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املقدمة
حينمااا نااتكن لاان الوااراة و ااولية
لناااا أت نتجاااا ُ املفاااات املفصااانية املااارب رل
را تراكمياااب كاااخرا

دوااار ُماان ااد

يمكاان

وخيوتاااهل لا ا التا ا ري

ت اااا

تركياااب غيصااايتهل تغاااير بو ااانة ا ا اااهل تخواااب لقاااول

جاذبيتهاااا املتسااانفة لنياااهل لاااو

جهاااة مااان ا هاااات

قاااد خاااح أت حركاااة

ا ماااة ماااتغرل بفوااا ماااا يفااارأ لنيهاااا مااان حاااوا ا اقواااة لنيهاااا قهاااراب أ
حااإ درا تهااا سااوا كانااح ماان الاادا

أم ماان ارااارو

يكاااوت الاااتغر تنفا ااب بفخيوتاااهل مااان جهاااة ده جهاااة باااا تال

اقاا احلااا
منا جاااهل قاااول

تاا رو مساااحة بسااه نفااوذو لليااات لمنااهل مااده اسااتجابة ا مااا ر لااهل
لكااان بالخااااب ماااا يساااوا أربااااة احلركاااات الو اااوية التغرياااة ده دحاااداا
تغااير جاايرق ينقنااب ىيااهل لنااا اق ا الشااوب ن ام ااب منهج ااب ساانوكا قيم ااب
ناااهل يتحااارو

حاااد

لاوفيااااة لصااااخية

الفوااا

ر ل الفوااا املخنياااة لناااا تفاااالالت ىكرياااة

ريااااة ااااا ااااان

فااااو

اااامي دنسااااانية اإلنسااااات

مساااارتهل التكامنيااااة ىينجاا ا ده الوماا ا لنااااا ديااااد ن اا ا حيااااال جدياااادل
حبساااب روه متخنياااات بشااارية قا ااارل مقصااارل تااادىوها املياااو

ا

اااوا

املصااااا الوواواااغ الربخاااات الوصاااخيات التحألباااات ىتماااارس جا ا
قيقهاااا سياساااة الابياااب الا ياااب احليناااة ارااادا
مااان أجاا
ختااارو

فاااغ درا ل الشاااوب تاااي يخها

الولاااو الألا فاااة

ااامن درا ل لاااال التغاااير الاا

اقوهاااا لااان تسااايين اهتمواااات ىاااِّ أ ااادا

ااايقة تماااألة
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لنااا

حاادل اهتماا ماارل بوااد أ ااره بالتااالي تساانب منااهل درا تااهل

ااو

ذلاااام تاااات لمنيااااات تسااااقيه التوجهااااات السااااابقة اسااااتخدا ا باااا ره
( ) [كُلَّمَاااا

لتحدياااد وياااة جديااادل انتماااا ذق وااااب مغااااير لساااابقهل حيا ا
دَخَلَاااأُ َُّمااا نة لَعََُاااأُ َُّخُتَ َاااا] ىتجاااد حينتاااي تغااارات حا ااانة
القاااااي

اااااالة الااااان

ا

باااا حتاااااا املوتقااااادات الشاااااوا ر الوخا ياااااة

الفقاااوس الرجاااا الااادلال
جاااد يتفاااالنوت ما ا

مااان ناااا دااارق توتياااغ قاااا ل ُلاماااات

ااايو املاااتغرات حتاااا تكتما ا لناااد

ا جتمااااالي ا ااا ا مااااة

املخاااا

ا ااارل التحاااو
اااايا الخنااااا

اااامن دوااااار ا ويااااة احلدي ااااة

ا دياااد ل ماااة الصااايابة املساااتحد ة اااا تخوااااب إلرا ل جديااادل مهماااا كاااات
تقااااوم لااااا ل كمااااا ااااو الواقاا ا التااااار ي د بتحفااااي الرمااااوُ

توجههااااا

القدااااة تهااادي بناااا ه
اروااة لماا

اا

باااا مر الااا

ن اااامه بكااا الوساااا

املمكناااة رىااا أنقا اااهل

بنااا يتناسااب تفنوااات احلركااات التغيريااة القا مااة

يواااع أنهاااا توتماااد التغاااير ا داااابي الااايق يتناساااب مااا

تفنواااات وماااوب الشاااوب تخواااب لتفاااور الألماااات تغااار املكاااات باا بالخاااب ماااا
كاااات الاااتغر سااانخياب ناااهل يسااار ىاااِّ قنالاااات ا مالاااات احلاكماااة املساااتخدل
الااا

تساااوا جا ااادل لتغاااير الخنياااة ا جتمالياااة لاااده غاااووبه

داااات احلاااك القا اار املقصاار أ املناااىِّ الكاااىر
الاااايق يتساااانه لنااااا دمكانيااااات الد لااااة ماااان ا ااااي

ىاااِّ درا ل

بفواا قااول احلاااك
الشااااروة الق ااااا

الساااجوت مناىاااي احلياااال ا قتصاااا ية املهماااة كااايا شاااية ا ماااا ر لناااا
مصااااحله
احلاااك

حقاااوقه مااان ال ااايا
ُبانيتااهل

 -ا لرا . 83/

نااخه

املصاااا رل غاااوور

ااررو حتااا

بال اااوغ ا ااااو

ااار الناااس ماان حياا

يشااور ت أ

التحوالت االجتماعية يف العراق 7 ...................................................................
يشاااور ت لناااا يااان مناااوكه د مااان لصااامه او توااااه
لاااهل بالفالاااة التساااني

اااو القا اااد ا

أ اااخل احلااااك

قاااد انقاااا ا

حاااد ال ااار رل

الااايق يااانحع إلرا تاااهل الشاااوب وا وااا با ذلااايال قاااد تقااارة دلياااهل املنااااىقوت
اااار ا لاااهل أذرلا ااب غااايفانية قاااول

ا نتهااااُيوت املرتألقاااة

أ اا او تواااه رسااولهل مااد  لاان املناااىق
ا اللاااي قاااا ( )[ :قناااح مااار املاااربمن
أ اا ا رسااااولهل -لاااان املناااااىق

قاااد

ااااربة

كمااا لاان سااني باان قااين

 ....... قاااد أ ا ا و او  -أق

ااااا أ اا ا و

ااااا

اااافه

اااافه ىقااااا

ل لكقَااا ُولك ِتُ "
لأل جااا  " :وَإِذَا رَ ََّيُاااتَ تُ ْ ُعُكَااا َ ََّجُسَاااام تُ وَإِيُ يَقُولُاااوا َْسُااامَ ُ
ثاااات بقااااوا بعااااد ئتقربااااوا إل َّامااااة الراااااللة والاااادعا إل الُااااار بااااال ور
والكاااوا والَ تااااي ئَوَلاااوهت األعماااال مح وهلاااوهت علااان ر،ااااا الُاااا
وَّكلوا ب ت الدنيا مح وإمنا الُا

مح

مل امللوك والدنيا إال من عصت اهلل] .

كيا مارت أ ار أليناة لناا الشاوب الوراقاي لا التا ري
احلا اار لكونااهل لااار أ اراب مت ااا ل متناق ااة
الدينية ا قتصا ية السياسية  ...اخل ىفاي كلا

ده يومناا

اامي حياتااهل ا جتماليااة
لاة مان الاد

املتواقخاة

تتخنا بالخية ا ما ر جهة ن ر تنم الد لة حتا أ ر ذلم لنا وخيواة الشاوب
سنوكهل تصرىاتهل سهولة انقالبهل تغرو ك نهل التاا
التحو

تفخا لناا ايا املانه

استساغ حالة التقمص لوخة ا

ار امليتنفاة اُ اجياة املواقاغ

من نا تور نا

حب نا ده بيات بوإ أ ار الد لة

التحالغ م ا

دا

ا موية الوخاساية الو مانياة ده حاكمياات الياوم بشاك بوياد لان التفصاي
امللمِ أ اإل تصار ا لمليِ

ا يتناسب م مو و الخح

 - 1الكا الشي الكنيع و ص 38باة ا تال

احلدي

 /رق احلدي

اليق جونتاهل

.

