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 إلى التزكية من التنمية
 رؤية في اإلصالح

 (*) عمر عبيد حسنه تساذ أللشيخ اا

ملواقيت،، خيانة األمانة، اليت  عينيتا اتخيت اال اتا ييتاغي ب ييتاا االيتان الايتيتيمت، اليت  عيتا ا   مين يت  اإن 
إيكيتيتاال األميتيتري ل يتيت  اختايتيتا واويتيتاذ اليتيتريتوا اتليتيتاال، ل كيتيتون  يتيت   اغوت، حييتيت يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتب يتيتيتالا ات يتيتل وال  وذليتيت 

 . اي وخربة، ختي غقدة ال خاا ومينادل ا الاين ة   حياة املسايني غاى األصيندة كالا

 :سؤال النهضة -

ااصاح وال نيية،  سؤاال النلضة وخَتّ  الرتقي والنلوض، و اوتت ال  ي  لاواق،، و 
كيتيتان وت ييتيتيتإلاال ااةيتيتيتكالية األسيتيتيتاا، اليتيتيت  ع ييتيتيتيتو  حوىيتيتيتا ال ريوحيتيتيتات واليتيتيتريت  واتليتيتيتود 
امل ينيتيتيتددة، واىيتيتيتاائ اليتيتيتدا،  لدنسيتيتيتان،  يتيتيتريداج وااغيتيتيتة،  ليتيتيتو ختيتيتيتاائ الك  يتيتيتاا وامل كيتيتيتريي  
وال اسيتيت ة واليناييتيتامل وامل خاايتيتني   ةيتيتين  املينري يتيتة املخ ا يتيتة والإلغييتيتامل والساسيتيتة و واد 

 . اليناو  كالاااصاح،   
« ال إلكية»إن ات عقامل، والنلوض وااصاح وإحلاق الريمحة ابلناا، و: ولينانا نقوال

بك  ابينادختا، ختي  سالة الن وة ال ا خيية وملية اانسان املسا    احلياة ومناط 
وإصاح األمة وإاث ة  اغاي لا « الذات»اتس خاف ااىي لا، ذل  ان صاح 

  اخل ات ختو س ي  الو اثة احلضا ية وحتقيق اجمل ي، املنشود، غاى ود ينلا إىل اتس  اق 
                                                 

 .(قطر.. )سابقا رئيس وقفية الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني للمعلومات والدراسات (*)
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        : وي ، يقوال عيناىليتات يخ اتنئ ال شريي ال 

      
 

      
،  ل  يينق  الناا، الين اد،   ك  زمان ومكان ختذا ال اغ، (501-501:األن يامل)

ويس شينريون ان ذل  ختو  و  امانة  ويد كون ابيناده اييناج، وحيققون وسا،اا
 اتس خاف واس شينا  املسؤولية؟ 

داية ان ميتيتيتا نقدميتيتيتا ختيتيتيتو  تييتيتيتة او واليتيتيتة ن يتيتيتري او اا ليتيتيتاد يتذ ال يتيتيتيتونيتيتيتود ان نؤكيتيتيتد منيتيتيت
ليتيتذل   ليتيتو  ؛و  كسيتيتا،ري اان يتيتاب ال شيتيتريييتواا والقايتيتيت كيتيتريي، ييتيتريي غاييتيتا اخل يتيت  والايتيت

ي  وااضيتا ة واال يتامل، م ريوح لا يتص واتخ  ا  والن ري والنقد وحىت اليتنق  وال ينيتد
إن ميت  ليتوازا اتا ليتاد ال شيتريي املريااينيتة والنقيتد، وان ذليت    مايتايتة : ولينانا نقوال

ة، وع يتقيتيتيتيتق الشيتيتيتيترياكة ال كريييتيتيتيتة، وع ييتيتيتيترين األذختيتيتيتيتان غايتيتيتيتى يتال يتيتيتيتيت  حيتيتيتيتىت ع  ايتيتيتيتو  احلقيقيتيتيتيت
األغييتيتيتاال املشيتيتيترتكة وغايتيتيتى األخيتيتيتص   معيتيتيت  ختيتيتيتذه املوضيتيتيتوغات، اليتيتيت   يتيتيت  األميتيتيتة بكيتيتيت  

واخلاصة انا غي  يس دغي ب  يس جدي  ..وعقري  مس ق الاةريا،يتلا وعئ واقينلا 
 . ؛ ألننا نين رب ان الناقد وال اح  وامل كري ةريكامل   بنامل اليني النقد واملناصيتة

 : إشكالية المصطلح -
 ،«ال نيييتيتة»كالية مايتيت امت يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتإن ال يتيتيت  الن يتيتريي حيتيتوال إة: واليتا ع إىل القيتيتيتونسيتيت

اخيتيتذ حييتيتإلاج ك يتيت اج ومسيتيتاحة واسيتيتينة   الد اسيتيتات  ،  القيتيترين املاضيتيتي واوا،يتيت  ختيتيتذا القيتيترين
ا ية؛ وميتيتيتيتا ذليتيتيتيت  إت ألن غياييتيتيتيتة يتياسية والعقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتال اسيتيتيتيت ية واملذخت ييتيتيتيتة واتا ياغييتيتيتيتة والس

ال نيية غياية ةاماة عس دغي    تي لا وبنا،لا جميوغيتة ميت  ال خاايتات   الينايتوا 
ق،، حىت كاد ال يت    ذ موقيناج غاى األ ض و  الوايتوإن مل أيخ ،ين  املينري يةيتيتيتيتيتيتيتيتوالش

املا امت واتنش اال با واتيتدال حوليتا حييتوال دون اتطيترياط ابلينييت  ال نييتوي، و ي يتاج 
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 .وعن يذاج 
وقد عكون ختذه ال ينعيترية    قينيتة ال  كيت  واتضيت رياا   السيتيني إىل ع ييت  واسيت  داال 

دلييت  الينجيتإل  اتق ايتا  غايتى اليتدو ان  ييتاو  ااطيتا  الن يتريي ي املا ايتات واتحن يتاا ضيت
غيتيت  حتوييتيت  ال كيتيتري إىل  ينيتيت ، والريتييتيتة إىل خ يتيتة، ولينيتيت  ختيتيتذا احليتيتاال ال يتيتا،ئ   حقيق يتيتا قيتيتد 
يينيتيتيتيتود إىل اليندييتيتيتيتد ميتيتيتيت  اتغ  يتيتيتيتا ات املوضيتيتيتيتوغية واملين ييتيتيتيتات ال ا خيييتيتيتيتة وعيتيتيتيتداخ  املايتيتيتيت امت 

 .ب  يين ا م، الكع  م  املا ايتات القريي ة واملرياد ة واملشا كة
بينيتد ان ع يتيتدد دتل يتا وي ضيتمت  وقد ت عكون ااةكالية   املا امت دا،ييتاج، خاصيتة

ختد يتيتا وأيخيتيتذ ةيتيتكاج إاريا،ييتيتاج، وإسيتيتا   اك سيتيتاا الريتييتيتة واميتيت ال اا ادة ووضيتيتوح الدتليتيتة 
خاصة ان مع  ختيتذه املايت ايتات، ب  يين ليتا، لكيت  ، وام ال األدوات، وإبداع الوسا، 

ا  ان أتخيتيتيتذ عينريي يتيتيتات إاريا،ييتيتيتة، عسيتيتيتلّ   النقايتيتيتة ميتيتيت  ال كيتيتيتري إىل ال ينيتيتيت ؛ أل يتيتيتا عقيتيتيت،   إطيتيتيت
امل يتاختي  اليت  يايتين  مينليتيتا وضيت، عينريييتا ايتيتام، ميتان، ىيتا، كييتا يقيتيتوال اختيت  املن يتق؛ أل يتيتا 
ب  يين ليتيتا املرينيتيتة غايتيتية غايتيتى اتحن يتيتاا ضيتيتي  قواليتيت  صيتيتا ة بقيتيتد  ميتيتا ع يتيتدو واضيتيتيتة اثنيتيتامل 

 . جتاية املا امت   الواق، وإياد األوغية ال نيوية حلريكة اانسان
يسيتيتيتيتل   املايتيتيت امت، غايتيتيتيتى ا ييتيتيتيتة ل - يييتيتيتيتا حنسيتيتيت   – وغايتيتيتى الينييتيتيتيتوا،  ااةيتيتيتكالية

ذل ، ب  قد عكون املشكاة ابس يريا  ع ييتو  حوال حالة الينجإل غ  اخلريوب ميت  ال كيتري 
إىل ال ين ، م  الن ريية إىل ال   يق، م  ال اس ة إىل الربجمة، م  الريتية ال  عشك  املناخ 

عسيتيت دغي   واحمليتيتريل واليتيتدا ، إىل الينييتيت  وال ن ييتيتذ؛ ذليتيت  ان إ يتيتريازات منيتيتاخ ال خايتيتا والينجيتيتإل،
كعيتيتيتيترية اتيتيتيتيتداال والقييتيتيتيت  والقيتيتيتيتاال، وعشيتيتيتيتقيق الكيتيتيتيتاا حيتيتيتيتوال ال نيييتيتيتيتة، اكعيتيتيتيتري ميتيتيتيت  ااسيتيتيتيتلاا   
مما س لا، وعايئ اواا الين امل وكس  ال ريص وحتريي  ادوا ا غاى ا ض الواقيت،؛ ليتذل  
 يتيت ن املك  يتيتة الينريبييتيتة او ااسيتيتامية، بشيتيتك  غيتيتاا، عإلخيتيتري   احليتيتدي  غيتيت  ال نيييتيتة امل قيتيتودة 

نقوصيتيتيتة،   اجمليتيتيتاتت السياسيتيتيتية، وال  ييتيتيتة، واتا ياغييتيتيتة، واملسيتيتيت قاة وال ا، يتيتيتة، وال نيييتيتيتة امل
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وميتيتيت، ذليتيتيت   ييتيتيت  الناحييتيتيتة الينياييتيتيتة ميتيتيتا ييتيتيتإلاال ... وال ابينيتيتيتة، ووايتيتيتا ال نيييتيتيتة وعنيييتيتيتة ال خايتيتيتا
 .ال قلقري والرتاا، مس يرياج 

ختيتيتذه احلاليتيتة املريضيتيتية املإلمنيتيتة، وامليتيت زق اليتيتذي ان ليتيتل إلييتيتا لكيتيت  وصيتيت لا ا يتيتا مل ع جيتيتاوز 
حسيتيتاا اباةيتكالية إىل ااحاطيتيتة بينايليتا وإد ال ابينادختيتيتا وحتاييت  غناصيتيتريختا، غ  يتة اا بينيتد  

والوصيتيتيتيتيتوال إىل إبيتيتيتيتيتداع احلايتيتيتيتيتوال واملخيتيتيتيتيتا ب وعيتيتيتيتيتو   غناصيتيتيتيتيتري ااقيتيتيتيتيتاع ال نييتيتيتيتيتوي، وإن كيتيتيتيتيتان 
 . ختو اوال مرياح  ااد ال او طرييق ااد الي قى ااحساا، غاى ك  حاال، 

 : في داللة المصطلح -
ا، وليتو قايتياج، غنيتد ابينيتاد مايت امت ال نيييتة، وم، ذل   قد يكون م  امل يد ال وقيت

وإلقامل بينيت  األضيتوامل املوضيتيتة لاريتييتة غيتّ  ذليت  يسيتاخت  وليتو بقيتد  اد ال ابينيتاد ذليت  
املا امت املريك  املينقد، الذي كان وإىل وقل قريييت  قاصيترياج   اذختيتان كعيت  ميت  النيتاا 

ي والنيتيتيتيتاع  غايتيتيتيتى ال نيييتيتيتيتة املادييتيتيتيتة والنييتيتيتيتو اتق ايتيتيتيتادي، امل يعيتيتيتيت    ز دة اليتيتيتيتدخ  القيتيتيتيتوم
ًج اسيتيتيت لاكا، مينييتيتيتا اج لا نيييتيتيتة وال خايتيتيتا؛  ااايتيتيتاح، حييتيتيت  اغ ييتيتيتد دخيتيتيت  ال يتيتيتريد، واحييتيتيتا
ومينىن ذل ، بشك  م سط، ان م لوا ال نيية   اذختان كعيت  ميت  املل ييتني اق ايتري غايتى 

إقاميتيتيتة اي اغ  يتيتيتا  لرتقييتيتيتة خاا،ايتيتيتا وعنيييتيتيتة قد اعيتيتيتا،  ادىن ان  يتيتيتاه او اةيتيتيتيامل اانسيتيتيتان، دون
 .وبنامل ملا اعا

يامل اانسيتيتيتان، مل يوضيتيتيت،   يتحيتيتيتىت   اتانيتيتيت  امليتيتيتادي، او عنيييتيتيتة اةيتيتيتل  نيتيتيتري  انيتيتيتا ليتيتيتذ
كيتّ  : اتغ  ا  ا ية الن ري   ضوابط الكس  وقيود ال وزي، واان اق، او إن ةيتتل  قيت 

 . الكس ، حىت ولو عريا ق م، سومل ال وزي،
رياج غاى امل لوا املادي وال نيية اتق اادية مق ا)ة يتوا غ  ال نيييتوبقي ختذا امل ل

، (ان ن سيتيتا والرتقيتيتي صاا،ايتيتا وات عقيتيتامل بقد اعيتيتايتان دون عنيييتيتة اانسيتيتيتامل اانسيتيتيتاةييتيت
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ادختا،  ييا نري ، سا،داج   الكع  ميت  دوال يتوا الذي خي إلال ال نيية   احد ابينيتامل ل
الينامل، وخاصة امل خاا منلا، الذي ت ي اري إت حااة ال يناا والشيترياا، وخيضيت، 

 ، ولكيتيت  وبينيتيتد ختيتيتذه الن يتيتا،  يتسيتيت ينيات، كييتيتا ييتيتري  بينضليتيتلضيتيت وطلا، حيتيتىت اواخيتيتري ال
املرييرية لا ين  ال نيوي وآاث ه السا ية، الن سية واتا ياغية وحىت اتق ايتادية، حيتىت 
ا إىل ختيتذا امل ليتوا غايتى انيتا    ال اد امل قدميتة، بيتدات املريااينيتة والنقيتد وال قيتوج ي وا يت

وااصيتيتيتاح املنشيتيتيتود بشيتيتيتك   نيتيتيتوع ميتيتيت  ال ليتيتيت  اتإل،يتيتيتي، ت يينيتيتيترب غيتيتيت  ال قيتيتيتدا وات عقيتيتيتامل
ساي ، وبدات ع ريح دتتت إضا ية مل لوا ال نيية، غاى اغ  ا  ان ال نيية غياييتة 

... ةاماة مريك ة، عشي  النواحي اتق ايتادية والعقا ييتة والسياسيتية وال يتييتة واادا ييتة
ة ع اق ختكذا؛ أل ا عناريف إىل الدتلة يتإخل،   الوقل ن سا، ومل عيند كاية ال نيي

كال نيييتيتيتيتيتة   ينري ييتيتيتيتيتة املينليتيتيتيتيتودة، وإسيتيتيتيتيتا اصيتيتيتيتيت مت يضيتيتيتيتيتاف إليليتيتيتيتيتا اجمليتيتيتيتيتاال اليتيتيتيتيتذي ع ينيتيتيتيتيتىن بيتيتيتيتيتا،ال
ذليتيتيتيت  انيتيتيتيتا ت لكيتيتيتيت  ان  ،إخل...وال نيييتيتيتيتة السياسيتيتيتيتية ،اتا ياغييتيتيتيتة، وال نيييتيتيتيتة املينري ييتيتيتيتة

 .ع  او  ال نيية وال قدا   اان  جماو اج لا خاا واتحن اط   اتوان  األخري 
م  والشيتينا ات ال ض اضيتة غيت  املقنينيتة، وكان ن يجة لا جا ا املرييرية وخي ات األ

ان بدا ي  او  م لوا اديد لا نيية، حىت   اجملاال املادي واتق اادي ن سا، إضا ة 
إىل امل لوا اليناا، ذل  ان ال نيييتة اتق ايتادية حيتىت عايت مت سيتايية ت بيتد ان ي  جيتاوز 

 دامة، إضيتيتا ة إىل وتج إىل ال نيييتيتة املسيتيتيتال نيييتيتة اتسيتيت لاكية إىل ال نيييتيتة اان ااييتيتة وصيتيت
ا ييتيتة جتيتيتاوز امل يتيتاختي  ال قايدييتيتة والشيتيتا،ينة والقاصيتيترية لا نيييتيتة، إىل ال ييتيتيتو  حيتيتوال عنيييتيتة 
اانسيتيتيتان،  يتيتيت  ال نيييتيتيتة وصيتيتيتانينلا وختيتيتيتد لا، حييتيتيت  بيتيتيتدا إد ال ا ييتيتيتة عنيييتيتيتة خاا،ايتيتيتا 

يتيتيتيتيتيتيتمت ال ن يتيتيتيتا إىل الشيتة، واص يتيتيتيتيتوملا اعيتيتيتيتا وقد اعيتيتيتيتا اابداغييتيتيتيتيت ريوط والينواميتيتيتيت  اتا ياغييتيتيتيتيتة يتيتيتيتيت
ة واملرياينييتيتيتات الينقا،دييتيتيتة وال جيتيتيتا ا احلضيتيتيتا ية واملينيتيتيتادتت اتا ياغييتيتيتة ل ميتيتيت  والعقا ييتيتيت

اسيتيتاا حيتيتاح غياييتيتة ال نيييتيتة، ون يتيتا،  ع قيتيتاا ليتيتا الينياييتيتة ال نيوييتيتة وال يتقيتيتق ميتيت  ميتيتد  
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 .حاحلا او إخ اقلا
ومبينيتىن آخيتيتري، حتوليتيتل الريتييتيتة ال نيوييتيتة ميتيت  ال ييتيتو  حيتيتوال عنيييتيتة اةيتيتيامل اانسيتيتان  قيتيتط 

عيتيتا، مبيتيتا   ذليتيت  حاااعيتيتا املادييتيتة، وذليتيت  ب نيييتيتة إىل ال ييتيتيتو  حيتيتوال اانسيتيت ان بكيتيت  مكًو
خاا،ايتيتيتيتا وصيتيتيتيت اعا وملا اعيتيتيتيتا وا كيتيتيتيتا ه، ودو  ذليتيتيتيت    عنيييتيتيتيتة اةيتيتيتيتيا،ا وادواعيتيتيتيتا،   صيتيتيتيت مت 
اانسيتيتان الايتيتاا بذاعيتيتا، القيتيتاد  غايتيتى إصيتيتاح جم يينيتيتا ختيتيتو ختيتيتدف ال نيييتيتة، وختيتيتو مينيا ختيتيتا، 

 . وختو وسيا لا
ضيتيتريو  ج واوليتيتو ج لي يتيتدا اسيتيت ينداد اانسيتيتان  قيتيتى أتميتيتني حاايتيتات اانسيتيتان املادييتيتة اميتيترياج يو 

    : ابل  ايتيتيت، إىل املعيتيتيت  األغايتيتيتى ومما سيتيتيتة إنسيتيتيتاني ا وحقوقيتيتيتا، قيتيتيتاال عينيتيتيتاىل

،  ييت  الشيتيتريوط (4-3:قيتريي )          
ليسيتيتل  املوضيتيتوغية لا  ايتيت، إىل املعيتيت  األغايتيتى حتقييتيتق الك اييتيتة املادييتيتة، لكيتيت  الك اييتيتة املادييتيتة

 . اي، اختداف اانسان وا عقا،ات حتقق و  ، اية امل اف
 : التنمية المادية شرط السترداد إنسانية اإلنسان -

يايتيت مت مايتيتاابج  اصيتيترياج ب كيتيتريه  ،  منيتيتاخ ال خايتيتا صيتيتيتيمت ان اانسيتيتان بشيتيتك  غيتيتاا،
غدا بين  األ رياد املي يتازي  اليتذي  اسيت  اغوا اتن كيتال ميت  منيتاخ  و يناا بذختنية ال خاا،

دييتيتة واميتيت ال الريتييتيتة اتس شيتيتريا ية لا يتيتيت  غيتيت  املعيتيت  ضيتيت ط احلاايتيتات املاجتيتيتاوز ال خايتيتا و 
األغاى، اليتذي حييتاولون مقا ب يتا وات عقيتامل إلييتا، حيتىت وليتو مل عيتؤّم  ىيت  احلاايتات األسيتاا 
ميت  ال ينيتيتاا والشيترياا والا يتيتاا واملسيتك  واألميتيت ، ذليت  ان اانسيتيتان ال قيت  اتيتيتا،، الينيتيتا ي 

اوبة واميت ال القيتد ة غايتى ال سيتامي القاق اخلا،ا املشريد بينيٌد غ  ال يتقق ابانسانية امل 
إىل املعيتيت  األغايتيتى ميتيتا مل حتقيتيتق ليتيتا ال نيييتيتة  ختيتيتذه احلاايتيتات،   يتيت مني عايتيت  احلاايتيتات األسيتيتاا 

ة اولييتيتيتة ل يتقييتيتيتق إنسيتيتيتانية اانسيتيتيتان، ليتيتيتذل   يتيتيتا يايتيتيتمت  يتيتيتاال الوقيتيتيتوف غنيتيتيتدختا يتيين يتيتيترب وسيايتيتيت
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،، يت ييت   ريداج ميت  القيتإىل غاية وختدف،  ي  عا مت غاية اانسان ان يا بذل    يتوال 
ييتيترتدد بيتيتني املرياغيتيتي واحل يتيتا،ري، أيكيتيت  وي ي يتيت، كييتيتا أتكيتيت  األنينيتيتاا، إن مل يكيتيت  اضيتيت ؛ ألنيتيتا 
بيتيتذل  ي سيتيتقط إنسيتيتاني ا وويفي  يتيتيتا   القييتيتاا الغ يتيتامل اتسيتيتيت خاف وإقاميتيتة الينييتيتريان وحتقييتيتيتق 

 . اليندال واألم  واملساواة
 يتا، ولقد يكون م  ال  ييني ان ع  ا، الشيتينوا ال قيت ة واتا،ينيتة وعنشيت   ب يت مني قو 

قيتيتيتيتَوَد حيا يتيتيتا، وأتميتيتيتني حااا يتيتيتا األصيتيتيتاية، وع يتيتيت  ان ال يتيتيتوز ابحلايتيتيتوال غايليتيتيتا يينيتيتيتا  اييتيتيتة 
امل يتيتاف، حييتيت  ت عسيتيت  ي، ال  يتيتون اتا،ينيتيتة ال  كيتيت  ب يتيت  ذليتيت ، واغ  يتيتا  الك اييتيتة املادييتيتة 
ختيتيتي ال نيييتيتة، وحيتيتد دتليتيتة ذليتيت    الشيتيتينا ات اليسيتيتا ية واتةيتيترتاكية والشيتيتيوغية املخادغيتيتة، 

 ت حيتيتوال الينييتيت  غايتيتى أتميتيتني احلاايتيتات املادييتيتة؛  احلايتيتوال غايتيتى ال ينيتيتاا وكييتيتا ا يتيتا عيتيتيتو 
واملسيتيتيتك  واملايتيتيت ئ ختيتيتيتو اىيتيتيت  وختيتيتيتو الشيتيتيت   الشيتيتيتاغ ، حييتيتيت  ي ييتيتيت  اميتيتيتاا ذليتيتيت  ال  ايتيتيت، إىل 
اخلاا،ص والا ات اانسانية، ال  ع ينايتق  يتق حريييتة ال  كيت  وال ين يت  واتخ ييتا  واحلريييتة 

ان وكريام يتيتيتا؛  يتيتيتاألم  ميتيتيت  اخليتيتيتوف واملسيتيتيتاواة وميتيتيتا إىل ذليتيتيت  ميتيتيت  خايتيتيتا،ص إنسيتيتيتانية اانسيتيتيت
وااطيناا م  اتوع  يتا الريكييتإلاتن، الا يتان يقيتا غايلييتا اانسيتان لي يتدا بينيتد ا ااحسيتاا 

 .انساني ا وخاا،اا وابيناد َخْاقا وعكريلا وإد ال ويفي  ا و سال ا
  :سقوط الرؤية االشتراكية -

ال  يتون اتا،ينيتة إن السيترياا اتةيترتاكي والشيتيوغي، اليتذي اسيت    : وابامكان القوال
وااث  احقادختا وحريكلا بعو ة غا مة وحقد اغيى، قد غشى غاى غيون الكع    املرياح  
األوىل، اولتيتيت  اليتيتذي  ميتيتا ل عيتيتوا وميتيت  خيتيتاال ضيتيت ط حاايتيتا   املادييتيتة ان اك شيتيت وا اخلدغيتيتة 

ليتيتيتت  كانيتيتيتل الرياإالييتيتيتة إغنيتيتيتاملج لانخ يتيتيتة وإ قيتيتيتا اج لاكعيتيتيت  ميتيتيت  الشيتيتيتينوا : الك يتيتيت ة، وع يتيتيتني ىيتيتيت 
اج لاعريوة والسا ة م  دون سا،ري الناا،   ن اتةرتاكية كانل إ قا اج لاجيي،، إت واح كا  

آى ليتيتا اتيتيتدد، األميتيتري اليتيتذي اد  ليتيتيئ لاشيتيت    ع  يقيتيتات الن ريييتيتة اتةيتيترتاكية والرياإالييتيتة 
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 . ال نيوية وإسا لاش  بقي  وم ادئ الن ريية ذا ا
ل إةيتيتكالية غاملييتيتة،  يتيتالنيط ليتيتذل    يتيتاخترية ال نيييتيتة او  تييتيتة ال نيييتيتة غيتيت  السيتيتوية اصيتيت يت
ليتدوال الينيتامل العاليت   قيتط ليتيئ ال نيوي ال رييب، بشقيا الرياإاح واتةرتاكي، مل يينيتد صيتاحلاج 

 . ةينوا ال ريا ذا ا إىل ولكنا اص مت    ن ري وحتاي  ود اسة وعيندي  ابلنس ة
وإذا كانيتيتل دوال الينيتيتامل العاليتيت  عشيتيتكو ال خايتيتا والرتاايتيت، وال قيتيتري وازميتيتة ال يتيتذامل  يتيت ن 

