توجه إسالمي ملسألة التنمية
ُّ
افنٔخ جًٍر ادٓٚجر
تًُٚف ٟهذه افدراش ٜج ًٚ ٌٕٚمـ جقإ ٛظدّ ة مـ مًوالت افتّْٔ ٜذم جمتًّٚتْ ٚاإلشالمٔ ٜحتٝ
افًْقان ادذـقر أظاله .وـٚن مـ ادُّـ أن ٕوع هل ٚأـثر مـ ظْقان آخر ,ـٖن َٕقل مث ً
ال (دور
افًٚمؾ افثَٚذم ذم افتّْٔ )ٜأو تًٍر فٍنؾ خىط افتّْٔ ٜذم األؿىٚر اإلشالم ّٔ ,ٜوم ٚإػ ذفؽ .فُْْل
آثرت ذفؽ افًْقان ادتقاوع ـل ال ُأفٌل ظذ ٍٕز وظذ افٌح ٞمًٗوفٔ ٜال ًٕتىٔع افَٔٚم بحَٓ.ٚ
ـام ؿِ ٝبحثْ ٚيًٚف ٟج ًٚ ٌٕٚواحد ًا مـ جقإ ٛظديدة مـ مًوالت افتّْٔ .ٜوفًُْْٕ ٚتَد إٔف ,أي
هذا اجل ٕٛٚؿد مت ّثؾ وهى ذم ـؾ األظامل افتل جرى تٍْٔذه ٚأو اشتخدامٓ ٚذم جمتًّٚتْ ٚاإلشالمٜٔ
حت ٝصًٚر افتّْٔ ٜأو افتحدي .ٞوهذا م ٚجًِف أـثر مـ واحد ظِّ ّٔ ً ,ٚأظْل مـ حٔ ٞرضورة
االهتامم بف وحتِِٔف .إٔف مثؾ وبٚا ٍ
ؾٚش .هق ٕقظ ّٔ ً ٚمرض واحد .وفُـ ـثرة ادهٚبغ دمًؾ أي
مًٗول ظـ افنٖن افهحل يّْح حتِِٔف ودراشتف وـنػ افىرق ادْٚشٌ ٜفَِوٚا ظِٔف أوفقيٜ
مىَِ.ٜ
إن اـتنٚف صًقبْ ٚاإلشالمٔ ٜأن افٌرب افذيـ ظرؾقه أيٚم احلروب افهٌِٔٔ ٜمتخ ٍِّ ً ٚـثر ًا ظْٓؿ ؿد
صٚر متَدم ً ٚظِٔٓؿ ظًُري ً ٚودمٚري ً ٚوصْٚظٔ ,ٚأدى إػ أن أصٌح ٝؾُرة اشتراد افتَدم مْف ؾُرة
مٌَقف ٜظذ افًّقم .خهقص ً ٚذم أوشٚط افٌرب افًٔٚشٔ ٜواالؿتهٚدي ٜذم ظك االشتًامر ادٌٚذ
وم ٚتاله ,أ ّدت إػ أن ـؾ حُٚم ادًِّغ تَريٌ ً ٚأصٌحقا بحٚج ٜإػ رى افًٚدة اجلدد .واالشتًامر
افٌريب مـ جٓتف محؾ مْذ وؿ ٝمٌُر ًٌٕ ّٔ ًٕ ٚقاي ٚوخىط دْع ؿٔٚم حٚف ٜتَدم حََٔل ذم ادْٚضؼ
اإلشالمٔ ٜادًتًّرة .ـام إٔف مْذ زمـ أبًد بُثر أي مْذ احلروب افهٌِٔٔ ٜأبىـ ظدا ًا مر ًا فإلشالم
ـديـ وثَٚؾ.ٜ
ـؾ هذه افًقامؾ ؾو ً
ته ٛذم مهِح ٜافٌرب ادًٔىر ,أدت إػ
ال ظؿ ظقامؾ أخرى اؿتهٚديٜ
ُّ
شٔىرة مٍٚهٔؿ ربٔ ٜفِتَدم بغ ادًِّغ .والحظ أن ـِامت مـ مثؾ (تَدم) (حداث( )ٜهنو )ٜوـؾ
هذا افٌَٔؾ حتّؾ روح ً ٚؽربٔ .ٜوفٔتّ ًّـ ـؾ مْ ٚذم أن تًٌر (افتٚريخ احلدي )ٞيًْل حتك فدى
ادختهّغ تِؽ افٍسة افزمْٔ ٜادّتدة مْذ (حمّد ظع) حٚـؿ مك ادًروف .وهق افرجؾ افذي
اؾتتح ادمٚه اشتراد افتَدم مـ افٌرب وبذفؽ بدأت (احلداث.)ٜ
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م ٚهق مزر افٌحٞ؟ أي م ٚهق مزر افتحدث ظـ افتّْٔ ٜبتقجٔف إشالمل؟
ذم اجلقاب َٕقل ,أوالً :إًْْٕٔ ٚل بٚإلشالم هْ ٚاإلشالم افديـ ,وم ٚؽرس ذم وظل أهِٔف مـ
تًريٍٚت ومٍٓقمٚت ومثٚالت ,تتهؾ بّقوقع افتّْٔ ٜبًٌ ٛأو بآخر .ؾْٕٓ ٚجد شٌٌ ً ٚمٌٚذ ًا بغ
ادَقفتغ .وٕيب مث ً
ال فذفؽ بًض األؾُٚر افًٔٚشٔ ٜوخهقص ً ٚتًريػ فِؼيً ٜذم افًِى,ٜ
وأيو ً ٚأهداف افتّْٔ ٜوافَّٔ ٜافذاتٔ ٜافًٚمٔ ٜفًِّرؾ .ٜـام ًْٕل أيو ً ٚثَٚؾ ٜاإلًٕٚن ادًِؿ
افتٌر وافتٌدّ ل
وحوٚرتف حَ ً ٚأن بًوٓ ٚال ظالؿ ٜفف بٚإلشالم ذم األشٚس ,وإٔف ؿد يهٌٔٓ ٚبًض
ّ
مـ ؿىر إشالمل إػ ؿىر ,وفُْٓ ٚـام هل صٚرت جزا ًا مـ ذات اإلًٕٚن ادًِؿ ,ومـ حَٓ ٚأن
حتيك بٚحلامي ٜادالئّ ٜـام تًٍؾ ـؾ صًقب افدٕٔ .ٚـام إٔف مـ افقاؿًٔ ٜأن تٗخذ بًغ االظتٌٚر حغ
ٕخىط دًتٌَؾ هذا اإلًٕٚن د ٚشٌْْٔف ؾٔام يع مـ أن ظُس ذفؽ فـ ُيْت ٟإال اشتحٚف ٜافتّْٔ ٜأو
افتّْٔ ٜادًُقش.ٜ
ثؿ إن افتّْٔ ٜهل ظِّٔ ٜإرادي ٜحتدده ٚطروف افٌِد وخهقصٔتف وظذ األخص بٚفًٌْ ٜدْيقر هذا
افٌح ٞافٌْٔ ٜافٍُري ٜوادثؾ افًٚمٔ .ٜوافٌديؾ فذفؽ هق أن تُسك فَقإغ افًقق افرأشامفٔ ٜذم
أحًـ األحقال وذم أوشٚؿٓ ٚـام هق ؿٚئؿ بٚفًٍؾ ان ُٕسك فَقى افًٔىرة اخلٚجٔ ٜشٔٚشٜٔ
واؿتهٚدي .ٜومـ ـتًس األؾُٚر أن ٕتهقر أن هذه افَقى شْنٌؾ ًٍٕٓ ٚبتَديّٓ.ٚ
ظام يٌح ٞأن هذه ادًٖف ٜؿد
وافَٚرئ اددؿؼ ذم افًٔٚش ٜافٌْقي ٜيُّـ أن يُتنػ أن ـٚن يًرف ّ
أخذت مـ اهتامم افرشقل صِقات اهلل ظِٔف حمِٓ ٚافالئؼ ظذ ٕحق مٕ ٚقفٔٓ ٚافٔقم مع األخذ بًغ
االظتٌٚر ضًٌٔ ٜادجتّع افرظقي افزراظٔٚفًٌٔط افذي ظٚف ٟافٌْل صٗوٕف .وفُـ ادٓؿ فٔس افتدابر
بٚفذات وخهقصٔ ٜادُٚن وافزمٚن بؾ افَٔؿ وادٌٚدئ ذات افدالف.ٜ
فُـ وص ّٔ ٜاإلمٚم أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم فهٚحٌف وظٚمِف ظذ مك مٚفؽ افنس روقان اهلل
تًٚػ ظِٔف ,وادتوّْ ٜخالصتف ؾُره افًٔٚد واإلداري ظٚمرة بٚفْهقص ذات افًالؿ ٜبٚدقوقع
وفُْٓ ٚمتتٚز ألهن ٚمقجٓ ٜإػ جمتّع أـثر تًَٔد ًا وذي اؿتهٚد متىقر بٚفَٔٚس إػ صٌف اجلزيرة.
ودراش ٜذفؽ ـِف مقـقف ٜإػ ظْقان آخر.