دواار
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لناااا ين اااا

ااانة باااالواق ا جتماااالي

و تاااهل الساااريوة املفاجتاااة لناااا

الصويدين الفكرق السنوكي مما يكشغ لن جو اُ اجية
التفخيقات لند غارا ل اساوة مان اهتما
يو الصخغة من حي

ير ا أ

املواير

بالتاالي يكتساب الشاوب لمومااب

ير ا لغَنَختها لناا الواقا الوراقاي امللوَاار

ت ر ا لناا ررياات ا حاداا سارلة حصاو ا قخو اا التوااي
ن م أت يكوت يا الخح

قد سا

موهاا

برىد املكتخة اهتم بدراسة لونها تكوت

ناىوة بتو يِّ بوإ املونومات بيات الواق الغالب لنا وخيواة اهتما الوراقاي
من او لأل جَ نستمد الووت التسديد التوىيِّ .
ابو احلَسَن حَميد امللقَدس الْغرَيفِي
النجغ ا غر
/من ذق احلجة 181/ا
املواىِّ 31 8/ 1/3ما
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حاكمية الدولة األموية
لقااد ماار الوااراة راحاا مفصاانية فاارل ينوااب ىيهااا ولااالة الساانفة
ر ّا السياساااة أ ار با جهنمياااة يتاللخاااوت ىيهاااا بالشاااووة يفتحاااوت ااا
أبااواة الفو ااا ماان جهااة نقااد تساافيهل تألييااغ املخااا
ماا ا تقويااااة الخاا ا
اافو

ا

القااي

ااالة

اإللالمااااي الت اااانيني التجهينااااي نشاااار الرلااااب باا ا

الناااس غاارا الاايم ماان أجاا املاى ااة لنااا الساانفة مكاسااخها

الدنيويااة

قااد كااات لنساانفات احلاكمااة لاا التاا ري ا اار الخااال

ااااو ت اجتماليااااة لااااده غااااووبه

نااِّ

ىااااِّ مقاسااااات يفمااااتن ااااا احلاااااك

مرتألقتاااهل ىخااايلوا ا لهاااد مااان الابياااب الا ياااب احليناااة لفصاا ا ماااا ر
اااي

لااان اإلساااالم ا
أنشاا ا ا رتموااااات

قا تاااهل الرساااالي

ااااويفة

انوااااة توااااي

بكااا الوساااا
ارااااو

املمكناااة حتاااا

الااااا

التشااااكيم

الفو اااااا امللسَيساااااة الفالاااااة لنسااااانفات ا اااااا ر مااااان اااااال اغاااااغا
باااااارال

الشاااااقاة النفااااااة ىيماااااا بيااااانه لسااااانب اااااااانه
ىتوار اااااح ا جياااااا

قااااادراته

ااااايو الصااااافات املتجااااايرل

ااار الخنااا لنااا ركااام ماان املتناق ااات لتوااي
مااارو

ااايا

يتسااانه بواااد ا السااافها

الشااووة قاااىته

مصاار

التاااا ري

ا مااة نتيجااة ذلاام

ا هاااال

اارو

الفغاااال لناااا مقااادرات

ماان نااا اكاان متابوااة خااة ماان السااالو

الاااايين أسااااا ا ده ا مااااة حرىااااوا مسااااار ا
متناق اااة بوساااا

حااااادته

نقااااوا ااااو ت اجتماليااااة

خي اااة لناااا الصاااويد ا ماااع السياساااي ا قتصاااا ق
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الوقاادق التشااريوي ا جتماااالي لتكااوت مناىااي حياااال الشااووة مصاااا ر
ىوا االب قاااد جاااره ااايا

ااانهاااا ارا تهاااا اااح سااانفة احلااااك

الواااراة

لنااا لهااد الساانفة ا موي اة قيااامه حباار ة لنااا كاىااة الصااود ليت اال لنااا
تصااانيغ ااايو الد لاااة لناااا أنهاااا
الونااااوم املوااااار
الااان

لاااة اااارب

بد ياااة

بنااااا ح ااااارل لماااارات

تهاااات باملخااااا

ا جتمالياااة التشاااريوات اإلساااالمية امتااادا با

ا ا نيااااااة املتينفااااااة الاااا ا
موتقااا اداته

اتهااا ا

تنفاااااام لاااااانه
لصاااااخياته

تاااربمن باملدنياااة
ذلااام اااي ر

مساااااارته

لااااايا

القااااي
تفخيقاااااااته

تتفاااااور لناااااد

الااااان

احلياتياااة ا جتمالياااة الونمياااة لكاااوت اهتما ا لناااا لهاااد حااااكميته قاااد
ارتاااخه بالساااالو
ىشااااا نتيجااااة

املاااارب

أ املصااانحة الفما ا أ اراااو

باااداى الاااو

ااااوىه اإل اااااو الشااااهواني

اااامح ا مااااا ر هااااو

ا ساااااليب النفاقيااااة احلركااااات ال ااااالة املنحرىااااة التااااا الناااااس لنااااا
ممارسااة الغااأل

النسااا

غاارة ارماار ح ااور املال ااي تهيااي النااواُ

النفسااااية ماااان احلسااااد احلقااااد ال اا ا ر اسااااتوخا الناااااس ساااافم الاااادما
املامااااة ارتكاااااة الفااااواح

مااااا ده ذلاااام قا اااادين وياااا الاااادين

اإلساااالمي ا ااا اهتمواااات ده ياااان غااااهواني
احلاكماااة

ماااوق تقااااو و الساااانفة

تقنخاتهاااا أ وا هاااا مصااااحلها ىتجاااد جاااي ر ا مااارا راساااية

ألمااااة ىكااار

قاااد تهااارت ل ار اااا

غاااواراته

تفخيقااااته ىكماااا أت

أبااا ساافيات أقراناااهل حاااربوا رساااو او  لنااا اإلساااالم تنألياا القااارلت
كااايلم حاااارة موا ياااة بااان أباااي سااافيات أمااار املاااربمن
اإلساااالم ت ياا القااارلت

لناااي  لناااا

أي اااب حاااارة يألياااد بااان موا ياااة ساااخه رساااو

او سااايد غاااخاة أ ا ا ا ناااة احلسا ا
ىاجواااة ل ماااا يناااده اااا جاااخ

بااان لناااي  ارتكاااب

اإلنساااانية

كاناااح حااااكميته

حقها ا
اااوية
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اربااااة لناااادين رمااااوُو بكاا ا مااااا لنكنمااااة ماااان مونااااا حياا ا

موا يااااة

اساااتيدموا ساااا

النفااااة احليناااة لنقياااام بومنياااات تغاااير

القاااول املاااا

جااايرق ممنهجاااة م راااة لنوقيااادل الشاااريوة حاكمياااة ا ماااة ا نقاااالة
لناااااا الواقااا ا اإلساااااالمي ا
املسااانم

اااااي

ىاااااي خوا ده ناااااه ا

راة لناااااا

لااان ورياااِّ الا يااا لنموتقااادات اليهو ياااة النصااارانية تقرياااب
ناااوا اإلساااالم ارتخفاااوا بالسااانفات

ا حخاااار الر خاااات ممااان

رليتااااهل انتشاااارت اإلساااارا ينيات باااا

املساااانم

اااار ا مااان

باااادل الد لااااة ممأل جااااة

بتصاااورات أموياااة جا نياااة ىاااي خوا ده ساااي اإللاااهل تشاااخيههل ينوقاتاااهل
ا ا نيااة ماان لخااا ل ل ااة متوااد ل مصاانولة ماان احلجاار

كمااا كااات حااا
التمااار بر ماااا
اسااااتوما الو اا ا

نساااخوا ده او توااااه الكاا ر مااان ا باوياا مااان اااال
احلاااادي

الكااااية لنااااا رسااااو او  مفساااارين

بهااا اايااات املتشااابهة بر ااا ممااا يتناسااب ماا ن ريااات اليهااو
تصاااوير اإللاااهل مااان جهاااة التشاااخيهل التجساااي
حقااا ِّ التاا ري لتشااويهل
ده الغنااااا
الااادما

ااورل الاان

كااايا لماااد ا ده تأل يااار

 بااألل أنااهل (حاغاااو) كااات يسااتم

جم اااار رااااالن الاااارقص يسااااتهوق ممارسااااة ا اااانن ساااافم

ايا ا

ا مااوي

اااو بواااإ الشيصااايات مااان الصاااحابة مااان رماااوُ مشااااي
ت بر اا

مااان سااانفات

قااد جونااوا اا ى ااا

اااي تواااارن

اقا ا التا ا ري الصاااحيل
يقتصااار حاااا

لناااا تشاااويهل

مناقااب مااا أنااأل او بهااا

اااريل القااارلت الكاااري

اباااح السااانة املفهااارل

ااايو املفاساااد ا باويا ا قاااد نقناااها الخياااارق

اااحيحهل التماااد ا ىرياااِّ مااان املسااانم
تشاااويهل

النصاااره

جونو اااا مااان امللسَاانَّمَات

اااورل اإللاااهل رساااولهل با ا لماااد ا أي ا ااب ده

اااورل نيفاااة رساااو او أمااار املاااربمن

لناااي 

ياكاااوا لاااهل

أماااراب د ابتااادلوا ماااا ي اااا و يوار اااهل لناااا كاىاااة املساااتويات حتاااا نقاااوا
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اهتماااا اإلسااااالمي الىاااااب اسااااواب بَورناااااب غاسااااو با
ماان نااا

املساانكيات

ااار ماان املرجحااات باا

مدرسااة أ اا الخيااح  ااو الرجااو

اارا

املتوار اا

تاارجيل واار

املنااااا
أحا ياا

مااا ااالغ الوامااة

لك اااارل مااااا ااااالفوا الوااااال الفااااا رل تخوااااب إلمااااال ات السااااالو

الفقهااااا

املرتألقااااة الاااايين لمااااد ا ده ابتاااادا ىقااااهل جديااااد مسااااتحدا كمااااا ر ه
الشاااي الصاااد ة ىقاااا ( )  :قاااا أباااو لخاااد او َّْ[ : ااادر م َّمااار
باألخااو فااال

مااا ْقااول العامااة ئقلااأ :ال ناادر ،مح ئقااال  :إي عليااا 

م يكااان يااادين اهلل بااادين إال خاااالإ عليااار األماااة إل ااا
َّماار وكااانوا يسااملوي َّماا املاا مُ

َّراد

ب اااال

 عاان الءاالذ الااو ال يعلموناار ئاا ذا
].

