوذ احلؿداوي، وخوصي حغ  -ثوفثو  -وهل تليت 

بصػتف رئقًو حلرـي افتقحقد واإلصالح، وبصػتف أحد  -ذم مـوشٌوت خمتؾػي  -يتحدث 

ادخططغ وادقجفغ دًورهو... ؾؽثرا مو تؽقن مضومغ تؾؽ إحوديٌ ؽر مدوكي 

  ...وؽر حمررة، وؾقفو مو ؾقفو مـ اجلدة واجلقدة وافػوئدة
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  ؿـ هـو وجد إخ احلؿداوي كػًف ـوتٌو وممفػو مـ حقٌ مل حيتًى!ؾ

 ودات افدظقيي وت وآجتف الت وافـظري ؾق تح ي مـ اف هذه افثروة افـػقً

واإلصالحقي، فقًً مـ ؿٌقؾ إؾؽور افتل يؼقم افؽتوب وادمفػقن بوظتصورهو 

لمالهتؿ، بؾ هل وتقفقدهو وترـقٌفو وتـؼقحفو، مـ خالل ؿراءاهتؿ وحػريوهتؿ وت

ثؿرات ضٌقعقي وؾقاـف داكقي، ؿطػفو ادفـدس افزراظل ادتخصص ذم حؼؾف ومقدان 

ظؿؾف... هل ثؿرات ضٌقعقي كضجً مـ خالل دموربف افدظقيي ومًموفقوتف افؼقوديي. 

وهل ؾقاـف داكقي تٌؾقرت بغ يديف ذم خضؿ ادامرشي ادقداكقي وافـؼوصوت افشقريي، ذم 

 ًوهتو.صػقف احلرـي وممش

ورزة افتل متقز حرـي افتقحقد  ي افٌ افًؿ –ـذفؽ  -د  وإن هذه ادؼوٓت فتجً

واإلصالح وؿقوديقفو، وهل ـقهنو دمؿع ذم كًقٍ واحد بغ ؾؽر احلرـي وحرـي افػؽر، 

 ؾفل ؾؽرة حرـقي وحرـي ؾؽريي.

ؾجزى اهلل أخوكو احلؿداوي خر اجلزاء، وزاده ظؾام وظؿال، وتقؾقؼو وؿٌقٓ. 

 حلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصوحلوت.وا

 أمحد افريًقين

  >278صقال88جدة ذم

 ;800أـتقبر87/   
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 توطئة:

بوظتٌوره وثقؼي تلرخيقي حتصقؾقي  "ظرش شـوات من التوحقد واإلصالح"ظز ـتوب 

حووفً تؽثقػ جفقد ادراجعوت افتصقريي وآشساتقجقي واهلقؽؾقي افتل ظرؾتفو 

افؽتوب ظذ أن حصقؾي افعؼيي إوػ تمذ ظذ تؼدم ـٌر ظذ احلرـي، حقٌ أبون 

ضريؼ إكجوز اشتحؼوؿوت وذوط افتلشقس ادتؿثؾي ذم افقحدة وإرشوء افتخصصوت 

وبـوء افتـظقؿ افرشويل، وذفؽ ذم طؾ تقشع افصحقة واكتشور افتديـ، وذم ادؼوبؾ بروز 

تف ظذ هومش افصحقة خطوبوت افتطوول ظذ حرموت اإلشالم وافتجرئ ظذ ثقاب

 ادتـومقي.

 جديد ضور

وافققم تدخؾ احلرـي ضقرا جديدا مـ افتجديد ذم ؾعؾفو اإلصالحل، وبذل اجلفقد مـ 

أجؾ ؾتح آؾوق أوشع فؾتجربي ظذ مًتقى آكػتوح افرشويل وخدمي ؿضويو ادجتؿع 

امرشي إشوشقي، بام يًوهؿ ذم ترصقد افصحقة وتًديد ؿقامفو ظذ مًتقى افػؽر واد

 معو.

إذ ٓ مراء أن افصحقة ادٌورـي بٌالدكو ؿد حؼؼً افؽثر مـ إهداف افـٌقؾي افتل ـوكً 

ذم مرحؾي افًٌعقـوت مـ افؼرن ادويض جمرد أحالم، حتك صورت افققم يؼظي صؿؾً 

افعؼقل وافؼؾقب وافعزائؿ، وشوهؿ دمديدهو فػفؿ افديـ بشؽؾ أو بآخر ذم تصحقح 

ؾلظودت فؾتديـ احلقوة واحلرـي وافـؿق، ، تؼقيؿ ادًوفؽ ادعقجيادػوهقؿ اخلوضئي و

 ؾلكتجً بذفؽ واؿعو صحقيو جديدا.
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 حتدي اددافعة ادجتؿعقة

وبـوء ظذ هذا افساـؿ افتورخيل اهلوم صور ٓزمو ظذ احلرـي اإلشالمقي افققم أن تمشس 

 افدخقل ذم فطػرة جديدة تـتؼؾ ظزهو كحق واجى ترصقد هذه افصحقة، ممو يؼتيض

، ردا فؼقؿ افتطرف وافغؾق أوافتًقى واجلرأة ظذ افديـ، مرحؾة اددافعة ادجتؿعقة

وؿـ رؤيي مـدجمي إلؿومي افديـ وإصالح ادجتؿع، تتجووز جمرد اكٌعوث وإحقوء ؿقؿ 

افتديـ وإصوظي مظوهره ذم احلقوة افػرديي واجلامظقي، وتتعدى أظامل اإلحتجوج وردود 

بعض ادـؽرات، كحق افؼقوم بتلصقؾ ذظل جمتفد وإكتوج ؾؽري متجدد  افػعؾ ذم إكؽور

وظؿؾ ؾـل مٌدع مـ جفي، وإضالق مٌودرات كقظقي ذم اإلصالح ومؼوومي افػًود 

 واإلؾًود فؾؿًومهي ذم إؿومي هنضي تًتـد إػ رـوئز آجتفود وافتجديد واإلبداع.

يؼقم ظذ  زا خلط إمي وهقيتفو،إن ادؼوع افـفضقي افذي كلمؾف بوظتٌوره خقورا مـحو

اشتحؼوق حضوري مرحع يتقشؾ مـفٍ اإلصالح، ومو يعـقف ذفؽ مـ خقض ؽامر 

 ودائؿي ود افػًود واإلؾًود.  "مداؾعي تورخيقي"

وٓ يـٌغل أن كػفؿ ذم هذا افًقوق أن ادداؾعي هل افكاع افعدمل أو افصػري، بؾ هل 

د ذم افعوجؾ وأجؾ، وافتل تـطؾؼ مـ روح افتـوؾس افؼيػ افذي خيدم مصوفح افعٌو

 آختالف واحسام افرأي أخر.

إن ادداؾعي ادجتؿعقي فؾؿشوريع ادـوؾًي افتل ختسق اخلؾػقي افـظريي وافعؿؾقي هلذا 

افؽتوب، تدل جقهريو ظذ رضورة آكطالق مـ مؽتًٌوت افتديـ ذم تقشقع ادجول 

ع  ي وافتداؾ ؾعوفي فؾؿشوريع ادجتؿعقي افؼوئؿ احلققي فؾعؿؾ اإلشالمل، ٕجؾ مـوؾًي

 ل وضـل؛ أي آكطالق مـ افصحقة إػ افـفضي. ل إشالم روع جمتؿع و بؿش معف
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 أطروحة اللتاب

و وآثورهو ادـتظرة، ٓبد  بتحديوهت ةـة ادجتؿعقـاددافعوفؽل كخقض ؽامر هذه 

الػفم ؾؽريي تعزز مـ تعؿقؼ تصقري خلقوراتـو ادرحؾقي، مـ خالل مراجعوت 

 ديـاب التجديـاالشتقعد ظذ  فدوركو اإلصالحل ذم ادجتؿع، وتًوظ الرشايل

وت افتصقريي وادـفجقي وافسبقيي وافتخطقطقي فعؿؾـو  س أفق افذي يؿ

  اإلشالمل افرشويل بؽؾ أبعوده وجموٓتف ودمؾقوتف.

 

 أهداف اللتاب

 8009تقحقد واإلصالح ذم مممتر حلرـي اف "ادخطط آشساتقجل"وفئـ ـون ووع 

وآشتقعوب وادداؾعي  إيذاكو بوكطالق هذا افطقر اجلديد افذي ختتكه ثالثقي افرشوفقي

ؾنن افـؼوش بصدده حيتوج إػ ؾتح آؾوق أوشع ممو هق تؼـل وإجرائل، كحق آؾوق تـظريي 

وادجوهدة  وؾؽريي، تعؿؼ أشئؾي ادرحؾي وتضع رهوكوهتو ظذ شؽي افػعوفقي اإلكجوزيي

 .جتديد التجديدادقداكقي، ذم أؾؼ مو يؿؽـ أن كًؿقف 

صحقح أن ادخطط آشساتقجل افذي ووعتف احلرـي اكطؾؼ مـ رؤيي تصقريي وكؼوش 

تشورـل مجوظل، ؽر ان ووعف ظذ شؽي اإلكجوز افتورخيل يًتؾزم حدا معؼقٓ مـ 

افتػؽر ذم مًور افػعؾ وافتـزيؾ افؽتوبي افتػوظؾقي افتل تًوهؿ ذم اإلكضوج وآؿساح و

واإلكجوز، ممو جيعؾفو بوٕشوس ـتوبي مػعؿي بروح اخلزة افعؿؾقي وادثول افتورخيل، 

 ومتقؿدة بروح اإلكجوز وافػعؾ.
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 حمتويات اللتاب

وافؽتوب افذي كؼسحف هـو ـنشفوم ذم هذا آدموه، يدصـ حقارا تصقريو حقل 

دحقط وتًوؤٓت إظضوء وحتديوت افقضـ ادرحؾي، حقار يًتصحى اشتشؽوٓت ا

وإمي، وؿد صؽؾً جريدة افتجديد ومقؿع اإلصالح مـوبر فػتحف وخقوف بشؽؾ 

وء، وهذه  وت وإظض وت افػعوفق تػوظع، شقاء تعؾؼ إمر بتعؾقؼوت افؼراء أو مـوؿش

 ي فـشؽر همٓء مجقعو ظذ إشفوموهتؿ واؿساحوهتؿ ـؾ مـ مقؿعف. مـوشٌ

 ؽتوب ثالث أبقاب أشوشقي، وـؾ بوب يـؼًؿ إػ مٌوحٌ وؾروع:ويضؿ اف

 افرشوفقي وآؾوق ادؼوع ادجتؿعل حلرـي افتقحقد واإلصالح افٌوب إول:

  افٌوب افثوين: آشتقعوب.. أفقوت وافعقائؼ

 وحتديوت آكػتوح افرشويل يادداؾعي ادجتؿعقافٌوب افثوفٌ: 

 

 ;800تـز ادقاؾؼ ص >278افربوط ذم رمضون 

 حمؿد أمحد احلؿداوي
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 الباب األول: الرسالية وآفاق املصروع

 اجملتمعي حلركة التوحيد واإلصالح



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 27 



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 28 

 مدخل:

ٓ يؿؽـ افػصؾ بغ افتـظقؿ وافػؽر افذي مـ مًؾامت افعؿؾ احلرـل اإلشالمل أكف 

مو دام ، حيؿؾفافذي  يمضره، بؾ يؿؽـ اظتٌور ـؾ تـظقؿ هق كتقجي مـفجقي وٓزمي فؾػؽر

فؽؾ تـظقؿ أهداف حمددة، شقاء ذم افتغقر أو ذم اإلصالح أو ؽره، ـام أن آختقورات 

افػؽريي دجؿقظي معقـي هل افتل حتدد أيضو افشؽؾ افتـظقؿل افذي تمضر مـ خالفف 

 .كشوضفو افـضويل مـ أجؾ دمًقد أؾؽورهو ذم افقاؿع

افتحقٓت افؽزى افتل  "ؿوحدة ادؼوع ظقض وحدة افتـظق"وتؽشػ مؼقفي 

ؿ  ق افتقحقد واإلصالح، أي افتحقل مـ افتـظقؿ ادحقري اهلرمل إػ تـظظرؾتفو حرـي 

 وآشساتقجقي.مـ ادراجع وت افػؽري ي وافتـظقؿقي ور  ظز مً، ل وف رش

بحقٌ  ادـعطػ إول ذم مًرة احلرـي اإلشالمقي ادغربقي، افتـظقؿ آكؼاليبفؼد ـون 

مؼقٓت اجلذري، ويرتؽز ظذ افتغقر يتقشؾ مؼوع هي حقـفو افدظقة إػ  اظتؿد

، ويؼقم تـظقؿقو ظذ افنيي، ويػفؿ "آشتعالء"و "ادػوصؾي"و "افتؿقز"ؾؽريي مثؾ 

 .رتٌط بلهداف افتـظقؿ ومؼوظفيمػفقمو خوصو مـ افدظقة 

ع افتجربي ودو اكعطػ افعؿؾ كحق افتـظقؿ اجلومع بعد آكػصول افذي حصؾ م

أيي آكؼالبقي فؾتـظقؿ ظذ اظتٌور أكف مل تعد هـوك  افعؼؾقيدمووز افتلشقًقي إوػ، تؿ 

حمدودة، ؾوٓكتؼول  تفوذم بداي ـوكًفؽـ ادراجعي ادذـقرة ، دثؾ هذا افتقجف مزرات

مـ ؾؽرة افتـظقؿ آكؼاليب افني مل يؿض بعقدا حقٌ اـتػك بتٌـل ؾؽرة افتـظقؿ 

 ."إضورا فؾتـػقذ"بدل أن يؽقن  "إضورا فالكتامء وافتجؿقع"أي افتـظقؿ بوظتٌوره  اجلامظي
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فؼد تغر مػفقم افدظقة تٌعو فذفؽ مـ افسـقز ظذ مـ هلؿ آشتعداد فؾتـػقذ ذم إضور  

، وؿد "تؽثر افًقاد"، إػ ـقهنو ظؿال يؼقم بف أظضوء افتـظقؿ مـ أجؾ افنيافتـظقؿ 

حغ اإلظالن ظـ حرـي افتقحقد واإلصالح اشتؿر هذا افتقجف إػ
(

1
)

. 

مع ظؿؾقي افقحدة بدأ افتحقل مـ افتـظقؿ ادحقري وادرـزي، كحق افتـظقؿ افرشويل 

افداظل إػ اإلصالح، وافراؾع فقاء آكػتوح وادشورـي ظذ ادجتؿع وافدوفي 

بعودا أ مػفقم احلرـي، حقٌ يلخذ وممشًوهتام، مـ خالل إبداع أضروحي افتخصصوت

ويـتؼؾ مـ إضور فالكتامء واحلشد ٕظضوئف، ـام ـون ظؾقف إمر ذم افتـظقامت جديدة 

افًوبؼي، إػ إضور فؾػعؾ وافتعوون وافتؽومؾ، بغ جمؿقظي مـ افتخصصوت، افتل 

تشسك مع احلرـي ذم مؼوظفو وأهداؾفو، وادًتؼؾي ظـفو تـظقؿقو، وهؽذا مل يعد افسـقز 

ػ أثر افتـظقؿ وأظضوئف وؾوظؾقتفؿ تعداه إ، بؾ ؾؼط ظقؿ وحجؿفظذ ظدد أظضوء افتـ

 .وكتوجفؿ ومردوديتفؿ ذم ادجتؿع وممشًوتف وافدوفي وممشًوهتو

احلضقر ادؽثػ وافػعول "جقهريو أو رشوفقي افتـظقؿ تعـل  "افتـظقؿ افرشويل"إن 

وادـوشٌي  وادمثر ٕؾراده، ذم افقشط افذي يتقاجدون ؾقف، بجؿقع افقشوئؾ ادؿؽـي

وافػعوفي، وتقطقػفو بشؽؾ رصقد، فإلشفوم ذم إؿومي افديـ، وكؼ ؿقؿ اهلدايي 

وآشتؼومي وافتزـقي، ؾقام بغ أؾراد افتـظقؿ وجمول اصتغوهلؿ، ومـ تؿ ؾوفرشوفقي هل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوفـًٌ ي د  ـ يري  د افتعؿ  ؼ ذم ادً  ورات افتورخيق  ي افؽٌ  رى حل  رـ ي افتقحقد واإلصالح   -(1)

)مـشقر بؿقؿع  "ظش ر شـقات مـ افت قحق د واإلصالح"ؿ ؽ ـ اافع  قدة إػ ـتوب ي

 ) www.alislah.orgاحلرـي
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جموهدة متقاصؾي مـ أجؾ إؿومي افديـ ظذ مًتقى افػرد وادمشًي وادجتؿع، بوفتعوون 

ي وافشعٌقي مـ أجؾ جٌفي تًعك إػ تعؿقؼ افتديـ ذم حقوة افـوس مع اهلقآت افرشؿق

واهلقآت، إن إوػوء افطوبع افرشويل ظذ أظامل احلرـي هق أشوس ؿقوم اشتؿرارهو 

واإلضور افعوم فؽؾ أظامهلو، وذفؽ بحؿؾ افرشوفي وأداء إموكي، رشوفي افديـ وأموكي 

 .افعؿؾ بف وافدظقة إفقف

حرـي رشوفقي بحؽؿ "إذن وؾؼ هذا افتصقر هل  ؾحرـي افتقحقد واإلصالح

وطقػتفو افدظقيي وافسبقيي ذم ادجتؿع، وـذا بػعؾ شعقفو ادًتؿر مـ أجؾ تثٌقً 

 ."هدؾفو افعوم ادتؿثؾ ذم إؿومي افديـ، وتػعقؾ دورهو ذم إصالح ادجتؿع

ظذ  وظذ وقء هذه ادؼدموت إشوشقي حيوول هذا افٌوب افتقؿػ ظـد أبعود افرشوفقي

 مًتقى ادؼوع )ادٌحٌ إول(، ثؿ ظذ مًتقى افتـظقؿ )ادٌحٌ افثوين(.
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كؼصد برشوفقي ادؼوع افذي كحؿؾف تؾؽ اجلفقد ادٌذوفي ؾؽريو 

وظؿؾقو مـ أجؾ جعؾ مؼوظـو اإلصالحل مؾؽو فؾؿجتؿع، ومو 

افطوئػقي وافتؿرـز حقل افذات، وتعزيز يؼتضقف ذفؽ مـ دؾع مـطؼ 

 ؾؾًػي وحدة ادؼوع ظقض وحدة افتـظقؿ.

وشـحوول أن كًٌط هذا ادٌحٌ مـ خالل ثالث مطوفى أشوشقي؛ 

ٍ ؾقف  ل كعوف ف، وافثوك روع وموهقت ي ادش إول كالمس ؾقف ضٌقع

روع ومًتؾزموت ذفؽ، وافثوفٌ يؼورب ادجول احلققي  شرورة ادش

 وأبعوده افدظقيي واددكقي وافًقوشقي. فؾؿؼوع 
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ق احلويل ذم قومالزمي فؾًتؼتيض دراشي افرشوفقي بوظتٌورهو خوصقي 

مؼوظـو، افقؿقف ظـد موهقي هذا ادؼوع وضٌقعتف مًرة تطقر 

ضو وكقظقي افتحقٓت افتل ظرؾفو، وادراجعوت افتل خضع هلو، ثؿ أي

افقؿقف ظـد ادؼقٓت إشوشقي حلرـي افتقحقد واإلصالح ذم شقوؿفو 

 افتورخيل وادجتؿعل احلويل.
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 أي مرشوع حتؿؾه احلركة اإلشالمقة؟

 فػؽرياافتجديد وإن ادؼوع اإلشالمل افذي يضع افـفضي أؾؼو، 

ػ إظودة آظتٌور إ وافؼظل مـفجو، هق بطٌقعتف يؼقم ظذ أمؾ ذم افقصقل

 الم ذم افػوظؾقي احلضوريي وادجتؿعقيفإلش

 

ربام ـون هذا افًمال مـ أهؿ إشئؾي افتل تثور ـؾ مرة وتتجدد بوشتؿرار، 

مـ أـثر ادػوهقؿ إثورة فؾجدل وافًجول، وذم  "ادؼوع اإلشالمل"وربام ـون مػفقم 

بعض إحقون فؾحرة واحلذر مـ ؿٌؾ بعض اخلصقم، تؾؽ احلرة افتل ؿد دمعؾ 

ؿ يصـػ احلرـي اإلشالمقي ذم دائرة افطريؼي افصقؾقي أو احلزب افًقود أو بعضف

وهؿ بذفؽ حيرصقن ظذ حكهو ذم دائرة حمددة، فؾتشقيش ظذ ، اجلامظي افديـقي

  .ضٌقعتفو احلضوريي

إن ادؼوع اإلشالمل افذي يضع افـفضي أؾؼو، وافتجديد افػؽري وافؼظل مـفجو، 

ذم افقصقل إػ إظودة آظتٌور فإلشالم ذم افػوظؾقي احلضوريي هق بطٌقعتف يؼقم ظذ أمؾ 

وادجتؿعقي، بحقٌ تصر مـظقمتف افعؼديي وافؼقؿقي حوـؿي فًؾقك ادًؾؿ افػردي 

 .واجلامظل

 ضبقعة ادرشوع اإلشالمي؟

ذم اهتامموتف  ومـدمج مرشوع متؽامل، ودعوين ادشور إفقفو شؾػوادؼوع اإلشالمل بإن 

هـو تدل ظذ حوجي إػ تلصقؾ مـفجل وؾؽري يؼقم بف  االكدماجقة، وواكشغوٓتف
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مػؽرون، وإػ اجتفود ذظل أصقيل ذم بـوء مرجعقتف ادـفجقي يضطؾع بف ظؾامء 

وإػ إظداد وختريٍ اإلكًون افصوفح ادصؾح احلومؾ فؾػؽرة  ممصؾقن ظومؾقن،

افتورخيل هلذا ادؼوع  اإلشالمقي افتجديديي وادتؿثؾ هلو، وافذي فف وظل بوكتامئف

وافتزامف بؿؼتضقوتف، وهق ظؿؾ يًفر ظؾقف ادربقن، ثؿ بعد هذا وذاك ؾفذا ادؼوع 

حمتوج إػ أـثر مـ وظوء أو إضور، أـون مجعقي أو حزبو شقوشقو أو كؼوبي أو مـزا إظالمقو 

 فتـزيؾ هذا ادؼوع وحتؼقؼ أهداؾف.

الحل ظؿؼف ادعوس، وادرتٌط بوخلزة هبذا ادـظقر يلخذ ادؼوع اإلشالمل اإلص

افتورخيقي فؾؿًؾؿغ، وادتػوظؾ أيضو مع مػرزات احلداثي، وذم هذا افصدد يؿؽـ أن 

ذم ادثول إوريب بلن مشوريع افٌـوء ادجتؿعل مشوريع مـدجمي تؽومؾقي،  -مثال-كالحظ 

وفتشورـقي أو تتعدد مداخؾفو ويتؽومؾ افػوظؾقن ؾقفو، وهق مو تعز ظـف إدبقوت ب

 .آكدموجقي

ويؿؽـ أن كؼدم ذم صدد آشتدٓل بوفـؿقذج إوريب، مثول افتعوضل ادجتؿعل مع 

ر  و، افػؽ الجف ل ظ ؿضقي افٌقئي، إذ شـجدهو ؿد حتقفً إػ ؿضقي جمتؿعقي يتؽومؾ ؾ

احلؽقمل..إفخ، وهذه ادؽوكي  ود وافعؿؾ اجلؿعقي وافعؿؾ ي وآؿتص وافًقوش

افٌقئي ذم ادجتؿع إوريب، ٓ تتلثر بـتوئٍ حزب اخلي افتل ٓ  حػوظ ظذؾفادتؼدمي 

ذم ادوئي مـ كًٌي إصقات افتل حيصؾ ظؾقفو ذم افعؿؾ افًقود  20أو  9تتجووز 

 ادٌوذ.

فؽـ، مو هل افؼضقي ادجتؿعقي فؾحرـي اإلشالمقي اإلصالحقي افتل حيؿؾفو ادؼوع 

 ؟ ام وصػـوهاإلشالمل افتؽومع ادـدمٍ ـ
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إهنو بال صؽ ؿضقي ادرجعقي اإلشالمقي، افتل يتلشس ظذ ثٌوهتو واشتؼرارهو ذم افـظوم 

ادجتؿعل افعوم مزر وجقد احلرـي اإلشالمقي، ٕهنو اددخؾ إشود فإلشفوم افػوظؾ 

واحلضوري ذم إؿومي افديـ ظذ ـوؾي ادًتقيوت، افتل هتؿ افػرد وإهة وادجتؿع 

 إمي واإلكًوكقي مجعوء. وافدوفي و
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 ادرشوع ادجتؿعي لؾتوحقد واإلصالح:

ذم شقوق هقيي ادؼوع ادجتؿعل اإلشالمل وضٌقعتف ادتصؾي بوفػفؿ افتجديدي 

ظؿل "مـ خالل حتؼقؼ  فؾؿرجعقي اإلشالمقي يتحدد ادؼوع ادجتؿعل حلرـتـو،

الل رشوفتـو افتل ، وأيضو مـ خ"إشالمي جتديدي إلقامة الدين وإصالح ادجتؿع

اإلشفام دم إقامة الدين وجتديد ففؿه والعؿل به، ظذ مستوى الػرد واألرسة "تًعك إػ 

وادجتؿع والدولة واألمة وبـاء هنضة إشالمقة رائدة وحضارة إكساكقة راصدة، من خالل 

حركة دظوية تربوية، وإصالحقة معتدلة، وصورية ديؿوقراضقة، تعؿل وفق الؽتاب 

تعتؿد احلركة أشاشا إظداد اإلكسان وتلهقؾه، لقؽون صاحلا مصؾحا دم حمقطه والسـة، و

وبقئته، كام تؾتزم مـفج التدرج واحلؽؿة وادوظظة احلسـة، والتدافع السؾؿي، وادشاركة 

اإلجيابقة والتعاون ظذ اخلر مع غرها من األفراد واهلقآت
(

1
)

.  

 

عي ادؼوع اإلشالمل افذي كحؿؾف واكطالؿو مـ هذه افرؤيي وافرشوفي وذم طؾ ضٌق

 تتلضر شرورة مؼوظـو ادجتؿعل اإلصالحل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـقه إػ أن رؤيي احلرـي ورشوفتفو شتصوحٌـو ذم ظؿؾقوت افتحؾقؾ وافؼح وافتػًر ظذ امتداد حموور  -(2)

 افؽتوب ومؼقٓتف ادرـزيي.
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كؼصد بًرورة مؼوظـو ادجتؿعل تؾؽؿ افرهوكوت افتل 

حيؿؾفو ظـد آكتؼول مـ افػؽرة إػ افػعؾ، ومـ ادٌدأ إػ ادامرشي، بام 

صؽوفقوت ادجتؿقعي إشوشقي، مـ يؼتضقف ذفؽ مـ تػوظؾ مع اإل

 خالل مؼوع جمتؿعل تؽومع ومـدمٍ. 

 

مـ هذا ادـطؾؼ يصر معقور تؼدم ادؼوع اإلشالمل أو تراجعف أو ذم 

أشقأ احلوٓت أؾقفف، هق مدى حتؼؼ هذه افغويي، أي حتقل ادرجعقي 

اإلشالمقي إػ ثوبً جمتؿعل ٓ يتـوزع حقفف افػوظؾقن بؿختؾػ 

وفقس ترـقز افـظر افتداويل وافتؼققؿل ظذ جمول واحد، بؾ  مشورهبؿ،

يـٌغل أن يتعداه فقـًجؿ مع ضٌقعي ادؼوع اإلشالمل افتؽومع 

وافشؿقيل وادـدمٍ، ؾوفسـقز مثال ظذ افٌعد افًقود ذم هذا ادؼوع، 

 شقجوكى صوحٌف افصقاب ذم تؼققؿ حرـي ادؼوع بغ ادد وافساجع.

 

 

 



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 38 

 ود واألفولالصع ثـائقة

 ٓ هتتؿ ؾوحلرـوت اإلشالمقي ذات ادـفٍ افتجديدي،

وٓ هتتؿ بًمال  بًمال افصعقد، دون افقظل بؼوكقن إؾقل،

 افساجع، دون افعـويي بعقامؾ افصعقد مـ جديد

 

يغؾى ظذ افدراشوت وإبحوث افتل تتـوول مًورات تطقر احلرـي اإلشالمقي، 

ل تؾؽ ادًورات، أن تدرج هذا افتطقر وؿـ وأيضو آكطٌوظوت افتل تتشؽؾ حق

ثـوئقي حديي؛ ؾنمو تتحدث ظـ افصعقد، أو ظـ إؾقل، دوكام افقؿقف ظـد إبعود 

ظقامؾ افصعقد ودراشي مًٌٌوت تربط بغ ادرحؾتغ وافٌحٌ ذم  افعالئؼقي افتل

 إؾقل، وـؾ ذفؽ وؿـ مًرة تطقر افدظقة وحرـقتفو افتورخيقي.

 

اشتعودة افتػؽر ذم هذه افؼضقي، وووعفو وؿـ شقوؿوت  شـحوولوفذفؽ، 

 افتطقر افطٌقعل فؾظقاهر افتورخيقي وادجتؿعقي.

 الظواهر الطبقعقة وفؾسػة األضوار

ؾوفتطقر ـؿػفقم ٓ يـٌغل أن يػفؿ مـف آكتؼول افذي حيدث ؿطقعي بغ مو ـون 

كتؼول مـ ضقر إػ ضقر آ"ؿوئام، ومو صور مـ جديد ظذ إصؾ، إذ افتطقر فغقيو هق 

، وهذا آكتؼول ذم إضقار ؿد يؽقن إجيوبقو، ؾـًؿل ذفؽ تؼدمو أو كؿقا أو "جديد

صعقدا، وؿد يؽقن شؾٌقو، ؾـًؿقف حقـفو اكحدارا أو كؽقصو أو أؾقٓ، بؾ ويؿؽـ أن 
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يـدرج ـؾ ضقر ذم مراحؾ مخس أشوشقي؛ أوهلو مرحؾي افـشلة، حقٌ تتٌؾقر افػؽرة 

ؾؼك بحامس وحققيي حلظي آكطالق، وثوكقفو مرحؾي افصعقد، حقٌ ادمشًي، وتت

افتقشع ذم ادجول احلققي فؾػؽرة ادمشًي، وافتطؾع إػ افـؿق، وافؼقة آؿساحقي، 

وثوفثفو مرحؾي إوج وآزدهور، حقٌ افعطوء وافؽًى وؾوظؾقي إؾؽور واشتثامرهو 

ف،  ق وبطء ذم درجت ذم وثرة افـؿ ل، مع تؼؾص ذم ظؿؾقوت اإلكجوز وافتحؼؼ افتورخي

ق، وتآـؾ واشتـػوذ  ي افـؿ ع ذم كًٌ قر وافساج ورابعفو مرحؾي إؾقل، حقٌ افػت

إؾؽور ادمشًي، وتقؿػ افؼقة آؿساحقي، ثؿ ادرحؾي اخلومًي وإخرة، وهل 

 مرحؾي افؽؿقن، حقٌ تؽقن احلققيي أوعػ، ويتؼؾص آكػتوح ظذ ادحقط وحيؾ حمؾف

 احلقار افداخع حقل ادشوـؾ وادعقؼوت.

 

وتتؿقز هذه ادرحؾي بلمر جقهري، ؾنمو أهنو تمذ ظذ افزوال بوفـًٌي فؾحرـي افتل 

تًتقظى شــ افتطقر افتورخيل افؼوئؿي ظذ احلوجي فؾتجديد ادًتؿر فؾذات، أو ذم 

يي افتل تؼقم ادؼوبؾ ؿد تمذ ظذ مرحؾي جديدة ذم افصعقد بوفـًٌي فؾحرـي افتجديد

ظذ افتقاوع وادراجعي افػؽريي ادًتؿرة فؾتجربي وادؽتًٌوت وظـوس افؼقة 

 وافضعػ. 

 

ومـ ظجقى اهلل ذم خمؾقؿوتف، أن افرؿي )وهل أول ضقر مـ أضقار افـؿق ظـد ظدد 

ـٌر مـ أكقاع ادخؾقؿوت( ظـدمو تؽقن ذم أوج حققيتفو ذم آخر مرحؾي مـ كؿقهو، 

افتل حتقؾ  "افؼكؼي"و يؽػقفو درحؾي افؽؿقن أو افًٌوت فتدخؾ ذم ختزن ذم جًؿفو م
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ظذ مرحؾي إؾقل، ؽر أهنو ذم هذه ادرحؾي تًتعقد ؿدرهتو ظذ آشتؿرار، ؾتتحقل إػ 

 ؾراصي فتـطؾؼ بحققيي كحق ضقر جديد.

  

واكظر إػ افشجرة ذم مرحؾي حققيتفو وكشوضفو متتؾئ أزهورا، ويتقج هذا افصعقد 

قل افزهرة إػ ثؿرة تـؿق وتـضٍ ؿٌؾ مرحؾي إؾقل وافًؼقط ذم إرض. ؽر أن بتح

حموضي بام يؽػل مـ ادقاد ادغذيي افتل  بذرةهذه افثؿرة وأثـوء شؼقضفو حتؿؾ ذم أحشوئفو 

تًوظدهو فؾخروج مـ مرحؾي افؽؿقن ظذ صؽؾ ؾًقؾي ـؾفو حققيي وأمؾ ذم آكطالق 

 فطقر جديد مـ افـؿق وافصعقد.

 

إن هذه ادراحؾ افتل تعرؾفو إضقار افتل حتؽؿ افظقاهر افطٌقعقي، فقًً مـػصؾي 

بعضفو ظـ بعض، بؾ هل متداخؾي ومسابطي، ؾضؿـ مرحؾي افـشلة تؽؿـ ذوط 

افـضٍ وآزدهور، ووؿـ مرحؾي افصعقد وآزدهور تؽؿـ ذوط وظقامؾ آهنقور 

 وط افصعقد مـ جديد.وإؾقل، ووؿـ مرحؾي إؾقل وافؽؿقن تؽؿـ ذ

 الظواهر التارخيقة وفؾسػة األضوار

موفؽ "و "أرفقكد تقيـٌل" و "ابـ خؾدون"وؿد أدرك ؾالشػي افتوريخ مـ أمثول 

هذه احلؼقؼي افطٌقعقي افتل حتؽؿ ـؾ إكًوق افطٌقعقي، وضٌؼقهو ظذ افظقاهر  "بـ كٌل

حقٌ تتعوؿى حلظوت  "ؿوكقن افدورات احلضوريي"احلضوريي وافتورخيقي ؾتحدثقا ظـ 

افؼقوم، وآزدهور، ثؿ آهنقور، فقس بطريؼي مقؽوكقؽقي، وفؽـ بوفـظر إػ ظقامؾ 
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وذوط تتحؽؿ ذم ذفؽ افتطقر وحتؽؿف، وهق مو جيعؾ مـ مًلفي افتحؽؿ ذم مًورات 

افتطقر، رهقـي بؿؼته افقظل بوفؼوط افتورخيقي وآجتامظقي وافـػًقي فؽؾ مرحؾي، 

 فتػؽر ذم حؾقل هلو، بوفتـظر وآشتؼاف. وافعؿؾ ظذ ا

إن هذه افػؾًػي ذاهتو حتؽؿ مـطؼ افتطقر ذم مًورات احلرـوت اإلشالمقي، ؾفل ختضع 

أيضو فؼوكقن افدورات احلضوريي؛ وظؾقف وجى أن يتحقل افتػؽر مـ شمال افصعقد أم 

هبو ذم مرحؾي  إؾقل بشؽؾ حدي وؿطعل، إػ افتػؽر ذم ادـفجقي افتل يتعغ افعؿؾ

 .آزدهور وافصعقد، أو ذم مرحؾي افػتقر وافساجع

 

ؾؾًػي إضقار وادراحؾ ادتداخؾي افتل حتؽؿ افظقاهر افطٌقعقي )مرحؾي افـشلة،  إن

مرحؾي افصعقد، مرحؾي إوج وآزدهور، مرحؾي إؾقل، مرحؾي افؽؿقن( هل ذاهتو 

وادجتؿعقي، واحلرـي اإلشالمقي  حتؽؿ مـطؼ تطقر افظقاهر احلضوريي وافتورخيقي

بوظتٌورهو طوهرة حضوريي وجمتؿعقي ختضع فـػس تؾؽ افػؾًػي، ومؼتضوهو أن احلرـي 

اإلشالمقي ٓ تعقش مرحؾي صعقد مًتؼؾي ظـ مرحؾي إؾقل وافساجع، بؾ تؾؽ 

 .((2))أكظر اخلطوضي افؼقاكغ ـومـي ذم مجقع إحقال

 دسؾؿني:قاكون األضوار دم جتربة اإلخوان ا

وإن صئـو أن كًتحي مثوٓ حقل هذه ادًلفي، فؽوكً دمربي مجوظي اإلخقان 

ادًؾؿغ بغـوهو ورصقدهو افتورخيل اهلوم أـثر دٓفي ظذ مو كؼقفف، ؾؼد ظرؾً ضقر 

افتلشقس مع افشقخ حًـ افٌـو بلؾؽورهو ادمشًي، ذوضو خمتؾػي ظـ ضقر افتضققؼ 
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اجلامظي، ثؿ دخؾً اجلامظي ضقرا جديدا خالل ؾسة  افذي مورشف افـظوم افـوسي ظذ

افًودات ظرؾً ؾقف مراحؾ صعقد وأوج وتراجع، وبوفتلـقد أن اجلامظي ؿد دخؾً 

ضقرا جديدا افققم أهؾفو فتؽقن ادـوؾس افًقود إول ذم معورك اإلصالح ادجتؿعل، 

ـؾ ضقر ؿد  وافثوبً وؿـ هذه افتجربي افطقيؾي أن اجلامظي ؿد مرت بلضقار، وأن

 ظرف مراحؾ ذم افـؿق، ٓ يؿؽـ أن كػفؿفو ؾؼط وؿـ ثـوئقي إؾقل وافصعقد احلديي.

 

 (:1خطاضة توضقحقة)
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وفذفؽ ؾوحلرـوت اإلشالمقي ذات ادـفٍ افتجديدي، ٓ هتتؿ بًمال افصعقد، دون 

افقظل بؼوكقن إؾقل، وٓ هتتؿ بًمال افساجع، دون افعـويي بعقامؾ افصعقد مـ 

ديد، بؾ هل هتتؿ أـثر بوفٌحٌ ذم ـقػقوت تػوظؾفو مع ذوط وؿقاكغ تطقرهو ج

 صعقدا أو أؾقٓ بطريؼي ترـقٌقي.

 مستؾزمات قاكون األضوار

وذم هذا افصدد يـٌغل آكتٌوه إػ أن مرحؾي افصعقد وافـجوح ذم شؾؿ تطقر 

ك أي ؾتقر أو افتـظقامت، يؼتيض آصتغول وؾؼ ادـفجقي آشتقعوبقي، ظـ ضريؼ تدار

تراجع مفام بدا صغرا أو بطقئو وظدم آكشغول ؾؼط بوفـجوحوت وافطؿلكقـي 

ممو شقًفؿ ذم حتؼقؼ آؾوق أوشع ذم افؽًى وافعطوء وآجتفود، حتوؾظ ظذ  فؾخقورات،

ومتديدهو، خوصي  "ؿؿي افصعقد"ب ادؽوشى ذم مرحؾي مو يؿؽـ آصطالح ظؾقف 

حقوة افتـظقامت افٌؼيي، وظدم افؼدرة ظذ متديدهو ؿد ن هذه افؾحظي هل إخطر ذم أو

 يمدي إػ افـزول ادػوجئ.

 "ظؿال اشتثـوئقو"ع، تؼتيض  ي افساج وه إػ أن مرحؾ ؾ، يـٌغل آكتٌ وذم ادؼوب

ٓشتعودة ادٌودرة ودمـى حوٓت اإلحٌوط وآهنقور وآشتًالم، ؾوٓشتعداد افـػز 

ممو يًفؿ ذم تلـقد حؼقؼي  عوين افصز وإمؾ واحلوؾزيي،وافسبقي يؼقم ظذ تثٌقً م

فقس حتؿقو وفقس أبديو، بؾ يؿؽـ افتغؾى ظؾقف، بٌذل  "افساجع"أشوشقي وهل أن 

ادزيد مـ اجلفد وتطقير افؼدرات وآشتعدادات، أمو آشتعداد افػؽري ؾقًتؾزم 

م آرهتون فـػس ظؿؾقي دمديد صومؾي ذم إؾؽور وافقشوئؾ وادـفجقوت، هبدف ظد
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أن فؽؾ ضقر ظقامؾ صعقده "ظقامؾ افصعقد ذم افطقر افًوبؼ، ٕن افؼوظدة تؼتيض 

 ."وظـوس أؾقفف

 "آشتئـوف افنيع"متؽـ افتـظقامت مـ  ،إن هذه آشتعدادات افػؽريي وافـػًقي

خوصي وأن مرحؾي افساجع يتٌعفو مٌوذة ـؿقن يًٌؼ  ،فقطقػتفو وحققيتفو وؾعوفقتفو

ريـ حتؿقغ؛ إمو افزوال بوفـًٌي فؾحرـي افتل ٓ دمدد ذاهتو بشؽؾ مًتؿر، وإمو مًو

اشتئـوف افصعقد بوفـًٌي فؾحرـي افتجديديي افتل تؼقم ظذ افتقاوع وادراجعي 

 ادًتؿرة فؾتجربي وظـوس افؼقة وافضعػ.

ؾقؿؽـ أن  ،وإذا حووفـو أن كصػ افقوعقي احلوفقي حلرـي افتقحقد واإلصالح

 "افتـظقؿ اجلومع"، بعد اكتفوء ضقر "افتـظقؿ افرشويل"ؿ ظـ مرحؾي صعقد ذم ضقر كتؽؾ

وتعتز افقحدة  .افذي امتد خالل افتامكقـقوت وافـصػ إول مـ افتًعقـقوت

آكدموجقي بغ تـظقؿغ إشالمقغ كؼطي اكطالق ضقر افرشوفقي افذي صؽؾً ؾقف 

خلصقصقي ادغربقي، واكعؽس ذفؽ بشؽؾ ادشورـي افًقوشقي راؾعي كقظقي فؾتػوظؾ مع ا

قرت وؿـ مو كًؿقف ؾؽرة ظؿقؼ ظذ اإلشساتقجقي افتـظقؿقي فؾحرـي وافتل تٌؾ

 افتخصصوت.

وـام ذحً ذفؽ ذم افًوبؼ، ؾنن مرحؾي افصعقد ذم حوفتـو، تؼتيض افعؿؾ ظذ 

ذم ذم افعؿؾ اإلشالمل افتجديدي، و "دورة جديدة"إضوفي ادرحؾي ذم أؾؼ افدخقل ذم 

طؾ هذا افقظل افتورخيل دخؾً احلرـي مـعطػ افتخطقط آشساتقجل فقصقهنو مـ 

، افتل تًفؿ ذم افقؿقف ظـد "مٌودرة افًمال"افتػؽر بؿـطؼ افققمل، وأضؾؼً 

افتحديوت افؽزى وافتػؽر ذم شٌؾ آشتجوبي هلو، واشتٌوق ـؾ حوٓت آكًداد ؿٌؾ 
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تقؿعي افتل ؿد تظفر بعض بقادرهو، وهق مو وؿقظفو، أو فتجووز حوٓت افساجع اد

حووفً كدوة جمؾس افشقرى إخرة مالمًتف مـ خالل تؼققؿ خقور ادشورـي 

 افًقوشقي وافـظر ذم آؾوق هذا اخلقور وشٌؾ تطقيره. 

وهل ـؾفو آفقوت تـطؾؼ مـ مـفٍ ادراجعي وافتجديد وافتطقير ادًتؿر، وتٌتغل 

ؽوشى، تػوظال مع مرحؾي افصعقد وافعؿؾ ظذ حتؼقؼ ادزيد مـ افعطوءات واد

متديدهو، واشتٌوؿو درحؾي إؾقل وافعؿؾ ظذ تؼؾقصفو. وهل رهوكوت ٓ يؿؽـ حتؼقؼفو 

إٓ بتؼقيي ظؿؾقي إظداد وختريٍ افعضق افرشويل ادتػوظؾ بشؽؾ إجيويب، مع تؾؽؿ ادراحؾ 

 )صعقد أم أؾقل( وادـخرط بنرادة ؿقيي وتػوؤل ذم افـجوح. 
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 ادرشوع ادجتؿعي ادـدمج

ن ؿقوس درجوت تطقر ادؼوع اإلشالمل ٓ يـٌغل أن تؼػ ظـد حدود إ        

تؼققؿ حصقؾي افعؿؾ افًقود ادتغرة بطٌقعتفو، بؾ يـٌغل أن تلخذ بعغ 

 ادجتؿعل افعوم. آظتٌور درجوت حضقرهو ذم افعؿؾ

 

مدة ؽر يًرة مع مـطؼ  ؿطع ادؼوع اإلشالمل اإلصالحل بودغرب مـذفؼد 

افتؿرـز حقل مًعك إؿومي افدوفي، وترـقز اجلفقد ظذ ادجول افًقود ـؿدخؾ وحقد 

فإلصالح، فقتجف كحق مـطؼ افرشوفقي افتل تؼقم ظذ تعدديي مداخؾ اإلصالح 

وتداخؾفو، وافتل تتطؾى جمفقدا أـز ذم افٌـوء ادجتؿعل، وكػًو أضقل ذم مـفٍ افػعؾ 

يضو تقازكو وأموكي ذم تؼققؿ إظامل وحصقؾتفو، بام يًتقظى مٌدأ افتدرج واحلراك، وأ

 ويب.وادًموفقي وافتداؾع اإلجي

ـام أن ادؼوع اإلصالحل ذم بعده افًقود )احلزيب( ذم ظؿؾقوت افتداؾع، ؿد يؽقن 

مًتفدؾو، وؿد تتجف افعقامؾ وافؼوط افدوفقي ذم ؽر صوحلف، وؿد يؽقن افًؼػ 

مـحًٌو وـوبحو فتؼدمف، وفذفؽ ؾتحؾقؾ مقؿع احلرـي اإلصالحقي وؿـ  افديؿقؿراضل

شقوق شقود معغ يـٌغل أن يـدرج وؿـ افقظل بؿقازيـ افؼقى وبودتغرات ادمثرة 

ذم كتوئٍ هذا ادؼوع ظذ صعقد معغ، شقود أو اجتامظل وأٓ يؽقن افٌعد آكتخويب 

 إٓ جوكٌو مـ جقاكى افتؼققؿ ٓ ؽر.

وآكعطوف افتل  "افتحقل"ذا افصدد يؿؽــو أن كؼدم ثالثي أمثؾي تٌغ درجوت وذم ه

 .اإلشالمقييؿؽـ أن يعرؾفو ادؼوع ادجتؿعل فؾحرـي 
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 تؽامل السقاد وادجتؿعي

ؾػل ادثول افسـل، شـجد أن افتقجف افعوم ـون يتجف كحق تصوفح ادجتؿع افسـل 

ؿقي، وهق مو جوء ــتقجي فسددات ومتقجوت مع هقيتف اإلشالمقي وكظوم ؿقؿف إخال

ؿقيي وحوشؿي مر هبو ادؼوع اإلشالمل هـوك، ؾٌدءا بام أتوحتف فف افسبي اخلصٌي مـ 

افٌـوء افروحل وافثؼوذم وآؿتصودي مـ ؾرصي آشتئـوف، مرورا بوفتحقٓت افتل 

ــوئى فؾقزير ظرؾتفو افؼقودة اإلشالمقي مـ أن يصؾ افزظقؿ أربؽون إػ هرم افًؾطي 

، إػ أن يصر مٌعدا وخووعو فؾتضققؼ وافًجـ، ؾوفػوظؾ افًقود 7:>2إول مـذ 

ذم تصوظد أو حتجقؿ، فؽـ افتقجف افعوم فؾؿجتؿع ادمف إػ ادصوحلي مع افديـ ورؾض 

 افعؾامكقي.

وذم ادثول ادكي، ؾنن افتقاجد احلؼقؼل جلامظي اإلخقان ادًؾؿغ ذم ادجتؿع إهع، 

أظطك مـوظي فؾؿؼوع  ..(ؿختؾػ تشؽقالتف )كؼوبوت، أضٌوء، مفـدشغ، اجلومعيب

ادجتؿعل افذي حتؿؾف، وظزز مًومهتفؿ ذم تقجف ادجتؿع كحق افتديـ وآفتصوق 

بوإلشالم مرجعقي ذم افًؾقك وافتؿثؾ، إذ مل يتلثر هذا افتقجف بسددات افعؿؾ افًقود، 

حصؾقا ظؾقفو ظذ امتداد مشورـتفؿ افًقوشقي ظرؾً ؾـجد بلن افـتوئٍ آكتخوبقي افتل 

مؼعدا ذم افٌدايي ؿٌؾ أن تـزل فتساوح بعد ذفؽ  69تغرات أشوشقي، ؾؼد حصؾقا ظذ 

 ;;ظذ  ؿبحصقهلمؼعدا، ومؼعد واحد، فتعقد احلصقؾي بعد ذفؽ إػ افصعقد،  :2بغ 

ل حقـام يؽقن ؿقيو ٓ مؼعدا ذم آشتحؼوؿوت إخرة، وهق مو يٌغ أن افعؿؾ ادجتؿع

 تتلثر حصقؾتف افدظقيي بوفـتقجي ادمؿتي فؾعؿؾ افًقود.
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وحتك ذم ادثول افتقكز، ؾنكف رؽؿ حوفي آشتٌداد وافشؿقفقي وافتضققؼ وادـع  

افذي يامرشف افـظوم افتقكز ود حرـي افـفضي وود ؿقوداهتو، ؾنن حمؽؿي تقكًقي 

بؼضوئفو ذم إيوم افؼؾقؾي ادووقي
(

1
)
بعدم دشتقريي ادـشقر افذي حيظر ارتداء احلجوب  

ظذ ادقطػوت وافطوفٌوت ذم ادمشًوت واإلدارات افرشؿقي، يعز بذفؽ ظـ اشتحوفي 

اشتؿرار إداة إمـقي ؾوظال واحدا ذم افتعومؾ مع حوفي افتديـ افتل يعرؾفو ادجتؿع 

ؾؿـي افتل يػروفو افـظوم افتقكز، وافتل تتجذر وتتلصؾ يقمو ظـ يقم، ودا ظذ افع

 مـ ؾقق.