ـؾ هذا ؾو ً
ال ظـ أن ؿٔٚم اإلشالم بذاتف وإتنٚره افقاشع ؿد خِؼ أؾوؾ افيروف فَٔٚم تَدم
وحد افديـ وافٌِ ٜوافثَٚؾ ,ٜؾَدّ م افَٚظدة ادقوقظٔ ٜافتل دؾً ٝؿقى اإلٕتٚج إػ
حيي إذ ّ
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األمٚم .ـام أؿٚم شقؿ ً ٚدون حدود .بريئ ٜمـ ٕقاي ٚافًٔىرة تتحرك ؾٔٓ ٚادْتقجٚت بحر ّي ٜال يًقؿٓٚ
ٕحـ افٔقم إػ بًوْ.ٚ
ظٚئؼ ,مم ٚأدى إػ حٚف ٜمـ افتُٚمؾ االؿتهٚدي ُّ
يذهٌـ بْ ٚافيـ إػ مًٖف ٜافتّْٔ ٜهل مًٖف ٜسف مٚدي ٜتراـّٔ ٜأواهن ٚظّؾ تَْل فَٔٚل بٚفتٚيل
وال
َّ
ؾِْسـٓ ٚإػ أهِٓ .ٚألهن ٚمًٖف ٜثَٚؾٔ ٜأوالً وبٚفذات ذم أشِقهب ٚوأهداؾٓ .ٚوظْدَٕٕ ٚقل (ثَٚؾٔ)ٜ
ـًِّّغ ٕتحدث ظـ افتّْٔ ٜذم ؿىر إشالمل ؾَُْٖٕٕ ٚقل (إشالمٔ )ٜشقاا بًقاا .ؾٚدرا وهق
يًّؾ ويْت ٟفٔس ؾرد ًا مًزوالً ظَّٔ ً ٚذم افتٚريخ ,وفُْٓ ٚممثِ ٜفِحوٚرة افتل ٌٕت ٝذم تراهب.ٚ
وافتَْٔٚت افتل أبدظتٓ ٚواألدوات افتل اظتٚدت ظذ اشتخدامٓ .ٚوؾقق ـؾ هذا أمْٔ ٜظذ األهداف
افًٚمٔ ٜفِتَدم بحً ٛمٍٓقمٓ .ٚوـؾ هذا يتداخؾ مع افسـٌٔ ٜافثَٚؾٔ ٜومثٚفالهت .ٚأن هذا األمر
تهً ٛرؤيتف مـ افْيرة األوػ ألٕف يٌقر ظَّٔ ً ٚجد ًا ,جٔ ٞممُـ افنيرةومٌْع افْقازع .وفُـ
ؾِْالحظ ـام ؾًؾ أحد افُتّٚب ادًْٔغ هبذا ادقوقع بٚفذات أن صُؾ األدوات وأشٚفٔ ٛافًّؾ.
تِػ مـ مُٚن إػ آخر اختالؾ ً ٚب ّْٔ ً ٚدون أن يُقن هلذا االختالف مَت ٙمقوقظل دائ ًام .وفق أن
صٚح ٛشِى ٜحٚول أن يٍرض اداة أو أشِقب ظّؾ جديد د ٚفَل تٌِٔ ٜشِٓ ٜبٚفتٖـٔد وفربام
اصىدم بجدار مـ افرؾض وافتّْع ال ُ سق .وإٕام أيو ً ٚبٚفثَٚؾ ٜؾٚفتُْقفقجٔ ٚمٌدئٔ ً ٚال خهقصٜٔ
هل ٚوال هقي .ٜؾٚخلهقصٔ ٜـؾ اخلهقصٔ ٜإٕام هل ذم افثَٚؾ ٜثَٚؾ ٜاإلًٕٚن افذي يهْع افتُْقفقجٔٚ
ويًتخدمٓ .ٚؾ٘ذا ـٚن اصٖن ـذفؽ بٚفًٌْ ٜفألدوات افًٌٔى ,ٜؾُٔػ بٚآلالت ادًَدة.
وفَد ؿرأت مرة فُٚت ٛؽريب ـالم ً ٚمل أظد اذـر افًْقان افذي ؿٔؾ حتتف ,وفُْف يدور ظّقم ً ٚحقل
افتُْقفقجٔ ٚذم م ٚئًّف افٌربٔقن (افًٚمل افثٚف )ٞأو را مـ هذا افٌَٔؾ .ومم ٚظِؼ ذم افذهـ مْف
ؿقفف أن اآلف ٜتٍَد أربًغ بٚدٚئ ٜمـ ـٍٚئتٓ ٚحغ تقوع ذم يد افًٚمؾ افٌٚـًتٚين ,مث ً
ال بٚفَٔٚس إػ
اآلف ًٍٕٚٓ ٜحغ يَقده ٚظٚمؾ ؽريب ,هذا افُالم صحٔح ظذ األرجح رؽؿ إٔف ال ِق مـ رائحٜ
ظْكي .ٜفُـ ؾٚت ؿٚئِف أن يالحظ ج ًٚ ٌٕٚهٚم ً ٚمـ ادقوقع هق أن افًٚمؾ افٌٚـًتٚين ؽالي ٛمتٚم ًٚ
ؽـ اآلف ٜافتل بغ يديف هق ٕتٚج ثَٚؾ ٜوهل ٕتٚج ثَٚؾ ٜأخرى .أم ٚافًٚمع افٌريب ؾال منُِ ٜظْده مـ
هذه اجلٓ ٜظذ اإلضالق .إٔف هق واآلفَ ( ٜ
أخ َقان) رـو ٚذم رحؿ حوٚرة واحدة وروًُْ ٚفٌٚهن ,ٚؾال
ؽرو أهنام (يتٍٚمهٚن) دون ظٚئؼ تُرى فق ـْٚت تِؽ اآلف ٜبٚـًت ٜٕٔٚأظْل مـ ّٕط اإلبداع
َ
افٌٚـًتٚين ,ؾٓؾ شٌَٔك افرجؾ ظذ افرأي ًٍٕف ,أم أن افًِّْ ٛشتَِْٛ؟
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ّ
إن دمٚهؾ افًٚمؾ افثَٚذم هذا ذم تقجٔٓٚت وخىط افتّْٔ ٜادقوقظٔ ٜخهٔه ً ٚفٔجري تٍْٔذه ٚذم
أؿىٚر افًٚمل اإلشالمل هل وراا افُثر مـ اإلخٍٚؿٚت ادحزٕ ٜوادحٌى ٜوافٌٚهي ٜافتُٚفٔػ ذم
تٚر ْ ٚاحلدي .ٞفَد دأب أهؾ احلُؿ ظذ افتًٚمؾ مع افْٚس وـٖهنؿ أحجٚر فًٌ ٜظِٔٔٓؿ أن
يتّقوًقا حُٔ ٞووًقا أو ـٖهنؿ افقاح ـتٚب ٜمًدوم ٜافذاـرة ,يُّـ أن ّٕحق م ٚظِٔٓ ٚفْخط مٚ
ٕنٚا مـ جديددون أن َُِٕل بٚالً إػ م ٚـ ٕٝٚحتِّف ؿٌؾ ؿِٔؾ .هذه ظَِٔ ٜاشتٌُٚري ٜبكف افْير
ظـ إخالص صٚحٌٓ ٚذم رأي ًٍٕف ألهن ٚتْىقي ظذ إُٕٚر حؼ اجلّٓقر ذم أن يُقن هق ًٍٕف
وئٌِف  ,وجيًِف جمرد مقوقع .إال أن مـ اإلٕهٚف ألهؾ احلُؿ أن َٕقل أن اخلىٖ فٔس خىٖهؿ
وحدهؿ .ؾٖهؾ افًِؿ وادختهغ مـ أبْٚا أمتْ ٚذـٚا بًّْك أو بآخر ذم افَرار افتحتل افذي ه ّٖٔ
فَِرار افًٔٚد افتّْقي ثؿ إهنؿ مجًٔ ً ٚشُتقا ظـ رؾع افهقت بٚإلدإ ٜحغ ـٚن جي ٛظِٔٓؿ أن
يًٍِقا .وفًِْٕ ٚجد هلؿ بًض افًذر هؿ أيو ً ٚذم افَقل أهنؿ هؿ وحٚي ٚؿٌؾ أن يُقٕقا جالديـ,
ألهنؿ ثامر جٚمًٚت أجٌْٔ ٜاهلقي ٜأو ظذ األؿؾ أجٌْٔ ٜادْٚه .ٟأي أن ضًٌٔ ٜافتٖهٔؾ افًِّل افذي
تَِقه مل هئٗهؿ فِتًٚضل احلّح ادتٍٓؿ مع صًقهبؿ.
شامه حمّد روٚ
ادٓؿ إٔف بتِؽ افذهُْٔ ٜخىى ٝـؾ حمٚوالت افتّْٔ ٜوافتجٚرب افزراظٔ ٜومْٓ ٚمّ ٚ
شّٔ ٝاصساـٔ ٜوافتّْٔ ٜافهًْٚي ٜو ُأشً ٝاجلٚمًٚت
هبِقي (افثقرة افٌٔوٚا) وافتجٚرب افتل ّ
ومًٚهد افتًِٔؿ افًِٔ ٚوافَقى ادًِحُ ٜ
وخىى ٝافتجًّٚت افًُْٔ .ٜوهذه ـِٓ ٚإتٓ ٝإػ افٍنؾ
افذريع ,ؾنؾ بِغ ؽٚفٌ ً ٚحدود افُٚرث .ٜوفُؾ مْٓ ٚؿه ٜتًتحؼ أن ُحتُك وأن تٌَك ذم بٚل ـؾ مـ
ينٚرـْ ٚافَِؼ ظذ مًتٌَِف ومًتٌَؾ ظٚئِتف وأبْٚا أمتف.
إن خىط افتّْٔ ٜافزراظٔ ٜافتل ُيىِؼ ظِٔٓ ٚظٚدة (االصىالح افزراظل) وشامه ٚحمّد رو ٚهبِقي
اش ًام امزاضقري ً ٚذـرٕٚه ؿٌؾ ؿِٔؾ ؾٓل إم ٚؾرو ٝظذ اإلًٕٚن أن يتًٚمؾ مع مٗشًٚت ال تًريػ
حمدد ًا هل ٚذم وّره ,ومل يًتد أن يقفٔٓ ٚثَتف أو مع أدوات فًٔ ٝمـ ّٕط إبداظف ادحع أو تَتيض
مٓٚرات ال خزة فف هب ,ٚأو أهن ٚتتًٚرض مع أشِقب افًٔش ادٖفقف واحلّٔؿ افذي ٕنٖ ظِٔف.