َّئتاهت جعلوا لر ضدا من عُدهت ليلَسوا علن الُا

يكتفاااوا بهااايا املااانه ألتغااايرق الواااد اني بااا لمناااوا ده حاااخن
مفاااار ل تصااافية الرمااااوُ القوياااة الااا
الصاااحابة التاااابو
دمااااامه

كانااااح تحااايه باإلماااام  ماااان

مااان ااا است اااوا

الااا ا ل منااااهل غاااارا ذممهااا

بااااقي النااااس أمااار
د

الاااادالي ا نيااااة انيااااة انرب ااااا الفسااااا

ااااا
ا

ااااح والااااة الساااانفات
ال اااااللة احلقااااد

اااارا

النفااااة الوصاااخية املقيتاااة دغاااالة قاىاااة الساااب النوااان
لصااحابة رساااولهل  باا
جااره لناايه

دلاااالت ال اا ر ماان أ اا بياااح النخااول انتقاماا با ملاااا
أقا اااي الاااخال

قاااد بيااار ا بااادلوا

بتجنيااااد ر ال كيبااااة ىقهااااا مرتألقااااة لنمااااا سااااو
الواقا ا الاااديع ا

ا

ي خبال

لياااا او توااااه

بااأل ل باادر بر ااا حتااا قتنااوا الكاا ر ماانه  بالساايغ

الساا ّ غااار ا ل ااارين

 - 1لن الشرا

بساااب

اااي ده اقا ا يصاااب

لنشي الصد ة  :ص  18باة / 8 1حدي
ما تقولهل الوامة .

الااادين

ق ااااال تنمااااة لقنااااب

مصااانحة ألااادا اإلساااالم مااان
رق

/الونة ال

من أجنها دب
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الفغاااال املنااااىق

الفنقاااا

ىصاااار النااااس لا ا أجياااا يتوار اااوت

أم اااا

ال قااد غااا ا هاا
اايو املساانكيات املنحرىااة وىاا با ومواا با جهاا ب

الفسااا

اااالح أ أ مناااح أ أبااادلح الكااا ر مااان املخاااا

القاااي

بيااانه حتاااا

اااو الدينياااة بفوااا السياساااات ا موياااة ا نقالبياااة لناااا

ا جتمالياااة ا

اااي

الواقااا الاااديع ا جتماااالي ا

ا تنفاااح لنااايه ا ماااور قصاااوراب

تقصاااارا لمااااد با ده رجااااة أنهاااا يتحااااد وت لاااان ا
اساااتيفا
يساا

باااالوقو

أحااد

دلغاااا لنمخاااا

لاان قاا مَاانر

القاااي

اااادا

ااااا ىيااااهل

أحكاااام الشاااريوة ىحينماااا

اايا املكااات ىي تيااهل ا ااواة  :دت اايا القاا

لساااايدنا الصااااحابي حجراا ار باااان لاااادق ر ااااي او لنااااهل قااااد قتنااااهل ساااايدنا
الصااحابي موا يااة باان أبااي ساافيات ر ااي او لنااهل لرى ااهل ال ا ا ل ماان ساايدنا
لنااي باان أبااي والااب ر ااي او لنااهل
قاااد أغاااالو ا بااا
ال اااحية امل ناااوم
املنااااىِّ ال اااا

ىتجااد املغالفااة الكااخرل

النااااس ده يومناااا ااايا حيااا
اااو (حجااار)

ا ااواة

يا اااوت لناااا املاااربمن

الوقاااح نفساااهل يا اااوت لناااا الفابياااة

الخاااابي ا اااال (موا ياااة) القاتااا لاااا(حجااار) بااارو مااان

الصاااحابة ا جاااال

ا

التاااابو

لياااا كماااا أنهااا يا اااوت لناااا اإلماااام

الشاارلي املفاار ن والتااهل لنااي باان أبااي والااب  ىينفااوا ا مااور لنااا
ساااا ا بيااانه

النااااس أ اااالوا احلاااِّ الخاوااا
امل ناااوم املاااربمن املنااااىِّ ا ا اال
لنياااهل كماااا أنهااا نشااار ا بااا

ال اااحية اإلماااام الشااارلي الخاااابي

النااااس موتقااادات ىاسااادل تربكاااد لناااا أت

اإلنسااات مسَااير مساانوة اإلرا ل مااا جماادا
ينخغااي ار ااو

التسااني

اياااأل ا بااا

ال اااا

لاملنااا دإااا ااي درا ل د يااة

ااا مهمااا كااات غااكنها

قااد تفاار لاان قااو

اايا بوجااوة والااة ا ماار دت كااات تاملاااب قااد جناادو بالسااو أ بصااب
مالااام ت ااايا احلااااك مقَااادر بااادرا ل د ياااة لقياااا ل ا ماااة ىااادت لاااد
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حكمااهل ىاانِو َ دت تناا ىحسااابهل لنااا او تواااه لااين ل نسااات أت ينااتفإ
وغيااات املنااوو ا ماارا قاادرنا

يقااوم لنيااهل لاايا ىاادت اسااتخدا

نر ااا بقاادرنا د اااىة ده أت الناااس ينخغااي لناايه أت يقتااد ا
نااااغ كااا ّ بااارل ىاااااجر حلااا
الفلسّاااااة ال لفجّااااار املناااااىق

الناااااس لنااااا ح ااااور

بااد أت
ااالته

اااانوات حكااااامه

ىساااانخح الد لااااة ا مويااااة حبسااااب تن ر ااااا

ا ياااديولوجي ممارسااااتها القموياااة قااادرل اإلنساااات لناااا التواااخر لااان رأياااهل
املفالخاااة حبقوقاااهل ممارساااة وقوساااهل غاااوا رو ماااا ده ذلااام كماااا أنهااا
لمنااوا لنااا سياسااة الغايااة تاا ر الوسااينة بااالرب ماان كااوت باياااته
رمااة قاايرل كاايا حااا

ماان

سااا نه الشاايفانية ال ا

نتهااا قااو

و جنااو اب ماان لساا ) يقصااد ت ماان ذلاام سااينة الغاادر حياا
السااا

ابتياااا

نيويااة
(دت

يسااتومنوت

صاااومه أ لياااا او توااااه كماااا سّ موا ياااة بااان أباااي

ساافيات الساا ل مااام احلساان باان لنااي  ساايد غااخاة أ اا ا نااة سااخه
رساااو او رجمانتاااهل مااان الااادنيا
كاىااااة الوسااااا
النااااس لااانه

قاااد ماااارس ا موياااوت حباااِّ صاااومه

السااااخ الشاااايفانية لتسااااقيفه
حصاااار

مصاااا رل حقاااوقه

تشااااويهل

وااااته

تاااانفر

حريااااته

َجورنِها ا

ااامن

ا ااارل املمنولاااات ده رجاااة أت اإللاااالم ا ماااوق

اااار يساااتيغ بوقاااو

الناااس ىياارَ و بياانه أت لنااي باان أبااي والااب  الاايق ااو دمااام املااتق
باااع لااان التورياااغ [ يصااانوي

يصاااوم ] لاااهل ومااا بالسااانفة قاااد

غااارو بفريااِّ أ باات ر بقتاا ل مااات باان لفااات  ...دخل
أىاااارا اب

الااااات بنونااااهل سااااخهل اسااااتومنوا مناا ا رسااااو او  الاا ا

قاماااح ألاااوا و مهاااا أمااار املاااربمن
لتومااي

قااد أماار ا الناااس

لناااي 

أ اااا الاااخال اإلساااالمية

اايو ال ااا رل ال قاىااة الود انيااة املاحقااة لناادين دكااراو الناااس لنااا

لوناااهل الا ا ا ل مناااهل  بينماااا أغاااالوا با ا

النااااس با ا ت موا ياااة

اااحابي
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جنيا ا

الااايق كتاااب لناااوحي قاااد لاااا لاااهل رساااو او

اااو اااا املاااربمن

 بااا ا ت  :ال َّشاااااَل اهلل ب ُااااار
الت ياا ا

بر اااااا ىيقنخاااااوت احلقاااااا ِّ بالكاااااية

الواقاا ا أت موا يااااة ماااان
يسراانِ د مكْ َر اا با

الرساااالي
جوىااااهل

يااد لااهل حتااا

يهنااا بفوااااام

ااااو يتااا

أ راساااهل مااان م ااا الفواااام ب نوالاااهل مااان
ياااااور مناااام ا مااااوي

املااااارب

ىاااتل مكاااة ليكاااوت مااان الفنقاااا

قااد لااا لنيااهل رسااو او 
يشااااخ

نااااة املناااااىق

قااااد أ

ماااان ذلاااام حيااا

ُ جتااهل املساانمة لنااهل قااه

اااااو باملناااام الو ااااون أت بااااع أميااااة

الرساااالي

الااايق

كااايا

...

