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أن أؿقل أول ماذا أؿصد مـ , بؾ وـؾ ـالم ُيؼال يف مثؾ هذا ادجؿع, حيُسـ يب ؿبؾ أن أبدأ ـالمل

 .مـ ـؾؿتغ, وهق حلسـ احلظ. افعـقان

ؾؼد درجـا يف فغة افصحاؾة افتل وّجفت وؿادت فغتـا مـذ أوفقات هذا افؼرن ظذ  (ثؼاؾة)أما ـؾؿة 

أن كطؾؼفا حغ يؽقن افػرد فـريد هبا جمؿقظة افعؾقم وادعارف واخلزات افتل يتؾؼاها ادرء تؾّؼقًا 

. أو يرجقه جمتؿعف فف, مدروشًا ومؼــًا يف افطريؼة والمادة ابتغاء بـاء ظؼؾف وإظداده دا يرجقه فـػسف

بحقث أن ادتؽؾؿ . ؽدا دارجًا ومؼبقالً , وفؽـف بعد أن ؾرضتف فغة افصحاؾة. وهق إضالق ؽر دؿقؼ

هذا . وذفؽ ؽاية  ما ترجقه افؽؾؿة. وادخاضب ـالمها ال جيد صعقبة يف إؾفام وؾفؿ هذا ادعـك مـف

فؾؿشارـة افتل , وبب هق أـثر  ديداً . ؾضاًل ظـ أكـل أجده مـاشبًا فؾؿشؽالت افتل يطرحفا ادممتر

 .اؿسحتفا ظذ إدارتف

ومع ذفؽ . ظذ األؿؾ ألكـا كؾتؼل هـا  ت فقائفا. ؾفل ـؾؿة ال  تاج بقــا إػ تعريػ (مبؾِّغ)وأما 

 .ؾنن ظـدي ما أجد مـ افرضوري ؿقفف ظؾقفا

واحلؼقؼة أهنا وطقػة ـؾ ؾرد مـ األمة . إن إبالغ افـاس ـؾبت ربـا شبحاكف وتعاػ هل وطقػتـا

وـذفؽ ]ـؾ افـاس ,افتل جعؾفا ادقػ جؾ وظال وشطًا بغ خامتة افرشاالت وبغ افـاس, افشاهدة

( 143/افبؼرة )[جعؾـاـؿ أمة وشطا فتؽقن ظذ صفداء ظذ افـاس ويؽقن افرشقل ظؾقؽؿ صفقداً 

, يعـل ال يصقبفا افتبّدل وافتغّر بحسب ادؽان وافزمان, فؽـ افبالغ واإلبالغ فقس وطقػة مطؾؼة

, أظـل فقس مقجفًا إػ ذحية ال يتعّداها مـ افـاس ادممـغ, وأيضًا فقس وطقػة حمددة وحمدودة

ـب ظّؾؿتـا ضؿـًا احلقزات افتل , يؽػقفا أن تتؾؼك افػتقى وادقظظة وؾض اخلصقمات ظـد افؾزوم

. وبذفؽ حارصتـا ضؿـ أشقار كعجز ظـ ختّطقفا. وؾؼ مـاهج ال تتغر ومل يتغر مـذ ؿرون, أظّدتـا

وظؾقـا أن كبحث يف هذا ظـ افسبب يف أكـا ال كجد مـّا إال كادرًة جدًاؿؾة ممتازة تـجح يف  ؼقؼ اتصال 

دا , وال ريب يف أن هذه افؼؾة ادؿتازة مديـة بـجاحفا االشتثـائل. إجيايب وكاؾع خارج تؾؽ افؼحية

بافؼقاس , وإػ ـدح أؾرادها يف إظداد أكػسفؿ إظدادًا خاصًا ومتّقزاً , تتؿتع بف مـ مقاهب صخصقة

 .افغطشك إػ افعامؾغ, كتقجة اشتقعاهبا افصادق دؼتضقات افساحة افػارؽة. إػ افـؿط افعام

. أو ظذ األؿؾ يعّز كظرها, ربب صح افؼقل إهنا ؾريدة, ال مراء يف أن ادبّؾغ يقاجف يف فبـان ذوضاً 