وفذفؽ ؾ٘ن افٍالح ادًُغ افذي مل يٍٓؿ صٔئ ً ٚمـ تِؽ احلُٚي ٜافًّج ٜمل يِّؽ دمٚهٓ ٚإال شالح
افوًٍٚا :أدار طٓره ومنك هجر أرض وادمف إػ ادديْ ٜحٔ ٞإوؿ إػ مئٚت االالف مـ أمثٚفف
شُٚن األـقاخ افٌٚئً ٜافَٚئّ ٜظذ هٚمش ادديْ ٜافتل م ٚظتّّ ٝأن صٚرت مرتً ً ٚفألمراض
ومهدر ًا فِّنٚـؾ االجتامظٔ ٜمـ تًٚضل خمدرات وجريّ ٜوم ٚإػ ذفؽ .احلهِٔ ٜافقاوح ٜتٍٚظؾ
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متًًِؾ صٚر فف إيَٚع افتَِٔد يٌدأ بٚهنٔٚر مًتقى اإلٕتٚج افزراظل ويْتٓل بتٚؿؿ ادنٚـؾ االجتامظٜٔ
حٔ ٞيًقد االؽساب وافٍَر.
فَد أتٚح يل حًـ احلظ أن اصٓر َٕٚص ً ٚداخؾ ؽرؾ ٜمٌَِ ٜحقل تدبر يُّـ أن َٕدمف اآلن مثٚالً
ظذ هذا افّْط مـ افتّْٔ ٜادًُقش .ٜهذا افَْٚش دار حقل ؿرى ّٕقذجُٔ ,ٜبْٔ ٝذم إضٚر خىٜ
ـزى فِتّْٔ ٜافزراظٔ .ٜوؿٔؾ أن افدوف ٜمل تقؾر جٓد ًا ذم شٌٔؾ إؿٚم ٜمًٚــ ومراؾؼ أؾوؾ بُثر مـ
افَديّ ٜخهقص ً ٚمـ افقجٓ ٜافهح ّٔ .ٜوذم هذا افًٌٔؾ بْ ٝدمًّ ً ٚحليٚئر ادقار بًٔد ًا ظـ افَريٜ
بحج ٜأن احليرة افَريٌ ٜمـ ادًَُْد تُقن شٌٌ ً ٚالٕتَٚل بًض األمراض افتل حتِّٓ ٚاحلؼات
ازوروا ظـ تِؽ
افتل تتُٚثر ظٚدة حٔ ٞتًٔش ادقار .وفُـ ادًٗوفغ ؾقجئقا بٖن افٍالحغ ّ
ادًٚــ اجلِّٔ ٜافهحٔ ٜوإكؾقا إػ إؿٚم ٜأـقاخ ظذ افىريَ ٜادٖفقؾ ٜظْدهؿ .وضًٌ ً ٚظجٌقا هلذا
يك أوفئؽ افٍالحقن ظذ رؾض األؾوؾ؟ وبًد افٌح ٞوافتدؿٔؼ تٌغ
ادقؿػ ؽر ادتقؿع .ؾِامذا ّ
هلؿ أن هٗالا افٍالحغ يقفقن أمهٔ ٜـٌرة فًِْٚي ٜبّقاصٔٓؿ .ؾٓل ظامد رزؿٓؿ مم ٚيًتدظل أن تُقن
ظذ مَرب ٜمْٓؿ افٔقم .وفذفؽ ؾ٘ن حيرهت ٚتُقن ذم افٌٔ ٝافتَِٔدي مالصَ ٜفًُِّـ إن مل تُـ
جزا ًا مْف .وفُـ ادْٓدشغ و َمـ ورااهؿ مل يدرـقا هذا افتٍؤؾ افهٌر ,وهُذا وٚظ ٝاجلٓقد
واألمقال هًٌ ٚا .أم ٚافَْٚش ؾَد إتٓك بنتؿ افتخ ُِّػ.
إن صتؿ افتخِػ هق ؽحدى االفٔٚت افِذيذة افتل دمري ممٚرشتٓ ٚظذ أوشع ٕىٚق ,ـِّحؼ تُّٔع
يتٔح فًِّٗول أن يّْح ًٍٕف صؽ برااة ويَِل بٚفتًٌٔ ٜـٚمِ ٜظذ ظٚتؼ أوفئؽ افذيـ مل يًتنٚروا,
مرة.
وحتك مل يٗخذوا بُٚمؾ م ٚهؿ ,ذم أمر شُٔقن ظِٔٓؿ وحدهؿ أن جيْقا ثامره حِقة أو ّ
ؿؤتْ ٚاألشٚشٔ ٜفًٔ :ٝهؾ واؿع احلٚل متخِػ أم ؽر متخِػ؟ هذه مًٖف ٜأؿرب إػ
اإليديقفقجٔ .ٚبؾ ـٔػ ٕقاجف هذا افقاؿع بىريَٕٚ ٜجح ٜيًْل واؿًٔ ٜيًْل تٖخذ ذم االظتٌٚر
ادقوقع األشٚد فِتخِػ وافتَدم ,أي اإلًٕٚن .وهذا أيو ً ٚوأيو ً ٚم ٚشْيؾ ِٕح ظِٔف.
إن ادثٚل افذي رضبْٚه أظاله بًٔط وشٚضع ظذ مٕ ٚريد ؿقفف ذم هذه افدراش ٜظز ـؾ ادَقالت
واألمثِ .ٜهذا ادثٚل بٚفذات يٗـد ظذ افدور افذي يُّـ أن تًِ ٛافْخٌ ٜذم جًؾ األمقر تْحدر
ٕحق األشقأ أو تًر ذم االدمٚه افهحٔح .وفُْْٕ ٚخدع إًٍْٔ ٚإن اؽتَدٕ ٚإْٔ ٚأو أن هذه افْخٌٜ
ًٍٕٓ ٚتقاجف تقاجف اختٔٚر ًا وأن ظِٔٓ ٚأن حتزم أمره .ٚؾحغ تٍنؾ افْخٌ ٜذم رؤي ٜاألمقر ـام يٌٌْل
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ثؿ تٍنؾ ذم اشتًٔٚب ادٌٚزي وافًز وافدروس ,ؾِٔس ألهن ٚمل ترؽ ٛوفُـ ألهن ٚال تًىٔع.ـٔػ
وهل بٚفذات احدى ثامر افتّْٔ ٜادًُقش.ٜ
يتً ِّؼ األمر هْ ٚبٚجلٚمًٚت ومٗشًٚت افتًِٔؿ افًٚيل وهل مثٚل آخر ظذ دمٚهؾ افًٚمؾ افثَٚذم ذم
افتّْٔ ,ٜأو ذم ادٗشًٚت ذات افهٍ ٜافتّْقي.ٜ
إن دـ أصد ادٍٚرؿٚت جٌِ ٜفألشك ,أن ادٗشً ٜافتل يٍسض أن تُقن وطٍٔتٓ ٚاألشٚشٔ ٜتًزيز
افثَٚؾ ٜادحِٔ ٜوبً ٞاالظتزاز هب ٚوٕؼه ٚوؿٔٚدة وتقجٔف افتّْٔ ٜوؾؼ مْٚه ٟصحٔح ٜم ٚتْص ظِٔف
بنُؾ أو بآخر ,افَقإغ األشٚشٔ ٜفِجٚمًٚت ظْدٕ ٚوظْد ؽرٕ ,ٚهذه ادٗشً ٜإم ٚأهن ٚمًزوبٜ
حم ّٔدة وإم ٚأهن ٚتٗدي ظُس وطٍٔتٓ.ٚ
مـ أصً ٛاألصٔٚا ظذ ادًِؿ بًٌ ٛم ٚرـزه اإلشالم ذم ًٍٕف مـ تَدير فًِِؿ وأهِف ,أن هيٚجؿ أو
ُيديـ مٗشً ٜذات صٍ ٜظِّٔ .ٜوربام ـٚن هذا شٌ ٛافًُقت ظـ ادقؿع وافدور افٌٚضؾ افذي
فِجٚمً ٜبغ طٓرإْٔ .ٚومع ذفؽ ؾَد آن أوان ـن جدار افهّ ٝحقل هذه ادًٖف .ٜوهذه مّٜٓ
ادٗهِ ٜإلدراك ادٍٚرؿ ٜووحده ٚمتِؽ
أخرى أمٚم افىًِٔ ٜاإلشالمٔ ٜألهن ٚوحده ٚمتِؽ افرؤيِّ ٜ
افنجٚظ ٜفِجٓر هب.ٚ
افقطٍٔ ٜاحلََٔٔ ٜفِجٚمً ٜذم أؿىٚرٕ ٚاإلشالمٔ ٜظّقم ً ,ٚهل ٕتٚج ٕخ ٛمرتٌى ٜبٚفٌرب بًّرؾتٓٚ
ووّره .ٚوظذ افًّقم ؾ٘ن هذه افُْخ ٛإم ٚأن ٕزود ؾروع افؼـٚت األجٌْٔ ٜذم بالدٕٚ
ومٗشًٚت افًٔىرة افٌربٔ ٜمـ أي صُؾ بٚفًْٚس اجلٚهزة فًِّؾ هل ,ٚوإم ٚأهن ٚتّٔؿ وجٓٓ ٚصىر
افٌِدان افٌربٔ ,ٜبٚحث ٜظـ ؾرص أؾوؾ فًِّؾ وافًٔش .ذفؽ هق م ٚيًّك (ٕزيػ األدمٌ.)ٜ
واحلََٔ ٜأن (ٕزيػ األدمٌ )ٜهق طٚهرة أـز بُثر ممُ ٚيَٚل و ُيذاع .واحلََٔ ٜأن هذا افَِٔؾ افذي
ُيُنػ ظْف افٌىٚا يٖيت مـ افٌرب ؾَط .أمَ ٚظ َرو ً ٚأظْل ذم شٔٚق مقوقظٚت أخرى ,وإم ٚظز
مْيامت دوفٔ .ٜإن أؾوؾ افًَقل ادًِح ٜتٌدأ ذم جٚمًٚتْ ,ٚوفُْٓ ٚتْتٓل ذم جٚمًٚت افٌرب
وخمتزاتف.