ر اااوات او لنياااهل الااايق
يفصا ا الرساااو 

ااي ىاومااة بنااح أسااد نهااا حبك ا الشاار

لااهل ُ جااة لااو كااات مشاارك با
حألناااا غاااديد با

كنَّااااح

ت ىا ااادل كماااا أ ااا 

كااايبه لناااا أباااي والاااب مااربمن قاااري

اىا ا لااان الرساااالة الرساااو

ااايا

ااار ي ك ا مااراراب اتن ا

يناااأل ت لناااا منااا و ناااأل القااار ل يقتناااوت أبناااا و املاااربمن
احلااا

لنرسااااالة

تخقااا

ملااا مااات حااألت رسااو او  لنااا ىراقااهل
دداااة بناااح

اااا الواااام الااايق تاااو ىياااهل أباااو والاااب

وينااااد ر ااااوات او لنيهمااااا بوااااام احلااااألت د اااااىة ده القصااااا د الشااااورية
باااي والاااب حباااِّ ابااان أ ياااهل ماااد  كااا رل

لتهاااا ا اااحة لناااا

دسااالمهل حساان داانااهل كاايا تشااجيوهل جوفاار لنااي  لنااا الوقااو
جنااب الاان

 الاادىا لنااهل

ملااا تااو أبااو والااب جااا الناادا لنرسااو

 با ا ت ماااات نا ااارو ىَهَااااجِر مااان مكاااة
او لنيااهل
حقاااد

ح اااب ماان نااار حياا
حساااد

ده

ااارب

يأللماااوت أناااهل ر اااوات

أنااهل مااات مشاارك با

حاا

أت خاا ه

اساااتيفاىه بوقاااو النااااس جوناااه يقنخاااوت املوا لاااة

يقولاااوت لناااا أباااي سااافيات

اااو الاااد موا ياااة أناااهل مسااان

اااحابي لاااا

ماان أ اا ا نااة بينمااا القا ااي الااداني يوناا أت أبااا ساافيات كاااىر مناااىِّ
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يهااادأ

حياتاااهل لنح اااة احااادل

ا سااااليب ارخي اااة الوساااا

ارباااة او رساااولهل املاااربمن

القااايرل

مكاااة

ارجهاااا ىفاااي مكاااة لذه

التاااده لناااا رساااو او  أ اااات املسااانم
الاااة ساااارقه

مااانه

حا ااار

اااربه

قتا ا

لااايبه

غااااوب أباااي والااااب حتاااا مااااات

الكااا ر مااانه جولااااب لفشاااا  ...دخل
ميوغااهل كمااا

يتناااغ

املديناااة بواااد ا جااارل حااااربه

موركااة باادر أحااد ا حااألاة بر ااا كااات ل اار مااا بياادو

حينماااا أىنااان تقهقااار اااو اساااتوما أسااانوة النفااااة بواااد ىاااتل مكاااة قاااد
ا ا اإلساااالم لناااول مكْ َر ا ااب أ اااخل مااان الفنقاااا املنااااىق
حاكميااة املساانم

ملَّاااا للاااح
ا لنيااهل

ده ا مااوق ل مااات باان لفااات ىاادت أبااا ساافيات

يهنتاااهل يو ااايهل بقولاااهل ْ[:ال،فوهاااا ياااا باااق َّمياااة ْال،اااإ الكااار مح ئاااو الاااو
حيلاااإ بااار َّباااو نااافياي ال جُاااة وال ناااار] أ اااغ ده ذلااام أت التوجياااهل
السياساااي ا ماااوق

اااار جمااار

لياااة الاااتفهر لااان

مصااافنل أ ا ا الخياااح

مصااااداقها احلقيقااااي ىيقااااو لنااااا لسااااات لكرمااااة أم الااااهل ماااان املرتألقااااة
املناااىق

الكاايّاب

جوناااوا أنااادا با
حااا

لنااايه

 :أنهااا نأللااح

نسااا الاان

أت ال اباااح قفوااااب أناااهل

الفغياااات لخاااا ل ا

دساااااالمه

 أ لمااوم أقربااا و

ااا الخياااح  مااان رجاااا ت الصاااحابة بااا ى ااانو

لناااح منأللتاااهل كياااغ احلاااا أت ااارب
ا هاا

يقااااس ب ااا الخياااح أحاااد مهماااا
ا نااادا ُلما ااب قاااد لااار َ لااانه

ااانام ىواا القخاااا ل املنكااارات

الوصااااايات ال ااااااللة الااااار ل
رياااغ احلقاااا ِّ الوقاااا

قواااوا بواااد

كااااايا تنقناااااب املاااااواُين

اااارت الد لاااة ا موياااة باااارس الكاااية الت اااني
الخاااد

اا

مااان أجا ا توماااي

التجهيااا

نشااار

قاىاااة أموياااة جا نياااة

بصااايابة جديااادل ت َفكوااام الااار ابه الوقدياااة ا جتمالياااة ل ماااة تفصااانها
لااان ىكر اااا منهجهاااا ا

اااي

قا تهاااا الرساااالي

مقدسااااتها تصاااا ر
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حقاااوة النااااس اااح ذرا اا

تنفاااة لاااد اى سااانفوية لصاااخية انتقامياااة

ىمارسااااح احلاااار ة الدمويااااة لمنيااااات ا بتيااااا
تاام احلرمااات املقدسااات
املاااا

اإللاااادامات ال املااااة

هياا الناااس ت اانينه ماان أجاا الساانفة

ال ا ا ر مااان بااادر بر اااا ماااا جاااره لنااايه نتيجاااة لاااد انه لناااا

الرساااالة الرساااالي

لماااد ا ده قتا ا

احلاارة كومّااار باان ياساار أم الااهل

ااارل

اااحابة رساااو او 

بغاار حاارة كحجاار باان لاادق باان حااا

الفااا ي لماار باان احلمااِّ ارألالااي ل اارين موهمااا قااد قااا ىقيااهل الخصاارل
املشاااهور احلسااان الخصااارق

موا ياااة( ) َّ[ :ربااال خصاااال كُااان يف معاوياااة :

لااااو م ْكاااان ئياااار إال واحااااد لكانااااأ موبقااااة  :إنتااا ال علاااان هااااو األمااااة
بالسااايإ حتااان َّخاااو األمااار مااان ا ا مءاااور وئاااي ت بقاياااا الصاااحابة وَذَوو
الفرااايلة مح واناااتعالئر بعاااد ابُااار ناااك ار رااا ار يلاااَ

ا ريااار ويرااارا

بال ُاااب مح وادعااال ايااادار و،ااد ،ااال رنااول اهلل ( :الولااد للفاارال وللعاااهر
ا ُاار) و،تلاار حُاارار وَّ ااحاا حُ ارو مح ئيااا ويااال لاار ماان حُاار وَّ ااحاا
حُا ارو مح وياااا وياااال لااار مااان حُااار وَّ اااحاا حُااار]
حرباااهل لناااا الرساااالة الرساااالي
أحكاااام الااادين الااا

مفاساااد موا ياااة

كا ا رل جاااداب حتاااا أناااهل كاااات يسا ا

يومااا بهاااا أمااار املاااربمن

سااايّد الو اااي

لااان
سااارتهل

الشاااااريفة ىيَومَاااااد ده الفتهاااااا بخدلاااااة تناااااِّ ااااا الو ّاااااالوت املرتألقاااااة
أحا ياا

ينساااخو ا ده رسااو او  أم اااا أباااي رياارل لكرماااة

باان جناادة كوااب ا حخااار اليهااو ق

ااب باان منخااهل بااي الاادارق ماان

النصااااره لمااار بااان الوااااص املغااارل بااان غاااوخة بر اا
 - 1الكام

ااارل

التاري  /بن ا ر  /و 8ص 134تاري ا م

لااايا حصاا

املنوو /لنف ق /و 1ص313

غرب نه الخالبة  /بن أباي احلدياد املوتأللاي  /و 3ص . 333يناابي املاو ل لنقناد ُق احلنفاي و3
ص. 33
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ا جتماليااة القااي اإلسااالمية ا حكااام الشاارلية