إن هذه احلوٓت افثالث، تٌغ بشؽؾ واوح، بلن ؿقوس درجوت تطقر ادؼوع 

اإلشالمل ٓ يـٌغل أن تؼػ ظـد حدود تؼققؿ حصقؾي افعؿؾ افًقود ادتغرة بطٌقعتفو، 

  .ادجتؿعل افعوم ر درجوت حضقرهو ذم افعؿؾبؾ يـٌغل أن تلخذ بعغ آظتٌو

افتل بقـو مـ خالهلو ضٌقعي ادؼوع ادجتؿعل اإلشالمل، أي آكدموج  إن إشس

وافتؽومؾقي، وافتعؿؼ ذم ؾفؿ احلوٓت وافـامذج افتل ظروـوهو، بام حتقؾ ظؾقف مـ أن 

آرتٌوط بوفتديـ وبودرجعقي اإلشالمقي هق إشوس ذم بـوء ادقؿػ مـ درجي تطقر 

  .ادؼوع اإلشالمل تؼدمو أو تلخرا

ادؼوع اإلشالمل اإلصالحل، هق إشـوده  "تؼدم"افضامكي احلؼقؼقي فتحصغ  إن

بعؿؼ جمتؿعل وبػعوفقي مدكقي، وتقازن معرذم ومـفجل ذم تشؽقؾ افشخصقي افرشوفقي 

 احلومؾي فف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ;20/2/:800 ادؼول صدر ذم افتجديد بتوريخ  - (1)
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ؼصد بف يعوفٍ هذا ادحقر مو كًؿقف بودجول احلققي دؼوظـو، وك

داخؾ ادجتؿع بؽؾ ؾئوتف أؾرادا وتـظقامت  دوائر افػعؾ وافتلثر دؼوظـو

، كحق اشتقعوب "افالديـل"و "افديـل"وتقورات، وأيضو دمووز ثـوئقي 

أـز فؾديـل وؿـ جمول أوشع، خوصي وأن افتديـ ادجتؿعل ذم تزايد 

 ذم تراجع مًتؿر، وإن ـوكً أـثر "افالتديـ"مطرد، وأن تقجفوت 

 جرأة وأوؾر إمؽوكقوت.

 

إن مؽقكوت ادجول احلققي إصؾقي دؼوظـو تؼقم ظذ ثالثقي 

افدظقي واددين وافًقود، أي افثالثقي ادشؽؾي دؼوظـو ادجتؿعل 

 بلبعوده افؽزى.
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 العؿل الدظوي: وطائف متؽامؾة

 ؾتعووني فقأداة وطقػ عؾ مـ افتـظقؿدم "إؿومي افديـ ذم  إلشفوما"إن معوين     

ظذ  ظذ افدظقة وافسبقي وظذ تؽقيـ إظضوء تؽقيـو رشوفقو جيعؾفؿ ؿودريـ

 اإلشفوم ذم إؿومي افديـ حقثام حؾقا وارحتؾقا

 

ووحـو شؾػو ؾنن أهؿ مو يؿقز افٌعد احلرـل وافدظقي ذم مؼوظـو ادجتؿعل، ـام أ

ت ظؿؾ احلرـي صؿقفقي ادؼوصد وإهداف ظذ مًتقى افتصقر وصؿقفقي جموٓهق أن 

افقطوئػ ادتصؾي بذفؽؿ افتصقر ي شقتقػ حتؼقؼ ٓ يعـل أن تـظقؿ احلرـي هق افذ

بؾ إن ادطؾقب أن كعتؿد مػفقمو يؽثػ خمتؾػ تؾؽ  افشؿقيل وبتؽومؾقي جموٓتف،

 "افقطوئػ إشوشقي"إكًوق وافٌـقوت وؿـ كؿقذج حرـل مرن، وهق مو كًؿقف ب 

ػي وافقطقػ يعـقون افعؿؾ افدائؿ ادًتؿر ادتؽرر ؾوفقطق، وادجوٓت ادتخصصي

ـام أن وصػفو بوٕشوشقي، جيعؾ مـفو أشًًو فؼقوم احلرـي واشتؿرارهو، وُأشًًو ، تظؿادـ

 .فؽوؾي أظامهلو

 .وؿد تؿ حتديد هذه افقطوئػ إشوشقي ذم ثالث هل: افدظقة، افسبقي، افتؽقيـ

 الدظوة، السبقة، والتؽوين

ٕجؾفو، وهل  احلرـيإشوشقي إوػ افتل ؿومً هل افقطقػي  فوطقػة الدظوة

وطقػي خورجقي بوٕشوس، إذ هل مـ واجٌوت أظضوء احلرـي رجوٓ وكًوء يامرشقهنو 
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بوشتؿرار دموه ظومي افـوس وخوصتفؿ خالل تقاصؾفؿ افعودي معفؿ، أو بشؽؾ مـظؿ 

 ادػتقحي. "افدظقيي"ذم فؼوءاهتؿ 

حلرـي غ افعؿؾ افداخع وافعؿؾ اخلورجل، إذ مـ واجى امشسـي ب السبقةووطقػة 

ذم آكخراط ذم  –مـ ظومي افـوس  –ه ـؾ مـ أبدى رؽٌي أن تؼقم بدورهو افسبقي دمو

فو افسبقيي فقـول حظف مـ افسبقي افؼرآكقي واإليامكقي افتل ٓ يًتؼر حول افـوس ظذ ًجموف

شوئر أظضوئفو حلرـي أن تتعفد افصالح إٓ هبو، ومـ جفي أخرى ؾنن مـ واجى ا

بوفسبقي ادًتؿرة وؾؼ افزامٍ افسبقيي فؾحرـي فضامن احلػوظ ظذ احلد إدكك مـ 

 افسبقي احلًـي ومـ إخالق افعوفقي افتل تتـوشى مع صخصقي افداظل وادريب.

 

وطقػي داخؾقي حمضي فتخريٍ إضر، تًتفدف افػئي افتل  ؾفل وطقػة التؽوينأمو 

ظؾقفو ذم تًقر وتـظقؿ صمون احلرـي ذم ادًتؼٌؾ، مـ خالل افتـظقؿ ادرـزي أو يعقل 

  مـ خالل افتخصصوت.

افدظقة وافسبقي وافتؽقيـ ذم إضور حرـي افتقحقد واإلصالح، مل تعد وهؽذا ؾنن 

، بؾ ؾحًى مـ أجؾ افتـظقؿ افـوس شتؼطوبٓخوصي بلوفئؽ افذيـ هلؿ اشتعداد 

أي إكجوز مفام ـز حجؿف أو صغر ذم إضور إؿومي  فعؿؾ واإلكتوج،بوتً تعـل افػوظؾقي وا

بؿعـوه افشومؾ شقاء حتؼؼ مـ خالل تـظقؿ احلرـي أو بوفتعوون مع ؽرهو يصٌح  افديـ

 إكجوزا ذم إؿومي افديـ افذي هق هدف ؿوئؿ بوشتؿرار.

 جماالت ظؿل احلركة



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 53 

 إشوشقيقطوئػ إن تقشقع ادجول احلققي فػعؾـو افدظقي افعوم مـ خالل اف

 ووع جموٓت ظؿؾـو وؿـ مًتقيغ أشوشقغ:ادذـقرة، يًتؾزم 

افذي يشؿؾ افقطوئػ إشوشقي افثالث،  مستوى التـظقم ادركزي: 

ظتٌورهو أشوس ظؿؾ احلرـي إلصوظي افدظقة إػ وأي افدظقة وافسبقي وافتؽقيـ، ب

ـذفؽ ذم تعؾقؿ  اهلل ذم ادجتؿع مـ خالل أظامل احلرـي وأظضوئفو، وفإلشفوم

، وفتؽقيـ أضر إشالمقي ؿودرة افديـ فؾراؽٌغ ذم ذفؽ مـ خالل افتلضر افسبقي

ظذ افتلضر افسبقي وافدظقي ذم ادجتؿع، وممهؾي فؾعؿؾ ذم افؼطوظوت 

  ادتخصصي وادًومهي ذم تًقرهو.

ؾوفتـظقؿ ادرـزي بودعـك افًوفػ ذحف يؿثؾ إضورا مرجعقو وراؾدا ؿقيو 

 فؽؾ جمول مـ جموٓت ظؿؾ احلرـي ذم ادجتؿع.ريو ورضو

هؿ مـ أ افتخصصوتشقوشي  تعد :األظامل ادتخصصةمستوى  

إبداظوت افػؽر آشساتقجل وافتـظقؿل فؾحرـي ادقاـى فؾؿراجعوت افػؽريي 

، افعؿؾ تقجقف أظضوء احلرـي إػ افعؿؾ ذم واحدة مـ جموٓت اجلقهريي، ومعـوهو

مًتؼؾي هلذا افغرض، أو آكخراط ذم هقئوت وممشًوت  مـ خالل تلشقس هقئي

 ؿوئؿي، أو مـ خالل صعى ؾرظقي داخؾ تـظقؿ احلرـي.

ترمجي ظؿؾقي فرؽٌي احلرـي ذم آكتؼول مـ تـظقؿ " وؿد جوء هذا افتقجف فقؽقن

جومع بديؾ متعدد افقطوئػ إػ حرـي رشوفقي ؾوظؾي ذم حمقطفو ومـػتحي ظؾقف وظذ 

 ."ضوؿوتف

 افدواظل افتػصقؾقي هلذا افتقجف ـام حددهتو افقرؿي اخلوصي بف، ؾفل:وأمو 
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 مفوم افسبقي افتخػقػ مـ وطوئػ اهلقئوت ادًرة ذم افتـظقؿ افعوم فرـز ظذ *

 ،وافدظقة وافتؽقيـ

تقشقع جموٓت افعؿؾ اإلشالمل مـ خالل اكػتوح أـز ظذ ادجتؿع  *

 وممشًوتف،

  دجتؿع اددين.مًويرة تـومل دور ممشًوت ا* 

تـؿقي أداء احلرـي ورؾع مًتقى افؽػوءة واخلزة واإلتؼون ذم خمتؾػ جموٓت * 

 ظؿؾفو،

 ووع افػرد ادـوشى ذم جمول افعؿؾ افذي يـوشى ختصصف وتؽقيـف ومققفف، *

اكػتوح أوشع ظذ ـػوءات ذم ادجتؿع ٓ يؿؽـ اشتقعوهبو إٓ ذم إضور جمول * 

 ختصصفو.

ل ادتخصصي ـام طفر ذم افدواظل افًتي ادذـقرة، متثؾ أبقابو إظاموهؽذا ؾنن 

وأصؽوٓ فالكػتوح ظذ ادجتؿع وممشًوتف وضوؿوتف افٌؼيي وإمؽوكوتف ادوديي 

وآجتامظقي، ـام أهنو تتقح فذوي افؽػوءات وافتخصصوت واخلزات مـ أظضوء 

ومهي ذم إؿومي افديـ احلرـي أن يًتعؿؾقا ذفؽ ـؾف ويقطػقه ذم خدمي ادجتؿع وادً

 بؿختؾػ ؿطوظوتف ومراؾؼف.

وإذا ـون مـ صلن افتـظقؿ وظؿؾف افدظقي وافسبقي أن جيتذب افـوس إفقف  

ويًتؼٌؾفؿ ظـده وجيعؾ مـفؿ أظضوء ومًوكديـ، ؾنن مـ صلن افتخصصوت أن خترج 

 ،همٓء إظضوء وادًوكديـ، وتدجمفؿ ذم ادجتؿع وممشًوتف وخدموتف

 فؿ مٌوذة ذم تػعقؾ احلرـي افتـؿقيي وافـفضقيي فؾؿجتؿع.ؾوفتخصصوت تً
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 . إشفام وتعاون.إقامة الدين

ؼوٓت افعؿقؼي ذم افتػؽر آشستقجل فؾحرـي ؿوظدة تفؼد صؽؾً هذه آك

فؾتحقل كحق اظتامد خمطط اشساتقجل حيدد رؤيتفو اجلومعي ورشوفتفو إشوشقي 

 وجموٓهتو آشساتقجقي.

اإلشفوم "افعالؿي بغ افتلـقد ظذ مؼصد قء رؤيي احلرـي ورشوفتفو ذم ووٓ ختػك 

تعتز احلرـي يدل ظذ أن  "اإلشفام"ف، وبغ مػفقم افتـظقؿ افرشويل "ذم إؿومي افديـ

ختؾص  يدل ظذ "إقامة الدين، وتعٌر مع أخريـ ذم إؿومي افديـ يمهومًكػًفو 

زي وجومع وجيعؾ بذفف اإلشفوم مـ هوجس إؿومي افدوفي ـفدف مرـمؼوع احلرـي 

ذم إؿومي افديـ، حيرر مـ آؾي آكؼالبقي ـام حيرر مـ آؾي افطوئػقي أو مـ مػفقم اجلامظي 

  ادخؾصي.

 قيوطقػجيعالن مـ افتـظقؿ أداة  "إؿومي افديـ "و "إلشفوما"وافتعٌران معو أي 

جيعؾفؿ ؿودريـ ظذ  فؾتعوون ظذ افدظقة وافسبقي وظذ تؽقيـ إظضوء تؽقيـو رشوفقو

اإلشفوم ذم إؿومي افديـ حقثام حؾقا وارحتؾقا، ومـ ثؿ ٓ يصٌح مـ افالزم أن تتحؼؼ 

أهداف احلرـي رضورة مـ خالل افتـظقؿ وٓ مـ خالل ادـتؿغ إفقف ؾحًى، بؾ 

تصٌح أهداف احلرـي جموٓ واشعو فؾتعوون ظذ اخلر مع افغر، ـام تصٌح جموٓ 

وحرـوت وممشًوت أخرى تؾتؼل مع احلرـي ذم جمول مـ  فؾؼاـي مع هقئوت

  .جموٓت ظؿؾفو

 (2اخلطاضة التوضقحقة )
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 العؿل اددين كؿجال حقوي

احلضقر افؼقي وادتعدد  افشفقد احلضوري يتحؼؼ مـ خاللإن 

ر إصؽول وإشوفقى ذم خمتؾػ جموٓت ادجتؿع وؾضوءاتف، ذفؽ أن احلضق

 ذط رضوري فصحي أداء افشفودة.

  

ؾ ذم افعؿؾ اددين واجلؿعقي  ل يتؿث و ادجتؿع ود مؼوظـ افٌعد افثوين مـ أبع

 بوظتٌوره راؾعي فؾعؿؾ افدظقي وجموٓ مـ جموٓتف احلققيي.

وافذي  – أن فؾؿؼوع ادجتؿعل افذي حتؿؾف احلرـي اإلشالمقي، مـ كوؾؾي افؼقلو

دورا تورخيقو ذم  -تف وأكًوؿف افتـظقؿقي وآشساتقجقي شؾػو حتدثـو ظـ هقيتف وضٌقع

وتًديده بوفرؤيي افتل دمعؾ افعومؾغ ؾقف متحؿؾغ  ،افعؿؾ اجلؿعقيهذا  "إظودة بـوء"

دًموفقوهتؿ افؽزى دموه ادجتؿع وافدوفي، مـ خالل اإلشفوم احلققي وافػوظؾ ذم مفوم 

ٌـوء افؼقؿل، وذفؽ هبدف اشتئـوف مًرة افتلضر وافتـشئي ادجتؿعقي وافتحًقس واف

وتشؽؾ  حضوريي تـؿقيي مٌورـي، ووع اإلشالم ؿقاظدهو وصقد ادًؾؿقن بـقوهنو،

 .ؿوظدة فالكطالق ذم أي ظؿؾ مدين وتـؿقي

 العؿل اددين اإلشالمي

ذم مؼوظـو ادجتؿعل يتلشس ظذ مٌدأ افشفقد احلضوري،  العؿل اددينإن  

ََٖذاء َعَيٚ مصداؿو فؼقفف تعوػ: ََٗعطًب ىَِّزُنُّْ٘٘ا ُش ٌِ ُؤًٍَّخ  ََٗمَزِىَل َجَعْيَْبُم

ِٖٞذًا ٌِ َش َُ اىشَُّعُ٘ه َعَيُِٞن ََُٗٝن٘ . وافشفودة ظذ افـوس هـو، 276افٌؼرة  اىَّْبِط 
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تتحؼؼ ظذ مًتقى إداء مـ خالل  ،افتل هل مـطؾؼ افعؿؾ اددين افذي كرومف

وإشوفقى ذم خمتؾػ جموٓت ادجتؿع وؾضوءاتف،  احلضقر افؼقي وادتعدد إصؽول

 ذفؽ أن احلضقر ذط رضوري فصحي أداء افشفودة.

وبوإلووؾي هلذا افًـد ادرجعل ؾنن اكخراط ظؿؾـو اإلشالمل ذم ؿؾى افتحديوت 

برامٍ ظؿؾقي  افتل تػروفو ادشورـي افًقوشقي وادجتؿعقي، صور يًتؾزم افتقؾر ظذ

تًوهؿ ذم إصالح إوووع افتل يعقشفو جمتؿعـو ذم خمتؾػ  ،قيمؼدرة، وإكجوزات مقداك

افؼقوم  "افدخقل افعؿع ذم حتديوت ادشورـي"ادجوٓت، حقٌ مل يعد ـوؾقو ذم مرحؾي 

ؾؼط بدور افتعٌر ظـ افضؿر افعوم أو إظالن ادقؿػ افعوضػل افذي يًتجقى 

 ٓكتظورات افـوس وادجتؿع. 

و وتؼدم افٌؾد  ي أؾؼ افذي جيعؾ افـفض يـاددك يـل اإلشالمـالعؿوأظتؼد أن 

وتـؿقتف هدؾو وبركوجمو، حيتوج أن حيدث حتقٓ جديدا ذم صقغتف احلوفقي، بام يًؿح فف 

بتطقير آفقوتف ومـفجقي ظؿؾف ومـظقمي ظالؿوتف افعومي. ؾنذا ـوكً احلرـي ذم شقوق 

ظؿقؼو مـ ظؼؾقي افتـظقؿ ادراجعوت افتل دصـتفو ذم مؼوظفو افعوم، ؿد حؼؼً اكتؼوٓ 

افشؿقيل أو ادحقري اجلومع إػ ظؼؾقي افعؿؾ افـفضقي افعوم وافـشوط ادجتؿعل 

ادػتقح، ؾنهنو افققم معـقي بدخقل ضػرة جديدة ظذ مًتقى بـوء صٌؽوت وكًقٍ 

مجعقي يعؿؾ ظذ تـؿقي وتطقير ادجتؿع، ويمهؾف فتحؿؾ مًموفقوتف احلضوريي 

 .وإخالؿقي

 االشتؼالقة حول شمال
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إذا ـون هذا افتصقر افذي كضعف يـطؾؼ مـ  :وهـو ؿد يطرح ظؾقـو شمال أشود

رؤيي دمعؾ مـ ارتٌوط اجلؿعقوت بؿؼوع جمتؿعل رضورة حضوريي، ؾفؾ يتعورض 

 ؟ "ؿضقي آشتؼالفقي"ذفؽ مع 

افتل دمتفد أؽؾى اجلؿعقوت ذم  "مجعقي مًتؼؾي ظـ أي جفي شقوشقي"إن ظٌورة 

ؼفو ادمشًي هبو، تتجف إػ مو يتعؾؼ بوفتدبر وافعالؿوت، وفقس إػ مو يتعؾؼ تصدير وثوئ

 بوٓكطالق مـ كػس ادرجعقي أو بوفعالؿي افتشورـقي مع مشوريع جمتؿعقي.

 إن آرتٌوط بؿؼوع جمتؿعل مًلفي حققيي ذم مًرة افٌـوء ادجتؿعل افعوم،

مؼوع مـدمٍ، ومؽؿؾ فعؿؾ  ؾوفعؿؾ افطػقيل مثال أو افتـؿقي يـٌغل أن يصى ذم

مجعقوت أخرى، تـطؾؼ مـ كػس ادرجعقي وختدم كػس إهداف مـ زوايو أخرى. ؾؽام 

أكف مـ افطٌقعل أن كجد ؾرؿي منحقي تتحقز إلحقوء افساث إموزيغل، وأخرى ثؼوؾقي 

ذم تـحوز خلط افقًور، ؾؿـ افطٌقعل أيضو أن كجد اجلؿعقي افـًوئقي أو افتـؿقيي ادـدجمي 

 مؼوع احلرـي اإلشالمقي. 

وهذه افتعٌرات وافتحقزات فؾؿشوريع ادجتؿعقي افؼوئؿي تًوهؿ ذم بـوء وخؾؼ 

ديـومقي ؿقيي ذم افػعؾ ادجتؿعل افعوم، وتسك افػرصي فؾؿجتؿع أموم اختقورات 

متعددة. وهذا هق جقهر افديؿقؿراضقي افتؿثقؾقي، افتل حتؿؾ رهوكوت افػعوفقي ذم 

ذم كػس افقؿً تًؿح فؾؿجتؿع بوختقور إصؾح مـ بغ ادشوريع ادجتؿعقي اإلكجوز، و

 ادتداؾعي.

إكـو كتصقر بلن افعالؿي افـؿقذجقي افتل يـٌغل أن تؽقن بغ ادجتؿع اددين واهلقئوت 

احلؽقمقي هل ظالؿي افتعوون وافتؽومؾ، إذ أن حتؼقؼ افـفضي افشومؾي يتطؾى تعوون 
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وخؾؼ ادٌودرات وحتؼقؼ اإلكجوزات. وحقٌ إكف مـ  اجلؿقع ذم إبداع إؾؽور

افيوري وجقد دوفي ؿقيي تؼقم ظذ ممشًوت دشتقريي ذات متثقؾقي حؼقؼقي وتصقن 

شقودة افقضـ، ؾنكف مـ افيوري أيضو وجقد جمتؿع مدين حققي وؾعول ومـتٍ، 

 فػؽري.وحومؾ دشوريع جمتؿعقي متـقظي، تًوهؿ ذم خؾؼ افتـوؾس اإلجيويب وافتداؾع ا

ي فؾجؿعقوت ظـ أي مؼوع جمتؿعل،  ي ادطؾؼ قل، أن آشتؼالفق ي افؼ وخالص

هق مـطؼ مضود فطٌقعي إصقوء افؼوئؿي ظذ افتعدد وافتـقع. صحقح أن آشتؼالفقي 

قح افتـظقؿقي ذم افتًقر وجمول افتخصص يـٌغل احسامفو وآفتزام هبو، إٓ أن تقو

ظـ ضٌقعي ادؼوع ادجتؿعل افذي تـدمٍ ؾقف، شقًؿح و اجلؿعقوت درجعقتفو وإظالهن

هلو بلن تؼقم بقطقػتفو إصؾقي ذم افتحًقس وافتقظقي، وإبداع مـفجقوت جديدة ذم 

 .ظؿؾفو تًتقظى افتحديوت إشوشقي فؾؿجتؿع
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 العؿل السقاد كؿجال حقوي لؾدظوة

كتطؾَّع إػ إشفوم مشورـتـو افًقوشقي ذم دمديد افػعؾ 

ووصؾف بؿـظقمي افؼقؿ ادرجعقي فألمي وافقضـ، وأيضًو ذم  افًقود

 تطقير افثؼوؾي افًقوشقي فؾؿجتؿع

 

فعؾ مـ افثؿرات افـقظقي دًرة تطقر مؼوظـو ادجتؿعل مو متخض ظـف مـ دمربي 

شقي أحدثً واؿعو جديدا ذم بالدكو، بام يشؽؾ افٌعد افثوفٌ وإشود ذم ادجول شقو

 احلققي هلذا ادؼوع.

ذم  افـوس ػً اكتٌوه، فوازن صور فؾحرـي اإلشالمقي حضقر جمتؿعلٌعد أن ؾ

جديد، إشالمل افقًور وافقؿغ، وجرى احلديٌ ظـ ؾوظؾ  افؼق وافغرب، واهتامم

ؼي ذم افػؽر قطفو افًقود، بعد مراجعوت ظؿقوهظون مو حتؼؼ اكدموج احلرـي ذم حم

ذم افػضوء افعؿقمل افًقود  ي مؾػتيوادامرشي، اكتفً بؿشورـي شقوشقي أكتجً حرـق

بلن احلرـي اإلشالمقي إكام تًتفدف تغقرا جذريو ؾً بف اظتؼود افٌعض ؾخواددين، خ

 ٓ تعرف إٓ مـ خالل ادعتؼالت! "اإلشالمقي"! وأن أضرهو وؿقودهتو فألكظؿي افؼوئؿي

ي ؾفو هل ذي احلرـي اإلشالمقي تشورك مـ داخؾ ادمشًوت، وتؼدم كخٌي كظقػ

ؼ  ختدم ادجتؿع، وتًوهؿ ذم اشتؼرار افٌؾد، إػ جوكى ؽرهو مـ افػوظؾغ، وحتؼِّ

وهنو مـ بغ  ًَ آكتصورات آكتخوبقي ادتتوفقي، مـ ؾرط اإلؿٌول اجلامهري ظؾقفو، واشتح

 مـوؾًقفو افؼوئؿغ أو ادػسوغ.
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ؾوظال  افًقود بوحلرـي اإلشالمقيؼ مـ آظساف ذم شقوق هذا افؽًى ادتحؼ

افتل ـون يـُظر هبو  "ورات افًقداءافـظ"أزال افٌعض ظـف ذم ادشفد افًقود،  أشوشقو

شًوتقي وادجتؿعقي، إػ احلرـي اإلشالمقي، واظسف بؼظقي احلرـي اإلشالمقي ادم

 ف.ويل وؽقف افعؾامين ادتطر واشتؿر افٌعض أخر ذم حؼده اإلشتئص

ؽوٓت، ـوكً ف ذم ـؾ حغ، مـ حتديوت وإصهذه افتطقرات، ومو تـتج وذم ؽؿرة 

وبوٕظداد وبوَٕرؿوم  بوفـتوئٍ مفتؿي أـثر، تورة "افذاتقي"حلرـي اإلشالمقي ا كؼوصوت

أخرى، بؿظوهر افتلثر  ق اكتخويب صعقدا أو أؾقٓ، وتورةؼفو ذم ـؾ اشتحؼوافتل حتؼ

 رةتو غؾ افٌعض أخربقي ٕبـوء احلرـي، واكشافس فًؾٌل فػعؾ ادشورـي ظذ ادـًقبا

ثوفثي، بؿًلفي احتقاء احلرـي اإلشالمقي مـ ؿٌؾ افدوفي مـ خالل مدخؾ ادشورـي 

 افًقوشقي.

 شمالـا احلقوي

وأشئؾي مؼوظي فؾػوظؾ احلزيب اإلشالمل  حؽويوت ـثرة واكشغوٓت ظديدة

افدظقة بشؽؾ مٌوذ إٓ أهنو تٌدو ثوكقيي بوفـًٌي فؾػوظؾ افدظقي ادفتؿ أـثر بؼضقي 

افػؽري وافًقود وافقجداين مع  ؾ ً افتػوظ ي ظؽً وهل أشئؾ ،ورهو ومدى اكتش

، ؽر أن وغط افؾحظي، وظـػ ادخوض ذم إخراج "حلظي مو بعد ؾعؾ ادشورـي"

ًعػ أبـوء ادشورـي فؾتػؽر وافٌحٌ ذم مو أشؿقف افتجربي ذم افداخؾ واخلورج، مل ي

إػ مًتؿًؽوت افدظقة  قا مجقعوًقوشقي، ويؾتػتفػعؾ ادشورـي اف "افعوئد احلضوري"

غ راؽٌغ ذم آشتجوبي: مـ خالل ؾعؾ ادشورـي واشتثامر كتوئجفو ذم أؾوق، متًوئؾ
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وهتو ذم تربقي وـؿ اشتثؿر دظ ؟دظقيو ادشورـي افًقوشقي مـ صوب وصوبي ـؿ أضرت

َأذواؿفؿ وتًديد  وتزـقي أخالؿفؿ وتـؿقي "ادصقتغ اكتخوبقو"و "ادشورـغ شقوشقو"

زم فالشتثامر افدظقي ذم ادؽوشى هتو افقؿً افؽوذم واجلفد افالهؾ بذل دظو ؟َأؾؽورهؿ

 فؾؿشورـي افًقوشقي؟  "افٌؼيي"

بعد اإلؿدام ظذ  مو"مـ ادؼتضقوت افالزمي، إلكجوح مرحؾي  نإكـو كرى أ 

دمربي حقي وواؿع  أي بعد اكتؼول ادشورـي مـ ؾؽرة تصقريي إػ ،وؾعال وحؼ "ادشورـي

شورـتـو افًقوشقي، د "افٌعد افدظقي"مـ مؼتضقوت ذفؽ، اشتصحوب  جديد، كرى أن

ي افذي حتؼؼف، أـز، يؿؽـفو مـ آشتؿرار ؾقام بعد ادد اجلامهر وإظطوئفو زمخو بـوئقو

افتلضر "فػعؾ ادشورـي، و "ر افققملدبافت"وفـ يؽقن ذفؽ إٓ بنجيود خقط رؾقع بغ 

 رة.فـتوئجفو ادؼد "رياحلضو

 دظوة ثم دظوة

دظقيي،  فًقوشقي إشوشقي، اظتٌورهو حمطيادشورـي ا "أشٌوب كزول"مـ  إن 

بعد آكتامء افًقود أو افتصقيً  "ؼف ديـفؿؾ"تًفؿ ذم متؽغ أؾراد جدد مـ 

، وؾعؾ اخلرات "إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر"آكتخويب، وافؼقوم بجفقد 

قامفو أن يصر افعؿؾ ق إفقفو، وترشقخ ؿقؿ وأخالق جديدة ذم افعؿؾ افعوم، ؿوآشتٌو

ضحقي وكؽران افذات، وؽرهو مـ افؼقؿ فتعؿقؼ ؿقؿ افصدق وافـٌؾ وافت "ورصي"افعوم 

 افـٌقؾي ذم ادعومالت افًقوشقي وآجتامظقي وافـؼوبقي.
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وشقي ذم دمديد افػعؾ ع إػ إشفوم مشورـتـو افًقوؾؼ هذه افرؤيي وظذ هداهو، كتطؾ 

ذم تطقير افثؼوؾي  قؿ ادرجعقي فألمي وافقضـ، وأيضوافًقود ووصؾف بؿـظقمي افؼ

وس بودشورـي اإلجيوبقي، وؿطع افطريؼ جتؿع، بعد أن كجحً ذم إؿـوع افـافًقوشقي فؾؿ

 .أموم خطوبوت افقوئس وافتقئقس

ي ؾعؾ ادشورـ ف، ؾننـٌقف ظؾقتو بدأكوه، واشتخالص مو أردكو افوظذ شٌقؾ ختؿ م 

و يؼوس بحجؿ أـثر مم "جوح افدظقيافـ" بحجؿ يؼوس - إفقف كتطؾع ـام –افًقوشقي 

، فؽـ افـجوح "حلظي ادد"، ؾفذا إخر ؿد يـتفل مع اكتفوء "جوح آكتخويبافـ"

جووب مع افرؤيي اإلصالحقي افت "ؿوبؾقوت"ري افذي يًتجقى ل افدظقي واحلضو

، وإظطوئفو "مرحؾي ادد"تف، يًوهؿ ذم إضوفي قـقكتف ومـفٍ حقوافعؿقؼي فإلكًون ذم ـ

ظؿؼفو افػؽري وافسبقي وآجتامظل، افذي يـعؽس ظذ رشقخ افديـ ذم وظقـو 

ديـ ذم شؾقــو ادجتؿعل افعوم، افتاجلؿعل وذم اكتامئـو احلضوري، وأيضو ظذ دمذر ؿقؿ 

إبعود افتل بدوهنو فـ ، وهل افذي بف تتحؼؼ افتزـقي وافرشوفقي وافـفضي ادـشقدة

 مـ حلظوت افعٌقر إخرى. "برةظو حلظي"يؽقن ؾعؾ ادشورـي افًقوشقي شقى 



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 65 

إن إبعود افرشوفقي دؼوظـو ادجتؿعل ـام رأيـو ذم ادٌحٌ 

 إول حتتوج إػ تعؿقؼ اخلؾػقي ادػوهقؿقي وآشساتقجقي فؾتـظقؿ، بام

يًوهؿ ذم اإلجوبي ظـ إصؽوفقوت افشؿقفقي ذم افتـظقؿ، وافتؽومؾقي 

 ذم دوائر آكتامء، وتقشقع دائرة افـحـ.

وفذفؽ شـًعك ذم هذا ادٌحٌ كحق اإلشفوم بجؿؾي مـ 

ادراجعوت ذم مػوهقؿ وأبعود افتـظقؿ، وبـوء ظذ ذفؽ إظودة افـظر ذم 

 . "مو بعد افتـظقامت"مؼقفي 
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 وقضقة الشؿولقةمػفوم التـظقم  

خزت حرـتـو هذه ادعودفي افصعٌي بغ حؼقؼي اإلشالم 

افشومؾ وصؿقفقي افتـظقؿ، ؾخطً فذاهتو مًورا مًتؼال وخوصو، 

 مـ خالل اختقورهو فؾتـظقؿ افرشويل

 

مـ كوؾؾي افؼقل أن هقؽؾي أي تـظقؿ جمتؿعل وبـوءه افتـظقؿل حيؿالن رؤيي 

ؾؽرة "وافًقود، ؾلن يؽقن ادؼوع حومال لفؾؿؼوع وؾؾًػي ذم افػعؾ ادجتؿعل 

، وهذا جيد تعٌره أيضو ذم "ؾؽرة افٌديؾ"مثال فقس هق أن يؽقن حومال ل "اإلصالح

 بـقي افتـظقؿ وهقؽؾتف افتـظقؿقي.

 صؿولقة اإلشالم ال تستؾزم تـظقام صؿولقا

المل ـقػ يؽقن ادؼوع اإلش :إن هذه ادؼدمي افٌدهيقي، تـؼؾـو إػ تًوؤل حمقري

 ؟ صومال، دون أن يؽقن افتـظقؿ افذي حيؿؾف صؿقفقو

ؾؾئـ ـون ادؼوع اإلشالمل يتؿقز بخوصقي افشؿقفقي، بوظتٌور مرجعقتف، أي  

وافتؼيعل  اإلشالم ـديـ صومؾ، يتؽومؾ ؾقف افتعٌدي افروحل، بوفػؼفل افًقود

مـ اإلشالم بوٕخالؿل، وهذه مًلفي أشوشقي ذم افتصقر اإلشالمل، افذي ٓ جيعؾ 

جموٓ متخصصو ذم افًقوشي أو آؿتصود دون ؽرهو مـ ادجوٓت، بؾ اإلشالم هق 

مـفٍ صومؾ إلصالح حقوة افػرد وادجتؿع، ؾنن افصعقبي تؽؿـ ذم آكتؼول مـ هذا 
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ادؼوع اإلشالمل احلضوري افشومؾ، إػ افعؿؾ اإلشالمل بوختقوراتف افتـظقؿقي 

  .وافًقوشقي

افعديد مـ احلرـوت اإلشالمقي ظـدمو اكتؼؾً فتختور ضٌقعي حقٌ كالحظ أن 

افتـظقؿ افذي حيؿؾ هذا ادؼوع، ومـ مـطؾؼ آكشداد إػ ؾؽرة آكتامء افشومؾ، 

مؼوظفو افتغقري، ؿد ادمفً إػ جعؾ افتـظقؿ احلومؾ  "حلظي اكطالق"وخوصي ظـد 

مـ خالل تـظقؿ  "قؿقيافشؿقفقي افتـظ"هلذا ادؼوع وفػؽرتف، يتلشس ظذ مـطؼ 

 "اإلشالم افشومؾ"إن هذا آكتؼول مـ ؾؽرة ي. هرمل حمقري متعدد إذرع وإجـح

، يمدي ذم ـثر مـ احلوٓت افتل تتٌعـو دمورهبو، إػ "افتـظقؿ افشؿقيل"إػ اختقور 

افتامهل بغ افديـ وافتـظقؿ، ممو يتًٌى ذم ختقف ادتتٌعغ وتقجًفؿ مـ هذا افتـظقؿ 

 ي يٌدو بشؽؾ أو بآخر بديال ظـ افدوفي وادجتؿع. افذ

ؿد يؼقل ؿوئؾ إن افتـظقؿ اهلرمل افشؿقيل، يتؿقز بؿًتقى ظول مـ اجلـديي 

وآكضٌوط وافػوظؾقي فدى أظضوئف، بحؽؿ ترـقزه ظذ وٌط افتـظقؿ ومرـزتف، ؽر أن 

مشًويت، وهق ٓ تؽقن فف أيي ؾوئدة أموم مو شقعوكقف مـ وعػ آكػتوح اد افضٌط هذا

مو ٓ يًؿح بوٓشتؿرار ذم طؾ افعك افعقدل افذي كعقشف، وافذي يتًؿ بتعدد مداخؾ 

افػعؾ ادجتؿعل وتـقظفو وتعؼدهو أحقوكو، بحقٌ يصٌح افتـظقؿ ادحقري ذي إذرع 

ظوئؼو وـوبحو ذم آشتؿرار وافتؼدم بودؼوع. إن هذه إبعود افتل تًتحؽؿ افتـظقؿ 

مل حلظي اكتؼوفف فؾػعؾ، تؽقن ؽويي ذم اخلطقرة ظذ ادؼوع اإلشالمل افشؿقيل اهلر

افذي حيؿؾف ذم ذاتف، دو يـتجف مـ افتؼقؿع وافتػؽر بؿـطؼ مثويل، أو بؿـطؼ افٌديؾ، 

  .إمر افذي حيك حتك افقظل بحؼقؼي اإلشالم ذاتف
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 وحدة ادرشوع ظوض وحدة التـظقم

في وافتـؿقي هق اجلـوح افًقود حلرـي افتقحقد وظؾقف ؾال جمول فؾؽالم ظـ أن افعدا

واإلصالح وٓ أن احلرـي هل افدرع افدظقي فؾحزب، بؾ مهو ذيؽون ذم مؼوع 

فؼد خزت حرـتـو ذات اهلقيي اإلشالمقي اإلصالحقي، وادًؾؽ افرشويل وإؾؼ  .أوشع

ظقؿ، ؾخطً افـفضقي، هذه ادعودفي افصعٌي بغ حؼقؼي اإلشالم افشومؾ وصؿقفقي افتـ

فذاهتو مًورا مًتؼال وخوصو، مـ خالل اختقورهو فؾتـظقؿ افرشويل ـػؾًػي ذم اإلدارة 

 افتـظقؿقي واإلشساتقجقي فؾؿؼوع اإلصالحل افذي حتؿؾف.

إضورا فؾتعٌر ظـ ادؼوع "إن هذه إضروحي افتل تٌـتفو احلرـي، دمعؾ افتـظقؿ  

ـفدف ذم حد ذاتف، فتـػتح ظذ جموٓت  ، وتتجووز ؾؽرة افتـظقؿ ادطؾقب"ادجتؿعل

أوشع ذم ادجتؿع، وظذ ؾوظؾغ متعدديـ وأيضو خمتؾػغ، وظذ صٌؽي ظالؿوت خودمي 

فؾؿؼوع ادجتؿعل، بغض افـظر ظـ ضٌقعتفو وجمول اهتاممفو أـون افدظقة أو افتـؿقي أو 

 افٌقئي أو افثؼوؾي..افخ

 جقي، ذفؽ أهنو تؼقم أوٓ ظذ مٌدأإن أبعود افرشوفقي هلو أمهقي حوشؿي وإشساتق

، بحقٌ يصٌح ـؾ ضرف ذم ادؼوع افرشويل، "وحدة افتـظقؿ"بدل " وحدة ادؼوع"

ؾوظال ومًتؼال ومٌودرا، يشتغؾ بطريؼي تؽومؾقي ذم إضور ادؼوع افقاحد، دون احلوجي 

افتـظقؿقي  فؾعقدة إػ افتـظقؿ إصع، ـام أن هذه إضروحي تؼقم ظذ مٌدأ آشتؼالفقي

بغ ادمشًوت ادشورـي ذم ادؼوع ادـدمٍ، وأيضو ظذ افؼاـي افقاوحي ذم وقء 

 معوير وممذات حمددة ومعؾـي. 
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دمعؾ افقٓء فؾؿؼوع  "افتـظقؿ افرشويل"وفؽـ إهؿ مـ ـؾ ذفؽ أن أضروحي 

فف اخلودم فؾؿجتؿع متؼدمو ظذ افقٓء فؾتـظقؿ، مـ خالل جعؾ ظؿؾ افتخصص ذم جمو

ؿوئام ظذ مـطؼ آكتامء فؾؿؼوع، وفقس بؽقكف ؾرظو فؾتـظقؿ ادرـزي ادحقري، ممو 

  .حيرر إرادتف ومٌودراتف، ويقشع جمول مشورـتف بوظتٌوره ضرؾو ذم مؼوع جمتؿعل أوشع

مـ هذا ادـطؾؼ وهبذا ادعـك، ؾنن حرـتـو مثال حقـام تًوكد ممشًي رشؿقي ـقزارة 

افعؾامء وؽرهو مـ ادمشًوت افػوظؾي ذم افشلن افديـل، ؾذفؽ  إوؿوف، وحقـام تدظؿ

فؽقهنو تـطؾؼ مـ مـظقر مؼوع أوشع مـ افتـظقؿ، وهق كػًف إمر افذي يتحؼؼ 

حقـام تؼقم مجعقي كًقيي مثال بدظؿ محؾي إهة افتل تـودي هبو احلرـي، ؾقؽقن دظؿفو 

ؼوع ادجتؿعل افذي تـخرط ؾقف فقس فتـظقؿ احلرـي، بؾ يؽقن تشورـو ومًومهي ذم اد

احلرـي أي مؼوع إؿومي افديـ وإصالح ادجتؿع، افذي تتصقر احلرـي أكف ٓ يؿؽـ أن 

يدظل أي تـظقؿ أو هقئي رشؿقي أو ؽر رشؿقي أو مجوظي أكف مؼوظفو اخلوص، بؾ 

إصؾ أن ادؼوع ادجتؿعل هق فؾجؿقع، وافتـظقؿ ٕصحوبف، وهذا ممو يتقحف ضرحـو 

 ؾتـظقؿ افرشويل افذي كتٌـوه.ف

 اخلقار األصعب

ٓ صؽ أن هذا اخلقور هق إصعى مـ خقور افتـظقؿ ادحقري افشؿقيل، وأيضو  

مـ افتـظقؿ افشٌؽل افػوؿد فؾرشوفقي وادؼوع، وهق مو جيعؾفو أـثر صعقبي مـ حقٌ 

ي افػؽر افتؿثؾ وافتـزيؾ، بحقٌ تزز حموذير هتدد ؽويتفو وأهداؾفو، مـ ؿٌقؾ هقؿـ

افشخصوين ظذ بعض افتخصصوت افتل تـتؿل فؾؿؼوع افقاحد، بحقٌ يعتؼد 
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أصخوص بعقـفؿ أن ادجول افتخصيص صور جموٓ هلؿ، يػعؾقن ؾقف مو يشوءون، ممو 

يـعؽس ظذ رشوفقي افتخصص ويػؼده مضؿقكف افرشويل احلضوري ذم اإلصالح، 

إن ادؼوع  .قٓءات ذاتقيب "جزر تـظقؿقي"ويمدي ذم هنويي ادطوف إػ بروز 

اإلصالحل ادـدمٍ بلبعوده افرشوفقي، يتحؿؾ مًموفقوت ـٌرة ذم ترشقخ هذا افقظل 

افذي خيدم ادجتؿع، وهق مو يعـل أن ادػروض ذم أصحوبف أهنؿ حيؿؾقن مٌودئ شومقي 

وهل مًموفقوت ٓ صؽ أـز ممو  ،كؽران افذات وظدم افتؿرـز ظذ افتـظقؿ ؿقامفو

  .افتـظقؿ افشؿقيل افذي يطرح كػًف بؽؾ بًوضي بديال ظـ ادقجقديتطؾٌف 

ذفؽ هق افًٌقؾ افذي اخسكوه، بغ احلػوظ ظذ اإلشالم بوظتٌوره مـفجو صومال فسصقد 

حقوة افػرد واجلامظي وبغ افتـظقؿ افشؿقيل، وذفؽ مـ خالل اختوذكو فؾرشوفقي وافتجديد 

ٓكػتوح مًؾؽو ذم إدراة افعالؿوت، ـؾ ذفؽ مـفجو، وفإلصالح شٌقال، وفؾتشورـقي وا

ذم إؿومي افديـ ودمديد بودًومهي فإلشفوم افػوظؾ ذم افـفضي افراصدة افتل كرومفو مجقعو، 

  .ؾفؿف وافعؿؾ بف
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 مػفوم االكتامء وقضقة التؽامؾقة

إن تعدد دوائر آكتامء ذم إضور ادؼوع افقاحد، يعـل آكطالق مـ مؼقموت 

 ادجوٓت، وافتقازن ذم إوفقيوت، وهق مو يرتٌط ذم اجلقهربوٓختقورات افتؽومؾقي بغ

 اإلشساتقجقي فؾؿؼوع افعوم افذي يقجف آكتامء اهلقيويت

 

 يًتؾزم إظودة افـظر ذم مػفقمحتك تؽقن فف أبعود جديدة، إن تقشقع مػفقم افتـظقؿ 

مؽقكوتف وذوضف، وأيضو وؿػي خوصي تعقد افـظر ذم وتقشقع آؾوؿف، مـ خالل  آكتامء

تًدد اإلصؽوفقوت افتل يطرحفو ذم ادامرشي ادجتؿعقي فؾفقآت وافتـظقامت وادمشًوت 

وادجتؿعوت، خوصي وأن مؼتضقوت آكػتوح وافتقشع افتل كدظق إفقفو، تطرح ؿضقي 

جقهريي تتعؾؼ بتعدد دوائر آكتامء وتقشعفو، بام ؿد يمدي إػ هالمقي آكتامء ووعػ 

 ًموفقي ذم دائرة حمددة.اد

 تؽامل دوائر االكتامء

إن ظدم افقظل بيورات افتؽومؾ بغ دوائر آكتامء ظـد تعددهو، يمدي حتام إػ 

تٌؾقر مـطؼ افتعورض ؾقام بقـفو شقاء ظذ ادًتقى إؾؼل أو افعؿقدي، ومـ ذفؽ أن 

بودقاثقؼ ادـٌثؼي مـ  يعتز افٌعض بلن افؼٌقل بودرجعقي افدوفقي، يؾغل رضورة آفتزام

ادرجعقي ادحؾقي، أو أن يعتز آخرون أن اخلصقصقي ادغربقي فؾحؼؾ افديـل تًتدظل 

رضورة آكغالق وظدم آكػتوح ظذ آجتفودات وادذاهى إخرى، ومـ ذفؽ أيضو 

أن يعتز بعض أبـوء افصحقة اإلشالمقي أن آكتامء فتـظقؿ إشالمل يتعورض رضورة 
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ؾقـطؾؼقن دحوربي افتـظقامت وادطوفٌي بحؾفو،  م آكتامء افعوم جلامظي ادًؾؿغ،مع مػفق

أو أن يعتز آخرون أن اشتؼالفقي اجلؿعقوت ذم افتدبر وافتًقر يًتدظل رضورة 

 افؼطقعي مع اجلؿعقوت إخرى ورؾض أي تـًقؼ مـدمٍ ذم إضور مؼوع جمتؿعل. 

 

ؽؾ أشود إصؽوفقوت افتعورض ذم ؾفؿ إن هذه إمثؾي وؽرهو، دمع فـو بش

شرورة ادشوريع ادجتؿعقي، كتقجي تعدد دوائر آكتامء، ممو يػرض احلوجي دراجعي 

مػفقم آكتامء وتٌقون مؽقكوتف وتقشقع دائرتف، ٕجؾ اشتقعوب هذه اإلصؽوفقي 

يويت ذي ودمووزهو، وؾؼ ؾؾًػي تؽومؾقي كحوؾظ مـ خالهلو ظذ ؿقة افشعقر بوٓكتامء اهلق

افطٌقعي ادرجعقي وأيضو اإلحًوس بودًموفقي ذم جمول آصتغول افقطقػل ذي افطٌقعي 

 افتدبريي.