ق يتيتا  الايتيتناغية اصيتيت يتل عشيتيتكو ال ايتيتووم وع دييتيتد امليتيتوا د وسيتيتي رية اتح كيتيتا ات، ختيتيتذا األ
غيتيتدا غيتيت  ان شيتيتا  اتريليتيتة املن ييتيتة وحيتيتوادوم اتن يتيتيتا  واعسيتيتاع مسيتيتاحة اتك تيتيتاا والقايتيتق 
وغجيتيتيتيتإل ال اسيتيتيتيت ات اليتيتيتيت  عسيتيتيتيتود جم يينا يتيتيتيتا غيتيتيتيت  حتقييتيتيتيتق سيتيتيتيتينادة اانسيتيتيتيتان، او إنسيتيتيتيتانية 

القاصيتيتيترية، اليتيتيت  ع ييتيتيتيتو  حيتيتيتوال اةيتيتيتيامل  اانسيتيتيتان؛  املشيتيتيتكاة كانيتيتيتل وت عيتيتيتإلاال   الن يتيتيترية
اانسان وحاااعا املادية وعسقط إنسانية اانسان وم  ا اعا الن سية والينقاية والريوحييتة 
واتا ياغييتة،   صيتيت يتل ال نيييتة غايتيتى حسيتاا اانسيتيتان ن سيتا، وإن ادغيتيتي ا يتا لايتيتاا 

اليت  اانسان؛ وليئ ذل   قط وإسا حدوم اتخ اال   الن ريات والن يتري ت اتإل،ييتة، 
ت اانسيتيتيتان وحاااعيتيتيتا، وع ييتيتيتيتو  غايتيتيتى اانيتيتيت   ع  قيتيتيتد ال يتيتيتوازن وضيتيتيت ط النسيتيتيت  ومكيتيتيتًو

ان  اتق ايتيتيتادي، غايتيتيتى ا ي يتيتيتا، او يتوان  كاتيتيتيتيتلا بقييتيتيتة اتيتيتيتيتواحيتيتيتد وع سيتيتيتقط ميتيتيت  حسابيتيتيت
 . اتان  األما واتان  اتا ياغي

إن اتليتيتود ال نيوييتيتة   الينيتيتامل العاليتيت  ايينليتيتا اق ايتيتريت غايتيتى : وت ي وعنيتيتا ختنيتيتا ان نقيتيتوال
عنيية اتان  األما، بك  م  ا اعا واسالي ا ايضاج، وباغ  يلا ة واج مل ع ا ا الدوال امل قدميتة 
وامل يتضيتيترية،   صيتيت يتل ال نيييتيتة عينيتيتا اسيتيت  اد واسيتيت خداا الوسيتيتا،  واألسيتيتالي  وامل خاايتيتني 

 . ابلقي، ل يتقيق ام  السا ة غاى حساا امان املواط  اانسان
ول ان اغييتيتيتد الن يتيتيتري غاملييتيتيتاج مب ليتيتيتوا ال نيييتيتيتة ذاعيتيتيتا، لقيتيتيتد كيتيتيتان ميتيتيت  الن يتيتيتا،  املريييتيتيترية والشيتيتيتك

وبيتدات ع  ايتو  م لوميتات ادييتدة   -كيا اسيتا نا   –وبدات إغادة الن ري ابمل اختي  الينقيية 
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لا نيية ع ييتو  حوال اانسان صان، ال نيية وختد لا، وحوال كي ية عنيية قد اعيتا اابداغييتة، 
 اعيتا، واصيت يتل الينواميت  اتا ياغييتة وات عقامل صاا،ايتا وصيت اعا، إىل اانيت  ات عقيتامل مبلا

والعقا ية واملرياينيات الينقا،دية، كينوام   اغاة،   مقدميتة األميتو  امل ايتوا اس يتضيتا ختا   
 (. اآلخري)اي ع ك  او و يط عنيوي او نق  جتا ا 

كي  ىيتيتذا امل ليتوا، وبييتان اخلايتيت  يتادي، بيتيتدات غياييتة ال  يتيتيتيتيتيتيتاال اتق ايتيتيتيتيتيتيتيتحيتىت   اجمل
ود اسيتيتيتة ميتيتيتد  ماملم يتيتيتا كقواليتيتيت  ايتيتيتاختإلة لكيتيتيت  األميتيتيت ، ملييتيتيتا كيتيتيتان وضيتيتيتينلا   عكوينيتيتيتا، 

امليتيتيتادي وموقينليتيتيتا غايتيتيتى السيتيتيتا  اتق ايتيتيتادي، وبيتيتيتريزت جميوغيتيتيتة مين ييتيتيتات بيتيتيت  وم لوميتيتيتات 
ادييتيتدة؛  اقيتيتد اجتيتيتا م ليتيتوا ال نيييتيتة   اجمليتيتاال اتق ايتيتادي إىل حتقييتيتق غداليتيتة   ال وزييتيت، 

ال نيية حيتىت يك يت  ىيتا النجيتاح بقد  ما ختو سيني لإل دة   اان اب وعرياك    العريوة؛  
ا كة ةين ية، ومل ييند مق وتج ان يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتط ط ة، وغي  وإحاز امة، ومشيتت بد ان عكون و ي

عق ايتيتري غايتيتى و يتيتيط حكيتيتومي  إيتيتي ونقيتيت  عكنوليتيتواي؛ وليتيتيئ ذليتيت   قيتيتط وإسيتيتا ام يتيتد 
ا ا ال يتيتيت  إىل ختوييتيتة ال نيييتيتة واسيتيت قاىا وع يني ليتيتا وميتيتد  قيتيتد  ا غايتيتى اا يتيتادة ميتيت  جتيتيت

 . اج غاملي( اآلخري)
 (:اآلخر)عن اإلفادة من تخلف العجز إنسان  -

ختيتي ( اآلخيتري)إن اانسيتان واألميتة القيتاد ة غايتى اا يتادة ميت  : وإن كنا نسا ع إىل القيتوال
األميتيتة امل قدميتيتة،  اانسيتيتان واألميتيتة امل قدميتيتة ختيتيتي القيتيتاد ة غايتيتى ان ع ييتيتد وعسيتيت  يد، عينيتيتريف ميتيتا 

أتخيتذ منيتا ( اآلخيتري) يتة  ليتي ت ويتريب غيت  كو يتا وغيتاملج ليتيت ي يد وما ت ي ييتد، اميتا األميت  امل خا
 . بشك  غشوا،ي، قد يؤدي إىل عكرييئ وا لا وغجإلختا

ولينيتيتيتيت  ختيتيتيتيتذا ال خيتيتيتيت ط وال يتيتيتيت زا وال شيتيتيتيتريذا واملرياوحيتيتيتيتة   ذات املكيتيتيتيتان واسيتيتيتيت يريا  ذات 
 يييتا يينيتا  -احلاال، الذي ي اح الينامل العال ، والينامل ااسامي يشك  مين يا، يينيتا 

الينجإل، األمري الذي ين لي الصيتابا إىل ات عيتامل دون القيتد ة غايتى اخ  يتا  اس يناامل  -
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احلايتيتوال وال يتيتدا،  واليتيتريت  امل ينيتيتددة، وغيتيتدا الايتيترب غايليتيتا لد يتيتادة وليتيتو اتإل،ييتيتة منليتيتا، غايتيتى 
اغ  يتيتا  ا يتيتا ليسيتيتل ةيتيترياج كاليتيتا، لكيتيت  اانسيتيتان امل خايتيتا ي  قيتيتد جمليوغيتيتة ميتيت  اخلايتيتا،ص 

غايتيتيتيتى اا يتيتيتيتادة، ليتيتيتيتذل  نيتيتيتيتري  ختيتيتيتيتذا اتضيتيتيتيت رياا    ات جتينايتيتيتيتا قيتيتيتيتاد اج يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتواخليتيتيتيتربات واملؤخت
 .اجملاتت اييناج 

  ي اجملاال السياسي كايا ع يت  الينليتد والن يتاا بعيتو ة او انقيتاا او اي ةيتك  ميت  
اةكاال اتس يامل غاى السا ة اعى القيتا،يون بيتا غايتى كيت  إحيتاز مليت  سيت قل ، واغ يتربوه 

قيتد ييتذكّ ري ليت ؛ وختكيتذا احليتاال   ةرياج م اقيتاج، ت لشيتيمل وإسيتا ألنيتا ليتل إىل السيتابقني، و 
وختيتيتذا مميتيتا يكيتريا ات  قيتيتا  إىل عيتيترياك  اخليتيتربة ... اجمليتاال الرتبيتيتوي واتا ييتيتاغي واتق ايتادي

واا ادة م  ال جريبة، لذل  ع قى الينياية ال نيوية عرياوح   مكا ا عنيو ج، وإن كان ىا 
 . سينٌي  لو إغادة إن اب ال خاا، لك  الةكاال اديدة
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 : أبعاد وغايات.. التنمية -
وي قيتيتى السيتيتؤاال غيتيت  كي ييتيتات حتقييتيتق ال نيييتيتة وكي ييتيتة اتنين يتيتاق ميتيت  ال خايتيتا مشيتيتريوغاج 
وم ريوحيتيتيتاج   كيتيتيتيت  حيتيتيتني، و  كيتيتيتيت  جميتيتيتاال، وي قيتيتيتيتى ال يتيتيتيتدي الك يتيتيتيت    كي ييتيتيتة اتسيتيتيتيت جابة 
لايشكات واملسيت جدات، وكي ييتة اسيت يينالا وال ينيتريف إىل اسيت الا، وكي ييتة وضيت، اخل يتط 

عقامل واس شرياف املس ق   ابلقد  الكا ؛ ذل  ان ال نيييتة ت ويتريب والربام  لا جاوز وات  
  جمياليتيتا، بينيتيتد إبايتيتا  األختيتيتداف وحتدييتيتدختا بدقيتيتة ووضيتيتوح، غيتيت  ال يتيتيت    الكي ييتيتات 
والوسيتيتا،  واألدوات واليتيتريت ، وعنيييتيتة اامكيتيتاًت امل احيتيتة، وات عقيتيتامل بقيتيتد ات وخايتيتا،ص 

د غايتيتى النليتيتوض ومينيتيتاودة الشيتيتلود اانسيتان، وجتيييتيت، ال اقيتيتة، وبينيتيت  ال اغاييتيتة، اليت  عسيتيتاغ
 . والشرياكة احلضا ية وااقاع م  اديد،   ضومل اامكاًت امل احة وال ريوف احملي ة

 ال نيييتيتيتة   غيومليتيتيتا عينيتيتيتا الريتييتيتيتة الكاييتيتيتة اتسيتيتيترتاعيجية الشيتيتيتاماة، وميتيتيت    ال يتريييتيتيت  
ميتيت   اليناييتيتي واملينيتيتري  املخ يتيتط جمليوغيتيتة ميتيت  الينياييتيتات اتا ياغييتيتة واتق ايتيتادية، املن ايتيتق

خيتيتيتيتاال الينقييتيتيتيتدة، اليتيتيتيت  عشيتيتيتيتك  مبجيوغليتيتيتيتا  اسيتيتيتيت ة لايتييتيتيتيتاة و تييتيتيتيتة عنشيتيتيتيتد ال  ييتيتيتيت  لاواقيتيتيتيت،، 
وات عقامل ل  ض ، و اولة ال جس  بني املواود وامل موال، واملقا بيتة بيتني الواقيت، واألسيتوذب 

اليتيتذي  ،واييتيت  خيتيت  القيتيتريون واملعيتيتاال، وختيتيتي ابلنسيتيت ة لايسيتيتا  عينيتيتا املقا بيتيتة لاييتيتنل  اليتيترياب ،
 . لين ادها عضاه هللا 

 إلادة يتيتيتيتيتيتيتل ميتيت  اايتيت  اجملاختيتيتدة لا قيتيتامل واتسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا،ية ليسيتا لا النليتيتيتوغاييتيتة ال نيييتيتة    ايتيت
ا ختيتيتيتي ميتيتيت  اايتيتيت  ااغيتيتيتداد وال  ختييتيتيت  لاقييتيتيتاا يت لال والينيتيتيت  ميتيتيت  املايتيتيتذات، وإسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتميتيتيت  اتس

طيتيتيترياط  خاف اانسيتيتيتا ، والينييتيتيت  غايتيتيتى ايتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاع الغ يتيتيتامل اتسيتب يتقييتيتيتق الريسيتيتيتالة، واتض يتيتيت
َفُكلل م ُيَيٌسللر   ...»: النيتيتاا وعشيتيت ي  طاقيتيتا    سيتيت  ميتيتؤختا   وقاباييتيتا    يييتيتا يسيتيتريوا ليتيتا
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ال نيية عينا، م  بين  الوايتوه، إغيتادة أتختييت  اانسيتان : ، او مبينىن آخري(1)«ِلَمذ ُخِلَق َلهُ 
حلييتيت  األمانيتيتة، وينيتيتد ب ضيتيتي  ذليتيت  عنيييتيتة خايتيتا،ص اانسيتيتان و  يتيت، قد اعيتيتا؛ ألنيتيتا ختيتيتدف 

وعنيية وعنقييتة  ي يتا و يت   ينايتا؛ ألن احمليتيط ختيتو اليتريح   -كيا اسا نا-وسيا لا ال نيية و 
اليتيتيتذي ينييتيتيتو  ييتيتيتا، بكيتيتيت  ميتيتيتا ي  ايتيتيت  ميتيتيت  ميناتيتيتيتة مشيتيتيتكات ال يتيتيتيتة ميتيتيت  معيتيتيت  ال ايتيتيتيتري، 

 . ومااد  ال ذامل، وال  الة، وال اقة، و ريص اليني ، وال إلايد السكا ، وعاووم ال يتة
اج وةيتيتيتيتيتينا ات وم يتيتيتيتيتاختريات ع ريحليتيتيتيتيتا  ال نيييتيتيتيتيتة،   حقيق ليتيتيتيتيتا ليسيتيتيتيتيتل م يتيتيتيتيتادئ وا كيتيتيتيتيتا  

اتياغات واأل رياد، وعا ا عكريا ختا كاليتذي ي يتيت  امليتامل يفنيتاج منيتا الن ذليت  حييتريل غجايتة 
ال نيية، وإسا ختي القد ة غاى ااحاطة بينا  املشكات امل ينددة، ال  عشك  ال يتد ت 
 الكيتيتيترب  ومينوقيتيتيتات النييتيتيتو، األميتيتيتري اليتيتيتذي ي  ايتيتيتيت  إيقيتيتيتارب اليتيتيتوغي، وحتريييتيتيت   يتيتيتإلون اخليتيتيتيتربة
اتياغييتة ل ميتة، وعوايلليتيتا صيتوا ال يتيت  اليناييتيتي واملينيتري  امل خايتص، اليتيتذي يين يترب ميتيت  

 .اخت   ريكات ال نيية
ولين  م  األميتو  الواضيتيتة ان النليتوض غال يتاج ميتا ييتدي  إىل إةيترياقات  كريييتة، وي سيت ق 
بريتييتيتيتة يقيتيتيتيتدملا اليتيتيتيتريواد، ويربجمليتيتيتيتا امللندسيتيتيتيتون واخليتيتيتربامل، وين يتيتيتيتذختا ال نييتيتيتيتون؛  يتيتيتيتال كري يسيتيتيتيت ق 

عسيت ق الينييت ، وميت   ّ  األميتة  يييت، ةيتريا،يتلا (  تييتة ابينيتاد ال ينيت  واحلريكيتة)النييتة ال ين ، و 
 . ختي ال  حتوّ ال ختذه األ كا  إىل ا يناال

لييتيتاز ال قيتيتدا  وي قيتيتى ال كيتيتري ختيتيتو اليتيتذي يلييتيتحي املنيتيتاخ، وحيقيتيتق القناغيتيتة، ويشيتيتك  م 
  وجتاي يتيتا يتوااقيتيتداا لايجيتيتاتت ايينيتيتاج؛ وال كيتيتري النضيتيتي  ت يق ايتيتري غايتيتى كشيتيتا اخل يتيت

ا يقدا الريتية ال  عينيد ال ينام  م، الواق، بشك  ا ض ، واا ادة م  إمكاًعا؛ وإس
 ال كري ختو وسياة اس ييناا املاضي واس خاص ن ا،جا والقد ة غاى ات عكيتاز إلييتا   

                                                 

 . جه أحمدأخر  (1)
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 . ال رييق إىل إصاح احلاضري وبنامل املس ق  
ن ايتيتيتو  ان ونينيتيتيتود إىل ال  كييتيتيتد ان ال نيييتيتيتة غياييتيتيتة ةيتيتيتاماة مريك يتيتيتة، حييتيتيت  ت لكيتيتيت  ان 

ي جيتيتاو  النليتيتوض   اانيتيت  وال خايتيتا والسيتيتقوط   اانيتيت  آخيتيتري؛ وان الينياييتيتة ال نيوييتيتة 
اغة او ط ة او حإلا او نقابة او  اب يتة يتكومة او ايتوا با حيتمشريوع امة، ت لك  ان عق

او مؤسسة، وإسا اليني  ال نيوي ختو إحاز  تية عض ا، لا طيت  م خاايتة قيتاد ة غايتى 
طاقا ا وااغريامل ابطرياطلا   الينياييتة ال نيوييتة وإلا يتا  يتدو   يناليتا،  جتنيد األمة وجتيي، 

كيتيتيت    موقينيتيتيتا و  جميتيتيتاال غيايتيتيتا وواايتيتيتا،  ييتيتيت  ع كاميتيتيت  اتليتيتيتود ضيتيتيتي  إطيتيتيتا  واحيتيتيتد 
ل ا    ما  مشرتل واحيتد، ذليت  ان ال يتوخت  الن غياييتات ال نيييتة لكيت  ان عق ايتري 

 . ، واد  إىل ال ش  امل احقاو عقاري غاى اانٍ  بّدَد الكع  م  اتلود وال اقات
اصيتري  إن قاري ال نيية غايتى اانيت  واحيتد، حيتىت وليتو حقيتق بينيت  النجيتاح، إت انيتا حي 

 .  د ان إيكة م  ذختنية وواق، ال خاا ين لي با إىل ال ش 
وت ةيتيت  ان بينيتيت  اجمليتيتيتاتت قيتيتد يكيتيتون ختيتيتيتو األخ يتيتري واألكعيتيتري ا ييتيتيتة واولوييتيتة، لكيتيتيت  

النسيتيتيت    اخل يتيتيتط ال نيوييتيتيتة، وإبايتيتيتا  املواقيتيتيت،  ذليتيت  ت ي يتيتيتا غيتيتيت  الريتييتيتيتة الشيتيتيتاماة وضيتيت ط 
 . كالا، ودو  ك  موق،   املا  النلا،ي

يكيتيتون ال شيتيت  وااخ يتيتاق   غياييتيتات ااصيتيتاح وال  ييتيت  ال ا خيييتيتة ختيتيتو   اق ايتيتا ختا وقيتيتد 
غايتيتى اانيتيت  وإ يتيتاال سيتيتا،ري اتوانيتيت  األخيتيتري ، وختيتيتذا ت يينيتيتا ا يتيتا مل حتقيتيتق حاحيتيتات اإل،ييتيتة، 

   و    الريتييتيتيتيتيتة او قايتيتيتيتيتو يتيتيتيتيتيتيتيت   قايتيتيتيتيتيتيت و  الينيتيتيتيتيتاا، إميتيتيتيتيتا بسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتال غايتيتيتيتيتى املسيتيتيتيتيتيتيتيتحيتيتيتيتيتىت وليتيتيتيتيتو  ش
 .اامكاًت او   الينجإل غ  حتريي  األمة وجتيي، طاقا ا وضيان مؤاز  ا
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 من أسباب التخلف
 

قيتيتد يكيتيتون ميتيت  امل ييتيتد ان حنيتيتاوال، ميتيتا امكيتيت ، اسيتيت قريامل اسيتيت اا ال خايتيتا والينجيتيتإل غيتيت  
 .ة، ال  بدات وت عإلاالاتن كال م  اسريه، غاى الريغ  م  احملاوتت الكع  

 : غياب االستراتيجية الشاملة -
غييتيتاا اتسيتيترتاعيجية الشيتيتاماة، واضيتيتيتة األختيتيتداف، اليتيت  : ولينيتيت    مقدميتيتة األسيتيت اا

  كيتيت  مواقينليتيتا وإمكاً يتيتا، اليتيت  عسيتيت  ي، ان  ،عسيتيت ق   وعسيتيت وغ  كيتيت  ةيتيتريا،مت اجمل ييتيت،
غايتى األخيتص   اجمليتاال ع ين   وح األمة وجتدد ة الا وجتي، طاقا ا   ك  اجملاتت، و 

الرتبيتوي )العقا  والرتبوي وال يناييي؛ ذل  ان اي خ ة او  تية او  اس ة ع جاوز الريح  
اليتيتذي ع شيتيتك   ييتيتا األميتيت  واأل يتيتيترياد، ويشيتيتك  املنيتيتاخ املا،يتيت  لانييتيتو وال نيييتيتيتة، وإن ( العقيتيتا 

ٌ  غييتيت اوعواييتيتا قاباياعيتيت اخلايتيتا،ص اانسيتيتان وقد اعيتيتا وبنيتيتامل ملا اعيتيت «ال إلكييتيتة»: ةيتيتتل  قيتيت 
  كيتيتوا غاييتيتا ابل شيتيت  ميتيت  مقدماعيتيتا؛ صيتيتيتيمت ان الينياييتيتة الرتبوييتيتة ال يناييييتيتة ب يتيتيتة ومدييتيتدة

وعقيتيتاا ابلينواقيتيت  ال ينييتيتدة وليتيتيئ ابلن يتيتا،  السيتيترييينة، لكنليتيتا األسيتيتاا،  عق ضيتيتي اتصيتيت  ا 
 .الذي يقوا غايا سا،ري ال نامل ال نيوي امل موال

سيتيتيت يتقاقا ا، ت حتقيتيتيتق و  عقيتيتيتديريي ان الينياييتيتيتة الرتبوييتيتيتة وال يناييييتيتيتة بكيتيتيت  ابينادختيتيتيتا وا
ال نيييتيتيتة وت ي يتيتيتوا ري ىيتيتيتا النجيتيتيتاح وحتقييتيتيتق األختيتيتيتداف ميتيتيتا مل ع يتيتيتوا ري ىيتيتيتا اتسيتيتيترتاعيجية واضيتيتيتيتة 
األختيتيتداف، املن اقيتيتة ميتيت  غقييتيتدة األميتيتة، املد كيتيتة ملينادل ليتيتا اتا ياغييتيتة، امل ايتيترية ملشيتيتكا ا 

غايتيتيتيتى بكيتيتيتيت  جتا بيتيتيتيتا وإحازاعيتيتيتيتا، القيتيتيتيتاد ة ( اآلخيتيتيتيتري)وإةيتيتيتيتكات ا وحتيتيتيتيتد  ا، املن  يتيتيتيتيتة غايتيتيتيتى 
ال خ يتيتيتيتيتيط لا خاايتيتيتيتيتات املينري ييتيتيتيتيتة والينايييتيتيتيتيتة امل اوبيتيتيتيتيتة لنلضيتيتيتيتيتة األميتيتيتيتيتة، املسيتيتيتيتيت وغ ة لرتاثليتيتيتيتيتا 
وةخايتيتيتيتيتي لا احلضيتيتيتيتيتا ية ال ا خيييتيتيتيتيتة، احملاطيتيتيتيتيتة مبنيتيتيتيتيتاخ صيتيتيتيتيتيتي بينييتيتيتيتيتداج غيتيتيتيتيت  الضيتيتيتيتيت وط الريإييتيتيتيتيتة 
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وال ويفيا السياسي، احملاطة مبناخ مساند م  مؤسسات اجمل ي، املد  وال يناي  املسيت يري،  
بكيتيت  عنوغليتيتا؛ اسيتيترتاعيجية قيتيتاد ة غايتيتى اك شيتيتاف املواختيتيت   كيؤسسيتيتات ااغيتيتاا والعقا يتيتة

والقاباييتيتيتيتيتات وحسيتيتيتيتيت   غاي ليتيتيتيتيتا، ومؤختايتيتيتيتيتة ل قيتيتيتيتيتوج وقييتيتيتيتيتاا ااحيتيتيتيتيتازات   املرياحيتيتيتيتيت  املريسيتيتيتيتيتومة 
وامل ينددة وامل ابينة تك شيتاف ميتواط  اخلايت ،   ال قيتديري وال خ يتيط، قيتاد ة غايتى ان عينييتد 

 . ياغي املؤثريلايينا ، الذي ختو مريعكإل الينياية ال يناييية، موقينا اتا 
 : تسييس العملية التعليمية -

الينياية ال يناييية ب  يين لا وسياقلا وا عكازختا إىل املينري ة، وت ةيمل غ  املينري يتة، اليت  
عنييتيتيتيتي اانسيتيتيتيتان وعري يتيتيتيت، قد اعيتيتيتيتا وع يتيتيتيتو  اةيتيتيتيتيامله ووسيتيتيتيتا،اا وعنييتيتيتيتي ملا اعيتيتيتيتا، أت  ب  يين ليتيتيتيتا 

 .ال سيئ
ة غايتى األميتة و وضيتلا وسوختيتا قيتد ذل  ان عسييئ الينياية ال يناييييتة وغقابيايتا اخل يت  

يكيتيتون اكعيتيتري خ يتيتو ة ميتيت  عسيتيتييئ املسيتيت لة الدينييتيتة ل كيتيتون   خدميتيتة ال خايتيتا واتسيتيت  داد؛ 
ة، ت ينيتيتيتيت   إت يتة وليتيتيتيتيئ املينري يتيتيتيتيتياد مينيتيتيتيتاي  السياسيتيتيتيتيتألن عسيتيتيتيتييئ الينياييتيتيتيتة ال يناييييتيتيتيتة واغ يتيتيتيت

 . ؛ واانسان اساا ال نيية(اليَنْدال)، وي يّ   اانسان (الَك ْ )اانسان 
صيتيتيتاابت السيتيتيتا ية الناجتيتيتيتة غيتيتيت  ال سيتيتيتييئ   اجمليتيتيتاتت ايينيتيتيتاج، وعينييتيتيتني اختيتيتيت  العقيتيتيتة  اا

وإبيناد اخت  اخلربة وال خاص، ت عيندال ااصاابت الناجتة غيت  عسيتييئ الينياييتة ال يناييييتة 
 . وغدا ضيان اس قالي لا

ال دخ  السياسي ابلش ن ال يناييي، : ا  غاى الينياية ال يناييية خإن م  اةد األ
س   عدخ  م  ت غاقة ى  ابلرتبية او ال يناي ، وإيكاال امري ااةيترياف غاييتا وإغاق ا ب