تغااير لنكاا ر ماان املوااا

لصاار الد لااة ا مويااة كمااا أت موا يااة باان أبااي ساافيات قااد اختااي لااهل بفانااة
مااان ألااادا الااادين كومااار بااان الوااااص ُياااا بااان أبياااهل أم ا ماااا كاااات
يسااااتو

بالنصاااااره أي اااااب لنااااا املااااربمن

ا راىااهل حياا
الااد ا

الاااايين

ير اااايوت حلكمااااهل

جواا ماان بفانتااهل كاتخااهل ساارجوت الر مااي املواار

وخيخااهل اباان أ ااا النصااراني الاايق اسااتومنهل موا يااة

الااارمحن بااان الاااد بااان الولياااد املنااااىن لولااادو يألياااد مااان بوااادو
غاااالرو ا

ساا لخااد
الشاااام

فا ا مااان نصااااره تغناااب الااايق أرا مناااهل موا ياااة أتر يهجاااو

ا نصااااار ت أك اااار
يااااو غاااار ل

بارخاا

كااااانوا أ ااااحاة لنااااي باااان أبااااي والااااب 

ار ل د اساااتيدمها لتحقياااِّ أ داىاااهل املنا اااة ل ساااالم

ا ملااا لااا بواادو (يأليااد) لنااا الد لااة أكم ا ساارتهل حي ا

اغااتهر ب نااهل كمااا

كتاااة ا باااني( ) [ :ي يااد باان معاويااة َّول مَاانُ نَاان املالهاال يف ا نااالم
ماان افلفاااذ مح واو ،امل،ااُ

وشاارا افماار مح وكاااي يُااادم

مح وَّف اار الفتاا

علي ااااا ناااارجوي الُصاااارانل مااااوال واألخ اا ا (الُصاااارانل) وكاااااي يمْياااار
نااب خاثر ئيقيت عُد مح ئيعلل علير ويصلر مح ئُ،ا يومار
ياااا للرجاااال ملضلاااوم برااااعتر * باااَ ن مكاااة نااااال األهااا والُفااار
ئمعرتْاار َّرحييااة مح ئاار،س حتاان نااقل مح ثاات ،ااال  :اخلعااوا علياار خلع ا را ي،يااب
ئي ااا حتاان ال ياار ،مُاار شاالذ مح ئ رحااأ علياار الملياااا وا َاااا وامل ااار
واف حتن اا ئي ا] .
ىقاااام يألياااد بااان موا ياااة

السااانة ا

ه مااان حاكميتاااهل با ا ل

جرااااة

التاااااري بقفاا ا الفريااااِّ لاااان سااااخه رسااااو او  رجمانتااااهل ساااايد

 - 1كتاة ا باني  /أبو الفرو ا

فهاني  /و . 4ص741

أ خار نخيهل بن احلجاو نسخهل .
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غااخاة أ اا ا ناااة احلساا
ليالاااهل أ اااحابهل

بااان لنااي  حصاااارو مناا املاااا لنااهل لااان
يخااااي يألياااد املنااااىِّ

دوا ا لاااهل ياااار د القتا ا دذا

الفاساااِّ الفااااجر السااافيهل الفابياااة ا اااا ني قاااد أباااا مخايوتاااهل انتهاااا
احلااااا أت قااااام لشاااارات ل

اا ا جااااي

املقاااااتن

املنااااىِّ الفاساااِّ الفااااجر لخياااد او بااان ُياااا

يأليااااد

أغاااخا هل كومااار بااان ساااود

مشااار بااان ذق ا وغااان ل ااارين بقتااا اإلماااام احلسااا
ا وفااااا
ا وفاااا
 3اااا

 ليالاااهل مااان

الشااااخاة قتااا أ ااااحابهل حاااارة اريااااام لنااااا النسااااا
سااانب أماااوا

ساااخيه

ماااا ده ذلااام

باااااقي

اقواااة كاااربال سااانة

جوااا ا موياااوت ياااوم الواغااار مااان ااارم احلااارام لياااداب لنفااارب

السااار ر قتا ا سا ايّد الشاااهدا  جوناااوا
يااوم نصاار تفاار

اااومهل سااانة لنفااارب بالتخاااارو

قااد سااار يأليااد لنااا ساارل أبيااهل جاادو لكنااهل كشااغ لاان

نواياااو أك اار بشااك
احلاااورا

ااااح دماااارل

ااريل حياا

اوااب اإلمااام ُياان الواباادين ُينااب

قصااارو بالشاااام بقولاااهل ( :ا ماااد هلل الاااو َّكاااوا َّحااادوثتكت )
ماااد  اااو بدلاااة أحد اااة

وناااا أت ماااا جاااا باااهل جااادك

اقاا

اااا

حتا أنهل كات يستشهد ب بيات ابن الألبوره ىيقو :
جا

لوخح اغ باملنم ىال

حي نأل

السااانة ال انياااة مااان حكماااهل اساااتخاب يألياااد املديناااة املناااورل
احلاارل املشااهورل ال ااة أيااام نااو و حياا
التاااابو

سااانب ا ماااوا

رسااااو او 
أسااتار الكوخااة
املقدسااات

اقواااة

تاام ا لااران قتاا الصااحابة

ىوا ا بهاااا كا ا املرماااات التاااده لناااا قا ا

الساااانة ال ال اااااة

اااارة الكوخاااااة باااااملنجنيِّ حااااارة

تاام حرمتهااا ىواا مااا ىو ا

اايو ا اارأل الو يمااة لنااا

تاام ا لااران ساافم الاادما

ا باوياا تاا تي

باااد اى لد انياااة دحلا ياااة حيا ا

نشاار الخااد

يكااان ياااربمن بااااو توااااه

بالااادين
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د ده موا اانة نهاا أبيااهل موا يااة
اإلسااالمي لاايا لمَاا َ
حاااار

مسااااار ا

هااااا قماا ا رجا ااااا ماااان أجاا ا

ا ا نيااة لكااي تخقااا الساااحة اا م ان
ا ماااة بياااد ااارب

تغااير موااا

الرجاااا

أم اااا

ت مناااُ

ا مااة

قيااااِّ أ ااااداىه

بالتااالي ىاادت حاكميااة

تااارب ر لناااا الواقاا الاااديع السياساااي

ا جتمااااالي ا قتصااااا ق ا مااااع  ..لنااااا الكاا ا ر ماااان أبنااااا ا مااااة
ت النااااس

بشاااك سااان

ساااخاة تنفاااة يصاااخحوا لناااا يااان مناااوكه

حتاااا لاااو كاااات ذلااام لااان بااار قنالاااة دااااات ىنشااا ت
ممارسااات تواا

أ ساااا اهتمااا

اقواا با لاان جااو تناق ااات انفواليااة ت هاار لناايه كااالفرب

احلاااألت الر اااا السااايه الفياااب ارخا ا

ماااا ده ذلااام

لكااان ما ا

ااايا ىااادت ااايو ا ىكاااار ا ور حاااات املسااانكيات املوا ياااة لنااادين أبناااا و
ت ااااي مرحنتهااااا الألمنيااااة حتااااا ياا ا تي مَاااان يقو ااااها كلنوياا ااب أ جأل ياا ااب ت
ا سااااس فاااوت

ا ماااة لاااو لناااد خاااة مااانه

لنااايه الساااالم مااان تاااخوه مااان املاااربمن
غاااا اب يهتااادق باااهل النااااس

ااا أ ماااة أ ااا الخياااح

املينصا ا

الااايين يكوناااوا منااااراب

كا ا ُماااات مكاااات نها ا الصااارا املساااتقي

الاايق لاان وريقااهل يواا الناااس ده اار الاادنيا اا اارل
فوتاااااب
اإلسااالمي ا

مااا ام ا ساااس

ا مااااة ىاااادت السااااخ املتوااااد ل املتنااااا رل املرتاااادل لاااان الواقاااا
ااي ت ااي

أمر ااا ده ال ااوغ السااقو

رتهااا ا رتدا يااة

رااا ذر تهااا حتااا ينتهااي

لكاان تخقااا ااا ل ااار

الساااخات لكنهاااا تنشاااه لنوماا حاا

ياا تي ترىهاااا مو

ا ور حاااااات املسااااانكيات املنحرىاااااة

اليااا توااي

مراحاا

هاااا أ تَورنَاااِّ ااايو

أذ اااااات ا جياااااا ليقتااااادق بهاااااا

يسااانم ربهاااا يجَاااد لهاااد ا مَااان ناُلتاااهل نفساااهل لناااا متابواااة الشااايفات
ىو ا الشاار ر ليااتال
ااال