إن األمر ال يْىقي ظذ هتقيؾ أو مٌٚفٌ .ٜؾٚألرؿٚم احلََٔٔ ٜفًدد هٗالا إن ُوجدت تٍقق ادًِـ
بُثر .واألرؿٚم ادًِْ ٜهل ذم حجؿ ظؼات األفقف مـ األؿىٚر افًريٌ ٜؾَط .وضًٌ ً ٚال يتٚح هذا
احلظ إال فْخٌ ٜافْخٌ .ٜومـ هْ ٚتٖتّك هذا افتًٌر ادثر فِرظٕ( ٛزيػ األدمٍ.)ٜ

6

هذا صحٔح ,وفُـ فٔس ـؾ افهحٔح .هْٚك أمر آخر ًٕتَد إٔف شٌ ٛاألشٌٚب .يُّـ تِخٔهف
بٚإلصٚرة إػ احلََٔ ٜافًٌٔى ٜافتٚفٔ :ٜإن افذي جيري تٍهٔؾ افثقب ضٌَ ً ٚدَٚئًف هق افذي ئِؼ بف
مٍهِ ٜظذ مَٚئس افٌرب وبام يتٍؼ واحتٔٚجٚتف ,فذفؽ تْتٕ ٟخٌ ًٚ
ويْٚشٌف ذم افْٓٚي ,ٜإن جٚمًٚتّْ ٚ
مـ افٌؼ إًٔ ٛم ٚيُقٕقن فٌِرب .إذن ,ؾال ظج ٛأن اشتًٔٚهبؿ جيري ـٖؾوؾ م ٚيُقن وإٔجح
م ٚيُقن ذم افٌرب وفٔس ذم أوضٚهنؿ.
اجلٚمًٚت افَٚئّ ٜذم بالدٕ ٚال تْتّل إفْٔ ,ٚإػ ذاتْ ٚوثَٚؾتْ .ٚال ذم أهداؾٓ ٚوال ذم مْٚهجٓٚ
وأحٕٔٚٚص ذم افٌِٚت ادًتّدة ؾٔٓ .ٚؾِامذا ًٕتٌرب أن يذهٕ ٛتٚجٓ ٚإػ حٔ ٞأت ,ٝوأن ُٕقن
ٕحـ وبالدٕ ٚآخر ادْتًٍغ بقجقده .ٚبؾ وأن تُقن مًٚمه ً ٚذم ظِّٕٔ ٜزع اهلقي ٜومتزيؼ افذات
وافٌزو افثَٚذم؟
اجلٚمً ٜبٍّٓقمٓ ٚافٌريبٕ ,نٖت ذم افٌرب وهنو ٝذم طؾ طروف تٚر ٔ ٜمٗاتٔ ٜهل (افثقرة
افهْٚظٔ )ٜوتىقرت مـ مًٚهد ذات ضٚبع اـِرـل ,إػ جٚمًٚت فُل تٌِل حٚج ٜأربٚب ودهٚؿْٜ
ادجتّع افهْٚظل اجلديد ,ادتًىنغ إػ افًٔىرة ادتىًِغ إػ ؽزو اؿتهٚدي ظٚدل .هٗالا ال يرون
ذم ادًرؾ ٜإال أداة مـ أدوات افًٔىرة وافٌزو .وذم طؾ هذه افروح حدث ٝاالـتنٚؾٚت اجلٌراؾٜٔ
افُزى .وطٚهرة االشتؼاق افتل إكؾ ٝإػ دراش ٜافؼق ادًِؿ خٚص ٜمـ ـؾ افْقاحل ال
فقا إال ألٕف ادهدر األـثر ؽْك بٚدقاد األوفٔ ٜوافًقق افقاشع فٌٔع ادْتقجٚت وادّر
االشساتٔجل افذي ال ؽْك ظْف .وحتك افٔقم ؾ٘ن افًالؿ ٜبغ اجلٚمًٚت ومراـز األبحٚث مـ جٜٓ
وبغ مٗشًٚت افًٔىرة مـ ظًُري ٜواؿتهٚدي ٜهل ظالؿ ٜتُٚمِٔ ٜال تٍْهؿ بؾ تتًزز يقم ً ٚبًد
يقم .حٔ ٞمٗشًٚت افًٔىرة متقل األبحٚث مَٚبؾ اإلؾٚدة مـ ٕتٚئجٓ .ٚومْٚدٖفقف أن ًّٕع أو
َٕرأ أن احدى اجلٚمًٚت تتقػ تىقير شالح م ,ٚأو أن ظدد ًا مـ حٚمع األفَٚب افًِّٔ ٜيًٍُقن
ظذ دراش ٜاشساتٔجٔ ٜأو شٔٚشٔ .ٜوم ٚإػ ذفؽ.
أم ٚمًٚهد افتًِٔؿ افًٚيل اإلشالمٔ ,ٜؾ٘هنٕ ٚنٖت ذم طؾ افْٓو ٜافنٚمِ ٜافتل صٓدهت ٚمرابع االٕتنٚر
اإلشالملٕ ,تٔج ٜفِحٍز افديْل فىِ ٛافًِؿ .وتٌِٔ ٜحلٚجٚت ادجتّع اإلشالمل افذي صُِٝ
افًَٔدة افرابط األشٚس فًِْٚس ادُقٕ ٜفف ,وافٍَف افْٚطؿ حلٔٚة اإلًٕٚن وظالؿٚهتؿ.
يًتىٔع ٌ
ـؾ مْ ٚأن يًتْت ٟمـ هذه ادالحيٚت افتٚر ٔ ٜافنيً ٜأن مٗشًٚت افتًِٔؿ افًٚيل ذم
افًرب وذم افؼق ادًِؿ ؿد اختٍِ ٝصخهٔتٓ ٚومْٚهجٓ ٚبٚختالف ؿٔؿ وأهداف ادجتًّٚت افتل
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ٕنٖت ؾٔٓ ٚومحِ ٝمًٓ ٚشامت حليتٓ .ٚومم ٚجيدر ذـره ظْد هذه ادرحِ ٜمـ احلدي ٞأن حمّد ظع
حٚـؿ مك افذي ُيًْ ٛإفٔف إٔف أول حٚـؿ مًِؿ اتٌع شٔٚش ٜتّْقي ٜظامده ٚاشتراد افتجرب ٜافٌربٜٔ
ؿد أدرك هذا افتوٚد بنُؾ مـ األصُٚل وفذفؽ ؾٕ٘ف ظّؾ بدأب وإسار ظذ أوًٚف األزهر
واشتًٔٚبف فِدوف ٜذم افقؿ ٝافذي ـٚن يرشؾ افًٌث ٜتِق افًٌث ٜإػ أوروب.ٚ
ادٓؿ أن شٔٚش ٜحمّد ظع صٚرت ؾٔام بًد شٔٚش ٜـؾ احلُٚم افًرب .وصٔئ ً ٚؾنٔئ ً ٚؿوقا ظذ ادًٚهد
اإلشالمٔ ٜافًريَ ٜافُزى :افزيتقٕ ,ٜافَروان ,األزهر ,وأخر ًا افْجػ األذف .تِؽ ادًٚهد افتل
مٓام ؿٔؾ ؾٔٓ ,ٚوظٚمتف فٔس بحؼ ؾال يُّـ أن ُيُْر هل ٚأهن ٚحٚؾي ٝظذ تراث األم ٜذم أحِؽ األيٚم
وأهن ٚـ ٕٝٚافَالع افقحٔدة فِهّقد ذم وجف االشتًامر .هذان اإلٕجٚزان م ٚـٚن ظْٓام بديؾ ,ومهٚ
َديـ ذم ظْؼ ـؾ مْ .ٚوفقال تِؽ ادًٚجد ادًٚهد فقؿٍ ٝاألم ٜظٚجزة ال يًس ظقهي ٚرا دمٚه هجّٜ
أهِٓ ٚفدوره ٚافتٚر ل هق إتامؤه ٚافتٚر ل افُٚمؾ وادىِؼ
االشتًامر افىٚؽٔ .ٜوال صؽ أن افذي ّ
فألم .ٜواالٕدمٚج افذي ال تنقبف صٚئٌ ٜذم افذات اجلًّٔ ٜوافثَٚؾ ٜافًٚئدة ,بحٔ ٞأن افتقاصؾ
وافتًٚضل ذم االدمٚهغ ادًٓد األم ,ٜاألم ٜادًٓد ,يتؿ بٖؿل افًٍقي ٜوبٖدٕك االشتنٚرة .وذفؽ ـِف
م ٚوٚع مـ يدٕ ٚذم شٔٚق ظِّٔ ٜافتحدي ٞافقحنٔ ٜافتل جرت حلًٚب ادٗشً ٜافٌديؾ :اجلٚمً.ٜ
فَد ـٚن األجدر أن تُهِح تِؽ ادًٚهد ادًٚجد وتُىقر ظذ األؿؾ مثِام ؾًؾ افٌرب بجٚمًٚتف حغ
ضقره ٚمـ مٗشًٚت اـِرئُ ٜإػ أن أصٌح ٝصًِ ٜحوٚرتف ورمز افتَدم ـْ ٚيٍّٓف .ودالً ظـ
وشَٔ ٚذاتْٚ
أن ًٕتًر مـ افٌرب ثقب ً ٚؾهِف ظذ مَٚشف ,ـٚن اوػ أن ِٕجٖ إػ خٌٔئْ ,ٚوٌٕت ٜأروُْ ٚ
صُّألتف أجٔٚل بًد أجٔٚل مـ أويل األفٌٚب .وال مٕٚع مـ أن ٕجري ظِٔف تًدي ً
ال هْ ٚوحتًْٔ ً ٚهْٚك
فٔتْٚش ٛم ٚفًتجد ويتهؾ م ٚإَىع .ادٓؿ هق احلٍٚظ ظذ اخلهقصٔ ٜافٍُري ٜوافَٔؿ افثَٚؾٜٔ
وافتقاصؾ مع افذات .وأيـ اجلٚمًٚت افَٚئّ ٜاآلن ذم بالدٕ ٚوضْٔ ٜأجٌْٔ ٜمـ ـؾ ذفؽ.