وإدا عيتيتا إليتيتيل ،    اوليتيتة لاب يتيتإلاز السياسيتيتي اخليتيتادع، وليتيتو اد  األميتيتري إىل عيتيتدم  الينياييتيتة 
ال يناييييتيتيتة بريم ليتيتيتا؛ وغيتيتيتدا غيتيتيت  عينييتيتيتني ومسيتيتيتؤولية ااةيتيتيترياف غايتيتيتى ال ينايتيتيتي  لريايتيتيتاال األميتيتيت  
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امل د ايتيتيتيتيتات إضيتيتيتيتيتا ية ومرياكيتيتيتيتيتإل ومسيتيتيتيتيتؤوليات وغسيتيتيتيتيتكري اتسيتيتيتيتيت  داد السياسيتيتيتيتيتي  يتيتيتيتيت ن إغ يتيتيتيتيت
او ابلق يتوال    ،لاي خا ني والرياس ني واألغ يامل احاحل  ابتم يتاًت لكس  وت،ل 

ختيتيتيتو عكيتيتيترييئ  ؤختاني لضيتيتيتيان ع ينييتيتيت ل  ومسيتيتيتاند  ،مريحايتيتيتة ميتيتيت  مرياحيتيتيت  الد اسيتيتيتة ل يتيتيت  امليتيتيت
ميت  مل لا خاا وق ٌ  ألي ام    ال نيية، وكانا يذكري   ختذا اجمليتاال ز  ة بينيت  الإلغييتا

، احيتد  اتامينيتات «الإلغييتامل املالييتون»: اتنقابيني وم  كان ي اق غايتيل  الينسكري
وما اق ضاه ذل  م  حشري ومناداة ال ا ة واملد سني لاس ق اال وال ايت يق، وميتا عريعيت  

ييتيتيتيتيت، الرياسيتيتيتيتيت ني ليتيتيتيتيتذل  الينيتيتيتيتيتاا غايتيتيتيتيتى ذليتيتيتيتيت  ميتيتيتيتيت  قيتيتيتيتيترياٍ ، و صيتيتيتيتيتا النيتيتيتيتيتا ات خييتيتيتيتيتي، احيتيتيتيتيتاح ا
ام    اي عنيية او  يتوض او ع ييت ؛ وال ينايتي   ل  ي قى بيند ذل  م  )!(.. الد اسي

 والرتبية ختو ال نيية؟ 
 : عزل التربية عن الواقع -

ولين  األمري األخ ري   غاقة ال نيية ابلرتبية غياا و يي  وغإلال الينييت  الرتبيتوي 
غ  الواق،، بك  مؤسساعا ومشكاعا، وغدا حتقيق اتنسجاا وال كام  وال ساند بني 

امليتيتيتد ،  يتيتيتااغاا يين يتيتيترب عينايييتيتيتاج مسيتيتيت يرياج، ومؤسسيتيتيتات العقا يتيتيتة عين يتيتيترب مؤسسيتيتيتات اجمل ييتيتيت، 
ع ينياج لايينا ف وامليناوميتات وااسيتلاا بكي ييتات عويفي ليتا   ااطيتا  ال نييتوي وحتضيت اج 

ات لايتيتيت ينا  وإد ال ا ييتيتيتة املينري يتيتيتة وجم ييتيتيت، املينري يتيتيتة، وختكيتيتيتذا حيتيتيتاال يتيتيتيتيتيتيتيتلاينيتيتيتاخ و يتيتيتيتة لاقاباي
ال يتيتيتيتيتاب، العقيتيتيتيتيتا ،  يتيتيتيتيت ذا كانيتيتيتيتيتل الرتبييتيتيتيتيتة   واد  الكعيتيتيتيتيت  ميتيتيتيتيت  األنشيتيتيتيتيت ة اتا ياغييتيتيتيتيتة ذات

وااغاا والعقا ة   واد آخري، بينيداج غ  املساندة وال كاميت ،  كييتا نايت  إىل ال نيتامل؟ 
وإذا كان ك  ع ي  او ادغامل إصاح ي دا بنسا كيت  ميتا ختيتو موايتود وقيتا،  وال يتدمل ميت  

، وإذا  لدف كيتيتيتيت  ةيتيتيتيتيمليتيتيتيتيتيتيتالايتيتيتيت ري، كييتيتيتيتا ختيتيتيتيتو الشيتيتيتيت ن السياسيتيتيتيتي او العيتيتيتيتو ي، اليتيتيتيتذي يس
اندة يتيتيتيتيتيتيتاسيتيتيت يريت ختيتيتيتذه ال ينعيتيتيترية وسيتيتيتومل عقيتيتيتديري الن يتيتيتا،  وغييتيتيتاا الريتييتيتيتة اتامينيتيتيتة ل ميتيتيتة واملس
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 ملس ة ال يناي ،  كيا ن  ا، إىل حاح الينياية ال يناييية؟ وم    الينياية ال نيوية؟
 إذا كنل ع نيا وغ ل يلدا     يىت ي اغ ال نيان يوماج عاما

 :تهميش العملية التعليمية -
إن اخل يتيتيتيتيتو ة كيتيتيتيتيت  اخل يتيتيتيتيتو ة    ييتيتيتيتيتي  الينياييتيتيتيتيتة ال يناييييتيتيتيتيتة والرتبوييتيتيتيتيتة : د القيتيتيتيتيتوالونينيتيتيتيتيتاو 

وإصيتيتاب لا نوغييتيتاج،    يتيتيتوال ل كيتيتون غ تيتيتاج غايتيتى ال اليتيت  وامليتيتد ا واألسيتيترية والدوليتيتة واألميتيتة، 
ع يتيتيتوال ل كيتيتريا ال خايتيتا وحتيتيتدوم  رياغيتيتات غقاييتيتة وغايييتيتة ون سيتيتية واا ياغييتيتة عسيتيت دغي 

 (. اآلخري)
الرتبوييتيتة وال يناييييتيتة بسيتيت   ااصيتيتاابت النوغييتيتة  وقيتيتد ت نسيتيت  ريا ميتيتا حليتيتق ابملؤسسيتيتات

ميتيت  غقيتيت  وغجيتيتإل، وةيتيتيوع ميتيتنل  ال اقيتيتني، اليتيتذي اصيتيت مت ختيتيتو السيتيتا،د، وال وايتيتا إىل حشيتيتو 
اليتيتذاكرية ابمليناوميتيتات، اليتيتذي ابت ختيتيتو املينييتيتا  لا  يتيتوق، بينييتيتا غيتيتدا إغييتيتاال اليتيتذخت  والينقيتيت  

 )!( دلي  الش   وال يريد 
ا غايتى حتوييت  األسيتو مل إىل صيت  وبكيت ، قد ت نس  ريا النواع  ال يناييية اليوا وقد  

والق وال ب ياا ال د ي  غاى ال  ك  وال جريبة واملاح ة وإاث ة ال  ك  وال  م  واابداع 
 )!( وطيئ املوخت ة

كييتا ت نسيت  ريا كيت  عايتيت  املقيتدمات والنيتواع ، ونينيتود لن ايتيت  ميت  املينايت  ااسيتيتلاا 
ن يتا وقيي يتا   احنيتدا  مسيت يري حيتىت كيتاد   ال  ي  وال نيية، وحنياا املسؤولية، ودو ه ومكا

 يا  إىل قاع املس و ت اتا ياغية؟
كييتيتيتيتا ت نسيتيتيتيت  ريا النيتيتيتيتواع  الينقيييتيتيتيتة واحمليتيتيتيتاوتت مسيتيتيتيت يرية ميتيتيتيت  اانيتيتيتيت  آخيتيتيتيتري لق يتيتيتيت، 

 الدا ا غ  ل  ا وغقيدعا وثقا  ا، كييتريكات اساا لينجاة ال نيية؟ 
وعيناماليتيتيتيتا ميتيتيتيت، كييتيتيتيتا لكيتيتيتيت  ان نينييتيتيتيتد لاينياييتيتيتيتة الرتبوييتيتيتيتة وال يناييييتيتيتيتة دو ختيتيتيتيتا و اغاي ليتيتيتيتا 
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اانسان غ  اآلم  غاى  زقا وحياعا وحقوقا م، الينق  القاق  اقد األم ، بس   غياا 
األم  السياسيتي والسيتا  اتا ييتاغي وميتا يرتا يتق ميت، ذليت  ميت  اتسيت تعا  ابلسيتا ة والعيتريوة 
وانينداا عكيتا ؤ ال يتريص وغييتاا احلريييتة واملسيتاواة، وختيتي  وا،يتإل ومريعكيتإلات واختيتداف الينياييتة 

 ال يناييية؟ الرتبوية و 
كييتيتا سيتيت كون النيتيتواع  غنيتيتدما ي يتيتيتوال منيتيتاخ ال خايتيتا إىل عقيتيتدج اختيتيت  اليتيتوتمل والعقيتيتة 
وم ا دة اخت  اتخ ااص واخلربة؛ أل   اختيت  مينري يتة وغقيت  يشيتك  خ يترياج غايتى السيتا ة، 

 ال  عين يد القوة والساغد؟
ةيتينا   وت س ي  إىل عنيية حقيقية إت ابغ ياد األختاية، اليت  ي  ا ليتا املوقيت،، وحتوييت 

الريايتيت  املناسيتيت    املكيتيتان املناسيتيت  إىل م يتيتدا غيايتيتي خيضيتيت، لضيتيتوابط وةيتيتريوط موضيتيتوغية 
 .ويشك  ثقا ة وقناغة إنسانية

 : االستبداد السياسي والكهانة الدينية -
إذا كانيتيتيتل الينياييتيتيتة الرتبوييتيتيتة او إذا كانيتيتيتل الرتبييتيتيتة ختيتيتيتي اليتيتيتريح  وختيتيتيتي احلاضيتيتيت  لينياييتيتيتة 

اتا ياغي واتسيت تعا  ابلسيتا ة والعيتريوة، اليناميت  ال نيية،   ن اتس  داد السياسي وال ا  
األساا   إ سادختا واغ ياىا، يين رب السوا، الذي ينخري كيان األمة، ودابة األ ض ال  
أتكيتيتيت  منسيتيتيت ة ال نيييتيتيتة وعق يتيتيت  اانيتيتيتة احلواضيتيتيت  الرتبوييتيتيتة؛  اتسيتيتيت  داد غيتيتيتدو ال قيتيتيتدا وال نيييتيتيتة 

 .واحلريية وعكا ؤ ال ريص
 يتيتة ابل ليتيت ، وختيتيتي غنيتيتوان اتليتيت ، وعقيتيتدج اختيتيت  اخليتيتربة إن إل يتيتامل األلقيتيتاا الكاذبيتيتة املو 

 . واغ يادخت  ختو الس ي  حل ظ األمانة وقياا ال نيية
وملييتيتيتيتا ع ليتيتيتيتري وع يتيتيتيتاختري اتسيتيتيتيت  داد السياسيتيتيتيتي وال ايتيتيتيت  اتا ييتيتيتيتاغي وع يتيتيتيتاوال واّدغيتيتيتيتى 
ال قيتيتدا وات عقيتيتامل وال نيييتيتة واسيتيت خدا ال يعييتيت  والن يتيتاق اتا ييتيتاغي، وسيتيتيتري اغيتيتني النيتيتاا، 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -741 -

بقد اعيتا اخلا قيتة وعقدميتا اىا،يت  وااغيتان غيت  إحيتازات و رتغيتات عقنييتة  واوحى لاجياخت 
خادغيتيتة وكاذبيتيتة،  يتيتا يا يتيت  ان ينقايتيت  السيتيتيتري غايتيتى السيتيتاحري، وي   ضيتيتمت ال جيتيتري الكيتيتاذا 

 . ابل جري الاادق
واألخ يتيتري ميتيت  ذليتيت  كايتيتا غايتيتى اانيتيتة ال نيييتيتة يفليتيتو  ط قيتيتة  قليتيتامل السيتيتا ان وحتيتيتالا 

، وصيتيتيتناغة املسيتيتيتوغات أل يناليتيتيتا اميتيتيتاا اتييتيتيتاخت  الكلانيتيتيتة الدينييتيتيتة ميتيتيت، اتسيتيتيت  داد السياسيتيتيتي
ال ا،سيتيتيتة، غنيتيتيتدختا ي  قيتيتيتد األميتيتيت    كيتيتيت  عقيتيتيتدا و ضيتيتيتة، و يتيتيتااري الينقيتيتيتوال لاخيتيتيتا ب او  جيتيتيتري 
اجمل ي، وعنسيت  م  انش  ا   الداخ ،  يشيت  النشيتاط، وعق يت   وح اابيتداع، وعايت مت 

ا اخلادغيتيتيتة، الينياييتيتيتة ال يناييييتيتيتة حكيتيتيترياج ل ينايييتيتيتات احليتيتيتاك  املسيتيتيت  د، و ايتيتيت، الايتيتيتد  احازاعيتيتيت
نيتة املايتنوغة ميت  اغييتدة الن يتاق اتا ييتاغي،  وموضوغا ا حكيترياج غايتى خ  يتا ال نانيتة الرًي
وبذل  ع يتوال ةيتاج  شيتاج ل ا مت غ تاج غاى األمة، عكريا ال خايتا، وع قيتد النيتاا العقيتة 
الن سيتيتل  وقيتيتد ا   غايتيتى النليتيتوض، كييتيتا يايتيت مت الشيتيت ن اليتيتديا وق يتيتاج غايتيتى  قليتيتامل السيتيتا ة، 

يتٍ  ةيتىت، وبيتذل  ال  عك  الس ا ة ى  وحتاصري وع ا د كيت  ميتا غيتداخت ، حتيتل غنيتاوي  و  
 . عن اق قي  الدي  غ   ضا،لا الواس،

 : غياب إنسان اإلنتاج والفكرة -
ت ةيتيت  ان الينياييتيتة الرتبوييتيتة وال يناييييتيتة ختيتيتي اليتيتريح  واليتيتوط  واألا لينياييتيتات ال نيييتيتة 

و شيتيتالا وخااليتيتا السيتيت   املسيتيت دامة وعيتيتو   غناصيتيتريختا، وختيتيتي السيتيت   اليتيتري،يئ لانليتيتوض، 
ري  يتيتيتيتيتيتاتت األخيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا ي، وان ميتيتا نيتيترياه   اجمليتيتيتيتيتيت، وال قلقيتيتري احلضيتيتيتيتيتيتاا والرتاايتاليتيتري،يئ لا خيتيت

ميتيتيتيت  إصيتيتيتيتاابت وخايتيتيتيت  إسيتيتيتيتا ختيتيتيتيتو   احلقيقيتيتيتيتة ميتيتيتيت  م يتيتيتيتاختري وإ يتيتيتيتريازات ااصيتيتيتيتابة   الينياييتيتيتيتة 
 . ال يناييية والرتبوية

، غييتيتاا إنسيتيتان اان يتيتاب، ولينيتيت    مقدميتيتة األسيتيت اا، إذا اغ يتيترًب ان ال خايتيتا ن يجيتيتة
إنسان ال كرية، إنسان ال ضيتية واايعا ، وبريوز إنسان اتس لال وال رييإلة، ب  اكعري ميت  
ذل  ةيتيوع  اسيت ة ل سيتويغ وعربييتري ذليت ، حييت  اغ ييتاد إنسيتان اتسيت لال مينييتا اج لانييتو 
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 . اتق اادي، وذل  ختو املؤةري اخل   لا نيية الكاذبة او اخلادغة
س  اد ألةيامل اانسان اتس لاكية وال كديئ ىا غاى حساا إن ال وخت  الن ات

إياد اانسيتان القيتاد  غايتى اتسيت ن ات وال ولييتد واابيتداع وال  يتويري، غايتى اليتريغ  ميت  انيتا 
نينيتيتيت  لكيتيتيت  ان حيقيتيتيتق .. لكيتيتيت  ان حيقيتيتيتق عنيييتيتيتة   ال يتيتيتاختري إت انيتيتيتا خيتيتيتداٌع و جيتيتيترٌي كيتيتيتاذا

 ا،يتة وت  وح ىا، وإسا ل كرييئ اوختاا  ع لرياج عنيو ج، كيتاال الو ود الاناغية، ال  ت
 . النايفريي  إليلا

 : استيراد الخطط والبرامج الجاهزة -
وليتيتيئ اقيتيت  ميتيت  ذليتيت  خ يتيتو ة غايتيتى مسيتيت ة ال نيييتيتة  اوليتيتة إيعيتيتا  الرياحيتيتة اخلادغيتيتة، 
وإغ يتيتيتامل اليتيتيتيتن ئ ميتيتيت  اىيتيتيتيتّ  واىييتيتيتة، واسيتيتيتيت  اد اخل يتيتيتط واليتيتيتيتربام  اتيتيتيتاختإلة، اليتيتيتيت  عوليتيتيتيتدت 

جم ييتيتيتٍ، ليتيتيتا ثقا  يتيتيتا وغقيدعيتيتيتا وات خييتيتيتا وموقينيتيتيتا احلضيتيتيتا ي وايتيتيتاملت اسيتيتيت جابة ملشيتيتيتكات 
ونواجتيتيتا الينايييتيتة، ومحاليتيتا وصيتيت لا غايتيتى  توا جم يينيتيتات اخيتيتري  ىيتيتا ثقا  ليتيتا وغقييتيتد ا 
وات خيلا ومينادت ا اتا ياغية وعقاليدختا؛ ويك ي ةواختد إدانة ىذا النق  واتس  اد 

 شيتيت  إىل  شيتيت ،  ييتيت  اتيتيتاختإل ان اخل يتيتط وال جيتيتا ا املسيتيت و دة ميتيتا عيتيتإلاال عسيتيتاينا ميتيت  
حتولنيتيتيتا   احلسيتيتيتاا اخل يتيتيتامي إىل حقيتيتيت  جتيتيتيتا ا، وختيتيتيتذا ت يينيتيتيتا اليتيتيتدغوة إىل اتن يتيتيتاق 

وإسيتا يينيتا ان نينيتي كييتا ( اآلخري)وغدا اا ادة م  جتا ا ( الذات)واتنك امل غاى 
وميتيتاذا ذخيتيتذ، ان س ايتيت  املينييتيتا ، اليتيتذي يؤختيتيت  صيتيتاح ا ملينري يتيتة ميتيتا أيخيتيتذ وميتيتا ييتيتدع، وقيتيتد 

، وإن (اآلخيتري)اانسان امل خاا غيتااإل ب  يين يتا غيت  اا يتادة ميت   إن: س ق لنا القوال
 .القاد  غاى اا ادة وال  ادال والشرياكة ختو اانسان امل قدا

ومل ي يتيتق سيتيترياج، والشيتيتواختد اكعيتيتري ميتيت  ان حتايتيتى، ان خ يتيتط ال نيييتيتة املسيتيت و دة ميتيت  
عيتيتيتيتا اتا ياغييتيتيتيتة وات خييتيتيتيتا وغييتيتيتيتريه احلضيتيتيتيتا ي  جم ييتيتيتيت، آخيتيتيتيتري، ليتيتيتيتا  اسيتيتيتيت  ا وثقا  يتيتيتيتا ومكًو

ا با ومشكاعا وميتوا ده وال يتيتد ت، اليت  عوااليتا، وعشيتك  إنسيتانا، ت لكيت  ىيتا وجت
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ان حتقيتيتيتق سيتيتيتواج وت عنيييتيتيتة؛ وليتيتيتو اد ل املسيتيتيت و دون لاخ يتيتيتط اتيتيتيتاختإلة ابسيتيتيتط املينيتيتيتادتت 
ت ( اآلخيتيتيتيتيتري)اتا ياغييتيتيتيتيتة وال نيوييتيتيتيتيتة املسيتيتيتيتيت و دة ميتيتيتيتيت   وغري يتيتيتيتيتوا بينيتيتيتيتيت  األبينيتيتيتيتيتاد واملكيتيتيتيتيتًو

ييتيتيتيتة ال نيييتيتيتيتة ل كيتيتيتيتريوا كعيتيتيتيت اج ق يتيتيتيت  ان ييتيتيتيتاز وا والشيتيتيتيتريوط واحملاضيتيتيتيت  الرتبوييتيتيتيتة امل اوبيتيتيتيتة لينيا
ويقيتدموا بشيتيتك  اغشيتيتى غايتيتى ال ايتيتريف الميتواال األميتيتة واقيتيتدا ختا األميتيتري اليتيتذي ييتيتؤدي إىل 
عنيتيتيتيتوج األميتيتيتيتة، بيتيتيتيتدال عنيي ليتيتيتيتا، وإغ ا،ليتيتيتيتا ميتيتيتيت  املسيتيتيتيتؤولية، وعين ييتيتيتيت  اتسيتيتيتيت جابة الين وييتيتيتيتة 

ىل لا يتد ت احملي ة لا، وة  حسلا، وعإلييا وغيلا؛ إن ختذا النق  األغشى اد  إ
 .عنوٍج وغ الة مس دلة، ومل يؤد إىل اية  ضة وعنيية مس دامة

 : المساعدات االستهالكية -
واليتيتازا ( اآلخيتيتري)وت اقيتيت  ميتيت  ذليتيت  خ يتيتو ة وإسيتيتاملة ايضيتيتاج، بيتيت  قيتيتد يكيتيتون الوايتيتا 

املساغدات اخلا اية اتس لاكية واآلاث  السا ية، ال  وا لا غاى  :تس  اد اخل ط
انل ع دو   يفاختريختا غيايات إغاثة إنسانية ع  ال  ون اتا،ينة املد  ال ينيد، وإن ك

وعنقذختا م  املوت احملقق؛ ذل  ان ااةكالية الك  ة  يلا ا ا عين ي السيكة وعن، 
الش كة، وإذا صمت ختذا   حاتت الشدا،د وااصاابت والكيتوا وم، وكيتان ليتا مسيتوغ 

اتت ال  يينييتة حتيتوّ ال األميتة، يتاحليتكيتاتت اس عنا،ية ضريو ية،  يت ن غقابيايتا ال ينييتدة   
يتيتيتيتاة اتح ضيتيتا  املسيتاليتيت  ع ايتيت  مقوميتيتات احلييتيتاة والنليتيتوض، إىل اليتيتدخوال   مريحيتيت  يري، يتيت
 . ا يقضى غايلا ابملوت   يوت وت خي ا غنلا الينذاا

إن املسيتيتيتيتاغدات اتسيتيتيتيت لاكية، الداخاييتيتيتيتة منليتيتيتيتا واخلا اييتيتيتيتة، عسيتيتيتيتل  ب شيتيتيتيتكي  إنسيتيتيتيتان 
، إنيتيتا اةيتيت ا ميتيتا يكيتيتون (اآلخيتيتري)  ال  ايتيت،، غاليتيتة غايتيتى اتسيتيت لال، مشيتيتاوال النشيتيتاط، مين يتيت

ني يتابمليناق إغاقة ك  ة جتيناا ت يقوا بن سا،   ذا غري نا عواا الينيتامل الييتوا إىل أتختييت  املينوقيت
ة وبيتيتيتذال اتليتيتيتود ال قنييتيتيتة ل ويفييتيتيتا وعشيتيتيت ي  ميتيتيتا ل اكيتيتيتون ميتيتيت  يتات اخلاصيتيتيتيتاا احلاايتيتيتيتواصيتيتيتيت
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ليتيتيتيت    خ يتيتيتيتط ال نيييتيتيتيتة ليسيتيتيتيت  نوا طاقيتيتيتيتات لا عقيتيتيتيتامل ليتيتيتيت  وعنيييتيتيتيتة قيتيتيتيتد ا  ، و يتيتيتيتاوتت دجم
ويين ييتيتدوا غايتيتى ان سيتيتل ، اد كنيتيتا خ يتيتو ة املسيتيتاغدات اتسيتيت لاكية غايتيتى عين ييتيت   ريكيتيتات 

 . ال نيية
ختذا   حالة اخذت عايت  املسيتاغدات طرييقليتا إىل مسيت يتقيلا  يناييتاج، لكيت  اخل يتو ة  
كيتيتيت  اخل يتيتيتو ة ايضيتيتيتاج غنيتيتيتدما عيتيتيتذخت  ختيتيتيتذه املسيتيتيتاغدات إىل اييتيتيتوا القيتيتيتا،يني غايتيتيتى ان ييتيتيتة 

واتسيتيت  داد السياسيتيتي، اليتيت  عين يتيت   ريكيتيتات ال نيييتيتة ومقوما يتيتا ب  يين ليتيتا،   إلييتيتدخت   القييتيت،
ايتيتربواتج وعسيتيتا اج، وبيتيتذل  ع يتيتيتوال املسيتيتاغدات ل ايتيت مت دغييتيتاج ألن ييتيتة القييتيت، واتسيتيت  داد 

وميتيتيتا مل ع يتيتيتيتوال ختيتيتيتذه .. السياسيتيتيتي وعقوي ليتيتيتا ود ينليتيتيتا إىل اسيتيتيت يريا  ال سيتيتيتوال ابسيتيتيت  ةيتيتيتينولا
ة، إىل مسيتيتيتيتاغدات إن ااييتيتيتيتة عنيوييتيتيتيتة عيتيتيتيتوال خ  يتيتيتيتاج املسيتيتيتيتاغدات، اخلا اييتيتيتيتة منليتيتيتيتا والداخاييتيتيتيت

شيتيتى ان نقيتيتوال إ يتيتا عكيتيتريا : ومؤسسيتيتات موثوقيتيتة ومد وسيتيتة اتيتيتدو  و كوميتيتة اان يتيتاق، خي 
 .ال خاا وعقضي غاى بذو  ال نيية

 :فقدان التوازن التنموي  -
ختيتيتيتذا ميتيتيت  وايتيتيتا، وميتيتيت  وايتيتيتا آخيتيتيتري نين قيتيتيتد ان الريتييتيتيتة ال نيوييتيتيتة القاصيتيتيترية، اليتيتيت  عرتكيتيتيتإل   

ة امليتيتيتيتوا د املادييتيتيتيتة، وذليتيتيتيت  اقاميتيتيتيتة املشيتيتيتيتريوغات الينياقيتيتيتيتة واملؤسسيتيتيتيتات ال وايتيتيتيتا صيتيتيتيتوا عنيييتيتيتيت
اا عنيييتيتيتيتة امليتيتيتيتوا د ال شيتيتيتيتريية وات عقيتيتيتيتامل بقيتيتيتيتد ات يتاملريموقيتيتيتيتة والشيتيتيتيتريكات الكيتيتيتيترب ، غايتيتيتيتى حسيتيتيتيت