ذلاام م ا مااا يتصااغ بااهل ماان خ ا

بهاايا تخقااا اهتموااات توااي

سااريرل ا اارا

حالااة ا نقسااام النااألا

الصاارا
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دواااااار املي خياااااة الفا فياااااة الفخقياااااة السااااانفوية احلااااااك

الااااادا ني

املكاااوم ده أت يا ا تي الفااارو اراااالص لناااا ياااد املهااادق املولاااو لجا ا
او ىرجاااهل

الفاسااادل لااا التااا ري ترلاااا ااايو ال اااا رل

اااا أت الاااد

ا جتماليااااة السياسااااية املنحرىااااة
متفاااورل تتناساااب ما ا تااار
املنااااىق

ا مااااة تغااااييها تنوشااااها بوسااااا

مااارحنته

املرتااادين كاناااح

اااي نتااااو أىواااا ال اااال

الا ا

الوقاااح نفساااهل تخحا ا

لااان اااارو لت اااني

الشااوب لاان مالح ااة ا راىااهل ىسااا و تناق اااتهل إلغااغالهل لمّااا يمكاان أت
ياااد ر

نااادو مااان ر

املياااارو

مياااة

أىواااا ا ااااو م اااا

احلااااك

قتياااة ت احلكوماااات ال املاااة

لكااان تخقاااا ااايو

تاااربمن

باااالفرة الونمياااة الصاااحية الشااارلية ت ىاقاااد الشاااي

ترياااد املوا اااة
يوفياااهل بالتخار اااا

ذات وخيواااة مري اااة لد انياااة ىتكاااوت ىاقااادل ااايا الواااالو د أنهاااا تخحا ا
لاااان سااااا

لت جياااا

اااايو الصاااارالات الدا نيااااة امتصاااااص ب ااااب

ا مااا ر ا ملوار ااة ااا بالقاادر املمكاان كااات ماان أ اا تناام الوسااا

ااي

دداااا لاااد مشااااو ااا يخااايل ااا لناااا أقااا التقاااا ير دكاااراو النااااس
لالغااااااو

لمنيااااات الغااااأل ا مااااوق القخنااااي

اربتااااهل كمااااا ىونااااوا

ا ااااا ني ىقااااد اسااااتيدموا لنااااوات (الفتااااوب) اسااااتغنوو أسااااو اسااااتغال
إلغاااغا الشاااوب لااان مفاساااد احلااااك الدا نياااة ن اماااهل الفاساااد مخهاااة
ارجيااة توناان ىيهااا لاان بنااا

كاا رل لابيااب الناااس دليهااا كاايا لااوته

ده اإلساااالم لناااا حَاااد ُلمهااا لتتوحاااد ا ماااة
تنشااغ لاان الصاارا الاادا ني
توااااه اااا يت ااامن ا مااار بااااملور

حاا

أنااهل

ااارالها اااو اراااارو

يقصااد ىيهااا الاادلول ده او

النهاااي لااان املنكااار د اااالب الشاااووة

اساااتوا ل حريتهاااا كرامتهاااا تصاااحيل مساااار توجههاااا الاااديع ا

القاااي

باااا كانااااح الاااادلول ده الساااانفات ا مااااوق سااااتوخا الشااااووة نهااااب
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راتهاااا توساااي حاااد

املمنكاااة ا موياااة الاااتينص مااان ال اااغه الشاااو

الااادا ني بدرساااا النااااس ده اااارو احلاااد
ا ا نيااااة الخد يااااة الااا

إلغاااخا برا اااأل ا ماااوي

قامااااح لنااااا الغااااأل

الوااااد ات النهااااب

ال نااا

السااانب التسااانه باااالقهر الغنخاااة احليناااة  ...دخل
يتحقاااِّ النصااار ىااادنه يااا توت بالغناااا
أوفااا قااد قوااوا

حينماااا يااات الغاااأل

يكاااوت

ا ساار ولخقااح لناايه قااوان

ااامنها رجاااا

الاارة الوخو يااة (دمااا

لخيااد) ىااِّ ن ااام اايو املمنكااة يتصاارىوت بهاا ماان
غااارلية دنساااانية تونيمياااة تربوياااة حينتا ايء يااات د

نساااا

ت مرالااال

اااا

ااارب

ااوابه

ده الاااخال

ليشاااكنوا أغاااخهل ماااا يكاااوت حبا ااانة لفاير ساااات ميكر باااات مودياااة تنقااا
اربهاااا الفاغااانة قيمهاااا املنحرىاااة مفاساااد ا املتنولاااة قاىتهاااا امليتنفاااة
أحقا اااا لناااا أماااة اإلساااالم الااا
ساانخح ممتنكاااته
الوفااا

ىااِّ

أسااا ت موااامنته

التقيااي

اىاا قوميااة وخقيااة بر ااا ممااا أحاادا انفالتاا با ا ااح با

ال اااخه ا جتماااالي

بوجاااو

رتموناااا لاااا ات ألااارا

بشاااك كا ا ر ىدناااهل حتما ااب تت

ااارب

قاااي بريخاااة لااان اقاا املسااانم

يكتساااخوو مااان اقااا ا ماااوي
يونااِّ

اسااااقته

اسااتوخدته ماا نسااا ه

جااار ته لااان حاااريته

املتمساااك

ت اااا

اا
ده ماااا

بقاااي ا ا نياااة موتقاااداتها ماااا

أذ ااانه لاان اإلسااالم رمااوُو بتغييااة أمويااة

ماان ااال ذلاام

كنااهل ماا تاا رات الساانفة احلاكمااة تتغنغاا املوتقاادات الفاساادل لتيااتنه ماا
املوتقاادات اإلسااالمية لتنشاا

رتمونااا مخااا

قااي

لااا ات جينااة ختاارو

لنااااا حبصااااينة مشااااو ة يكااااوت نتاجهااااا توااااد الفاااارة الوقديااااة احلركااااات
السياساااااااية التكاااااااتالت الفخقياااااااة ا جتمالياااااااة ده لشااااااارات الفااااااارة
الن رياااات الااا
التجسااي

تقاااو بالتناسااا

احلناااو

ا ااا

التفاااويإ اإلرجاااا

التشااخيهل الد ريااة الألندقااة الغنااو تقاادين مااا لااين قاادّس
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ماااا اااو مقااادّس ماااا ده ذلااام مااان ُر الشاااخهات التشاااكيكات

تاااو

الفواااوت بر اااا كماااا تتواااد الن رياااات السياساااية
ا سااااتخدا
منا

احللكاا ده ن رياااة

أت احلاااااك مم اااا او

أر ااااهل ىااااال جمااااِّ حااااد مناُلتااااهل

ااااتهل حتااااا لااااو كااااات تاملااااا

ده ن ااااام املنكيااااة الورا يااااة ا مويااااة
ده ن اااام الشاااوره القا ااار

املااا وذل لااان ن ااا القيا ااارل ا كاسااارل

بفخيوتااهل مخاادأب حااد اب الفاسااد تفخيق ااب الاايق ااو راار
تفخيقا ااب لناااا أرن الواقا ا

ااد لااهل

لااوه

يا ا ا ن ماااة الرجوياااة املساااتخدل مناااي ياااوم

الساااااقيفة ماااااا تخوهاااااا التماااااد منهاجهاااااا كالد لاااااة ا موياااااة الوخاساااااية
أمااااا ا انااااب ا قتصااااا ق التفااااا ت الفخقااااي ىنجااااد وخقااااة

الو مانيااااة

أبنيااااا الساااانفة الاااايين يربمنااااوت حبقهاا ا الالمتنااااا ي باملنكيااااة
حاااد حقاااب لنااايه

أماااوا

دااااد ت

ىاااال يااارب ت حاااِّ او الفقااارا باا يساااووت

جا ااادين ده ىااارن ال ااارا ب متصااااص ماااا النااااس دىقاااار
ا ماااوا
كلا ا

ب بيااانه

با ا

تكاااوت

أتخااااله الااايين باااالوا يااانه حللكاااامه

ااايا الفوا ا الشاااني د أنها ا يشااايووا أت ااايو ا ماااوا
اان أمنااا لنيهااا ىااال نفاار ىيهااا كيفمااا نشااا

قاااول د بااااو الوناااي الو اااي

يخقااا الفقاار

بااارب

اااي و توااااه
حااو لااهل

يشاااكو أمااارو ده او توااااه مااان جاا

اىاا ها ا لناااا النااااس بكا ا

قاحاااة بينماااا النااااس يونماااوت ماااا دااارق

قصااور احللكااام (ارنفااا ) ا ماارا ماان النااهو اهااوت اإلساارا
الوفاااا الكااا ر لرلاياااا

ااارب

لنشاااورا

املغااان

التخاايير

الراقصاااات مااان ياااد

لناايه الساار ر ب لواااة بهنوانيااة نكااات م ااحكة بر ااا ...كمااا
وخقاااة املااار م