بؽؾ ما . ؾفذا افبؾد ـتب ظؾقف مقؿعف اجلغرايف وترـقبتف افبؼية أن يؽقن افؼق افعريب ادسؾؿ طفره

وجزء ال يستفان بف مـ ظؼؾف , فؽـ وجفف. تعـقف ـؾؿة ذق مـ أؾؽار وظؼائد ورؤى وأهداف حقاة

ـلبسط ما يؽقن , يؽػل فؽل كرى آثار هذه افسـقبة افبافغة افتعؼقد. ووجد أكف ُمـدار صقب افغرب

 :أن كتلمؾ يف أمريـ, وأوضح ما يؽقن

 . ادعؿقل هبا يف مدارشف ومعاهدهيف ادـاهج افسبقية -

وتدخؾ , افتل تغطقف, أو باألحرى ادتقرمة,  افسؾقفقة افضخؿة–يف افشبؽة اإلظالمقة  -

حقث شـرى واضحًا . مع مؼارتـفا بؿثقؾتفا يف األؿطار افعربقة واإلشالمقة, بققتـا دون إذن



ومعؾقم أكف يف هاتغ . افظفر وافقجف افؾدوديـ يف صقرة واحدة وظذ صػحة واحدة

إػ . وادعاير افتل تقّجف شؾقـفؿ واألهداف افتل  ػزهؿ, ادمشستغ ُتبـك ظؼقل افـاس

وـالم ال ضائؾ مـف أن كتحّدث ظـ . ـؾ ما يتصؾ بادضؿقن افعؼع واألخالؿل وافـػيس

وأبعد مـف ظـ  . دون أن كلخذ هذه األرضقة يف اظتباركا, ظؿؾ تبؾقغل ذـل ومستقظب

أو ادتؾّؼغ , أو ادستؿعغ إػ مقظظتف, أو رّواد مسجده, أن يعتؼد أحدكا أكف هق, افصقاب

, يف مـجك مـ افتلثر افبافغ افسقء هلذه افشبؽة اهلائؾة, وحتك أبـاءه وأؾالذ ـبده, فػتقاه

وفؽؿ رؾعت اهلقئات افديـقة ظـدكا صقهتا حمّذرة . ادسّؾحة بؽؾ ما يف جعبة افشقطان كػسف

ومـ مغّبة هذا افتسعر ادجـقن فشفقات , مـذرة مـ مغّبة زرع افعـػ يف كػقس افـاصئة

وـقػ ُيستجاب هلا وهل افتل ترـت هقؽؾ كػقس أبـائفا . ؾب اشتجقب هلا, اجلسد

إػ جاكب مطؾبفا ادحؼ بتقجقف افسؾقف أن كستػقد , وـان األجدر هبا. فؾصقارؾة وافتجار

 .وُتػقد مـ اإلمؽاكات اهلائؾة فتل يتقحفا هذا ادرؾؼ

وأحّب إيل وأرىض فرؽبتل يف افتعبر . إن افتبؾقغ هق ظؿؾ تشؽقع مقضقظف اإلكسان

وأن كخسق احلدود , فقال أكـل أخشك أن ُيساء ؾفؿ ما أريد. افدؿقؼ أن أؿقل تـظقؿل

ؾافتبؾقغ هق تشؽقؾ . وال ُمشاحة األمر. افػاصؾة ما بغ افعؿؾ افسقاد وافعؿؾ افتبؾقغل

 .وتـظقؿ ادجتؿع مـ طاهره, فإلكسان مـ داخؾف

يروظف افتـقع اهلائؾ يف , مـذ أوهلؿ وشقدهؿ, وادتلمؾ يف شر افسادة ادبّؾغغ تلمؾ ظارف

جمتازيـ مؾ ما خيطر بافبال مـ صـقف . افقشائؾ افتل اظتؿدوها يف شبقؾ أداء افرشافة

وال , حتك فقؽاد يؼقل إهنؿ مل يسـقا وشقؾة تصؾفؿ بافـاس. افتضققؼ وافؼؿع واإلرهاب

مـ افؼقادة ادباذة يف . إال شؾؽقه, وال جسدًا يعزوكف كحقهؿ, شبقاًل يقصؾفؿ إفقفؿ

إػ افشفادة اددّوية إػ كؼ ادعرؾة ادستؼقؿة وافتصدي فؾتقارات , افسؾؿ ويف احلرب

افذي بدأه ووضع فف افؼقاظد ثامـ األئؿة . اكتفاء بافعؿؾ افرّسي افتـظقؿل, افتحريػقة

وربب يعقد افػضؾ يف وضع بذوره األوػ إػ أبقف اإلمام افؽاطؿ . اإلمام افرضا ظؾقف افسالم