 بني االكتامء اهلويايت واالكتامء ادجايل 

ومـ كوؾؾي افؼقل، أن آكتامء ٕمي أو جمتؿع أو ممشًي أو ؽرهو، يشسط ابتداء 

وآكخراط ذم تـزيؾ ادشوريع بػوظؾقي اإليامن بػؽرهو وتصقراهتو وذوط افعؿؾ ؾقفو، 

حًى جموٓت افعؿؾ ادختؾػي، واحلؼقؼي أن هذا ادعـك افقاشع فالكتامء، يدل ظذ أن 

 هـوك بعديـ أشوشغ ذم آكتامء:

يتعؾؼ بوٓكتامء فؾؿؼوع إيامكو بف، ومتثال فؼقؿف ومعويره وافتزامو  البعد األول: -

 .مـ رؤيتف افعومي وأهداؾف افؽزى بؼراراتف وأظامفف. وذفؽ اكطالؿو
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وٓت تدخؾ ادؼوع، واإلبداع ؾقف،  ول مـ جم وء دج يتعؾؼ بوٓكتؿ البعد الثاين: -

بحًى افؼدرات وادمهالت افتل تتقؾر فدى ؾرد، ودمعؾف خيتور آصتغول ذم جمول دون 

 أخر.

 

ل، أو بحقٌ ؿد خيتص افٌعض بودجول افػؽري، وأخرون بودجول اإلظالم

بودجول آجتامظل، أو بودجول افًقود، أو بودجول افسبقي.. وهؽذا، بحقٌ ٓ حتتوج 

ؿقودة ادؼوع إػ اشتعودة ظؿؾقوت اإلؿـوع ذم ـؾ حمطي بوخلقورات افؽزى، بؾ يؼتيض 

آكتامء دجول مـ جموٓت افعؿؾ افػرظقي، اشتصحوب روح آكتامء، افتل تتصؾ 

 ؽؾ دائؿ.بودؼوع افعوم، بش

  

فذفؽ يؿؽــو أن كًؿل افٌعد إول بوٓكتامء اهلقيويت، وكًؿل افٌعد افثوين بوٓكتامء 

ادجويل، بحقٌ أن افٌعد اهلقيويت حمدد فألهداف وادقجفوت افؽزى فالكتامء، أمو افٌعد 

افتدبري أو ادجويل ؾفق يتصؾ ؾؼط بوفػضوء افذي يعز ظـ ممهالت افػرد وؿدراتف ذم 

داع واإلكجوز، ومـ هـو أظتز بلن آكتامء ذم إصؾ فف موهقي واحدة، ؽر أن فف اإلب

 دوائر متعددة متداخؾي ومتؽومؾي ؾقام بقـفو، تتصؾ بؿجوٓت افعؿؾ.

 !العضو خيتار دائرة تلثره

يؼقم ظذ دور  ،إن هذا افتصقر، أؿصد تعدد دوائر آكتامء ذم إضور وحدة ادؼوع

اتٌقي آكتامء افتل خيتورهو، وؾؼ أوفقيوت، وبحًى ؿدرات متؽـف مـ افػرد ذم حتديد تر
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حتؿؾ ادًموفقي ـام يـٌغل ظـد آختقور، بحقٌ يصر ادشتغؾ بؼضويو إمي، أو بؼضويو 

إهة، أو بؼضويو افطػقفي أو ؽرهو مـ جموٓت آصتغول ومقاؿع افتلثر، يصر إػ 

ف افتدبري أو ادجويل، ويٌؼك افٌعد اهلقيويت هق بذل وشع وجفد أـز ذم مًتقى اصتغوف

إصؾ ذم تقفقد معوين آكتامء ومـظقمي ؿقؿف افداؾعي، كحق مزيد مـ افعطوء وافػعوفقي، 

 دوكام ؿطقعي مع بوؿل ادجوٓت افتل ؿد حتتوج دًوظدتف أو فدظؿف.

مؼقموت إن تعدد دوائر آكتامء ذم إضور ادؼوع افقاحد، يعـل آكطالق مـ  

ر  افتؽومؾقي بغ ادجوٓت، وافتقازن ذم إوفقيوت، وهق مو يرتٌط ذم اجلقه

روع افعوم افذي يقجف آكتامء اهلقيويت، وفقس  ي فؾؿش ورات اإلشساتقجق بوٓختق

 فتؼديرات صخصوكقي، أو فؼوط طرؾقي، تتعؾؼ بوإلصتغول افتدبري أو ادجويل.
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ؾتـظقامت اإلشالمقي إن تقشقع دائرة افـحـ يًؿح ف

 ذم افتقجقف ادرجعل فتقجفوت بدورهوافعـويي  بوفتقجف كحق

 وشقوشوت ومقاؿػ افتديـ بوفٌؾد افذي تـتؿل إفقف

 

ؽر ادتحؽؿ "إن تطقير افـؼوش حقل مًتؼٌؾ افصحقة اإلشالمقي ذم طؾ آكػتوح 

إلظودة افتػؽر ذم ، جيعؾـو مدظقيـ أشوشو وؾقي وآجتامظقيـو افثؼفؾعقدي ذم بـقوت "ؾقف

 دػفقم افتـظقؿ. مػفقم حمدد قه بام، مػفقم اجلامظي

 كحن مجاظة من ادسؾؿني

إن آؾوق هذه ادراجعوت ادػوهقؿقي وافثؼوؾقي، تـطؾؼ مـ تراـؿ تورخيل فؾحرـي 

ء متثقؾ مجوظي ادًؾؿغ، اإلشالمقي ذم افؼطع مع ؾؽرة افتـظقؿ اجلومع، افذي حيؿؾ فقا

، "كحـ فًـو مجوظي ادًؾؿغ، وفؽــو مجوظي مـ ادًؾؿغ"فؼد ؿؾـو ذم بدايي ادراجعوت: 

 افػؽر مع بوفؼطع – جزئقو –شؿح  وهذا افتحقل ذم ؾؽركو وذم كظرتـو فؾؿجتؿع،

افتـظقؿ افرشويل افذي يراهـ أشوشو ظذ  مؼقفي إبداع إػ واكتفك وافػئقي، افطوئػل

ثر أو افعوئد ادجتؿعل فؾػعؾ افدظقي، أـثر ممو يراهـ ظذ افتجؿقع وافتعٌئي واحلشد إ

 .افٌؼي
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ؽر أن افتحقٓت مل تصؾ إػ حد مراجعي مػفقم اجلامظي ذم ادموه تقشقع 

، وذفؽ بنظودة تعريػ مػفقم اجلامظي، بوظتٌوره هق "هؿ"، وتؼؾقص دائرة "كحـ"ال

 ادجتؿع ذاتف.

ذم افتصقر اإلشالمل ؽر خوصي بطوئػي أو ؾئي أو كخٌي ذم  ؾجامظي ادًؾؿغ

ٌِ  ادجتؿع، إكام هل إمي ذاهتو، ؿول تعوػ: ََٗؤَّب َسثُُّن َٗاِحَذًح  ٌِ ُؤًٍَّخ  ِٓ ُؤٍَُّزُن َِٕز ِإَُّ 

ُِ ـام أهنو اجلامظي افتل تؼقم ظذ آظتصوم بحٌؾ اهلل، وفذفؽ ، 8>إكٌقوء  َفبِعُجُذٗ

افؽريؿ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إػ افتزام مجوظي ادًؾؿغ، حقٌ جوء ذم ؾؼد دظو افرشقل 

ثـغ نن افشقطون مع افقاحد، وهق مـ آظؾقؽؿ بوجلامظي، وإيوـؿ وافػرؿي، ؾ"احلديٌ: 

، ثؿ إن مجوظي ادًؾؿغ حتؽؿفو ؿقؿ "أبعد، مـ أراد بحٌقحي اجلـي، ؾؾقؾزم اجلامظي

  .قي افتقاصؾ بغ مؽقكوهتوافتقايص بوحلؼ وافتقايص بوفصز ذم ظؿؾ

 من أجل توشقع ادجال احلقوي لؾتدين

إن هذه افدٓفي ذم أبعودهو افثؼوؾقي وآشساتقجقي، ذات أبعود ظؿقؼي، ذم ادموه 

تقشقع ادجول احلققي فؾتديـ داخؾ ادجتؿع بؽؾ ؾئوتف أؾرادا وتـظقامت وتقورات، 

اشتقعوب أـز فؾديـل وؿـ جمول ، كحق "افالديـل"و "افديـل"وأيضو دمووز ثـوئقي 

ذم  "افالتديـ"أوشع، خوصي وأن افتديـ ادجتؿعل ذم تزايد مطرد، وأن تقجفوت 

 تراجع مًتؿر، وإن ـوكً أـثر جرأة وأوؾر إمؽوكقوت.

 بتحقيؾ – حموفي ٓ –إن هذه افتحقٓت ادـتظرة ذم ؾؽركو ادجتؿعل، شتًؿح 

، إػ "ادغؾؼي"بؿعوير وممذات اجلامظي  "ؿفتـظقا كجوح" مطؾى مـ افدظقيي، رهوكوتـو
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، ـام شتتجف افتـظقامت اإلشالمقي وؾؼ هذه "تطقر مـًقب افتديـ ذم ادجتؿع"مطؾى 

أؾوق اجلديدة، إػ افعـويي بدورهو آشساتقجل ذم ادجتؿع، أي ادًومهي ذم افتقجقف 

 فقف.ادرجعل فتقجفوت وشقوشوت ومقاؿػ افتديـ بوفٌؾد افذي تـتؿل إ
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 خطوة كحو التدين ادؾتزم اخلطوة

مـ إمثؾي اجلؾقي افتل حتيين ذم مؼوم آشتدٓل ظذ مو شٌؼ، أن احلجوب صور 

وهـوك مو شامه أحد افدظوة ب  "احلجوب ادؾتزم"متعدد إصؽول فدى افـًوء، ؾفـوك 

  هـوك افـًوء افعػقػوت ادتديـوت مـ ؽر ادحجٌوت،و،"احلجوب ادتزج"

واحلول هوتف، ـقػ يؿؽــو مـ خالل تقشقع مػفقم اجلامظي ادًؾؿي، وافتل ٓ  

خطقة  "احلجوب ادتزج"كًتثـل مـفو إٓ مـ أبً وأظؾـً ظداءهو فؾديـ، أن كعتز

 -وـذفؽ احلول بوفـًٌي فؾؿرأة افعػقػي ؽر ادتحجٌي، ٕكف  ،"احلجوب ادؾتزم"كحق 

حتك يؿؽــو  "ٓ ديـل"أو  "ظؾامين"اكتامء ذفؽ افًؾقك ٓ يعز ظـ  ،ظذ ـؾ حول

بؾ يؿؽـ اظتٌوره مثال  ،اظتٌوره تعٌرا ظـ اشسجوع افتقور افعؾامين فٌعض مظوهر افتديـ

 يؿثؾ مًتقى مو بؾغتف افصحقة ذم جمول افتلضر افًؾقـل. "تديـو كوؿصو"

خوصي، وإذا ـون هذا، مثرا فٌعض افتحػظوت، أو ادـوؿشوت، ذم اجلقاكى افؼظقي 

ؾامذا كؼقل ظـ حوٓت افتديـ ادجتؿعل افعورم افتل يعز ظـفو تػوظؾ ظؿقم افشعى مع 

بعض إحداث افتل أدء ؾقفو دؼدشوت ادًؾؿغ )حدث افرشقم افداكامرـقي مثال(، 

أو بعض مظوهر آحتػوء بوحلرموت وادؼدشوت وافرمقز افديـقي وتعظقؿفو، ـام هق 

 .كو ذم ادغرب، أو افؼراءة اجلامظقي فؾؼرآن افؽريؿ ذم ادًوجداحلول ذم فقؾي افؼدر ظـد

أفقس ـؾ ادـضقيـ ذم فقاء هذه إظامل افديـقي واحلضوريي مـتؿغ إػ مجوظي ادًؾؿغ، 

ذم وظقـو  "افالديـل"ثؿ أٓ تًؿح فـو هذه افـظرة بتؼؾقص حجؿ حضقر أخر 

 افدظقي واحلرـل.
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 ! وظي دظوي جديد

، ؾنن هذا ادـظقر افذي كؼسحف، يًتحي بوؿل افػوظؾغ افديـقغ، ذم ادموه آخر

أؾرادا وممشًوت، أي ـقػ يؽقن مجقع افػوظؾغ افديـقغ أظضوء ذم اجلامظي بؿػفقمفو 

افقاشع، أي مجوظي ادًؾؿغ، بام يعػقـو مـ وقؼ افتـظقؿ وأهه، ذم افـظر دًتقيوت 

جزءا مـ مجوظي  "افتـظقؿ اإلشالمل" تطقر افتديـ وكضجف ذم ادجتؿع، بحقٌ يصر

 ادًؾؿغ تصقرا وممورشي.

بؿػفقم اجلامظي، يًتؾزم اصتغوٓ ظؿقؼو ذم  "اجلديد"أـقد أن متطؾٌوت هذا افقظل 

مجوظي "إظودة بـوء متثالت افدظوة وافـوس ذم ادموه افؼٌقل هبذا اددى افقاشع دعـك 

، جفدا إووؾقو ذم تقجقف ادتديـغ "مقيافتـظقامت اإلشال"، وأيضو يًتؾزم مـ "ادًؾؿغ

واشتقعوب مـطؼفؿ وضريؼي تػؽرهؿ، بام ٓ يمدي إػ اكًالخ رؤيتـو افدظقيي 

اإلصالحقي، افتل تروم بـوء إكًون احلضورة وفقس إكًون ادظوهر وافصقرة، وأيضو 

تروم افتديـ افرشويل ادـتٍ حضوريو، وفقس افتديـ افًؾٌل افذي يتؽقػ أـثر مع 

وهر افعقدي، ممو يًوهؿ ذم إظودة افٌـوء، وافثقرة ظذ افًؾقـوت افػوشدة ذم كظومـو مظ

 ادجتؿعل افعوم، وؾؼ شــ افديـ ومؼوصده ومعويره إشوشقي.
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  ؟؟ماذا ظن االختالف داخل اجلامظة الواحدة 

  ؿد ٓ كًتطقع أن كؾغل افـزاع واخلالف داخؾ اجلامظي، وفؽـ إكـو         

  ومػوشده ؿٌؾ أن ًتطقع حتاًم أن كتجـى ـثرا مـف بوفتـٌقف ظذ خموضرهك      

 وكًتعغ بوفصز فتدبره ودمووزه. يؼع، وظـد وؿقظف كخػػ مـ أرضاره      

 

آختالف داخؾ اجلامظي افقاحدة وـقػقي تدبرهو فتـقع افعومؾغ واختالف إن 

آختالٓت وادشوـؾ افتل داؾعو فؾؽثر مـ ؿد يؽقن ضٌوئعفؿ وضريؼي تػؽرهؿ، 

 تًوهؿ ذم تعطقؾ ؾعوفقي افعضق وافتـظقؿ معو، واحلد مـ مردوديتفام وظطوئفام.

 االختالف آية من آيات اهلل

وأول كؼطي كريد افتلـقد ظؾقفو أن آختالف بغ افـوس هق آيي مـ آيوت اهلل ظطػفو 

ِِ آَٝبِر:شٌحوكف وتعوػ ظذ أيي خؾؼ افًاموات وإرض  ٍِ َٗاِد ـَِٔ َخْيُق اىغَََّٗ ب

َ٘اّ ََٗؤْى  ٌِ َٗاْخِزَيبُف َؤْىِغَِْزُن ٌِ ِإَُّ ِفٜ َرِىَل َىأٝـَِٗاْىإِسِض  َِـبٍد ىِّْيَعـَُن َِٞ  بِى
(

1
)

صؽ أن مـ افًــ اجلوريي ذم ـؾ تـظقؿ بؾ ذم مجقع افظقاهر افؽقكقي  ؾال .

ضريؼي تػؽرهؿ وذم واإلكًوكقي، شـي آختالف وافتـقع، ذفؽ أن افـوس خيتؾػقن ذم 

ؿدراهتؿ، وخيتؾػقن ذم ضريؼي افتعٌر ظـ مشوظرهؿ ومقاؿػفؿ، ـام خيتؾػقن ذم ضريؼي 

 تقاصؾفؿ مع أخريـ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88شقرة افروم أيي  -( 1)
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 دم مؼولة الوحدة الؽقاكقة

يؽػل أن كؼقل أن افتـظقؿ يؼقم ظذ وحدة افؽقون وظذ معوين إخقة بغ  ؾال

جلامظي ووحدة افغويي، ٕن هذا ادـطؾؼ ٓ وافتل مـ مؼتضقوهتو وحدة ا ،أؾراده ومؽقكوتف

يـٌغل أن حيجى ظـو حؼقؼي أشوشقي، وهل أن فؽؾ ظضق وؿـ مًرة تطقر اجلامظي 

افعوم مًوره اخلوص ادتصؾ بطٌقعتف ادختؾػي ظـ أخريـ، وافتل ؿد تصؾ ذم مًتقى 

 مـ مًتقيوت افتعٌر ظـ ذاهتو إػ درجي افتـوؿض.

 

ل افؼوئؿ ظذ مـطؾؼ وحدة افؽقون، ؽر ـوف ٓشتقعوب وظؾقف، ؾنن افٌعد افعوضػ

 آختالؾوت افداخؾقي افطٌقعقي بغ أؾراد افتـظقؿ، وجعؾفو ؿقة ومقزة تـوؾًقي فؾتـظقؿ.

 

ادثول إبرز ذم آؿتصور ظذ افٌعد افعوضػل يتجذ ذم حوفي إكظؿي افًقوشقي  وفعؾ

افقحدة افعربقي وادصر ادشسك افعربقي افتل مو ؾتئً تؾقك خطوبوت ظوضػقي حقل 

وافديـ افقاحد وافؾغي افقاحدة، ؽر أهنو مل تًتطع ذم افقاؿع أن تتػودى ذم احلدود افدكقو 

 افعؿقؼي افؼوئؿي بقـفو. اظوتآختالؾوت وافك

 

وذم تؼديري فق أن احلؽوم افعرب اظسؾقا فشعقهبؿ أهنؿ خمتؾػقن ؾقام بقـفؿ ذم 

وأن حتوفػوهتؿ  ،و وأهنؿ ورثقا حدودا مشسـي متـوزع حقهلوكظرهتؿ فؽثر مـ افؼضوي
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فؽون بوإلمؽون أن يٌحٌ اجلؿقع ظـ حؾقل  ،اخلورجقي ممثرة ظذ ظالؿوهتؿ افٌقـقي

 ٕشٌوب حؼقؼقي ظقض آرتٌوط بلحالم افقحدة افعوضػقي. ؿعقيوا

 دم مؼولة ادعني السبوي الواحد

ف وافتـقع آتؽوء ظذ مؼقٓت ادعغ جفي ثوكقي، ٓ يؽػل ذم تدبر آختال مـ

ادقحد ذم افسبقي، وأكف هق صامم إمون افذي شقعصؿ افتـظقؿ مـ آؾوت آختالف، 

فًٌى بًقط وهق أن افسبقي فقًً ؿوفٌو خيرج كؿقذجو مقحدا ومـؿطو، وإٓ ؾوفسبقي 

ل، ؿد أظدهتؿ ٓشتقعوب تصقري فقحدة إصق يافـٌقيي فؾجقؾ افػريد مـ افصحوب

وذم كػس افقؿً طؾً افطٌوئع خمتؾػي ومتعويشي بام يضؿـ أن تؽقن ؿقة ٓ كؼؿي، وهو 

كحـ كجد ذم شرة صحوبي رشقل اهلل ـقػ أن أبو بؽر ريض اهلل ظـف فف ضٌع خيتؾػ ظـ 

ظثامن، وأن  فضٌع ظؿر بـ اخلطوب، وأن ظؿر ـون يدبر إمقر بشؽؾ خموفػ دو ؿوم ب

 اهلل ظـفؿ مجقعو.  ظؾقو خيتؾػ ظـ افثالثي ريض

 ! الطبائع ختتؾف

ؾال يؽػل أن كـطؾؼ مـ ؿوظدة وحدة اجلًؿ وادؼوع وافتـظقؿ وادعغ  وهؽذا،

افسبقي ؾؼط، بؾ ٓبد مـ مراظوة آختالف ذم افطٌوئع بغ أؾراد افتـظقؿ، وآهتامم 

ؿدرات بوخلصقصقوت افـػًقي وآشتعدادات ادختؾػي فؽؾ ؾرد، وٓبد أيضو مـ تـؿقي 

 إظضوء ظذ مفورات حؾ افـزاع. ريىافؼقودة ذم إدارة آختالف وتد
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ؿد ٓ كًتطقع أن كؾغل افـزاع واخلالف داخؾ اجلامظي، وفؽـ كًتطقع حتاًم أن  إكـو

يؼع، وظـد وؿقظف كخػػ مـ  كتجـى ـثرا مـف بوفتـٌقف ظذ خموضره ومػوشده ؿٌؾ أن

 زه.وكًتعغ بوفصز فتدبره ودموو أرضاره

 

كتقاىص بؼٌقل آختالف وكتـوهك أن يصؾ اخلالف إػ افـزاع؟؟ فؼد هنك اهلل  ـقػ

جؾ وظال ادممـغ ذم افؼرآن افؽريؿ ظـ افتـوزع، مٌقـًو أكف شٌى افػشؾ، وذهوب افؼقة، 

ََٕتمصداؿو فؼقفف تعوػ:  ََٗرْز َٗاَل َرَْبَصُعْ٘ا َفَزْفَشُيْ٘ا   ُٔ ََٗسُعَ٘ى  َٔ  ََٗؤِطُٞعْ٘ا اىّي

َِ َٔ ٍََع اىصَّبِثِشٝ َٗاْصِجُشْٗا ِإَُّ اىّي  ٌِ  .79إكػول  ِسُٝحُن
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 تـظقامت متجددةما بعد التـظقامت  

هل مؼقفي  "مو بعد افتـظقؿ"واحلؼقؼي أن 

تـتفل بوفيورة إػ طفقر تـظقؿ جديد، حتك وإن مل 

 يؽـ ذم صؽؾف اهلقؽع ادعتود

 

وت  ؾ ظـ احلرـ اجلدد بدي وة ي؟؟؟ افدظ وت اإلشالمق مو بعد افتـظقؿ

 اإلشالمقي....، اجلامظوت بدظي حزبقي..،

تعٌرات تًقد افققم ذم اخلطوب حقل احلرـي اإلشالمقي، مـ زوايو خمتؾػي، ؾفذه  

زاويي افداظقي افذي يدظقكو إػ إفغوء افتـظقامت وحؾفو، ٕهنو أصٌحً تشؽؾ ظٌئو ظذ 

ؿد افذي تتجذ فف ؿقة مقجي افدظوة اجلدد افصحقة اإلشالمقي، وهذه زاويي افٌوحٌ افـو

، "مو بعد افتـظقامت"ادرتٌطي بثالثقي افصقرة واخلطوب وادول، ؾقصر إػ احلديٌ ظـ 

وتؾؽ زاويي ادعوديـ فؾحرـي اإلشالمقي ذم افداخؾ أو اخلورج افذيـ حيووفقن افتلشقس 

 فدوره ووطقػتف.. "اإلشالم افًقود"دًؾؿي اشتـػوذ 

اخؾ اخلطوبوت حقل افـؿقذج افتـظقؿل افؼوئؿ وإن اختؾػً فتعز ظـ وهؽذا تتد

حؼقؼي جوريي ذم افصحقة اإلشالمقي، تًتقجى آهتامم وافتػؽر اجلود، ذفؽ أكـو ٓ 

كـؽر أن افتـظقامت ؿد ظرؾً بعض شؾٌقوت احلزبقي وآكغالق واجلؿقد، ؽر أن تؼققؿ 

ؿرارات، جيى أن يـٌـل ظذ رؤيي دمعؾ  بام هق هقوـؾ وأجفزة وكظوم "افتـظقؿ"وطقػي 
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ادؼوع ذا أشٌؼقي ظذ افتـظقؿ، وظذ مراجعوت مًتؿرة فؾفقوـؾ افتـظقؿقي بحًى 

 .ادتغرات إشوشقي افتل يعرؾفو ادحقط
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 حالة ادخاض

وٕجؾ ووع افؼضقي ذم مؽوهنو افطٌقعل، أؤـد مـذ افٌدايي بلن حوفي افتلثر وافؼؾؼ 

 بشؽؾ – اإلشالمقي افصحقة تعقشفو افتل "ادخوض حوفي"ترتٌط بدواؾع حؼقؼقي،  هلو

 جديدة، اكطالؿي ظـ افٌحٌ يصر بحقٌ ضقر، إػ ضقر مـ اكتؼوهلو مًرة ذم - ضٌقعل

 افٌحٌ" كػًقي ؾتتـومك افتعثر، مظوهر ـؾ افؼوئؿ افتـظقؿل افـؿقذج فتحؿقؾ مدخال

خوصي وأن ظؿؾقي  بتطقيره ودمديده،"ويي افعـ دوكام "ادقجقد ظذ افؼػز"و "ادػؼقد ظـ

 فقًً بوفيورة ؿطقعي مع مو ـون. - كعؾؿ ـام –افتجديد 

واحلؼقؼي، أن آصتغول بودقجقد وتطقيره، ذم ادرحؾي آكتؼوفقي، يتطؾى بوإلووؾي 

إػ افػعوفقوت وافؽػوءات افؼظقي، وافؼقودات افتـػقذيي وافتـظقؿقي، إذاك ؾئي افعؾامء 

دتخصصغ ذم جمول افعؾقم آجتامظقي، حتك تتؽوثػ اجلفقد مـ زوايو وافٌوحثغ ا

خمتؾػي مـ أجؾ آشتجوبي فتحديوت مرحؾي افتحقل مـ ضقر إػ ضقر، وافتل حتتوج إػ 

وتًفؿ ذم دراشي افعؿؾ ، تطقير افؼدرات افعؾؿقي وادـفجقي ذم ؾفؿ وحتؾقؾ افتحقٓت

شقًفؿ ذم ترشقخ ؾؾًػي تطقير ادقجقد ؿٌؾ  اإلشالمل مـ زاويي افرؤيي ادجتؿعقي، ممو

 .افتٌشر بودقظقد أو ادطوفٌي بودػؼقد

 ما بعد ادذاهب مذاهب جديدة

فقس جديدا، بؾ فف مثقؾ ذم  "مو بعد افتـظقامت"ومـ كوؾؾي افؼقل، أن خطوب 

افتوريخ افؼريى فؾصحقة اإلشالمقي بٌؾدكو، حقٌ ـون خطوب افصحقة ذم بدايوتف يتٌـك 
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، مـ مـطؾؼ أن ادذهٌقي افػؼفقي حتقؾ ظذ افتعصى، "مو بعد ادذاهى"ي مؼقف

تتجووز  "بعثي جديدة"وآكغالق، وتػرؿي إمي وتػؽقؽ وحدهتو، ؾؽون افتٌشر ب

ترتٌط مٌوذة بوفؽتوب وافًـي اؿتداء واتٌوظو،  "ٓمذهٌقي"مآزق ادذهٌقي، وتمشس ل 

قل إػ وده، ؾؽون مًور افٌحٌ ظـ ؽر أن ادتلمؾ يؽتشػ أن هذا اخلطوب ؿد حت

بديؾ فؾؿذهٌقي وؿقظو ذم مذهٌقي أخرى، ٓ هل حوؾظً ظذ وحدة ومتوشؽ ادجتؿع 

وٓ هل ؿدمً حؾقٓ فؾًؾٌقوت إوػ، بؾ وصور افتعصى وإؿصوء أخر مـفجو، 

وأكتٍ هذا ادذهى اجلديد،  وافطعـ ذم ظؼوئد ادًؾؿغ وآشتعالء ظؾقفؿ مًؾؽو،

كحـ احلؼ وأخرون "يروم دمووز ادذهٌقي ذم إصؾ، مؼقٓت مـ ؿٌقؾ  افذي ـون

 ."كحـ افػرؿي افـوجقي"، و"افٌوضؾ

هل مؼقفي تـتفل بوفيورة إػ طفقر تـظقؿ جديد،  "مو بعد افتـظقؿ"واحلؼقؼي أن 

حتك وإن مل يؽـ ذم صؽؾف اهلقؽع ادعتود، وإذا ـون رـقب مقجي حتطقؿ افـامذج 

، ؾقـٌغل آكتٌوه إػ أن "تعصٌفو"أو  "تصؾٌفو"ؼوئؿي يؼقم ظذ دظقى افتـظقؿقي اف

افتعصى يرتٌط بوفػؽرة وآختقور حتك وإن مل يعؽس ؿوفٌو تـظقؿقو واوحو، وهق مو 

يدؾعـو إػ افؼقل بلن افتعصى فؾػؽرة وآظتؼود بصقابقتفو ادطؾؼي، أخطر ظذ جمتؿعوتـو 

وهر، فؽـف ؿد يتقح جموٓ مؼدرا فؾتعٌر ظـ مـ افتـظقؿ افذي يٌدو مغؾؼو ذم افظ

 آختالف؛

 تطوير ادوجود مؼدم ظذ التبشر بادػؼود 
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واخلالصي، أن افتحرر مـ شؾٌقوت افـامذج افتـظقؿقي افؼوئؿي، ٓ يتطؾى بوفيورة 

مو "حؾفو وافٌحٌ ظام بعدهو، ٕن مـ بدهيقوت افتػؽر افتـظقؿل وآشساتقجل أن 

ق تـظقؿ جديد، بؾ ادطؾقب ذم افعؿؼ هق افعؿؾ ظذ ضرح أشئؾي ه "بعد افتـظقؿ

حؼقؼقي، تًوهؿ ذم افتجديد افـقظل فألداة افتـظقؿقي فؾؿؼوع اإلشالمل، تثٌقتو 

ومـ مداخؾ ذفؽ ؾتح كؼوش جود وحققي حقل  فإلجيوبقوت، ودمووزا فؾًؾٌقوت،

ر، أو افشٌؽي، أو افـًقٍ ـصقغي افتقو ،افصقغ ادطروحي ذم ظومل افققم فتجديد افتـظقامت

اجلؿعقي، أو ؽرهو مـ إصؽول افتل يؿؽـفو أن دمؿع بغ أؾراد ومجوظوت وؿـ 

مؼوع جمتؿعل واحد، وأيضو تطقير كؼوش أشود حقل مػوهقؿ آكتامء واجلامظي 

 وافتـظقؿ..، مـ زوايو جديدة تًتقظى افتحقٓت ادجتؿعقي احلؼقؼقي ودمورهيو.

 ظذ "افتـظقامت مفومجي"ٕشئؾي احلؼقؼقي، شقظؾ مـطؼ ودون ضرح مثؾ هذه ا

 ذم وكجوظي بػعوفقي افعؿؾ تًتقجى افتل افراهـي، افتورخيقي ادرحؾي حتديوت هومش

 حتؼؼ ذم شٌٌو – افتؼديرات أشقء ذم – يؽقن وؿد ادطروحي، وادشوريع إؾؽور تـزيؾ

قجقد وآرهتون فؾؿقظقد قؽ ادبتػؽ ،"خالؿي" تؽقن أن افٌعض هلو يريد افتل افػقى

 .ادػؼقد



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني: 

 اآلليات والعوائق ..التصوري االستيعاب



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 90 



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 91 

 مدخل:

 

إذا ـوكً افرشوفقي هل افطوبع افذي يطٌع مؼوظـو ادجتؿعل ظذ مًتقى افتصقر 

وافتـظقؿ، ؾنن ووع دظوئؿ هذا افٌـقون افرشويل ذم شؽي افطريؼ، متثال وتػعقال 

قال، حيتوج إػ تعؿقؼ آفقوت آشتقعوب حتك تصر افرشوفي مؾؽو فؾـوس وتشغ

وفألظضوء، يًتؾفؿقهنو ذم ـؾ أظامهلؿ واكشغوٓهتؿ، ويكون إػ آشتؿًوك 

 بؿؼقموهتو وحتديوهتو دون اكتظوريي أو تردد أو حرة.

إن مًرة اإلصالح بدون اشتقعوب ظؿقؼ فألبعود افرشوفقي ذم مؼوظـو ادجتؿعل 

 ـؿـ يٌحر دون أن يعرف إػ أيـ يريد أن يصؾ.

تخذ بطريؼي مثوفقي، بؾ ٓبد أن يؽقن افتػؽر ح ٓ يـٌغل أن يـام أن ضريؼ اإلصال

ذم افعقائؼ جزءا مـ افتػؽر ذم ادًور افعوم، ذفؽ أن افقظل بوفعقائؼ يًوظد ظذ دؾعفو 

تتحقل إػ أورام حتد مـ وافتغؾى ظؾقفو وحتصغ ادؼوع ادجتؿعل مـ آؾوهتو، حتك ٓ 

 آؾوق افتلثر ادجتؿعل.

جيعؾ ادؼوع متقؿػو ظـد مو أكجز وٓ يدؾع بف  فاالرهتان دـجزات مرحؾة التلشقس

يعطؾ افطوؿوت الـؼد من أجل الـؼد كحق ادًتؼٌؾ افذي هق أؾؼ افـفضي اإلشالمل، و

ذم مًور افػعؾ ة ظدم الوظي باألظراض اجلاكبقويقجففو إػ ؽر وجفتفو افصحقحي، و

يمدي إػ شقودة  االتؽال ظذ مـجزات اجلامظةادجتؿعل يؽقن شٌٌو ذم افسدد، و

 آشسخوء فدى إؾراد.
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إن افتػؽر ذم آفقوت آشتقعوب وظقائؼ افطريؼ مـ مًتؾزموت تعزيز إؾؼ 

 افرشويل دؼوظـو ادجتؿعل.



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 93 

حتوج إػ افتذـر هبو بغ افػقـي وإخرى، هل مـ ادًؾامت افتل ك

أن افعؿؾ افدظقي افرشويل فقس جمرد آمول وأحالم وتطؾعوت ذم 

ادًتؼٌؾ ؾؼط، وفقس جمرد صعور فؾتعٌئي ودمققش افـػقس، بؾ هق بغ 

 .ذم افٌـوء افشومؾ فألميمًوهؿ هذا وذاك ظؿؾ 

ت، فعؾ افعديد مـ افدظوئؿ وأفقووفذفؽ حيتوج هذا افعؿؾ إػ 

مخس آفقوت حتؼؼ هذا آشتقعوب، ؾفق حيتوج أوٓ إػ أفقي أبرزهو 

افتصقريي افتل تعؿؾ افؼقودة ظذ تعؿقؼفو وذحفو فألظضوء، وحيتوج 

ثوكقو إػ أفقي ادـفجقي افتل تؼقم ظذ خؾؼ ؾضوءات ؾؽريي فؾـؼوش 

افسبقيي  وافتًوؤل وافتػؽر افـؼدي ذم ادؼوع، وحيتوج ثوفثو إػ أفقي

افتل ترتؽز ظذ ؿقؿ ادًموفقي وافػعوفقي واإلتؼون ذم اإلكجوز، وحيتوج 

رابعو إػ أفقي افتداؾعقي افتل يًتصحى ادؼوع مـ خالهلو 

افتحديوت افؽزى بروح واؿعقي، وحيتوج خومًو وأخرا إػ أفقي 

 . افتخطقطقي افتل تًوظد ظذ اشتثامر افػرص وابتؽور احلؾقل وافٌدائؾ
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 اآللقة التصورية وحتدي االشتقعاب 

إن افقوع افطٌقعل هق أن تؽقن افؼقودة مًتقظٌي فؾؿؼوع       

وفتحديوتف، وذم كػس افقؿً يؽقن إظضوء افعومؾقن مدرـقن 

 "جًومي ادًموفقي وظظؿتفو، 

 

إن مرتؽز افقوقح وحًـ آشتقعوب، حيقؾ ظذ معـك أشود مـ معوين 

م، وكؼصد ادشورـي بغ افؼقودة وإظضوء ذم حتؼقؼ ؿدر ظول مـ ادًموفقي ذم اإلشال

 آشتقعوب فؾؿؼوع ذم وقء بعديـ أشوشغ: 

  ٍافٌعد إول يتعؾؼ بدور افؼقودة ذم تقوقح افتصقرات وادـف

 .افػؽري وافسبقي وافعؿع فؾؿؼوع

  افٌعد افثوين يتعؾؼ بحًـ آشتقعوب مـ ضرف إظضوء فؾرؤيي

 إهداف ووشوئؾ افعؿؾ ومـفجقي افتـزيؾ وافتػعقؾ. وافرشوفي و

 االشتقعاب مسمولقة الؼقادة

وافؼقودة مًموفقتفو أـز مـ إظضوء ذم افٌعديـ معو، ؾؾقًً مفؿتفو هل 

ؾؼط وظذ افعضق آشتامع وافتـػقذ، بؾ إن افؼقودة تتحؿؾ مًموفقي  "افتقوقح"

ظذ ووع رؤيي ورشوفي وعػ اشتقعوب ادؼوع إن حصؾ وظؿ، ؾفل مًموفي 

واوحي ومؾفؿي ٕبـوء ادؼوع، تقؿظ ؾقفؿ محوس افػعؾ وافعطوء وافتضحقي، وأيضو 

اختقور رشوفي ختوضى افروح وافعؼؾ، أي رشوفي ختوضى اإلكًون افرشويل احلومؾ هلؿقم 
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، وهـو وٓ صؽ يـٌغل أن "أداة افتـػقذ"هنضي إمي واشتعودة جمدهو، ؿٌؾ أن ختوضى 

افرشوفي معوين افطؿقح وافتػؽر افذي يقشع مـ إدراك افعضق ومـ  حتؿؾ هذه

  .تطؾعوتف

اإلشفوم ذم بـوء "ظـ  -مثال  –إن حديٌ حرـي افتقحقد واإلصالح ذم رشوفتفو 

، مـ صلكف أن يعع مـ مهؿ إظضوء "هنضي إشالمقي رائدة وحضورة إكًوكقي راصدة

افػردي واجلامظل، كحق آفتصوق ويقؿظ محوشفؿ، ويقشع ؾضوء تػؽرهؿ، وخمقوهلؿ 

بؼضويو إمي واإلكًون، وافدؾوع ظـفو، ـام جيعؾ مـ حتديوت إمي اإلشالمقي ذم 

ظالؿوهتو مع أخر، وؿـ شقوق حضوري تداؾعل بوظثو ظذ افعطوء وادٌودرة وادًومهي 

  .بيذم اإلصالح، ؾؾقًً تؾؽ افعٌورة مـ إحالم افعًرة، بؾ هل مـ إموين ادرؽق

 

وافرشوفي إن ـوكً حومؾي دعوين إمؾ وأؾوق افٌعقدة اددى، ؾنن ذفؽ ٓ يعـل أهنو 

بعقدة ظـ افقاؿع ومتغراتف. ودورافؼقودة أشود ذم آكتؼول بوٕظضوء مـ مًتقى 

 افطؿقحوت افؽٌرة، إػ مًتقى ادٌودرات افعؿؾقي.

 

ؼ أخر مـ رشوفتفو ظـ وفذفؽ ؾحقـام تتحدث حرـي افتقحقد واإلصالح ذم افش

اإلشفوم ذم إؿومي افديـ ودمديد ؾفؿف وافعؿؾ بف، ظذ مًتقى افػرد وإهة "

، ؾنن مـ صلن هذه افرشوفي ادلمقفي أن تٌعٌ اإلحًوس "وادجتؿع وافدوفي وإمي..

، "اإلشفوم"ظـد افػرد ادًؾؿ افذي يـتؿل هلذا ادؼوع بلن فف مًموفقي ودورا ذم هذا 

قن افعؿؾ اجلود بوفـًٌي فؽؾ ظضق ذم آفتزام بوإلشالم ظؼقدة وأخالؿو بحقٌ يؽ
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ومـفٍ حقوة، إشفومو ذم اإلصالح افشومؾ إلؿومي افديـ ذم ادجتؿع وإمي، ؾودرأة 

وظضق  ،ادـخرضي ذم مجعقي كًوئقي، وافرجؾ افذي يشتغؾ بوفعؿؾ افتـؿقي اخلري

ظق جوره فالفتزام بوفديـ، هؿ مجقعو احلرـي افذي يمضر جمؾًو تربقيو، أو افذي يد

يتحرـقن ذم وقء رشوفي احلرـي، افتل تدؾعفؿ إػ اإلحًوس افعؿقؼ بلن ظؿؾفؿ 

افققمل ادٌوذ ذاك هق ظؿؾ يـدرج ذم ؿؾى رشوفي احلرـي افتل تطؿح إلؿومي افديـ ظذ 

مًتقى افػرد وادجتؿع وإمي، وهذا افقوقح مـ مًتؾزموت كجوح مًرة افدظقة، 

ذم طؾ  "أصقل آجتامع"فتذـر بوفرشوفي واهق مو حيتوج إػ تقاصؾ ؿقودي دائؿ، و

  .احلرـي بغ ـؾ وؿً وحغ، ومـع افـؿطقي افدظقيي

 لقست ارختاءً  الوشطقة واالظتدال

حديٌ ممصؾ  -مثال  -ؾوحلديٌ ظـ افقشطقي وآظتدال ذم خطوب حرـتـو 

قتفو ذم رؾع افغؿقض ظـ مثؾ هذه ومتجذر، ؽر أن افؼقودة جيى أن تتحؿؾ مًموف

افؼقؿي، حتك ٓ تػفؿ افقشطقي رـقكو وارختوءا وارتػوظو ظـ واؿع افتداؾع وحؼوئؼف، بؾ 

افقشطقي وآظتدال حتديوت واؿعقي وجموهدة يقمقي حتقل بغ افقؿقع ذم افتًقى 

وافذوبون مـ جفي وافغؾق وافتشدد مـ جفي أخرى، وتؾؽ درجي حتتوج إػ حضقر 

وحـؽي ذم ادراس احلرـل وافدظقي، وذم افتعومؾ مع إحداث وادًتجدات ؾعول 

 افًقوشقي وآجتامظقي وافثؼوؾقي.

 

إن ؿقوم افؼقودة هبذه إدوار يؿـع افقؿقع ذم ملزق افنظتغ ذم آشتقعوب بغ اخلوص 
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إن افقوع افطٌقعل هق أن تؽقن افؼقودة مًتقظٌي  وافعوم، وبغ افؼقودة وإظضوء،

ؾؿؼوع وفتحديوتف، وذم كػس افقؿً يؽقن إظضوء افعومؾقن مدرـقن جًومي ف

ادًموفقي وظظؿتفو، ذفؽ أن افعؿؾ اإلشالمل افراصد يًتؾزم أن يؽقن ؾقف آشتقعوب 

افػؽري وافتصقري وافسبقي فؾؿؼوع مشسـو وبـػس ادًتقى بغ افؼقودة ومجقع 

 ت ـٌرة ومًتؿرة ومـتظؿي.إظضوء، وهق مو يـٌغل أن تٌذل ؾقف جمفقدا

وإذا ـوكً افؼقودة تتحؿؾ ادًموفقي إـز ذم آشتجوبي فتحدي افقوقح وحًـ 

آشتقعوب فتعزيز كجوح ادؼوع افرشويل، ؾام مقؿع إظضوء افعومؾغ مـ ذفؽ؟ 

اجلقاب ظـ افًمال يًتؾزم حديثو خوصو ظـ ادرتؽز افثوين مـ مرتؽزات افعؿؾ 

 أي مرتؽز ؿقة آكخراط افذايت.افدظقي افرشويل، 

 مسمولقة األظضاء قوة االكخراط الذايت

إذا ـوكً افؼقودة تتحؿؾ ادًموفقي إـز ذم آشتجوبي فتحدي افقوقح وحًـ 

 افعومؾغ مـ ذفؽ؟  ؼوع افرشويل، ؾام مقؿع إظضوءآشتقعوب فتعزيز كجوح اد

وأكف ٓ تزر  ،مـوط افتؽؾقػ ؾرديهق أن ، ذم هذا افصدد أول مو جيى افتذـر بفإن 

ثؿ  .وأن احلًوب بوفثقاب وافعؼوب يقم افؼقومي ٓ يؽقن إٓ ؾرديوً  ،وازرة وزر أخرى

إن هذا افتًوؤل، يدؾعـو إػ افتذـر بلحد ادؼتضقوت إشوشقي دػفقم افعضقيي داخؾ 

مٌعثف احلرـي، ؾفل فقًً اكتامء شؾٌقو ٓئحقو، بؾ جيى أن تؽقن افتزامو رشوفقو 

  ".افقوقح وحًـ آشتقعوب"افتل يـتجفو  "افداؾعقي افذاتقي"
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وإكـو كحتوج أن كضع هذه ادًلفي ذم شقوق رؤيتـو دػفقم آكتامء افرشويل، ذفؽ أن 

افعضقيي تطقرت داخؾ احلرـي ذم شقوق افتطقر افتـظقؿل وافػؽري افعوم فؾحرـي، ؾنذا 

ؽويي ذم حد ذاتف، بحقٌ تؽقن ظضقيي  "ظيافتـظقؿ اجلام"ـون آكتامء، ذم طؾ مـطؼ 

افػرد تعزيزا فؾتـظقؿ افٌديؾ افذي يتطقر ويـؿق بتطقره افؽؿل وافعددي، ؾنن ؾؾًػي 

ذم مدرشي افتقحقد واإلصالح، تعتز أن آكتًوب هق ؾؼط مؼدمي  "افتـظقؿ افرشويل"

فؾعضق ادـتًى، وبدايي فؾعؿؾ احلؼقؼل ذم اإلظداد وافتلهقؾ وافٌـوء افسبقي وافػؽري 

فؽل يـخرط ذم ادفوم افرشوفقي فؾؿؼوع. وهبذا ادعـك ؾنن آكتامء مٌدؤه آكتًوب 

 .وؽويتف آرتؼوء وافًؿق كحق ؿقة آكخراط افذايت

 حمػزات الدافعقة الذاتقة: إيامن واظتزاز وأمل

  وكذـر ذم هذا ادؼوم بثالث حمػزات فؾداؾعقي افذاتقي: "

ٓبد أن كدرك أن أول أشوشقوت ادٌودرة وافعطوء، حًـ افصؾي بوهلل  :ويأوال اإليامن الؼ

 تعوػ وظظقؿ اإليامن بف ومجقؾ افتقـؾ ظؾقف واخلقف مـف.

افذي يـٌثؼ مـف ـؾ ؾرع مـ ؾروع اخلر،  ،إن اإليامن هق إصؾ افؽٌر فؾحقوة

ؾوإليامن  ،امنوافعؿؾ افصوفح هق افثؿرة افطٌقعقي فإلي ،وتتعؾؼ بف ـؾ ثؿرة مـ ثامره

َِ   احلؼقؼل حرـي وظؿؾ وبـوء وتعؿر وفقس اكؽامصو وشؾٌقي واكزواء َٖب اىَِّزٝ َٝب َؤُّٝ

ٌِ ِإَىٚ اأَلِسِض َؤَسِظُٞزٌ  ِٔ اثَّبَقْيُز ٌُ اِّفُشْٗا ِفٜ َعِجِٞو اىّي ٌِ ِإَرا ِقَٞو َىُن ٍَب َىُن ٍَُْْ٘ا  آ

َِ اِٟخَشِح  ٍِ  ;6افتقبي: ..ِثبْىَحَٞبِح اىذَُّّْٞب 
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وافذي يتجذ أشوشو ذم آظتزاز بوفػؽرة اإلشالمقي افتل يؿثؾفو  ثاكقا االظتزاز باالكتامء:

حتؼقؼو فؾخريي وفؾشفقد احلضوري، مصداؿو  "ادًتؼٌؾ هلذا افديـ"ادؼوع، وبلن 

ََِعُش :فؼقفف تعوػ َُ ِثبْى ٍُُشٗ ٌِ َخَِٞش ُؤٍٍَّخ ُؤْخِشَجْذ ِىيَّْبِط َرْإ ََٗرُْْمُْز ِِ ِٗف  َُ َع ِ٘ َٖ

ََُْنش   220 آل ظؿران اْى

وؿقة افشعقر بوٓكتامء تؼقم ظذ افقؼغ ذم ادؼوع، رؤيي ورشوفي وأهداؾو، واإلحًوس 

 بوفتؿقز وافثؼي ذم افؼدرة ظذ افػعؾ واجلقدة ذم إداء وآكتظوم ؾقفام.

ـتػوء وبودؼوبؾ ؾوٓظتزاز فقس ؽرورا أو اشتعالء، وفقس تؼوظًو أو تؽوشال وٓ ا

بسديد مـجزات هقئوت احلرـي وأظضوئفو أخريـ، بؾ ٓ ؽـك فؾعضق ادـتؿل ظـ 

 افعؿؾ وافٌذل وافعطوء وتـزيؾ افزامٍ افػرديي وادًومهي ذم ادفوم اجلامظقي.

ؾًقاء ـون افعؿؾ صغرا أو ـٌرا يـٌغل أن يؽقن أمؾـو  :ثالثا األمل دم الـجاح     

مؾ وافداؾع إفقف هق افتحع بوفروح اإلجيوبقي ذم افعؿؾ، افتل ؾقف ثوبتو، وافٌوظٌ ظذ إ

دمعؾ افعضق مًومهو ذم حؾ ادشؽالت وفقس جزء مـفو، ودمعؾ أظامفف ـؾفو إبداع 

وإتؼون ومتقز وظزائؿ متؼدة وؽر حمؽقمي هبقاجس اإلحٌوط وافرشقب وافؼـقط 

 وافعجز واحلرة، وؽرهو مـ مثٌطوت افعزائؿ واهلؿؿ.