اانسيتيتيتان وملا اعيتيتيتا وخرباعيتيتيتا وخاا،ايتيتيتا اانسيتيتيتانية،  يتيتيت ن الينياييتيتيتة ال نيوييتيتيتة ع قيتيتيتى غريايتيتيتامل، 
ليات ال نيية الييتوا غيتدا ال ن يتا إىل ا ييتة  كوماج غايلا ابل ش  اب داملج؛ ذل  ان م  إةكا

ال وازي وال وازن بني عنيية املوا د املادية وعنيية املوا د ال شريية، إن صمت اننيتا نق يت  ب سيتيية 
ال شري موا د كيتاألمو  املادييتة، وات عقيتامل صايتا،ص اانسيتان وقد اعيتا وملا اعيتا، ال يتوازن بيتني 

 إنسان احلق وإنسان الواا ، ال وازن بيتني غياية اتس لال وغياية اان اب، ال وازن بني
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إنسان ال  رية واايعا  وال كرية وإنسان ال رييإلة واألثرية واتسيت لال، اليتذي يشيتك  الن يتات 
 .اخل ي  لرتبة ال خاا

( اليَنيتْدال)وحيضري  ختنا قوال امل كري مال  ب  نيب،  محا هللا، غندما يقا ن بني اانسان 
صيتوا األ ض دليتياج  ،وختيتو مسيت اق حت ليتا ،  الشيتجريةاملن  ، الذي  ا  بسقوط ال  احة ميت

غايتيتيتى قيتيتيتانون اتاذبييتيتيتة وميتيتيتا عريعيتيتيت  غايتيتيتى ختيتيتيتذا الكشيتيتيتا ميتيتيت  ن يتيتيتا،     حايتيتيتة احلضيتيتيتا ة، وبيتيتيتني 
سيتيتق ل غايتيتى  اسيتيتا تن ليتيتل إىل  وثيتيتا وإحيتيتد  كانيتيتل ال  احيتيتة اليتيتذي ليتيتو  ( الَكيتيت ْ )اانسيتيتان 
 . ضاعا

ييتيتة ال ي ليتيتري بايتيتو   ييتا قيييتيتة كيتيت  األةيتيتيامل وكعيتيترية الوسيتيتا،  إذا غيتيتاا اانسيتيتان؟ وميتيتا قي
ال يتضري وال نيية   احلقيقة إذا كيتان اتسيت  اد لكيت  ةيتيمل، لوليتة واليناميت  واخل يت  والينيتامل 
واحمليتيتيتيتيط بينايليتيتيتيتا، القيتيتيتيتاد  غايتيتيتيتى عشيتيتيتيت يالا وعايتيتيتيتاييتلا، واق ايتيتيتيتا  إنسيتيتيتيتان اتسيتيتيتيت  اد غايتيتيتيتى 

 اس لال من جا ا؟
ق اغليتيتا إ يتيتا صيتيتو  عنيوييتيتة مإلي يتيتة لايتيتوغي، خادغيتيتة لدنسيتيتان؛ ألنيتيتا مبجيتيتريد عوق ليتيتا وان

يينود اانسان إىل نق ة الا ري، ختذا إضا ة إىل ما لك  ان حتي  مينلا وما يكون م  
نواجتلا م  غياييتات اليت يتك  ألصيتيتالا والقيتا،يني غايليتا   حييتاة النيتاا وميتا عيتدع ميت  

 (.اآلخري)آاث  سا ية م  عكرييئ ال  ينية وال خاا واس يريا  احلااة ل قامل 
اتن يتيتيتيتاق واتنك يتيتيتامل وحريميتيتيتيتان إنسيتيتيتيتاننا ميتيتيتيت   وميتيتيترية اخيتيتيتيتري ،  يتيتيتيتنيت  ختنيتيتيتا ت نيتيتيتيتدغو إىل

ال ي يت، مبنجيتإلات احلضيتا ة وال قيتيتدا امليتادي الينيتاملي، وإسيتا نيتيتدغو لا عقيتامل ابانسيتان وخرباعيتيتا 
رياج ىا ت مسخ رياج لا  . ليكون   مس و  عا  املنجإلات،  ي  يس  ي، ان يكون مسخّ 

إغيتداده ليكيتون   مسيت و  وم  ختنا ند ل ابيناد وا ية ال وايتا إىل اانسيتان ل  ختيايتا و 
احلاايتيتة اّا »غايتيتريه، ذليتيت  ان اانسيتيتان يايتيتن، وي يتيتدع اةيتيتيامله، واملعيتيت  القيتيتدج احليتيتدي  ان 
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ًج وإسا ختو الذي ين جلا ويوالليتا «اتخرتاع ، والوسا،  واألدوات واآلتت ت عن   إنسا
 .صوا اختدا لا

 : التدين بصورالتباس قيم الدين  -
الينجيتإل غيت  ال  ريييتق بيتني  :ال خايتا واتحن يتاط ولين  م  اخ ري األس اا ال  عكريا

ي  ا  ال وقا ولو قاياج غنيتد ابيتريز واوضيتمت م اختريختيتا، وختيتو ال  يتاا مما الاو ة واحلقيقة، 
ابلقيييتيتيتة، وحقيقيتيتيتة اليتيتيتدي  بايتيتيتو  ال يتيتيتدي ، وختيتيتيتذه احليتيتيتاال عشيتيتيتك  قييتيتيتة ال خايتيتيتا ( اليتيتيتذات)

دما يايتيتيت مت والرتاايتيتيت، العقيتيتيتا  واحلضيتيتيتا ي واتحن يتيتيتاط اليتيتيتديا، إن صيتيتيتمت ال ين يتيتيت ، وذليتيتيت  غنيتيتيت
الشخص، ال شري، الذي يريي غايا اخل   والايتواا،  يت  احلكيت  و يت  ال قيتوج واملريااينيتة 
واملينايرية، ختو    ال ين  وختو   الوقل ذاعا املينييتا  واملقييتاا والقيييتة لايتواا ال ينيت  ميت  
خ تيتيتا، وان كيتيتيت  ميتيتيتا ي ينايتيتا ختيتيتيتو اليتيتيتدي ،  سيتيتاوكا ختيتيتيتو املقييتيتيتاا، وغيايتيتا ختيتيتيتو املينييتيتيتا  ودلييتيتيت  

واداته ختيتيتيتو اليتيتيتدي ؛ واذكيتيتيتري   ختيتيتيتذه املناسيتيتيت ة كييتيتيتا ان احيتيتيتد الشيتيتيتيوخ  الايتيتيتيتة والايتيتيتواا،
ا  : اليتدلي  »: غندما طا  إليا ال دلي  م  الك اا والسنة غاى صيتيتة ميتا يقيتوال، قيتاال

  .«ذل  اً اقوال
داع   اليتدي ، اخيترتاع دييتيت ، يتيتيتيتيتيتيتوةاج اخلايتط بيتيتني اتب يتيتيتيتوليتيئ اقيت  ميت  ذليتيت  عيتديناج م ش

نة ومل أيذن بيتيتيتيتا هللا و سيتيتيتيتولا، واابيتيتيتيتداع   وسيتيتيتيتا،  اانسيتيتيتيتان مميتيتيتيتا مل ييتيتيتيتريد   الك يتيتيتيتاا والسيتيتيتيت
 . ومينا  ا وعقدما الينايي

وختيتيتذه ميتيت  اغ يتيت  األسيتيت اا وابينيتيتدختا اثيتيترياج، واخ يتيتري غايتيت  ال يتيتدي ، اليتيت  حلقيتيتل ابألميتيت  
السابقة،  كانل السيت     عريااينليتا وسيتقوطلا احلضيتا ي ووا ليتا اتق ايتادي وغجإلختيتا 

دي  غيتيت  واقيتيت، احلييتيتاة وانشيتيت  لا واغ  يتيتا ه مينوقيتيتاج السياسيتيتي، بيتيت  كانيتيتل سيتيت  اج   إقايتيتامل اليتيت
 . حيوال دون النلضة وال نيية

إن اخ  يتيتا  صيتيتيتو  ال يتيتيتدي  وسيتيتاول النيتيتيتاا وميتيتيتد  م ابق ليتيتا ملقاصيتيتيتد اليتيتيتدي  واحكاميتيتيتا 
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وحتدييتيتد ميتيتواط  احنريا ليتيتا إسيتيتا يكيتيتون بقيتيتي  اليتيتدي  املينايتيتومة،  يتيت ذا صيتيتا ت صيتيتو  اليتيتدي  ختيتيتي 
قيييتيتيتة ونايتيتيتوص اليتيتيتدي  وقيييتيتيتا بايتيتيتو  ابل «اليتيتيتذات»ال ينيتيتيت  وختيتيتيتي مينييتيتيتا  ال ينيتيتيت  وال  سيتيتيتل 

ال دي ، حتو ال الدي  غندختا إىل كلانة ختي اةد خ رياج غاى اجمل يينات م  آاث  اتس  داد 
 .السياسي، الذي يينا الين الة والشا  لك  ةيمل

 : إغالق باب االجتهاد -
ان م  اخ ري األس اا اليت  ادت إىل إصيتاابت ابل يتة ملسيت ة ال نيييتة واليت  : ولينانا نري 

ت إىل الين اليتيتيتة وةيتيتيت  احلريكيتيتيتة وق يتيتيت  ال ايتيتيت ة وعكيتيتيترييئ ال خايتيتيتا وإحيتيتيتداوم ال يتيتيترياغ، اليتيتيتذي اد
ملاتيتا واليت يتك  ابليت اد والين يتاد، ختيتي إغيتاق ابا اتا ليتاد، األميتري اليتذي ( اآلخري)اس دغي 

اد  إىل جتيتيتريج وأتثيتيتي  ال  كيتيت  والن يتيتري، وحيتيتو ال الينقيتيت  بكيتيت  ماكاعيتيتا وغ ا،يتيتا ميتيت  نينييتيتة إىل 
اتا لاد غ   ويفي يتة الينقيت ، اليتذي يين يترب امللييتاز احلضيتا ي  نقية و ية؛ إن إغاق ابا

والعقا  لا نيية؛ وليئ ذل   قط وإسا اصيت مت الينقيت  وال  كيت  سيتّ ة ونقيايتة وميتوط  حيتذ  
 .ووويا؛ وك ن هللا ا اد لنا ان نكون با غق 

إن إطيتيتيتاق مايتيتيت امت الينقيتيتيت  والينقاييتيتيتني، اصيتيتيت مت  يتيتيت   ييتيتيتة كا ييتيتيتة : ويك يتيتيتي ان نقيتيتيتوال
  اتقيتيترتاا ميتيتنل  والسيتيتياع إليتيتيل ، ومناقشيتيت ل ، وعايتيتوي  اا ليتيتادخت ، لايتيتريف النيتيتاا غيتيت

وانايتيتيتريا ل  وخيتيتيتو ل  ميتيتيت  ال  كيتيتيت  غايتيتيتى دييتيتيتنل ، وكيتيتيتان ذليتيتيت  السيتيتيت   اليتيتيتري،يئ   اعسيتيتيتاع 
ال جيتيتيتيتوة بيتيتيتيتني مينري يتيتيتيتة اليتيتيتيتوحي ومينري يتيتيتيتة الينقيتيتيتيت ، ووضيتيتيتيت، الينقيتيتيتيت    مقابيتيتيتيت  اليتيتيتيتوحي، ووضيتيتيتيت، 

ليتيتوحي، والينقيتيت  اليتيتذي اانسيتيتان، اليتيتذي منيتيتيتا هللا ال  يتيترية اليتيت  ع وايتيتا صيتيتوا اليتيتدي  وقيتيتي  ا
يشك  دلياا إىل الوحي وةريطاج ل كالي ا وس ياا إىل اتا لاد وعنيتإلي  احكاا الشريع غاى 
حياعيتيتيتا وجم يينيتيتيتا والن يتيتيتري   املايتيتيتاا وامل اسيتيتيتد واخ  يتيتيتا  ال جريبيتيتيتة وحتدييتيتيتد اخل يتيتيت  واك شيتيتيتاف 

 .اخلا ، وض، اانسان اماا اخليا  الاين 
وحتدييتيتيتيتد اختيتيتيتيتداف سيتيتيتيتينيا وكسيتيتيتيت ا   يتيتيتيتدال ان عكيتيتيتيتون قيتيتيتيتي  اليتيتيتيتوحي ختادييتيتيتيتة حلريكيتيتيتيتة الينقيتيتيتيت  
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وطي ن يتيتيتا غايتيتيتى ثيتيتيتواا وسيتيتيتامة وسيتيتيتداد كسيتيتيت ا،   كيتيتيتون حريكيتيتيتة الينقيتيتيت  ميتيتيتؤطرية ومسيتيتيت لدية 
ومس ايت ة لقي  الوحي وامري الوحي، حي  مينري يتة الينقيت  عقيتوا غايتى ال كاميت  ميت، مينري يتة 
الوحي وليئ ال قاب ، اخ ال املينادلة،  كيتان إغيتاق ابا اتا ليتاد عوقي يتاج قسيتري ج حلريكيتة 

وختيتيتيتا وعنيي ليتيتيتا وام يتيتيتدادختا؛ كيتيتيتان عك يتيتيتياج لاينقيتيتيت ، وسيتيتيتياة ال نيييتيتيتة وادا يتيتيتا الري،يسيتيتيتة، احلييتيتيتاة وس
.. و اصيتيتريةج لايتيتوحي،  اصيتيترية خلايتيتوده وقد عيتيتا غايتيتى اتسيتيت جابة ملشيتيتكات احلييتيتاة وقضيتيتا ختا

وإذا غاينيتيتا ان الريتييتيتة ااسيتيتامية ت عق ايتيتري غايتيتى األحكيتيتاا الشيتيتريغية لاين يتيتادات واألحكيتيتاا 
  سا،ري اوان  احلياة اد كنا املد  املرتع  غايتى خ يتو ة إغيتاق ال شرييينية وإسا ع د ل ن ي

ابا اتا ليتيتاد، واثيتيتريه السيتيتايب غايتيتى عنيييتيتة العقا يتيتة واحلضيتيتا ة واتق ايتيتاد والرتبييتيتة والسياسيتيتة 
 . واألخاق

إن إغيتيتاق ابا اتا ليتيتاد، بذ يينيتيتة  سيتيتاد الينايتيتري وانينيتيتداا األختاييتيتة اليتيت  عكيتيت  منيتيتا، 
لي قدا ابجتاختنيتا، ويقيتدا  تي يتا وحاوليتا ( اآلخري)اا إضا ة إىل انا اا لاد،   مت ال اا ام

ريغية يتيتيتيتيتيتيتملشيتيتيتيتكاعنا؛ اد  إىل وليتيتيتيتوب الكعيتيتيتيت  ميتيتيتيت  غيتيتيتيت  امليتيتيتيتؤختاني ل يتيتيتيتريح   يتيتيتيتاو  واحكيتيتيتيتاا ة
وايتيتيتدت طرييقليتيتيتا إىل النيتيتيتاا   غييتيتيتاا اتا ليتيتيتاد األصيتيتيتي  احملكيتيتيت ، القيتيتيتاد  غايتيتيتى إب اىيتيتيتا 

 . وبيان  ساد ما ذخت ل إليا
خوال ميتيتيت  حيسيتيتيت  وميتيتيت  ت حيسيتيتيت  اميتيتيترٌي إن اتدغيتيتيتامل الن  يتيتيت مت ال يتيتيتاا سيتيتيتوف يسيتيتيتيمت بيتيتيتد

ييتيتدغو لاسيتيت  رياا حقيتيتاج؛ ذليتيت  ان ضيتيتريا احليتيتق وال اطيتيت  ميتيت  سيتيتن  املدا ينيتيتة وادلييتيتة احلييتيتاة 
وط يين ليتيتا، وختيتيتذا اليتيتدخوال اكعيتيتري ميتيت  ط يينيتيتي   كيتيت  اجمليتيتاتت، ذليتيت  ان ال يتيتدا ، سيتيتنة بشيتيتريية 

  وكونييتيتة واا ياغييتيتة، لكيتيت    النلاييتيتة ت يايتيتمت إت الايتيتيتيمت،  ضيتيتريا  احليتيتق وال اطيتيت  ي يتيتذخت
الإلبيتد، وي قيتى ميتا ين يت، النيتاا، واليناييتامل الينيتاماون ختيت  حريسيتة ال ليت  الايتيتيمت وال قيتا السيتاي  
وبييتيتيتان اتحنيتيتيترياف وال  وييتيتيت  وال ايتيتيتو وال يتريييتيتيتا، وال يتيتيتيتذيري منيتيتيتا، وميتيتيت  ختنيتيتيتا نيتيتيتد ل ابينيتيتيتاد قيتيتيتوال 

حيمللُ  الللا الملللل يللٍ علل  خلللين عُدعلُللهي  نجللللني عنلله  ع لل  ا للذال ي »: الريسيتيتوال 
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 يا مينىن ختذه الويفي يتة إذن؟ إذا اغاقنيتا األبيتواا  ،(1)« ي الغذل عاناحذل املبطل ي عحتر 
 واغانا عوقا احلياة، وح ْانا دون جتددختا؟

إن إغيتاق ابا اتا ليتيتاد، وإل يتيتامل الينقيت  والن يتيتري، و اصيتيترية خايتود اليتيتوحي، كيتيتان و امل 
الكعيتيت  ميتيت  اتييتيتود وال خايتيتا واتنيتيتوح إىل ال قاييتيتد وعكيتيتريا  قيتيتوال السيتيتابقني وإغيتيتادة إن اايتيتا، 

 ،عنيييتيتة ال خايتيتا، و  احسيتيت  األحيتيتواال اينيتيت  الينقيتيت  ي يتيتيتريل   إطيتيتا  غقيتيت  السيتيتابقني بيتيت 
لا خاص م  ال جريج وال  ثي  واالقامل ابل  ينة غايتيل ، إضيتا ة إىل ميتا ييتؤدي إلييتا ذليت  ميت  
اخ ا  ع يع    عوقا ال قا واتا لاد وااغيترياض غنيتا بسيت   اخليتوف ميت  اا ، األميتري 

 يت  اختيت  اتسيت  داد السياسيتي، غيتدو ال نيييتة، وإنشيتامل  الذي اد  إىل عسيتييئ اليتدي  ميت  ق
كليتيتيتاًت دينييتيتيتة ل سيتيتيتويغ بينيتيتيت  ال ايتيتيتري ات ال اةيتيتيتاة واملخال يتيتيتات الشيتيتيتريغية وإضيتيتيت امل صيتيتيت ة 

 . الشريغية غايلا اماا األمة
اًت يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدي  إىل كليتيتيتدي  وال يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتو ال اليتيتيتيتيتيتيتاد اد  إىل حتيتليتيتيتيتيتيتيتاا اتا يتيتيتيتيتيتاق بيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتإن إغ

ت جتد م  ين قدختا، كيا ان لى إىل حتيتالا اتسيت  داد السياسيتي ميت،   -كيا اسا نا   -
الكلانة الدينية، حتالا ات ل وال اغوت،  اتس  داد ب  يين ا يقييت، الينقيتوال ويايتاد  
احلري ت، وإغاق ابا اتا لاد واحلجري غاى الينقيت  وال  كيت  ختيتو نيتوع ميت  اتسيت  داد 

( اآلخيتيتيتري)وختيتيتيتو إ ختيتيتيتاا واسيتيتيت  داد  كيتيتيتريي، وختيتيتيتو الوايتيتيتا  العقيتيتيتا  او ال كيتيتيتريي او ال قليتيتيتي،
 .لاس  داد السياسي، إن مل يك  اصاا، إنا س   الكوا وم اييناج 

 : غياب العقل الناقد -
مسيتيتيتيت ة غايتيتيتيتى وإصيتيتيتيتابة كيتيتيتيترب  د، يشيتيتيتيتك  سيتيتيتيت  اج  ،يسيتيتيتيتاج يتاا الينقيتيتيتيت  الناقيتيتيتيتيتإن غييتيتيتيت

الينقيتيتيت  الناقيتيتيتد ختيتيتيتو اليتيتيتذي ي يتسيتيتيتئ الواقيتيتيت،، وي ايتيتيتري ال جيتيتيتوات، وياحيتيتيتظ   ..ال قيتيتدا

                                                 

 . البيهقي أخرجه (1)
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ااصيتيتاابت، ويس شيتيتينري غياييتيتة ال  ييتيت ، وي ليتيتد   عنيتيتيتإلي  احكيتيتاا الشيتيتريع غايتيتى واقيتيت، 
النيتاا،   ضيتيتومل اسيتيت  اغا  ، و بيتط ال كاييتيتا ابتسيتيت  اغة، وال ييييتإل بيتيتني ااسيتيتقاط 
ل حكيتاا غايتيتى  توا النيتيتاا ملييتا كانيتيتل اسيتيت  اغا  ،  يت  احلكيتيت ، وال نيتيتيتإلي  غايتيتى 

النقد ةيتّك  كا ثيتة غايييتة وثقا ييتة إن غياا املناصيتة و .. الواق،   ضومل اس  اغ ا
اية،  ا  عيند   مس و  اتم يتداد يتة م  ساحة ال اغيتوةريغية، واد  إىل إخرياب األم

الد اجمليتيتيتريد غيتيتيت  حيتيتيتدود الإلميتيتيتان واملكيتيتيتان وت   مسيتيتيت و  غايتيتيتريختا بكيتيتيت  يتاملا اخليتيتيتيتاسيتيتيت
 . مين ياعا

  الناقيتيتد، اخل يتيت  امل خايتيتص املسيتيت لدي بقيتيتي  اليتيتوحي، اليتيت  عشيتيتك  يتإن بنيتيتامل الينقيتيت
ا  لواق، احلياة، يين يترب ميت  اختيت  الوسيتا،  احملريكيتة لا نيييتة يتد وال يتص واتخ  يتمينيا  النق
 . والرتقية

وختيتيتذا الينقيتيت ، اليتيتذي يين يتيترب ملييتيتاز املينري يتيتة وال نيييتيتة و ريكليتيتا األسيتيتاا، ت لكيتيت  ان أي  
م   رياغ، وإسا ت بد ان ي شيتك  ميت  خيتاال ال خايتص وااحاطيتة بينايت  األةيتيامل اليت  ين يتري 

يليتيتيتا، ميتيت  خيتيتيتاال حتايتيتيتي  ال خاايتيتات الينايييتيتيتة، واس شيتيتيتينا  املسيتيتؤولية غيتيتيت  إبيتيتيتدامل وي ليتيتد  
: اليتيتيتيتيترياي اميتيتيتيتيتاا م  ا يتيتيتيتيتات مينري يتيتيتيتيتة اليتيتيتيتيتوحي

      
؛ إن ال يتيتيتيتيتإلاا ختيتيتيتيتيتذه 
اىداييتيتيتة لايتيتيتوحي كيتيتيتاف احيتيتيتداوم ال نيييتيتيتة وبنيتيتيتامل  حايتيتيتة الايتيتيتواا والين يتيتيتامل املعييتيتيتري، واس شيتيتيتينا  

 :املسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتؤولية اميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاا ختداييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة اليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوحي
        

 
ا  يتذا الينيتيتيت، وختيتيت«و هيتاحلكيتيت  غايتيتى الشيتيتيمل  يتيتريع غيتيت  عايتيت»: واختيتيت  املن يتيتق يقوليتيتون (37:ئييتون)

ك  غايتيتيتيتيتى األةيتيتيتيتيتيامل ت ي يتايتيتيتيتيت  إت ابتسيتيتيتيتيت جابة ىداييتيتيتيتيتة اليتيتيتيتيتوحي، احييتيتيتيتيتامل ال يتيتيتيتيتريوض يتواحليتيتيتيتيت
 . الك ا،ية، وحتقيق اتك  امل الذا ، وختي ا قى احواال ال نيية املس دامة

واخيتيتذه  ؛ ضيتيتومل ختداييتيتة اليتيتوحيإن الوصيتيتوال إىل الينقيتيت  امل خايتيتص بشيتيتين  املينري يتيتة،  
موقينيتيتيتيتا   اجمل ييتيتيتيت،، واتضيتيتيتيت اع مبسيتيتيتيتؤولي ا غيتيتيتيت  غايتيتيتيتٍ  وبايتيتيتيت ة، وإغيتيتيتيتادة اتغ  يتيتيتيتا  لاينايتيتيتيت  
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واملينري يتيتة، بينييتيتداج غيتيت  األلقيتيتاا واألنسيتيتاا واألحسيتيتاا، وإحيتيتاال اخليتيتربة واملينري يتيتة   مكا يتيتا 
وموقينليتيتا، حييتيت  مينري يتيتة وإغيتيتادة بنيتيتامل وعريكييتيت  اختيتيت  احليتيت  والينقيتيتد ميتيت  خيتيتاال ال خاايتيتات 

اوبة لاقضية امل ريوحيتة،  اكيت  إةيتكالية اختيت  حاليتا وغقيتدختا ميت  امل خاايتني بينايليتا امل 
: واخليتيتيتربامل مبكًو يتيتيتيتا، يقيتيتيتوال عينيتيتيتيتاىل

  
، (17:ال ريقيتيتيتيتان) 

   

ميتيت  عضيتيتييينلا  ، ختيتيتو اس شيتيتينا  مللييتيتة األمانيتيتة، اليتيت  حيتيتذ  الريسيتيتوال (54: يتيتاطري) 
يف  اخلايتيتيت  وااييتيتيتذان بقوليتيتيتا، غنيتيتيتدما سيتيتيتت  غيتيتيت  غاميتيتيتات السيتيتيتاغة، اليتيتيت  يينيتيتيتا ضيتيتيتياغلا عينيتيتيتا

ََ » :قيتاالَ  ،ابلسيتقوط وان ليتامل اليتدنيا َُ فَلذنلرَاِاِر الٌسلذَع ُُلليََِمِا اأَلَيذنَل َ ا    :السيتيتا،  قيتاالَ  ،«فَلِِ
ََ » :قَاالَ  ؟اَغ يت َلايتَكْيَا إ ضَ  ِلِه فَذنلرَاِاِر الٌسذَع َد اأَليرُر ِإََل َغْيرِ َأار اينا يتوإذا غيت ؛(1)«ِإَ ا ُعتسَِ