املست اااوف

ااد

الااايين شاااوت املفالخاااة حبقاااوقه املشااار لة

شاااية أت يتهماااوا باملوار اااة التاااتمر ىيااارب ق بهااا احلاااا ده الاااتهجر أ
احلااااخن أ القتااا ىيصااا

ت لنااااا ال نااا

يكختااااوت ذلاااام

أنفسااااه ده

املقدس الغريفي 24 ...................................................................................
حاا

ياا تيه الفااارو الفخقاااة ال ال اااة اااي الفخقاااة املربمناااة املتوسااافة لكنهاااا

ااغرل توتمااد اإلسااالم ااا منهجاا با
ا الواجااااب
يكفاااي ااايا
كااات ماان

سااتور با ىتاارب ق مااا لنيهااا ماان حقااوة

قيااااِّ مخاااادأ التكاىاا ا ا جتمااااالي حبسااااب قاااادرتها
يا ا النااااس ىيخقاااا النااااس

لااايا

تفاااا ت وخقاااي كاااخر

نااة أسااخاة دىقااار ا مااة ااو حصااار ا لكااي تسااتجيب ده درا ل
مااان املسااانم

ال اااا رين

حكَّامهاااا الفغاااال لتيااارو موهاا ده قتاااا املوار اا

ده باااأل باااال الكفااار أي ااا با بالتخاااار أنهاااا ساااينة سااااُاقه

دنواااار

احليااال ا قتصااا ية لنمقاااتن

ماان ااال الساايفرل لنااا ا را ااي الشاسااوة

الوااااامرل ا سااااتفا ل ماااان راتهااااا ساااانب ا مااااوا
ااادم با

جوناااه
املساااتفيد ا
املقااااتن

ساااا

اساااااقاة الخشاااار

متواااة ياااد با لامناااة جناااو با غاااروة

اقا ا ا مااار اااو احلااااك
لااايا اااد بالخياااة النااااس

لكااان

ُبانيتاااهل الفا ا ا يقسا ا با ا

رتمواتناااا منتفاااة حاااو احلااااك

دت

كااااات وابياااااب ىيتأللفااااوا دليااااهل لااااو ب ناااا اا اااارين كالوغاااااية ب قربااااا ه
أ اااادقا ه

لنمااااا ه لتصااااور اااارب

أت احلاااااك

اراااار ا مااااات ا سااااتقرار لينومااااوا
املاااربمن

الواااد

تنااااهل لااااو لنااااا حساااااة تناا ا

أماااا ا اناااب الاااديع لاااده الكاا ر مااان الوخياااد اإلماااا

لصاار الد لااة ا مويااة ىهااو
القناااب

ااااو مصاااادر الاااارُة

ااويغ جااداب نااهل مااا جااا باااإلكراو

تستسااايغهل القناااوة الوقاااو

لااايا كاناااح التفخيقاااات

جهاااة ا حكاااام الدينياااة د ااااىة ده ا ساااار املواااار
بساايفة جااداب ممااا يوااد ختنف ااب

لااا

املورىااة

اااويفة

الدينياااة لناااا أماااور

اايا مااا لااا ده حصااو الاار ل

أ املشااااااك الدا نياااااة أ الفساااااا أ ساااااهولة الت اااااني
مونوماااات ااارب

ينفخاا

التجهياااا لقناااااة

النااااس لااان اإلساااالم الصاااحيل نهااا تنقاااوا اإلساااالم

ا مااوق تربااوا لنيااهل ىااال يورىااوا غاايتاب لاان أ ليااا او الصاااحل

لاان أ مااة
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ا اااده مماااا جوناااه ينيرواااوا
الصااااااحل
نيااد

ارباااة أ ماااة أ ا ا الخياااح لنااايه الساااالم

بشاااااتا الوساااااا

لنااا أنه ا مساانموت

يخاااااالوت ىقاااااد اساااااتيدموا ااااارب
ا ماان قوميااات ألجميااة غااتا

ماااان اإلسااااالم غاااايتاب ىاسااااتيدمو
ففااااات

يفقهااوت

ملااااترة الساااانفات الشاااايفانية لتنفيااااي
ىكانااااح الفتوحااااات توتمااااد

ااااد اإلسااااالم منهجااااهل الوااااا

اإلساااالم الكماااي لاااين الناااولي

اإلساااالم ا امشاااي السااافحي لاااين

ا اااو رق الاااخال ساااوة أرا ااايها

راتهاااا لاااين لاااول سااااكنيها حقيقاااة

ده اإلسااااالم اإلاااااات الااااو
اااتال السااان

ا

با ا

الصااااا ة لنحااااِّ الوااااد

ا قاااوام ا ما ا

لاااايا حصااا

مماااا نقا ا قيما ااب ألراىا ااب لاااا ات

نفسااايات وخاااا

تنفاااة متنوناااة أ ااارت لناااا الواقااا ا جتماااالي لاااده

نهاااا

لناااا

املسااانم

لدالااااة اجتماليااااة
املفااااا ي

تخناااا الفتوحاااات لناااا اقااا لنماااي ر ااا

لنااااا دسااااالم أ ااااي ىتشااااو ح احلقااااا ِّ ُيفَااااح

ا تنفااااح القااااي

أ ااااخحح الن اااارل املا يااااة وابيااااة اإلنسااااات

بنيماااة ما ياااة لاااين ماااا را ذلااام مفنوبا ااب كتوناااي املسااارب ليات الشااارلية
القيااااة القااااي ا جتماليااااة

ا
انااتو

كاااايا تاااار ه الواقاااا ا جتمااااالي

الواقاا املااا ق استوا ااوا بالفو ااا لاان الن ااام

الفتوحااااات أ ااااداىها رسااا

تقاان

حركااة

اروااااة وريااااِّ مسااااتقخنية بنا هااااا ىصااااار

الوخيااد اإلمااا أبنااا الد لااة تتصاار

ىاايه كيفمااا تشااا

بالخاا با مااا ونااه

قنخنااة موقوتااة لتحفااي كرامااة أبنااا الخنااد ا حاارار أ ات لقماا الشااووة
ماااااا ل إلغاااااالة جاناااااب الرذيناااااة ا
صو اا ا با الوخيااااد
أساايا

يخااااالوت حااااد بقاااادر مااااا ينتألمااااوت لتنفيااااي مفالااااب

ماان احلكااام ىيكونااوا يااد

بااااالنقص ال ناااا

اااااال ارنقاااااي

ت الغرياااااب

ال اااربة

نهاا بالخاا با مااا يشااور ت

احلقااااارل ىيستوي ااااوت لاااان ذلاااام بدغااااخا برا ااااأل
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الغ ااخية ماان ااال القماا
تنساااااا
ساااارقته

ا نتقااام جاا غاافا

يففااا ا ب اااااخها نتيجاااااة أسااااار
اسااااتحال نسااااا ه كدمااااا

اجتمااااالي جاا ا

اساااااتوخا

دذ

ااا ا

جااااوارق ىينشاااا لاااايلم اقاااا

مااااألرق يتواىااااِّ أ القيااااات تفنوااااات حكااااام الد لااااة

ا مويااااة سياسااااته الدمويااااة ألااااراىه
ا

ااد ر

احلاقاادل الاا

أحقااااا

ا ا نيااااة

تال الفو وق أ ر أي اب لنا النسات الوربي الفصيل .

اااايا
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املعارضة للسل اي ا اار
مقابااا ماااا يفوناااهل ا موياااوت أم اااا
مااان حجاااة و توااااه تم ااا

اااد أت ا رن

اقوااا با درا تاااهل لناااا أر اااهل

ااايا التم يااا

ينفخاااِّ حقيقاااة د لناااا جهاااة لاملاااة لا لاااة تقياااة واااا رل
املتكامااا

ختناااوا

ااايا الو اااغ

يتصاااغ باااهل قفوااااب د أ ماااة أ ااا الخياااح  كماااا اااو اباااح

باااالنص الوجااادات ىها ا حف اااة الااادين محاتاااهل الناااور الااايق يست اااي
باااهل املربمناااوت احلجاااة الخالغاااة لناااا ارناااِّ أ
النيخااااة املربمنااااة الصاااااحلة حااااو
ي ااي ت لاانه موااا
املفنااااااوة

وااا

يسااااتفيد ت ماااان

اإلسااالم ا

ااي

تااارتخه بساااالو
الفالاااة
)

 ىقاااد لااار

تااااااري اإلساااااالم باحلركاااااة النشاااااا الااااادا
ا

ا ساااتخدا

ك مكات

تالحقه
لااايا

أجهاااألل احلكا ا
تراقب حركاته

اااار اهتمااا يواااي

التنااااىر ا جتماااالي حيااا
أتخااااله

ا ما ااب مااان

ت تااار

اهتما ا اإلساااالمي

خت ااا إلرا تهااا بااا توقاااد الاااو

ماااة احلاااِّ الواااد املوصاااوم
ااارا

ااااايا

ا جتماليااااااة السياسااااااية

ا قتصاااا ية ماااا ده ذلااام ىنشا ا ت وخقاااة متمياااألل
ال نااا

درغااااا

يتورىااوت لنااا الواقاا الشاارلي

الوخااااااا ات املوااااااامالت الاااااان
ا اااور

لااايا اااد التفاااا

لااان (الشااايوة

مقا ماااااة الفغياااااات

ااايا ا مااار كاناااح السااانفات
مكانه أغد املراقخة.