ر افػعع ظذ حًـ آشتقعوب  وء هل ادمص قة آكخراط افذايت فألظضإن ؿ   

هق "ـام أن افعضق افرشويل  ،افتصقري وافػؽري وافسبقي فؾؿؼوع افذي حيؿؾقكف

افذي يامرس افعؿؾ بؽػوءة وؾوظؾقي، وهق حومؾ فؾؿؼوع افرشويل اإلصالحل خيقض 

عوين افتل تدل جمؿؾي ظذ أن افػرد/ ، وهل اد"بف ؽامر افتغقر مداؾعي واؿتحومو فؾعؼٌوت
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افعضق إذا مل يـخرط ذم ادؼوع بداؾعقي ذاتقي مؼدرة، ؾنكف يصر ذم ووع ادـػذ افػوؿد 

 فروح افعطوء.
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 اآللقة ادـفجقة ورضورة التػؽر اجلامظي 

 كظؾ إضورا واظقن بلن افطٌقعي اإلصالحقي حلرـتـو تًتؾزم أن

ـر بوهلدي افؼرآين ويًسصد بوفـفٍ إصالحقو حووـو فؾًمال افذي يًت

 افـٌقي ويًتؾفؿ افدور افتورخيل فؾؿصؾحغ ظز افتوريخ

 

تٌـك افؼًؿ افػؽري حلرـتـو خالل هذه ادرحؾي مو شؿل دورات افًمال، بوظتٌورهو 

 أحد أبعود افتلضر ادـفجل وافػؽري ادطؾقبي افققم.

  ـ ـًٌـو افػؽري؟ام هل افرؤيي احلوـؿي فتطقير أفي ادـفجقي وؿؾ

 شرورة التػؽر

افتًوؤل ظـ ادؼوع وافتػؽر ذم جمريوتف مًلفي مٌدئقي وفقًً مًلفي ٓ صؽ أن 

اكػعوفقي، إذ أتصقر بلن ـؾ حرـي جمتؿعقي وـؾ كخٌي ؿوئدة دؼوع جمتؿعل حتتوج 

اجلود واجلريء حقل  "شرورة افتػؽر"بوفيورة إػ آكتٌوه ٕمهقي آكخراط ذم 

هوكوت مؼوظفو اإلصالحل بشؽؾ مًتؿر، ٕجؾ افتػوظؾ احلققي مع ادتغرات ر

افعؿقؼي افتل هتؿ جمول اصتغوهلو وحراـفو، حتك ٓ تًؼط ذم اجلؿقد وآبتعود ظـ أشئؾي 

 افقاؿع افتورخيل وادجتؿعل احلؼقؼقي، ؾتصر إػ افعزفي واهلومشقي ووقؼ إؾؼ.

 التػؽر االشتباقي رضورة مؾحة
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أكـل أظتؼد أن افـؼد افذايت وافتػؽر آشتٌوؿل مٌدأ أشود وظومؾ حتريؽ  ـام

حؼقؼل فؾتطقير ادًتؿر ٕيي حرـي جمتؿعقي، إذ هق افذي جيعؾفو تدرك أن اجتفوداهتو 

ي مصداؿو  ديي اجل واختقوراهتو كًٌقي وهق افذي يصقهنو مـ ؾؽر افـفويوت ومـ افقثقؿق

ٍَ :فؼقفف تعوػ  8;اإلهاء ٌِ ِإالَّ َقِيٞاًلـٌ ِِّ اْىِعْيـُب ُؤِٗرٞزـَٗ

إن افتجديد بام هق اختقور مـفجل كتقشؾف ذم ؾؽركو اإلصالحل، يًتؾزم احلوجي 

 حرـقي"و "حرـي افػعؾ"فػضوءات تػؽر مجوظقي تضؿـ افتالزم ادقوقظل بغ 

عؿؾ اإلشفوم ذم إؿومي افديـ ودمديد ؾفؿف واف" :، وفذفؽ ؿؾـو ذم رؤيتـو"افتػؽر

، ؾتجديد افػفؿ مالزم فتجديد افعؿؾ، واشتدظوء إشئؾي افداؾعي ظؿؾقي مـفحقي "بف...

رضوريي فتحؼقؼ افقصؾ بغ افتػؽر وافتدبر، وبغ ادثول وافقاؿع، وبغ افتحدي 

 وآشتجوبي.

إن شرورة افتػؽر وؾؼ ؾؾًػي افتجديد، تًوهؿ ذم تقشقع آؾوق افـظر ذم 

تامموهتو إشوشقي، وهل مدخؾ أشود ٕجؾ اشتؼاف آؾوق اكشغوٓت ادرحؾي واه

افتحديوت اجلديدة، ـام أهنو تًؿح بوشتٌوق افقوع ادًتؼٌع دجتؿعـو، ومـ ثؿ 

 . "آكًداد"ٓختقوراتـو إشوشقي، ممو حيقل دون افًؼقط ذم حٌول 

 اشتئـاف واشتؽشاف وإذاك

، "مٌودرة افًمال"مو شؿقـوه  ذم وقء هذه ادقجفوت افدافي، تقفدت احلوجي إػ

افتل كعتزهو ذم افعؿؼ، مٌودرة اشتئـوف وتطقير، ومٌودرة اشتؽشوف وحتصقؾ، ومٌودرة 

 إذاك وتػعقؾ:
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ٕن ادػروض ؾقفو أن تتػوظؾ مع شقوؿوت بـوء  ففي مبادرة اشتئـاف وتطوير: -

مـ  مؼوظـو اإلصالحل، افتل اكٌـً وؾؼ مراجعوت ومقاؿػ تورخيقي مـ افعديد

افؼضويو، وظزت ظـفو أدبقوتـو افتصقريي وـتوبوت كخٌي احلرـي وؿقودهتو، وفذفؽ ؾنن 

 مٌودرة افًمال وافتػؽر اجلامظل، تًتلكػ هذا افؽًى افػؽري إصقؾ.

ٕن اهلدف افذي كؼصده ذم افعؿؼ هق حتديد  وهي مبادرة اشتؽشاف وحتصقل: -

ادعوس ذم ظك افعقدي، وصقوؽي  اإلصؽوٓت افػؽريي افؽزى افتل تقاجف ادًؾؿ

اإلصؽوٓت افتل مـ صلهنو اإلشفوم ذم إضالق حرـي ؾؽريي جمددة داخؾ حرـي افتقحقد 

واإلصالح، وذم حمقطفو افػؽري وافثؼواذم، تًوظدهو ذم اشتؽشوف واشتـٌوط أشئؾي 

رة افتحديوت افداخؾقي واخلورجقي ٕمي اإلشالم وأشئؾي افتحديوت افتل تقاجففو احلضو

 اإلكًوكقي.

إذاك يطؿح إػ جعؾ اإلكتوج افػؽري مهو  وهي أيضا مبادرة إذاك وتػعقل: -

مجوظقو، ٓ تؼقم بف ؾؼط ؿقودات احلرـي احلومؾي فؾؼظقي افتورخيقي، بؾ أيضو يشورك ؾقف 

صٌوب احلرـي وبوحثقهو وأشوتذهتو، وهل مٌودرة تػعقؾ ٕن افًمال افذي كرومف فقس 

قدا إووؾقو يتؿ ظذ هومش حتديوت ادرحؾي ورهوكوهتو افعؿؾقي، بؾ يـٌغل ترؾو ؾؽريو وجمف

أن يؽقن افًمال افػؽري افذي كطرحف متػوظال مع إشئؾي ادـٌعثي مـ احلرـقي افػعؾقي 

 رحؿ مـ تـٌعٌ افتل تؾؽ هل - ادطوف هنويي ذم –دؼوظـو، إذ إشئؾي افصحقحي 

مثال  -ؾوفًمال حقل افتـظقؿ وادؼوع  ،فعؿؾقيرشي اادام معطقوت مع افعؿقؼ افتػوظؾ

فقس افٌوظٌ مـ ورائف بوفيورة افرؽٌي ذم تغقر افصقغ احلوفقي فؾعؿؾ أو افتشؽقؽ  -

ذم مصداؿقتفو افعؿؾقي، بؾ هق ذم افعؿؼ تعٌر ظـ اجلرأة ذم افتػؽر آشتؼاذم افذي 
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ؽر؛ إكف بوفػعؾ بحٌ ظـ يًؿح بون جيعؾ مـ ذاتف افتـظقؿقي ادـتجي مقوقع شمال وتػ

 افػعوفقي اإلصالحقي.

إكـو واظقن حقـام كطرح احلوجي فؾًمال افػؽري اشتئـوؾو واشتؽشوؾو وإذاـو، بلن 

افغويي فقًً هل أن كتحقل إػ ممشًي ؾؽريي أو ؾضوء معرذم فؾتػؽر ادجرد ظـ 

ؿع وإمي حققيي اإلصالح وحرارة افػعؾ افتورخيل ادرتٌط بوٕشئؾي احلؼقؼي فؾؿجت

واإلكًوكقي مجعوء، أو افتػؽر افتلمع افٌعقد ظـ حرـي افقاؿع وحتقٓت افعك، بؾ كحـ 

واظقن بلن افطٌقعي اإلصالحقي حلرـتـو تًتؾزم أن كظؾ إضورا إصالحقو حووـو فؾًمال 

افذي يًتـر بوهلدي افؼرآين ويًسصد بوفـفٍ افـٌقي ويًتؾفؿ افدور افتورخيل 

وريخ، مـ أجؾ دمديد ؾفؿ افديـ وافعؿؾ بف،واإلشفوم ذم إصالح فؾؿصؾحغ ظز افت

 أوووع جمتؿعوتـو وتـؿقي ذوط افـفضي ؾقفو.
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زاِت اإليامكقِي ؿقؿًي  ـقػ كجعؾ مـ ادحػِّ

ــقي افتل تـتٍ ادًموفقَي وافػوظؾقَي  ًُّ إووؾقًي فؾؼقاظد اف

 ؟ ؾعؾـو اإلصالحلوتعززهو ذم 

 

تعتز أفقي افسبقيي مـ أهؿ مداخؾ آشتقعوب اإليامين وافؼقؿل، إذ اإلشالم ذم 

 افعؿؼ رشوفي تربقيي إلصالح افـػس وادجتؿع.

وافسبقي ـام كػفؿفو هل تؾؽ اجلفقد افتل يٌذهلو افػرد ذم جمول تـؿقي مو هق خر ؾقف 

وآشتؼومي، افتل تمدي إػ إصالح بذفؽ تقبي آفتزام  وإصالح كػًف، ؾتتحؼؼ

 ادجتؿع.

، مرؿي ذم افعؿؾ اإلشالمل، افذي يـشد تزـقي افـػس ورشوفقي افػردمـ إشئؾي ادو

اكطالؿو ، حيؿؾ مفؿي ورشوفي إؿومي افديـ وإصالح ادجتؿع وحتؼقؼ افـفضي افراصدةو

وفقي ضرحفو بوشتؿرار، شمال ادًم دمـ مؼوصد افديـ، وافتل يـٌغل أن يتجد

 ؿ ادفؿي وافرشوفي.د واجلامظي، ٕجؾ آشتجوبي فتؾؽؼفو ذم افػروافػوظؾقي، وذوط حتؼ

 تؽامل ادحػزات اإليامكقة وادحػزات الســقة

ؾؽقػ كجعؾ مـ ادًموفقي افتل تتلشس ظذ ادحػزات اإليامكقي أشوشو ذم خطوبـو 

فو اهلل ظز وجؾ ذم ذات ــقي افتل ووعدظقي، دوكام إؽػول فؾؿحػزات افًبقي وافافس
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اإلداريي وافتجؿعوت افٌؼيي  اإلكًون، وافتل تعتؿدهو ادمشًوت وافؼـوت واهلقآت

 أـز؟ ادختؾػي، وافتل تتحؼؼ ؾقفو ؾعوفقي مؼدرة وديـومقي

ي إووؾقي فؾؼقاظد افًــقي افتل تـتٍ ؿقؿ ـقػ إذن، كجعؾ مـ ادحػزات اإليامكقي

 ؟ ذم تؽومؾ وتـوؽؿ تصقري وظؿع  ؾعؾـو اإلصالحل،وتعززهو ذم ادًموفقي وافػوظؾقي

 

ظـد  دًموفقيوا صقر اإلشالمل، أن مـ أشٌوب وعػ افػعوفقيتإن مـ مًؾامت اف

جي مٌوذة فؼقة إيامن ادًؾؿ كتق ، ٕن افػعوفقيحلقاؾز اإليامكقيا افػرد ادًؾؿ، وعػ

، إذ اإليامن احلؼ يؾزم ظـف ويؼقـف بام يممـ بف، ـام أهنو ترمجي ظؿؾقي وحضوريي فإليامن

قايص رضورة ادًموفقِي احلؼي وآفتزام بوفقاجى، ذم افدظقة إػ احلؼ، وافدظقة إػ افت

م تـظر إفقف بوظتٌوره تصقرا وممورشي، ؿقٓ بوفصز ظذ احلؼ. إن افرؤيي افتؽومؾقي فإلشال

تؼقم ظذ  قي حضورييأشوس افعٌودة، افتل تـتٍ ؾعوف تؼقم ظذ وفقي وجداكقيوؾعال؛ إكف ؾع

ف كػفؿ ادًموفقي ذم اإلشالم، بوظتٌورهو  ك وظذ أشوش ؿران، هبذا ادعـ أشوس افع

وأيضو مع ادحػزات افًــقي كتقجي فتػوظؾ اإلكًون ادًؾؿ مع ادحػزات اإليامكقي، 

 ادتصؾي هبو. افـػًقي وآجتامظقي

إليامكقي، وادحػزات وهؽذا، ؾال تعورض ذم افتصقر اإلشالمل بغ ادحػزات ا

افًــقي افتل أودظفو اهلل ظز وجؾ ذم افذات اإلكًوكقي، وإذا ـوكً إوػ دمد حضقرهو 

 ا مو كعؾؾ وعػ ادًموفقي وافػعوفقيافؼقي ذم خطوبـو افسبقي وافدظقي، بحقٌ ـثر

 ، أي بضعػ افقازع اإليامين وادحػزات اإليامكقي، ؾؾامذا ٓ جيتفد ظؾامءبضعػ افسبقي

ودظوة ومربق احلرـي اإلشالمقي ذم تقشقع مػفقم افسبقي فتؽقن ؿوظدتف، تزـقي افـػس 
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ــقي وافؼقاكغ افتورخيقي ًبوحلقاؾز اإليامكقي، وذم كػس أن، افٌحٌ ذم افؼقاظد اف

 فؾػوظؾقي، وافتل اشتثؿرهتو افعديد مـ افتـظقامت وادمشًوت اإلداريي وآجتامظقي.

 

 ، افعؿؼ تطقير مًتقيوت آشتجوبيطؾقب يًتؾزم ذمإن هذا افتؽومؾ اد 

وآظساف بوٕظامل وؽرهو مـ  وت افطٌقعقي فإلكًون ذم آكتًوب واإلكجوزفالحتقوج

ذم  ؼؼً فؾعضق، حتؼؼً معفو افػعوفقي ذم اإلكجوز وادًموفقيافرؽٌوت افتل إذا حت

؟
ِ
 افؽًِى وافعطوء

 ثم ماذا؟

ي وادحػزات  زات اإليامكق ؾ بغ ادحػ افتؽومي  وء ظذ مو شٌؼ، ووؾؼ ؾؾًػ وبـ

 افًــقي، يـٌغل أن كـتٌف إػ مو يع:

ـقػ فـو أن كجؿع بغ ادؼقموت افتل تدظق إػ آكتًوب فإلشالم وفؾدظقة  

ُِ َقِ٘اًل وافعؿؾ اجلامظل بوظتٌور ذفؽ ؾريضي ذظقي، فؼقفف تعوػ:  ِِ َؤِحَغ ٍَ َٗ

َٗ  ِٔ ٍَََِِِّّ َدَعب ِإَىٚ اىيَّ َِٞ َُِغِي َِ اْى ٍِ ََٗقبَه ِإَِّّْٜ  وذم ، 66ؾصؾً َعََِو َصبِىحًب 

 كػس افقؿً كًتجقى فرؽٌي افػرد ذم آكتامء بوظتٌورهو حوجي إكًوكقي؟

وـقػ كجؿع بغ معوين افتؽؾقػ وآشتجوبي فرؽٌي اإلكًون ذم اإلكجوز؟ وهق مو  

 جيًده إذاك إظضوء ذم إظامل فتؼقيي احلوؾزيي. 

وإظطوئف أمهقتف   آظساف بعؿؾف وتؼدير مًومهتفقػ كػرق بغ رؽٌي اإلكًون ذموـ

 افالئؼي، وذم كػس افقؿً ظدم افتخقف مـ اظتٌور ذفؽ مـ اددح ادذمقم؟ 
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ثؿ ـقػ كتجـى افقؿقع ذم مـطؼ آكتظوريي ؾقام خيص افرؾع مـ مـًقب افػوظؾقي 

ن ذم امتالك افؼدرة وادفورة ذم وآكخراط ذم ادًموفقي، وكًتجقى فرؽٌي آكًو

وفـ يتؿ ذفؽ إٓ بوظتامد وتطقير ؿقاظد افتؽقيـ وافتؽقيـ ادًتؿر، افذي يعتد ، افعؿؾ

 بف فؾرؾع مـ افؼدرات افتـوؾًقي ذم مجقع ادـظامت واهلقآت؟ 

 

إن هذه آشتجوبوت افتل كذـرهو ظذ شٌقؾ ادثول ٓ احلك، تًتؾزم مـ افدظوة ذم 

مل، افعؿؾ ظذ تلصقؾ تؾؽ ادؼقموت افًــقي افتل تضؿـ افـجوح افعؿؾ اإلشال

وتعضد ادامرشي افدظقيي، ذم ادموه افتؽومؾ بغ خطوب ادحػزات اإليامكقي، وذم كػس 

أن، اشتقعوب افؼقاظد افًــقي افتل طفرت ؾوئدهتو ذم ادامرشي افتورخيقي دختؾػ 

 ادمشًوت وافتـظقامت.

 

هتامم افدظقي بًــ افػعوفقي افٌؼيي افتل دمد شـدهو وذم ادحصؾي، ؾنن آ

وؾؼ كظرة تؽومؾقي، مًلفي مؾحي  ،افتصقري وادرجعل ذم ادحػزات اإليامكقي افٌوكقي

فتطقير مًتقى آشتجوبي فؾحوجوت وافرؽٌوت اإلكًوكقي ذم خطوبـو افدظقي وافػؽري 

وس، بام يؿس ـقـقكتفؿ وآجتامظل، وأيضو مـ ادؼقموت افتل دمعؾـو أؿرب إػ افـ

 ووؿرهؿ اجلامظل ووظقفؿ احلضوري، ذم خمتؾػ ادجوٓت وإصعدة.
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 اآللقة التدافعقة وادقزة التـافسقة لؾؿرشوع 

ي افػؽريي وافروحقي  وت ادداؾع د آفق ؾ ظـ دمدي مـ ؽػ

ي  ي حرـ وادوديي دمووزتف إحداث وتراجعً ؾوظؾقتف ظـ مقاـٌ

افؼقى ادتداؾعي إػ ادمخرة فقدؾع ثؿـ  ً بف ع، وؿذؾ افتداؾ

 ."اشسخوئف وؾتقره

 الطقب برغوث

 

، وٓ تؽقن فف ؾوئدة إن مل يزز ظـ آفقوت آشتقعوب افرشويلٓ يًتؼقؿ حديثـو 

بشؽؾ جع ظذ مًتقى حتؼؼ ؿقؿ افػعوفقي ذم افتداؾع، بوظتٌور هذه إخرة ظؿؾقي 

 ؾقي ختسق جمؿؾ كقاحل افػعؾ اإلكًوين.مشسـي بغ افؼقودة وإظضوء، وأيضو ظؿ

 

، ؾفق شقٌؼك "افػعوفقي افتداؾعقي"ذفؽ أن ؾفؿ ادؼوع ومتثؾف إن مل يـعؽس ظذ مًتقى 

أو جمرد صعورات يؾقـفو افـوس ذم حمووـ افدؾئ  "آموٓ حودي"أو  "خطوبو متضخام"

افديـ إؿومي "ورؤيي حرـي افتقحقد واإلصالح افتل حددت مفؿتفو ذم  .إخقي

، تقوح بجالء أهنو مدرـي دحددات افتـوؾس وافتزاحؿ وافتداؾع ذم "وإصالح ادجتؿع

ظؿؾفو اإلصالحل، درءا فؾػًود واإلؾًود، ومـعو دًوظل هتؿقش افديـ وافتجرؤ ظذ 

 احلرموت.

مـ أجؾ  "شـي افتداؾع" إرض ذم بٌ أكف افعزيز ـتوبف ذم -تعوػ –فؼد أخزكو اهلل 

ِ٘اَل ِد: وة، ؾؼولاشتؼومي احلق ِٔ اىَّْبَطبَفََٗى ٌِ ِثَجِعٍط ىََّفَغَذِد اأَلِسُض  ُع اىّي ُٖ َثِعَع
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َٔ ُرٗ َفْعٍو َعَيٚ َِ ََٗىـِنَِّ اىّي َِٞ ؾوهلل تعوػ حيّد مـ اكدؾوع افؼ واكتشوره  اْىَعبَى

 خالل وجقدمـ خالل وجقد اخلر وأهؾف، ـام يقؿػ اكتشور إوبئي وإدواء مـ 

 .وافعالجوت إدويي

فقي ذم ومـ ثؿ ؾنؿومي افديـ وإصالح ادجتؿع يؼقم ظذ ادؽوبدة وادصوبرة وافػعو

و اشسخوء، إذ افتداؾع فقس اكتظوريي وشؽقكو، أو مٌوفغي ذم أظؿؾقي افتداؾع دون ؾتقر 

، بؾ هق ذم افعؿؼ ظومؾ كامء "متغرات حلظقي"افتحصغ وادحوؾظي، أو ردود ؾعؾ دموه 

 .قشعوارتؼوء وت

 ادجال احلقوي لؾتدافع

وإذا ـوكً اجلامدات تتصػ بخوصقي ادامكعي واحلػوظ ظذ افقجقد وادؽتًٌوت، 

وؿد يتصػ هبو اإلكًون واحلققان أيضو، ؾنن صػي افطؿقح وافرؽٌي ذم تقشقع ادجول 

احلققي خوصقي مقجقدة فدى افؽوئـوت احلقي ظذ كحق جقهري، ومـ ثؿي ؾنن 

عوت افتل يؽقن خزان اشتؿراريتفو ؿقيو، هل تؾؽ افتل ٓ تؽتػل افتـظقامت وادجتؿ

، بؾ هل افتل تعوكؼ أمول افعريضي "افرؽٌي ذم افٌؼوء"و "إثٌوت افذات"ب

وافطؿقحوت افؽٌرة، وهق مو كجد إحدى دمؾقوتف وؿـ رشوفي احلرـي افتل تقشع 

هو ظذ دورهو ذم: ادجول احلققي ٕؾؼ تداؾعفو ظذ مًتقى إمي واإلكًوكقي بتوـقد

 .اإلشفوم ذم بـوء هنضي إشالمقي رائدة وحضورة إكًوكقي راصدة

 ادقزة التـافسقة: ختريج وجتديد
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ن أهؾ يؿؽـ فؾتـظقامت وافًمال اجلقهري افذي يًتحؼ مـو ظـويي واهتاممو هق: 

، دون أن حتدد ؿقؿتفو ادضوؾي، ودون أن تٌؾقر مقزهتو "افتداؾع ادجتؿعل"تؼقم بؿفؿي 

 افتـوؾًقي خلقض ؽامر ادداؾعي؟؟

وفؾجقاب ظذ افًمال كرـز ظذ مقزتغ حوشؿتغ ذم ظؿؾقي افتداؾع وادـوؾًي ومهو 

ؿقومفو بؿفؿي مدى مراهـي ادـظؿي ظذ إظداد افعـك افٌؼي، ثؿ مدى 

 ر:وافتطقير ادًتؿافتجديد

 ادقزة األوىل: التخريج

 ـو وإظدادا، هل ظؿؾقي افتخريٍؽقيإن افعـويي بوفعـك افٌؼي، تربقي وت

بوظتٌوره ذفؽ اإلكًون افذي يامرس افعؿؾ بؽػوءة وؾوظؾقي، وهق  "فؾعضق افرشويل "

حومؾ فؾؿؼوع افرشويل اإلصالحل خيقض بف ؽامر افتغقر مداؾعي واؿتحومو 

تعتؿد  "، وؿد وظً احلرـي هبذا افٌعد، ؾوظتزتف وطقػي أشوشقي ذم رشوفتفو :"فؾعؼٌوت

  ".أشوشو إظداد اإلكًون وتلهقؾف، فقؽقن صوحلو مصؾحو ذم حمقطف وبقئتف احلرـي

وذم آدموه ادؼوبؾ، ؾنن أي ممشًي ؽػؾً ظـ مفوم افسبقي إظدادا وخترجيو، أو 

مهشً هذا افعؿؾ إشود، ؾالصؽ أن ذفؽ شقـعؽس ظذ ؾعوفقتفو ادجتؿعقي افعومي، 

وافتل ، ٍ هل مضغي ادؼوع اإلصالحلؾعؿؾقي افسبقي وافتخري .وظذ مؼوظفو ـؽؾ

 .إذا صؾحً صؾح ادؼوع وكجح وإذا وعػً تعثر وتراجع

 ادقزة الثاكقة: التجديد
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إن احلوجي إػ افتجديد وافتطقير ادًتؿر هق حمقر آشساتقجقي افتـوؾًقي افتل  

متؽـ أي حرـي مـ افقص قل إػ حتؼقؼ مؼوظفو ادجتؿعل بؽػوءة تتػقق هبو ظذ 

وـام ؿول إشتوذ افطقى برؽقث  تعقق دخقل مـوؾًغ حمتؿؾغ.و ـوؾًقفو احلوفقغ،م

مـ ؽػؾ ظـ دمديد آفقوت ادداؾعي افػؽريي وافروحقي وادوديي دمووزتف " – وبحؼ –

إحداث وتراجعً ؾوظؾقتف ظـ مقاـٌي حرـي افتداؾع، وؿذؾً بف افؼقى ادتداؾعي إػ 

 ."تقرهادمخرة فقدؾع ثؿـ اشسخوئف وؾ

وهق مو يتطؾى مـ احلرـي أن تًتؼرأ وترصد افتحقٓت افعؿقؼي دجتؿعفو، حتك 

تًتقظٌفو ذم ادفد، وحتدد ضٌقعتفو، ومو إذا ـوكً تشؽؾ هتديدا أم ؾرصي دؼوظفو ذم 

 احلول أو اإلشتؼٌول، حتك ٓ دمد ذاهتو خورج شقوق افتطقر افعوم دجتؿعفو.

بوفتجديد وافتطقير ذم ؾفؿـو فؾؿجتؿع  مؼوضي "افػعوفقي افتداؾعقي"إن 

وافتل تًفؿ ذم دمديد آفقوت ادداؾعي ودمدد مـ ؿدراهتو ظذ آشتؿراريي،  ،وفتحقٓتف

، إػ مًتقى "اهلومشقي"و "افظرؾقي"و "ردود إؾعول"بؾ وترؾع احلرـي مـ مًتقى 

وص افػرص اجلوهزيي ذم افتعوضل مع ادًتجدات، وذم رـقب افتحديوت، وأيضو ذم اؿتـ

 وافنظي ذم اشتثامرهو فػوئدة ادؼوع اإلصالحل دون تردد أو اكتظور.

وظذ اجلؿؾي ؾنن افعؿؾ افرشويل يؼقم ظذ اشتقعوب ظؿقؼ فؾرشوفي، وظذ ؿقة    

افتل ترتؽز ظذ  "افتداؾع ادجتؿعل"آكخراط افذايت، ثؿ وهذا هق إشوس، ظذ ؿقؿ 

ر  د وافتطقي ن تربقي وخترجيو، ثؿ ظذ معوين افتجديافقؼظي افػؽريي وافعـويي بوإلكًو

 ".وإصالح ادجتؿع افديـ ظؿؾ إشالمل دمديدي إلؿومي ": ؾ ادًتؿر مـ أج

 اآللقة التخطقطقة وآفاق االشساتقجقة 
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إن تقشقع آؾوق افتػؽر آشساتقجل ذم وظقـو احلضوري يًتؾزم تشغقؾ حوشتـو 

تثامر افػرص ومتتغ كؼوط افؼقة، ثؿ افسبقي ظذ ابتؽور آشساتقجقي، ظز افسـقز ظذ اش

 افٌدائؾ واحلؾقل، ودمووز مـطؼ احلؾ افقحقد وافـفوئل.
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 كقف كشغل حاشتـا االشستقجقة؟

وعػ ، ي افتل متس تػؽر إمي وب احلؼقؼق مـ إظط

احلوشي اإلشساتقجقي ظـد أبـوئفو وتـظقامهتو، ممو يرهـ ادؾػوت 

 ."افؾحظي مـطؼ"افؽزى ل

 

فعؾ مـ أهؿ مداخؾ حتديد ادجول احلققي وتعققـف افذي يدل ظذ تقشقع أؾؼ      

،  ـام بقـو ذفؽ ذم حمقر شوبؼآصتغول وتطقير ؾضوءاتف ذم افتـظر وافتػؽر وافتدبر

افتخطقط آشساتقجل اإلجيويب، ذفؽ أن افقاؿع يؽشػ فـو بلن مـ إظطوب احلؼقؼقي 

إمي ومًرهتو، وعػ احلوشي اإلشساتقجقي ظـد أبـوئفو وتـظقامهتو، ممو افتل متس تػؽر 

، ويػقت ظؾقفو ؿدرات ـومـي ذم آشتػودة "مـطؼ افؾحظي"يرهـ ادؾػوت افؽزى ل

مـ ؾرص متوحي ودمـى هتديدات ؿوئؿي واحلقؾقفي دون افتلثر هبو، وأيضو ذم اشتخالص 

 ومؽقكوهتو افذاتقي.كؼوط افؼقة وكؼوط افضعػ مـ خالل ظـوسهو 

 اشتثامر الػرص مؼدم ظذ دفع التفديدات

ختطقطو "واحلول أن بعض افتـظقامت، وإن دمووزت هذا افقاؿع، ؾوظتؿدت 

حتدد بؿؼتضوه جموٓت ظؿؾفو اإلشساتقجقي، بـوء ظذ تشخقص ظؾؿل  "اشساتقجقو

ػعوفي مـ ثامر هذا فؾٌقئي افداخؾقي واخلورجقي، إٓ أهنو ؿد تظؾ ؿوسة ظـ آشتػودة اف

اجلفد آشتثـوئل، فًٌى أشود وهق ظدم ؿدرهتو ظذ اشتثامر افػرص ظقض 
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آشتغراق ذم افرد ظذ افتفديدات، وظدم متؽـفو مـ متتغ كؼوط افؼقة ظقض آكشغول 

 بؿعوجلي كؼوط افضعػ.

أن افغوفى ذم بـقي تػؽر احلرـوت اإلشالمقي وظؿؾفو، مو يؿؽـ أن  وادالحظ   

هذا ادـطؼ  ،ظذ ظؿؾقي تشخقص ادحقط اخلورجل "هقؿـي مـطؼ افتفديدات"ًؿقف بك

افذي يؼقم ظذ ادٌوفغي ذم افعـويي بوفتفديدات وجعؾفو حمقر اصتغول احلرـي ؿد يتًٌى 

 ذم تضققع افػرص وإؽػوهلو.

صحقح أن افسـقز ظذ افتفديدات ذم ظؿؾقي افتداؾع ادجتؿعل، ؿد يؽقن ذا ؾوئدة    

 مًتقى افتعٌئي وافتحػقز واجلوهزيي، ؽر أن إهؿ بوفـًٌي فؾتـظقؿ ذم افعؿؾ ظذ

اإلشالمل افرشويل، فقس هق افتحػقز وافتعٌئي ؾؼط، بؾ إهؿ مـ ذفؽ هق حتؼقؼ 

افتقشع احلققي فؾؿؼوع، وهق أمر ؿد يتلخر أو يتعطؾ بػعؾ افسـقز ادػرط ظذ 

 افتفديدات وآشتغراق ذم وصػفو.

ؾنن اشتؽشوف افػرص افؼوئؿي وآكتٌوه إفقفو، ثؿ آصتغول ظذ تدظقؿفو وفذفؽ 

واشتثامرهو بشؽؾ جقد، دون آـتػوء بردود إؾعول ذم افعؿؾقي افتداؾعقي، شقؿؽـ مـ 

افتؼدم ادًتؿر ذم مًرة تـزيؾ ادؼوع ادجتؿعل، وبلؿؾ تؽؾػي، وذفؽ مـ افرهوكوت 

 يي.إشوشقي فتحؼقؼ افػعوفقي اإلكجوز

ومـ إمثؾي افتل يؿؽـ إبرازهو ذم هذا افًقوق، ظذ شٌقؾ آشتػفوم وافتًوؤل، 

هؾ اشتطوظً احلرـي اإلشالمقي ذم ادغرب أن تؾتػً إػ ؾرصي افؼراءة اجلامظقي فؾؼرآن 

افؽريؿ ذم ادًوجد بعد صاليت افصٌح وادغرب؟ وهؾ اصتغؾً ظذ تدظقؿفو 
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قؿ آرتٌوط بوفؼرآن ظـد افصغور وافؽٌور، وآكخراط ؾقفو ـقشقؾي كوجعي فتعؿ

 ؟ وـػرصي فؾتدريى ظذ افتالوة واحلػظ

ومـ افػرص افقاوحي ـوفشؿس، ذفؽ اإلؿٌول افؽٌر فؾؿرأة ظذ دروس افتقجقف 

افديـل، ومحوشفو فالرتؼوء بؿًتقى افتزامفو وتعطشفو دعرؾي حؽؿ افديـ ذم ؿضويوهو 

مقي أن تقاـى هذه افصحقة بوفتلضر وافسصقد ؾفؾ اشتطوظً احلرـي اإلشال افققمقي.

افؽوؾقغ، وافسـقز ظذ إظداد مو يؽػل مـ إضر افـًوئقي فالشتجوبي فؾحوجقوت؟ أم 

أهنو اكشغؾً ظـ هذه افػرصي واشتثؿرت افؽثر مـ إمؽوكقوهتو ذم افرد ظذ بعض 

صدى ذم افقظل اخلطوبوت افـًقاكقي، وافتل ؿد ٓ يؽقن هلو أي تلثر، بؾ إحرى أي 

 افديـل فؾـًوء؟

 كؼاط الضعف السكقز ظذكؼاط الؼوة مؼدم ظذ  متتني

مو زال يتحؽؿ ذم تػؽر أبـوء افعؿؾ  "مـطؼ إزمي"ومـ افالؾً فالكتٌوه أن 

اإلشالمل ذم ظؿؾقي افتشخقص افداخع، وذم رصد مظوهر افعؿؾ وكتوئجف، ؾتعؾق 

ق ظـوس افضعػ افذايت ومظوهر إصقات مـ هـوك وهـوك، مقجفي شفومفو كح

إػ حمطوت فقم وظتوب وإحٌوط وجؾد  "حمطوت افتؼققؿ"اخلؾؾ، حتك تؽود تتحقل 

فؾذات، وهق مو يـعؽس ظذ وعػ افؼدرة ظذ افتؼقيؿ ادتقازن افذي يـٌغل أن يشؽؾ 

ؾرصي فرصد اإلختالٓت ٕجؾ دمووزهو ومعوجلتفو، وؾرصي فؾقؿقف ظـد كؼوط افؼقة 

 وهبو وتدظقؿفو.ٕجؾ اشتقع
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إن افذي يؼتك ظذ كؼوط افضعػ ذم افتشخقص وافتؼققؿ ؾؼط، ؾنكف مفام بذل مـ 

ٕن افـجوح  ،، وفؽـف ٓ حيؼؼ افـجوح"اخلروج مـ افػشؾ"جمفقد، ؾؾـ يتجووز أؾؼ 

وٕن تغقر افًقئ ٓ يعطقـو بوفيورة جقدا، بؾ يعطقـو مو  .يؼقم ظذ متتغ كؼوط افؼقة

  .فقس شقئو

افدراشوت ادتؿقزة ذم هذا ادقوقع افٌحٌ افذي أظده إشتوذ كًقؿ افصامدي  ومـ

 أن إػ ؾقف دظك وافذي ”. تصحقح مًور آشتثامر افٌؼي.افتؿتغ"حتً ظـقان 

، وهق مو يدل ظذ أن افـجوح يؽقن بتقشقع "وعػـو كؼوط وكدير ؿقتـو مقاضـ كؿتـ"

وط افضعػ أو حمووفي شد ـؾ افػجقات مقاضـ افؼقة وتعظقؿفو، ٓ بوفسـقز ظذ كؼ

 وآشتغراق ذم إصالح ـؾ افـؼوئص. 

وهق مو يدظقكو ذم حرـي افتقحقد واإلصالح إػ مزيد مـ افسـقز ظذ افتؿتغ ذم 

مـفجـو افعوم بوظتٌوره مـ ظـوس افؼقة ادػصؾقي ذم مًرتـو، شقاء تعؾؼ إمر بؿٌدأ 

 .و مٌدأ ادشورـي اإلجيوبقي أو ؽرهو مـ ادٌودئافقشطقي وآظتدال، أو مٌدأ افشقرى، أ

وظذ شٌقؾ ادثول ؾنن ظـوس افؼقة ادـفجقي ذم افٌـوء افتـظقؿل، افؼوئؿ ظذ افرشوفقي 

بدل ادرـزيي ادػرضي، وافتل دمعؾ افعالؿي مع ادمشًوت ادقازيي ظالؿي ذاـي وفقس 

قجل، بلن تتحقل هذه ادمشًوت ظالؿي تٌعقي، كراهو مل تصؾ بعد إػ مداهو آشسات

افؼيؽي إػ ممشًوت رائدة ذم جموهلو، وأداة ؾوظؾي ذم مًورات افتداؾع ادجتؿعل ثؼوؾقو 

وتـؿقيو واجتامظقو، وهل وٓ صؽ مـ إوراش افتل يـٌغل آصتغول ؾقفو، تدظقام 

 فـؼوط افؼقة افتل حتؿؾفو.

صؾ مداهو ذم حقوة افتـظقؿ، بدون إن افػقائد ادرجقة مـ افتخطقط آشساتقجل، فـ ت
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ثؼوؾي إشساتقجقي متقـي فدى أبـوء افتـظقؿ وختصصوتف، تتًؿ بوفروح اإلجيوبقي ذم 

افتعوضل مع افٌقئي اخلورجقي وافداخؾقي، وأيضو بوفتقازن ذم افتشخقص ادقوقظل 

فؾقاؿع يتلشس ظذ جفقد متتغ مقاضـ افؼقة وتدظقؿفو وافتؼوط افػرص واشتثامرهو 

 .ققيي وؾعوفقي وجقدةبح



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 119 

 السبقة ظذ ابتؽار البدائل

وجقدا  ن افـجوح احلرـل وافًقود متصؾإ

وظدمو بوفعؼؾقي اإلبداظقي ادٌتؽرة فؾحؾقل واخلقورات 

 وافٌدائؾ.

 

اظتٌورهو  يًتؾزم رؾعفو مـ جمردن افدور افتورخيل فؾسبقي فدى احلرـي اإلشالمقي، إ

ذفؽ ادعـك افشومؾ  كحقدون إبعود إخرى، كؿقذجو كؿطقو جوهزا يؼػ ظذ بعد 

افتػوظع افذي يالمس صخصقي اإلكًون ذم أبعودهو ادرـٌي، ؾقعقد صقوؽي ذوؿف وضريؼي 

 .قيتػؽره وظقشف اشتـودا إػ ادرجعقي اإلشالم

أثور افًؾٌقي فؾـؿقذج افسبقي وادـفجل افذي شود ذم افًوبؼ ذم بعض ومـ 

، ثـوئقوت احلؼ وافٌوضؾ ومـطؼ اجلامظي حتتوج إػ مداؾعي ودمووز وافتل افدوائر احلرـقي

افـوجقي ذات احلؾقل اإلضالؿقي افتل مل تؽـ فتدرك واؿعو متحرـو وٓ فتًتقظى 

 حتقٓت مرـٌي يعرؾفو افـظوم آجتامظل وافًقود.

ل  ومـ مظوهر ودمؾقوت هذا افتػؽر احلدي افذي ـون شوئدا ذم افٌـوء احلرـ

آشتعجول و،قل فؾؿشؽؾ افقاحد ؾ واحلؾ ي افٌدائ ي ذم صقوؽ ادحدودي ،ل اإلشالم

ذم احلًؿ اكطالؿو مـ رؤيي خطقي ٓ ترى إٓ مـ زاويي واحدة دون ؽرهو؛ أي افثـوئقي 

 ، وهل مـ افؼوط ادعقؼي ٓمتالك مـفٍ فؾسبقي اإلبداظقي. ". وإمو.إمو"احلديي 
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ٌوب أن إصؽوفقي افسبقي ادـفجقي اإلبداظقي فؽـ، ادفؿ ظـدي بغض افـظر ظـ إش

ؿوئؿي، وهلو مآٓت وتداظقوت ؽر مرؽقب ؾقفو ظذ افقوع احلرـل بجؿقع أبعوده، 

خوصي ذم افعؿؾ افًقود افذي يعتز بال صؽ ؾـو ٓبتؽور افٌدائؾ واخلقورات ادتعددة، 

اخلقوريـ حتك أمؽـ افؼقل أن كجوح افػوظؾ افًقود مرهقن بؿدى دمووز ظؼؾقي 

 احلديغ إػ أؾوق افٌدائؾ ادتعددة. 

 أمثؾة دالة

 ومـ إمثؾي افتل تزز حجؿ اإلصؽوفقي يؿؽـ أن كؼدم مثوفغ دافغ:

 ذم –ظذ مًتقى اختوذ افؼرار أو ادقؿػ افًقود مثال، يظؾ افتػؽر احلدي  - 2

فؾػًود، بؽؾ مو ومؾي وافش ادٌوذة ادقاجفي بغ مـحكا – اإلبداظقي افسبقي ؽقوب

ًؽقت افتوم وبغ اف ،تًتدظقف مـ اشتعداء ومو يستى ظـفو مـ تداظقوت ؽر حمًقبي

ظـ ادػًديـ ومو يعـقف ذفؽ مـ تعطقؾ دفؿي اإلصالح وادٌوفغي ذم تؼدير افعقاؿى. 

وبغ هوذيـ اخلقوريـ )ادقاجفي افشومؾي أو افًؽقت افتوم( يؿؽـ فؾػؽر اإلبداظل أن 

يؽتشػ بدائؾ ظديدة مٌـقي ظذ دمزيء مقوقع افػًود وترتقى آثوره ظذ حًى درجي 

تيرة مـ اكتشوره، ثؿ بعد ذفؽ اختقور اجلزء افذي دمى مقاجفتف خطقرتف وافػئي اد

  .وؾؼ أوفقيوت ومرحؾي افػعؾ اإلصالحل

ظذ مًتقى بـوء افعالؿوت مع ادخوفػغ، ؾوفشخصقي ذات افتػؽر احلدي  - 8

)ؽر اإلبداظل( تؽقن حوئرة بوشتؿرار وظوجزة ظـ احلًؿ بغ مقؿػغ اثـغ ٓ ثوفٌ 

ذم حغ تؽشػ افرؤيي ادـفجقي ، ون فمخر وإمو افتػؽر ذم إزاحتفهلام، ؾنمو اإلذظ
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اإلبداظقي ظـ خقورات وبدائؾ ـثرة. ؾػل احلوفي إوػ بدل آؿتصور ظذ خقور 

اإلذظون يؿؽـ افتػؽر ذم خقورات تساوح بغ افتعويش وادامكعي مرورا بوفتـوزل اجلزئل 

كقي أمؽـ افتػؽر بدل خقور اإلزاحي واشتعراض وذم احلوفي افثو ،وادقاجفي ؽر ادٌوذة

افؼقة ذم ادفودكي وافتحوفػ وافتعوون وؽرهو مـ افٌدائؾ إخرى. ؾٌغ اإلذظون 

واإلزاحي خقورات ؿوئؿي ومقجقدة حتتوج ؾؼط فؾعؼؾقي ادـفجقي اإلبداظقي افتل تػؽر ذم 

 ادًوحي افؼوئؿي بغ ادقؿػغ احلديغ!

  ! ـاور وشط األصواكالتجربة السكقة إذ ت

وممو يثرين ذم افتجربي افًقوشقي فؾحرـي اإلشالمقي ذم ترـقو أهنو رؽؿ اصتداد 

افظروف بحقٌ ووعً دائام ذم مقؿػ ٓ حتًد ظؾقف، بغ ؾؽل ـامصي اجلقش مـ جفي 

وافعؾامكقي افًقوشقي مـ جفي أخرى، ورؽؿ ذفؽ كوورت وأبدظً افٌدائؾ واحلؾقل 

فشعٌل وادجتؿعل ؾحؼؼً افتطقر افذي كشفده افققم، حقٌ وحوؾظً ظذ رصقدهو ا

وصؾً إػ افًؾطي مـ بغ أصقاك افعؾامكقي واجلقش، ؾؽقػ حصؾ ذفؽ إن مل تؽـ 

 افعؼؾقي ادـفجقي ادٌدظي فؾحؾقل واخلقورات ؿد اصتغؾً وأكتجً ؾلثؿرت.

 

ـون  أكظر مثال ـقػ أن اجلوهزيي فتلشقس حزب بديؾ مل تتقؿػ، ؾؽؾام مجد احلزب

مؼوع حزب جديد ؿقد اإلظداد وافتحضر، حتك أمؽــو إحصوء شتي أحزاب تقافً 

ذم افـشلة وافتطقر بطريؼي ظجقٌي، وأكظر أيضو إػ ادـفجقي اإلبداظقي وهل تشتغؾ ذم 

 .بـوء ادقاؿػ مـ افؼضويو ادختؾػي فؾؿجتؿع وافدوفي
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هو تٌغ ـقػ أن افـجوح إكف مثول مـ بغ أمثؾي أخرى ٓ يًتقظى هذا ادؼوم ذـر 

احلرـل وافًقود متصؾ وجقدا وظدمو بوفعؼؾقي اإلبداظقي ادٌتؽرة فؾحؾقل واخلقورات 

 وافٌدائؾ.

 

وحتك كجؿؾ ؿقفـو، ؾنكـو كرى أن افسبقي ظذ ادـفجقي اإلبداظقي افتل تًؿح بتقشقع 

جل افذي هق آؾوق افتػؽر ذم احلؾقل وافٌدائؾ واخلقورات مـ صؿقؿ افتػؽر آشساتق

ذم افـفويي اختقور مـ بغ اختقورات متوحي، وهق أمر ٓزم افققم ٕجؾ رؾع مـًقب 

اجلقدة وافؼقة ذم ؾعؾـو اإلصالحل، ظـ ضريؼ تطقير ثؼوؾي إبداع احلؾقل ذم كؿقذجـو 

 افسبقي وافتؽقيـل فقس ؾؼط ـؿفورات تؼـقي بؾ فقصر ثؼوؾي جمتؿعقي صومؾي.
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إن آشتقعوب افرشويل فؾؿؼوع ادجتؿعل يـٌغل أن يًتحي 

افتخؾص  تؾؽؿ افعقائؼ افتل تؼػ ذم افطريؼ، وافتل تًتؾزم جفدا ذم

 مـ آثورهو افًؾٌقي.

واشتحضوركو هلذه افعقائؼ ٓ يعـل أكـو ٓ كريد ذم هذا افؽتوب أن 

هق حمووفي فؾتعوضل كحوؾظ ظذ كػس افٌـوء وافتجديد وافتطقير، بؾ 

بقاؿعقي مع افًقوؿوت افػعؾقي دؼوظـو، وأيضو تؽريس فعؼؾقي افطٌقى 

 افذي هيتؿ بوٕظراض اجلوكٌقي وٓ يتجوهؾفو.
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 "مرحؾة التلشقس"االرهتان دـجزات  

ورض احلذم تعطقؾ حقاس إدراك  "كؿقذجقي ادويض"يًوهؿ مـطؼ 

ذ افتؽقػ مع ادعطقوت ذم تعطقؾ ؿدرهتو ظ وؾرصف وظـوس ؿقتف، وأيضو

  اجلديدة فؾدظقة ذم مًورهو اجلديد

 

أمهقي آكتٌوه إػ افػرص وظـوس افؼقة وتدظقؿفو ذم مًؾًؾ بـوء ادؼوع إن 

خطوب إزمي افذي يًقد أحقوكو ذم بعض حمطوت افتؼققؿ،  يـطؾؼ مـ دمووزافرشويل، 

مرحؾي تلشقس  أـز حغ يصدر ظـ افػعوفقوت افتل ظوست وافذي يؽقن وؿعف

بوظتٌورهو افـؿقذج افذي يـٌغل  "حلظي افتلشقس"وافتل تصقر  ،افعؿؾ اإلشالمل

 افعقدة إفقف واشتؾفوم دموربف بشؽؾ مطؾؼ.

 !كوشتاجلقا ادايض

وهـو ٓ بد مـ بذل جمفقد أـز فتحرير هذه افطوؿوت مـ آرهتون دـجزات ادويض، 

ورض وحتديوتف، ومحويي إجقول افصوظدة ودظقهتو فالكخراط اإلجيويب ذم مؼتضقوت احل

 مـ أن يؽقن شؼػ ضؿقحفو حمدودا بؿـجزات افًوبؼغ.