ٍر ال»انيتيتا  ََ لَللُه َعال  ِإَمَللذنَي ِلَملل ٍَ ال َأَيذنَلل ِِ لل ٍر ال   للَد لَللهُ ِلَملل ْر ، اد كنيتيتا األخ يتيتا  واآلاثا (2)« َع
 . واملسؤوليات الك  ة ال  عرتع  غاى إيكاال األغياال ل   اختالا

 : تغييب المرأة -
ولين  إحد  ال جوات الك  ة   ادا  ال نيية وإغادة ال نيتامل، اليت  مل أتخيتذ ال ينيتد 
امل اوا   حياعنا العقا ية واتا ياغية، بيند اي  خ  القريون، وعوالاعنا او خ  نا 
ال نيوية، ختي غياا دو  امليترياة   ال نيييتة ميت  الناحييتة الينياييتة، ذليت  اننيتا اةيت  انا كعيت اج 

وق امليترياة وويفي  ليتا و سيتال لا وعيإلختيتا   اجمل ييت، املسيتا ، و   يتحقيت وما نإلاال ن يتيتدوم غيت 
كعيتيت  ميتيت  األحييتيتان نين قيتيتد ان اليتيتدا ، ليتيتذل  واليتيتداغي ليتيتا إسيتيتا ين ايتيتق ميتيت  مواقيتيت، ال كيتيتري 
اليتيتد اغي و د ال ينيتيت  اميتيتاا ال ييتيتا ات وامليتيتذاخت  الوا يتيتدة، اليتيت  اغ يتيتربت دو  امليتيترياة ال ا،يتيت  

اسيتيتاا ب ايتيت  امليتيترياة وختضيتيت  حقوقليتيتا، واك  ينيتيتا وواقينليتيتا امليتيترتدي ميتيتدخاج مناسيتيت اج ت يتيتاا ا

                                                 

 . البخاري  أخرجه (1)
 . أحمد أخرجه (2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -711 -

بذل  غ  اتة  اال ب نامل ةخاية املرياة وعنيي لا واسيترتداد كيا يتا و سيتال لا ودو ختيتا   
 .عنيية اجمل ي،

وإذا اغ رًب ان الرتبية ختي ال نيية   حقيقة األمري، وان املرياة ختي احلاض  األميتني، 
دي واانسيتيتيتيتا ، وان امليتيتيتيترياة ختيتيتيتيتي اليننايتيتيتيتري او اخليتيتيتيتا،  ل مانيتيتيتيتة، لكيتيتيتيت  انيتيتيتيتواع النشيتيتيتيتاط امليتيتيتيتا

األسيتيتيتاا   الينياييتيتيتة الرتبوييتيتيتة، إىل اانيتيتيت  جميوغيتيتيتة غواميتيتيت  اثنوييتيتيتة، حييتيتيت  ال  وليتيتيتة ختيتيتيتي 
املريحايتيتة اليتيت  ع يتيتريا  يليتيتا بيتيتذو  مسيتيت ق   احلييتيتاة السيتيتاوكية؛ وان امليتيترياة   ات خينيتيتا اليناييتيتي 

ليتيتيتيتاارية واملينيتيتيتيتري ،   مريحايتيتيتيتة خيتيتيتيت  القيتيتيتيتريون، كانيتيتيتيتل غامليتيتيتيتة وط ي يتيتيتيتة، و دثيتيتيتيتة وداغييتيتيتيتة، وم
وم ايينة، اد كنا ان ويفي ة املرياة ليسل حاضناج لا نيية  قط، غاى ا ية ذليت  وضيتريو عا  
كشيتريط تزا ل جيتذ  الينياييتة ال نيوييتة وام يتدادختا وحاحليتيتا، وإسيتا ختيتي  اغيت  مليت  و كييتيتإلة 

 . اساا   بين  اوان  بنا،لا
ة غييتيتاابج كيتيتاماج ايني و  صيتيتو  ال يتيتدي  امل شيتيتوب، غا، يتيتيتيتيتيتيتيتيتإن امليتيترياة الييتيتوا،   واقيتيت، املس

غيتيت  ال ينالييتيتات ال نيوييتيتة احلقيقييتيتة، حيتيتىت غيتيت  ويفي  ليتيتا ال نيوييتيتة األسيتيتاا،   جميتيتاال الرتبييتيتة 
ريغية الريحيية، حي  يتيتيتيتيتريية، ع يتك   يلا ال قاليد اتا ياغية اتا،رية بدال ال ينالي  الشيتيتيتيتاألس

يينيتيتيتة ال سيتيتيتاد ت ع ين يتيتيتى ميتيتيتا اغ اختيتيتيتا هللا،   جم ييتيتيت، اغ اختيتيتيتا هللا ولنينليتيتيتا ال شيتيتيتري، سيتيتيتداج لذ  
بيتيتإلغيل ،  يتيت د  ذليتيت  إىل عين يتيت  احكيتيتاا الشيتيتريع والوقيتيتوع ابل سيتيتاد؛ ليتيتذل  عو يتيتل بينيتيت  
النسامل، ال  وقينل  رييسة لا إلو العقيتا ، ان صيتو  ال يتدي  امل شيتوب ختيتي اليتدي    ييتريدت 
وخريايتيتيتل غيتيتيت  ويفي  ليتيتيتا وط يين ليتيتيتا ودو ختيتيتيتا، لكنليتيتيتا ابسيتيتيت  ال يتيتيتيتري  واتن يتيتيتاق حتوليتيتيتل إىل 

ةيتيتيتيمل، وبيتيتيتذل  اخ يتيتيتإلال غيريختيتيتيتا ب ضيتيتيت، سيتيتيتنوات ععيتيتيت  سيتيتيتاينة  خيايتيتيتة وإغيتيتيتان م يتيتيتري لكيتيتيت  
 . ة الا، وم    عاقى كالنواة ليندا صاحية اسدختا

ة األوىل غييتيتيتا صيتيتيتا ت إلييتيتيتا امليتيتيترياة؛ حييتيتيت  صيتيتيتري نا وقيتيتيتد نكيتيتيتون حنيتيتيت  املسيتيتيتؤولون ابلد ايتيتيت
الوداج ك  ة حلييتاية املرياة؛   اسيت  محاية املرياة واحلريص غايلا خسرًي امليترياة غياييتاج او غي نيتا 
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  .«سد ذ يينة ال ساد»: ل ةينا ؛ حتدو ختا

 (: اآلخر)اختالل العالقة مع  -
   آخري، نري  انا  ٌ  لان ري وال  م    جماال ال نيية و ت  النلوض والذي قد يتيتيتيتيتوس
كالية ذختنييتيتة ثقا ييتيتة ابلد ايتيتة األوىل ق يتيت  ان عكيتيتون قضيتيتية اق ايتيتادية واا ياغييتيتة، يتيين يتيترب إةيتيت

ق اادي واتا ياغي وحىت السياسي او إن حي  إن ختذه الذختنية ع ي لري   اجملاال ات
وإد ال ابيناد دو ه وموقينيتا ميت  ( اآلخري)  اجملاتت اييناج، وختي اليناقة م، : ةتل  ق 

، (اآلخيتيتيتيتري)و  عقيتيتيتيتديرًي ان املوقيتيتيتيتا ميتيتيتيت  .. كالية ال نيييتيتيتيتة   اليتيتيتيتدوال واألميتيتيتيت  امل خا يتيتيتيتةيتيتيتيتيتيتيتيتإة
و ال نيوييتيتيتة، ييتيتيترتاوح بيتيتيتني ميتيتيتوق ني، احية ال  ي ييتيتيتة ايتيتيتيتيتيتيتيت خداما وعويفي يتيتيتا   الريتييتيتيتة ااصيتيتيتيتيتيتيتاس

 .حي  ت يإلاال الينجإل م يتكياج غ  عوليد موقا اسرتاعيجي  ضوي إصاحي ساي 
اما املوقا األكعيتري يفليتو اج وان شيتا اج  ليتو املوقيتا اليتذ ا،يني ال ربييتريي، اليتذي يقيتوا   
حقيق يتيتا غايتيتى اسيتيت يريا  اتسيتيترتخامل، وغيتيتدا اس شيتيتينا  ال يتيتيتدي، وإغ يتيتامل اليتيتن ئ ميتيت  اييتيتة 

، (اآلخيتيتري)غيتيت  ال خايتيتا والرتاايتيت، والسيتيتقوط احلضيتيتا ي واالقيتيتامل ابل  ينيتيتة غايتيتى  مسيتيتؤولية
انيتيتا و امل  ( اآلخيتري)الينيتدو املسيت ينيري امل يتيتامري الكا،يتد احلاقيتد، ختيتيتو موقيتا ييت اخص   ا يتيتاا 

كيتيتيتيتيت  ااصيتيتيتيتيتاابت واملينوقيتيتيتيتيتات، اليتيتيتيتيت  ادت إىل ال شيتيتيتيتيت  وحاليتيتيتيتيتل دون حتقييتيتيتيتيتق األختيتيتيتيتيتداف 
اصيتيتيت مت ةيتيتيتينا  عكيتيتيترييئ  «كيتيتيتانليتيتيتيئ ابامكيتيتيتان ا ضيتيتيت  مميتيتيتا  »والنليتيتيتوض ابألميتيتيتة، ليتيتيتذل   يتيتيتيت

ذليت  ان اك شيتاف  ،ال خايتا؛ وختيتذا غايتى النقيتي  مميتا ختيتو مينيتريوف وم ايتوا ومشيتاختد
القيتيتيتد ات واامكيتيتيتاًت، و  يتيتيت، القيتيتيتد ات، واك سيتيتيتاا املينيتيتيتا ف، وحتدييتيتيتد اخلايتيتيت ، وبييتيتيتيتان 
األخ امل، وإ ادة اانسان م  املاح ة وال جريبة واس شينا  ال يتدي وآلية اتس جابة، 

ليتيئ   »: ختيتي   ع يتو  وسيتو مسيت يري، وبيتذل  ي يتيتوال الشيتينا سنة م  سيتن  احلييتاة، و 
اليتيتيتذ ا،يني إىل خانيتيتيتة اانسيتيتيتان ( الَكيتيتيت ْ )ميتيتيت  خانيتيتيتة اانسيتيتيتان  «اامكيتيتيتان ا ضيتيتيت  مميتيتيتا كيتيتيتان
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ابامكيتان دا،ييتاج ات عقيتامل إىل »: ، حي  اس دغامل الشينا  ال نييتوي ال ا،يت  انيتا(اليَنْدال)
 . «ا ض  مما كان

، إغ يتيتاملج ألن سيتيتل  ميتيت  املسيتيتؤولية، (خيتيترياآل)إن اليتيتذي  ياقيتيتون ب  ينيتيتة ال خايتيتا غايتيتى 
ل  ا   بذل  إسا يتوغات لا خاا والرتاا، والينجإل، ي وعيتيتيتو اولة اياد الذ ا،، واملس

ون ان س ك  ت يتيتيتيتيتؤولي ل  دون ان يد وا ا   يينانون بشيتيتيتيتيتيتسيتون م  ميتل ، ويين ييتيتيتيتيتيوصّ 
ة ال ينام  مينليتا، وكيتان األوىل ل ئ  يا ا   غاى األق  دون سوية قيادة املريحاة وكي ي

ل  ان يد كوا عواض، إمكاً  ، وي خاوا غ  موقينل  مل  ختو ااد  ابلقيادة والري دة، 
 كيت  ميتيت  اليتيتدوال ميتيت  حولنيتا دمري يتيتا احليتيتريوا وعكال يتيتل غايليتا األميتيت ، حيتيتىت كيتيتادت أت  
غايتى منجإلا يتا ايينيتاج وميتا ل عيتل ان اس شيتينريت ال يتيتدي وغيتاودت النليتوض ميت  حتيتيتل 

وّ ليتيتة اليتيتنق  إىل نينيتيت  و  يتيتإلات و ريضيتيتات عنيوييتيتة، حيتيتىت وصيتيتال إىل مايتيتاف الريكيتيتاا،  
 . الدوال امل قدمة وسا ل ابلشرياكة اليناملية

احسيتيتيت  حيتيتيتاتج؛ ألن ذختنييتيتيتة ال خايتيتيتا لكيتيتيتا ( اآلخيتيتيتري)وليتيتيتيئ املوقيتيتيتا اآلخيتيتيتري ميتيتيت  
امليتيتوق ني    اييتيتة امل يتيتاف ختيتيتي واحيتيتدة، بكيتيت  إ ريازا يتيتا، وإن اخيتيتذت اجتاختيتيتات ةيتيتىت؛ 

امل قدا، وال وخت  النا ل ا  ك  م اعيمت ميناتة ال خاا ( اآلخري)ى موقا ات عامل غا
وإحداوم ال نيية؛ وت ادال غاى ذل  غندخت  م  صنيينا   باده، لذل   ا  وض 
وت عنيييتيتة بيتيتدون اسيتيت دغا،ا ليتيتيي  ال يتيترياغ ويايتيتامت اخلايتيت  وييتيتنل  ابألميتيتة، وقيتيتد ت حيتيتد 

ىل السذااة، وقد اعينا غايتى حااة لا وقا طوياج غند مناقشة ختذا املوقا األقريا إ
ذكري اخ ا  اتس  اد خل ط ال نيية وآاث ختا السا ية، و شالا   إحداوم اي  وض، 
  ما اسا نا م  حدي ، ذل  ان ةواختد اادانيتة ملعيت  ختيتذه اليتريت  احلسيت ة الينيتااإلة 
غيتيتيت  إد ال مينادليتيتيتة ال نيييتيتيتة وم  ا ا يتيتيتا وةيتيتيتريوطلا اكيتيتيترب ميتيتيت  ان حتايتيتيتى او عيتيتيتد ل ميتيتيت  
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 .  املالسذب وال س

اق وما يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا، وما يرتع  غايا م  اتن يت  محاي ليتيتيتابس« الذات»امل غاى يتيتيتيت ا اتنك 
او ثيتيتيتا ميتيتيت  الينقيتيتيت  غيتيتيت  ال ولييتيتيتد وات عقيتيتيتامل وإييتيتيتاد اليتيتيتذ ا،، واملسيتيتيتوغات لارتاايتيتيت، وال قلقيتيتيتري 

( اليتيتذات)احلضيتيتا ي، اسيتيت  اع ان شيتيتالنا ميتيت  وختيتيتدة ال خايتيتا،  يتيتنيت  الييتيتوا لسيتيتنا مبسيتيت و  
؛ وت ات عيتيتيتيتامل غايتيتيتيتى (اآلخيتيتيتيتري)وت   مسيتيتيتيت و  غايتيتيتيترًي  ،ايتيتيتيتي نا احلضيتيتيتيتا يةإسيتيتيتيتامنا وةخ

لا واليتيتذي مضيتيتى غاييتيتا يتداد   حياعنيتيتا وثقا  نيتيتا بكيتيت  مسا اعيتيتيتاته لام يتيتيتواس دغيتيت( اآلخيتيتري)
النا وميناتيتيتة قضيتيتا ً، وإسيتيتا كيتيتان النيتيتاع    مإلييتيتد يتاع ان شيتيتيت  يتيتيتيتيتيتيتاكعيتيتري ميتيت  قيتيترينني ونييتيتا اس

ريف اتن  يتيتيتا  واتصيتيت  اف   طيتيتواب  اتيتيتيتوغى الية والينجيتيتيتإل واليتيتدخوال إىل غيتيتيتميتيت  اتعكيتيت
 . طاليب الادقات

ومازالل ختذه املينادلة الاين ة، وختذا ال ريح ال قاباي، إىل اان  السيتقوط   الكعيت  
م  اتدال حوال  خاخ العنا،يات واحل ري العقا ية والدخوال   املينيتا ل اخل يت ، اليت  حول نيتا 

، الينريوبيتيتيتيتيتة (اآلخيتيتيتيتيتري)و( اليتيتيتيتيتذات)رية، اليتيتيتيتيترتاوم وامليناصيتيتيتيتيت: غيتيتيتيتيت  قضيتيتيتيتيتا ً املايتيتيتيتيت ية، ميتيتيتيتيت  معيتيتيتيتيت 
وااسيتاا، الشيتيتريق وال يتيتريا، اليتوحي والينقيتيت ، اليتيتدنيا واآلخيتيترية، اتسيتد واليتيتريوح، غيتيتامل ال ييتيت  

... وغامل الشلادة، ال يناي  الديا وال يناي  املد ، ااساا والدلقرياطية، وااساا وال ريا
طاقاعنيتيتا وعشيتيت ريختا إىل إلف يتإخل، ختيتيتذه املقيتيتدمات اخل يتيت  اليتيت  ميتيتا عيتيتإلاال حتكيتيت  حياعنيتيتا، وعس نيتيت

حيتيتيتٍد بينييتيتيتد، وعيتيتيتد ، بنيتيتيتا إىل مإلييتيتيتد ميتيتيت  السيتيتيتقوط بيتيتيتني ضيتيتيت   اتجتيتيتيتاختني، وإن كنيتيتيتا نيتيتيتري  ان 
النواع  احلضا ية او ال نيوية لكا اتجتاختني ختي واحدة، وإن اخ ا يتل الوا يتا، الاليت  إت 

انيتا إن كانل لا ميإلة او  ا،دة ختيتي   ( اتنك امل غاى الذات)اننا نري  ان اتجتاه األوال 
إىل اتي  القادا، وإن مل يسيت  ،  اونقال ااس  اع اتح  ارب صيا،ري النلوض وعو   محال
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اا يتادة منيتيتا، لينيت  اتييتيت  القيتيتادا ل ايت  القيتيتد ة غايتى اتن يتيتاق ميتيت  ذاعيتا، عرياثيتيتا وةخايتيتي ا 
 . يجيمل مبس و  إساما وغاريه( اآلخري)احلضا ية ومينري ة كي ية اا ادة م  

ا عولييتيتدي وليتيتيئ عيتيتو يقي او يتااة إىل موقيتيتا آخيتيتري، موقيتيتيتد اننيتيتا ميتيتا نيتيتإلاال  يتيتيتونين قيت
عا يقيتيتي، موقيتيتيتا قيتيتاد  غايتيتيتى جتيتيتيتاوز ال خيتيتاخ والعنا،ييتيتيتات واملقيتيتدمات اخل يتيتيت  واسيتيتيت ييناا 

 عرياوم ام ا وختضيا وال قوي با واس ايتابا ل قا احلاضري وإباا  املس ق  ؛ 
موقيتيتيتا عولييتيتيتدي عنييتيتيتوي قيتيتيتاد  غايتيتيتى اتن يتيتيتاق ميتيتيت   تييتيتيتة اليتيتيتوحي، اليتيتيت  عشيتيتيتك  ليتيتيتا 

، واس ايتيتاا (اآلخيتري)و( اليتذات)واليتدلي  ومينييتا  ال قيتوج والق يتوال واليتريد، ميت   املرياينييتة
الشخاية احلضا ية ل مة، واا ادة م  ختذه ال جا ا ال ا خيية الك  ة املخ ربة   بنامل 

 احلاضري واس شرياف املس ق  ؛ 
موقيتيتا عولييتيتدي يسيتيت دغي مينري يتيتة الينقيتيت  ال ا، يتيتيتة املين ايتيتة وي اقليتيتا ميتيت  غقاىيتيتا وي يتيتيت  

املضيتيتيتيتريوبة غايليتيتيتيتا، ابسيتيتيتيت  محاييتيتيتيتة اليتيتيتيتوحي، لين ايتيتيتيتق الينقيتيتيتيت  ألدامل ويفي  يتيتيتيتا   ضيتيتيتيتومل  األسيتيتيتيتوا 
 . ختدا ت الوحي

، ويسيتيت وغ  ميتيتا غنيتيتده، ول ايتيت  احلايتيتانة ضيتيتد (اآلخيتيتري)موقيتيتا عولييتيتدي ين يتيت مت غايتيتى 
كيا ل ايت  املينييتا ، اليتذي لكنيتا ميت  ال  يتادال املينيتري  واحليتوا  احلضيتا ي والعقيتا ،   ،الذوابن

لوصيتيتوال إىل الشيتيترياكة احلضيتيتا ية وال نيوييتيتة، وعودييتيت، مريحايتيتة ال قاييتيتد واا يتيتادة ميتيت  منجإلاعيتيتا، وا
 . اتس لاكية «الإلاب، »وحالة 

وطامليتيتيتيتا ان ختيتيتيتيتذا املوقيتيتيتيتا غا،يتيتيتيت    ننيتيتيتيتا سيتيتيتيتوف نسيتيتيتيت يري ابملرياوحيتيتيتيتة   سيتيتيتيتاحة ودوا،يتيتيتيتري 
 .ال خاا، مليا ادغينا الينا ية واملينا اة
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 من تجليات ذهنية التخلف

يفواختريختا امل ينددة و جتايات ذختنية ال خاا  غاى الريغ  م  ان كع اج م  املينا  حوال
 مبا عكون قد و دت   ثنا  املوضوع، إت انا قد يكون ميت  امل ييتد اتن ليتامل إىل باو  يتا 

 . غاى ةك  خاصات عسل  اس يتضا ختا وااحاطة لا
وقد ت حن اب كع اج ايرياد الشواختد واألدلة غاى جتاييتات ذختنييتة ال خايتا و صيتد 

ذل  انا   مناخ ال خايتا، ؛ ألننا نينيشلا ونينا  م  إصااب ا ؛يفواختريختا   حياعنا
حي  ضاال السيتيني، وغييتاا مينري يتة اليتوحي، بوصيتاة اىداييتة، وميتا ين جيتا ذليت  ميت  
إ يتيتريازات ذختنييتيتة ال خايتيتا، ع يتيتداخ  مينليتيتا األسيتيت اا والن يتيتا، ،  ييتيت  عكيتيتون املاميتيتمت 

يتيتيتيتيتاختري اسيتوامل يتيتيت يت يت يت يت يت يت يتيتيتيت، وياايتسيتيتيتيتاا ون يتيتيتا،  ليتيتيتا   الوقيتيتيتل ن يت اابج لا خيتيتيتيت يت يت يت يت يت يت يت   اليتيتيتدو ان   يتيت
ان انا يتاحلاقة امل ريغة، ال  ع  دال  يلا املواق، وت ع    مينلا األحواال، وي وخت  اانس

 . ي قدا وينل 

 :التعميم في األحكام -
اليتيت  عيتيتيتؤدي إىل  ،ولينيتيت  ميتيت  اخ يتيتيتري جتاييتيتات ذختنييتيتيتة ال خايتيتا قايتيتيتو  الريتييتيتة وان اقليتيتيتا

سيتيتيتوامل ميتيتيت  داخيتيتيت  ( اآلخيتيتيتري)ا او خيتيتيتٌ  كايتيتيتا؛  يتيتيتيت ال ينييتيتيتي    األحكيتيتيتاا،  يتيتيتاألمري إميتيتيتا ةيتيتيترٌي كايتيتيت
ودون مناقشيتيتة  بشيتك  م ايتق،او ميت  اخليتيتا ب ةيتري كايتا، ليتيتذل  ت بيتد ميت  إل ا،يتيتا ( اليتذات)

غييتيتى :  يتيتال ينيي  ختيتيتو ضيتيتريا ميتيت  الينامييتيتة، وإن ةيتيتتل  قيتيت )!( ومقا نيتيتة ومقا بيتيتة ومريااينيتيتة
 . واترياملة   إطاق وعينيي  األحكاا ،وغدا القد ة غاى ال يييإل ،األلوان

 :ختزال التاريخ في موقفا -
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ان كايتيتا   موقيتيتا، يتيتيتيتيتيتخ اانسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت إلاال ات ييتاا اخيتيتيتكييتيتا ان ميتيت  جتاييتيتات ذختنييتيتة ال خيتيت
 ييتيتا اسيتيتل  غياييتيت  الري يتيت، واخل يتيت    جم يينيتيتات ال خايتيتا، ولينيتيت  ذليتيت  ختيتيتو  يتيترية ل ييتيتاا 

ال  عك  م  إباا  احلسنات والسيتات  ،مينيا  ال قوج وانينداا الن رية الشاماة ل مو 
 .وعقود إىل احلك  امل وازن

 :االستعصاء الذهني -
وقد عكون ااةكالية األخ ري غندما عس يناي ذختنية ال خاا، وي وخت  اصيتالا ا   
ينجإلون وي نون، دون ان يد كوا ا   إسا ياري ون طاقات األمة وإمكاً ا   املواق، اخل   

ال خاا، ال  لك  وص لا  واألغياال غ  اجملدية او املعيرية، وختذا م  اسوا حاتت
        : بضاال السيني، الذي حذً  هللا منا بقولا

 (.504-503:الكلا)         
 : إضاعة األمانة -

وقيتيتيتد عكيتيتيتون ااةيتيتيتكالية اب يتيتيتداملج ع يعيتيتيت    ان األميتيتيتة امل خا يتيتيتة ختيتيتيتي اميتيتيتة إضيتيتيتاغة امانيتيتيتة 
  اختايتا امليتؤختاني ليتا؛ ليتذل   ييت  إيكيتاال األميتري ل يت: اتس خاف، وختي   ابسط دتت ا

ال  يينيتيتيتي ان عنيتيتيت   غيتيتيت  ختيتيتيتذه املقدميتيتيتة عايتيتيت  الذختنييتيتيتة، اليتيتيت  عينجيتيتيتإل غيتيتيت  الن يتيتيتري إىل األةيتيتيتيامل 
ميتيتيت  عايتيتيت  احلاليتيتيتة  وال ييييتيتيتإل بينليتيتيتا،    يتيتيتيتوال إىل اذن غيتيتيت  واغييتيتيتة، وقيتيتيتد حيتيتيتذ  الريسيتيتيتوال 

  وي ييتيت  إنسيتيتان الواايتيت  وال كيتيترية وال ضيتيتيتية واايعيتيتا ،ال عا،ييتيتة، اليتيت  عيتيت يتك   يليتيتا ال ريييتيتإلة
: وييتيتيتيتربز إنسيتيتيتيتان ال ريييتيتيتيتإلة وعرياايتيتيتيت، ال  يتيتيتيترية، مريحايتيتيتيتة القايتيتيتيتينة واليتيتيتيتوخت  وال خايتيتيتيتا احلضيتيتيتيتا ي

َُ َعَلى َقصر » ٍر ُع َِ أُُفقن َعَمذ َتَداَعى اأَلَعَل ذللل ُلِشُك َأنير َتَداَعى َعَليرُكُل األَُيُل ِي َْ قَااَل  يَمِا
يتيتْ  ق ا يتيتٍة ب نيتيتا ييتْوَمت يتيتذٍ  ،واَل اّلل   يتَ  َ س يتيت :قيت ْانيتيتا ٍر َتُكلنُلللنَي ُغ َللذ     :الَ قيتيتا ؟اَم  َيذِلللن َع ِللْي  َعَلِكلل أَنلرللُالر  َللر