حغ يهؾ احلدي ٞإػ افتّْٔ ٜافهْٚظٕٔ ٜهؾ إػ ادٔٚه افًَّٔ .ٜأهن ٚأخىر مْىَ ٜذم مًوِ ٜافتّْٔ.ٜ
يٌٌْل اإلصٚرة ذم بداي ٜمالمًٚتْ ٚفًِّٖف ٜإػ أن مًوِ ٜافتّْٔ ٜافهْٚظٔ ٜحمٚسة بغ ظٚمِغ يدؾع
ـؾ مْٓام ذم ادمٚه مًٚـس فمخر.
ظٚمؾ ٍٕز .يتخِص ذم ذفؽ افنًقر افًٚئد بٚالتوٚع وادذف ٜدمٚه افٌرب ادهّْع ,ادتَدم وافٌْل
وافَٚدر ألٕف مهّْع .هذا افنًقر يدؾع بٚدمٚه افتّ ُّثؾ بٚدجتًّٚت افهْٚظٔ .ٜوؿد ُأدا اشتٌالفف إػ
حد ـٌر ,ـام شْرى.
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ظٚمؾ تٚر ل .أو يُّـ وصٍف بٖٕف تٚر ل بًٌ ٛتٖثره افًئؿ وادًتّر مْذ م ٚيزيد ظذ ؿرن.وهق
أن االهنٔٚر صٌف افُٚمؾ فِهْٚظ ٜادحِٔ ٜؿد حدث بًٌ ٛؽزو افهْٚظ ٜاألوربٔ ٜومْٚؾًتٓٚ
االشتًامري ٜوؽر افًٚدف ٜفِهْٚظ ٜادحِٔ ٜافًٔٚش ٜاالشتًامري ٜذم هذا افٌٚب ظِّ ٝظذ أمريـ:
هن ٛادقاد األوفٔ ٜفتٌذي ٜافهْٚظٚت األوربٔ ٜوحرمٚن افهْٚظ ٜادحِٔ ٜمـ احلامي ٜاجلّرـٔ .ٜممٕ ٚتٟ
ظـ إؽراق األشقاق ادحِٔ ٜبٚدقاد ادهًْ ٜادًتقردة مـ افٌرب .وحرمٚن افهْٚظ ٜادحِٔ ٜمـ ادقاد
األوفٔ ٜومـ ؾرص ٜافقصقل إػ ادًتِٓؽ ذم آن واحد.
هلذيـ افًٌٌغ وألحدمه ٚأحٔ ًٚ ٕٚؾ٘ن صْٚظ ٜافٍقالذ وصْٚظ ٜادًْزجٚت مث ً
ال ذايت افنٓرة افتٚر ٜٔ
افًريَ ٜؿد إدثرت ٚمتٚم ً ٚبنظ ٜمذهِ ٜإػ درج ٜأن مُ ٚيًرف ذم افٌرب بٚشؿ (افٍقالذ افدمنَل)
وحمِٔ ً ٚبـ (اجلقهر) صٚر ترـٌٔف ه ًا ال يًرؾف أحد حتك ذم مقضْف األصع ,بًد أن ـٚن صْٚظ ٜرائجٜ
جد ًا .وـذفؽ ؾْقن احلٔٚـ ٜافًريَ ٜوافٌٚفٌ ٜاجلامل .وهُذا وٚظ ٝإػ األبد افَٚظدة افىًٌٜٔٔ
ادُّْ ٜفِّْق افهْٚظل افتَِٚئل وحهؾ االَٕىٚع افُٚمؾ فِخزات ادحِٔ.ٜ
افٔقم وفًًٌٍِٕ ٛف وألشٌٚب أخرى شتقوح ؾٔام يع ,يٌدو افتّْٔ ٜافهْٚظٔ ٜمىٌِ ً ٚيٍقق إمُٕٚٚت
األٕيّ ٜافًٔ ٚشٔ ٜافراهْ ,ٜوألهن ٚتًل ذفؽ جٔد ًا ,ؾ٘هن ٚتوًٓ ٚظِّٔ ً ٚخٚرج ضّقحٚهت .ٚوافٌرب
االمزيٚيل ورث افٌرب االشتًامري وم ٚيزال إخراج ادقاد األوفٔ( ٜافٍْط ,افٍقشٍٚت,
افَىـ...إفخ) وـذفؽ االشتٔالا ظذ األشقاق ,ف ٛشٔٚشٔتف ادتًَِ ٜبٚدْىَ ٜبحٔ ٞأن ـؾ
افًْٚس األخريٍل شٔٚشتف وطٍٔتٓ ٚخدم ٜهذيـ اهلدؾغ االشساتٔجٔغ .وال ري ٛأهن ٚأي
االمزيٚفٔ ٜشتًٍؾ أي را فتٖدي ٛأي ٕيٚم حمع يٍُر بٚخلروج ظذ شٔٚشتف او مًٚروتٓ ٚبؾ
وجًِف ظزة فٌره .واألٕيّ ٜتًل ذفؽ جٔد ًا.
جي ٛأن ٕٗـد أن ادًوِ ٜاحلََٔٔ ٜادقوقظٔ ٜافتل حتقل دون ؿٔٚم حٚف ٜتّْٔ ٜصْٚظٔ ٜتُّـ ذم
االَٕىٚع افتٚر ل مع افٌْٔ ٜاحلرؾٔ ٜادح ِّٔ ٜافتل وٚظ ٝذم شٔٚق االٕخراط افْٚؿص وافَني ذم
اشقق افرأشامفٔ ٜافًٚدٔ .ٜهذا هق ف ٛادًوِ .ٜبٔد إٔف ال جيقز أبد ًا أن ًْٕك أمريـ آخريـ مه:ٚ
افقؿقع ذم دائرة االشتًامر وشٔىرة افَقى افُزى .ثؿ حٚف ٜافٌْك افزائػ افتل و ّؾره ٚإًٌٚث افٍْط
بتِؽ افُّٔٚت اهلٚئِ .ٜواحلََٔ ٜأن األمريـ وجٓٚن فٍْس افًِّ .ٜؾٚفٍْط وؽـ يُقن ثروة دار
ٌٕ ٝافًٔىرة افُٚمِ ٜفَِقى
اإلشالم ـام حيِق فًٌِض أن يُرر وئًد متٍٚخر ًا وفُْف ؿٌؾ ذفؽ ُ
افُزى اشتخراج ً ٚوتهًْٔ ً ٚوتًقيَ ً ٚواشتٓالـ ً ٚبؾ وحراش.ٜ
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ظذ شٌٔؾ ادَٚرٕ ٜوافتْير وفٔس أـثر أي دون اظتٌٚره ٚشَّْٕ ٜقل إن دمرب ٜافْٓو ٜافهْٚظٜٔ
افٔٚب ٜٕٔٚاهلٚئِ ٜتَدم فْ ٚبؼوضٓ ٚوٕتٚئجٓ ٚافٌٚهرة افقجف ادًٚـس متٚم ً ٚفتجربتْ ٚافتٚر ٔ ٜادحزٕ.ٜ
افتحقل إػ ؿقة صْٚظٔ ٜتٖخريٚت أظرق مْٓ ٚذم هذا ادٔدان وأؿقى ذم
فَد ٕجح ٝافٔٚبٚن ذم
ُّ
مقارده ٚادٚدي ٜبُثر .وـٚن ٕجٚحٓ ٚظذ افَٚظدة ًٍٕٓ ٚافتل ـٚن ؽٔٚهب ٚظْدٕ ٚشٌٌ ً ٚفالهنٔٚر
وافتخِػ.
أظْل:
- 1ظدم افقؿقع ذم دائرة االشتًامر وشٔىرة افَقى افُزى بًٌ ٛإٍهٚهل ٚجٌراؾ ّٔ ً ٚوتٚر ٔ ًٚ
ظـ ادرـز األوريب.
- 2اظتامد محٚي ٜمجرـٔ ٜصٚرم ٜأظجزت افًِع ادًتقردة ظـ مْٚؾً ٜاالٕتٚج ادحع .مع
اإلصٚرةإػ أن ُبًد افٔٚبٚن ظـ مراـز اإلٕتٚج افرأشامفٔ ٜـٚن ظٚئَ ً ٚـٌر ًا ذم وجف ؽزو شًِل.