 

وادالحظ أن مـطؼ افعقدة إػ ادويض بوفـًٌي فؽؾ جقؾ صفد حلظي افتلشقس، ومو حيدثف 

افذـريوت وافعطوء ادـؼطع افـظر، يشؽؾ ثؼوؾي ذم ادجتؿع ظـد  "كقشتوجلقو"ذفؽ مـ 

افتورخيل وتؼققؿ درجوت هذا افتحقل ظذ وقء ذفؽ افـؿقذج افًوبؼ، تػًر افتحقل 
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وهق مو يؿؽـ أن كجده ظـد جقؾ مرحؾي مو بعد آشتؼالل ذم كظرتف فؾعديد مـ مـوحل 

احلقوة، ؾفـوك مـ يصػ بلن افتعؾقؿ احلؼقؼل هق افذي ظرؾتف مرحؾي افًتقـوت، وهـوك 

 ،0:>2بقي هق افذي حتؼؼ مع مـتخى مـ يعتز أن ادًتقى اجلقد فؽرة افؼدم ادغر

 وهؽذا ذم افػـ وادنح وافػؽر وؽرهو مـ ادجوٓت.

 

ومع إشػ، ؾنن بعض افػعوفقوت اإلشالمقي افتل يـٌغل أن تؽقن أـثر حتررا مـ ثؼؾ 

ادويض افؼريى، كجدهو أيضو مًؽقكي بـػس افثؼوؾي، حقٌ ٓ تزال تعقش ظذ حلظوت 

ج ادثويل فؾدظقة، ؾتجد احلديٌ ادتضخؿ ظـ ادويض، وـلن افتلشقس بوظتٌورهو افـؿقذ

إكجوزاتف فقس هلو مثقؾ ذم افتوريخ، مؼدمي خطوبو حقل تؾؽ افؾحظي يـزع هبو كحق كقع 

مـ ادثوفقي، ؾال تؽود متؾ مـ تؽرار احلديٌ ظـ ؿقة افتـظقؿ افني، وجوهزيي إظضوء 

هبؿ ظذ رشقخ ؿقؿ افطوظي وافقٓء ؾقف، وارتػوع درجوت اكضٌوضفؿ، ممو يمذ ذم خطو

وؽرهو مـ افؼقؿ افتـظقؿقي، حتك تؽود تتؾؿس ذم ذفؽ اخلطوب كزوظو كحق افتـزيف، 

حلظي افصػوء افسبقي بوفـًٌي فألؾراد، وافعطوء افدظقي  "حلظي افتلشقس"واظتٌور 

 ادقداين افػعول بوفـًٌي فؾتـظقؿ.

  آثار شؾبقة ظذ مستوى الػفم وادوقع والدور

 وهـو ٓ مـوص مـ افتـٌقف إػ ظقاؿى هذا ادـطؼ وآثوره افتصقريي وافتـظقؿقي:

ذم تعطقؾ حقاس هذه  "كؿقذجقي ادويض"ؾؿـ حقٌ افػفؿ، يًوهؿ مـطؼ  -2

افػعوفقوت ذم إدراـفو فؾحورض وفػرصف وظـوس ؿقتف، وأيضو ذم تعطقؾ ؿدرهتو ظذ 
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اجلديد، ثؿ أيضو ذم ظدم اكخراضفو ذم  افتؽقػ مع ادعطقوت اجلديدة فؾدظقة ذم مًورهو

 مًؾؽ اإلظداد فؾؿًتؼٌؾ ومتؾقؽ حؽؿتفو فرواده وصٌوبف.

مـ حقٌ ادقؿع، حيؽؿ ظذ أصحوبف أن يعقشقا حوفي مـ افغربي وشط افتـظقؿ،  -8

ؾقػؼدوا مقؿعفؿ ودورهؿ ذم افتػؽر وافتلضر وافتقجقف، وجيعؾ أؽؾٌفؿ مـ ؽر 

  .ادتحؿًغ فتحؿؾ ادًموفقي

 

مـ حقٌ افدور، جيعؾ افغوفى ظذ خطوب همٓء افتقئقس وافتثٌقط،، ؾفؿ ممـ  -6

ٓ جيقدون خطوب إمؾ وافتحػقز وافرهون ظذ ادًتؼٌؾ، ذم حغ أن خطوب 

 إمؾ خطوب أصقؾ ذم ادـفٍ افـٌقي ذم اإلصالح.

 . فتحت الروم .اهلل أكز

إمؾ ذم افصحوبي، ذم ؽزوة ؾوكظر إػ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـقػ يزرع 

اخلـدق، وبقـام ادًؾؿقن حموسون مـ ؿٌؾ ظؼة آٓف مؼوتؾ مـ ادؼـغ، وخالل 

حػر اخلـدق وادًؾؿقن تعٌقن خوئػقن تظفر صخرة يًتصعٌقن ـنهو ؾقًتـجدون 

اهلل أـز  "بوفرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾقليت وييب افصخرة ؾتؾؿع ذارة ؾقؼقل 

، ؾػل ظز إزمي يٌعٌ افـٌل إمؾ، وافصحوبي يـظرون إػ بعضفؿ " ؾتحً افروم

افٌعض ويتًوءفقن: ؾتحً افروم !! وكحـ ٓ كًتطقع ؿضوء حوجتـو مـ صدة 

اهلل أـز "ثؿ ييب افصخرة مرة ثوكقي ؾتزق ذارة ؾقؼقل ، ؟؟! ـقػ ذفؽ؟؟ اخلقف

 وييب افثوفثي ؾتتؽن افصخرة. "ؾتحً ؾورس
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كف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن يتخذ خطوب افتذـر بوٕجمود ومؽتًٌوت فؼد ـون بنمؽو

وإكجوزات ادرحؾي  "دار إرؿؿ"ادويض ذم خضؿ هذا افتداؾع، ؾقذـرهؿ بؿؽوشى 

افنيي، أو حيدثفؿ وهؿ حموسون ظـ طروف احلصور ذم صعوب مؽي، أو كجوحوت 

ػ، وفؽـف مل يػعؾ، ٕن اهلجرة، أو بقعي افعؼٌي واكتصورات افدظقة ذم حلظوهتو إو

 معطقوت افؾحظي افتورخيقي تطؾًٌ مقؿػو متطؾعو فؾؿًتؼٌؾ وفؾـك.

وإذا مو اشتحيكو دمربي حرـي افتقحقد واإلصالح ؾًـجد أن مو ظرؾتف مـ 

حتقٓت أشوشقي ظذ امتداد ثالث ظؼقد مـ افزمـ، يٌغ بلن فؽؾ مرحؾي مـطؼفو 

، "مرحؾي افتـظقؿ افني"طوظي هق ادفؿ ذم ورهوكوهتو، بحقٌ إذا ـون آكضٌوط واف

مرحؾي "ؾنن افتجؿقع وآشتؼطوب وافتقشع افعددي فؾجامظي افٌديؾي ـون هق إهؿ ذم 

، ذم حغ صورت آشتجوبي فرهوكوت آكػتوح وتلشقس ادمشًوت "افتـظقؿ اجلومع

شوشقو ل افتل تشتغؾ ذم ادجتؿع، ومدى تلثرهو ذم حوفي افتديـ بشؽؾ ظوم رهوكو أ

 ".مرحؾي افتـظقؿ افرشويل"

 

إن آجتفود وافتجديد ومـفجقي ادراجعوت وافـؼد افذايت هل افتل تصقن افتـظقامت 

مـ افتؿرـز حقل مرحؾي بعقـفو، ٕن ـؾ مرحؾي تػرض كقظو معقـو وحمددا مـ افتؽقػ 

إلرادة وآشتقعوب، ممو يتطؾى افتخؾص مـ ظؼدة احلـغ إػ ادويض، ودمديد افػفؿ وا

وظـوس افؼقة واجلوهزيي فدى أبـوء ـؾ جقؾ ٓشتئـوف مًرة افٌـوء افـفضقي فألمي 

 ."حلظي افتلشقس"وفؾؿجتؿع، وظدم آرهتون دـجزات 
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 آفات الـؼد من أجل الـؼد 

إن احلؼ فقس هديي تعطك وٓ ؽـقؿي "

تغتصى، وإكام هق كتقجي حتؿقي فؾؼقوم بوفقاجى، ؾفام 

 ."متالزمون

 ن كبيمالك ب

، ؾفـوك ؾئي افتل حتدثـو ظـفو آكػو بوإلووؾي إػ افػئي افتل حتـ إػ ادويض وترهتـ إفقف

ٓ إػ احلورض مهفو افقحقد هق افـؼد مـ أجؾ قأخرى طفرت فقس هلو حـغ ٓ إػ ادووق

 ."افؼقوم بوفقاجى"ذم ؽقوب  ،ادعوتٌي وافؾقمو ،افـؼد

 !فاتـي الؼطار

افؼقوم بوفقاجى، وافٌحٌ ظـ مشجى يعؾؼ ظؾقف  واحلؼقؼي أن وعػ ثؼوؾي 

اإلكًون ظجزه أو إخػوؿف، يؽود يؽقن مظفرا مـ مظوهر ثؼوؾتـو ادجتؿعقي؛ ؾسى افذي 

ودمد افًؽون حيؿؾقن  ،"ؾوتف "يتلخر ظـ مقظد افًػر حيؿؾ ادًموفقي فؾؼطور افذي

وئفؿ ادشسك ذم مًموفقي كظوؾي افشورع افعوم فؾدوفي، وٓ جيتفدون ذم حًـ تدبر ؾض

وؽرهو مـ إمثؾي افتل تعؽس هذه افثؼوؾي أيضو وشط اجلؿعقوت ، افعامرة أو احلل

 وإحزاب وادـظامت.

إن ظدم إخذ بؿٌدأ افؼقوم بوفقاجى ووعػ ثؼوؾي ادًموفقي، يًؼط اإلكًون ذم 

، وآصتغول بؿـطؼ افـؼد مـ أجؾ افـؼد، حقٌ تؽثر "خطوب افشؽقى مـ افتفؿقش"

دظووى حومؾي تًوؤٓت ظـ هتؿقش افشٌوب، وظدم إذاك ادػؽريـ، أو إبعود اف
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دائرة "حقـام تـظر إػ واؿع همٓء وأدوارهؿ، دمدهؿ خورج وافعؾامء وإؿصوء افـًوء..،

، حقٌ ؽقوب احلضقر ادقداين افػعول وادٌودرات ادٌدظي، وٕن ثؼوؾي "افتحدي

وافسبقي ؾنهنؿ يـتعشقن ؾؼط ظز  افقاجى مل تلخذ كصقٌو مـ تؽقيـفؿ افػؽري

، وهق مو يدل ظذ أن أصحوب هذا ادًؾؽ ذم ادعوتٌي "خطوب افتفؿقش"تقطقػ 

، "إؿؾقوت"أو ادداؾع ظـ  ،"افغووى"أو  "افـوؿد"وافشؽويي، يٌحثقن ظـ ذظقي 

ذظقي إن مل تالزمفو مٌودرات تـٌـل ظذ افؼقوم بوفقاجى شتؽقن أوهومو وؿقٓ  وهل

 عؾ. بال ؾ

 ! وقل اظؿؾوا

ُٔ  إن افؼظقي احلؼقؼقي هل ادٌـقي ظذ ؿقفف تعوػ: َُٗقِو اِعََُيْ٘ا َفَغََٞشٙ اىّي

َٖبَدِح َفَُْٞجُِّئُنٌ  َٗاىشَّ ٌِ اْىَغِِٞت  َُ ِإَىٚ َعبِى ََٗعُزَشدُّٗ  َُ ٍُِْ٘ َُِؤ َٗاْى  ُٔ ََٗسُعُ٘ى  ٌِ َعَََيُن

 َُ ََُي٘ ٌِ َرِع ََب ُمُْز خؾ ؾئي افعومؾغ ؾنن ادػووؾي تتؿ بغ . وحتك دا208افتقبي ِث

اىَِّزٛ َخَيَق صوحى افعؿؾ احلًـ وصوحى افعؿؾ إحًـ، مصداؿو فؼقفف تعوػ: 

َ٘ اْىَعِضُٝض اْىَغُفُ٘س ُٕ َٗ ُِ َعََاًل  ٌِ َؤِحَغ ٌِ َؤُُّٝن َُ٘م َٗاْىَحَٞبَح ِىَِٞجُي َََِ٘د  ، 8ادؾؽ  اْى

جؾ اختٌور افـوس وإذـوء روح ادـوؾًي وة ذم افؼرآن، إكام هق ٕ قت واحلق ؼ اد ؾخؾ

بقـفؿ، ؾقجـّدون ـوؾي ضوؿوهتؿ وجيعؾقن حقوهتؿ حوؾؾي بوفعؿؾ وافًعل، وحيّقفقن 

  بقوت، وجيعؾقن هدؾفؿ هق افٌـوء.شؾٌقوهتؿ إػ اإلجيو

وهـو يـٌغل افتـٌقف إػ أن حديثـو ٓ يتقجف إػ أصحوب افـؼد افرشويل، أي إػ افذيـ 

، ويـٌفقن ؿقودهتو فيورة افعـويي بٌعض افؼضويو إشوشقي، وذم كػس يـتؼدون احلرـي
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أن يؼدمقن ادٌودرات ويًومهقن ذم تؼقيؿ افقوع وتطقير ادمشًي، مع آشتؿرار ذم 

 افؼقوم بقاجٌوهتؿ ومفومفؿ افتـظقؿقي وافقطقػقي.

دموج وظذ اظتٌور أن هـوك رؾضو أو تعثرا ذم اشتؼٌول إؾؽور اجلديدة أو ذم إ

افػئوت افتل حتس بوفتفؿقش، ؾنن احلؾ فقس ذم آكًحوب أو آؿتصور ظذ خطوب 

ادظؾقمقي، بؾ ادطؾقب هق آشتؿرار ذم افؼقوم بوفقاجى إلظطوء مصداؿقي وؿقة 

إن احلؼ فقس "فؾؿطوفٌي بوحلؼ وؿد ـون ادػؽر اإلشالمل موفؽ بـ كٌل حمؼو حقـام ؿول: 

وإكام هق كتقجي حتؿقي فؾؼقوم بوفقاجى، ؾفام  هديي تعطك وٓ ؽـقؿي تغتصى،

 ."متالزمون

  

إن آكًحوب أو آؿتصور ظذ خطوب ادظؾقمقي، ؿد يدل إمو ظذ وعػ ؾؽرة مـ 

أو ظذ ظدم ؿدرتف ظذ افتقاصؾ واإلؿـوع،  ،يطوفى بوفتغقر ويدظل اإلتقون بوجلديد

دة مـ افتوريخ بؾ هق حلظي حمد فقس هق تًجقؾ مقؿػ ذم ذفؽ أن اإلتقون بوجلديد

 مًور مرـى، يتطؾى مـ صوحٌف جفدا اشتثـوئقو يؼقم ظذ أظامل مـفو:

بـوء افػؽرة افتجديديي واإلؿـوع هبو، وتلصقؾفو وتعزيز براهقـفو وحججفو  -2

 وتطقير افؼدرة ظذ ظروفو وتـزيؾفو.

ؽقن اإليامن افعؿقؼ بوفػؽرة، وافصز ذم افتعوضل مع ردود افػعؾ افتل ؿد ت - 8

راؾضي هلو ذم افٌدايي، وآشتامتي ذم افدؾوع ظـفو بلخالق ادجدديـ، ٕن مـ ادًؾامت أن 

 ."آحتقوط"و "افتقجس"ـؾ جديد يؽقن ذم افٌدايي بوظثو ظذ 
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 ظذ وحريصو ومٌودرا مـخرضو اإلكًون جيعؾ افذي "افرشوفقي" بؿـطؼ افتحرك – 6

ؾقف آكًحوب بًفقفي، وآشتًالم  يؿؽـ افذي "افقطقػي مـطؼ"ب وفقس آكجوز،

وافساجع إػ افقراء فؾقهؾي إوػ، بدظقى أن افٌـقي افتـظقؿقي أو احلرـقي ٓ حتتؿؾ 

 إؾؽور ادجددة.
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 اجلاكبقة والدظوة إىل الساجعاألظراض  

عطل فمثور تًتؾزم أن كظؼؾقي افطٌقى إن 

جعؾ مـفو أيضو هدؾو كافًؾٌقي حجؿفو افطٌقعل و

 وت افشومؾي افتل يؼسحفو.فؾؿعوجل

 

، إػ اجلرأة اإلشساتقجقيؽوفٌو مو حتتوج اهلقئوت وادـظامت، بعد ووع اخلطط 

افؽوؾقي ٓظتامد افتحقٓت وافتغقرات إشوشقي، وـذا افشجوظي افالزمي فتجووز ردود 

 .إؾعول ادؼوومي فؾتغقر

وإظراض اجلوكٌقي ؽر أن افدخقل ذم مًور افتحقل ؿد تصوحٌف بعض ادشوـؾ 

افتل تشقش ظذ اديض ؾقف، وافتل يتخذهو افراؾضقن فؾتغقر أو ادتخقؾقن مـف، ذريعي 

افذي  "ظؼؾقي افطٌقى"وهـو حيتوج رواد افتجديد إػ افعؿؾ ب ،فؾدظقة إػ افساجع

يؼقم، بعد تشخقص ادرض، بقصػ افدواء ادعوفٍ مثؾ مضود حققي. ورؽؿ أن 

 تـتٍ ظـف أظراض جوكٌقي، إٓ أن افطٌقى ٓ يساجع ظـ وصػف، بؾ اشتفالك هذا ادضود

يمـد ظذ رضورة اشتعامفف ضقؾي مدة افعالج، وبودؼوبؾ يعؿؾ ظذ وصػ أدويي و

 أخرى فؾحد مـ مضوظػوتف وآثوره افًؾٌقي.

 

ؾليـ تتجذ إظراض اجلوكٌقي ذم اخلقورات افتل اختذهتو احلرـي اإلشالمقي؟ وـقػ 

 ذم معوجلتفو؟ "ظؼؾقي افطٌقى"كًتػقد مـ 

  

 :ذفؽ مو شلحوول افقؿقف ظـده مـ خالل مثوفغ دافغ
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 اإلشالمقي، إول: خقور ادشورـي افًقوشقي فؾحرـوت  

 .: إؿدام حرـي افتقحقد واإلصالح ظذ تٌـل شقوشي افتخصصوافثوين

 األظراض اجلاكبقة وادشاركة السقاشقة

رـوت اإلشالمقي ظـ جفقد ـٌرة بذفً ذم ؾػل احلوفي إوػ تؽشػ دمورب احل

ي  قارات ظؿقؼ بـوء مًور ادشورـي افًقوشقي، وافتل اكٌـً ظذ مراجعوت ؾؽريي وح

مؼوضعي "و "ظدم ادشورـي"ور  ي مع خق وت حققيي اكتفً إػ ادػوصؾ وكؼوص

 ."ادمشًوت

رة افتخع أو ووأكو هـو أضرح هذا ادثول ٕكٌف إػ إصقات افتل تـودي ممخرا بي

خقور ادشورـي ذم بعض افٌؾدان افعربقي، وخوصي ذم إردن ومك  يظذ إؿؾ مراجع

وؾؾًطغ وأيضو ذم ادغرب، بدظووى خمتؾػي، ــتوئٍ آكتخوبوت إخرة ذم إردن 

ومو أشػرت ظـف مـ تراجع فعدد مؼوظد افتقور اإلشالمل هـوك، بغض افـظر ظـ 

ومو تعوكقف ؾؾًطغ مـ ساع داخع ودمقيع وحصور، وـلن حصقل افتزوير أو ظدمف، 

شٌٌف هق مشورـي محوس شقوشقو، ثؿ افتًوؤل ظـ جدوى مشورـي اإلخقان ادًؾؿغ ذم 

بردون مك وؿقودة اجلامظي تتعرض دحوـامت ظًؽريي، ثؿ احلديٌ ظـ تراجع ظدد 

  .إصقات ادحصؾ ظؾقفو ذم احلوفي ادغربقي

ئل وافظرذم اؿتكت ظذ افتحؾقؾ افتجزأن ـؾ تؾؽ افدظووى ربام أريد افتـٌقف إػ 

فؾـتوئٍ ممو يتـوشى وحتؾقؾ افػوظؾ افًقود ادٌوذ، فؽـ إذا دمووزكو هذه افدائرة 

يـظر إػ احلوفي اإلشالمقي افًقوشقي ذم صؿقفقتفو  "حتؾقؾ ـع"واجتفدكو ذم تطقير 
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ع اهلومشقي حتك صورت ذم ؿؾى وـقػ شومهً ذم إخراج افصحقة اإلشالمقي مـ واؿ

ثؿ فق اكتٌفـو إػ ادعطقوت افتل تمـد ـؾ يقم  ،ادجتؿع حورضة ذم افتداؾع اجلوري داخؾف

مشوريع افتؽوفى ذم افداخؾ واخلورج ود تقورات ادؼوع اإلشالمل ادشورـي ذم 

احلؼؾ افًقود وادجتؿعل، شقتلـد فـو احلضقر احلققي وافتورخيل فؾحرـوت 

 مقي ادشورـي بوظتٌورهو أمؾ إمي ذم افتغقر واإلصالح.اإلشال

 

أظتؼد أن افذيـ أؿدمقا ظذ ادشورـي افًقوشقي أو خططقا فذفؽ، ؿد أدرـقا مـذ افٌدايي 

أن هـوك ابتالءات وحتديوت صعٌي وأظراض جوكٌقي شتظفر ذم افطريؼ ٓ حموفي، فؽـ مل 

 فؿ أن تؾؽ شـي اهلل ذم خؾؼف. يثـفؿ ذفؽ ظـ خقض ؽامر هذا ادًور فعؿؼ إدراـ

ؾدور افؼقودات اإلشالمقي فقس هق اشتدظوء خطوب افـؽقص وافساجع ظـ 

اخلقورات اإلشساتقجقي، بؾ هق تؼقيؿ ادًور فتثٌقً ادؽتًٌوت ومعوجلي إظراض 

 .اجلوكٌقي فٌؾقغ ادؼوصد ادرجقة، وذم كػس افقؿً آجتفود ذم إبداع احلؾقل افيوريي

 ومـفجقة ادصاحبةتخصصات شقاشة ال

وذم ادثول افثوين، ؾؼد ظرؾً حرـي افتقحقد واإلصالح مراجعوت ذم ؾؽرهو 

آشساتقجل اكتفك إػ اظتامد شقوشي افتػوظؾ ادجتؿعل وآكػتوح افرشويل، وـون مـ 

شقوشي "بغ آفقوت تؽريس هذه افًقوشي بـوء مو ظرف ذم أدبقوت احلرـي ب

تضوهو تػقيً بعض جموٓت ظؿؾفو هلقئوت متخصصي افتل تؿ بؿؼ "افتخصصوت
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تصٌح ذيؽي مع احلرـي إم، حقٌ شوهؿ ـؾ ذفؽ ذم تقشقع ادجول احلققي 

 فؾؿؼوع ادجتؿعل فؾحرـي.

وذم ضريؼ تـزيؾ هذا اخلقور ـون ضٌقعقو أن تظفر أظراض جوكٌقي، وخصقصو ظذ 

وع افعوم وافتخصصوت مًتقى مػفقم افؼاـي وآشتؼالفقي ذم افعالؿي بغ ادؼ

ادًتحدثي. ؾنذا ـوكً افؼاـي ذم أصؾفو ٓ تعـل افؼطقعي، بحؽؿ افتعوون وافتـًقؼ 

وآظتامد ادتٌودل بغ احلرـي احلومؾي فؾؿؼوع افعوم وجمول افتخصص اجلديد، ؾنكف ذم 

بعض احلوٓت يظفر ؾفؿ وقؼ فؾؿًلفي يؼقم ظذ آظتزاز بوإلضور اجلديد وبلكف إهؿ 

ادجوفقي  "اجلزر"بودؼوركي مع بوؿل افتخصصوت وادجوٓت إخرى، وكدخؾ ذم مـطؼ 

افتل تتػووؾ ذم إمهقي، حتك يصر بعض افعومؾغ ذم افتخصصوت جيدون حرجو ذم 

  .إطفور ظالؿتفؿ بوحلرـي إم

 

ؾوؿدة  "ممشًوت أصخوص"وافـتقجي إشقء هلذا ادـطؼ هق أن يتحقل افتخصص إػ 

ي وآدموه ؽر مـدجمي ذم مؼوع جمتؿعل رؽؿ مو يؿؽـ أن حتؼؼف مـ مـجزات فؾٌقصؾ

 رؿؿقي وآكقي.

 

إن ـؾ مو شٌؼ حيدث فدى أبـوء احلرـي حوفي مـ ردود افػعؾ دموه اخلقور اجلديد برمتف، 

حقٌ تتعوػ بعض إصقات بوفعقدة إػ افصقغي افؼديؿي افتل تؼقم ظذ افضٌط 

تؼتيض  "ظؼؾقي افطٌقى"قؿقي، ؽر أن ادعوجلي إشؾؿ وؾؼ وافقصويي وادرـزة افتـظ

دمديد افػفؿ وافتصقر واظتٌور أن افتخصص فقس بديال ظـ ادؼوع افعوم، بؾ هق ممثؾف 
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ذم جمول اصتغوفف، بـوء ظذ ؿوظدة افتعوون وافتـًقؼ ذم إضور آشتؼالفقي وذاـي 

 واوحي.

، بوظتٌور "مو يـٌغل أن يؽقن"و "مو ـون"وذم ادحصؾي ؾنن وامن افتقازن بغ 

يتطؾى إبداظو ذم آفقوت آشتقعوب افتل تصقن مًور  ،إول مؽًٌو وافثوين حؾام

اخلقورات اإلشساتقجقي مـ افـؽقص وافساجع، وهق مو يًتؾزم أن ٓ تتحقل 

إظراض اجلوكٌقي إػ جقهر آهتامم أو تصٌح مزرا فؾًؾٌقي وافتشؽقؽ ذم جمؿؾ 

يًتدظل افتعومؾ بعؼؾقي افطٌقى افذي يعطل فمثور افًؾٌقي حجؿفو افطٌقعل  ـام ،ادًور

 وجيعؾ مـفو أيضو هدؾو فؾؿعوجلوت افشومؾي افتل يؼسحفو.
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 بني ظطـــاء اجلامظة واشسخـــاء الػرد 

و افتـوؾًقي إكًوهنو،  ي ومقزهت إن روح ادمشً

 وإذا ؾؼدت ادمشًي إكًوهنو حتقفً إػ جًد بال روح. 

 

مـ مًؾامت افعؿؾ اإلشالمل ادـظؿ وأشوشقوتف، أن اإلكًون هق جقهر أي ظؿؾ 

وروحف، وظؿقده افػؼري افذي بدوكف ٓ يؽقن ٕي ظـك آخر أي ؿقؿي أو دور، ؾنذا 

اتًؿ اإلكًون ادـتًى حلرـي جمتؿعقي تراهـ ظذ ختريٍ اإلكًون، بوفػعوفقي وادٌودرة 

ري، ـون ذفؽ ظـك ؿقة فتؾؽ احلرـي، ذفؽ أن وافقؼظي افػؽريي وآشتقعوب افتصق

افدظقة إػ اهلل تعوػ وافعؿؾ ظذ إؿومي افديـ واجى ظذ ـؾ مًؾؿ ومًؾؿي، وهذا 

ِٔ َعَيٚ افقاجى يمدى ظذ افصقرة افػرديًي  ِٓ َعِجِٞيٜ َؤِدُع٘ ِإَىٚ اىّي َٕـِز ُقْو 

ٍَ َٗ  ِٔ َُ اىّي َُٗعِجَحب ِِ ارََّجَعِْٜ  ٍَ َٗ ََِثِصَٞشٍح َؤَّْب  َُْشِشِمٞ َِ اْى ٍِ  ;20يقشػ ب َؤَّْب 

َُ ِإَىٚ اْىَخِِٞشوظذ افصقرة اجلامظقي  ٌِ ُؤٌٍَّخ َِٝذُع٘ آل ظؿران  .. َْٗىَزُنِ ُِّْن
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وفذفؽ ؾنن افتصقر اإلشالمل جيعؾ مـ افػرد افصوفح ادصؾح أشوس اجلامظي، 

حلضورة افراصدة، ممو ومـ اجلامظي افرشوفقي أشوس إمي، ومـ إمي افشوهدة أشوس ا

َٔ  :ػعؾ احلضوري، مصداؿو فؼقفف تعوػيدل ظذ أن افػرد ذم افعؿؼ هق أشوس اف ِإَُّ اىّي

 ٌِ ِٖ ٍَب ِثَإُّْفِغ ًٍ َحزَّٚ َُٝغُِّٞشْٗا  ِ٘ ٍَب ِثَق  22 افرظد اَل َُٝغُِّٞش 

ومـ ثؿ جيى ظذ افػرد أن يؽقن مًتقظٌو فدوره ورشوفتف ذم افعطوء وافعؿؾ 

ؽر متؽؾ ظذ ظؿؾ ادمشًي أو اجلامظي، ٕن ظؿؾ ادجؿقظي ذم هنويي ادطوف  بػعوفقي،
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هق كتوج فعؿؾ إؾراد، ومدى ادًومهي افتل يؼدمقهنو ذم ادؼوع افعوم، دوكام اتؽول أو 

اكتظور أو تعؾقؼ دًموفقوت افـجوح أو افػشؾ ظذ أخريـ، وٓ يصح أن يتحقل 

و وختصصوهتو، إػ حوفي مـ آشسخوء، ظقض أن افتٌوهك بلظامل اجلامظي وممشًوهت

 يؽقن حمػزا ظذ ادزيد مـ افعطوء.

 هل إكجازات اجلامظة بديل ظن كدح األفراد؟

ومـ إشئؾي افتل حتتوج إػ تعؿقؼ افـظر، افًمال ظـ افساـؿ ذم افعؿؾ ادـظؿ ومو 

أن تصٌح يطرحف مـ حتديوت جديدة ظذ افعؿؾ اإلشالمل، ومو إذا ـون مؼٌقٓ 

إكجوزات اجلامظي بديال ظـ ظؿؾ افػرد وـدحف وبذفف، ومو إذا ـون مؼٌقٓ أن يمدي 

تطقر افعؿؾ ادمشًويت إػ شقودة اتؽوفقي افػرد بدل ظطوئف، واكتظوريتف بدل مٌودرتف، 

 ؟ واشتفالـف بدل إكتوجف

ي وهذه إشئؾي تًعك فؾتػؽر ذم شٌؾ افقصؾ بغ مًومهي افػرد ذم تؼدم اجلامظ

 وإكجوزات اجلامظي احلووـي وادحػزة جلفقد ومٌودرات إؾراد.

وفذفؽ ؾوفعؿؾ اجلامظل ادـظؿ فف دور أشود ذم تقشقع ادجول احلققي فؾحرـي 

اإلشالمقي، شقاء تعؾؼ إمر بوجلوكى افتـظقؿل واهلقؽع أوبوجلوكى ادمشًويت 

شى كقظقي شومهً ذم وافعالئؼل، وهل اجلقاكى افتل مؽـً احلرـي مـ حتؼقؼ مؽو

تعزيز اكػتوحفو ظذ ادحقط وافـخى، وتطقير حضقرهو ومشورـتفو ادجتؿعقي، ويـٌغل 

أن كـتٌف إػ صرورة هذا افؽًى ومقؿع افػرد مـف، حتك ٓ كػؼد مقزتـو افتـوؾًقي افتل 

 ترتؽز ظذ بـوء اإلكًون افصوفح ادصؾح.
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 اإلكسان الـؿوذجي دم ادجؿوظة

فـؿقذجل ذم ادجؿقظي، هق ذفؽ افعضق افذي يـتًى فؾجامظي ويممـ إن اإلكًون ا

بؼقؿ افشقرى وآكضٌوط فؼرارات ادمشًوت، وجيتفد ذم اشتقعوب أؾؽورهو ومتوبعي 

مقاؿػفو مـ خالل افٌقوكوت وافتكحيوت وادؼوٓت افتل يـتجفو ؿقوديقهو، فؽـ ؾقق 

دوره ذم تػعقؾ وإكجوز مؼوع هذا وذاك، يؼقم بعؿؾف، ويًلل ذم ـؾ وؿً وحغ، ظـ 

اجلامظي وادمشًي، وظـ إووؾوتف افـقظقي ذم مًرهتو، وظـ ظؿؾف افققمل ٕجؾ تطقرهو 

ؾال يـتفل دوره بوكتفوء فؼوء، أو بنكشوء ختصص يؽقن مًموٓ ظـف أو ظضقا  وكجوحفو.

 ء.ؾقف، وإكام تٌؼك روح افعؿؾ ؾقف متقؿدة حقي ومتجددة افعطوء بال ؾتقر أو اشسخو

وإذا ـوكً افعودة ؿد جرت ظذ آشتدٓل بغزوة أحد، ظذ ظقاؿى ظدم آمتثول 

ؾنن افتقجقف افـٌقي افذي جوء ذم صحقح افٌخوري ظـ افزاء ريض  ،ٕمر هلل ورشقفف

)فؼقـو ادؼـغ يقمئذ وأجؾس افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ جقشو مـ افرموة : اهلل ظـف ؿول

ؿول هلؿ: )ٓ تزحقا: إن رأيتؿقكو طفركو ظؾقفؿ ؾال تزحقا، وأمر ظؾقفؿ ظٌد اهلل حغ 

وإن رأيتؿقهؿ طفروا ظؾقـو ؾال تعقـقكو(، هذا افتقجقف، ؾقف تـٌقف وحتذير مـ أي تراٍخ أو 

ـقػام ـوكً إحقل شقاء طفر افـجوح أو تٌغ افػشؾ، ؾال يًؿح  ،اشسخوء أو خَتَؾٍّ 

افساخل وٓ افتًوهؾ وٓ افتؽوشؾ ذم أدائفو، ـام وٓ جيقز  ،بوفتخع ظـ ادقاؿع وادفوم

ٓ جيقز افتحقل ظـفو وٓ آكشغول بام شقاهو، بؾ ٓ بد مـ آشتؿرار ذم أدائفو بـػس 

 احلرص وبـػس افػعوفقي إػ آخر حلظي، وإػ آخر رمؼ.
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وإذا ـون آشتؿرار ذم أداء ادفوم داخؾ ادعرـي ٓ يـتفل إٓ بـفويتفو، ؾنن مفوم 

ؾال جيقز ؾقفو افساخل وٓ افتفوون، بؾ ظذ افداظقي أن يًتؿر  .افدظقة إػ اهلل، ٓ تـتفل

 ذم مفومف إػ أن يؾؼك اهلل، ؾنذا فؼل ربف وهق ظـف راض، ؾذفؽ هق افػقز افعظقؿ.

إن مؼوصد افعؿؾ اإلشالمل كٌقؾي، وجموٓتف ـثرة ومتعددة، وحتديوتف ـٌرة، 

حدود هلو، ممو يًتؾزم أن يؽقن إكًون افـفضي واإلصالح،  واكتظورات ادجتؿع مـف ٓ

 يؼظو ذم ظؿؾف، مٌودرا وؾعوٓ، يػعؾ أـثر ممو يتؽؾؿ، ويـتٍ أـثر ممو يًتفؾؽ؛

إن روح ادمشًي ومقزهتو افتـوؾًقي إكًوهنو، وإذا ؾؼدت ادمشًي  ،وبؽؾؿي واحدة

 إكًوهنو حتقفً إػ جًد بال روح. 
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 مدخل:

 

ل مـ أجؾ ظامرة شـي مـ شــ افتغقر، وؿوكقن مـ ؿقاكغ افتداو اددافعة والتدافع

ِ٘اَل   :إرض، ؿول تعوػ ٌِ ِثَجِعٍط ىََّفَغَذِد اأَلِسُض  ُعبَفِدََٗى ُٖ ِٔ اىَّْبَط َثِعَع اىّي

 َٔ َِ ََٗىـِنَِّ اىّي َِٞ  .882افٌؼرة ُرٗ َفْعٍو َعَيٚ اْىَعبَى

إقامة الدين وإصالح " ورؤيي حرـي افتقحقد واإلصالح افتل حددت مفؿتفو ذم

وافتزاحؿ وافتداؾع ذم  اإلجيويب تقوح بجالء أهنو مدرـي دحددات افتـوؾس ،"ادجتؿع

تجرؤ ظذ ظؿؾفو اإلصالحل، درءا فؾػًود واإلؾًود، ومـعو دًوظل هتؿقش افديـ واف

 .ومتؽقـو دؽتًٌوت افتديـ احلرموت

 ،مؼوضي بوفتجديد وافتطقير ذم ؾفؿـو فؾؿجتؿع وفتحقٓتف "افػعوفقي افتداؾعقي"إن 

وافتل تًفؿ ذم دمديد آفقوت ادداؾعي ودمدد مـ ؿدراهتو ظذ آشتؿراريي، بؾ وترؾع 

مًتقى اجلوهزيي ذم ، إػ "اهلومشقي"و "افظرؾقي"و "ردود إؾعول"احلرـي مـ مًتقى 

افتعوضل مع ادًتجدات، وذم رـقب افتحديوت، وأيضو ذم اؿتـوص افػرص وافنظي 

 ذم اشتثامرهو فػوئدة ادؼوع اإلصالحل دون تردد أو اكتظور.

بـاء مسار جديد من العالقات إن مـ مؼتضقوت خقض هذه ادداؾعي ادجتؿعقي 

شاركة يؼوم ظذ مبدأي ادكػتاح اتقجقة الوفق رؤية اشس، ادجتؿعقة مع خمتؾف الػاظؾني

وٓ يرى كػًف أؾضؾ مـفؿ أو  ،اكػتوح يٌتعد ظـ إشوءة افظـ بوفـوس بام هق، تعاونالو

ـْ ٓ يـظر فمخر بعغ افتحؼر وآكتؼوص ويعطل  أن مـزفتف خر مـ مـزفتفؿ. اكػتوح َم

رأيل صقاب "ـطؼ إوفقيي فؾٌحٌ ظـ جقاكى اخلر ذم أخر فتـؿقتفو. اكػتوح بؿ
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، فقمشس بذفؽ دـفٍ ذم افتعوون ذم "حيتؿؾ اخلطل ورأي ؽري خطل حيتؿؾ افصقاب

 مـوضؼ آتػوق، وافتامس افعذر ذم مـوضؼ آختالف.

اكػتوح ظذ أخر بؿـطؼ افٌحٌ ظـ ادشسك وظـ كؼط آفتؼوء، مـ أجؾ افتؽومؾ 

و ادشسـي. اكػتوح بؿـطؼ وافتعوون ظذ حؾ ادشؽالت وادعضالت، وخدمي افؼضوي

افؼاـي جيعؾ مـ افتـظقؿ وشقؾي خلدمي ادجتؿع، ذم إضور مـ افتػوظؾ وافؼوبؾقي فألخذ 

 .وافعطوء

 

حيؼؼ أبعود افرشوفقي ذم تقجفوت احلرـي  وإـقد أن هذا افشؽؾ مـ آكػتوح

 مًور وبواشتقع اإلشالمقي افتل حتدثـو ظـفو ذم افٌوب إول، وافتل حتتوج إػ تعؿقؼ

ومـ مػوهقؿ اجلامظي وآكتامء، ويؿتـع ذم  "كحـ"يممـ بوفتعدديي، ويقشع مـ دائرة ال

ادؼوبؾ ظـ مـطؼ افتصـقػ اإلؿصوئل فؾؿجتؿع، أو افتصـقػ افتعٌقي، حقٌ يصر 

ادعقور ذم كجوح افتـظقؿ هق مدى مًومهتف ذم خدمي ادجتؿع وحؾ مشؽالتف وتٌـل 

دة ادجتؿع واشتػودة إمي مـ أظامل ومٌودرات هذا مهقمف وؿضويوه، ومدى اشتػو

 افتـظقؿ أو تؾؽ اجلامظي.

وشـحوول مـ خالل هذا افٌوب أن كعوفٍ هذه إبعود مـ خالل اشتحضور خمتؾػ 

بالػاظؾني دم احلؼل تقجفوت ومظوهر افػوظؾغ إشوشقغ ذم افٌؾد، شقاء تعؾؼ إمر 

افطرق افصقؾقي، احلرـوت اإلشالمقي ادختؾػي،  افديـل افرشؿل، افعؾامء، ؾ)احلؼ الديـي

بؿػفوم اجلبفة ادختؾػي(، ومو يطرحف ذفؽ مـ إصؽوفقوت تتعؾؼ  ًؾػقيافتعٌرات اف

افذي هقؿـ ظذ افقظل احلرـل بخصقص افعالؿوت ادؿؽـي وؿـ هذا ادجول،  الديـقة
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اإلصالح  افققم إػ مراجعي جقهريي وإػ آؾوق أوشع تطرح إصؽوفقي حيتوج وافذي

بباقي يـ مـ افػًود واإلؾًود، ـام هنتؿ ي تػوظؾقي فؾدؾوع ظـ مجقع ادتيروؿـ رؤي

)افتقور افعؾامين، افتعٌرات اإلبوحقي اجلديدة، افتقجف آشتئصويل، ثؿ أصحوب  الػاظؾني

)تًققد إصؽالقة متس ادرجعقة أضروحي افكاع افعدمل..(، ومو يطرحف ذفؽ مـ 

، أو إصؽوفقوت ؾؽريي وثؼوؾقي متس ؾفام معقـو دـظقمي افؼقؿ يعطقفو ادقاثقؼ افدوفقي(

افطوبع افؽقين ظذ حًوب ظؿؼ اإلكًوين ادشسك، ثؿ إصؽوفقوت شقوشقي تتصؾ بػفؿ 

 أصحوب أضروحي افكاع افعدمل فؼضويو افتعدديي وافديؿقؿراضقي.
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افتػؽر ذم واؿع افعالؿي بغ مؽقكوت احلؼؾ افديـل، مـ  كحوول وؿـ هذا ادٌحٌ

زاويي افؼضقي احلومؾي، ذفؽ أكـو كتصقر بلن آصساك ذم ادرجعقي بقـفو ٓ يـٌغل أن 

يؽقن مـتفك افعالؿي، بؾ يـٌغل أن يؽقن مدخؾفو ومؼدمتفو فؾتعوون ذم افؼضويو 

 بغ افػوظؾغ ذم احلؼؾ افديـل. ادجتؿعقي افؽزى، ومو كًؿقف إبعود اجلديدة فؾعالؿي

جمؿقع افػوظؾغ إشوشقغ ذم  ،افديـل بوختصور ؾو كؼصد بوفػوظؾغ ذم احلؼ

ادجتؿع، افذيـ يـطؾؼقن مـ كػس ادرجعقي ذم رؤيتفؿ فؾتغقر، أي اإلشالم بوظتٌوره 

ادرجعقي احلوـؿي، وؿد ختتؾػ مًتقيوت ؾفؿ وتلويؾ هذه ادرجعقي، شقاء بحًى 

ادمشًويت، أو بحًى ادًؾؽقي افًقوشقي، أو بحًى مًتقى آؿساب مـ  ادقؿع

افعؿؼ آجتامظل مـ ظدمف، وهل ظذ ـؾ حول اختالؾوت ذم اجلزئل وفقس ذم افؽع، 

واختالؾوت ذم ادـفٍ وفقس ذم افرؤيي، ويدخؾ وؿـ ذفؽ احلؼؾ افديـل افرشؿل 

شالمقي، وافطرق افصقؾقي، )افذي تؼف ظؾقف افدوفي(، وافعؾامء، واحلرـوت اإل

 وافتعٌرات افًؾػقي ومو يدخؾ ذم افتعريػ افًوفػ افذـر.

 ؾؽقػ تتحدد افعالؿي بغ هذه ادؽقكوت؟

ومو هل إبعود اجلديدة افتل يؿؽـ أن تلخذهو وؿـ مـظقركو فالكػتوح وافتداؾع 

 ادجتؿعل؟ 

 ر واإلكضوج؟ومو هل آؿساحوت افعؿؾقي افتل يؿؽـ ادًومهي هبو ذم افتطقي
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ويؼتيض افدخقل ذم هذا ادًور آجتفود ادشسك مـ ؿٌؾ مجقع همٓء افػوظؾغ، ذم 

مو بعد اجلٌفي "تقشقع ادجول احلققي فػعؾفؿ ادجتؿعل، ممو يؿؽــو مـ احلديٌ ظـ 

 ، بوظتٌوره فقس حتقٓ ذم افٌـقي يؿس تؽقيـ اجلٌفي، "افديـقي
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 ن دم احلؼل الديـي؟؟والػاظؾ

أن تتخذ صقرا  الؿي افتل يـٌغل أن تتلشس بغ همٓء افػوظؾغ، يؿؽـإن افع

صتك مـ افتعوون، أو افتـًقؼ، أو افتقاصؾ، أو افتشورك وافدظؿ وافـكة، أو افتعويش 

 ادتٌودل، أو افتـوصح وافسصقد، وهل مًوحوت رحٌي وواشعي  وآظساف

 

ديـل حتؽؿفو مـطؾؼوت ظالؿي حرـي افتقحقد واإلصالح بوفػوظؾغ ذم احلؼؾ اف

مٌدئقي تطقرت ذم شقوق افتحقٓت افػؽريي وآشساتقجقي افتل ظرؾتفو، إذ يؿؽـ 

فؾؿتلمؾ ذم رشوفي احلرـي أن يؽتشػ ضوبعفو افتػوظع آجيويب ذم تصقرهو فؾعؿؾقي 

 "ذم إؿومي افديـ وإصالح ادجتؿع "اإلشفوم"اإلصالحقي، ؾحقـام تتحدث احلرـي ظـ 

دورهو ـػوظؾ مـ بغ ؾوظؾغ آخريـ فتحؼقؼ هذه إهداف وادؼوصد،  ؾفل بذفؽ تعل

هبذه افدٓفي افتل  "اإلشفوم"، ف"مترـز حقل افذات"دوكام إؿصوء أو اشتعالء أو 

يًتعؿؾ وؾؼفو، يدل ظذ ؾفؿ ظؿقؼ حلوجي إمي إػ ـؾ مؽقكوهتو وؾعوفقوهتو ذم 

بدور اإلصالح ومفامتف  اإلصالح وافـفقض، بحقٌ ٓ يؿؽـ فطرف واحد أن يـفض

 افؽزى.

 

ـؾ افعؾامء شقاء مـفؿ افعومؾقن ذم ادمشًوت  "إشفوم"إن تػعقؾ احلؼؾ افديـل يتطؾى 

افرشؿقي ـقزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي أو ادجوفس افعؾؿقي، أو افذيـ يشتغؾقن 

وإػ  بشؽؾ مًتؼؾ ـام أكف حيتوج إػ جفقد احلرـوت اإلشالمقي بؿختؾػ ادموهوهتو،

 ،اجلومعوت وادعوهد افؼظقي وإػ ظؿؾ أهؾ افسبقي وافًؾقك مـ افصقؾقي وؽرهؿ
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وأيضو حيتوج إػ اجلؿعقوت اددكقي وافثؼوؾقي وؽرهو مـ ادمشًوت وافػوظؾغ ذم هذا 

 ادجول.

إن افعالؿي افتل يـٌغل أن تتلشس بغ همٓء افػوظؾغ، يؿؽـ أن تتخذ صقرا صتك 

ويش  رة، أو افتع ؿ وافـص ورك وافدظ ؾ، أو افتش افتقاص ؼ، أو فتـًقمـ افتعوون، أو ا

راف ادتٌودل، أو افتـوصح وافسصقد، وهل مًوحوت رحٌي وواشعي ذم افعالؿي  وآظت

َٗاىزَّْقَ٘ٙ :دمد أصؾفو ذم ؿقفف تعوػ َُّْٗ٘ا َعَيٚ اْىجشِّ  ؾتؿيض ذم  ،8 ادوئدة ََٗرَعب

فقشوئؾ وإوفقيوت واخلقورات ادختؾػي وادتـقظي، وهق شقوق احلقار وادػووؾي بغ ا

افذي يؼقم ظذ مٌدأ أشود  "افتداؾع افتـوؾز اإلجيويب"مو يؿؽـ أن كصطؾح ظؾقف ب

 : مـ مٌودئ ديــو احلـقػ وهق افتـوؾس ذم ضؾى اخلر وؾعؾف مصداؿو فؼقفف تعوػ

ََُٗ ََُزَْبِفُغ٘  .89ػػغ ادط  ِفٜ َرِىَل َفْيََٞزَْبَفِظ اْى

 حمظورات وحماذير:

بلصؽوفف ادختؾػي، يـٌغل أن  "افتداؾع افتـوؾز اإلجيويب"وأتصقر أن اشتؾفوم مـطؼ 

جيـى افػوظؾغ ذم احلؼؾ افديـل افقؿقع ذم حمظقريـ خطريـ، ؿد يؽقن هلام أبؾغ إثر 

 افًؾٌل ظذ مًرة تؾؽ افعالؿي:

 

افطوئػقي، افتل متـع افتـوصح، وتـشد إػ فغي ر افعؼؾقي  قع ذم أش هق افقؿ :ادحظوراألول

ادجومالت وافًؽقت ظـ إخطوء، حتً ذريعي خدمي كػس ادؼوع، وهق مـطؼ ؽر 

شؾقؿ وؽر حمؿقد، ؾنذا ــو كًعك فـؼقؿ افديـ ؾقام حقفـو ؿقٓ وصدؿو، ؾنكف يـٌغل مـ 
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ظدم افؼٌقل بوٓكحراؾوت بوب أوػ أن كًعك فـؼقؿف ذم أكػًـو وؾقام بقــو، ممو حيتؿ ظؾقـو 

 أو تزير آختالٓت أو افًؽقت ظـ افتجووزات.