ٍر قُللُلللِ  َعللُدعَُِعلر  يَعغُ َللذِ  الٌسللير ِ  ََ ِيلل ذةَلل َْ اَللعُِ  الرَم ٍَ  ي َلنلر قيتيتااَل  ،َعََيرَمللُ  ِ  قُللُلللِةُكُل الرللَلار
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َُ الرَملرتِ  :قَاالَ  ؟َوَما اْلَوخْت    :قيت ْاَنا ََيذِة عََعَراِاَي  .(1)«ُحبُّ اْلر
تضيتيت رياا ميتيتوازي  الن يتيتري   اتح ييتيتاتت امل ينيتيتددة  ،الجرررأة فرري إاررالق األحكررام -

والينواقيتيت  املرتع يتيتة غايتيتى ال ينيتيت  او اتم نيتيتاع غيتيت  ال ينيتيت ؛  قيتيتد عايتيتد  احكيتيتاا غايتيتى 
 . بين  األمو  دون غا  ود اية

د ة غايتيتى الن يتيتري   األوليتيتو ت، وااحاطيتيتة يتوال يتيتواختري والقيتيت سرروء التقرردير للمواقررف -
وما لكيت  ان  ،بسات والينواق  املرتع ة غاى ااقداا وااحجااابتح ياتت واملا

 . وما يكون غريضاج ومريضاج وم لرياج  اج يكون س  اج وسنة واوختري 
مل،   الن ذل  دلي  غا ية وعنيية وا عقايتوال وخت ،كالرراالنشغال بالمظاهر واألش -

يتيتيتيتيتيتوميتيتيتيتا ييتيتيتيتو وم ميتيتيتيت  اس األسيتيتيتيتاا ل ينيتيتيتيت   ، احمليتيتيتيتريلايتيتيتيتق السيتيتيتيتوياا القيترتخامل وغييتيتيتيتيتيتيت
 . نساناا

لينناصيتيتري ال يتواختري ومكًو يتا واألسيتيت اا املنشيتتة ىيتيتا  ن التحليرل والتركيرربالعجرز عرر -
 . ذل  اد األدوات امليكنة م ، وا  قوالن ا،  املرتع ة غايلا

واملؤسسيتيتيتات واتياغيتيتيتات، وغيتيتيتدا القيتيتيتد ة غايتيتيتى  االنحيررراز لاشرررخاي والهي رررات -
 . دا إباا  احلق واتحنياز او اتن اا  لا والدو ان حيعيا 

ري ات، دون غا  لا او دلي  غاى يتيتيتيتيتيتا وال ايتاى املواقيتيتيتيتغ ة والحماسرغلبة العااف -
 . صوالا

، واويتيتاذ املوقيتيتا واتن قيتيتاال لنقيضيتيتا التررجرجح نررين التبسرريط لامررور والتهويررل لهررا -
 . بسريغة وبدون دلي  او قريينة مريايتة

وال كريييتيتة  العلميررة قتحررام والخرروا فرري القضررايااالالجررراءة فرري اإلقرردام علررى  -
                                                 

 . أخرجه أحمد (1)
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والعقا ية دون مؤخت  وعاو  مسيت ق ىيتا او غايت  ليتا، وي ليتري ذليت  ااييتاج غنيتد ميت  
وم   ،والكاا   ةريع هللا   الينايية كيا يرياون غاى ال  و وااوا   األمو 

واايتيتيتوا ابلينايتيتيتوا الشيتيتيتريغية كييتيتيتا يين يتيتيتون ان سيتيتيتل  احليتيتيتق   احليتيتيتدي  غيتيتيت  ادق 
 )!( املسا،  الينايية

، واىيتيتريوا ميتيت  النقيتيتد وال قيتيتوج االعتررراب بالخطررج وسرروء التصرررب المكررانرة وعرردم -
 (.الذات)واملريااينة، واالقامل ابل  ينة غاى خا ب 

ان والينجيتيت  ابليتيتن ئ، وغيتيتدا القيتيتد ة غايتيتى  يتيت، وات  االرتجررال فرري اتخرراذ المواقررف -
 . اا ادة م  اآلخريي 

يتيتيتيتيت، وال ييترديرررررررررزوع الفررررررررالنر - يتيتيتيتيتو  حيتيت دة يتة ميتيتيتيت  غقيتيتيتيتاًيت، واملينيتيتيتيت(اليتيتيتيتذات)وال يتيت
داد لاينييتيت  املؤسسيتي وعيتيتوزع األدوا  وعقسيتيتي  يتدا اتس ينيتيتيتال خيتري ابليتيتن ئ، وغيت

 . اليني 
، حيتىت   اغقيتيتد املسيتا، ، وغيتيتدا اخليتوف ميتيت  اااابيتيتة ادعراء المعرفررة بكررل شرريء -

بكيتيتيتيت  ةيتيتيتيتيمل؛  «ييتيتيتيتد ي»،  ليتيتيتيتو «ت اد  »او  «ت اغايتيتيتيت »غيتيتيتيت  اي سيتيتيتيتؤاال وبيتيتيتيتيت 
ت مإلي يتيتة، اليتيت  عينيتيتريف بكيتيت  واجمل ييتيت، امل خايتيتا منيتيتاخ مسيتيتاغد غايتيتى عكيتيتوي  زغاميتيتا

الريايتيتيت  : ةيتيتيتيمل، واا يينيتيتيتل ىيتيتيتا كيتيتيت  املينيتيتيتا ف، ويفليتيتيتو  القيتيتيتاا كاذبيتيتيتة ميتيتيت  معيتيتيت 
وعرتسيتيتيتيتيت    ... املايتييتيتيتيتيتة، والقا،يتيتيتيتيتد املاليتيتيتيتيت ، والينيتيتيتيتيتامل اليناميتيتيتيتيتة، والينيتيتيتيتيتا ف اليتيتيتيتيترياب 

 . األذختان حىت عشك  انااابج اديدة لا خاا
غايتيتى   ايتيتا ، وةيتيتيوع الين ودييتيتة امل  ادليتيتة، غلبررة المصررالح علررى المبرراد  والقرريم -

املس و ت،  الإلغي  حرييص غاى دغ  اتياخت  ومساند ا تسيت يريا ه   موقينيتا، 
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 . دغيا ومساندعا  ق وب   حق ل  مني مااحللاغاى  وااخت ه حريياة
 . ، واتنوح إىل  كرية القوة بدال قوة ال كرية، واحلجةالتعصب والغلو والتطرب -
-  ِ ليتيتو ع وال قيتيتو  والايتيتاح، لد ايتيتة ، وال ليتيتو  مب ليتيتري االاكسللب زلعاللد ا للذ

: وهللا يقيتيتيتيتوال ،«ابطنيتيتيتيتا»والسيتيتيتيتقوط    «يفيتيتيتيتاختري اا »ريية وعيتيتيتيتريل يتيتيتيتيتيتيتع جيتيتيتيتاوز حيتيتيتيتدود ال ش

    
 (. 520:األنيناا) 

 . ، وان شا  الن اق اتا ياغيشيل  الغيبَ عغيذ  النصيحَ -
 .، واغ  ا  ذل  قيية  د ذاعا عري ، وو  االرتكذز إَل النسب عالقبيلَ -
اليتيتذي يقيتيتود ال وكيتيت  والكسيتيت  والقينيتيتود غيتيت  الكسيتيت   ،ناشللذر الاللد ٍ املغشللل ا -

 .  جة ان هللا ضام  لاريزق واألا 
لشيتينوذة والسيتيتري وان  يتا  اخليتوا ق والق يتإل  اىلإواتنوح  اناشذر الجلكر االنسحذيب -

 . م   وق سن  هللا   احلياة واألحيامل وعين ي  األس اا
 اخلالل الكعيلب االماملذعل السلليلولين  اخ ري م اختري وجتايات ال خاا  -

يتيتيتيتاملين  رياايتيتيتيتيتيتيتيتيتواض يتيتيتيتيت جم»يتن يجيتيتة الين يتيتيت  ابلقيتيتيتي  وميتيتا لكيتيتيت  ان حيايتيتا بيتيتيت اي يتيتيتيتيت ي، يت
 . «ضياع األمانة
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 التنمية في حقبة العولمة
دود، يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتات، وإسيتيتيتيتيتقاط احليتيتيتيتيتدود والسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتإن ثيتيتيتيتيتو ة امليناوميتيتيتيتيتات وعقيتيتيتيتيتدا وسيتيتيتيتيتا،  املواص

ان وأتثيتيت ه، حيعييتيتا كيتيتان، يتيتيتيتيتيتيتح اليتيتدنيا غايتيتى بينضيتيتلا، وأتثيتيتري اانسا ع امليتيتذخت ، وان  يتيتا يتيتيتيتيتيتيتوال س
بكيتيت  ميتيتا حوليتيتا وميتيت  حوليتيتا،   يتيت، ميتيت  سيتيتقا ال يتيتيتد ت، وابت ي  ايتيت  ميتيتؤختات غاييتيتا 

تسيتيتيت ييناا غايتيتيتريه، وميتيتيتيت    : لا عقيتيتيتامل ابانسيتيتيتان إىل مسيتيتيت و  غايتيتيتريه، وإن ةيتيتيتيتتل  قيتيتيت 
غجايتيتة ال نيييتيتة إن  تييتيتة .. ال كييتيتا مينيتيتا، وبينيتيتد ذليتيت  اليتيت يك  ميتيت  ااسيتيتلاا والشيتيترياكة  ييتيتا

اليناملية امل سا غة بشك   يا بدات وايتا و املختيتا الكعيت  ميت  الشيتينوا واألميت ، حييت  
: ت جميتيتاال ل غ ييتيتامل والكسيتيتاىل   غيتيتامل األذكييتيتامل واملن جيتيتني، لد ايتيتة لكيتيت  ان نقيتيتوال مينليتيتا

طشى ان عو وم ختذه الاو ة امل إلغة غند األم  امل خا ة و  مقدم لا غامل املسيتايني، ميتا 
نية اتس يتالة، اليت  عشيت  اانسيتان غيت  اسيت خداما طاقاعيتا اليت  لاكليتا، إن مل يسيى بذخت

 . نق  ي و ختا وينييلا
وميتا اسسيت ا ميت  من ييتات ال جيتا ة احليترية الييتوا « الينوملة»إن حق ة : وطشى ان نقوال

بينيتيتيتيت  الشيتيتيتيتينوا وعسيتيتيتيتريع ال نيييتيتيتيتة املادييتيتيتيتة  إىل سيتيتيتيتوف عسيتيتيتيتل  ب كيتيتيتيترييئ ال خايتيتيتيتا ابلنسيتيتيتيت ة
قيتيتد وحيتيتدت األسيتيتينا  واألسيتيتواق ومل عوحيتيتد األايتيتو  وجميتيتاتت ابلنسيت ة لاشيتيتينوا األخيتيتري ، ل

اان يتيتيتاب، ليتيتيتذل  نين قيتيتيتد ان م  ا يتيتيتات إغيتيتيتداد اانسيتيتيتان وأتختيايتيتيتا، وحنيتيتيت  غايتيتيتى غ  يتيتيتة حق يتيتيتة 
،   ميتا ان نكيتون بينيت  «الينوملة»، مل ييند خيا اج، ختذا إذا كنا ما نإلاال غاى غ  ة «الينوملة»

ط ميتيت  ةيتريكا،لا؛ وال يتيتريق واضيتيتمت اةيتيا،لا وادوا يتيتا واسيتيتواقلا وإميتا ان نكيتيتون وليتيتو بقيتد  بسيتيتي
بني الشريكامل والإلاب، ، بيتني األسيتواق واملايتان،، بيتني إنسيتان اتسيت لال وال خايتا وإنسيتان 

 . ال نيية واان اب
إن مل ي ن يتيتيتيتا ليتيتيتيتا « الينومليتيتيتيتة»خ ، اليتيتيتيتذي عو ثيتيتيتيتة يتيتيتيتيتيتيتيتيتإن ال يتيتيتيتؤا وال خايتيتيتيتا واتيتيتيتيتوع وال ض

ينا  وع يتيت مت يتيتيتيتيتيتوحيتيتد األساختريختا   اكعيتيتري ميتيت  بايتيتد؛ إ يتيتا عيتيتيتيتيتيتوف يوقيتيت، كيتيتوا وم بيتيتدت م يتيتيتيتيتيتس
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مإلييتيتداج ميتيت  األسيتيتواق، وليتيتذل   ييتيت  اوىل آاث ختيتيتا السيتيتا ية عكيتيترييئ ال قيتيتري وعينييييتيتا وعريكييتيتإل 
 .ال ىن وواياا

الكعيتيتيت  ميتيتيت  األميتيتيت  والشيتيتيتينوا الييتيتيتوا بيتيتيتدات ع يتيتيتيتوال إىل ادوات إن يتيتيتاب؛ أل يتيتيتا ع ايتيتيت  
 كيتون   السواغد الريخياة واأليدي اليناماة، اليت  لكيت  ان عؤختيت   نييتاج الصيتّئ األايتو ، ل

خدميتيتيتة الشيتيتيتريكات الكيتيتيترب ، وع قيتيتيتى ع  قيتيتيتد القيتيتيتد ة غايتيتيتى ال  كيتيتيت  واتب كيتيتيتا ، ع يتيتيتيتوال إىل 
 . واسواق اس لال ملن جاعا( اآلخري)ادوات إن اب ليت
نيتري  كييتا ان األميت  امل قدميتة بيتدات ع كيتري ب يتو   طاقا يتا واتح  يتارب ليتيتا  ،و  املقابيت 

دقيقيتيتيتة النيتيتيتاد ة، منليتيتيتا الينيتيتيتامل لا  كيتيتيت  واابيتيتيتداع وال ايتيتيتيي  وال يتيتيتيتوال صيتيتيتوا ال خاايتيتيتات ال
وامل كري وامللندا، وميت  غيت  بادختيتا الييتد الينامايتة الريخيايتة، األميتري اليتذي سيتوف ييتؤدي إىل 
ال يتك  مباا،ري الشينوا وثقا  لا ونوغية إن االا وحيا يتا ومسيت و  سوختيتا، غايتى اليتريغ  ميت  

قيتط بيت  الو رية السيتكانية؛ اليت  لكيت  ان عشيتك  ىيتا طاقيتة عسيتل     وضيتلا؛ وليتيئ ذليت   
املليينيتيتة غايتيتى ام ايتيتاص ال اقيتيتات « الينومليتيتة»عينييتيت  اليتيتدوال امل قدميتيتة وامل يتكييتيتة اليتيت  عقيتيتود 

امل يييتيتإلة غايتيتى مسيتيت و  الينيتيتامل، اينييتيتا كانيتيتل، وإغريا،ليتيتا ابىجيتيترية إليليتيتا وال يتيتوطني  يليتيتا،  كييتيتا 
إن كنيتيتا بينيتيتد مل نايتيت  إىل مريحايتيتة أتختييتيت  اليناميتيت  ال يتيتا؟  ،  غيتيتامل املسيتيتايني ،سيتيتيكون مايتيتً 
ة السكان   بين  ال اد ااسامية قد ت نسيت  ريا ا يتا ميتا عيتإلاال عسيت و د الييتد ب  غاى و ري 

 )!(  اليناماة، ال  قد ت ع  ا  ملا ات  نية غايا
و مبيتا حيييت  لنيتا املسيت ق   نوغيتاج ميت  عقسيتي  الينييت  واان يتاب وال خايتص غايتى مسيتيت و  

 ييتيت،   اجمل اليتيتدوال، كييتيتا ختيتيتو احليتيتاال غايتيتى مسيتيت و  األ يتيترياد   اليتيتدوال امل قدميتيتة واملؤسسيتيتات
م خاايتيتة ان يتيتاب م يييتيتإل   جميتيتاتت م ينيتيتددة، ي  ايتيت،  الواحيتيتد، حييتيت  بيتيتدات ع ليتيتري دوال

إلييتيتيتا املسيتيتيت لاكون   كيتيتيت  بقيتيتيتاع الينيتيتيتامل، وسيتيتيتوف ينشيتيتيتحي ذليتيتيت  نوغيتيتيتاج ميتيتيت  ةيتيتيت كة اليناقيتيتيتات 
وامل ادتت الدولييتة اتدييتدة،  ييت  ع كاميت  جميوغيتة اليتدوال املن جيتة او امل قدميتة   حق يتة 

و اميتيتيتة ىيتيتيتا ن وغليتيتيتا واخ ااصيتيتيتا ا، وت بيتيتيتد لايتيتيتدوال األخيتيتيتري  ميتيتيت  ،  كيتيتيت  دوليتيتيتة ا«الينومليتيتيتة»
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 .اس د ال ذل  منلا وم ادل لا مبا غندختا، حتل وط ة احلااة والضريو ة
وقيتيتيتيتد عايتيتيتيت مت ااةيتيتيتيتكالية اكعيتيتيتيتري عينقييتيتيتيتداج   اليتيتيتيتدوال اليتيتيتيت  عينيتيتيتيتا  ميتيتيتيت  ال خايتيتيتيتا ونيتيتيتيتد ة 

ييتيتيتيتق السيتيتيتيتكان، حيتيتيتيتىت وليتيتيتيتو ح اختيتيتيتيتا هللا بيتيتيتيتو رية امليتيتيتيتوا د، حييتيتيتيت  األميتيتيتيتري يسيتيتيتيت دغي ال  كيتيتيتيت  اليني
كييتيتيتا ع يتيتيتا خ  ليتيتيتا لا نيييتيتيتة   ضيتيتيتومل إمكاً يتيتيتا املادييتيتيتة الك يتيتيت ة والنيتيتيتد ة : واتسيتيتيترتاعيجي

السكانية والريتية اليناملية حلريكة ال نيية؟ اي  موقينلا وما ختو دو ختا؟ ذليت  ان اليتدوال الييتوا 
ت ونوغيات وقد ات إنسا ا وحس   مل عيند عقاا بيندد سكا ا وو رية موا دختا ب  مبكًو

 .«الينوملة»ختا وموقينلا   حق ة اخ يا ختا لدو  
إن احمليتيتيتاوتت تسيتيتيت د ال كيتيتيت  ةيتيتيتيمل، ابت غ عيتيتيتاج ميتيتيت  الين يتيتيت    غيتيتيتامل : ليتيتيتذل  نقيتيتيتوال

 كيتيت  ميتيت  اجمل يينيتيتات الييتيتوا عايتيت  .. ي كاميتيت    واايتيتاعا كييتيتا ع كاميتيت  اجمل يينيتيتات واألميتيت 
موا د ختا،اة م  اخلامات واألمواال يرتا ق م، واا إنسا ا وغدا أتختياا، لذل   سيتوف 

؟ إ يتيتا ع ايتيت  (اآلخيتيتري)جم يينيتيتات  خيتيتوة م خا يتيتة عينيتي  غاليتيتة غايتيتى مينيتيتا ف وإحيتازات  ع قيتى
املاال الذي ل  ايولا وييتؤم  م  ا يتات ب نليتا وبقيتامل نوغليتا وع  قيتري إىل اانسيتان ال ايت  

ال او دخيتيت  ال يتيتريد ختيتيتو يت  عويفييتيتا ختيتيتذه اخليتيتربات   مشيتيتا ي، عنيوييتيتة؛ وإذا كيتيتان اتس ليتيت
اكعيتري بيتاد اليتدنيا سيتواج، وإذا كيتان اانسيتان مينييتا  ال نيييتة املينيا  األساا لا نيية  ليتي ميت  
 )!( لي م  اكعري باد املينيو ة وا اج 

  انيتيتا قيتيتاد  غايتيتى  ،واتليتيت  الك يتيت  ،إ يتيتا جم يينيتيتات يينيتيتي  إنسيتيتا ا   اليتيتوخت  الك يتيت 
وال غايتيتى كيتيت  ةيتيتيمل مبيتيتا لايتيت  ميتيت  اميتيتواال، وكيتيت ن ختيتيتذه امليتيتوا د خاليتيتدة  ايتيتدة ابيتيتداج، يتيتيتيتيتيتاحلا

تاج او ان يسيتيت د ل حيتيتىت حاااعيتيتا األولييتيتة بن سيتيتا،   يتيتدال ان حيقيتيتق ليتيتا دون ان حيسيتيت  ةيتيتي
املاال النيو ساخت  ب خا ا وغجإله، واين  حياعيتا غاليتة غايتى غيت ه، ةيت نا ةيت ن املينيتوقني، 

إن املينو ق بدا ينييتي قد اعيتا ويسيتاخت  بك ا عيتا، اميتا ختيتو  يتا عكئ إىل ميتا ختيتو : ب  نقوال
 . ادىن م  مريحاة ااغاقة
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 والتجاوزمن متطلبات النهوا 
إن موضيتيتيتوع النليتيتيتوض وال نيييتيتيتة ي  ايتيتيت ، غايتيتيتى املسيتيتيت و  العقيتيتيتا  وال ينايييتيتيتي، نقيتيتيتات 

 :وذل  ،نوغية عق ضي إبداع بريام  ثقا ية وحاقات عد ي ية لي   ال يتوي 
إَل ، وقيتيتد ان ليتيتى دو ختيتيتا عاميتيتاج   ال قنييتيتات احلديعيتيتة، يللٍ االعامللذِ علللى اللللاعرة -

 .وعنيي ا إاثرة اللعذ 
وإاكيتيتيتيتيتة احلنيتيتيتيتيتااري والضيتيتيتيتيتجي  والضوضيتيتيتيتيتامل واسيتيتيتيتيت جدامل  لالثلللللبعيلللللٍ اْلملللللذ  عا -

عاالخاصلذ   إَل نارات المقل  عاالخابلذر عااحذ لَ ةمللل األشليذ األضيتوامل، 
   ةين  املينري ة اينياج، 

إَل ايلال   ،بشك  اغشى (اآلخر)الغعع الجلكري عاالرمتذ  على يذ عند  عيٍ -
وميتيتا نيتيتدع، ميتيتا يضيتيتري وميتيتا ،  ييتيت  نينيتيتريف ميتيتا ذخيتيتذ لللى الابللذِل املمرفلللالقللدرة علل

 ين ،، 
إَل نقللللد  ،وال يتيتيتيتوختني ميتيتيتيت  إمكاًعنيتيتيتيتا احلضيتيتيتيتا ية واح قا ختيتيتيتيتا (اللللللات)عيللللٍ ملللللد  -

، واك شيتيتيتاف غواميتيتيت  القيتيتيتوة والضيتيتيتينا واتيتيتيترياة وغيتيتيتدا اخليتيتيتوف ميتيتيت  نقيتيتيتد (الللللات)
 ما إلمني الدا املناصيتة،  ،اايابية مو  السا ية وال وايا صوا األمو األ

، و  ، ةينا  السيا اصيتدق ان يتامل ميت  عالسذعد عيٍ امللامَْ عاعامذِ المضلَ -
، واغ ييتاد إَل اْلللار عالاملذ   ،الك  ، وبذل  خسيترًي السيتيا والك يتاا مينيتاج 

 : الينق  واملينري ة والرياي وال ينق  واحلوا 
 ختو اوال وختي املكان العا    الرياي ق   ةجاغة الشجينان 

 اميتيتيتيت ال ، اليتيتيتيتذي ييتيتيتيتؤدي إىل ال يتيتيتيتوخت   عاالنغللللل  عيللللٍ امللابيللللَ عالامصللللب -
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   اال امل يتيتيتني، وعنيتيتيتيتإلي  آييتيتيتة يتيتيتيتيتيتيتيتغايتيتيتى الض( اآلخيتيتيتري)احلقيقيتيتيتة كامايتيتيتة وان 
، غاى غ   الا، وما يو وم ذليت  ميت  امل يتاتة (32:ييتونئ)    

، اليتيتيت  عكيتيتيت  ميتيتيت  الن يتيتيتري وال يتيتيتيتص واتخ  يتيتيتا  إَل املنْجيلللَ ،(اآلخيتيتيتري)وصيتيتيتئ 
 .واتن قامل وع  ، احلقيقة ضي  ميناي  وضوابط سايية

ختيتيتي القيييتيتة والقيييتيتة ختيتيتي ( اليتيتذات) ييتيت  عايتيت مت زلقيمللَ ( اللللات)لللب  عيللٍ ت -
يتيتيتيتيت ( اليتيتيتيتيتذات) يتيتيتيتيت  ون ض   ييتيتيتيتيت  يقيتيتيتيتيتاا  ي(الللللللات)يلللللٍ  جتر لللللد القيملللللَ إىل ، َنض 

األةيتيتيتخاص ابألغييتيتيتاال وت عقيتيتيتاا األغييتيتيتاال ابألةيتيتيتخاص، ذليتيتيت  ان الشخايتيتيتانية 
 . ختي غاة الينا    جم يينات ال خاا

واألنساا واألاناا واألغياال  وال يرتا ابأللقاا (اللات)يٍ عقدة تضخيل  -
إَل الاسلذةق ةجلمل   ،الين يية املوختومة، واغ  ا ختا مؤختاج وجماتج لا يايإل والينناريية

ًج  ا لللْي واغ ييتيتيتاد ال قيتيتيتو  والكسيتيتيت  ال يّ يتيتيت  واليتيتيترياي السيتيتيتديد والينييتيتيت  النيتيتيتا ، مييتيتيتإلا
لاكرياميتيتيتيتة وال  اضيتيتيتيت ؛   يتيتيتيتي غيتيتيتيتامل ال خايتيتيتيتا، حييتيتيتيت  القيييتيتيتيتة ل لقيتيتيتيتاا واألنسيتيتيتيتاا 

ما يا مت اانسان مسؤوتج او منسوابج ي دو  ليياج غايياج بكيت  واألحساا،  ينند
ةيمل، اما   غامل ال خاص وعكا ؤ ال ريص واملساواة   نينكئ املينادلة،  ينندما 
يا مت اانسان  ليياج م خاااج ميتؤختاج ي يتدو مسيتؤوتج غييتا ختيتو م خايتص  ييتا، 

 . وقاد اج غاى اتض اع المانة اليني 
إَل االتسللامذنَ جيتيتإل والييتيت ا والسيتيتقوط و قيتيتدان األميتيت ، والينيللٍ  انيللَ االتسللاحذلَ  -