- 3ؾَر افٌالد ذم ادقارد األوفٔ ٜادىِقب ٜمـ ؿٌؾ دوائر االٕتٚج افرأشامفٔ .ٜهذا افًٚمؾ إَٔذ
افٌِد مـ افقؿقع ذم دائرة االشتًامر ومـ جٓ ٜأخرى مل يسك أمٚم افٔٚبٕٔٚغ خٔٚر ًا دون
االدمٚه إػ افتهْٔع اظتامد ًا ظذ ادقاد األوفٔ ٜادًتقردة مـ اخلٚرج وال يزال هذا دأهب.ٚ
احلرؾٔ ,ٜوخهقص ً ٚافدؿَٔ ٜمْٓ ,ٚافتل ارتُز ظِٔٓ ٚاإلٕتٚج افٍْل
- 4افٌْك اهلٚئؾ ذم ادٓٚرات َ
افٔٚبٚين افٌْل وافنٓر خالل تٚر ف افىقيؾ .وحغ ادمٓ ٝافٌالد ٕحق افتهْٔع صٚرت
تِؽ ادٓٚرات خر ؿٚظدة فِْٓو ٜاجلديدة .وال يٍقتْ ٚهْ ٚأن ٕالحيظ افهِ ٜبغ مت ّٔز
افٔٚبٚن افٔقم ذم إٕتٚج األجٓزة افدؿَٔ ٜافتل يًتِزم إٕتٚجٓ ٚمٓٚرات يدوي ٜظٚفٔ ٜوبغ
افتَٚفٔد وادٓٚرات افٍْٔ ٜافرؾًٔ.ٜ
حغ ٕرمل ٕيرٕ ٚصىر درا اإلشالم ؾْٕ٘ ٚال ٕرى إال ظُس تِؽ افؼوط بٚفتامم وافُامل :بالد ًا متُّـ
مزؿٖوصٚهل ,ٚومًخف
مْٓ ٚاشتًامر مـ ـؾ فقن وذم ـؾ مرؾؼ ومل رج مْٓ ٚطٚهري ً ٚإال بًد أن ّ
وزرظٓ ٚبٚألفٌٚم ثؿ أؿٚم ظذ ـؾ ؿىر حراش ً ٚأوـؾ إفٔٓؿ رظٚي( ٜمْجزاتف) بؾ وافًر هب ٚألبًد مٚ
وصؾ إفٔف .ؽْ ّٔ ٜبٚدقاد األوف ّٔ ٜافيوري ٜفِدول افهْٚظٔ ٜوظذ رأشٓ ٚافٍْط ؾٓل تًٓر ظذ وامن
اشتّرار تدؾَف إفٔٓ ٚدون أي اظتٌٚر دهِح ٜمٚفُٔف ذم اشتخراجف بتِؽ افُّٔٚت اهلٚئٜ
حرؾٔ ً ٚظريَ ً ٚوبٚهر ًا ظٚش ظِٔف افْٚس ظٔش ـٍٚي ٜؿروٕ ً ٚضقيُِ ٜد ّمر أو ـٚد.
االشتْوٚبٔ .ٜوتراث ًَ ٚ
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وأشقاؿ ً ٚمٌٚح ٜفِؼق وافٌرب توّـ خْؼ أي ٕتٚج حمع .وؽر ذفؽ ـثر مـ أدوات م ٚجيري
ومزراتف وادٓٔئٚت فف ذم افسبٔ ٜواإلظالم وافًٔٚش.ٜ
إن افتّْٔ ٜافهْٚظٔ ٜهل وهؿ ,م ٚمل ُمتٚرس وّـ ذوضٓ.ٚوذم طؾ افؼوط افَٚئّ ٜبٚفًٍؾ ذم دار
اإلشالم ظّقم ً ٚؾ٘ن ٕجٚح تّْٔ ٜصْٚظٔ ٜتتّ ّثؾ افّْقذج افٌريب هق أمر مًتحٔؾ .أم ٚادحٚوالت
افتل تًّع ظْٓ ٚخهقص ً ٚظز أجٓزة افدظٚي ٜافرشّٔ ٜؾٓل جمٓو ٜشٍِ ً .ٚإهن ٚأصٌف بّحٚوف ٜاشتثامر
اشتقائٔ ٜصجرة اشتقائٔ ٜذم مْىَ ٜؿىٌ ّٔ.ٜ
واحلََٔ ٜإٔف مـ افهً ٛجد ًا مْٚؿن ٜوتَٔٔؿ خىط افتّْٔ ٜافهْٚظٔ ٜتِؽ ,خهقص ً ٚذم افدول
افٍْىٔ ٜافًربٔ ,ٜألهن ٚال تْتّل إػ ؾُرة أو مذه ٛمـ مذاه ٛافتّْٔ ,ٜوال تَدم حتِٔ ً
ال مٌَقالً دٚ
جيري .اهلدف افقحٔد مْٓ ٚهق ميٓري يْزع إػ تَديؿ جرظ ٜإروٚا جلّٓقر مٌٓقر بٚحلداثٜ
واإلٕتٚج افهْٚظل افٌريب .وفذفؽ ؾٕ٘ف (يرى) ذم أيٜخىقة بٚدمٚه مت ُّثؾ ذفؽ افّْقذج م ٚيقمهف بٖٕف
ظذ افىريؼ افهحٔح ٕحق ؾردوس اإلٕتٚج افهْٚظل .ـام يَدّ م مٚدة جٔدة ألجٓزة دظٚي ٜافًِى,ٜ
ؾسى رجٚل افدوف ٜيْتَِقن مـ مُٚن إػ مُٚن تالحَٓؿ أوقاا أجٓزة افتهقير يوٌىقن األزرار
افُٓربٚئٔ ٜفٌدا افًّؾ ذم مهْع أو يوًقن حجر األشٚس هلُٔؾ مـ هٔٚـؾ افتُْقفقجٔ ٚمم ٚيسك
ادنٚهد ممِقا ًا بنًقر ؽٚمر بٚفرى وافىّْٖٕٔ .ٜؽر مدرك أن افقطٍٔ ٜاحلََٔٔ ٜد ٚحيدث أمٚم ظْٔٔف
هل تدوير األمقال افتل دؾًٓ ٚافٌرب ثّْ ً ٚفٍِْط ظٚئدة إػ مهدره .ٚأم ٚمًٚبد افتُْقفقجٔ ٚؾِـ
يتً ٌّد ؾٔٓ ٚؽر افٌٌٚر وافهدأ.
هُذا تتْٚزل جمتًّٚت افٌسودوالر ظـ ؾرصتٓ ٚافقحٔدة ذم افتَدم وظـ رزؿٓ ٚافقحٔد ,بٚفرى
افتٚم فألٕيّ ٜافًٔٚشٔ ٜوافْخٌ ٜادثٍَ ٜوشط تهٍٔؼ اجلامهر وهتٚؾٓ .ٚوهُذايًتّر هن ٛدار
اإلشالم ـام جرى مْذ م ٚؿٌؾ ظٓد االشتًامر .إهن ٚفًٌ ٜاإلمزيٚفٔ.ًٍٕٚٓ ٜ
مـ ادًتحٔؾ افٍَز ظذ ظِّٔ ٜافتىقر ادؤْ ٜافتل ؿىًتٓ ٚافنًقب افتل شٌَتْ ٚذم مٔدان افتهْٔع.
مـ خىؾ افرأي االظتَٚد بٖن افٌرب شّْٔحْ ٚأهار افتُْقفقجٔ ٚدجرد إِّْٕٔ ٚؽ افثّـ ,مـ اخلىٖ
حرة ؽر مراؿٌ ٜوؽر مًٔىر ظِٔف بد ّؿ ٜمـ ِؿ ٌَؾ افٌرب ظز وـالئف
اظتٌٚر تّْٔ ٜصًقبْ ٚظِّّٔ ٜ
افقجقديـ ذم أظذ مراـز افَرار ظْدٕ .ٚفذفؽ ؾٕ٘ف مـ افًٌ ٞان ٕحُؿ بًّتٌَؾ ظزيز ,دظٚمتف
االشتٌْٚا وافتخِص مـ مذف ٜاحلٚج ٜؿٌؾ أن ٕحرر إرادتْ ٚافًٔٚشٔ ,ٜؤًُٕد االتهٚل ادٍَقد بغ
افثَٚؾق وّٕىٚإلبداع ادحع وبغ اإلٕتٚج.
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ؽْْ ٚأبًد مُٕ ٚقن ظـ رؾض افتهْٔع وظـ افتُنٔؽ بٖمهٔتف بؾ ورضورتف .ذط أن يتحذ
بٚألخالؿٔ ٜافهحٔح ٜافتل ظامده ٚرظٚي ٜافىًٌٔ ٜاألم ,وادحٚؾي ٜظذ افتقازن افذي أودظف ؾٔٓٚ
بٚرئٓ ٚتٌٚرك وتًٚػ ,وـؾ ذفؽ جزا ال يتجزأ مـ ظِّٔ ٜتًخره ٚفإلًٕٚن .ثؿ بؼط حتريره ٚمـ
ٕقاي ٚافًٔىرة واالشتٌُٚر واالشتٌالل افتل دؾًّٕ ٝط افتهْٔع افٌريب مْذ هنوتف .وفُْْ ٚذم ٍٕس
افقؿ ٝأبًد مُٕ ٚقن ظـ إظالن افرى حتك بٚفًُقت ظـ ظِّٔ ٝافْٓ ٛوافتؤِؾ افتل متٚرس
ظذ صًقبْ ٚحت ٝصًٚر حتَٔؼ ادجتّع افهْٚظل.