 

ومـ هذا ادـطؾؼ، ؾنكـو كتػفؿ اكتؼودات مـ يماخذ ظذ حرـي افتقحقد واإلصالح 

مشورـتفو ذم افعؿؾ افًقود ويـٌففو إػ أخطوئفو، وبـػس ادـطؼ كًتؼٌؾ مالحظوت 

فؾعؿؾ اجلامظل ادـظؿ واظتٌوره تًققًو بعض أهؾ افعؾؿ مـ افتقور افًؾػل ذم كؼدهؿ 

فؾدظقة. وٓ يـٌغل أن تػفؿ مقاؿػ احلرـي ظـدمو وجفً رشوفي افـصح إػ مجوظي 

افعدل واإلحًون أو حقـام تماخذ ظذ افعؾامء شؽقهتؿ ظـ بعض ؿضويو إمي 

 وادجتؿع، إٓ وؿـ هذا ادـطؼ. 

قم ظذ اإلؿصوء واإلبعود هق افقؿقع ذم دائرة افكاع افذي يؼ ادحظورالثاين:

ََٕت  :وافذي يصدق ظذ أصوحٌف ؿقفف تعوػ ََٗرْز َٗاَل َرَْبَصُعْ٘ا َفَزْفَشُيْ٘ا 

ٌِ ؾذفؽ يـٌغل أن يؽقن خطو أمحر ذم افعالؿي بغ افػوظؾغ ، 79إكػول  ِسُٝحُن

تف وحيتؽر ادجول فتـظقؿف أو هقئ افديـقغ، ؾال يدظل ضرف أكف يؿتؾؽ احلؼقؼي ادطؾؼي،

مـ أن افشلن افديـل أمر خوص وحؽر ظذ  "آشتئصوفقغ"مـ مثؾ مو يردده بعض 

وزارة إوؿوف وادمشًوت افعؾؿقي افرشؿقي، وأكف ٓ دخؾ ٕي هقآت أو ممشًوت 

أو مجعقوت أخرى أن تشتغؾ ؾقف، ذم افقؿً افذي يتحدثقن ؾقف ظـ رضورة إذاك 

رى. إن افتحذير مـ مـطؼ افكاع يـطؾؼ افػوظؾغ اجلؿعقيغ ذم جمؿؾ ادجوٓت إخ

مـ وظقـو بوفـتوئٍ افؽورثقي افتل اكتفك إفقفو ذم ؾسات شوبؼي، إذ فقس خوؾقو ظذ أحد 

ظالؿوت افكاع وافتؼوضى افتل ـوكً حتؽؿ افتـظقامت اإلشالمقي وخوصي ذم اجلومعي 
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اإلشالمقي ذم  ذم ؾسة افتًعقـوت ومو ؿٌؾفو، وأيضو افػؽر افصدامل افذي حؽؿ افصحقة

بدايوهتو إوػ، وافذي دمذ أشوشو ذم بعض ادقاجفوت مع أئؿي ادًوجد واخلطٌوء، ممو 

اشتـزف ـثرا مـ اجلفقد ووقع ؾرصو ـٌرة ظذ افدظقة، وؿدم خدمي جموكقي خلصقم 

 ادؼوع اإلشالمل.
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 ! العؾامء إذ يسسجعون مؽاكتفم دم ادجتؿع

ن مرتؽزيـ أشوشقغ حيؽامن ظالؿتـو بؿمشًي وبوإلووؾي إػ ـؾ مو شٌؼ، ؾن

افعؾامء، بوظتٌور أن افعالؿي معفو تشؽؾ ظـقاكو ـٌرا ددى اشتؾفومـو ادقوقظل دـطؼ 

 ."افتداؾع افتـوؾز"و "اإلشفوم"

 

يـطؾؼ مـ تقجف اشساتقجل يـظر إػ افعؾامء مـ خالل مؽوكتفؿ ذم  مرتؽز مبدئي: - 1

وافتجديد واإلحقوء، وهق دور ثوبً ٓ مـوص مـف، ـقػام ادجتؿع ودورهؿ ذم اإلصالح 

تورة  ،ـوكً ادًقؽوت افتل تعتؿدهو بعض اجلفوت افتل تًعك إػ تؼزيؿ دور افعؾامء

بتحؿقؾفؿ ادًموفقي ادعـقيي فٌعض إظامل اإلرهوبقي، وتورة أخرى بًحى زموم 

 .ادٌودرة مـفؿ

اجلفقد افرامقي ٓشسجوع افعؾامء  إن هذا اخلقور ادٌدئل هق افذي يدظقكو فدظؿ

دؽوكتفؿ، وتطقير آدائفؿ وتػوظؾفؿ مع ؿضويو ادجتؿع وتؼقيي اشتقعوهبؿ فؼضويو 

وهق كػًف اخلقور افذي جيعؾـو ٓ كؿتـع وٓ كسدد ذم افـصح فؾعؾامء ظـد  ،افعك

امء إكـو كتؿـك بوفػعؾ أن تـجح ممشًي افعؾ شؽقهتؿ أو اشتجوبتفؿ دحووٓت إبعودهؿ.

ذم افؼقوم بلدوارهو افتورخيقي ذم اإلصالح ادجتؿعل، وأن حتوؾظ ظذ افرصقد افتورخيل 

اهلوم فعؾامء ادغرب افذي يمـد أهنؿ ـوكقا مـخرضغ بؼقة ذم حتديوت مؼوومي ادًتعؿر 

وافـفقض بلدوار آجتفود وافتجديد. وهؿ مدظقون افققم فإلشفوم بػعوفقي ذم تـؿقي 

  .وحتصقـفادجتؿع وختؾقؼف 
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يعل خطقرة ادًوظل اخلورجقي وافداخؾقي اهلودؾي إػ  :ـ مرتؽز واقعي وحضاري 2

افقؿقعي بغ مؽقكوت احلؼؾ افديـل بؾعٌفو ظذ مػردات آظتدال وافتشدد وافرشؿل 

وافشعٌل واحلرـل وافصقذم ـؿدخؾ إلثورة افكاع افداخع تـزيال دو تؾخص ذم 

إمريؽقي حقل تدبر افعالؿي بغ  "ممشًي راكد"ة ظـ اخلطوضي آشساتقجقي افصودر

افػوظؾغ افديـقغ ذم افعومل افعريب واإلشالمل، وافذي دظو إػ تقشقع اهلقة بغ مو شؿل 

 .بوإلشالم افتؼؾقدي واإلشالم إصقيل

 

وإمجوٓ ؾنن افتحديوت افتل تًتفدف افتديـ، ذم مؼوبؾ هذا اإلؿٌول افؽٌر مـ افـوس 

يقؾر ؾرصو مفؿي فؾدظقة واإلصالح تًتقظى اجلؿقع وحتتوج  ،تزام بوفديـظذ آف

 فتضوؾر اجلؿقع ظذ أروقي اهلدي افربوين افذي يدظق إػ افتـوؾس اإلجيويب.
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 اإلشالمقون وآلقات تدبر االختالف 

 قار وافتدبر افعؼالين فالختالف إن احل

 حوجي مقوقظقي ورضورة حضوريي

 

 افرأي أو ادقؿػ أو آختقور؟  ـقػ كدبر آختالف ذم

وـقػ ٓ يًؼط بعضـو ذم ختقيـ أخريـ وافتشؽقؽ ذم كقايوهؿ بؿجرد 

 آختالف؟

 ! حقـام اكتفى الشقخ من درشه

شمال ممرق طؾ يراودين مـذ حقايل اثـغ وظؼيـ شـي، حقٌ ـوكً صدمتل 

. ؾؼد إوػ مـ وؿع خطوب افتخقيـ وافتشؽقؽ ذم أخريـ بؿجرد آختالف

ؾوجئـل أحد ادشويخ، مـ افذيـ ــو كًتضقػفؿ ذم إضور افدروس افشفريي بلحد 

مـ درشف افرؾقع افذي ـون حيؿؾ دٓٓت  "افشقخ"ؾٌعد أن اكتفك  ادًوجد ذم أدوكقو

وظز ظؿقؼي، وذم جؾًي خوصي مع زمرة مـ أبـوء افتـظقامت اإلشالمقي هـوك حقٌ ــو 

ٌالد اإلشالمقي، ؾوكطؾؼ صقخـو ادػقه ذم اخلطوبي كًلفف ظـ أحقال افصحقة ذم اف

وافقظظ يعرض هبذا ويؽقؾ افتفؿ فذاك، ومل يًؾؿ أحد ممـ اختؾػ معفؿ ذم افرأي مـ 

 افدظوة وافعؾامء، مـ هتؿ اخلقوكي أو افعامفي...
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وؿد طؾً تؾؽ افصقرة مـطٌعي ذم ذهـل، وترد ظع ـؾام تعروً دقؿػ مموثؾ 

ر افزمـ وـثرة افشقاهد بلكـو أموم طوهرة حؼقؼقي حتتوج إػ حقٌ تلـد ظـدي مع مرو

ظالج. ؾعذ شٌقؾ ادثول ؿؾام دمد إكصوؾو ذم حؼ مـ خرج مـ مجوظي إشالمقي فًٌى مـ 

إشٌوب، بؾ ؽوفٌو مو تصدر إحؽوم اجلوهزة ذم حؼف بوختقوره احلقوة افدكقو ظذ أخرة 

 ي، بؾ ؿد يصؾ آهتوم إػ افتخقيـ.وتغؾقٌف ادصوفح افذاتقي ظذ مصؾحي اجلامظ

 تشؽقك وختوين؟

وإذا أردكو أن كتقؿػ ظـ بعض افشقاهد افدافي، شـجد مثال أكف ذم ترـقو مل يًؾؿ 

أوردؽون مـ هذه افتفؿ افتل تًؿعفو مـ خموفػقف ذم اددرشي افًوبؼي، وأيضو مل يًؾؿ مـ 

صوروا افققم ذم شدة احلؽؿ، ذفؽ افذيـ اختؾػقا مع احلرـي اإلشالمقي ذم افًقدان ممـ 

ذم مك أو افتل حتوول  "حزب افقشط"ثؿ مل تًؾؿ مـ ذفؽ افشخصقوت افتل أشًً 

 ..إفخ.ذفؽ ذم إردن.

وذم ادؼوبؾ، ؿد دمد كػس افتعوضل ؽر ادـصػ ذم حؼ ادختؾػغ مـ اجلفي 

امكقو، إخرى. ؾػؽر أربؽون يعتزه خموفػقه متجووزا، وافسايب صور ظـد معوروقف ظؾ

 ومجوظي اإلخقان ادًؾؿغ متفؿي بوٓشتٌداد افتـظقؿل.

وهؽذا دمد كػًؽ أموم حوٓت ـثرة تدل ظذ أزمي حؼقؼي ذم ثؼوؾي آختالف 

 يعقشفو افعؿؾ اإلشالمل. 
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 –وٓ ترتٌط هذه اإلصؽوفقي ؾؼط بوفتـظقامت احلرـقي، بؾ ؿد دمد تعٌراهتو أيضو 

ـتؿقن ٕي تـظقؿ، بحقٌ ٓ يتقؿػ إمر ظـد ي ٓ افذيـ ظـد–أشقء بشؽؾ وربام

 آهتوم بوفعامفي، بؾ ؿد يصؾ إػ افتشؽقؽ ذم ظؼقدة ادختؾػ معفؿ.
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 كقف كدبر االختالف؟

ذم احلؽؿ ظذ  "اختالٓ"ومـ ادؾػً فالكتٌوه أن مجقع همٓء افذيـ دمد ظـدهؿ  

ن بشؽؾ ظجقى ظذ أخريـ ظـد آختالف ذم افرأي أو ادقؿػ أو آختقور، يتػؼق

أن أشٌوب آختالف وافػرؿي تؽؿـ ؾؼط ذم اتٌوع اهلقى ووعػ اإليامن وافتعصى 

 افتـظقؿل، دون ؽرهو مـ إشٌوب إخرى.

 

 وجيدر بـو أن كضع هذه افتػًرات ظذ حمؽ افتًوؤل افـؼدي:  

 ؾنذا ـوكً تؾؽ إشٌوب ـوؾقي ؾؾامذا مل كًتطع بعد ظالج افظوهرة ودمووزهو؟ 

 ثؿ أٓ يؿؽـ أن كؼػ ظـد تػًرات أخرى تًفؿ ذم ظالج ادشؽؾ؟

أٓ يقجد فديـو تؼصر ذم إخذ بآفقوت تدبر آختالف ـام تعورف ظؾقفو افـوس ذم 

 خمتؾػ ادجتؿعوت، وافتل ربام ـون اخلالف ذم بعض حوٓهتو أؿقى وأصد؟

 

واظتٌورهو دمؾقو مـ يـطؾؼ أوٓ مـ آظساف بقجقدهو،  ،إن ظالج افظوهرة/ افداء

دمؾقوت وعػ دمربتـو ذم تدبر آختالف، وهل مؼدمي أشوشقي ٕجؾ آرتػوع ظـ 

 مـطؼ افتخقيـ وافـقؾ مـ أخريـ.

 

وبوإلووؾي إػ ذفؽ، كحتوج إػ تطقير ثؼوؾتـو افتـظقؿقي فتًتقظى أشوفقى تدبر  

جول، وخوصي مو يتصؾ آختالف، بوٓشتػودة ممو وصؾ إفقف افؽًى افٌؼي ذم هذا اد

بقوع ؿـقات فتكيػ آختالف ظز آفقوت افديؿؼراضقي وافتػووض افعؼالين 
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وؽرهو مـ أفقوت افتل شتًفؿ ذم تعؿقؼ إبعود  ،ومقاجفي إؾؽور ٓ إصخوص

 ادقوقظقي مـ خالل اجلوكى اإلجرائل ذم افعؿؾقي.

 وأما االختالف ففو رمحة

أن يؽقن أبـوء احلرـي اإلشالمقي كؿقذجو ذم مؼوم  إن إمر افطٌقعل وإصع هق

، وذفؽ بحؽؿ رصقدهؿ افؼظل وتربقتفؿ افديـقي افتل "آختالف رمحي"متثؾ معـك 

تزـل ؾقفؿ تؾؽ اإلذاؿوت افتل زخر هبو توريخ ادًؾؿغ ذم تدبرهؿ فالختالف، وبغ 

تدبر آختالف ذم افرأي، أيديـو مثال اإلموم افشوؾعل افذي ؿدم فـو ؿوظدتف افذهٌقي ذم 

... ؾنذا مو "رأيل صقاب حيتؿؾ اخلطل ورأي ؽري خطل حيتؿؾ افصقاب"حغ ؿول: 

اشتؾفؿ أبـوء احلرـي اإلشالمقي هذه اخلؾػقي افروحقي افعؿقؼي، وادمفقا اكطالؿو مـفو إػ 

 تطقير افٌـقوت وأفقوت افتل تًفؿ ذم تدبر آختالف، دون افرـقن إػ افتػًرات

افًفؾي افتل تربط افظوهرة ؾؼط بضعػ اإليامن وإتٌوع اهلقى وؽرهو مـ ادؼقٓت 

اجلوهزة افتل ؿد تؽقن ذم بعض احلوٓت صحقحي، حقـئذ يؿؽـ أن يرتػعقا إػ ذاك 

ادؼوم ادـشقد افذي فـ يؽتؿؾ إٓ إذا تؿ إخذ بؿختؾػ إبعود افًــقي آجتامظقي 

 .ـام تٌؾقرت ذم آجتامع اإلكًوين وافتـظقؿقي ذم تدبر آختالف

 

وذم ادحصؾي، ؾنن احلقار وافتدبر افعؼالين فالختالف حوجي مقوقظقي ورضورة 

حضوريي، فؾحقؾقفي دون شقودة ثؼوؾي افتخقيـ وافتشؽقؽ، افتل تـتفل إػ أن حيقد 

ادجتؿع ظـ افصقاب، ويـفور مؼقم أشود مـ مؼقموت افعؿران افٌؼي، ويؽقن 
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ي وآجتامظقي، وبروز افتـوؿض  وت اإلكًوكق ثو ظذ خراب وتدهقر افعالؿذفؽ بوظ

 افػؽري وافـػز ذم صخصقي اإلكًون. 

إن إخذ بآفقوت احلقار افعؼالين افٌـوء ـػقؾي بتقؾر أجقاء افـؼوش ادقوقظل 

دختؾػ أراء واحلػوظ ظذ افشخصقي آظتٌوريي ٕصحوهبو، وبـوء افشخصقي ادتقازكي 

 ؼودرة ظؾ افؼقوم بؿفوم افـفقض احلضوري.اف
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  "وال تـسوا الػضـــل بقـؽـــــم"

 بني الػرد واجلامظة ظطاء ووفاء

تعتز احلرـوت واجلامظوت اإلشالمقي إضورا فالجتامع مـ أجؾ دظقة افـوس إػ اهلل 

وت  وؾؼ افؼـوظ ،تعوػ، ووشقؾي فؾعؿؾ ظذ حتؼقؼ إهداف وادشوريع ادشسـي

ي وادـوؿشي، وادعز ظـفو ذم افقثوئؼ  وور واددارش وادـٌثؼي ظـ افتش ،ور وإؾؽ

واخلطط وافزامٍ ادًطرة، وهل ـذفؽ بؿثوبي إضور يعز ظـ اإلرادة اجلامظقي 

وافؼـوظوت ادشسـي فتـظقؿ إظامل وتـًقؼ اجلفقد وترتقى إوفقيوت وافتعوون ظذ 

 افتـػقذ واإلكجوز.

 

كتامء أو آكتًوب هلذه احلرـي أو تؾؽ أو هلذه اجلامظي أو تؾؽ، خووعي و تٌؼك مًلفي آ

ومتلثرة بؿدى ؿـوظي أو اؿتـوع افػرد بؿؼوظفو ومدى اتػوؿف مع مـفجفو ومدى افتقاؾؼ 

 مع أؾؽورهو ومدى آتػوق مع أشوفقٌفو ووشوئؾفو ومـطؾؼوهتو وأهداؾفو.

عقامؾ ادتعؾؼي بتغر افؼـوظوت أو ـام أن مغودرتف ـذفؽ ختضع وتتلثر بجؿؾي مـ اف

أو تغر  ،إؾؽور وافتصقرات، أو إهداف وإوفقيوت، أو تغر افظروف وإوووع

افشخصقي وافقوعقي آجتامظقي وادؽوكي آظتٌوريي، أو ظـد آختالف وظدم آتػوق 

 حقل افؼضويو وادًوئؾ وادقاؿػ إشوشقي.

، قؾي رضوريي فؽؾ مؼوع جمتؿعل فإلصالحوظؾقف ؾوفعؿؾ اجلامظل ادـظؿ وش

وآكتامء فؾجامظي ؾرصي فضؿ جفقد افػرد إػ جفقد أخريـ فتقشقع ادجول احلققي 
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فؾػعؾ اإلصالحل ومغودرة بعض إؾراد فؾجامظي أو آكًحوب مـفو أمر ضٌقعل 

 .ويؽود يؽقن مصوحٌو فؽؾ افتـظقامت وشـي مـ شــ ديـومقؽقي ادجؿقظوت

مشؽؾي تعوين مـفو أوشوط اإلشالمقغ ذم اشتقعوب افظوهرة وتؼٌؾفو  فؽـ هـوك

وافتعومؾ معفو ذم إضورهو افطٌقعل، وادًلفي ذم آدموهغ، إذ يـظر إػ مغودر افتـظقؿ 

واخلورج ظـ افكاط ادًتؼقؿ، وافضول ظـ شقاء  ،ـوخلورج ظـ مجوظي ادًؾؿغ

مـ اجلامظي ؿقد صز ؾؼد خؾع ربؼي  مـ خرج "افًٌقؾ، ويقاجف بوحلديٌ افؼوئؾ بلن 

، ويـعً بودتًوؿط ذم ضريؼ افدظقة، وؿد يصؾ إمر "اإلشالم مـ ظـؼف إػ أن يرجع

إػ افتشفربف وـقؾ افتفؿ بوفعامفي واخلقوكي وافتشؽقؽ ذم افـقايو، وؽر ذفؽ، وـلكف 

 خرج مـ ادؾي وزاغ زيغو ظظقام ووؾ والٓ مٌقـو واكحرف اكحراؾو ؾظقعو.

مع دموهؾ ـؾ مو ؿد يؽقن ؿدمف فؾدظقة مـ داخؾ افتـظقؿ، ومو ؿد يؼدمف مـ 

خورج افتـظقؿ، ومع دموهؾ حلؼقؼي أن افعؿؾ فإلشالم وفؾدظقة يؿؽـ أن يؽقن مـ 

افتؽومؾ  ذم ذفؽ هقمقاؿع خمتؾػي ومـ جٌفوت متعددة ومـ ثغقر ـثرة، وأن إشوس 

 .وافتعوون وافتعوود

در مـ احلرـي اإلشالمقي إػ إضور آخر أو مـ افتـظقؿ ومـ جفي أخرى ؾنن ادغو

احلرـل إػ ممشًي دظقيي رشؿقي أو صٌف رشؿقي، ؿد يـزفؼ كحق آكخراط ذم تًػقف 

إضوره افًوبؼ وحتؼر أظامفف، وافتٌخقس ذم حؼف، وافتؼؾقؾ مـ دوره ومـ أمهقتف ومـ 

ؿ إػ ظدم جدوائقي هذا صلكف، ؿٌؾ أن يٌدأ ذم مـوجوة اإلخقان ورؾوق إمس وتـٌقفف

 وظٌثقي افعؿؾ ؾقف، ويـتفل بتحريضفؿ ظذ اخلروج مـ اجلامظي. اإلضور،
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متـوشقو ـؾ حًـوت احلرـي اإلشالمقي وؾضؾفو، ومتجوهال حلول ومآل افقاؿع 

احلويل فألمي وفؾؿجتؿع بدون حرـوت إشالمقي، وهق مو يًؿقف أخقكو افدـتقر أمحد 

يؼع، أي افتوريخ افذي مه فق أكف مر ومل تؽـ ؾقف احلرـي افريًقين ب وفتوريخ افذي مل 

اإلشالمقي بـضوهلو ودظقهتو وتـٌقففو وكصحفو وثٌوهتو وصؿقدهو وجفدهو وجفودهو 

 وتربقتفو وتؽقيـفو، ـقػ ـون شقؽقن حول هذا افقاؿع وهذا احلورض.

ذم ومتـوشقو ؾضؾ احلرـي اإلشالمقي ظؾقف ودورهو ذم إكضوج أؾؽوره وؿـوظوتف و

تشؽقؾ صخصقتف وتصقراتف، وذم إخذ بقده وصؼؾ مقاهٌف، وربام ذم هدايتف، وذم 

تربقتف وتؽقيـف، حتك صؾى ظقده وأصوب حظف مـ افعؾؿ واـتًى كصقٌف مـ آفقوت 

افتػؽر وافتؿحقص وافتحؾقؾ واإلبداع، وبعد هذا ـؾف يـؼؾى جوحدا هلذه احلرـوت 

  .ـ وجقدهو وٓ مـ افعؿؾ ؾقفواإلشالمقي مًتٌعدا أي دور هلو أوجدوى م

وافؽالم هـو ٓ يتعؾؼ بوفـؼد وتقجقف افـصح، افذي يٌؼك مطؾقبو وواجٌو بغ افػرد 

واجلامظي ورضوريو ذم ـؾ ادراحؾ شقاء مـ داخؾ افتـظقؿ أو مـ خورجف، ٕن افـؼد 

 وادراجعوت ادًتؿرة وافـؼوصوت وتعدد أراء وتـقظفو وتـوؾًفو وتػوظؾفو هق افذي

مـفٍ  وت ويغـك رصقدهو ويطقر ؾؽرهو ويرصمـ صلكف أن يصؼؾ دمربي هذه احلرـ

تػؽرهو ويرشخ مصداؿقتفو، ويعزز افثؼي هبو وبؿـفجفو، وفؽـ افؽالم هـو ظـ افـؼض 

 واهلدم وظـ افتشفر وافتحؼر وافتٌخقس.

 

ظ وتؾؽ مًلفي تتعؾؼ بوفقؾوء وذـر اجلؿقؾ وحػظ افػضؾ ٕهؾف وصؽر ادعروف، وحػ

ادؽوكي فؾجؿقع،) فؾػرد وفؾجامظي أثـوء افتعوؿد وبعده( وافؽقؾ بوفعدل وافؼًط، دون 
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َُ  ََٗٝببخس افـوس أصقوءهؿ، مصداؿو فميي افؽريؿي:  ََِٞضا َٗاْى َِْنَٞبَه  ُِٗفْ٘ا اْى ًِ َؤ ِ٘ َق

َٗاَل َرِجَخُغْ٘ا ٌِ ِثبْىِقِغِط  ُٕ ؾساق شٌٌو . وأٓ يؽقن افػراق أو ا8ٓ; هقد اىَّْبَط َؤْشَٞبء

ََبذم كًقون افػضؾ، مصداؿو فؼقفف تعوػ  َٔ ِث ٌِ ِإَُّ اىّي ُْ٘ا اْىَفْعَو َثَُِْٞن  َٗاَل َرَْغ

َُ َثِصْٞش ََُي٘  . :86 افٌؼرة  َرِع

وحتك ذم حول آختالف ذم افتؼدير أو ذم افرؤى، ؾنن آختالف ذم افرأي ٓ 

تٌؼك واحدة، واهلدف يٌؼك مشسـو، يـٌغل أن يػًد فؾقد ؿضقي، وإن ادـطؾؼ وادرجعقي 

ويٌؼك فؾػرد واجلامظي فؽؾ واحد مـفام أشؾقبف ومـفجف، وـؾ واحد مـ جفتف ومـ 

 جٌفتف، ظذ أشوس افتعوون ذم مـوضؼ آتػوق وافتامس افعذر ذم مـوضؼ آختالف.
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 "التـظقامت احلركقة والطرق الصوفقة" 

ٓ  "دـفجقي اإلشالمقيا"إن بـوء احلؽؿ ظذ افقء وادقؿػ مـف ذم 

وؽر ؿوبؾ فؾتعديؾ، بؾ يؼقم  "وثقؿقو"و "جومدا"و "مغؾؼو"يـٌغل أن يؽقن 

ظذ ادروكي افػؽريي افالزمي افتل تًتقظى افتحديوت وتًتػقد مـ اإلمؽوكوت 

 "افتل تتقحفو ـؾ اخلقورات ادتوحي

 

ام أشؾػـو افؼقل ـؼقم ت حمددات افعالؿي بغ مؽقكوت احلؼؾ افديـل وافػوظؾغ ؾقفإن 

، ؽر أن حتؼقؼ "افكاع وادغوفٌي"بدل مـطؼ  "افتداؾع افتـوؾز اإلجيويب"ظذ ؾؽرة 

مـوط هذه افػؽرة يتطؾى ٓ صؽ اشساتقجقوت ذم بـوء ظالؿوت ظومي تًتقظى ادشسك 

بغ خمتؾػ افػوظؾغ افديـقغ، وتٌـل ظالؿوت أخقة وحمٌي متٌودفي ٓ تتؽدر بًٌى 

ري أو افـصقحي وادعوتٌي فتتحقل إػ مقؿػ مًٌؼ يؼقم ظذ افرؾض ادقؿػ افػؽ

 وادؼوضعي وافصدود.

 

فؽـ، إذا وؿػـو ظـد دمؾ مـ دمؾقوت هذا افتصقر، وأؿصد افعالؿي مع افطرق 

 افصقؾقي، ؾفؾ شـجد بوفػعؾ أكـو مًتؾفؿقن دـفٍ آشتقعوب؟

 اإلشالم رشالة اشتقعاب

ظذ آشتقعوب فؾحضورات وإؿقام وافثؼوؾوت  إن اإلشالم بطٌقعتف رشوفي ؿوئؿي

فتعززه وتطقره  "ادتػؼ ظؾقف"افًوبؼي، ـام أن مـ احلؽؿي أن تٌدأ افعالؿوت بدائرة 

فقصر كػعو ظومو فألمي مجعوء، ـام ظؾؿـو ربـو ظز وجؾ حتك ذم افتعومؾ مع أهؾ 
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َِٕو اْىِنَزبِة َرَعبَى: افديوكوت إخرى، ؿول تعوػ ٍََخ َعَ٘اء ُقْو َٝب َؤ ِْ٘ا ِإَىٚ َمَي

َٗاَل َٝزَِّخَز َثِعُعَْب َثِععًب  ِٔ َشِٞئًب  َٗاَل ُّْشِشَك ِث  َٔ ٌِ َؤالَّ َِّعُجَذ ِإالَّ اىّي ََٗثَُِْٞن َثََِْْٞب 

َُ َُ٘ َُٖذْٗا ِثَإَّّب ٍُِغِي َ٘ىَِّْ٘ا َفُقُ٘ىْ٘ا اْش ِٔ َفِئُ َر ُِ اىّي  .97 آل ظؿران َؤِسَثبثًب ِِّ ُدٗ

ٓ يـٌغل أن يؽقن  "ادـفجقي اإلشالمقي"حلؽؿ ظذ افقء وادقؿػ مـف ذم إن بـوء ا

وؽر ؿوبؾ فؾتعديؾ، بؾ يؼقم ظذ ادروكي افػؽريي  "وثقؿقو"و "جومدا"و "مغؾؼو"

افالزمي افتل تًتقظى افتحديوت وتًتػقد مـ اإلمؽوكوت افتل تتقحفو ـؾ اخلقورات 

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افذي ـون يؼقل ادتوحي، وهق مو كجده واوحو ذم شرة رشقل 

إين واهلل إن صوء اهلل ٓ أحؾػ ظذ يؿغ ؾلرى ؽرهو خرا مـفو، إٓ ـػرت ظـ يؿقـل، "

،أخرجف افٌخوري ومًؾؿ ؾفقصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يرى ذم بعض "وأتقً افذي هق خر

ف، ويليت افذي إوؿوت أن هذا خر حتك يؼًؿ ظؾقف، ثؿ يٌدو فف خالؾف؛ ؾقؽػر ظـ يؿقـ

 طفر فف أخرا أكف خر.

إن مـطؾؼوت ادـفٍ اإلشالمل ذم آشتقعوب تطرح ظؾقـو بوفػعؾ حتدي بـوء ظالؿتـو 

وبذل ادجفقد افؽوذم  "ادتػؼ ظؾقف"مع افطرق افصقؾقي، ذم ادموه افٌحٌ ظـ ادشسك و

 ."حوفي افتجوهؾ"ذم هذا آدموه، مـ أجؾ دمووز 

 ائدالصوفقة دور تارخيي ر

ومو يعزز هذا ادقؿػ ادـفجل، أن ٓ جدال حقل افدور افتورخيل اهلوم فؾطرق 

افصقؾقي ذم بالدكو، شقاء مـ جفي ؿقومفو بلدوار هومي ـتحػقظ افؼرآن وتعؾقؿ افعؾؿ 

وافؽًى افروحل، أو مـ جفي ؿقومفو بقطوئػ دظؿ اجلفود وإشفومفو ذم تقشقع افرؿعي 



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 167 

دور احلويل فٌعضفو ـػوظؾ أشود ذم احلؼؾ افديـل اجلغراؾقي فإلشالم، ثؿ أيضو اف

يًوهؿ ذم تلضر أٓف مـ ادغوربي، بوإلووؾي إػ مو يتؿقز بف بعضفو مـ إصعوع 

 إؾريؼل.
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 هل كسك الديـاصورات تبتؾعفم؟

وأظتؼد أن افتحديوت افضوؽطي افققم تزيد مـ أمهقي آكػتوح ظذ هذا افػوظؾ، 

 عديـ أشوشقغ:وافتل تتجع بشؽؾ خوص ذم ب

 

حتدي افعؾؿـي: حقٌ ختطط ظدد مـ اجلفوت افعؾامكقي فؾزج بوفتصقف ذم  -2

 "ادثوفقي"مـ خالل تؼديؿف ــؿقذج ذم ادامرشي افديـقي  ،معرـتفؿ مع احلرـي اإلشالمقي

افتل تػصؾ بغ افديـ وافًقوشي، ذفؽ أن اشتؼوفي افصقذم مـ افدكقو واشتؼٌوفف فمخرة 

وم افعؾامكقي افًقوشقي، وفعؾ هذه افصقرة تتجذ بشؽؾ بورز ذم تعوضل يػًح ادجول أم

 اإلظالم افػركؽػقين مع افصقؾقي مـ خالل حمووفي تقطقػفو ذم هذا آدموه.

حتدي إمرـي: وهق مو كجد دمؾقوتف بشؽؾ بورز ذم تقصقي صودرة ظـ جلـي  - 8

حلرـوت افصقؾقي ذم افعومل افؽقكغرس اخلوصي بوحلريوت افديـقي، افتل تدظق إػ دظؿ ا

وممو فف دٓفتف "اإلشالمل، وافتل ظؾؼ ظؾقفو ذم حقـف ادػؽر ظٌد افقهوب ادًري ؿوئال: 

أن افعومل افغريب افذي حيورب اإلشالم، يشجع احلرـوت افصقؾقي. ومـ أـثر افؽتى 

 اكتشورًا أن ذم افغرب ممفػوت حمقل افديـ بـ ظريب وأصعور جالل افديـ افرومل.

ؾوفزهد ذم افدكقو وآككاف ظـفو وظـ ظومل افًقوشي يضعػ وٓ صؽ صالبي مؼوومي 

آشتعامر افغريب. ومـ ثؿ ؾعداء افغرب فإلشالم فقس ظداء ذم ادطؾؼ، وإكام هق ظداء 

فإلشالم ادؼووم، وٕي صؽؾ مـ أصؽول ادؼوومي تتصدى دحووفي افغرب حتقيؾ افعومل 

 ."إػ مودة اشتعامفقي
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 ظات وختوفاتحتػ

إكـل أدرك بلن حتػظوت ـثرة شتؼدم حقل هذا افطرح، وهل كػس افتحػظوت 

وافتخقؾوت افتل ضرحً ظـدمو ؿرركو ذم حرـي افتقحقد واإلصالح آكػتوح ظذ 

افدوفي وافعؿؾ مـ خالل افؼـقات افؼظقي، وـذفؽ حقـام ؿرركو آكػتوح ظذ افعؾامء 

 مع افطرؾغ.افرشؿقغ، وحقـام دمـٌـو افكاع 

 

ؽر أكف ثًٌ ؾقام بعد ظدم صقابقي تؾؽ افتحػظوت، إذ أشفؿ آكػتوح ذم تعزيز 

ادؼوظقي ادجتؿعقي حلرـتـو وتقشقع دائرة افتػوظؾ معفو، إمر افذي يضع أموم احلرـي 

اكػتوحفو ادجتؿعل ظذ بوؿل ادؽقكوت وذفؽ مـ مـطؾؼ أن احلرـي  "اشتؽامل"حتدي 

شطل افؼوئؿ ظذ ادشورـي اإلجيوبقي يـٌغل هلو أن متتؾؽ اجلرأة افػؽريي ذات ادـفٍ افق

افالزمي افتل دمعؾفو تٌـل ظالؿوهتو اكطالؿو مـ هقيتفو افػؽريي ومـفجفو اإلصالحل 

ويـٌغل أن تدخؾ مـعطػو جديدا ذم بـوء ظالؿوت  وتـصً دجؿؾ افتجورب إخرى.

 جمتؿعقي مع دمربي افطرق افصقؾقي.

 

افؼقل، إذا ـوكً احلرـي ؿد اكتفً إػ اإلؿرار بقاؿع افتعدديي ذم ادشفد وخالصي 

افديـل وافثؼوذم، وآظساف بؿختؾػ افػوظؾغ ؾقف مـ تـظقامت حرـقي وممشًوت 

فؾعؾامء وضرق صقؾقي وؽرهو، وإذا ـون اكػتوح احلرـي ظذ افدوفي وظذ افعؾامء ؿد 

ير ظالؿوهتو افعومي جلعؾ افعالؿي مع افطرق أثًٌ كجوحف، ؾنهنو حمتوجي افققم إػ تطق

 ."ادؿؽـ"افصقؾقي تدخؾ ذم دائرة 
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 وماذا ظن التقار السؾػي..؟ 

خاليو  ادجتؿع ـؾ مؽقكوتأن جيعؾ افتعوون شقًفؿ ذم  إن     

 "كوئؿي"خلدمي افؼضويو افؽزى فؾٌؾد، وفقس خاليو  "يؼظي"

 .يتًتغؾفو أضراف خورجقي ذم أجـدة افتقشع واهلقؿـ

 

فؼد صؽؾً افًؾػقي ظذ امتداد افتوريخ اإلشالمل مـفجو ذم اإلؿتداء بوفًؾػ 

ؿد صؽؾً دظومي أشوشقي و افصوفح واشتؾفوم تراثفؿ افعؾؿل وإخالؿل واجلفودي.

ذم خمقول ادغوربي ود آشتعامر وود افتخؾػ، ؾوفًؾػل ذم إربعقـوت واخلؿًقـوت 

ؾضال ظـ آشتؼومي وآفتزام بوفشعوئر  هق رجؾ جمدد، وضـل، وحمورب فؾخراؾي،

 افديـقي.

 ! حني تؽدر صػاء السؾػقة

ؽر أن هذه افصقرة صفدت تغرا ـٌرا ـدر صػوءهو، وذفؽ حقـام اكتًى إػ 

افًؾػقي أو ُكًى إفقفو ؾئوت ظريضي مـ أهؾ افغؾق وافتشدد أو مـ تقورات افتؽػر 

 شعً كػس اجلفوت افتل تريد وافتػجر. وؿد ازدادت هذه افصقرة ؿتومي حقـام

اشتغالل افطرق افصقؾقي فتقطقػفو ود احلرـي اإلشالمقي، إػ افؼقوم ـذفؽ بوشتغالل 

مـ أجؾ افتحريػ وافتخقيػ؛ حتريػ فتؾؽ افصقرة  "احلؼؾ افًؾػل"حوفي افتعدد ذم 

إصقؾي فؾًؾػقي ادغربقي اإلصالحقي افعؿقؼي اجلذور وادـفٍ، وختقيػ مـ آؿتداء 
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، ومـ ثؿي احلد مـ آكتامء "افتديـ"وفًؾػ افصوفح ذم تقجقف وترصقد حرـي ب

 وافتعوضػ ادتقاصؾ مع تقور افصحقة اإلشالمقي.
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 شؾػقات متعددة ولقس شؾػقة واحدة

 "تصحقح افصقرة"ودقاجفي هذه ادخططوت ظذ احلرـي اإلشالمقي أن تًفؿ ذم 

ًوهؿ ذم افتًديد وافسصقد، وبـوء ثؿ افٌحٌ ظـ ادشسك مـ جموٓت افعؿؾ افتل ت

 ظالؿوت تتـقع بتـقع أكامط افًؾػقي. 

 :األصقؾة السؾػقة – 1

افًؾػقي "فؼد شعً ظدة تقورات خالل ؾسة افًٌعقـوت وافثامكقـوت إػ اجتثوث 

مـ خالل إفصوق هتؿي افرجعقي وافظالمقي هبذا افػؽر، وأذـر  "إصقؾي فؾؿغرب

شتؼالل جراء تعروفؿ ٕبشع أصؽول افسهقى صخصقو ـقػ ظوكك ضؾٌي حزب آ

وافعـػ ظـد ذـرهؿ فٌعض أؾؽور ظالل افػود، مفام بؾغً تؾؽ إؾؽور مـ ظؿؼ 

إصالحل وظؼالكقي ذم افـظر وافتػؽر. وؿد متً اشتعودة دور آجتثوت مـ ضرف 

 آشتئصوفقغ حوفقو.

ػ وافتحريػ افذي إن ظذ احلرـي اإلشالمقي أن ٓ تؼع حتً ضوئؾي مـطؼ افتخقي

بؾ ٓبد هلو أن تًفؿ ذم إزافي افغؿقض ظـ افًؾػقي إصقؾي، ، متورشف تؾؽ اجلفوت

إصقؾ فؾًؾػقي بوظتٌورهو ذم إصؾ مـفجو ذم افـظر وافتديـ، ؿٌؾ  "ادعـك"واشتعودة 

 أن تؽقن تقورا مذهٌقو وجمتؿعقو.

 :والتشدد الغؾو تقار – 2
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أحد دمؾقوت رد افػعؾ آجتامظل ظذ تطرف آخر يعتز طفقر تقور افغؾق وافتشدد 

آكحالل  "ترشقؿ"هق تطرف افعؾؿـي وافعقدي وآشتفالك، ذفؽ أن حمووٓت 

 ،بوشؿ احلريوت افػرديي "إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر"إخالؿل وحموربي رشوفي 

ـرد ؾعؾ  يًفؿ ٓ صؽ ذم تشجقع افشٌوب ظذ اختقور آكعزال وادػوصؾي وافتشدد،

 فؾتحصـ مـ ادققظي وآكحالل.

وافعؿؾ ظذ حتصغ ادجتؿع  ،إن احلرـي اإلشالمقي معـقي أشوشو بؿـوهضي ادققظي

، وذم كػس بوظتٌور ذفؽ مـ وطوئػفو إصؾقي إخالؿل وافؼقؿل، "آكػالت"مـ 

ظذ  افقؿً ؾفل معـقي بنصوظي ؿقؿ افقشطقي واإلجيوبقي وادشورـي وادخوفطي وافصز

إذى ذم افتػوظؾ مع تقور افتشدد، وذفؽ مـ خالل ؾتح مـوؿشوت ظؾؿقي ٕضروحوهتو 

  .إشوشقي

 :والتػجر التؽػر تقار – 3

فؼد أبوكً افعؿؾقوت افتػجريي افتل ظرؾتفو بالدكو بلن وراءهو ذم افغوفى صٌوب 

ـام أن أؽؾى  ،حديٌ ظفد بوٓفتزام افديـل وٓ يؿتؾؽ كصقٌو معتزا مـ افعؾؿ افؼظل

، ممو يقن "اهلومشقي"و "اهلشوصي"يـتؿقن فؼائح اجتامظقي مقشقمي ب "آكػجوريغ"

 ظؿؾقوت اشتدراجفؿ إػ اخلاليو افتػجريي.

وفذفؽ ؾنن دور احلرـي اإلشالمقي يظؾ مفام ذم تكيػ خطوهبو افسبقي وافدظقي 

إحقوء افتل تعرف وشط هذه افػئوت، وافتقاجد وشط هذه افؼائح آجتامظقي و

 طروؾو صعٌي.
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 :العؾؿقة السؾػقة – 4

ٓصؽ أن احلرـي اإلشالمقي حمتوجي إػ ؿقة آشتدٓل افؼظل افذي يؿقز 

بوظتٌور ظـويي أهؾفو بوفعؾقم افؼظقي وبوفًـي افـٌقيي افؼيػي افتل  "افًؾػقي افعؾؿقي"

آكػتوح وافتعوون  جعؾقهو ذم صؿقؿ اهتاممفؿ وأوفقيوت تػؽرهؿ، وفذفؽ ؾنن بوب

وافتـوصح وافتػوظؾ مداخؾف ـٌرة ومتعددة مع ضالب افعؾؿ مـ افًؾػقي افعؾؿقي، ؿد 

كختؾػ ذم بعض افؼضويو، فؽـ دوركو أن كحقل هذا آختالف إػ خر ظوم خيدم افديـ 

 ."افتػجر"و "افتؽػر"وافٌؾد وإمي، وجيـى بعض صٌوب إمي افًؼقط ذم ؾخوخ 

أكف بوإلووؾي إػ دور احلرـي اإلشالمقي إشود ذم افتلضر  افؼقل وخالصي

افعؾؿل، وافسبقي افصوحلي، واحلضقر ادجتؿعل افؼقي ذم مجقع ادـوضؼ، بام ؾقفو تؾؽ 

، ـؾ ذفؽ وؽره، ؾنن هذا اإلمؽون اهلوم ذم افتعوون شقًفؿ "اهلومشقي"افتل تقصػ ب

وذم إصوظي روح  "آهنقور"و "ؾافتحؾ"وٓ صؽ ذم حتصغ اخلصقصقي ادغربقي مـ 

خلدمي افؼضويو افؽزى  "يؼظي"احلؽؿي وافرصد ذم ادجتؿع، وجيعؾ ـؾ مؽقكوتف خاليو 

 .تًتغؾفو أضراف خورجقي ذم أجـدة افتقشع واهلقؿـي "كوئؿي"فؾٌؾد، وفقس خاليو 

إن احلرـي اإلشالمقي حمتوجي افققم أـثر مـ أي وؿً مه إػ تقشقع دائرة مـفٍ  

افعالؿي مع مجقع  ،، فتشؿؾ بوإلووؾي إػ افعالؿي مع كظوم احلؽؿ"دظوة ٓ ؿضوة" كحـ

وهمٓء  "اخلراؾقي"مؽقكوت افصحقة افديـقي، إذ ٓ يؽػل أن كصػ همٓء ب

، فـعتز أكػًـو ؿد ؿؿـو بوفقاجى، بؾ ٓبد "افرشؿقغ"وأوفئؽ ب "افتشدد"ب

ػقوت افتل تًؿح هلو بٌـوء ظالؿوت فؾحرـي اإلشالمقي مـ اإلبداع ذم ادـفجقوت وافؽق

 رصد بغ مجقع مؽقكوت افٌؾد.
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إن مـ مؼتضقوت افتحقل ذم افعالؿوت وتقشقع جموهلو احلققي إظودة 

افـظر ذم مـطؼ اجلٌفي افديـقي افذي اشتحؽؿ افعؼؾ اإلشالمل خالل 

مػفقم اجلٌفي افديـقي يطرح كػًف وـلكف إضور  ادراحؾ افًوبؼي، ذفؽ أن

دمؿقعل فؽؾ مـ يشتغؾ مـ داخؾ ادرجعقي اإلشالمقي، ذم حغ أن 

ادجتؿع هق جمول افػعؾ احلؼقؼل فؾؿرجعقي اإلشالمقي تػعقال وتشغقال 

 ظؿؾقو وكظريو.

وفذفؽ شـًعك مـ خالل هذا ادطؾى إػ إظطوء أبعود جديدة هلذا 

، ثؿ ذم ادًتقى "مو بعد اجلٌفي افديـقي"ـو دػفقم ادػفقم مـ خالل ضرح

يشتغؾ ؾقف افتـظقؿ ظذ كؼ ؾؽرة  افذي افثوين كتـوول مًورات آكػتوح

أو ؿقؿي فقحتضـفو ادجتؿع ويتٌـوهو وؿـ ؿقؿف إشوشقي، اكػتوح حيرص 

ؾقف ظذ إؿـوع افـوس أـثر ممو حيرص ظذ تؾؼقـفؿ واإلمالء ظؾقفؿ، اكػتوح 

خلدمي افـوس أـثر ممو يؼتك ظذ تعٌئتفؿ وحشدهؿ، اكػتوح  يًعك بف

هدؾف افتعوون ظذ حؾ ادشؽالت وخدمي افؼضويو إشوشقي، ظقض 

وذم مًتقى ثوفٌ  افعؿؾ ظذ تقطقػفو دصؾحي افتـظقؿ وافدظويي فف.

كجتفد ذم اؿساح إحدى تطٌقؼوت هذا ادػفقم اجلديدة مـ خالل حديثـو 

 ادتيريـ مـ افػًود تعووكو وحتوفػو. ظـ مداخؾ افتجووب مع
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 .. اجلبفة الديـقة؟.ماذا بعد 

إظودة " حيتوج افققم إػ "اجلٌفي افديـقي"ن مػفقم إ

بام جيعؾف مًتقظٌو فؾتحقٓت افتل تعرؾفو احلرـي وادجتؿع "كظر

 وادحقط افعودل

  

تًوئؾ ذم شقي اجلديدة افتل كريدهو فؾعالؿي بغ مؽقكوت ادجتؿع إشوإبعود إن 

ـام تقاتر ذم افتصقر وادامرشي احلرـقغ، ـام تطرح ظؾقـو  "اجلٌفي افديـقي"افعؿؼ مػفقم 

حتديو ؾؽريو يؼقم ظذ احلوجي إػ تقشقع آؾوق افـظر ذم هذا ادػفقم مـ افـوحقتغ افـظريي 

 وافعؿؾقي.

 رصقد وتراكم

 أشوشقغ:وؿٌؾ اخلقض ذم هذا ادطؾى، ٓبد مـ افتلـقد ظذ أمريـ 

  أن اجلٌفي افديـقي ـام اشتؼرت ذم ؾؽركو احلرـل ـوكً إحدى تعٌرات ادراجعوت 

 افتصقريي افتل تٌؾقرت ذم شقوق تطقر ظؿؾـو اإلشالمل.