واتسيتيت  إلاز، اليتيتذي يييتيت، ال اقيتيتة،  ديللللللللاشمذر الاحللللللللللزهلل ععللدا المجللع عاتس
وحييتيتيتيتريل اامكيتيتيتيتان، ويعيتيتيتيت  ال اغاييتيتيتيتة، وحييتيتيتيتريض اىييتيتيتيتة، ويشيتيتيتيتيتذ الينإلليتيتيتيتة، ويشيتيتيتيتك  

 الدا ينية، 
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 يريا  احلاايتيتة، ، اليتيت  عكيتيتريا ال خايتيتا وال  ينييتيتة واسيتيتيللٍ املسللذعدات االتسللاْلعيَ -
ميتيتيت  السيتيتيتيكة إىل )، اليتيتيت  عؤسيتيتيتئ لانليتيتيتوض وال نيييتيتيتة إَل املسلللذعدات ااناذميلللَ

 ،، وعوص  إىل ال نيية املس دامة(الش كة
واتق اا    م لوا  ييٍ اعابذر زايِة ِخ  الجلِر أع اتساْلعه يميذرا  للانميَ -

يية واختدا لا ال نيية وابينادختا غاى اغ  ا  أتمني ال يناا والشرياا ختي غا ت ال ن
النلا،ييتيتيتة، األميتيتيتري اليتيتيتذي يشيتيتيتك  ا عكاسيتيتيتاج لاقيتيتيتي  اانسيتيتيتانية والسيتيتيتقوط إىل مسيتيتيت و  

اليتيت  حتكيليتيتا ال ريييتإلة وي ييتيت  غنليتيتا الينقيتيت ، وختيتو ميتيتا غابيتيتا ال ياسيتيتوف  ،املخاوقيتات
 : الشاغري ابو الينامل املينريي غاى جم يينا بقولا

 إسا سينيك  ل    و يتريْب عق ينون ال اد طوتج وغريضاج 
وازد د غيتيتيتدد مرياكيتيتيتإل  ر عميلللَ عنلعيلللَ اانالللذا اململللر  عاململليلللذيإَل اعابلللذ

ال يتيتيتيتيتووم والد اسيتيتيتيتات،   ةيتيتيتيتين  املينيتيتيتيتا ف والينايتيتيتيتوا اتا ياغييتيتيتيتة واانسيتيتيتيتانية 
 يتيتيت ذا وال جريي ييتيتيتة، واميتيتيت ال القيتيتيتد ة غايتيتيتى عويفي ليتيتيتا واسيتيتيت عيا ختا خليتيتيت  ال شيتيتيتريية، 

 اغ يتيتيترًب ان املينري يتيتيتة وامليناوميتيتيتة اصيتيتيت يتل قيتيتيتوة، اصيتيتيت يتل قيييتيتيتة، اد كنيتيتيتا ان ميتيتيت 
ا يتيتد ت ال نيييتيتيتة ختيتيتيتي بنيتيتيتامل جم ييتيتيت، املينري يتيتيتة، وإن يتيتيتاب املينري يتيتيتة، واق ايتيتيتاد املينري يتيتيتة، 
وعايتيتديري املينري يتيتة، وعيتيتوطني الينايتيتوا، واغ ييتيتاد ال يتيتيت  اليناييتيتي كييتيتيتريل اسيتيتاا 
لينياييتيتيتة ال نيييتيتيتة، وات عقيتيتيتامل إىل الشيتيتيترياكة اليناملييتيتيتة، وان مينيتيتيتاودة إن يتيتيتاب املينيتيتيتا ف 

 . حيريكلاالقدلة املواودة يلد  ال اقة ويك   ال نيية وت 
ي إَل المم  املؤتسسل - ،  ي  يكون ال ريد   خدمة املؤسسة، يٍ المم  الجلِر

سات   ال اد امل خا ة ت وريب غ  يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة ال ريد،  املؤسيتوليسل املؤسسة   خدم
ان عكون خريا،  وختياك  عقايدية وذات غنيتاوي  ك يت ة ومضيتامني ختإليايتة، غقيييتة 
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ط وال قوج واملريااينة او اخ  ا  الين يتامل؛ ألن ذليت  او ميندومة، بينيداج غ  ال خ ي
املقدسيتيتة اليتيت  عيتيتديريختا او عشيتيتريف غايليتيتا؛ والينييتيت  املؤسسيتيتي ت ( اليتيتذات)قيتيتد ليتيتئ 

أي  ابتدغيتامل وال ي ليتيتري،  يتيتا ي يتقيتق إت اباليتيتان ب قسيتيتي  الينييت ،  يناييتيتاج، وعيتيتو   
زه ال خاايتات املا،ييتة، اليت  عشيتك  احليتيتواا امل اوبيتة لينقيت  الينييت  وحسيت  إحيتيتا

 وات عقامل بين امل املؤسسة، 
واتق ايتيتا  غايتيتى ات  خيتيتا  احيتيتاز السيتيتاا وعيتيترياوم األايتيتداد،  يللٍ تقللد   الللكا  -

مليناتيتيتة مريكيتيت  اليتيتنقص وع  ييتيتة حاليتيتة الينجيتيتإل، واتق ايتيتا  غايتيتى اسيتيترتداد املاضيتيتي، 
ميتيت  مكيتيتان إىل مكيتيتان، وميتيت  جتاييتيتد إىل جتاييتيتد، وميتيت  ليتيتون إىل ليتيتون،  ط اغيتيتة ونقيتيتاج 

إسيتيتقاطا والق يتيتإل ميتيت   وقيتيتا ابسيتيت  اتغيتيترتاف ميتيت  الك يتيتاا  والينجيتيتإل غيتيت  اان يتيتاب، او
 والسنة م اةرية، سوامل عو ريت األختاية واألدوات او مل ع و ري، 

وااحاطيتيتيتة مبينري يتيتيتة السيتيتيتاا و قلليتيتيت  لاك يتيتيتاا والسيتيتيتنة،  إَل اتسلللايمذ  اللللكا 
والينيتيتودة إىل الك يتيتيتاا والسيتيتيتنة ميتيت  خيتيتيتاال اسيتيتيت ييناا اليتيترتاوم وليتيتيتيئ الق يتيتيتإل ميتيتيت  

ويفييتيتا ختيتذه امليناوميتيتات واملينيتا ف ل ليتيت  احلاضيتيتري  وقيتا، واميتيت ال القيتد ة غايتيتى ع
واس شيتيتيترياف املسيتيتيت ق  ، والقيتيتيتد ة غايتيتيتى عيندييتيتيتة الريتييتيتيتة الرتاثييتيتيتة، وعولييتيتيتد احلايتيتيتوال 

  ؛ ذليتيت  ان مين يتيت  اتليتيتود الرتاثييتيتة، وميتيتا يتكات الواقيتيت،، وال لييتيتؤ لايس قيتيتيتملشيتيت
حييتيتيط ليتيتا، وين ايتيتق منليتيتا ميتيت  الد اسيتيتات األكادلييتيتة، ميتيتا عيتيتإلاال ع ينيتيتىن ب يتقييتيتق 

لنص، وعوثيق النص، والقاي  القاي  منلا الذي ي ينىن بكي ية النص، وصيتة ا
إغياال النص   واق، احلياة؛   يتقيق النص غاى ا ية ذل  وضريو عا إت انا 
يشيتك  نايتيتا ال ريييتيتق حنيتيتو النليتيتوض، وي قيتى   إطيتيتا  الوسيتيتا، ، اليتيت  ي   ايتيت  

 ل يتقيق األختداف، ( غياال النصإ)واس كياال الناا اآلخري  ،عش يالا
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 ليتيتوا )وعقيتيتديئ اليتيترتاوم وعين يييتيتا والوقيتيتوف غنيتيتد حيتيتدوده  قليللد عا مللِليللٍ الا -
دون الوصيتوال إىل الينيتابي، األصيتاية   ( ال شري، الذي يينيتا عوقيتا اليتوحي والينقيت 

 الك اا والسنة، 
وحتقييتيتيتيتق خايتيتيتيتود الشيتيتيتيترييينة ومريون ليتيتيتيتا وقيتيتيتيتد  ا غايتيتيتيتى  إَل االماْللللذِ عالاجد للللد

ة لقضيتيتيتا ه، وإطيتيتيتاق اتسيتيتيت جابة لقييتيتيتادة اجمل ييتيتيت، وحيتيتيت  مشيتيتيتكاعا، واتسيتيتيت جاب
الينقيتيتيتيتيت  ضيتيتيتيتيتي  إطيتيتيتيتيتا  مرياينييتيتيتيتيتة اليتيتيتيتيتوحي لييتيتيتيتيتؤدي دو ه وويفي  يتيتيتيتيتا   اتا ليتيتيتيتيتاد 
وال جدييتيتد وعيندييتيتة الريتييتيتة وحتايتيتي  الينايتيتوا واملينيتيتا ف   ةيتيتىت اتخ ااصيتيتات، 
والينييتيت  غايتيتى حتريييتيت   واكيتيتد األميتيتة وال قيتيتدا ابجتيتيتاه مشيتيتكات اجمل ييتيت،، وإبيتيتداع 

مل اامكيتيتاًت امل احيتيتة احلايتيتوال، ووضيتيت، األوغييتيتة الشيتيتريغية حلريكيتيتة األميتيتة،   ضيتيتو 
 وال ريوف احملي ة؛ 

إن ال يتيتيتدي  امل شيتيتيتوب وال ليتيتيت  املينيتيتيتوب لويفي يتيتيتة مينري يتيتيتة اليتيتيتوحي، واتدغيتيتيتامل ال يتيتيتا 
ع ا  اااابة الرباجمييتة لكيت  ةيتيمل، بيتدياج لاينقيت ، سيتوف ييتؤدي إىل خسيتا ة 
غ امل مينري ة الوحي وغدا إد ال ميدا ا، كيا يؤدي إىل غ الة مينري يتة الينقيت  

، واتن ليتيتيتامل إىل ال شيتيتيت  وااح يتيتيتاط، وميتيتيت    الشيتيتيت  بقيتيتيتي  وويفي  ليتيتيتا ومييتيتيتدا ا
ابتم يتداد   ( اآلخيتري)الوحي وقد  ا غاى عقدا األمة وعنيي لا، والسيتياح ليتيت 

اسيتيتيتيت ينياال و ينيتيتيتيت  ميتيتيتيتا يريييتيتيتيتد بواقيتيتيتيتٍ، مشيتيتيتيتاوال   اسيتيتيتيت ينياال الينقيتيتيتيت ، م ييتيتيتيتوا   
 اس ضاملة الوحي، وبذل  نسيحي م  حي  ن   اننا حنس  صنيناج، 

 ،عيَ عاملخذرا إَل فقه املقذصدعيٍ فقه اْلي  الشر  -
 قيتيتد يكيتيتون ميتيت  اخ يتيتري إ يتيتريازات ذختنييتيتة ال خايتيتا انكييتيتاب ويفي يتيتة اليتيتدي  ودو ه، 
و يتيتاوتت  ايتيتاا وغإلليتيتا غيتيت  بنيتيتامل اانسيتيتان واحلييتيتاة والينييتيتريان، ذليتيت  ان ال خايتيتا  
كيا يايتي  سيتا،ري اوانيت  احلييتاة ييتنينكئ غايتى  ليت  اليتدي  ودو ه، والينجيتإل غيت  
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  يتيتدال ان يشيتيتك  اليتيتدي   -كييتيتا اسيتيتا نا  -دي  ال ييييتيتإل بيتيتني قيتيتي  اليتيتدي  وصيتيتو  ال يتيت
دلييتيتيت  احلريكيتيتيتة واحلييتيتيتاة، حييتيتيتدد اختيتيتيتدا لا وي يتيتيتني غا  يتيتيتا، وييتيتيتن   غاقا يتيتيتا، ويريعقيتيتيتي 
صايتيتا،ص اانسيتيتان، ويسيتيتيو بيتيتا، ويد ينيتيتا ابيتيتداع وسيتيتا،اا وادواعيتيتا واةيتيتيا،ا، اليتيت  
عكنيتيتا ميتيت  حتقييتيتق  سيتيتال ا   احلييتيتاة، ويسيتيت  اميتيتاا اجمل ييتيت،، يشيتيتك    دة و اسيتيت ة 

ًج لانيتيتيتاا مسيتيتيتال  حييتيتيتا   ودلييتيتيت  سيتيتيت خت ، حتيتيتيتو ال إىل السيتيتيت  خايتيتيتا و تييتيتيتة،  وبييتيتيتا
اجمل ييتيت،، واحلكيتيت  غايتيتى ميتيتا يسيتيتيمت ليتيتا ابحلكيتيت  غاييتيتا ميتيت  عايتيتري اعا بينيتيتد ان عكيتيتون 
وقينل الواقينة وحا  ال ين ، غندختا أي  دو  الدي  لايتك  غاى ال ين ؛ وليئ 

ال شيتريي،  ذل   قط ب  يس دغى اليتدي  اغ يتامل الشيتريغية واملسيتوّغ وامليترب  لا ينيت 
وخاصة   اجملاال السياسي، ل كييا او ةيتريغنة ال ينيت  وإييتاد املخيتا ب الشيتريغية، 
ال  جتسري لا الق وال غند األمة املسكينة، ال  ما عإلاال عؤم  بقي  اليتدي  دون ان 

 . عد ي ما ي ين  لا م   عإلييا الوغي
وميتيتيتيتا اكعيتيتيتيتري  قليتيتيتيتامل السيتيتيتيتا ان السياسيتيتيتيتي، وميتيتيتيتا اكعيتيتيتيتري  قليتيتيتيتامل ال ايتيتيتيت  اتا ييتيتيتيتاغي 

تق ايتيتيتادي، اليتيتيتذي  ي ربكيتيتيتون ال  يتيتيتاو  لايؤسسيتيتيتات السياسيتيتيتية واحلييتيتيت  الشيتيتيتريغية وا
 )!( ل نش ة اتق اادية 

إن املؤسسيتيتات السياسيتيتية واتق ايتيتادية، اليتيت  عيتيتدغو إىل  ايتيت  : ليتيتذل   قيتيتد نقيتيتوال
اليتيتدي  غيتيت  احلييتيتاة إسيتيتا عريييتيتد بيتيتذل  غيتيتإلال اليتيتدي  غيتيت  عواييتيتا  يناليتيتا واسيتيت دغا،ا   

امل ص ة الشيتريغية غاييتا؛ لقيتد اصيت يتل ختيتي الوقل املناس  ل سويغ غيالا وإض 
ال  عسيئ الدي ، وحتولا إىل ختياك  غااإلة غ  عديني عا  املؤسسيتات، وبيتذل  
يكريا ال خاا، وعين يت  وعن  يتحي ال اغاييتة، اختيت   ريكيتات ال نيييتة وال ايتوي ، اليت  
أي    مقيتيتيتدم لا قيتيتيتي  الينقييتيتيتدة، اليتيتيت  عشيتيتيتك  اليتيتيتدا ، واحمليتيتيتريض لدنسيتيتيتان، وبيتيتيتذل  

دينييتيتة ل شيتيتك  امليتيتان، واملينيتيتوق لينقايتيتا وسيتيتينيا،  يايتيت مت اليتيتدي  غاميتيت  ع يتيتيتوال القيتيتي  ال
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 . واا وغجإل، وبذل  ي  قد  سال ا وويفي  ا و ليا الساي 
وال ميتيت   قيتيتا احلييتيت  الشيتيتريغية، لاوقيتيتا،، اليتيت  مل يتإننيتيتا إذا مل ن يتيتيت: ليتيتذل  لكيتيت  القيتيتوال

يكيتيت  لايتيتدي  دخيتيت  بنشيتيتو،لا، ميتيت   قيتيتا إييتيتاد املخيتيتا ب الشيتيتريغية لدصيتيتاابت الواقينيتيتة 
 قيتا املقاصيتد، ميت  السيت  خايتا اجمل ييت، ل سيتويغ  ينايتا إىل السيت  اميتاا اجمل ييت،  إىل

ل ييتيتان صيتيتواا السيتيتيني، ووضيتيت، األوغييتيتة الشيتيتريغية حلريك يتيتا وخا طيتيتة السيتيتيني   ضيتيتومل 
 . قي  الوحي،  ا س ي  إىل النلوض

ت  عيٍ ااتسقذط لألحكذا الشرعيَ على اللاقل  - دون د اييتة و قيتا ملكيتًو
 ، الانلع   املادرا حسب االتساطذعَ عفقه اللاق إَل  ،الواق، واس  اغاعا

قد يكون ايضاج م  اخ ري إ ريازات ذختنية ال خايتا وانينكاسيتا ا غايتى  ليت  اليتدي  
و قليتيتيتيتا مما سيتيتيتيتة الين يتيتيتيت    ال يناميتيتيتيت  ميتيتيتيت، األحكيتيتيتيتاا الشيتيتيتيتريغية، وغييتيتيتيتاا مقاصيتيتيتيتدختا 
احلقيقييتيتيتيتة، ومنيتيتيتيتاط عكاي ليتيتيتيتا، وميتيتيتيت    إسيتيتيتيتقاطلا غايتيتيتيتى  توا النيتيتيتيتاا، دون  قيتيتيتيتا 

غا  ، اليت  ي يتيتدد   ضيتو،لا عكايتي ل ، واملينيتريوف ةيتريغاج وغقيتاج لواقينل  واسيت  ا
 .انا إذا  قدت اتس  اغة والوس، مل يريد ال كايا اصاج 

إن بيتة ال خايتا عيتوخت  كعيت اج ميت  امل ينيتاطني ميت، القضيتية ااسيتامية، اليتذي  ينيتد ينون 
و امل محاسيتيتيتل ، وحيكييتيتيتون ميتيتيت   يتيتيتيا   وليتيتيتيئ ميتيتيت  واقيتيتيت، احليتيتيتاال، ان اجمل ييتيتيت، الييتيتيتوا 

 ي ، با ات وخايتا،ص واسيت  اغات جم ييت، الايتيتابة، دون القيتد ة غايتى ال قيتا ي
والن يتيتيتيتري لواقيتيتيتيت، اليتيتيتيترتدي وال خايتيتيتيتا والسيتيتيتيتقوط والينجيتيتيتيتإل والين اليتيتيتيتة، اليتيتيتيت  عينيتيتيتيتا  منليتيتيتيتا 
جم يينيتيتات املسيتيتايني الييتيتوا، ليتيتذل   ييتيتا اسيتيتل  ان عسيتيتقط األحكيتيتاا الشيتيتريغية غايتيتيل  

اسيتيتيتقاط األغييتيتيتى إىل وليتيتيتو مل ع يتيتيتو ري اتسيتيتيت  اغات امل اوبيتيتيتة ل نيتيتيتيتإليالا،  ييتيتيتؤدي ختيتيتيتذا ا
مإليد م  ال  زا وااةكاال بدال ان يسيتاخت  ابحليت ، وعايت مت األحكيتاا الشيتريغية غ تيتاج 
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 . غاى اانسان بدال ان عشك  حاج و ريااج و ريااج لا

 املينريوف ان األحكيتاا الشيتريغية كاألدوييتة، ولكيت  دامٍل دوامله،  يت ذا اغ ينيتا اليتدوامل 
اسيت يريا  مريضيتا وعكيترييئ غجيتإله،  ل   دا،ا  قد نق يت  امليتريي ، او نكيتون سيت  اج  
لكيت  ليتيئ كيت  دوامل غاايتاج لكيت  . غاى الريغ  م  ان ميتا ي ين يتى ي وصيتا ابليتدوامل

دامل،  ابد م   قا الدامل ق   وصا الدوامل،  يت ظ قا،ية األدوييتة واح يازختيتا ت 
يينيتيتيتيتا  ليتيتيتيت  ملنيتيتيتيتة ال يتيتيتيت ، وميتيتيتيت  طيتيتيتيتاط ل  الييتيتيتيتوا يينيتيتيتيتانون ميتيتيتيت  اميتيتيتيترياض اا ياغييتيتيتيتة 

ليسيتيتوا ااب بكيتيتري وغييتيتري وغعييتيتان، ا، وإن حيتيتاولوا وسياسيتيتية وعريبوييتيتة واق ايتيتادية و 
مقا ب ل  وال  سي ل ، لنسقط غايل  األحكاا والينإلا،  ال  ع  ا  اسيت  اغات 
غايا، وإسا ت بد ان س ا   قا الواق، إىل اان   قا النص، ب  لين   قيتا الواقيت، 

صد والن ا،  ، ختو الس ي  اغياال النص الشريغي والوصوال إىل املقا(   النص)
 . املرياوة

 اليتيتذي  ،ال قيتيتاَيايتيتة  َ  الييتيتوا  قيتيتد عكيتيتون مشيتيتكاة بنيتيتامل ال يتيتدي    حييتيتاة اانسيتيتان
ليسيتيتيتيتق وختا غايتيتيتيتى  توا ( آخيتيتيتيتري)حي  يتيتيتيتون األحكيتيتيتيتاا وينقاو يتيتيتيتا ميتيتيتيت  ك يتيتيتيتاا إىل 

النيتيتيتاا، دون إد ال ميتيتيتد  اسيتيتيت  اغا  ، ودون أتختيتيتيتيال  ىيتيتيتذه األحكيتيتيتاا، ودون 
ريحايتيتة لي يتيتد اوا   عقيتيتوا إىل الكييتيتاال إد ال ميتيتا يناسيتيت ل  ميتيت  األحكيتيتاا   ختيتيتذه امل

 . واتك ياال، الذي يشك  ال اية النلا،ية
وت  ريب م  ال خاا إت ابسرتداد دو  القيية الدينية   حتقييتق دا ينييتة اانسيتان 
وعإلكية سينيا، إت ابتن قاال م  مَحَاة ال قا إىل ال قلامل، وم  اخل  امل إىل اخلربامل، 

ص   ةيتيتين  املينري يتيتة ايينيتيتاج، اليتيتذي ييتيتدغو إلييتيتا وميتيت  احلييتيتاا لايتيتدي  إىل اتخ ايتيتا
 .الدي 
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إن  اوليتيتيتيتة إسيتيتيتيتقاط األحكيتيتيتيتاا غايتيتيتيتى واقيتيتيتيتٍ، ميتيتيتيتا دون مينري يتيتيتيتة إمكاًعيتيتيتيتا واسيتيتيتيت  اغاعا 
عيتيتيتا،  -كييتيتيتا اسيتيتيتا نا-ومشيتيتيتكاعا واولو عيتيتيتا او  دون  قيتيتيتٍا ىيتيتيتذا الواقيتيتيت، بكيتيتيت  مكًو

إن  قيتيتا : ختيتيتذا إن مل نقيتيت  -واتق ايتيتا  غايتيتى  قيتيتا احلكيتيت  الشيتيتريغي او  قيتيتا اليتيتنص 
إن اليتيتيتيتذي  : طشيتيتيتى ان نقيتيتيتوال -ق ضيتيتيتي  قيتيتيتا  ايتيتيتيتا، يق ضيتيتيتي  قيتيتيتا الواقيتيتيتيت، اليتيتيتنص ي

لا سيتيتيتيتون إسيتيتيتيتقاط احلكيتيتيتيت  غايتيتيتيتى الواقيتيتيتيت، دون  قيتيتيتيتا حي  يتيتيتيتون اليتيتيتيتنص وت ي قلونيتيتيتيتا، 
وين ليتيتي األميتيتري ليتيت  إىل الينإلليتيتة غيتيت  اجمل ييتيت، ةيتيتيتاج  شيتيتيتاج، وعرياايتيت، العقيتيتة ليتيت ، لينيتيتدا 

 ااح يتيتاط قيتيتد    غايتيتى عقيتيتدج الينيتيتاب الشيتيتا  ملشيتيتكاعا، األميتيتري اليتيتذي ييتيتؤدي إىل
الن سيتيتيتيتي غنيتيتيتيتد بينيتيتيتيت  ا يتيتيتيترياد اجمل ييتيتيتيت،، اليتيتيتيتذي  يينجيتيتيتيتإلون غيتيتيتيت  ال  ريييتيتيتيتق بيتيتيتيتني الايتيتيتيتو ة 
واحلقيقيتيتة، بيتيتني نايتيتوص اليتيتدي  ومقاصيتيتده وصيتيتو  ال يتيتدي  امل شيتيتوب، وقيتيتد ييتيتد ينل  

، كييتيتيتيتا ييتيتيتيتؤدي    يتيتيتيتة (اآلخيتيتيتيتري)ختيتيتيتيتذا ااح يتيتيتيتاط إىل طايتيتيتيت  احليتيتيتيت  ملشيتيتيتيتكا   ميتيتيتيت  
 .وواقينا األحكاا والناوص با  قا ىا إىل الينإللة غ  ضي  اجمل ي،

وااةكالية الك  ة، ال  أت  كعيرية ل قٍا  إلن و كري اب،ئ ون ري قاصري، ال   
ان املشيتيتيتيتيتكاة   اجمل ييتيتيتيتيت،، وليتيتيتيتيتيئ   عينيتيتيتيتيتاطيل  ومقيتيتيتيتيتا اب   الشيتيتيتيتيتريغية،  يقيتيتيتيتيتري ون 
اتنسيتيتيتيتاا ميتيتيت  اجمل ييتيتيت، لين اقيتيتيتوا غايتيتيتى ان سيتيتيتل ، وي ييتيتيتيتو ون حيتيتيتوال ذوا يتيتيت ، 

 ون يتيتيتيتيتيتيتت ي ينج  ليت  ،دامليتيتيتيتيتيتيتيت، يعيت  اتق يتجم ييت واةيتيتيتيتيتكاون نيتيتيتيتيتا يت  إسيتا يشيون يتيتيتيتيتيتيتويإلغ
إت ب كريخت  وإحازخت ، وي و ون ا   غاى احلق امل اق مبا حي  ون م  احكاا، 
وغيتيتيتيت خت  غايتيتيتيتيتى ال اطيتيتيتيتيت  امل ايتيتيتيتق لينيتيتيتيتيتدا ال إلاميتيتيتيتيتا واسيتيتيتيت جاب ا مليتيتيتيتيتا حي  يتيتيتيتيتون وييتيتيتيتيتريون 

يايتا ل  حيياون م  ااصاابت ميتا حتيتل حكاا، وأت  الن ا،   ي ة لوماال؛ ان
 .اجمل يينات وز دة،   اقد الشيمل ت يين يا