ادًِح.ٜ
ادًٚجل ٜاألخرة ذم ظِّْ ٚافَْدي تتهؾ بتنُٔؾ افَقات ّ
ادنُِ ٜادْٓجٔ ٜافتل شُٔتنٍٓ ٚافَٚرئ افدؿٔؼ دون صًقب ,ٜأهن ٚتدخؾ حت ٝافًقان خوقظ ًٚ
فقحدة ادْٓ ٟافَْدي افتل إىِ ٝمْٓ ٚهذه افدراش .ٜؾٚحلََٔ ٜأن ادٗشً ٜافًًُري ٜفًٔ ٝتّْقيٜ
وال تَُٚم فٍرض افتّْٔ .ٜفُْٓ ٚمـ اجلٓ ٜاألخرى تٌدو ؾٔٓ ٚحهِٔ ٜافتَدم أو ظًُف ذم خمتِػ
ادٔٚديـ .وظذ ـؾ حٚل ؾ٘ن وحدة ادْٓ ٟافَْدي تٖيت ذم االظتٌٚر األول ظْد افُٚت.ٛ
إن حُٚي ٜتنُٔؾ افَقات ادً ِّحق ذم األؿىٚر اإلشالمٔ ٜهل حُٚي ٜواحدة مـ أـثر افهٍَٚت
خنإ ً ٚذم تٚر ْ ٚاحلدي .ٞؾٔٓ ٚيٌدو أيو ً ٚوأيو ً ٚـٔػ أدى دمٚهؾ افًْك افثَٚذم إػ خًٚرة ـؾ
را تَريٌ ً ٚدون أن ُيٍِح أي تدبر ذم تًقيض اخلًٚرة .بؾ ظذ افًُس أدت افتدبرات ادتتٚبً ٜإػ
تٍٚظؾ متًًِؾ ـٚفذي رصدٕٚه ذم َٕدٕ ٚخلىط افتّْٔ ٜافزراظٔ .ٜشًْر إػ ابرز ميٚهره ؾٔام يع.
ذم افٌداي ٜوذم شٔٚق (حتدي )ٞادٗشً ٜافًًُري ٜيًْل ظِّٔ ً ٚتَِٔد األٕامط واألشٚفٔ ٛوحتك
األزيٚا افٌريٌ ,ٜجرى دمريد اجلْدي ادًِؿ مـ روح اجلٓٚد ,وبذفؽ ؾَد افداؾع افثَٚذم افقحٔد
فَِتٚل واالشتنٓٚد .ومًِقم أن جٔقش افدٕٔ ٚـِٓ ٚمٓام اختٍِ ٝظَٔدهت ٚافَتٚفٔ ٜحترص ظذ تزويد
جْدهي ٚبداؾع شٍ ٚم فَِتٚل هئئف فٌذل افٍْس بٕٚدؾٚع وراح ٜوّر ,حرصٓ ٚظذ تزويده بٚفًالح
وافتّرس بٍْقن افَتٚل.
ّ
وذم شٌٔؾ تَديؿ بديؾ وابتٌٚا مؾا افٍراغ ؿٚم ٝحمٚوالت حثٔث ٜمحؾ فقااه ٚظدد مـ ادثٍَغ
ادتٌربغ بٚفدظقة إػ ظَٔدة (افَتٚل ذم شٌٔؾ افقضـ) يًْل (افقضـ) بحدوده افًٔٚشٔ ٜاجلديدة افتل
ّ
رشّتٓ ٚافدوف ٜاالشتًامري .ٜوادٍٓقم ًٍٕف ٕننٖ ذم افٌرب ذم شٔٚق تىقر تٚر ل مًِقم تِػ
متٚم ً ٚظـ تىقر تٚر ْ ٚوظـ آمٚل صًقبْ ٚوثَٚؾتٓ.ٚ
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ذم شٔٚق اهلدف ًٍٕف أظْل (حتدي )ٞاجلٔقش جلٖ شٔٚشٔقٕ ٚإػ اشتراد افًالح م افدول افٌربٔ.ٜ
واشترد افًالح ,ـام هق مًِقم فٔس مًٖف ٜدمٚري ٜبحت ٜبؾ تٗخذ ؾٔٓ ٚخهقص ً ٚظْد افٌٚئع
اظتٌٚرات اشساتٔجٔ ٜوشٔٚشٔ ٜتدخؾ ذم صّٔؿ شٔٚشتف ٕحق ادْىَ ٜافتل يزوده ٚبٚفًالح .ومـ جف
أخرى ؾ٘ن مُِٔ ٜافًالح ال تُْٓل منُِ ٜافتً ِّح بٚفًٌْ ٜفِّنسي ,ؾْٓٚك افذخٚئر وؿط افٌٔٚر.
وهذه إٕام جيري اختٚذ افَرار بنٖن تهديره ٚمـ وّـ شٔٚش ٜومهٚفح افٌٚئع بكف افْير ظـ
حٚج ٜأو أحٔ ًٚ ٕٚظدم حٚج ٜادنسي.
هُذا جرى دمريد افَقات ادً ِّح ٜفِنًقب اإلشالمٔ ٜمـ افًَٔدة افقحٔدة ادْٚشٌ ٜخلهقصٔتٓٚ
افثَٚؾٔ ٜأظْل اجلٓٚد .ثؿ جرى اشسهٚن افَرار افًٔٚد بٚفَتٚل وبٚفتٚيل افَرار افًٔٚد ـِف ,فَقى
االشتٌُٚر افًٚدل .وفٌْج ٞذم هذه احلَٚئؼ افًٌٔى ٜظـ افن األـز وراا اهلزائؿ افًًُري ٜادتتٚفٜٔ
وافَرارات افًٔٚشٔ ٜاالهنزامٔ ٜوافروقخ فإلذالل افًٚدل...افخ وفْذـِّر مرة أخرى ,أن ـؾ هذه
اإلحٌٚضٚت ؿد بدأت ظْد َٕى ٜأشٚشٔ ,ٜأثٚرت تٍٚظ ً
ال متالزم ً ٚهل افتخع ظـ ظَٔدة ادًِؿ
افَتٚفٔ ,ٜأظْل اجلٓٚد.
فَد ابتٌك افُٚت ٛمـ هذه ادًٚجل ٜافَْدي ٜادتًددة افقجقه ,أن يٗشس ظْد افَٚرئ مَقف ٜأن افتّْٜٔ
دون اظتٌٚر ثَٚؾ ٜاجلّٓقر ,فًٔ ٝأمر ًا مًتحٔ ً
ال ؾحً ,ٛوفُْف هدّ ام أيو ً .ٚوفٔس مـ افتقاوع
أبد ًا أن أؿقل إْٕل مل أشٚهؿ ذم ـؾ م ٚـتٌف هْ ٚإال ذم هذه اإلدٚم ٜافتل ب ّْٔ ٝمـ خالل ظرض تٚر ل
مًٚوئ افٍهؾ بغ افثَٚؾ ٜوافتّْٔ .ٜأي إْٔل مل آت بجديد ظذ صًٔد افْيري .ٜؾّـ افَقاظد
ادًروؾ ٜادنٓقرة بغ ادًْٔغ بٚدقوقع أن افتّْٔ ٜهل مًٖف ٜثَٚؾٔ ٜؿٌؾ أن تُقن تَْٔ ٜوأن افًك
افثَٚذم ال بد مـ احسامف ظِّٔ ً ٚذم أي ٜخى ٜتّْقي ٜوأن هدف افتّْٔ ٜهق ذم افْٓٚي ٜتًزيز ثَٚؾٜ
اجلّٓقر وفٔس اخساؿٓ....ٚإفخ.
افًٗال افذي ينٌؾ افٌٚل اآلن هق :دٚذا ُيَٚل ذفؽ ذم ـؾ افدٕٔ ٚو ُيًّؾ بف إال ظْدٕٚ؟ وهؾ هذا هق
جزا مـ محِ ٜافتىقيؼ افٍُريٜ
ابتٌٚا ظزل اإلشالم بغ ادًِّغ إًٍٔٓؿ.
فَد الحظ افُٚت ٛوهق يًًك فِحهقل ظذ جقاب هلذا فًٗال ادٍٚرؿ ٜأن ـتّٚبْ ٚادًْٔغ بٚدًٖفٜ
افتّْقي ٜمـ زاوي ٜأو أخرى .هؿ أحد اثْغ :إم ٚتًْل ال يرى مـ األمر إال جٌٕٚف افٍْل افٌح ,ٝؾٓق
ؽٚرق ؾٔف إػ حد ؾَدان افَدرة ظذ رؤي ٜم ٚشقاه ,مثؾ تُْقفقجل مُْ ٛظذ تهّٔؿ شالح ال
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هيتؿ إال ب٘تَٕٚف دون أن يرى افدمٚر وافَتؾ افذي شًٌٌٔف إلخقإف مـ افٌؼ .وإم( ٚتَدمل) يُتٛ
مـ برجف افًٚجل وفذفؽ ؾٕ٘ف يًتَد أن افْزول إػ مًتزى اجلّٓقر ,وثَٚؾ ٜاجلّٓقر وـؾ م ٚيتهؾ
بف ,إتَٚص ً ٚمـ ؿدره افًٚمل .هؾ ذم وشع أي ؿٚرئ أن يتذـر اشؿ ـٚت ٛواحد مـ ُـتّٚبْ ٚادًْٔغ
هبذا ادقوقع وأصٌٚهف وٕيٚئره ,يتحدث ظـ صًٌْ ٚـنً ٛذي خهقصٔ , ٜفف مؾا احلؼ بٖن تٗخذ
بًغ االظتٌٚر يًْل يتحدث ظْف بقاؿًٜٔ؟ أم ٚإٔ ٚؾًِ ٝأظرف أحد ًا يًتحؼ هذا افؼف .وهذا مـ
أظج ٛافيقاهر ذم افدٕٔ ,ٚتدفْ ٚظذ اددى افذي وصؾ إفٔف تزئػ افًّؾ افٍُري ظْدٕ ,ٚوؽٚيٚتف
افًٔٚشٔ ٜافًٌٔدة .وال ري ٛأن هذا ـِف ال حيدث ظٍق ًا وال صدؾ .ٜوم ٚأؿؾ األصٔٚا افتل حتدث ظٍق ًا
أو صدؾ ٜذم طؾ شٔىرة ؿقى االشتٌُٚر افًٚدل.