  أهنو ـوكً اشتجوبي فتحدي افكاع افؼقؿل افذي ظرؾتف بالدكو، وافذي حوول 

ؾتـوؾس وافكاع، وفذفؽ ـون جموٓ ف "ادرجعقي اإلشالمقي"بعض أضراؾف أن جيعؾقا مـ 

إثٌوت  "فؽًى رهون  "جموهلو احلققي إويل"ضٌقعقو أن تٌحٌ احلرـي ظـ تقشقع 

، مـ خالل حتديد متقؿعفو ادجتؿعل بغ افػوظؾغ افديـقغ إؿرب، ومـ "افذات
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مـطؾؼ اختقوراهتو افػؽريي وافًقوشقي ـون ضٌقعقو أن تتؿقؿع وؿـ دائرة مو أشؿتف ذم 

 ."اجلٌفي افديـقي"و أدبقوهت

واجلدير بوفذـر أن احلرـي ؿد ـًًٌ ذم هذا افرهون ـًٌو هومو، دمؾً بعض أبعوده 

ذم تدظقؿ خط ادشورـي اإلجيوبقي، ودمووز ادـطؼ افطوئػل ذم اشساتقجقتفو افتـظقؿقي، 

وحتؼقؼ مؽوشى دظقيي مؼدرة ظذ ادًتقى ادجتؿعل ذم ؿضويو اهلقيي وافؼقؿ، ثؿ 

ػرصي ظذ افذيـ يراهـقن ظذ افكاع بغ احلرـي وبوؿل افػوظؾغ افديـقغ مـ تػقيً اف

 ...ظؾامء وضرق صقؾقي وؽرهؿ

 إظادة الـظر دم ادػفوم

بام جيعؾف مًتقظٌو  "إظودة كظر"حيتوج افققم إػ  "اجلٌفي افديـقي"ؽر أن مػفقم 

ر افذي شقًؿح ظؿؾقو فؾتحقٓت افتل تعرؾفو احلرـي وادجتؿع وادحقط افعودل، إم

 بتقشقع ادجول احلققي فعالؿوت احلرـي مع حمقطفو، وهق مو تػروف دواظل ثالث:

يقحل بلن اجلٌفي ختص ؾؼط افػوظؾغ ذم احلؼؾ  "اجلٌفي افديـقي"أن مػفقم  - 2

افديـل بشؽؾ مٌوذ دون شقاهؿ، واحلؼ أن إمر يتعؾؼ بؿختؾػ افػوظؾغ افذيـ 

المقي بوظتٌورهو مـ ثقابً اهلقيي ادغربقي، ومـطؾؼو ذم اإلصالح يـوسون ادرجعقي اإلش

 وافـفقض بلوووع ادجتؿع.

 "جٌفي ٓديـقي"ـام أكف حيقؾ ظذ تؼًقؿ ادجتؿع إػ جٌفتغ، يػسض أن هـوك  - 8

ظريضي تؼتيض حتوفػو ودهو بغ افػوظؾغ ادؽقكغ فؾجٌفي افديـقي، واحلؼقؼي أن إمر 

إذ أن افٌعض ممـ يؿؽـ ظـد افتؼًقؿ افًٌقط تصـقػفؿ خورج ، فقس هبذه افصقرة
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اجلٌفي افديـقي، يؿؽـ افتحوفػ معفؿ وآصطػوف إػ جوكٌفؿ ذم خدمي بعض ؿضويو 

وهق إمر افذي خيدم ذم افـفويي مؼوع  ،إمي أو ذم مقاجفي بعض أصـوف افػًود

 اإلصالح.

غ وافدؾوع وافتداؾع افتصـقػل افتحص مـطؼ هقؿـي إػ يمدي اجلٌفي مػفقم أن – 6

ادٌـل ظذ افصػغ ادتاميزيـ.وهق مو يًفؾ ملمقريي أخر ذم ظزل افػوظؾغ افديـقغ 

 وافتخقيػ مـفؿ أو افتحريض ظؾقفؿ.

 من البحث ظن الذات إىل البحث ظن ادشسك

وبوفـظر وافتحؼقؼ يتٌغ أن هذه افدواظل افثالث ٓ يًتقظٌفو افتحقل احلوصؾ ذم 

وؿغ أشوشقغ؛ شقوق خوص يدل ظؾقف اكتؼول احلرـي ذم ـًٌفو ادجتؿعل وافدظقي شق

، ثؿ شقوق ظوم تؽشػف "افٌحٌ ظـ ادشسك"إػ حوفي  "افٌحٌ ظـ افذات"مـ حوفي 

افتحقٓت افتل يعرؾفو ادجتؿع ذم تديـف، وافذي تمذ ظؾقف مقجي افتديـ ادتقاصؾي ذم 

ي اإلشالمقي ؿودرة ظذ اشتقعوهبو وتلضرهو، وأيضو افقشط ادجتؿعل بحقٌ مل تعد احلرـ

كضٍ افقظل ادجتؿعل بوٕمهقي احلضوريي فؼضويو اهلقيي وافؼقؿ وإخالق، وحًؿ 

مقوقع ادرجعقي اإلشالمقي فدى أؽؾى افػوظؾغ افًقوشقغ، بحقٌ مل يعد جموٓ 

 فؾكاع وافتلويؾ.

و كقظقو، وافٌحٌ ظـ جمول إن ادحددات افًوبؼي تتطؾى مـو جفدا ؾؽريو وظؿؾق

أوشع ٓشتقعوب افتحقٓت ادرتٌطي أوٓ بوفؽًى افذي حؼؼتف احلرـي ذم ظالؿتفو مع 
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ثؿ اشتقعوب افتحقٓت افتل يعرؾفو ادحقط  ،ادؽقكوت إشوشقي ذم احلؼؾ افديـل

 ادجتؿعل ادتًؿ بتقؾره فؽثر مـ كؼط آفتؼوء مع ادتيريـ مـ افػًود.

ً ؿد حون فتجديد افـظر ذم مػفقم اجلٌفي افديـقي، مع مو يعـقف ذفؽ وفذفؽ، ؾوفقؿ

مـ اشتصحوب ادؽوشى افتل حتؼؼً مـ خالهلو، وممو جيعؾفو مؼدمي ٓكػتوح أـز ظذ 

الح  ـ وإص إؿومي افدي"مؽقكوت أصؿؾ يؿؽـ افتعوون معفو فتحؼقؼ مؼوع 

 قريتغ؛ز ظذ خالصتغ حم ويي يؿؽـ افسـق ، وذم افـف"ع ادجتؿ

إوػ أكف أصٌح بوإلمؽون دمووز احلديٌ ذم مغرب افققم ظـ جٌفي ديـقي وجٌفي 

جفوت معزوفي ظـ ادحقط  "افالديـقغ"ٓديـقي، حقٌ تٌغ ذم حوٓت ـثرة أن 

ادجتؿعل وأيضو افًقود، وذم ـثر مـ حمطوت افتداؾع افًؾؿل اتضح أهنؿ فقًقا ٓ 

 ،"اإلبوحقغ اجلدد"أو ادعوكديـ مـ "آشتئصوفقغ" جٌفي وٓ تقورا، ؾفؿ بعض بؼويو

واخلالصي افثوكقي تتلشس ظذ حوجي احلرـي إػ تطقير مـظقمي ظالؿوهتو مع ادحقط 

فتعزيز ؿقؿ اإلصالح وافقشطقي وادشورـي، وأيضو فالكخراط افػوظؾ وادقوقظل ذم 

اشتقعوب جؾ افػوظؾغ افؼضويو افؽزى فؾٌـوء ادجتؿعل وافـفضي وافتـؿقي، مـ خالل 

 ادتيريـ مـ افػًود وؿـ حتوفػ جمتؿعل حقل افؼضويو ادشسـي. 
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 أصؽال ومسارات: االكػتاح

فؼد ظرؾً احلرـي اإلشالمقي ذم دمربتفو أصؽوٓ خمتؾػي 

اكػتوح واكػتوح تعٌئي وحشد  ،اكػتوح أشتوذيي واشتعالء :فالكػتوح

 مشورـي وتعوون

إلشالمقي ؿد حًؿً مقوقع آكػتوح ظذ ادجتؿع، إذا ـوكً أؽؾى افتـظقامت ا

وؿطعً مع مـطؼ افعزفي افشعقريي ومـطؼ ادػوصؾي، افذي مل يعد مؼٌقٓ وٓ ممؽـو. 

حتتوج فؾتلمؾ بغقي رصد افتحقٓت احلوصؾي جراء  ؾنن أصؽول آكػتوح ومًوراتف

 . ظؿؾقتل افتلثر وافتلثر ادصوحٌتغ فؽؾ اكػتوح

 

اهلقيي افدظقيي هلذه افتـظقامت، حقٌ أن جمول اصتغوهلو،  ح تػروفو أوٓؾيورة آكػتو 

تؼتيض أن يؽقن خطوهبو خطوبو ظومو ومػتقحو فؾـوس مجقعو، بؽؾ  وضٌقعي رشوفتفو

ٍَب َؤِسَعيَْبَك  ؾئوهتؿ وذائحفؿ، مودام افذي بعٌ هبذه افرشوفي ؿول ظـف تعوػ: َٗ

ََّٗ . ويػروفو ثوكقو تطقر افقاؿع افذي مل " ;8شٌل  " ِزّٝشاِإال َمبفًَّخ ىيَّْبِط َثِشّٞشا 

يعد معف آكعزال ممؽـو حتك بوفـًٌي فؾطقائػ ادـغؾؼي، خوصي ذم طؾ واؿع افثقرة 

 ادعؾقموتقي واكتشور افػضوئقوت، وتعدد مصودر افتؾؼل وتـقظفو.

 

صؽؾ فؼد ظرؾً احلرـي اإلشالمقي ذم دمربتفو أصؽوٓ خمتؾػي فالكػتوح، وـؾ 

يػسض مًورا حمددا. وبوفـظر فتطٌقؼ بعض هذه ادًورات ذم ؾسات تورخيقي شوبؼي بام 

 ؾنكف يؿؽـ إمجوهلو ذم ثالث: ، يشؽؾ مرآة دآٓهتو وظقاؿٌفو
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 :األول: اكػتاح أشتاذية واشتعالء

وفؽـ بؿـطؼ امتالك افصقاب ، وهق تقاصؾ مع افـوس واكػتوح ظذ ادجتؿع كعؿ 

 ؾؼي.و احلؼقؼي ادط

إكف اكػتوح بؿـطؼ افػرؿي افـوجقي، افتل تـػتح ظذ افـوس فتدظقهؿ إػ آفتحوق هبو،  

اكػتوح بؿـطؼ اشتعالئل يامرس إشتوذيي ظذ  وافتًؾقؿ بؿـطؼفو وبلؾؽورهو وبؼـوظوهتو.

أخريـ، ويامرس افقصويي ظؾقفؿ، ويًعك إػ إدخول ـؾ أؾراد ادجتؿع إػ افتـظقؿ، 

آخر بديؾ بؿـطؼ إحلوؿل جيعؾ مـ آشتؼطوب اهلدف افقحقد فالكػتوح،  وإظداد جمتؿع

 ظقض أن يؽقن واحدا مـ كتوئجف. 

 

 الثاين: اكػتاح تعبئة وحشد

وهق اكػتوح ٓ حيرص بوفيورة ظذ إدموج ـؾ ادجتؿع ذم افٌـقي احلرـقي، وٓ 

بلن ذفؽ أمر  يعؿؾ بوٕشوس ظذ إدخول مجقع أؾراده ذم افتـظقؿ أو اجلامظي، ويًؾؿ

وفؽـف يـػتح ظذ افـوس ويتقاصؾ معفؿ، هبدف افتعٌئي واحلشد،  مًتحقؾ وؽر ممؽـ.

 وتًخر اجلامهر ادحشقدة خلدمي افتـظقؿ، وافدظويي فؾجامظي، وافتًقيؼ هلو. 

مـطؼ يطقع اهلؿقم ادشسـي وجيعؾ مـفو ؾرصي خلدمي افتـظقؿ، ظقض أن يؽقن 

و وهذه اهلؿقم. ويتجذ ذفؽ ذم تعومؾ بعض افتـظقامت افتـظقؿ ذم خدمي هذه افؼضوي

مع افؼضقي افػؾًطقـقي حقٌ يتؿ اشتغالل افتعوضػ مع افؼضقي وافتعٌئي هلو، ـقشقؾي 

 فؽًى افتليقد وافقٓء فؾجامظي ظقض أن تؽقن افؼضقي هدؾو ذم حد ذاهتو.
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 :الثالث: اكػتاح مشاركة وتعاون

، وٓ يرى كػًف أؾضؾ مـفؿ أو أن بوفـوس ح مـ يٌتعد ظـ إشوءة افظـوهق اكػتو 

ـْ ٓ يـظر فمخر بعغ افتحؼر وآكتؼوص ويعطل  مـزفتف خر مـ مـزفتفؿ. اكػتوح َم

رأيل صقاب "إوفقيي فؾٌحٌ ظـ جقاكى اخلر ذم أخر فتـؿقتفو. اكػتوح بؿـطؼ 

ن ذم دـفٍ ذم افتعوو ، فقمشس بذفؽ"حيتؿؾ اخلطل ورأي ؽري خطل حيتؿؾ افصقاب

 مـوضؼ آتػوق، وافتامس افعذر ذم مـوضؼ آختالف.

 

اكػتوح ظذ أخر بؿـطؼ افٌحٌ ظـ ادشسك وظـ كؼط آفتؼوء، مـ أجؾ افتؽومؾ 

اكػتوح بؿـطؼ  وافتعوون ظذ حؾ ادشؽالت وادعضالت، وخدمي افؼضويو ادشسـي.

افتػوظؾ وافؼوبؾقي فألخذ افؼاـي جيعؾ مـ افتـظقؿ وشقؾي خلدمي ادجتؿع، ذم إضور مـ 

 .وافعطوء

 

وإـقد أن هذا افشؽؾ مـ آكػتوح يػرض مًورا يممـ بوفتعدديي، ويقشع مـ  

ذم ادؼوبؾ ظـ مـطؼ افتصـقػ  ومـ مػوهقؿ اجلامظي وآكتامء، ويؿتـع "كحـ"دائرة ال

اإلؿصوئل فؾؿجتؿع، أو افتصـقػ افتعٌقي، حقٌ يصر ادعقور ذم كجوح افتـظقؿ هق 

وحؾ مشؽالتف وتٌـل مهقمف وؿضويوه، ومدى اشتػودة  مدى مًومهتف ذم خدمي ادجتؿع

 ادجتؿع واشتػودة إمي مـ أظامل ومٌودرات هذا افتـظقؿ أو تؾؽ اجلامظي.
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جتؿع يشتغؾ ؾقف افتـظقؿ ظذ كؼ ؾؽرة أو ؿقؿي فقحتضـفو اد إن ادطؾقب هق اكػتوح

حيرص ؾقف ظذ إؿـوع افـوس أـثر ممو حيرص ظذ اكػتوح ، ويتٌـوهو وؿـ ؿقؿف إشوشقي

تؾؼقـفؿ واإلمالء ظؾقفؿ، اكػتوح يًعك بف خلدمي افـوس أـثر ممو يؼتك ظذ تعٌئتفؿ 

وحشدهؿ، اكػتوح هدؾف افتعوون ظذ حؾ ادشؽالت وخدمي افؼضويو إشوشقي، ظقض 

 افعؿؾ ظذ تقطقػفو دصؾحي افتـظقؿ وافدظويي فف.
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 ادشاركة دياتوحتاإلشالمقون 

إدارة وتدبر  يتجذ ذم ـقػقيإن افتحدي إشود 

ثـوئقي ادٌدئقي  :افثـوئقوت أو ادػورؿوت افتل تصوحى ظؿؾقي آكػتوح

 تلثرافتلثر أم وثـوئقي افثـوئقي افؽؿ وافؽقػ  وافقاؿعقي

 

ة كقاصؾ حديثـو ظـ حموذير آكػتوح وذم مؼدمتفو مو يـطقي ظؾقف مـ أذى ومـ معوكو

يًتقجٌون افتًؾح بوفصز دقاجفتفام ظؿال بؼقل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾقام 

ادممـ افذي خيوفط افـوس ويصز ظذ أذاهؿ خر مـ " رواه افسمقذي وابـ موجي:

 ."ادممـ افذي ٓ خيوفط افـوس وٓ يصز ظذ أذاهؿ 

 

يي خموفطي افـوس وهق حديٌ يـٌف إػ أمريـ مفؿغ؛ أوهلام افتلـقد ظذ خر

واحلٌ ظؾقفو وتػضقؾفو ظذ ظدم ادخوفطي، وثوكقفام اإلرصود إػ افصز ظذ إذى 

 افـوتٍ ظـ ادخوفطي.

 

ؾام هل أصؽول هذا إذى؟ ومو هل أصؽول هذه ادعوكوة؟ وـقػ يؿؽـ تػودهيو أو 

 دمووزهو؟

وئقوت أو إن افتحدي إشود ذم كظري هق ـقػقي إدارة وتدبر جمؿقظي مـ افثـ

 ادػورؿوت افتل تصوحى ظؿؾقي آكػتوح وادخوفطي، وافتل يؿؽـ إمجوهلو ذم ثالث:
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  ثـائقة ادبدئقة والواقعقة - 

وهل ثـوئقي بغ تصقر افـؿقذج وادثول، وبغ صعقبوت وإـراهوت افتـزيؾ ظذ 

 أرض افقاؿع، افذي ٓ يؽقن دائام مًوظدا.

اشتقعوب ؿوكقن افتدرج، وتـزيؾ ادشوريع ظز ؾؿـ افـوحقي افتصقريي كحتوج، إػ 

مراحؾ، وهـو يؿؽــو اشتحضور كؿقذج حزب افعدافي وافتـؿقي ذم ترـقو، افذي يعؿؾ 

ذم طؾ كظوم ظؾامين متطرف، وهقؿـي ـومؾي فؾؿمشًي افعًؽريي ظذ احلقوة افًقوشقي، 

إلضوحي حيدد فـػًف هدؾو حمددا ومفؿي واوحي، ذم هذه ادرحؾي، وهل فقًً ٓ ا

بوفعؾامكقي، وٓ اشتعودة اخلالؾي افراصدة، بؾ يرـز ظذ هدف افدوفي افعؾامكقي ؽر ادعوديي 

فإلشالم؛ ويعؿؾ ظذ تؼؾقص صالحقوت ادمشًي افعًؽريي فصوفح ادمشًي اددكقي، 

وبعد ذفؽ ؾؾقخس افشعى مـ خالل ممشًوت مـتخٌي وذات صالحقوت أوشع 

 أخرى فإلصالح.  مداخؾ جديدة فؾتغقر وجموٓت

 

ومـ افـوحقي افعؿؾقي كحتوج إػ افقاؿعقي أثـوء افتـزيؾ، ومو تؼتضقف مـ معرؾي بوفقاؿع 

واشتقعوب ٕحؽومف ومؼتضقوتف وإمؽوكوتف، ؾوفقاؿع ٓ يرتػع، وٓ يؿؽـ بوفتويل دموهؾف، 

وج ومـ افقاؿعقي افتل كحت "وذم هذا ادؼوم يؼقل افدـتقر يقشػ افؼروووي حػظف اهلل: 

إػ تثٌقتفو ذم ؾؽركو: أن كقازن بغ ضؿقحـو وإمؽوكوتـو، بغ مو كصٌق إفقف ومو كؼدر ظؾقف، 

 ."ؾال كقرط أكػًـو ذم أمقر مل كعد هلو افعدة، ومل هنلء هلو افقشوئؾ افالزمي 
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وكحتوج أيضو إػ افؼدرة ظذ ابتؽور افٌدائؾ وتـقيعفو، وافتػــ ذم إبداع اخلقورات 

وت ودراشتفو، وآشتعداد فؽؾ آحتامٓت،  ؾ ظذ حك افتقؿع ؿوتعديدهو، وافع

وبذفؽ ؾؼط، يؿؽــو اإلؾالت مـ افقؿقع ذم ملزق ادقاؿػ احلديي، افتل ٓ  وطروؾفو،

ادقاجفي  "؛ وٓ تعرف مـ اخلقورات إٓ "إبقض وإشقد"ترى مـ إفقان إٓ 

 ."فصؿً ادطٌؼ افرؾض افؽومؾ أو ا "، و"افشومؾي أو اخلضقع افتوم 

  ثـائقة الؽم والؽقف  -

خصقصو ذم مقوقع اإلشتقعوب افتـظقؿل فألظضوء اجلدد حقٌ كجد هقؿـي 

فثـوئقي تشديد افؼوط وجعؾفو بؿقاصػوت افـؿقذج ادثويل أوختػقػفو إػ أدكك مًتقى، 

ون بودؼوع وآفتزام بف وافعؿؾ ظذ حتؼقؼف  ك مـ اإليؿ و ذم احلد إدك وجعؾف

 .تـزيؾفو

 

ؾنذا ـون افسـقز ذم افؼوط ورؾع شؼػفو، يضؿـ تـظقام أـثر اكًجومو وأـثر ؾوظؾقي  

وجوهزيي وإذا ـون افؽقػ ادرـزهق آختقور ادـوشى درحؾي افـشلة وفعفد ادحووـ 

ؾنن إمر يصٌح ؽر ـوف ذم مراحؾ اإلكػتوح ظذ ، ادغؾؼي و فزمـ ادحـ وآبتالءات

ؾػل  طالق ذم تـزيؾ ادؼوع وذم مرحؾي تقشقع ادجول احلققي فؾتـظقؿ.ادجتؿع واإلك

افظروف افعوديي وذم زمـ افقوقح وآكػتوح وادخوفطي وادشورـي، أو زمـ افتعريػ 

بودؼوع وتـزيؾف، ؾنن افتحدي آكداك هق حجؿ حضقر رشوفي افتـظقؿ ذم افقاؿع ومدى 

ور ظذ افعؿؾ داخؾ افتـظقؿ وحتصقـف، اشتجوبتف ٓكتظورات ادجتؿع، وفقس آؿتص
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وادثول افٌورز هـو هق اكتشور احلجوب وافذي ـون يؼدم ذم افًوبؼ ـؿمذ ظـ تقشع 

افتـظقؿ وهق أن ممذ ظـ اكتشور افتديـ ذم ادجتؿع، وإن ـون ؾقف بعض افتخػقػ 

تمـد افذي يٌؼك مطؾقبو ترصقده، حقٌ تزز هـو ثـوئقي افتقازي بغ افؽؿ وافؽقػ، و

 بوفتويل ظذ أن افتؼدم ذم افؽقػ يـٌغل أن يؽقن متقازيو مع افتؼدم ذم افؽؿ.

 

إن ادخوفطي اإلجيوبقي، وافعؿؾ بؿٌدأ افؼاـي وافتعوون، وافًعل إػ تـزيؾ ادؼوع 

أي آكػتوح ظذ ذائح واشعي ، احلضوري، تؼتيض تقشقع افؽؿ وحتًغ افؽقػ

ع وافراؽٌغ ذم آكخراط ؾقف، وإن ـوكقا ذم بدايي وؾئوت جديدة مـ ادممـغ بودؼو

ضريؼفؿ وبدايي افتزامفؿ، ـام يؼتيض افٌحٌ ظـ اخلر أيـام ـون، وافعؿؾ ظذ رظويتف 

وتـؿقتف وتزـقتف، وافعؿؾ ظذ آشتػودة مـ ـؾ افطوؿوت، وتعؿقؿ اإلشتػودة ظذ 

افصالح اجلؿقع، وؾتح افٌوب ذم وجف ـؾ راؽى ذم ظؿؾ اخلر وبوحٌ ظـ 

واإلصالح، وفؽـ مع ذفؽ ـؾف وؿٌؾف وجى آشتعداد ٓشتؼٌوهلؿ وتقؾر افٌـقوت 

افالزمي وافػضوءات ادـوشٌي وادحووـ ادػتقحي وافزامٍ ادتخصصي فتؾٌقي اكتظوراهتؿ 

وتلضرهؿ وصؼؾ مقاهٌفؿ، وافؽػقؾي بنذاـفؿ وحتػقز اكخراضفؿ ذم مـظقمي افسبقي 

تؼقيؿ، ذم أؾؼ حتؿقؾفؿ ادًموفقي وتًؾقؿفؿ ادشعؾ ومحؾفؿ وافتؽقيـ وافتزـقي واف

 فرايي ادؼوع.

 ر والتلثتلثرثـائقة ال  -
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وهل ثـوئقي تقاجف ـؾ مـ يـػتح ظذ ادجتؿع حقٌ جيد كػًف بغ إجيوبقي افعؿؾ ذم  

وبغ حمذور افذوبون ؾقف وافتطٌقع معف وآشتًالم ، طؾ افقاؿع هبدف تغقره وإصالحف

فؽ بحؽؿ افعالؿي افتػوظؾقي مع ادحقط، وافتل تمثر ذم آدموهغ، ؾؽام أن افقاؿع فف، وذ

أو ادحقط يتلثر بوفػوظؾغ ؾقف، ؾنن همٓء افػوظؾغ بدورهؿ واؿعقن ٓ حموفي حتً 

تلثره، ٕهنؿ يعؿؾقن ذم طروؾف، وحتً شؼػف، وذم طؾ ذوضف. ومـ ثؿ ؾوفتلثر 

ؾي جيى أن تـصى حقل ضٌقعي افتؽقػ وافتـزيؾ هؾ وافتلثر حوصؾ ٓ حموفي، وادػوو

 هق إرادي وؿوصد أم ؾؼط اشتًالمل وظوجز.

 

فذا وجى آكتٌوه واحلذر مـ افتؽقػ آشتًالمل افذي يـتفل بػؼدان   

افٌقصؾي، وافًؼقط أموم امتحوكوت افضغقط واإلـراهوت واإلؽراءات، و افتحقل ظـ 

افقاؿع وإصالح ادجتؿع ومؼوومي افػًود، إػ إهداف ادًطرة وادتؿثؾي ذم تغقر 

افؼٌقل هبذا افقاؿع وافذوبون ؾقف وآشتًالم فؼوضف وافتطٌقع معف، مـ خالل افعؿؾ 

 بلدواتف، وادامرشي بلشوفقٌف، وافًؽقت ظذ ؾًوده.

ؾنذا أصٌح أبـوء احلرـي اإلشالمقي ذم اجلومعي أو ذم احلزب افًقود أو ذم افـؼوبي 

و ؽرهو مـ واجفوت افعؿؾ وافدظقة يؼٌؾقن ويطٌعقن مع ادامرشوت اخلوضئي افعامفقي أ

افتل جيدوهنو شوئدة ذم هوتف ادجوٓت، وإذا مل حيوؾظقا ظذ رشوفقتفؿ وظذ مصداؿقتفؿ 

وصػوؾقتفؿ وكزاهتفؿ، ؾنكـو فـ كجد فذفؽ وصػو إٓ أهنو هزيؿي ذم معرـي اإلصالح، 

 فطي.ورشقب ذم امتحون آكػتوح وادخو
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فذا وجى اإلظداد وآشتعداد فذفؽ ؿٌؾ اإلؿدام ظذ هذه إظامل وأثـوءهو 

وبعدهو، شقاء مـ افـوحقي افـػًقي وافسبقيي، أومـ خالل تقؿع افتعرض فإلـراهوت 

واإلؽراءات، وتقؿع احتامٓت افًؼقط ذم إخطوء أو آكحراؾوت، ومـ َثؿَّ افعؿؾ 

آشتٌوؿقي افؽػقؾي بحاميي إؾراد وافتـظقؿ مـفو، مع ظذ اختوذ اإلجراءات افقؿوئقي و

احلرص ظذ اصطحوب افٌعد افسبقي وافدظقي، ظذ ضقل ادًرة وذم ـؾ ادًتقيوت، 

واحلرص ظذ ادتوبعي وادصوحٌي دعوجلي إظراض اجلوكٌقي ذم حول وؿقظفو، وووع 

 ادًوضر افؽػقؾي بتؼقيؿفو.

الم فؾقاؿع وهذا احلذر مـ افذوبون ؾقف، ٓ يـٌغل إٓ أن هذا آحتقوط مـ آشتً

أن يتحقل إػ حوجز كػز يؿـع أي إمؽوكقي فؾتػؽر افعؼالين، ومقازكي إمقر وتؼدير 

كتوئجفو ومآٓهتو، وٓ أن يؼػ ظوئؼو أموم افتعوضل بوحلؽؿي وادروكي ادطؾقبي مع افقاؿع، 

آراء أو اجتفودات أو مقاؿػ وٓ أن يصٌح ذريعي فؾتصؾى واجلؿقد وافتحجر ظذ 

بعقـفو وفق تٌغ أهنو مرجقحي، بحجي ظدم آشتًالم فؾقاؿع وظدم افروقخ فف، وٓ 

 أن يتحقل إػ هوجس يعقؼ ظؿؾقي افتؽقػ ادطؾقبي مع افقاؿع بشؽؾفو اإلرادي. 

مثول ذفؽ افٌوئع افذي ذهى فؾًقق وصغؾف افشوؽؾ هق  وفتؼريى افصقرة كًقق

حقؾ ادحتوفغ، بعد أن أومهف أحدهؿ أن ظالمي ادحتوفغ تتجذ ذم ـقػقي افـجوة مـ 

وأصٌح ـؾام شلفف مشس ظـ ثؿـ ، تؽرار افًمال ظـ افثؿـ ؿٌؾ افًمال ظـ افٌضوظي

افًؾعي، يرؾض افتعومؾ معف خشقي أن يؽقن افًوئؾ حمتوٓ، وهؽذا ؿه افققم ـؾف 

كوشقو أن افشوضر ذم افًقق هق حذرا ؾطـو راؾضو فالشتًالم، بؾ ؾرحو بؿًتقى يؼظتف 
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افذي يًعك فٌقع أـز ؿًط مـ شؾعتف ذم مراظوة فقاؿع هذا افًقق وإمؽوكقوت افربح 

 ؾقف.

ؾوفػوظؾ ادتٌك يـظر بعقدا، ويدرس واؿعف، ويتعرف ظذ افقشط افذي يتحرك 

مـ أيـ يٌدأ  ؾقف، وُيَؼدر بعد ذفؽ ظقاؿى إمقر وكتوئجفو ومآٓهتو، وحيدد بوفضٌط

ـِِف، ؾال يتحرك بعشقائقي  أيـ جيى أن يؼػ،و وـقػ يرتى أوفقيوتف وإشساتقجقي حَترُّ

وٓ يدخؾ ذم معرـي يعؾؿ مًٌؼو أهنو  متفقرة ذم حؼؾ جيفؾف، ؿد يؽقن مؾقئو بوٕفغوم،

ٍَ ذوُضُف، وٓ  ؿٌَؾ أنْ  خوهة، وٓ يػقت ؾرصي يراهو شوكحي، وٓ يًتعجُؾ أمراً  تـض

ؾال يؽقن صؾٌو حتك  ن وؿُتُف، ؾتؽقن بذفؽ جؾ خطقاتف حمًقبي،يتلخُر ظـ أمر ؿد حو

ُيْؽن وٓ َفقِّـًو حتك ُيْعك، بؾ ظؾقف أن يتعرف جقدا ظذ ادعودفي، وظذ ضرق حؾفو، وٓ 

ؿ افتحديوت  ي، وحج ؿ افػرص ادتوح رة حلج ي متٌص وء ظذ دراش يتلتك ذفؽ إٓ بـ

افذاتقي، ثؿ مقازكي إمقر ودراشي ادآٓت واإلـراهوت، وحجؿ اإلمؽوكوت وافؼدرات 

  وافـتوئٍ، وأخرا اختوذ ادقؿػ ادـوشى ذم إضور افٌدائؾ ادؿؽـي واخلقورات ادتوحي.

ذفؽ إذا هق افتؽقػ اإلرادي افؼوصد، افذي ُيٌـَل ظذ رؤيي متٌكة، حتك إذا مو دظتف 

و وٓ جموكقو وٓ متنظو افيورة فٌعض آختقورات ادػضقفي، ٓ يؽقن إمر ظشقائق

حتً افضغط واإلـراه، بؾ يؽقن وؿـ اشساتقجقي واوحي ومدروشي. وإذا أؿدم ظذ 

بؾ يؽقن ذفؽ بـوء ظذ وظل ، أمر أو أحجؿ ظـ آخر، ٓ يػعؾ ذفؽ بشؽؾ اشتًالمل

توم بف وبؿؽوكتف وترتقٌف ذم خورضي افطريؼ افتل رشؿفو أو إوفقيوت وإهداف افتل 

 شطرهو.
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 ايا الػساد والتحالف ادطؾوبضح

وجف فؽؾ افػوظؾغ، وضؾى مـ  "كداء افعػي وافؽرامي" 

ادتيريـ مـ صققع افػًود إخالؿل وتدهقر ؿقؿ ادقاضـي، ـؾ 

 افتعوون وافتـًقؼ وأخذ ادٌودرة.

 

ٓ يؿؽـ ٕي جمتؿع أن يـجح ذم ـًى رهون افـفضي وافتـؿقي مـ كوؾؾي افؼقل أكف 

البحث ظن ػوظؾقن ؾقف بـؽران افذات افتـظقؿقي واحلزبقي، وادًومهي ذم إٓ إذا اتًؿ اف

 وتطقيره خدمي فؾؿجتؿع وفتطؾعوتف افؽٌرة. ادشسك

 جتاوز مـطق التصـقف

إن هذا افتقجف يًتؾزم مـ احلرـي اإلشالمقي أن تـتؼؾ مـ آكػتوح افذايت افذي 

شورـل ادًوهؿ ذم إضور ؿضويو يؼتك ظذ اخلروج مـ حوفي افعزفي، إػ آكػتوح افت

 جمتؿعقي مشسـي.

ثـوئقوت "وهذا ادـطؼ ذم آكػتوح شقًؿح ٓ صؽ بتجووز تؼًقؿ ادجتؿع وؾؼ 

ثـوئقي "تعتؿد ظذ مـطؾؼوت آكتامء افتـظقؿل أو احلزيب، كحق تقجف يؼقم ظذ  "تصـقػقي

ـظر ظـ رؤاه افذي جيعؾ مـ اجلؿقع معـقو بؼضويو افٌؾد ومصوحلف بغض اف "افػعؾ

اإليديقفقجقي، بؾ أـثر مـ ذفؽ أتصقر أن تقجفو ـفذا إن تقؾرت فف ذوط افصدق 

واإلرادة واجلرأة شقـتفل إػ حتوفػوت جمتؿعقي تتصدى فتؾؽ افتحديوت، وهؽذا يصر 

 اإلؾًود.قي يؿقز بغ دظوة اإلصالح ودظوة افتصـقػ ادجتؿعل افًؾقؿ وؾؼ هذه افثـوئ
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 جلؿقعا هتم الػساد قضقة

ومـ ثؿي تتحقل ؿضقي افػًود واإلؾًود إػ ؿضقي جمتؿعقي؛ وأؿصد هـو بوفػًود ـؾ 

مو مـ صلكف أن يعقؼ مًرة اإلصالح بٌالدكو، شقاء أـون ؾًودا شقوشقو أو اؿتصوديو أو 

موفقو أو أخالؿقو أو بقئقو أو ؽره، ومـ أي جفي ـون، ممو يثر ذم ادًتقى آؿتصودي 

ختالٓت تدبر ادول افعوم وذم ادًتقى احلضوري ؿضويو افتخؾػ ؿضويو افرصقة وا

 وافتطٌقع وذم ادًتقى إخالؿل ؿضويو افدظورة وافتػًخ وادخدرات واإلدمون..إفخ. 

وهـو يؿؽـ فؾحرـي اإلشالمقي أن تتطؾع إػ حتوفػوت مع جمؿؾ افػوظؾغ ادـوهضغ 

مثؾ ؿضقي افعـػ ود افـًوء  بـزاهي ومصداؿقي وووقح فؾػًود واإلؾًود، ؾؼضقي

تعـل مجقع افـًوء ادتيرات، وهـو يؿؽـ فؾجؿعقوت افـًوئقي فؾحرـي اإلشالمقي أن 

تؽقن ؾوظؾي ذم افتحوفػ مـ أجؾ ادرأة ادتيرة مـ افعـػ، خوصي إذا ظؾؿـو أن مـ 

 بغ أشٌوبف إشوشقي اكحراف إزواج افـوتٍ ظـ تعوضل اخلؿر وادخدرات.

دموه، ؾنن ؿضقي ؾؾًطغ ومو يرتٌط هبو مـ حتديوت افتطٌقع، جيعؾ مـ وذم كػس آ

أمر افتحوفػ حقهلو مع ادتيريـ مـ افتطٌقع أمر ؽويي ذم إمهقي، وٓ صؽ أن مو يثره 

بوشؿ إموزيغقي مثال يتطؾى افتحوفػ مع إموزيغقغ إحرار  "ادطٌعغ"افققم بعض 

ضقتفؿ وآثور ذفؽ ظذ افدور احلضوري وافثؼوذم ادتيريـ مـ أي صفقـي حمتؿؾي فؼ

 فألموزيغ ذم ؿضويو إمي. 

ـام أن ؿضقي مثؾ ؿضقي آظتداء اجلـز ظذ إضػول، ٓ يؿؽـ أن كربح ؾقفو 

مثال، ادػروض  "مو تؼقًش وفدي"افرهون بودٌودرات اجلزئقي هـو وهـوك، ٕن صعور 
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را خوصو بؿذهى معغ أو تقجف أن يؽقن صعور ـؾ مغريب ذي ـرامي، وفقس صعو

إيديقفقجل حمدد، وظذ ادفتؿغ مـ أبـوء احلرـي اإلشالمقي بؼضويو افطػؾ آكخراط 

 افؼقي ذم تػغقؾ مثؾ هذه ادٌودرات.

وكػس إمر يؿؽـ ؿقفف حقل ؿضويو افدظورة واإلدمون وادخدرات، بتـقيع 

قاهر تًتفدف مجقع افؼائح افتحوفػ ذم مقاجفتفو، ٕن أؾوت افتل تًٌٌفو هذه افظ

آجتامظقي ويؼع ذم حٌوهلو صٌوب مـ خمتؾػ إوشوط وافػئوت. ويؽقن ادتيرون ذم 

هنويي ادطوف هؿ أبوء وإمفوت مـ خمتؾػ آدموهوت أـوكً حزبقي أم مجعقيي أو 

وإمثؾي ـثرة حقل جموٓت افتحوفػ ود افػًود ومـ  إشالمقي أو ظؾامكقي وهؽذا.

صؾحي ادتيريـ مـف، وافتل تظفر ذم افعؿؼ أن افتحوفػ يتطؾى افٌحٌ ظـ أجؾ م

ظـوس آفتؼوء مع أخر، وأيضو آتػوق حقل افؼضقي ادجتؿعقي وفقس حقل 

إروقي اإليديقفقجقي، وهذا افتحوفػ ٓ حيتوح بوفيورة إػ آكطالق مـ ضرح 

 "حمطوت"أو  "ـيؾضوءات مشس"شمال اإلضور بؾ حيتوج بوٕشوس إػ خؾؼ 

 فالفتؼوء. "مـوشٌوت"و

 كداء تـبقه ال كداء توطقف

وذم هذا افصدد أريد أن أكٌف إػ حموذير ذم هذا آدموه، إذ ٓ يؿؽـ ٕي حتوفػ 

جمتؿعل أن يتلشس ظذ أروقي صؾٌي وأن تؽقن فف ثامره ذم ادجتؿع، إٓ إذا دمووز ظؼؾقي 

ي ذم تقطقػ كتوئٍ افعؿؾ ادشسك ذم شقوق افرؽٌي ذم اهلقؿـي ظذ افتحوفػ أو افرؽٌ

ساع تـظقؿل أو حزيب، ؾقؿػي ؾؾًطغ مثال أشوشفو هق افتحوفػ ود افعدوان 
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افتحوفػ، وفقس تػوظال شقوشقو مع ؿضويو  "شٌى كزول"وافتطٌقع، ؾفل تشؽؾ 

 افتـظقؿ ادًوهؿ ذم افتحوفػ.

مل تعتزه ذم  "يكداء افعػي وافؽرام"ؾحقـام أصدرت حرـي افتقحقد واإلصالح 

افعؾامء وافدظوة وإػ اإلظالمقغ وافًقوشقغ كداء خوصو بجفي مو، بؾ وجفتف إػ إصؾ 

بجؿقع مشورهبؿ، وإػ خمتؾػ افػوظؾغ ادفتؿغ بؼضقي افعػي ـؼضقي جمتؿعقي مشسـي 

الؿل  ققع افػًود إخ ـ مـ ص هتؿ ادجتؿع بلـؿؾف، وضؾًٌ مـ ـؾ ادتيري

 دقاضـي، افتعوون وافتـًقؼ وأخذ ادٌودرة.قر ؿقؿ ا وتده

وإمجوٓ أظتؼد أن هـوك حتديوت جمتؿعقي تػرض ظذ احلرـي اإلشالمقي آكخراط ذم 

حتوفػوت ظؿقؼي حقل ؿضويو افٌؾد إشوشقي مع ذوي اإلرادة احلًـي وافـزاهي ادطؾقبي، 

خالؿقي إػ ذظقي وهق مو شقًفؿ بوكتؼول افػوظؾغ مـ ذظقي ادصداؿقي افػؽريي وإ

وهق مو يتطؾى ذم افعؿؼ  ،اإلكجوز، ومـ احلوجي فالكػتوح افذايت إػ آكػتوح افتشورـل

أن تتجف احلرـي إػ ؾتح حقار وضـل مع خمتؾػ افػعوفقوت ادجتؿعقي وافـخى افقضـقي 

 حقل خمتؾػ افتحديوت.
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جول احلرـل اإلشالمل، بوإلووؾي إػ تطرح حتديوت آكػتوح ذم اد

تطقير افعالؿي مع افػوظؾغ افديـقغ مـ خالل تقشقع دائرة افـحـ 

مع وحويو افػًود مـ  افتحوفػوتعؿقؼ دٓفي وهقيي اجلٌفي افديـقي، و

 خالل افتػؽر ذم افؼضويو ادشسـي.

تطرح هذه ادًتقيوت مـ جفي أخرى، افتػؽر ذم مـطؾؼوت جديدة 

ؾ مع أخر، وكؼصد بؤخر هـو تؾؽؿ ادؽقكوت افتل تشتغؾ مـ فؾتػوظ

خورج ادرجعقي افديـقي، أو تعتؿد تلويال ظؾامكقو فؾديـ وتطرحف 

ـنصؽوفقي ؾرديي، أو ادؽقكوت افتل تًتٌدل بودرجعقي اإلشالمقي مرجعقي 

ـقكقي تعع مـ صلن ادقاثقؼ افدوفقي ظذ حًوب اخلصقصقي افثؼوؾقي 

 ادحؾقي.

ام هنتؿ وؿـ مػفقم أخر، بتقورات ادـوؾًي افكاظقي، ـ

وبوفـزوظوت آشتئصوفقي افتل ٓ تؽتػل برؾض افديـ بوظتٌوره مرجعقي 

اؿتالع "ذم افػعؾ افتورخيل، بؾ تتعدى ذفؽ إػ بذل اجلفد مـ أجؾ 

 . "لافعؿؾ اإلشالم جذور
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 الؼقم اإلكساكقة بني ادامكعة واهلقؿـة 

ػ أن تًتقظى كخٌتـو افػؽريي وافًقوشقي أمهقي مـ بوب أو       

ادـظقر افذي يؼقم ظذ ؾؽرة افؼقؿ اإلكًوكقي ادشسـي بدٓ ظـ 

 افؼقل بؽقكقي افؼقؿ ومرـزيي افغرب

 

ـون حضقري إلفؼوء مداخؾي ذم شقوق كدوة ظؾؿقي كظؿتفو مجعقي ادًتؼٌؾ بنيطوفقو 

"افؼقؿ اإلكًوكقي ادشسـي"حقل مقوقع 
(

1
)
ٌي ؾؽريي هومي فؾـظر ذم إصؽوفقي افؼقؿ مـوش 

ذم بعدهو اإلكًوين، إذ صدين اختقور ادـظؿغ هلذا افعـقان، بدٓ مـ احلديٌ مثال ظـ 

 افؼقؿ افؽقكقي.

افؼقؿ "فؼد ـوكً افـدوة مـوشٌي فطرح إصؽوفقي أشوشقي، تتعؾؼ بوفتؿققز بغ مؼقفي 

حتقؾ إوػ ظذ افؼقؿ إصؾقي افتل ، حقٌ "افؼقؿ افؽقكقي"ومؼقفي  "اإلكًوكقي ادشسـي

هلو افؼدرة ظذ آشتؿرار وادامكعي وافصؿقد، ذم حغ حتقؾ ادؼقفي افثوكقي ظذ ادرـزيي 

افغربقي افؼوئؿي ظذ افػرض واهلقؿـي اكطالؿو مـ آفقوت متعددة، فعؾ أبرزهو آفقي ادقاثقؼ 

تجووز ادرجعقوت افثؼوؾقي افدوفقي، افتل يراد هلو أن تشؽؾ مرجعقي ـقكقي جديدة ت

 فؾؿجتؿعوت.

 فؾسػة التـوع الثؼادم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1;02/08/800كظؿً افـدوة بتوريخ:  - ( (  
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واحلوصؾ أن ادجتؿعوت افغربقي ذاهتو افتل يراد تعؿقؿ ؿقؿفو وجعؾفو ـقكقي ظز 

خمتؾػ آفقوت اهلقؿـي وافػرض، ٓ تـدرج وؿـ شقوق ؿقؿل واحد، بؾ كجد تػووتو 

فتعٌر ظـ ادشسك اإلكًوين، جقهريو بغ ؿقؿفو إصؾقي بام هل ؿقؿ ؿوبؾي فؾتحقل كحق ا

 وافؼقؿ اجلديدة افتل يتؿ افتعٌر ظـفو مـ خالل افؼقاكغ وافتؼيعوت.

إن ؾؽرة افتعدد افثؼوذم وافتـقع مـ داخؾ كػس افـؿقذج احلضوري، دمد براهقـفو ذم 

 –افعديد مـ افدراشوت افتل أكتجً ذم افغرب حقل ادًلفي افؼقؿقي، ؾنذا اشتحيكو 

افؼقؿ "ذم ـتوبف ظـ  Pierre Bréchonمو ـتٌف  -دثول ٓ احلك ا شٌقؾ ظذ

، وهق يعؼد مؼوركوت بغ بؾدان أوربو ؾقام يتعؾؼ بوفؼقؿ افديـقي، شـجده يمـد "افػركًقي

شـي مـ احلؽؿ افشققظل ادتعورض مع  80ظذ أن دوفي مثؾ بقفقكقو افؽوثقفقؽقي وبعد 

 ئام.افديـ ؾنن افتشٌٌ بوفؼقؿ افديـقي بؼل ؿو

 االظتبار اإلكساين يؿـع اإلجفاض دم الغرب

ومـ ؿدر اهلل ظز وجؾ، أكف ؿٌؾ يقم واحد مـ مقظد ادحورضة ؿرأت مؼوٓ بجريدة 

حقل ؿضقي اإلجفوض ذم إيطوفقو، يعزز افػؽرة افتل كحـ بصدد تطقيرهو،  "فق ؾقؽورو"

إلجفوض ذم شـي مـ افعؿؾ بؼوكقن يٌقح ا 60حقٌ يٌغ ـوتى ادؼول ـقػ أكف بعد 

(، تٌغ أن آمتـوع ظـ اإلجفوض أـثر حتصقـو ;:>2إيطوفقو )صدر حتديدا ذم موي 

 :فؼقؿي احلقوة بام هل ؿقؿي دمتؿع ظؾقفو ـؾ اإلكًوكقي، وهق مو يتلـد مـ خالل امتـوع 

 أضٌوء إيطوفقغ مـ ـؾ ظؼة أضٌوء ظـ افؼقوم بعؿؾقوت اإلجفوض. 
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ي افتل تؽشػ ظـ تؽقن اجلـغ ذم بطـ أمف دؾع إػ ـام أن افتؼدم ذم إجفزة افعؾؿق

تغؾقى اظتٌورات اإلكًوكقي فدى افـًوء وادؿرووت ظذ اظتٌورات احلؼقق افػرديي افتل 

 حًى –تؽرس مـطؼ إكوكقي وافتؿرـز حقل افذات، وهؽذا ؾؼد صفدت إيطوفقو 

بحقٌ اكتؼؾ  بوإلجفوض، ؿؿـ افؾقايت افـًوء معدل ذم مفام تراجعو – ادؼول ـوتى

 أفػ ؾؼط ذم افقؿً افراهـ. :28شـي إػ  60أفػ ؿٌؾ حقايل  868ادعدل افعوم مـ 

وهق مو يٌغ بلن افؼقؿ إصؾقي هلو افؼدرة ظذ ادامكعي افتل تتجووز مـطؼ اهلقؿـي 

وافػرض بام ذم ذفؽ افػرض افذي يامرس بوفؼوكقن، بام ٓ يـًجؿ مع افؼقؿ ادتجذرة ذم 

 خصقصقتف افثؼوؾقي.ادجتؿع ووؿـ 

 ! تركقا إذ ترفض أتاتورك

مثول آخر هيؿ إحدى بؾدان افعومل اإلشالمل، ويتعؾؼ إمر بسـقو افتل مل تًتًؾؿ 

شـي مـ حمووٓت ؾرض هذه افؼقؿ وإفغوء ـؾ مو  0;فؾؼقؿ افعؾامكقي إتوتقرـقي، ؾٌعد 

، ـون آكحقوز فؾؼقؿ فف صؾي بوفؼقؿ اإلشالمقي ذم افـظوم افتؼيعل وادمشًويت وؽره

فقعز بذفؽ ظـ مرجعقتف  اإلشالمقي بؿجرد أن أظطل فؾشعى احلؼ ذم آختقور،

 إصؾقي.