ا كة، يتيتيتيتيتيت نكا غيتيتيت  املشيتيتيتيتيتيتيتوبيتيتيتذل  ع شيتيتيتك  طوا،يتيتيتا ع ينجيتيتيت  بيتيتيتذا ا وادا،ليتيتيتا، وعس
وحتكيتيت  غايتيتى اجمل يينيتيتات الحكيتيتاا ايتيتا،رية، وعقيتيتي  السيتيتدود بينليتيتا وبيتيتني  يتيت  اليتيتدغوة 
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وجمات يتيتيتا، وعيتيتيتدع الكعيتيتيت  ميتيتيت  دوا،يتيتيتري اخليتيتيت ، اليتيتيت  ليتيتيتو عوسيتيتيتينل  يليتيتيتا لكعيتيتيتري اخليتيتيت ، 
ري ب ينالا ملا عّدغييتا ميت  ان اانسيتان م  يتو  غايتى ااسيتاا، وان ااةيتكالية وع نك

 يل  بين   الوسا،  املوصاة لدساا إىل النيتاا، وغنيتدختا ي يتيتوال ااسيتاا ميت  
قيتيتيتي  عريعقيتيتيتي صايتيتيتا،ص اانسيتيتيتان، وعنييتيتيتي قد اعيتيتيتا، وع ليتيتيتري سيتيتيتاوكا، وحتريضيتيتيتا غايتيتيتى 

ال خايتيتيتيتا  الينييتيتيتيت ، اسيتيتيتيتاا ال نيييتيتيتيتة، وعين يتيتيتيترب ذليتيتيتيت  غ يتيتيتيتادة، إىل مينيتيتيتيتوٍق وسيتيتيتيت    
و ة ويينجيتيتإلون غيتيت  إد ال احلقيقيتيتة، وبيتيتدال يتيتيتيتيتوالينجيتيتإل، خاصيتيتة غنيتيتد اليتيتذي  ييتيتريون الا

ان يكيتيتيتون اليتيتيتدي  وسيتيتيتياة  ضيتيتيتة وعقيتيتيتدا ي يتيتيتيتوال إىل اداة وايتيتيتا وعرياايتيتيت، وايتيتيتود، 
وعكعري الاييتات اليت  ع لييتا وجتينايتا سيت   ال خايتا وع اليت  ب ايتاا غيت  حييتاة 

يفواختري ال خاا، ب  عكرييئ وختذه إحد  الكوا وم و .. ة امو خت يتيتياسيتيتيتيتيتيتيتالناا وس
 .ال خاا او عنيية ال خاا
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 مالمح على اريق النهوا
ولكيتيت  لنيتيتا ان حييتيت  بينيتيت  األبينيتيتاد ال ا، يتيتة وامل ايتيتوا اس يتضيتيتا ختا وال يتيتدمل   ععاليتيتا 
لريتية النلوض، م، اغرتا نا ان املينادلة صين ة والرتكة ثقياة، وان األمنيات واألحاا ةيمل 

اًت وال خ يط ل نيي لا وعريقي لا وعويفي لا ةيمل آخري، والقد ة غاى ال ينريف غاى اامك
 القضية ال نيوية ليسل عيناماج اصيتياج ميت، امليتادة وآتت اان يتاب،  ييت  ي يتيتوال اانسيتان 
إىل آلة، وإسا ختي  كري و ين ، نية وغييت ، مينيتاًة وصيترب، خ يت  وصيتواا، و اوليتة حت ييت  

 . ال ش  والنجاح واتس  ادة م  ال جريبة
اانسان وثقا ة ات عقامل بقد اعيتا وملا اعيتا وخاا،ايتا وبنيتامل  اغاي يتا ختيتو وي قى عشكي  

األساا   الينياية ال نيوية،   احلريكة ال نيوية؛  اانسيتان كيتان وت ييتإلاال ختيتو مينييتا  ال نيييتة 
القيتيتيتاد  غايتيتيتى الين يتيتيتامل   كيتيتيت  ( اليَنيتيتيتْدال)وختيتيتيتو وسيتيتيتيا لا، وختيتيتيتو ختيتيتيتد لا،  كييتيتيتا نينيتيتيتّد اانسيتيتيتان 

 ، الذي اينيا عريساا ت أي  ص ؟(الَك ْ )سان ال ريوف واألحواال ون اد  اان
غاى ال رييق ال وي ، ي  قري إىل م خااني   لذل ،  يا نقدما يين رب ماممت وصو 

وياا إىل خ يتيتيتط وبيتيتريام ؛ ألن ختيتيتذه املاميتيتيتمت ت ويتيتريب غيتيتيت   يت  ةيتيتين  املينري يتيتة امل ينيتيتيتددة ل يتيتيت
حلواضيتيت  ال ا، يتيتة كو يتيتا عسيتيتاخت   يييتيتا نين قيتيتد ب نيتيتامل املنيتيتاخ اليتيتذختا والقناغيتيتات، اليتيت  عشيتيتك  ا

 .وال يتة املناس ة لريحاة ال نيية الين يدة
 : من التلقين إلى التفكير -
نين قيتد انيتا طامليتا يقيتوا ال ينايتي  غايتى ال اقيتني وال وا يتا فملى املسالى الكةللي عال قلذ ي  -

صيتيتوا اليتيتذاكرية وحشيتيتوختا وحتوياليتيتا إىل وغيتيتامل عك  يتيتي ابسيتيت ق اال ميتيتا يايتيت   يليتيتا، عك  يتيتي 
ييتيت ، وميتيت  ك يتيتاا إىل آخيتيتري، وميتيت  صيتيت يتة إىل اخيتيتري ، بيتيتدون قيتيتد ة ابلنقيتيت  ميتيت  اييتيت  إىل ا

غايتيتى ال يتيتريز واتخ ييتيتا  واتخ  يتيتا  وال  كيتيت ،  ليتيتذا بينيوميتيتا محيتيتٌ  لاينايتيت  وعسيتيتجيٌ  ليتيتا وليتيتيئ 
غاييتيتاج وعينايييتيتاج، محيتيتٌ  لا قيتيتا وليتيتيئ  قليتيتاج حييتيتدوم إبيتيتداغاج وع ييتيت اج وا عقيتيتاملج، إنيتيتا عكيتيتديئ ييتيت   
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ح يتيتيتيتة، وكيتيتيتيت  سيتيتيتيت كون الكا ثيتيتيتيتة الينايييتيتيتيتة بشيتيتيتيتك  آح وليتيتيتيتيئ إبيتيتيتيتداغاج وكشيتيتيتيت اج وع كيتيتيتيت اج وما
والعقا ييتيتيتة الك يتيتيت ة إذا غاينيتيتيتا ان العيتيتيتو ة ال قنييتيتيتيتة اس يناضيتيتيتل غيتيتيت  اليتيتيتذاكرية واسيتيتيت  نل غنليتيتيتيتا 

 .وقدمل ما ختو اكعري ح  اج وحا  ة منلا
ختذا النسق م  ال اقني وال كديئ وغدا ال  ك  وال د ي  واملاح يتة يقيتود ب  يين يتا 

مبيا سيتيتيتات ا جتالييتيتيتة، حتييتيتيت  الكعيتيتيت  ميتيتيت  سيتيتيتومل  إىل اويتيتيتاذ مواقيتيتيتا غايتيتيتى غيتيتيت  غايتيتيت ، والقييتيتيتاا
ال قديري لايواقا واامكاًت وال داغيات امل اوبة واآلاث  السيتا ية، اليت  لكيت  ان عرتعيت  

 . غاى النق 
كيا ان ختذا النسق ميت  اليت ينا  وال ينايتي  والرتبييتة عنينيتدا  ييتا الشيترياكة ال كريييتة واا يتادة 

د ال قيي ليتيتيتيتيتا ومينري يتيتيتيتيتة ابينيتيتيتيتيتاد اسيتيتيتيتيت خداملا واتن ينيتيتيتيتيتاال ابمليناوميتيتيتيتيتة واملينري يتيتيتيتيتة وإ( اآلخيتيتيتيتيتري)ميتيتيتيتيت  
وعويفي لا، كيا انا يقود إىل ال ييتو  حوال األةخاص األكعري ح  اج واس يتضيتا اج وليتيئ 
حضيتيتو اج، ع ايتيتن، ىيتيت  ختيتيتاتت والقيتيتاا ومناصيتيت  واّليتيتات عينشيتيتي الينييتيتون وعسيتيتاخت  ابسيتيت يريا  

 .  حاة الضاال العقا  والينق  ال يناييي
مينيتيتاج، ويقيتيتود  «ال إلكييتيتة»بينكيتيتئ اجتيتيتاه ال نيييتيتة وكييتيتا ان ختيتيتذا النسيتيتق ميتيت  ال ينايتيتي  يسيتيت  

إىل بيتيتريوز الريايتيت  املايتييتيتة، اليتيتذي ليتيتا ا الوصيتيتاية الينايييتيتة وال كريييتيتة والينقاييتيتة، اليتيت  ع  ايتيت  
عقيتيتإلج اآلخيتيتريي  وعكعيتيت  األع يتيتاع وإسيتيتقاط  كيتيترية األنيتيتداد اصيتيتاج، الريايتيت  املايتييتيتة اليتيتذي يينايتيت   

 ةىت اليناوا وال نيتون، ك  ةيمل، وحي وي غاى ك  املينا ف، ويي  غ  ك  األستاة،  
نا ابجملي  غدو ال نيية ال كريية والعقا ية؛ أل ا عؤثري غاى إ لو الينامل الينا ف بك  ةيمل، 

 .مكان ا وعؤدي إىل منازغ ا مواقينا
 ،األوحيتيتيتيتد ، الينيتيتيتيتامل اليناميتيتيتيتة، احليتيتيتيترب ال لاميتيتيتيتةوغايتيتيتيتى ذليتيتيتيت ،  ايتيتيتيتيئ صيتيتيتيتاح  ال ضيتيتيتيتياة

اال ال قلي يتيتيتيتيتاآلخريي ، الينامل األوحد،   اجملا ف ابهلل، الذي ان لى إليا غا  األولني و يتيتيتيتيتيتالين
اليتيتديا، القيتيت  خ يتيتو ة غايتيتى الينايتيت  وال ينايتيتي  واملينري يتيتة ميتيت  اليتيتإلغي  السياسيتيتي املاليتيت  األوحيتيتد، 
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الين قيتيتيتيتريي، القا،يتيتيتيتد ال يتيتيتيتذ، املناضيتيتيتيت ،   كيتيتيتيت  ةيتيتيتيتيمل، ونين قيتيتيتيتد ان ذليتيتيتيت  كايتيتيتيتا ميتيتيتيت  إ يتيتيتيتريازات 
وصيتيتيتناغة ختياكيتيتيت    ال خايتيتيتا، وميتيتيت  غ يتيتيتامل ال ينايتيتيتي  امل شيتيتيتوب، و يتيتيترية ملناخيتيتيتات وختيتيتيت  الينا ييتيتيتة

 . كريعونية ت عسي  وت ع ا م  اوع، وال   الننا حنس  صنيناج 
وابسيتيتط قواغيتيتد املن يتيتق، اليتيت  عين يتيترب اليتيتا ابمل الينايتيت  واألدا اليناييتيتي او ادا املينري يتيتة، 

، وان ميتنل  هللا يؤدبنيتيتا «احلكيتيت  غايتى الشيتيمل  يتريغ غيتيت  عايتو ه»ان  -كييتا اسيتا نا  – ع ييتد
: ويريقينيتا ويإلكينيتا بقوليتا عينيتاىل

       
، بينييتداج غيتيت  (31:ااسيتريامل) 

ات جتيتيتيتيتاال   الن يتيتيتيتري واحلكيتيتيتيت  وال قيتيتيتيتا؛ ألن اتدغيتيتيتيتامل مبينري يتيتيتيتة كيتيتيتيت  ةيتيتيتيتيمل نيتيتيتيتوع ميتيتيتيت  الين يتيتيتيت  
والكذا، حي  ت ي س، ىذا اتدغامل الينقيت  وت الينييتري وت حت يايتا مسيتاحة الينايت  الييتوا، 

 .إنا ت حييط بينا  ةيمل:  الذي يدغي الينا  بك  ةيمل لك  ان نقوال
ا ا دً ان ذخيتيتيتذ الك يتيتيتاا بقيتيتيتوة ومسيتيتيتؤولية ونينيتيتيتي ميتيتيتا  ييتيتيتا، اسيتيتيت جابة لقوليتيتيتا ليتيتيتذل ، إذ

: عينيتيتيتيتاىل
         

،  ابيتيتيتيتد لنيتيتيتيتا (13:ال قيتيتيتيترية) 
ميتيتيت  ال يتيتيتيتوال ميتيتيت  ال اقيتيتيتني   ال ينايتيتيتي ، اليتيتيتذي ت يكيتيتيتون إت غنيتيتيتد بينيتيتيت  امل  دغيتيتيتة   اليتيتيتدي  

 .لايوعى، إىل ال د ي  غاى مما سة ال  ك  والن ري واملاح ة
 : العلمي والمعرفي التخصص -

م  ختنا عربز ا ية عقسي  اليني ، وا ية ال خاص   ةين  الينا  واملينري ة، 
ودو  ذل    ااعقان وال كام  وال  اغ  وع ج  ال اقات امل دغة وعويفيا 
اامكاًت كالا، ل شك  مبجيوغلا ة كة اليناقات اتا ياغية املن جة، وعا  

يية، عاّوا جمرياه، وعإلكي غ امله، ليكون إن ااا ايينلا    ري احلياة امل د ق عن
: ان وحتقيق ك اي ا، وهللا س يتانا وعيناىل يقواليتيتيتادة اانسيت ي  سينيتيتيتيته   ست وغ ا
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واس د ال ختذه ال خااات   ةين  املينري ة اييناج يين رب  ؛(522:ال وبة) 
 .  ا ت، ومريعكإلاج اساساج م  مريعكإلات ال نييةديناج م  الدي ، و ريضاج م   ريوض الك

وحتقييتيتق الك اييتيتة   اجمليتيتاتت ايينيتيتاج ختيتيتي ال نيييتيتة، واألميتيتة ع قيتيتى  يايتيتة ابألوزا  واآلاثا 
إذا مل عقيتيت  ليتيتذه ال يتيتريوض وعؤديليتيتا غايتيتى الوايتيتا األكييتيت ، وليتيتيئ جميتيتريد م اةيتيتري ا خييتيتريب ميتيت  

 . غلدة ال كايا
حتيايتيتيتيتا ميتيتيتيت  ال ينيتيتيتيتد اتا ييتيتيتيتاغي إضيتيتيتيتا ة إىل ميتيتيتيتا  –كييتيتيتيتا اسيتيتيتيتا نا   –وختيتيتيتيتذه ال يتيتيتيتريوض 

واتق ايتيتادي واانسيتيتا ، ع ضيتيتي  اليتيتدا ، واحمليتيتريض واحمليتيتريل، وعيتيترييب الضيتيتي  واليتيتوازع اليتيتديا 
واس شيتيتيتينا  العيتيتيتواا غايتيتيتى القييتيتيتاا ليتيتيتا والينقيتيتيتاا غايتيتيتى عريكليتيتيتا، خاصيتيتيتة إذا غاينيتيتيتا ان اليتيتيتذي 
خي ا ختا عا مت ابلنس ة لا  ريض غني ت يوز ال خايتي غنليتا، وميت  ختنيتا نيتد ل دو  الينقييتدة 

 . اايايب   إحداوم ال نيية
وك  سيت كون اتريليتة كيترب    حيتق األميتة والينايت  وال ينايتي  والرتبييتة والعقا يتة واليتدي  
وال نيية وبنامل احلضا ة غنيتدما عقيتودً ذختنييتة ال خايتا وال يتدي  امل شيتوب إىل انكييتاب 
م ليتيتوا  يتيتيتريوض الك اييتيتيتة، وقايتيتريختا غايتيتيتى املقيتيتيتابري وامليتيتيتدا  ، وغنيتيتدما نيتيتيتري  ةيتيتيتواختد غايتيتيتى 

ال خاا م  ان الكع  مم  وااوا بشين  اليناوا واملينا ف م  مع  ال   عكرييئ 
واىندسيتيتة والإل اغيتيتة والايتيتناغة وال يولواييتيتا وال يتيتيتة وغايتيتوا األ ض ت يس شيتيتينريون ا ي ليتيتا 
وت ييتيتد كون ابينادختيتيتا الينقدييتيتة ودو ختيتيتا   النليتيتوض وال نيييتيتة،  ي اد و يتيتا ابسيتيت  اليتيتدغوة 

ةيتاد، وييتدغون ليتذا اتيتريوح م  وحيتة   اسيتد واحلياا اليتديا إىل منيتابري اليتوغظ واا  
األمة، وليئ ذل   قط وإسا اترياملة غاى ال ن   لنلضة األمة و اولة ح  إةيتكالية 

 .ال خاا، دون ان يد كوا ا   ادلة ال خاا وإةكالياعا ومينوقاعا
غنيتيتيتدما ي يتيتيتيتيتوال ميتيتيت  ييتيتيتدغي اتن سيتيتيتيتاا إىل اختيتيتيت  احليتيتيتيت   ،كيتيتيت  املشيتيتيتيتكاة  ،ن املشيتيتيتكاةإ

  إةيتيتكالية ال خايتا؛ وميتيتا يرتعيتيت  غايتيتى ذليت  ميتيت  عيتيتو يعل  اتا ييتيتاغي والينقيتد إىل سيتيت   
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واليناييتيتيتي ىيتيتيتذه الينقاييتيتيتة والعقا يتيتيتة ايضيتيتيتاج ختيتيتيتو اليتيتيتذي يكيتيتيتريا ال خايتيتيتا ويؤكيتيتيتد ال  ينيتيتيتة واحلاايتيتيتة 
 . واس دغا،ا( اآلخري)تم داد 

 :التزكية ندل التنمية -
غال يتاج  إن امل لوا الشا،، واملرتسيت    األذختيتان ان مايت امت ال نيييتة املسيت خدا غاملييتاج 
دون  ،ما يناريف إىل اغ ياد املينيا  املادي   اان اب او   اتسيت لال غايتى حيتٍد سيتوامل

ا إىل ا ييتة عنيييتة اانسيتان ودو ه  يت  اة ال نيوية ومشولي ليتا والإد ال األبيناد احلقيقية لاينياي
يكيتيتيتيتون م ييتيتيتيتداج ختنيتيتيتيتا ان نشيتيتيتيت  إىل ان ااسيتيتيتيتاا اسيتيتيتيت خدا ليتيتيتيتذل   قيتيتيتيتد  ؛  غياييتيتيتيتة ال نيييتيتيتيتة

، مليتيتا   ختيتيتذا املادييتيتة اتيتيتام، مبينيتيتىن عنيييتيتة خايتيتا،ص اانسيتيتان ووسيتيتا،اا «ال إلكييتيتة»مت مايتيت ا
املايتيت امت ميتيت  بينيتيتد اخاقيتيتي وإنسيتيتا  ون سيتيتي ودييتيتا، إن صيتيتمت ال ين يتيت ، ذليتيت  ان ال نيييتيتة 
ليسيتيتيتل غياييتيتيتة مادييتيتيتة عيتيتيت   ضيتيتيتي  ات عقيتيتيتامل بوسيتيتيتا،  اانسيتيتيتان واةيتيتيتيا،ا، بينييتيتيتداج غيتيتيت  ع يتيتيتويري 

اني ا واخاقيتيتيتيتا؛ ألنيتيتيتيتا  يتيتيتيت  ال نيييتيتيتيتة وختيتيتيتيتد لا قد اعيتيتيتيتا وات عقيتيتيتيتامل صاا،ايتيتيتيتا وصيتيتيتيت اعا وإنسيتيتيتيت
ال لا ة والنيو؛ وال لا ة ق    - ييا عينا -عينا  «ال إلكية»ووسيا لا   الوقل ن سا؛  يت

النييتيتيتو؛ أل يتيتيتا املؤةيتيتيتري الايتيتيتيتيمت حلريكيتيتيتة ال نيييتيتيتة وحتدييتيتيتد اختيتيتيتدا لا، ووايايتيتيتلا ميتيتيت  آاثمليتيتيتا، 
 .وحتوي   حاة املينري ة ل كون   خ  اانسانية

ختيتيتو األكعيتيتري دقيتيتة ودتليتيتة غايتيتى م ليتيتوا ال نيييتيتة،    «ال إلكييتيتة»مت وقيتيتد يكيتيتون مايتيت ا
 . الريتية ااسامية

عينيتيتيتيتا ال ليتيتيتيتري وال ليتيتيتيتا ة   اليتيتيتيتن ئ وال ينيتيتيتيت ، كييتيتيتيتا عينيتيتيتيتا النييتيتيتيتامل واليتيتيتيتإل دة  «ال إلكييتيتيتيتة» يتيتيتيتيت
املنضيتيتيتيت  ة بضيتيتيتيتوابط احل يتيتيتيت  واحلريميتيتيتيتة والن يتيتيتيت، والضيتيتيتيتري ،   الكسيتيتيتيت  واان يتيتيتيتاق،   اان يتيتيتيتاب 

 . واتس لال
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 ،وامل اوبة لسيتينيا ،حلريكة اانسانو ية امل  عية م  مينري ة الوحي ختي ال ل: «ال إلكية»يت 
ال  عشك  الدا ، لا عقامل صاا،ص اانسان ومينا  ا، والري ، م  قد اعا وبنيتامل ملا اعيتا، 

 . واملااح ة لكس ا، وإن اقا، او ان ااا واس لاكا
 ِإَمَللذنَي ال»يتإن خيانيتيتة األمانيتيتة، اليتيت  عينيتيتا غييتيتاا االيتيتان الايتيتيتيمت  يتيت: وخاصيتيتة القيتيتوال
ََ َلُه َعال ٍر ال َأَيذَن ٍَ ِلَم  ِِ ٍر ال   َد َلهُ ِلَم ْر  ،وال إلكية امل اوبة كشريط لا ين  ال نييتوي، (1)« َع

ال  عا ا يومياج   مين   املواق،، وذل  ايكاال األمري ل   اختاا واواذ الريتوا اتلاال، 
اة املسيتيتايني غايتيتى ل كيتيتون  يتيت   اي وخيتيتربة، ختيتيتي غقيتيتدة ال خايتيتا ومينادل يتيتا الايتيتين ة   حييتيت

 .األصيندة كالا
يين رب ان ضياع األمانيتة ميت  غاميتات السيتاغة، وذليت  غنيتدما سيتت  غيت   والريسوال 

ََ »:  قاال: إما ا ا َُ فَذنلرَاِاِر الٌسذَع ُُيََِمِا اأَلَيذَن َ ا   ؟َكْييتَا إ َضيتاَغ يت َلا  :السيتا،  قَاالَ  ،«فَِِ
ِلهِ » :قَاالَ  َد اأَليرُر ِإََل َغْيرِ َأار ََ  ِإَ ا ُعتسَِ ؛ ذل  ان ضياع األمانة يؤدي (2)«فَذنلرَاِاِر الٌسذَع

 .إىل اخ اال ن اا احلياة وس و  ا، ويؤذن ابتن لامل حىت اتنقرياض
إن غياييتيتة ال نيييتيتة والنييتيتو، اليتيت  عؤطريختيتيتا مينري يتيتة اليتيتوحي ابل  ليتيت ، وحتريكليتيتا مينري يتيتة 

اصيتيتيتة إذا الينقيتيت  صيتيتيتوا اختيتيتيتدا لا املشيتيتيتريوغة ابلنييتيتيتو وال نيييتيتيتة، ختيتيتيتي الريكييتيتيتإلة األسيتيتيتاا، خ
يتيتيتيتيتغري نيتيتيتا ان ااس يتيتيتيتيتلا، وان ميتيتيت  غ يتية و كيإلعيتيتيتيتاا ال نييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاا اغ يتيتيترب الينييتيتيت  ختيتيتيتو اسيتيتيتيتيتيتيت ادة يتيتيتيت

يتيتيتيتيت  رياغ طاق يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتغ ودي يتيتيتا اسوا  يتيتيتيتيتاملس ا واليتيتيتده   الينييتيتيت  واان يتيتيتاب، اد كنيتيتيتا دو  مينري يتيتيتة يت
َُ عَ »: يقيتيتيتوال اليتيتيتوحي   حتريييتيتيت  غجايتيتيتة ال نيييتيتيتة،  الريسيتيتيتوال  ذَع ِةيَلللِد ِإنير َقذَيلللِا الٌسللل

َمل ر  ذ فَللريَلجلر َْ ٌ   َلغرِرتَسل َاطَذَ  َأنير ال  َلُقللَا َحل نِي اتسرل لِِ َ  َف  ليت   ضيت   ،(3)«َأَحدُِعلر َفِسيَل

                                                 

 . أحمد أخرجه (1)
 . البخاري  أخرجه (2)
 . أخرجه أحمد (3)
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ااة اانسان إىل ال وبة واتس   ا ، يتاغة يينادال حيتاليني  وثواا ال ريا بني يدي الس
 ، حييتيت  ان ليتيتل احلييتيتاة وقيتيتد اصيتيت يتل اآلخيتيترية يتويقيتيتدا غايليتيتا، ويشيتيتك  األولوييتيتة لا ينيتيت

 يناج م  اليقني؟يق
ددة يتاابت غنيتيتيتيتيتا م ينيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت يرياج، وااايتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتؤاال النلضيتيتيتيتيتة قا،ييتيتيتيتيتاج ومايتيتيتيتيتيتاج ومسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوي قيتيتيتيتيتى س

وم نوغيتيتيتيتيتيتيتة، لكنليتيتيتيتيتيتيتا إىل اآلن غيتيتيتيتيتيتيت  مقنينيتيتيتيتيتيتيتة؛ أل يتيتيتيتيتيتيتا  شيتيتيتيتيتيتيتال غايتيتيتيتيتيتيتى املسيتيتيتيتيتيتيت و  السياسيتيتيتيتيتيتيتي 
وإن ادغى ىا اصيتالا النجاح  ا  ؛واتا ياغي والعقا ، وحىت اتق اادي وال نيوي

ات إغامييتيتة عسيتيتاخت  ب ضيتيتخي  احلاليتيتة ال عا،ييتيتة، اليتيت  أي  ليتيتا السيتيتي ،  يتيتا ويتيتريب غيتيت  إحيتيتاز 
ا ميتا ختيتو موايتود، مميتا لكيت  ان ين يت، يتة، وإسا جتيتريف مينليتيتعك  ي ابتن لامل واملضي بسريغ

 .بينضا لا نامل غايا
 
 
 
 

 

 