افتجرب ٜافَٚئّ ٜاآلن ذم اجلّٓقري ٜاإلشالمٔ ٜظذ ؿدم وشٚق,تَدم فْ ٚافّْقذج ادًٚـس متٚم ً ,ٚذم
تق ًا مـ َٕده .فٔس مـ خىتْ ٚافدخقل ذم تٍٚصٔؾ هذه افتجرب ,ٜاظتَٚد ًا
ـؾ افقجقه فُؾ م ٚؾرؽّْ ٚ
مْ ٚبٖن هْٚك مـ هق أحؼ مْ ٚوأجدر بذفؽ .أتُِؿ مـ مقؿع ادراؿ ٛادْتّل حمٚؾي ً ٚظذ حؼ
ادختص ادْتّل أو ظذ األؿؾ احلٔٚدي.
ذم افزراظ ٜذم افتهْٔع وذم افسبٔ ٜوافتًِٔؿ ,دمري هْٚك ثقرة جذر ّي .ٜوافَٚرئ يًتىٔع أن يتهقر
وخٚم ٜادّٓ ٜذم بِد صٚشع ظّؾ افٌرب ذم وؿ ٝمـ األوؿٚت ظذ تَديّف ,ـّْقذج جلدوى
افتًٌ ّٔ ٜومْٚؾًٓ .ٚأهن ٚأول مٌٚدرة ذم ؿىر إشالمل ,تْىِؼ مـ ؿٚظدة احسام اإلًٕٚن ,وحَف ذم أن
يُقن هق ًٍٕف ,وأن تُقن تّْٔتف وشٚئؾ وؽٚيٚت هبدف تًزيز ذاتٔتف وهقيتف افثَٚؾٔ ٜوفٔس مًخٓٚ
وتزئٍٓ .ٚهذا مع اؾنٚرة إػ أن هذه ادٌٚدرة تْٓض ذم طؾ طروف ؽر مٗاتٔ ٜظذ اإلضالق يُّـ
تِخٔهٓ ٚبام يٖيت:
أوالً:أهن ٚتْٓض ظذ األَٕٚض افتل خ ٍِّٓ ٚم ٚشامه افنٚه ادخِقع (افثقرة افٌٔوٚا) .وهل ـ ٕٝٚؿد
أدت ـّثٔالهت ٚمـ خىط افتّْٔ ٜافٍقؿٔ ٜإػ تدمر افٌْٔ ٜاإلٕتٚجٔ ٜافتحتٔ ٜافراشخ ٜوختري ٛإٔامط
افًالؿٚت االجتامظٔ ٜافتَِٔدي ٜاحلّّٔ ٜذم شٔٚق هجرة افٍالح مـ افريػ إػ ادديْ ٜوٕنقا مدن
افهٍٔح وأـقاخ افٌٗس حٔ ٞتتقفد اجلريّ ٜوينٔع اشتًامل ادخدرات وافُحقل ظذ ٕىٚق واشع.
ظنٔ ٜافثقرة اإلشالمٔ ٜـ( ٕٝٚإيران) ؿد حتقف ٝبٍوؾ (افثقرة افٌوٚا) مـ بِد م ٍ
ُتػ مـ إٕتٚج
ُ
افىًٚم إػ واحد مـ أـز مًتقرده مـ األشقاق افٌربٔ.ٜ

14

ث :ًٚ ٕٔٚإن احلرب افتس تُنـ ظذ اجلّٓقري ٜبٌّٚرـ ٜوتٌىٔ ٜمـ ؿقى االشتٌُٚر افًٚدل جمتًّ,ٜ
وبٌّٚدرة مـ وـالئٓ ٚادحِٔغ اشتِزم ٝوم ٚتزال دمّْد جزا ـٌر مـ افىٚؿ ٜافٌؼي ٜوادٚديٜ
فِجّٓقري.ٜ
شجَِٕٚ ٝط تَدم مدهن ٜوؽر متقؿً .ٜفـ ٕدخؾ
ظذ افرؽؿ مـ ـؾ ذفؽ ؾ٘ن خىط افتّّْٔ ٜ
بٚفَٚرئ ذم متٚه ٜاإلحهٚاات وفٔس ادقوقع مـ خى ٜافٌح ٞذم األشٚس .وظذ ـؾ حٚل ؾُّٔـ
دـ يرؽ ٛأن حيهؾ ظِٔٓ ٚمـ حٔ ٞتىِ ٛظٚدة .وفُْْ ٍِٕٝ ٚفْير إػ أن االتٍٚؿٚت
وافزوتقـقالت ادًَقدة بغ اجلّٓقري ٜاإلشالمٔ ٜمـ جٓ ٜأخرى وبغ (بٚـًتٚن) وترـٔ ٜمـ
جٓ ٜأخرى ذم إضٚر م ٚصٚر ُيًرف ذم افهحٚؾ ٜبـ(افًقق اإلشالمٔ ٜادنسـ )ٜتنٓد بٚدمٚه
اجلّٓقريٕ ٜحق تهدير واشع دْتقجٚت زراظٔ ٜوصْٚظٔ .ٜوبٚفًٌْ ٜفِهْٚظٚت افًًُري ,ٜؾَد
صٚر مـ ادًروف أن مهٕٚع اجلّٓقري ,ٜتْت ٟاآلن (أواشط شْٜ

 )1987شًٌغ بٚدٚاة مـ

احتٔٚجٚت افَقات ادًِح ٜفِجّٓقري ٜوذفؽ ـِف صٚهد ال يدحض ظذ افْجٚح افٌُر افذي تؿ
حتََٔف .إهن ٚبَدر مًٕٚ ٚم أول خى ٜتّْقي ٜتًجؾ مثؾ هذا افْجٚح ,ذم بِد قض ذم افقؿًٍٕ ٝف
حرب ً ٚصٚمِ.ٜ
دذا تْجح اجلّٓقري ٜاإلشالمٔ ٜذم دمربتٓ ٚافتّْقي ٜرؽؿ افهًٚب ذم حغ ال تُْج ٛمثٔالهت ٚمـ
حقفْ ٚإال افُقارث رؽؿ افتّقيؾ افًخل واإلظداد واخلزاا وافدرشٚت وادًقٕٚت االجتامظٜٔ؟
ذم تَديري أن افن ـِف يُّـ ذم أمر واحد أشٚد وم ٚشقاه مٓام بدا فْ ٚمٓ ًام ؾٕ٘ام هق تٍٚصٔؾ هذا
افن هق االفتزام بٚإلًٕٚن وبٚفتقاصؾ مًف مع ثَٚؾتف افًٚئدة وخزاتف وإٔامط إبداظف وأشِقب
ظٔنف...إفخ .وافتجّْ ٛواحلذر مـ حمٚوف ٜإشَٚط افتّْٔ ٜظِٔف إشَٚض ً ٚمـ ؾقق .بحٔ ٞيثؼ أن
افتّْٔ ٜتٖخذ االدمٚه ًٍٕف افذي يًر ظِٔف ؾٔف هق ,وإهن ٚتٌتٌل تًزيز ذاتٔتف وفٔس إفٌٚاه .ٚواحلؼ أن
هذا فٔس بٚدىِ ٛافًٓؾ افًٌٔط ,ألٕف فٔس مقؿٍ ً ٚيُّـ اجساحف ـام يٌِس ادّثؾ افٌٚرع افقجف
ادىِقب فِدرر افذي يٗديف ,ألٕف يٌدأ ظْد َٕى ٜأشٚشٔ ٜهل ثَ ٜاإلًٕٚن بٚفًِى ٜوبامدرهت .ٚهذه
افثَ ٜإٕام يّْحٓ ٚاجلّٓقر ذم حٚف ٜواحدة ال يًدوه ٚهل ظْد م ٚتُقن افًِى ٜافتجًٔد افًّع
دٍٓقم افؼظٔ ٜـاميٗمـ بف .وصتّٚن م ٚبغ شِى ٜتٖخذ ذظٔتٓ ٚمـ ظَٔدة صًٌٓ ٚوؿّٔف وأؾُٚره
افًٚمٔ ٜوبغ أخرى تٍرض شِىتٓ ٚؾرو ً ٚبٚف ٌَ ٌَِ .ٜأوػ إػ ذفؽ إٔف ذم طؾ شٔىرة ؿقى
االشتٌُٚر افًٚدل ,ؾ٘ن ؿرار ًا اشساتٔجٔ ً ٚبحجؿ خى ٜتّْٔ ٜمتحررة مـ افتًٌ ّٔ ,ٜال ُيسك فًِِىٜ
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ادحِٔ ٜفتتخذ م ٚتراه بٚفًٌْ ٜدهِح ٜصًٌٓ ٚدون االـساث بّهٚفح ؿقى افًٔىرة افًٚدٔ .ٜومـ
افقاوح أن هذا افتحِٔؾ يىرح ذم افْٓٚي ٜرضورة افدوف ٜاإلشالمٔ ٜوذضٔتٓ ٚحتك بٚفًٌْٜ
فًِّٚجل ٜافْٚجح ٜدنُالت حيٚول افًٌض إؿْٚظْ ٚبٖهن ٚمنُالت تَْ ّٔ ٜحٔٚدي ٜال هقي ٜهل .ٚهٗالا
ادتندؿقن بام ال يًِّقن ألهنؿ يًٕٚقن مـ ٍٕس داا افًِى ٜإيٚه,ٚوفُـ ال ينًرون .افذيـ يّألون
افدٕٔ ٚوجٔج ً ,ٚبٚفٌرة ظذ صًٌْ ٚوتَدمف ,ثؿ ال تتّخوقن إال ظـ ضرح افتًٌ ّٔ ٜوافتٌري ٛوافَْؾ
افٌٌل.
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