ممو يتضح معف أن افؼقؿ إصؾقي تٌؼك حموؾظي ظذ دمذرهو ومموكعتفو واشتؿراريتفو، 

 ٓت افتحقيؾ وآشتٌدال. وبوفرؽؿ مـ ـؾ حمو

قدي وادػرووي ظز آفقوت ادقاثقؼ افدوفقي مل وظذ اجلؿؾي، ؾنذا ـون خقور افؼقؿ ادع

يـجح ذم اشتٌدال اهلقيوت وافؼقؿ ظذ ادًتقى افثؼوذم واحلضوري افعودل، بوفـظر إػ 
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افصالبي احلضوريي افتل تتؿتع هبو افؼقؿ إصؾقي افتل تراـؿً ظز مراحؾ تورخيقي 

شتؿرار، ؾنكف مـ بوب أوػ وحضوريي ـٌرة امتؾؽً مـ خالهلو افؼدرة ظذ ادامكعي وآ

أن تًتقظى كخٌتـو افػؽريي وافًقوشقي أمهقي ادـظقر افذي يؼقم ظذ ؾؽرة افؼقؿ 

اإلكًوكقي ادشسـي بدٓ ظـ افؼقل بؽقكقي افؼقؿ ومرـزيي افغرب ذم ذفؽ، خوصي وأن 

ظذ اإلشالم بوظتٌوره رشوفي فؾعودغ ؿد أؿر افٌعد اإلكًوين ذم بـوء افؼقؿ فؽقكف ؿوئام 

افػطرة، بحقٌ أن ؿقؿ افعدل وافصدق وافقؾوء ؿقؿ إكًوكقي حمؿقدة فدى اجلؿقع، وذم 

ادؼوبؾ ؾنن ؿقؿ افظؾؿ وافؽذب وافتدفقس هل ؿقؿ مًتؼٌحي ومذمقمي ظـد ـؾ افـوس، 

ـام أؿر اإلشالم افٌعد افتعورذم ذم افعالؿي بغ افثؼوؾوت وإؿقام ادمشس ظذ ادشسك 

َُٗؤَّثٚ : عوػاإلكًوين حقٌ ؿول ت َٖب اىَّْبُط ِإَّّب َخَيْقَْبُمٌ ِِّ َرَمٍش  َٝب َؤُّٝ

 َٔ ٌِ ِإَُّ اىيَّ ِٔ َؤْرَقبُم ٌِ ِعَْذ اىيَّ ََٗقَجبِئَو ِىَزَعبَسُف٘ا ِإَُّ َؤْمَشٍَُن ٌِ ُشُع٘ثًب  ََٗجَعْيَْبُم

ٌْ َخِجْٞش   .26 احلجرات َعِيٞ
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 وتوطقف ادواثقق الدولقة "اإلباحقون اجلدد" 

واحلؼقؼي افًوضعي هل أن ـثرا مـ ادقاثقؼ افدوفقي ترتٌط        

بًقوق افعقدي واشساتقجقوهتو افؼوئؿي ظذ تعؿقؿ معوير افؼقي 

 .افضعقػ فو ظذؾروو ،وؿقؿف

 

 ومو يًؿقكف "ادقاثقؼ افدوفقي"ذم ـثر مـ احلوٓت  "اإلبوحققن اجلدد"يقطػ 

آجتامع افقضـل  "أصقل"روج ظـ فتزير حتريضفؿ ظذ اخل "افؼقؿ افؽقكقي"

 افعؼد آجتامظل ادمشس مـذ مئوت افًـغ ظذ ادرجعقي اإلشالمقي. "مرجعقي"و

 ! الـصوص ادؼدشة اجلديدة

، "افتؼديس"إػ مؼوم  "ادقاثقؼ افدوفقي"وادالحظ أن همٓء ؿد ارتؼقا بخطوب 

ػرديي تًؿق ظذ افؼقاكغ آتػوؿقوت افدوفقي افتل حتؿل احلريوت اف"ؾفؿ يمـدون أن 

يعؾق  "ديـو"، ؾفذه آتػوؿقوت هبذا ادعـك تصر "افداخؾقي فألمؿ افتل صودؿً ظؾقفو..

وٓ يعذ ظؾقف، ويًتؾزم أن يـخرط ؾقف اجلؿقع وذم افـظوم افذي يضعف بال حتػظ أو 

 تردد.

 

اثقؼ واحلؼقؼي افًوضعي افتل ٓ يريد أن يعسف هبو همٓء هل أن ـثرا مـ ادق

افدوفقي ترتٌط بًقوق افعقدي واشساتقجقوهتو افؼوئؿي ظذ تعؿقؿ معوير افؼقي وؿقؿف، 

ؾفل تعٌر ظـ ؾرض إرادة افؼقي ظذ افضعقػ، وهق مو يتلـد حقـام كجد بعض 
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ـام هق احلول بوفـًٌي فؾقٓيوت ادتحدة إمريؽقي مع  ،يؿتـعقن ظـ افتقؿقع "إؿقيوء"

 "بعض إؿقيوء"ٓحتٌوس احلراري، وحتك إن افتزم بروضقـقل ـققضق حقل ا

بوفتقؿقع ظذ آتػوؿقوت، ؾنهنؿ يسـقن ٕكػًفؿ ـومؾ افصالحقي فعدم تطٌقؼفو أو 

ظـد تطٌقؼفو، ـام يتجذ واوحو ذم آكؼالب افصورخ فػركًو ظذ  "احلضوري"افتؿققز 

ٌوت مـ حؼ افتؿدرس آتػوؿقوت ادتعؾؼي بوحسام احلريوت افػرديي، بؿـعفو ادحج

 ووفقج ادمشًوت افعؿقمقي حتً ذرائع خمتؾػي.

 

وحقـام تؼٌؾ بعض افٌؾدان اإلشالمقي هبذه آتػوؿقوت، ؾنهنو تًتجدي أن يسك هلو 

احلؼ ذم افتحػظ ظذ بعض بـقدهو، وهل ذم ذفؽ دمتفد ذم تؼديؿ ادًقؽوت وافدواظل 

بتؼديؿ تعؾي اخلقف مـ ارتٌوك افـًقٍ  وآظتٌورات افتل تدؾعفو إػ ذفؽ افتحػظ، تورة

 .آجتامظل، وتورة أخرى بوحلديٌ ظـ مراظوة افتؼوفقد

 

فؽـ، إدهك وإمر أن بعض أبـوء جؾدتـو، بؿجرد أن يتؿ إبرام اتػوؿقي دوفقي مو، 

إٓ ويًورظقن بطؾى ادصودؿي ظؾقفو، بوفتزام ـومؾ ؽر مـؼقص، دون حتػظ أو 

 تردد... 

أموم ديـ جديد، ٓ يعؾق ظؾقف ديـ، ؾؽقػ فـو أن كتحػظ أو ظذ إؿؾ أفًـو بوفػعؾ 

 كحوؾظ ظذ بعض ذفؽ افتحػظ ادحتشؿ افذي اكتزظف ممثؾقكو ذم ظؼد هذه آتػوؿقوت؟!

أن كؽقن ـقكقغ أـثر مـ افؽقكقي "وفذفؽ ؾفؿ ٓ جيدون حرجو ذم أن يطؾٌقا مـو 

فقي افتزامو، وٓ كتزحزح ظـفو مفام ـون ، ؾؿطؾقب مـو أن كؾتزم بودعوير افدو"كػًفو

حؼ  "مؾتزمغ"حؼ اإلخالص و "خمؾصغ"افًٌى، حقـفو ؾؼط كؽقن ذم كظرهؿ 
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 "ؿطعقي افثٌقت"، افتل يعتزوهنو "افـصقص ادؼدشي اجلديدة"آفتزام بام تػروف هذه 

ؿؾف مـ دو حت "ؿطعقي افدٓفي"!، وذم كػس أن صدرهو احلداثي افغربقي ادفقؿـي؟ٕن م

ـام أهنؿ يؼرون بال حتػظ بلن تؾؽ افؼقؿ افتل حتؿؾفو  ؟!"متعوفقي"ؿقؿ ـقكقي، شومقي و

آتػوؿقوت افدوفقي ؽر ؿوبؾي فؾتجزيء بغ ؾرائضفو وشــفو ومًتحٌوهتو، إذ ٓ يـٌغل 

 هبذا افديـ اجلديد. "افؽػر"ظـ مـطقؿفو افـيص، وإٓ ؾذفؽ دفقؾ ظذ  "آكحراف"فـو 

 

اإلبوحقغ "ؾ شقػ جديد يًؾط ظذ ادًؾؿغ، ويًتغؾف بعض همٓء إكف بوفػع

ظـدكو فتزير اهنقورهؿ افؼقؿل وادعقوري، وهؿ ذم ذفؽ ؿد يصؾقن إػ درجي  "اجلدد

افتعصى وافتزمً ذم افتعٌر ظـ افتزامفؿ افعؿقؼ بديـفؿ اجلديد افذي اظتؿد ادقاثقؼ 

مـ  "ـؾ"ٌوؿي جمتؿعقي أو أدبقي بتجريؿ ، ؾقطوفٌقن دون أدكك ف"ـتوبو مؼدشو"افدوفقي 

يعتز ادجوهرة بودعصقي اكحراؾو، بؾ ويطوفٌقن بحرمون افـوس مـ حؼفؿ ذم افتعٌر ظـ 

اشتـؽورهؿ ورؾضفؿ دو يروكف خروجو ظـ ؿقاظد افعؼد آجتامظل هلذا ادجتؿع 

 ادًؾؿ.

 التطرف اإلباحي؟

آتػوؿقوت "ي يتخػك وراء افذ "اإلبوحقي اجلديدة"إكـو بوفػعؾ أموم تطرف 

، فرهى هبو أبوء وادعؾؿقن وادحومقن وافعؾامء وؽرهؿ، حقـام يًعك ـؾ "افدوفقي

واحد مـفؿ مـ مقؿعف فقؼقم بقاجٌف ذم افـفل ظـ ادـؽر. ؾفق إرهوب فمبوء ـل ٓ 

أبـوءهؿ، وإرهوب فؾؿحومغ وافؼضوة ـل ٓ يعؿؾقا ظذ  "اكحراف"يتدخؾقا ظـد 
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فؼوكقن ذم حؼ ادجوهريـ بوفػوحشي، وإرهوب فؾعؾامء وافدظوة وأهؾ افعػي ـل تطٌقؼ ا

اإلبوحقي "إكف بوفػعؾ إرهوب  ،ٓ يعزوا ظـ اشتـؽورهؿ فؽؾ افًؾقـوت افتل تًتحؼ

 ."اجلديدة

 

افتل تتدثر ـؾ مرة بوٓتػوؿقوت  "اإلبوحقي اجلديدة"إكـو إذ كعل وكدرك مًوظل 

دموه مو يتفدد وؿرهؿ ادشسك وكظوم  "ؼظي ادغوربيي"افدوفقي وتًتعؿؾفو ذم وجف 

محويي ادرجعقي اإلشالمقي دجتؿعـو  "معرـي"ؿقؿفؿ افديـقي وإخالؿقي، ؾنكـو كعتز أن 

ومؼتضقوهتو هل مًموفقي ادغوربي مجقعو، مـ خالل جفقد وضـقي صودؿي يشسك ؾقفو 

افعػي "، وحتصغ جمتؿع مع ادجوهرة بوفػوحشي "افتطٌقع"اجلؿقع دقاجفي تقور 

 مـ مظوهر افتؿققع واإلؾًود. "وافؽرامي
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 االشتئصال بالوكالة 

يػقت ظذ ادجتؿع ـًى  إن آشتئصول بوفقـوفي

افتل يػسض أهنو حمط إمجوع بحؽؿ وحدة  ه افؽزىرهوكوت ؿضويو

 ادرجعقي وادصر ادشسك

 

مجوع افقضـل ظذ افثقابً ن افقظل افًقود واحلزيب بٌالدكو أوحك مـدرجو ذم اإلإ

افقضـقي وهل اإلشالم وافقحدة افقضـقي وادؾؽقي افدشتقريي، ـام أن ظددا مـ إحزاب 

، ممو أدرـقا أهنؿ معـققن بوفتػوظؾ مع تديـ ادغوربي وظؿقؼ ارتٌوضفؿ بديـفؿ وهقيتفؿ

ي ظذ ظدم ادـوزظي ذم ادرجعقصورت جمؿعي إحزاب افًقوشقي ادغربقي  يعـل أن

 .اإلشالمقي فؾدوفي وادجتؿع

وإذا صور ظدم ادجوهرة بؿعوداة ادرجعقي اإلشالمقي مـ معطقوت ادامرشي احلزبقي 

 ؟ بٌالدكو، ؾليـ يؿؽـ أن كضع بعض افتعٌرات افتل تظفر ظذ خالف ذفؽ هـو وهـوك

هل تعٌرات يٌدو أهنو تًتفدف ذم افعؿؼ إثورة افكاع بغ خمتؾػ مؽقكوت و

وتعتؿد ذم شٌقؾ بؾقغ أهداؾفو مداخؾ خمتؾػي ـوفتخقيػ وافتقطقػ أو  ادجتؿع،

 ."ممورشي آشتئصول بوفقـوفي"وهق مو يؿؽـ أن كصطؾح ظؾقف  ،افتحريض

 ! حتريض وختويف

ٓ متورس إرادهتو تؾؽ بشؽؾ مٌوذ وواوح،  "آشتئصول بوفقـوفي"إن تعٌرات 

قاجفوت افتل ٓ ختدم ادصوفح بؾ تًعك إػ حتريض بعض اجلفوت فؾؼقوم بتؾؽ اد
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افعؾقو فؾؿجتؿع، بحقٌ دمعؾ ؿضويو مثؾ اهلقيي وإخالق واحلريي وافتًومح افديـل أو 

إمـ افداخع وؿقة افدوفي مثور ساع بغ افػوظؾغ إشوشقغ ذم ادجتؿع، شقاء مـ 

جتؿع جفي افتلصقؾ ادرجعل أو مـ جفي افتـوؾس افًقود افعؿع، ممو يػقت ظذ اد

ـًى رهوكوت تؾؽ افؼضويو افتل يػسض أهنو حمط إمجوع بحؽؿ وحدة ادرجعقي وادصر 

 ادشسك.

 

 "احلداثقي " إحزاب - افققم –ٕجؾ ذفؽ مل يعد مًتغربو أن يدظق افٌعض 

 إػ افدظقات ود مػتقحي حرب ذم وافدخقل فؾتؽتؾ "افقًوريي"أو "افتؼدمقي"أو

أن بعض إحزاب افتل ـون يعقل ظؾقفو  كدرك ؾـحـ وإخالق، افعػي

ذم افًوبؼ، فتخقض احلروب بوفقـوفي ظـفؿ، مل تعد مؽسثي هبذا  "آشتئصوفققن"

افتحريض، ٕهنو اكتٌفً إػ ـقهنو اشتـزؾً ذم تؾؽ ادعورك اخلوهة، وأدرـً متلخرة 

وهقيتف  هل مزيد مـ آبتعود ظـ وؿر ادجتؿع ،بلن افـتقجي احلتؿقي فتؾؽ افتقجفوت

 وأخالؿف وؿقؿف.

 ! تسامح االشتئصالقني وحوارهم احلضاري

يظفر أيضو حتً ظٌوءات وؽطوءات أخرى، ؾتورة تتؿ  "آشتئصول بوفقـوفي"إن 

ادـوداة بوشؿ حقار احلضورات بتحقيؾ وزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي إػ وزارة 

، وتورة "ادغوربي ؽر ادًؾؿغ"و "ادغوربي ادًؾؿغ"فألديون ٕجؾ حتريؽ افكاع بغ 

، حتً مًؿك إشٌؼقي ادطؾؼي فؾؿقاثقؼ افدوفقي ظذ "احلريوت افػرديي"يتؿ رؾع فقاء 
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افؼقاكغ افقضـقي، ٕجؾ خؾخؾي مػفقم احلريي ذم افقظل اجلامظل فؾؿغوربي وجعؾف 

 مقوقع ساع بغ افػوظؾغ إشوشقغ ذم ادجتؿع.

دؾعقن إػ آكخراط ذم مٌودرات ظالؿوت افصداؿي وتورة أخرى بوشؿ افتًومح ي

غ ظـ  ادداؾع "إموزيغ إحرار"إموزيغقي اإلهائقؾقي ٕجؾ إثورة افكاع بغ 

ر فـو أكف تقور مـ إموزيغقغ ادتصفقـغ، وهؿ ذم افقاؿع  وت، وبغ مو ؿد يظف ادؼدش

 ؿؾي ؽر معتزة ذم صػقف افتقور إموزيغل افقضـل.

يٌدو أن مـ اكخرضقا ذم ذفؽ ؿد أدرـقا بلن أضروحوهتؿ ودظوواهؿ تؾؽ  فؽـ

، وأهنو مل تصؿد أموم متوشؽ اهلقيي ادغربقي، ـام مل تصؿد ذم "كػخ افريح"ممؾقءة ب

افًوبؼ دظووى احلديٌ بوشؿ افديؿقؿراضقي وبوشؿ ادقاضـي وبوشؿ احلداثي وافتؼدم، ذم 

 في ود ؾوظؾغ أشوشقغ أخريـ.حمووفي ٓحتؽور هذه افؼقؿ وجعؾفو مقج

 ادغرب الؼوي

وإذا ـوكً احلوٓت افًوبؼي دافي ظذ افرؽٌي ذم إثورة افكاع بغ افػوظؾغ 

مو زافً حتوول أن  "آشتئصول بوفقـوفي"إشوشقغ ذم ادجتؿع، ؾنن بعض جفوت 

دمعؾ مـ إحداث إخرة
(

1
)
 ،ضؾرصي فؾتحري "خؾقي بؾعرج"ادتعؾؼي بوفؽشػ ظـ  

 29إذ ؿٌؾ أن يؼقل افؼضوء ـؾؿتف بدأ افٌعض يدق افطٌقل مـ جديد ويًتعقد أجقاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1;06/09/800توريخ ادؼول  - ( (  
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، داظقو افدوفي إػ مراجعي مقؿػفو مـ "فقس ذم افؼـوؾذ أمؾس"موي، ويرؾع صعور 

 احلرـي اإلشالمقي برمتفو وهل مـ ادؽقكوت إشوشقي فؾؿجتؿع ادغريب.

مطقي جديدة فٌؾقغ أهداؾف، كوشقو واوح إذن، أن آشتئصول بوفقـوفي يٌحٌ ظـ 

أو متـوشقو أن احلرـي اإلشالمقي طؾً مـذ تٌـقفو خلقور آظتدال وادشورـي ؾوظال 

إذ فقس بٌالدكو ظوؿؾ يتؿـك أن تؽقن افدوفي وعقػي ذم  ،أشوشقو ذم آشتؼرار ادجتؿعل

 مقاجفي اإلرهوب، حتك يرؾع افٌعض هذا افشعور دقاجفي أخريـ.

افتلـقد ظذ أن اشتؼرار ادجتؿع هق افذي يعطل فؾؿغرب ؿقتف، ؾودغرب  إكـو كجدد

افؼقي هق افذي تقجد ؾقف أجفزة أمـقي ذم مًتقى ظول مـ اجلوهزيي ومـ افقؼظي متؽـفو 

مـ افػعؾ آشتٌوؿل ود ـؾ صٌؽوت افعـػ افتل تًتفدف إبريوء، وادغرب افؼقي 

دتفؿغ ذم مًتقى ظول مـ احسام هق افذي حيرص ظذ أن تؽقن افتحؼقؼوت مع ا

افؽرامي اإلكًوكقي، وادغرب افؼقي هق افذي يتؿتع بؼضوء مًتؼؾ وكزيف حيؿل ادجتؿع 

 وحيػظ حؼقق إؾراد.

 ؟ أين الروح الديؿؼراضقة

ؽر  "وشوئؾ"بؿختؾػ ظٌوءاهتو تًتعؿؾ  "آشتئصول بوفقـوفي"إن ادموهوت 

بروح ديؿقؿراضقي ظوفقي، وجيعؾقا افشعى  ديؿقؿراضقي، وفذفؽ كدظق همٓء فقتحؾقا

ؾقصال فؾحؽؿ ظذ دظوواهؿ تؾؽ، فـعرف هؾ دظقى تغقر وزارة افشمون اإلشالمقي 

إػ وزارة إديون تًومح ديـل، أم متفقد حلؿالت تـصريي هتوجؿ ادغرب مـ ـؾ 

حالل هؾ دظقى احلريوت افػرديي حداثي وتؼدم أم دظقة إػ افتطٌقع مع آكو !،؟جفوتف
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هؾ مٌودرات افصداؿي افصفققكقي إموزيغقي و وتزير فؾشذوذ افػؽري وإخالؿل؟!،

 ! ؟أم هل صفقـي فؾؿًلفي إموزيغقي، تًومح

إن احلرـي اإلشالمقي بؽقهنو ؾوظال أشوشقو ذم ادجتؿع ,تممـ بوفتداؾع افًؾؿل 

ؾفل تـطؾؼ ذم  افديؿقؿراضل، وبوحلقار ادجتؿعل حقل ؿضويو افقضـ ادصريي، وفذفؽ

مع بوؿل افػوظؾغ ذم اإلصالح وافٌـوء، وهق مو جيعؾـو  "اإلشفوم"حرـتفو مـ مـطؾؼ 

 كمـد ظذ خالصتغ:

هل أن إثورة افكاع بغ افػوظؾغ إشوشقغ ذم ادجتؿع فقس ذم مصؾحي  األوىل:

افقضـ، بؾ هق إوعوف إلرادة اإلصالح وتضققع فؾجفقد وهتديد فؾتامشؽ 

 آجتامظل.

 

هل أن مـطؼ افديؿؼراضقي، ومو يرتٌط بف مـ مٌودئ ادًموفقي وافشػوؾقي  الثاكقة:

وآحتؽوم إػ اإلرادة افشعٌقي، يؼتيض أن يٌـل ـؾ ؾوظؾ جمتؿعل حترـف ظذ تؾؽ 

إشس، ؾؿـ ـوكً فف رؤيي خوصي فؾؼقؿ وإخالق ؾام ظؾقف إٓ أن يدخؾ ؽامر 

 حتريض ظذ أحد. ادـوؾًي افؼيػي دون تقـقؾ ٕحد أو 

مـطؼ "وبـوء ظذ اخلالصتغ افًوبؼتغ، كرجق أن يتخذ آشتئصوفققن ظـ 

واؾتعول افكاظوت بغ افػوظؾغ إشوشقغ ذم ادجتؿع، وأن يتحؾقا بوجلرأة  "افتقـقؾ

افؽوؾقي أموم افشعى، فقحدثقا افـوس بقوقح ظـ مؼوظفؿ وظـ أخالؿفؿ وؿقؿفؿ 

ظومفؿ إخالؿل اجلديد؟ ؾفؾ هؿ ؾوظؾقن؟ وظـ افتحريض افتل يدظقن إفقفو، وظـ ك

 هؿ معروقن؟
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  ادـافس الديؿؼراضي وادـافس العدواينبني  

ادجتؿع ادغريب ٓ حيتوج إػ تؽريس مـطؼ افكاع 

ؾوظؾغ ذوي مصداؿقي، وحيتوج دـوؾًغ  يًتحؼوافصدام، بؾ 

ظدواكقغ  أؿقيوء ذؾوء يتؼدمقن بـو كحق ادًتؼٌؾ ٓ إػ وعػوء

 يعقدون بـو إػ ادويض

 

تؽشػ افتجورب افديؿقؿراضقي افـوجحي ذم افعديد مـ دول افعومل، ظـ أن احسام 

أشس افتداول افًؾؿل وادـوؾًي افؼيػي، وآحتؽوم إػ افؼظقي ادجتؿعقي، تًوهؿ ذم 

خؾؼ حراك شقود وجمتؿعل مفؿ، وتعطل معـك فؾػعؾ ادجتؿعل وافتورخيل دختؾػ 

 افتقورات ادتـوؾًي.

 ادـافسة الرشيػة

 وؾس ي ودور افتـ ورب ظـ أمهق ؽ افتجػ تؾ ر مـ ذفؽ، تؽش بؾ أـث

افديؿقؿراضل ذم إدارة افعالؿي بغ افػوظؾغ إشوشقغ ذم ادجتؿع بتقؾر احلد إدكك 

 مـ ؿقاظد ادـوؾًي افؼيػي.

طٌقؼ براجمفو وتـزيؾ إن افتـوؾس افديؿقؿراضل افؼيػ افذي يضؿـ فألؽؾٌقي ت

مؼوظفو، يقؾر فألؿؾقي ؾرصي فتعؿؾ ظذ دمديد دموئفو وتؼقيي ظضدهو، وهق مو جيعؾفو 

ذم ؽـك ظـ اظتامد أيي أشوفقى خموفػي دو تؿ آتػوق ظؾقف مـ ؿقاظد، أو افؾجقء إػ 
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 أشوفقى ظدواكقي أو ؾقؿقي فؾتلثر ظذ ادعودفي افًقوشقي وادجتؿعقي ادعز ظـفو ذم

 اختقورات افشعى افديؿقؿراضقي.

كثر هذه ادؼوركي، وكحـ كتوبع حجؿ آكؽًورات افًقوشقي افتل يعرؾفو ظودـو 

افعريب، حقٌ صورت ادـوؾًي ؽر افؼيػي شقدة ادقؿػ، وأصٌح ديؿقؿراضقق إمس 

ي  ل واإلضالؿق افذيـ ـوكقا يتفؿقن احلرـي اإلشالمقي بوفرجعقي وافتخؾػ افًقوش

 وآكؼالب ظؾقفو. درون ٓئحي مصودري افديؿقؿراضقي صي، يت يافػؽر

حيدث ـؾ هذا ذم افقؿً افذي صورت احلرـي اإلشالمقي ومؼوظفو ادجتؿعل 

إـثر تعٌرا ظـ روح افديؿقؿراضقي ومًؾؽقوهتو، حقٌ أهنو بذفً ٕجؾ ذفؽ جمفقدا 

وافًقود وادجتؿعل، اشتثـوئقو فؾتلصقؾ فؾديؿقؿراضقي ومتثؾفو ذم ؾعؾفو افتـظقؿل 

واكتفً ذم ظدد مـ افتجورب افـوجحي إػ تؼديؿ اجتفود شقود يـودي بوفدوفي اددكقي 

افتل ٓ تتصودم مع افدوفي افؼوئؿي بؾ تًعك إلصالحفو، ـام ضقرت ظالؿوهتو افعومي 

وآشساتقجقي ؾدخؾً ذم حتوفػوت شقوشقي وجمتؿعقي مع خمتؾػ إضراف، واكطؾؼً 

 ظـ مًوظقفو ذم آكػتوح ظذ مجقع مؽقكوت ادجتؿع، ظذ أروقي افؼضويو ذم افتعٌر

ادشسـي ذم اإلصالح ادجتؿعل. وؿد ظزت احلرـي اإلشالمقي مـ خالل هذه 

 آجتفودات ظـ ثؼي ذم اختقورهو، ورصد ذم مقاؿػفو، ومروكي ذم ظالؿوهتو. 

 ! مـافسة ومـافسة

ؿقمو ذم صؽؾ مشورـي شقوشقي متدرجي، ؿد وإذا ـوكً هذه اجلفقد افتل تٌؾقرت ظ

أـًًٌ احلرـي اإلشالمقي ذظقي جمتؿعقي وشقوشقي ذم افعديد مـ افٌؾدان ومؽـتفو مـ 
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مراـؿي كضٍ مفؿ ذم ؾؽرهو آشساتقجل اكطالؿو مـ ـًٌفو افتصقري وافعؿع 

 افًوبؼ، ؾنهنو معـقي بوٓكتٌوه إػ حمظقريـ أشوشقغ: 

ٌغل فؾحرـي اإلشالمقي أن تـتٌف بوشتؿرار إػ افعقامؾ افتل إذ يـ حمظور ذايت: - 1

تتطقر بؿقازاة افؽًى آشساتقجل وادجتؿعل فػعؾفو، حتك ٓ تتحقل تؾؽ افعقامؾ 

إػ ـقابح ذم مًرة افتطقر، وأؿصد أشوشو: شقودة اإلحًوس بوٓضؿئـون فؾـتوئٍ 

 بوفذات.ادرحؾقي، وأيضو آرختوء افذي ؿد يـتٍ ظـ حوفي افعجى 

بؿعـك أكف ذم مًرة افصعقد تؽقن ظقامؾ إؾقل وافًؼقط ؿوئؿي وـومـي، وافتل 

 فضامن افتطقير ادًتؿر دقؽوكقزموت آصتغول. ،حتتوج دجفقد ـٌر مـ افرصد ادٌؽر

إذ ٓبد فؾحرـي اإلشالمقي أن تـتٌف إػ حمددات افًقوق  حمظور موضوظي: - 2

طؼ افتداؾع افذي يًتؾزم وجقد مـوؾًغ فؾؿؼوع ادقوقظل فعؿؾفو وـًٌفو، ؾؿـ

افذي تؼدمف احلرـي اإلشالمقي يػرض ظؾقفو أن تـتٌف إػ ضٌقعي همٓء ادـوؾًغ 

 وأشوفقٌفؿ ادعتؿدة ذم ذفؽ.

 وهـو كجد أكػًـو أموم حوفتغ:

: افتل هلو مـطؼفو اخلوص افؼوئؿ ظذ افـجوح واإلخػوق حالة ادـافسة الرشيػة -

داول، أي أن افصعقد أو إؾقل هق ظٌورة ظـ أضقار ودورات يتٌع بعضفو وظذ افت

بعضو ذم مًور ضقيؾ، وأن أي إخػوق يًتدظل مـ صوحٌف دمديدا وتطقيرا، وؿقة 

اؿساحقي، وؿقودة جديدة، وهذا مو يظفر بشؽؾ جع ذم افديؿؼراضقوت افؽزى، حقٌ 

ـقع وافغـك واحلققيي وافتجدد افتل يؽقن افرابح احلؼقؼل هق افٌؾد، افذي يًتػقد مـ افت

 تقؾرهو ادشوريع ادجتؿعقي ادتـوؾًي. 
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وهل افتل تزز ظـدمو يؽقن ادـوؾس وعقػو وؽر ؿودر  حالة ادـافسة العدواكقة: -

ظذ خقض ادـوؾًي افؼيػي، ؾقؾجل إػ تغققى ؿقاظدهو. وكؼصد بودـوؾس افضعقػ ذم 

ؽ مؼوظو جمتؿعقو، وٓ يتؿتع بلي ووقح، ويٌـل شقوق حديثـو، ادـوؾس افذي ٓ يؿتؾ

ظقامؾ ؿقتف بطريؼي ؽر ذاتقي. وذم هذه احلوفي ؾنن مـطؼ افصدام افعدمل يصٌح حوـام 

فؾتـوؾس، وهيدف ادـوؾس افعدواين مـ خالفف إػ حتؼقؼ كتقجي آكتصور بؿختؾػ 

اه وضرق افطرق وافقشوئؾ وادداخؾ ؽر ادؼوظي، وظقض أن يؼقم بؿراجعي رؤ

اصتغوفف ؾنكف يًتـػذ جفقده وإمؽوكوتف فؾًعل إػ تدمر أخر، وافذي ؿد يـتفل بتدمر 

افذات أيضو. إكف مـطؼ ؾوؿد ٕي أؾؼ مػتقح ممو جيعؾف ذم مجقع احلوٓت وبوٓ ظذ افٌالد 

 وافعٌود.

إن ادـوؾًي افؼيػي مطؾقبي ذم اختقوراتـو اإلصالحقي، ٕهنو ظومؾ تـقع وحراك 

حققيي ختدم تطقر افٌؾد وتؼدمف، وهل فذفؽ حتتوج إػ تضوؾر جفقد اجلؿقع حلاميتفو و

وتؼقيتفو وتشجقعفو. وذم آدموه ادؼوبؾ جيى أن يعؿؾ اجلؿقع ظذ تػودي مو مـ صلكف 

أن هيقئ افظروف فؾؿـوؾًي افعدواكقي بؿـطؼفو افصدامل ـوفتل تشفدهو بعض افٌؾدان 

 عض إصقات افداظقي إفقفو ذم بالدكو أيضو.افعربقي، وافتل بدأت تزز ب

 ! "أكـا وال أحد"

 ،ـطؼ افصدامل فؾؿـوؾًي افعدواكقيأزمي اد كعروفو هـو تٌغ أربع حوٓت تطٌقؼقي

ترصقد افتداؾع ادجتؿعل  تـو ذم ظروفووهتؿ اجلزائر ومك وترـقو ثؿ ادغرب، ؽوي

 وافتؿؽغ دـطؼ ادـوؾًي افديؿؼراضقي بٌالدكو.
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 زائر: اكؼالب ديؿؼراضياجل

آكؼالب ظذ "إن ادثول إبرز هق مو جًدتف احلوفي اجلزائريي، ظـدمو تؿ 

افتل جوءت بػقز احلرـي اإلشالمقي ذم اكتخوبوت بدايوت افتًعقـقوت،  "افديؿؼراضقي

 "افتؽػر افًقود"بشـ محؾي مـ  "ادـوؾًقن افعدواكققن"حقٌ مل يؽتػ ؾقف 

إلشالمقي، بؾ ؾتحقا افٌؾد ظذ إيؼوع مًؾًؾ دمقي ظدمل وآشتئصول فؾحرـي ا

 وٓهنوئل.

وفق ـون هلمٓء رء مـ صجوظي ادـوؾًغ افؼؾوء، فػًحقا ادجول ٓختٌور مؼدرة 

افتجربي اإلشالمقي، ذم افتعوضل مع مشؽالت افٌؾد وتؼديؿ احلؾقل ادـوشٌي هلو، وأتذـر 

احؾ احلًـ افثوين حقـام ظز ظـ رأيف ذم ذم هذا افًقوق ادقؿػ افتورخيل فؾؿؾؽ افر

 رضورة إظطوء افػرصي جلٌفي اإلكؼوذ فتؼدم دمربتفو ويؽقن احلؽؿ ظؾقفو ذم افـفويي.

فؽـ يٌدو أن ادـوؾس افعدواين حمؽقم دومو بؿـطؼ افصدام ادمدي فؾخًورة 

 ."دأكو وٓ أح"ادطؾؼي، دون مراظوة دصؾحي افٌؾد افعؾقو، وهق ذم ذفؽ يرؾع صعور 

 ! مرص: هناية التعددية

وكػس هذا ادـطؼ كشفده افققم ذم مك افتل تعرف حؾؼي جديدة مـ افعدوان ظذ 

حقٌ جلل افـظوم افًقود إػ تػؽقؽ ؿقاظد ادـوؾًي وإفغوء افتعدديي احلزبقي،  ،ادـوؾًغ

مـ ، بتؿؽغ ؿطى واحد يشؽؾف بعض ذوي افـػقذ مـ رجول افًؾطي وادول واإلظالم

 ومقاجفي احلرـي اإلشالمقي. ،قؿـي ظذ احلقوة افًقوشقياهل
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وهذا افؼطى ادتحؽؿ ذم ؿقاظد افؾعٌي بؿك، ٓ يؼٌؾ بؼقاظد ادـوؾًي افؼيػي افتل 

وهق مو برز ممخرا، ظذ  ،تضؿـ فؾحرـي اإلشالمقي أن تعز ظـ تقجفوهتو واختقوراهتو

ورـي حمدودة فإلخقان هومش آكتخوبوت إخرة، حقٌ تدخؾً افًؾطي دـع مش

 ،ادًؾؿغ ذم آكتخوبوت ادحؾقي وظقض افسخقص هلؿ واكتظور كتوئٍ آكتخوبوت

صدرت كتوئٍ إحؽوم افعًؽريي افظودي ذم حؼ مخًي وظؼيـ ؿقوديو حؽؿ ؾقفو ظذ 

كوئى ادرصد افعوم بًٌع شـقات. ورؽؿ ـؾ هذا افعدوان طؾ اإلخقان أـثر اتزاكو 

ؾفؿ مع ادقوقع، ومل يًؼطقا ذم ؾخوخ افكاع وافصدام افذي ٓ خيدم وواؿعقي ذم تعوم

 إٓ خصقم إمي. 

 ! تركقا: هتديد الـؿوذج التـؿوي اجلديد

أمو بوفـًٌي فؾحوفي افسـقي، ورؽؿ أن حزب افعدافي وافتـؿقي افسـل ؿد ـرس 

جوحوت اشتؿراره ذم افًؾطي، بعد أن حصؾ فؾؿرة افثوكقي ظذ ثؼي افشعى ورؽؿ افـ

ذم حؾ و افتل حيؼؼفو هذا احلزب ذم ؿقودة مشوريع افتـؿقي آؿتصوديي وآجتامظقي

إٓ أن بعض آشتئصوفقغ مـ افتقور افعؾامين مل يتقرظقا ذم  ،معضالت افٌالد ادًتعصقي

إصفور ورؿي حؾ هذا احلزب بكف افـظر ظـ افتؽؾػي افتل شتدؾعفو افٌالد، وهق مو 

رة ادطؾؼي افتل حتؽؿ ادـوؾس افعدواين ٓ تعقزه ذم تؼدير ٓ كتوئٍ يعـل أن مـطؼ اخلًو

 صـوديؼ آؿساع، وٓ آظساف بوفـتوئٍ اهلومي افتل حيؼؼفو حزب شقود فػوئدة افٌؾد.
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وهؽذا، كًتخؾص بلن مـطؼ ادـوؾًي افعدواكقي ؿد اكتفك ذم احلوفي اجلزائريي إػ 

كتفك ذم مك إػ اكًداد شقود وجمتؿعل ٓ يعرف أزمي صومؾي ظذ ـوؾي ادًتقيوت، وا

أحد إػ أيـ شقـتفل، وذم ترـقو هيدد بـًػ مو حتؼؼ مـ تـؿقي وتؼدم فؾٌؾد، وذم 

احلوٓت افثالث ؾنكف مـطؼ يقيل ظـويي أـثر فؾحػوظ ظذ ادقؿع وافًؾطي مع ظدم 

بي آشتعداد فؾؿـوؾًي مع إضراف إخرى حتك وإن ـوكً مًومهتفو مطؾق

 ديؿؼراضقو ومجوهريو.
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 ادغرب: هل حيافظ ظذ حالة االشتثـاء؟

؟ هؾ تعؽس كػس افتقجفوت افؼوئؿي ذم افتجورب  فؽـ، موذا ظـ احلوفي ادغربقي

 ؟ وهؾ هل معوؾوة مـ مـطؼ افتـوؾس افعدواين ؟ ؟ أم أهنو تشؽؾ حوفي اشتثـوء ادذـقرة

 

ب مو ؾتئً تعسف بؿٌدأ افتعدديي ذم افقاؿع، كجد أن افتجربي افًقوشقي ذم ادغر

افًقوشقي واحلزبقي، وتعؾـ رؾض مـطؼ احلزب افقحقد، أو احلزب احلوـؿ ممو جعؾ 

 احلقوة افًقوشقي تـٌـل ظذ تقازكوت متعددة إؿطوب. 

ؽر أكـو ذم أوكي إخرة بدأكو كشفد ظقدة جديدة فٌعض افتعٌرات ادـوؿضي هلذه 

احلرـي اإلشالمقي ادًومهي ذم معرـي اإلصالح افقضـل،  آختقورات، مل تؽتػ بـعً

ـام مل تؽتػ بودطوفٌي بوشتئصول افعؿؾ افدظقي، وإكام وصؾ  ،بوإلرهوب وافؽراهقي

إمر بوفٌعض إػ حد افؼقل بلن افصػي افديـقي فؾـظوم ادؾؽل هل جقهر ادشؽؾ. ومـ 

بـًػ إشس افتل بـقً ظؾقفو  تؿ ؾؿقاجفتفؿ فؾحرـي اإلشالمقي متر حتام ظز ادطوفٌي

افدوفي ادغربقي وظذ رأشفو ادرجعقي اإلشالمقي، ؾفؿ ٓ يسددون ذم ذفؽ ٕهنؿ 

 ."إكو وٓ أحد"يشتغؾقن بؿـطؼ 

 

إكـو كعتؼد أن أي مؼوع يـحك شؼػ تػؽره افًقود ذم مقاجفي احلرـوت 

ي، ٕن ادجتؿع ادغريب ٓ اإلشالمقي، هق مؼوع حمدود إؾؼ، وؾوؿد فؾؼظقي افتورخيق

حيتوج إػ تؽريس مـطؼ افكاع وافصدام، بؾ حيتوج إػ ؾوظؾغ ذوي مصداؿقي، وحيتوج 
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دـوؾًغ أؿقيوء ذؾوء يتؼدمقن بـو كحق ادًتؼٌؾ ٓ إػ وعػوء ظدواكقغ يعقدون بـو إػ 

ي ذم ادويض افذي مو زفـو كعوفٍ آثوره وكضؿد جراحوتف. ـام أكف ٓ معـك فؾؿًومه

اإلصالح دون تؼديؿ مقاؿػ وتصقرات واوحي مـ افؼضويو ادجتؿعقي افؽزى، ٕن 

اإلصالح جفد وبذل وظطوء مًتؿر فؽًى ادؼوظقي ادجتؿعقي وفقس إرادة متعوفقي 

 ظـ ادجتؿع وؿضويوه.



 اشتقعاب ومدافعة الرشالقة دم العؿل اإلشالمي:

  

 218 

 حني يممن اإلشالمقون بالتعددية ويؽػر هبا خصومفم 

هلذا ادًتقى ذم افقؿً افذي وصؾ ؾقف اإلشالمققن     

بوٓحتؽوم فؾديؿؼراضقي ، كجد أن ومـ افـضٍ واإليامن بوفتعدديي 

اجلفوت ادـووئي هلؿ ٓزافً تطوفى بؿحوسهتؿ ومطوردهتؿ 

 .وظرؿؾي جفقدهؿ

 

فؼد بؾغً احلرـوت اإلشالمقي مرحؾي متؼدمي وؿدرا ـٌرا مـ افـضٍ ذم افتعومؾ 

ي وآحتؽوم فؾديؿؼراضقي، شقاء ظذ مع ظدد مـ افؼضويو وظذ رأشفو مقوقع افتعددي

مًتقى افػؽر أو ظذ مًتقى ادامرشي، بحقٌ اكتؼؾً مـ مرحؾي افـؼوش حقل ظدد 

مـ اإلصؽوٓت افؽٌرة وادفؿي ذم ادقوقع، مثؾ افعالؿي بغ افشقرى وافديؿؼراضقي، 

قي، إػ ومًلفي احلوـؿقي وافتؼيع، ومًلفي إصقل افغربقي فؾديؿؼراضقي وكشلهتو افقثـ

مراحؾ افتلصقؾ افػؽري دختؾػ جقاكى هذا ادقوقع وادامرشي افعؿؾقي هلذا افـظوم 

افذي اظتزتف جزءا مـ احلؽؿي افتل هل ووفي ادممـ أكك وجدهو ؾفق أحؼ هبو. فؼد 

اظتزت كػًفو أحؼ هبو وأوػ بؿامرشتفو داخؾ تـظقامهتو وداخؾ أجفزهتو، وبوظتامدهو ذم 

تػوظؾي داخؾفو، وذم تدبر آختالف واختوذ افؼرارات، واظتزهتو أفقي تـظقؿ أراء اد

إمثؾ حلد أن وإؿدر ظذ تـزيؾ مٌدأ افشقرى، ادلمقر بف ذظو، وتـػقذه وتطٌقؼف 

 ظذ أرض افقاؿع، ؾتٌـتفو مٌدًأ وممورشًي، وآمـً هبو مـفجو وشؾقـو.

افػوظؾغ ظذ دمووز افعؼؾقي وـون إجدر وإوػ أن يؽقن ذفؽ بوظثو جلؿقع 

اإلؿصوئقي، ودمووز حوفي افتؼوضى وافكاع وافتـوحر، افذي يٌدد اجلفقد ويشتتفو، 
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ويعرؿؾ ـؾ ظؿؾ جود، وـؾ جفد ذم ضريؼ افتؼدم كحق اإلصالح واإلؿالع احلضوري 

 فألمي، وهنضتفو ادـشقدة.

 

ادًتقى مـ افـضٍ وفألشػ افشديد ؾنكف ذم افقؿً افذي وصؾ ؾقف اإلشالمققن هلذا 

ي  واإليامن بوفتعدديي ودورهو ذم اشتؼرار افٌالد، واإليامن بوفعؿؾ ذم إضور ادؼوظق

وم فؾديؿؼراضقي واحسام ممشًوهتو، كجد أن اجلفوت  ون بوٓحتؽ ي، واإليؿ افدشتقري

ادـووئي هلؿ ذم ـثر مـ افٌؾدان ٓزافً تطوفى بؿحوسهتؿ ومطوردهتؿ وظرؿؾي 

ك افقشوئؾ، شقاء بوفـػل أو ادـع أو افتضققؼ أو افتحجقؿ، أو ادتوبعي جفقدهؿ بشت

آكتخوبوت ومتققع ادشفد افًقود وصـوظي أحزاب  وادحوـامت افصقريي، أو تزوير

فقس هلو مـ بركومٍ شقى حموربي اإلشالمقغ وختقيػ افـوس مـفؿ، وصغؾفؿ افشوؽؾ 

ي، رؽؿ أن افتجربي أثٌتً مرارا وتؽرارا ذم ذفؽ هق إؿصوء احلرـي اإلشالمقي ظـ افًوح

أن ٓ جدوى مـ تؾؽ ادحووٓت افتل ٓ تزيدهو إٓ تعوضػو وصعٌقي ومجوهريي، وٓ 

 تزيدهو إٓ دمذرا ذم ادجتؿع وإؿٌوٓ مـ افـوس ظؾقفو.

 بـاء أشس متقـة لػعل حضاري جديد ومتجدد

ؾ ادًموفقي فمخر وإذا ــو ذم حرـي افتقحقد واإلصالح فقس مـ مـفجـو حتؿق

ؾؼط، وافـلي بوفذات ظـ ذفؽ أو تـزهيفو ظـ إخطوء واهلػقات، ؾنكـو كرى أن إمر مل 

يعد حيتؿؾ مزيدا مـ افتـوحر وادقاجفوت افتل تشغؾ اجلؿقع ظـ ادعرـي احلؼقؼقي، 

 معرـي افٌـوء وافـفقض احلضوري.
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تؼتيض مـ افؼقى احلقي  إكـو كرى أن افعؼؾ افًؾقؿ وادـطؼ افًقي ومصؾحي افٌالد

فؾؿجتؿع، وذم مؼدمتفو مو يؿؽـ أن كصطؾح ظؾقف بوجلٌفي افديؿؼراضقي، أن تًتثؿر هذه 

ادعطقوت وادمذات اإلجيوبقي واهلومي وافتجووب معفو، وظدم دموهؾفو وترـفو تضقع ذم 

زمحي إحداث، وذفؽ بوفعؿؾ ظذ تقؾر جق مـ افتعويش وافؼٌقل بؤخر، وافتـوؾس 

ظذ أشوس مـ اإليامن ، واحسام ممشًوهتو، فؼيػ بوٓحتؽوم إػ افديؿؼراضقيا

بوفتعدديي، واحلقار ادًمول، بغ مجقع افػوظؾغ، دون إؿصوء ٕحد. ـؾ ذفؽ ذم أؾؼ 

بـوء أشس متقـي فػعؾ حضوري جديد ومتجدد، يؾٌل ضؿقحوت إمي واكتظوراهتو، 

ظومؾ ثراء وؽـك، وظومؾ حتػقز ظذ ادـوؾًي ويًتقظى اجلؿقع ذم كًؼ يؽقن افتـقع ؾقف 

 اخلالؿي وادٌدظي.

 االشتؿرار دم خقار ادشاركة

ومـ جفي احلرـي اإلشالمقي كرى أن ظؾقفو أٓ تػؼد إمؾ بودرة، مـ ظدم 

افتجووب افػقري معفو ومع إصوراهتو ورشوئؾفو، وأٓ تقلس بنظي مـ خقور ادشورـي 

، تـًوق وراء ؿراءة يوئًي بوفسـقز ظذ اجلقاكى ادظؾؿي ؾؼطوادخوفطي وآكػتوح، وأٓ 

ؾربام يرى افٌعض أن ظدم دمووب أخريـ مع هذا افـضٍ، يًتدظل ضرح شمال 

اجلدوى مـ ادشورـي أصال، بؾ مراجعي هذا اخلقور مـ أشوشف، ؽر أن إصقب هق أن 

مًتقى افتحدي، تقضـ هذه احلرـوت كػًفو ظذ أشوس ثوبً ومتغ، وأن تؽقن ذم 

فؾثٌوت ظذ هذا افدرب إػ آخره، وافصؿقد أموم حتديوتف وصعقبوتف، وافصز ظذ مو ؾقف 

مـ إذى، واشتحضور وصقي رشقل اهلل ظؾقف وشؾؿ حغ ؾضؾ ادممـ افذي خيوفط 

 . ظذ أذاهافـوس ويصز ظذ أذاهؿ ظذ ادممـ افذي ٓ خيوفط افـوس وٓ يصز 
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مـ افتـٌقف وافتحذير مـ شؼقط افٌعض بقظل أو ؽر وظل  وذم هذا ادؼوم ٓبد

ذم ترويٍ خطوبوت ؿد تمدي إػ اكتؽوشي ظذ مًتقى افتصقر، وإػ افرجقع بوفـؼوش 

إػ افقراء ذم ؿضويو أصٌعتفو احلرـي اإلشالمقي بوفدرس وافـؼوش، وبذفً ؾقفو جفدا 

ات ادعرؾقي، ومًسصدة ـٌرا مرتؽزة ذم ذفؽ ظذ ظدد مـ أفقوت ادـفجقي وإدو

ومًتفديي بػؼف افقاؿع، وؾؼف ادقازكوت، وؾؼف ادصوفح وادػوشد، وؿقاظد افسجقح، إػ 

أن خرجً بجؿؾي مـ اخلالصوت افتل حًؿً ذم ظدد مـ افؼضويو ادًتعصقي 

 وادشؽؾي.

إن احلؽؿي تؼتيض افتؼدم كحق ؿضويو جديدة وفقس افرجقع إػ كؼطي افٌدايي ظـد أول 

 .ر أو وعػ دمووب، ـوفتل تـؼض ؽزهلو بعد ؿقةتعث
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