تضّؿـ ؾقب تضّؿـ ؽطًا متؼدمًا . وهق ظؿؾ رائد وجمفقل حتك بغ أهؾف. ظؾقف افسالم

. بؿؼايقس ذفؽ افزمان فشؽؾ مـ أصؽال افضبكات أو افتؼدمات االجتبظقة فؾؿممـغ

ـب ال يزال شاريًا حتك افققم يف افدراشة , وإكـل ألرّجح أن افعؿؾ بخؿس ادؽاشب

, ؿد حدث يف شقاق هذا افتطقر األخر حلرـة اإلمامة واإلمامة احلرـقة, وادبرشة افػؼفقة

وذفؽ درس حؼقؼ بـا أن . يف شبقؾ متقيؾ افعؿؾ افتـظقؿل بب ؾقف مـ تؼدمات اجتبظقة

, إن افتبؾقغ هق أيضًا يد ممدودة بافعقن, ؾقب يؼقل, يؼقل فـا. كؼرأه وكستعقده فؽامؾ افعـاية

حتك يف , واألمثال ظذ ذفؽ ؽر ظزيزة مع شرة مـ كؼتدي هبؿ. وشد خّؾة وخدمات كاؾعة

 .وافقؿت ال يتسع فتػاصقؾ. افسقاشة افـبقية

 رؽؿ وجقد أكظؿة افتلمقـات االجتبظقة . وفــظر ؾقب تمديف افؽـائس يف افرضب يف هذا ادجال

 .وال ظقب يف أن كتعؾؿ ما ُيريض اهلل ويـػع افعباد. وافشامؾة هـاك

 

 



, أو خؾػف بؼؾقؾ, وادسجد أكبت إػ جاكبف. وشقبؼك إن صاء اهلل. ادسجد هق حصـ افعؿؾ افتبؾقغل

وها هل تـتؼ برسظة إدارة , وها إن اددرشة افتل تقاـب ادسجد ؿد بدأت ظـدكا. احلقزة واحلسقـقة

وهذا ـؾف تطقر . ظذ افرؽؿ مـ أهنا مل تتحرر هنائقًا مـ افؼقؿ افسبقية وادشّقهة. تربقة وتبؾقغ معاً 

 .وكحـ كتحّصـ يف افعؿؾ افتبؾقغل مادة وأشؾقبًا ومقداكاً . ظؾقـا أن كؾتؼط مغزاه. إجيايب

وجمؿع األهنر افذي ترؾده ـؾ . ؾقف افتعبر احلر وافـؼل ظـ ذاتـا وهقيتـا. وافػؼف هق ظؾؿ ظؾقمـا

 .افعؾقم وشقبؼك وجيب أن يبؼك ـذفؽ

وأكا إكب اذـر . وفستلظتؼد أن األشاس هق حمؾ كؼاش ظـد أحد. فؽـ هذا ـؾف ـالم يف األشاس

ر  هباتغ احلؼقؼتغ ِـّ مها , وؿدرة افػؼف ظذ االحتقاء, ألخؾص مـفب إػ اكتشار ادسجد ادمشسة, واذ

 .بعد هق يف افقشقؾة, وافشلن ـؾ افشلن. وأن ظؾقـا أن كتابع, شابؼتان ؿائؿتان بافػعؾ

وؿد . ؿؾـا إن افؼوط افتل كقاجففا يف فبـان هل اشتثـائقة مـ جفة ما ُتؾؼقف ظذ ادبؾغ مـ ظبء

أو افـصػ افػارغ , فؽـ هذا فقس إال افـصػ األشقأ مـ احلؼقؼة. أدحـا إػ ظقامؾ ذفؽ ؿبؾ ؿؾقؾ

ال يتؿتع بف ادبّؾغ يف أي مؽان , فؽـ احلؼقؼة أيضًا أن يف هذا افبؾد ايضًا مـاخ مـ احلرية. مـ افؽلس

وفقس مقطػًا صغرًا يف ممشسة , ادبؾِّغ حر, هـا يف رأس ويف أبسط االظتبارات. آخر مـ ادحقط

هـا يف وشع افعؿؾ افتبؾقغل إذا كّظؿ كػسف أو ُكّظؿ يف إدارة ـػقءة حسـة . رشؿقة تعؿؾ ظذ اشتقعابف

مـ افؽؾؿة ادؽتقبة بؽاؾة . أن خياضب افـاس ؿقالً وظؿاًل بب ال حرص فف مـ افقشائؾ, اإلدارة

إػ اإلذاظة ادسؿقظة وادرئقة إػ اددارس وادعاهد إػ ممشسات اخلدمات االجتبظقة , أصؽاهلا

بؾ إن بعضفا . وبعضفا مقرسة. وـؾفا مما تتقحفافؼقاكغ ادعؿقل هبا وبؼوط ؽر معجزة. افتـقظة

وكحـ مسبقؿقن ـثرًا يف هذا ادقدان يف . مما يؿؽـ أن يتؾّؼك معقكات ومـحًا ال يستفان هبا مـ افدوفة

وافعارف بحجؿ وتلثر ادمشسات افؽـسّقة يف افغرب يف ـؾ هذه . كاهقؽ بغره مـ افبؾدان. بؾدكا

 .ادقاديـ يػفؿ جقدًا ما أظـل

. تلشقسًا ظذ افرضورة وتلشقسًا ظذ افؼدوة احلسـة وتلشقسًا ظذ اإلمؽاكقة. تلشقسًا ظذ ما ؿؾـاه

هؾ يؿؽــا أن كبدأ افؽالم ظذ ثؼاؾة ادبؾغ؟ بادعـك افذي . وـؾفا مما أذكا إفقف بؼدر ما يتسع فف ادؼام

هؾ يؿؽــا أن . أي إظداد ادبّؾغ دا يرجقه أو ُيرجك مـف. (ثؼاؾة)ارتضقـاه وتراضقـا ظؾقف فؽؾؿة 

وادبّؾغ افؽاتب وادبّؾغ , كطرح مبدأ االكتشار يف ادقاديـ ادؿػتقحة أمامـا؟ ؾـتحّدث يف ادبّؾغ ادريب

 .وجيب, كعؿ. اإلظالمل وادبّؾغ ادختص يف هذا افػرع أو ذاك مـ صـقف اخلدمات االجتبظقة

داذا كحؼ أكػسـا مجقعًا يف زاية واحدةتارـغ بؼقة ادقاديـ ؾارؽة؟ أكا أظرف داذا وربب ـان األـثر 

وـلهنا آفة صّبء ظؿقاء ال , إكف احلقزة ذات افؾقن افقاحد. إكف ؽقاب اإلدارة ادـظِّؿة وادـظَّؿة. يعرف

 .تـتج إال فقكًا واحدًا ال تتعداه

واظتؼد أكف شقف يتجاوز هذا افرؿؿ بؽثر يف . إن ظدد ادعؿغ يف فبـان يؼسب برسظة إػ األفػ

 .األمر افذي يرشؿ ظالمة اشتػفام ضخؿة حقل ادستؼبؾ. افسـقات افؼؾقؾة افؼادمة

, ويضؿـ هلؿ ظقشة مطؿئـة, بشؽؾ حيػظ ـرامة أؾراده, أيـ شقجري اشتقعاب هذا افعدد وضقػ

 ويـػع هبا؟



وؿبؾ ذفؽ هق يف إظداد ادبّؾغ . اي يف االكتشار يف تؾؽ ادقاديـ, اجلقاب افقحقد ال يعدو ما ؿؾـاه

. إكـل أدرك جقدًا ان ما أؿقفف يتضؿـ وضعًا ثقرياً . إظدادًا جديدًا يتـاشب مع مؼتضقات ادستؼبؾ

. وافباؿل أمقر إجرائقة تـػقذية. ابتداًء مـ مػفقم احلقزة واكتفاًء برؤيتـا ألكػسـا ووطقػتـا يف جمتؿعـا

 .ؾفق يستحؼ بحثًا مستؼالً . وفؽــل فـ أفج اآلن مـ هذا افباب