حالاااة التنااااىر الفكااارق التنااااىر الاااو ي
كاااات أ ااا الخياااح لنااايه الساااالم يو اااوت
أ

اااو

ب ااارس قااااو بوااادم الركاااوت
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ده ال اااامل

التجناااب مااان دلاااانته

لنااااا اإل اااا
الرساااالي

الواااي

كااانفه

ذلااام دلاناااة

ت

الوااااد ات بالتااااالي بكياااانه ماااان الق ااااا لنااااا الرسااااالة
ااايا

داااوُ قفوا ااب ب ااار رل الااادين الوقا ا القفواااي ىقاااد

ر ه أبااو بصاار لاان اإلمااام الخاااقر  ىقااا ( ) :ساا لح أبااا جوفاار  لاان
ىقااا لااي  :يااا َّبااا المااد ال وال مااد ،لاات إي َّحاادهت ال يصاايب ماان

ألمااا

دنياهت شيئا إال َّ ابوا من ديُر ممللر .
لاان لنااي باان أبااي محااألل قااا ( :)3كاااي لاال

اادي ماان كُتااااك بااق

َّميااة ئقااال لاال :انااتمذي لاال عاان َّباال عَااد اهلل  ئانااتمذنأ لاار علياار ئاامذي
لاار ئلمااا َّي دخ ا ن الَّت وجل ا

ثاات ،ااال :جعلااأ ئااداك إناال كُااأ يف ديااواي

هاا الذ القااوم ئم ااَأ ماان دنياااهت ماااال كاامل ا وَّ مرااأ يف م الَاار ئقااال
َّبااو عَااد اهلل  :لااوال َّي بااق َّميااة وجاادوا ماان يكتااب اات و َاان اات
الف الذ ويقاْ ا عااُ ت و يء ا د

اااعت ت ملااا ناالَونا حقُااا ولااو ْاارك ت الُااا

ومااا يف َّياادي ت مااا وجاادوا شاايئا إال مااا و،اال يف َّياادي تمح ،ااال :ئقااال الفتاان:
جعلااأ ئااداك ئ ا لاال اار مُاار ،ااال  :إي ،لااأ ل ا
،اااال لااار  :ئااااخر مااان

ْفع ا

،ااال َّ :ئع ا مح

يااال ماااا اكتساااَأ يف دياااوان ت ئمااان عرئاااأ ماااُ ت

رددت عليااار مالااار ومااان م ْعااار

ْصاااد،أ بااار وَّناااا َّضااامن لاا

علااان اهلل

ع وج ا ُة.
باا ا حتااااا
قا اايهل لااو كااات

1

 -ىاااار

أماااار الق ااااا

دااااوُ الرجااااو ده الساااانفات ال ااااا

أماار حااِّ لااد كمااا ااو مونااوم لاان أ ا بيااح النخااول

الكااااا لنشااااي الكناااايع و1ص/ 14باااااة لمااا الساااانفات جااااوا أل

/حاااادي

رق . 1
 - 3ىر

الكا لنشي الكنيع و 1ص 13باة لم السنفات جوا أل

حدي

رق . 1
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كماااا

مقخولاااة لمااار بااان حن ناااة( ) [ :قاااا :

نااملأ َّبااا عَااد اهلل  عاان رجلاا

ماان َّ ااحابُا بيُ مااا مُااعااة يف دياان

واا

ااانوات او لنااايه أ

َّو مااا ات ئتحاكمااااا إل الساااال اي َّو إل القرااااا َّحيااا ذلااا ، :ااااال :ماااان
حتااااكت إلاااي ت يف حاا َّو باااا ئ مناااا حتااااكت إل ال اااا وت .وماااا حيكااات لااارمح
ئ منااا يمخااو نااحتا واي كاااي حقااا ثابتااا لاار .ألناار َّخااو اكاات ال ااا وتمح ومااا
َّمااار اهلل َّي يكفااار بااارمح ،اااال ْعاااال ((يريااادوي َّي يتحااااكموا إل ال اااا وت
و،اااد َّماااروا َّي يكفاااروا بااار )) مح ،لاااأ  :ئكياااإ يصاااُعاي ،اااال يُضاااراي مااان
كااااي ماااُكتمح ااان رو ،حاااديملُا ونضااار يف حاللُاااا وحرامُاااا وعااار

َّحكامُاااا

ئل ضااوا باار حكمااا ئااانل ،ااد جعلتاار حاكمااا ئاا ذا حكاات اكمُااا .ئلاات يقَاا
مُاار ئ منااا انااتعإ اكاات اهلل وعليُااا رد .والااراد عليُااا راد علاان اهلل .وهااو
علن حد الءرك باهلل ] .
قياا لااهل ([ : )3إنِّاال رجاا خيااا

حكااي أنااهل ساات بوااإ ا كااابر

َّخااايل للسااال اي ثيابااار مح ئ ا ا ْرانااال داخا االر باااول
املع

ن يَيع
ت مَ ُ

يف َّعوانااار مح ئقاااال لااار :

ا بر وافيو مح وَّما َّنأ ئمن الضلمة َّنفس ت].

كااايا كاناااح حركاااة املوار اااة الشاااريفة لا ا التا ا ري
انحوناااهل غااارلية لنوما ا

يربمناااوت بالسااانفات ال اااا

حساااة احلااِّ الوااد باا ياا مر و باااملور
مااااا جااااد ا ده ذلاااام سااااخيال ىهاا ا

ماااا ُالاااح
يجامنوناااهل لناااا

ينهااوو لاان املنكاار ينصااحوو
جهااااا متوا اا ا

ت احلكومااااات

املتواقخااااة دت تغاااارت ىيهااااا الوجااااوو الونااااا ين د أت وخالهااااا احاااادل
توريااا
راتااهل

احلكااا

الفساااا

اربااة مَاان

 - 1الوسا /حدي

ا ساااتخدا

اساااتوخا الشاااوب بأليقاااهل نهاااب

ين ااوق ااح لااوا احلاااك

باة من أبواة

فات القا ي /حدي

ااح غااوار دذا
كتاة الق ا .

 - 2كتاة املكاسب لنشي ا نصارق و ص  17املس لة ال ال ة من القس ال اني.

تكاان
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موااي ى نااح

اادق حتااا سااا واااب احلاااك الناااجل لنااد الشااووة بهاايو

الصااافات د ااااىة ده دااااانه ب ناااهل باااد أت يكاااوت احلااااك ممااان يسااار لناااا
ماانه رمااوُ أ اا الساانة ا مالااة كاا ت احللكاا أ ااخل حقاا با ا اا با بهاا
يقخااا التغاااير التخااادي

مور ا ااب

لااايا ىكماااا كاناااح الفنتاااة

الساااقيفة

بواااد ىاااال رساااو او  قاااد لَّااادت ا ا حاكما ااب مااان بااار مشاااورل
ر يااااة مااا رىااااإ لمااااوم الصااااحابة أ ااا الخيااااح لناااايه السااااالم اااايو
احلاكميااة د أت أتخاااله قااد التاا
احلاكمياااة

احلكااا
غاااوره

ا اايو الفنتااة ا نقااالة لمااالب مشاار لاب

كااايا كاااات احلاااا

احلااااك ال ااااني ال الااا

ر اااا النااااس كااايلم املنااام الو اااون لند لاااة ا موياااة كااايا

الوخاسااية الو مانيااة ىهاا

يواااب لنااا ااه احااد منهجيااة لماا مونومااة

أياااااديولوجيتها تفخيقاتهاااااا

دياااااد أتخالهاااااا موار اااااتها وااااارة

التوامااا موهااا كماااا اااو اباااح موناااوم قفوااا با
املسنم

باااال

.

الكتاااب املوتمااادل لناااد
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التقية انلوا حركل للتعلس من الضام
الوقاااح الااايق انااا أ ااا الخياااح  غااايوته مااان الركاااوت ده
اسااااتنا اب ده ا ماااار اإل ااااي كااااات بااااد أت يخَينااااوا اا ا املياااارو

ال ااااامل

املساااااتخدين لمال هااا ا مااااان

الشااااارلي لناااااتينص مااااان تنااا ا الساااااالو

ا واساااين احلاقااادين الااايين كاااانوا يتتخواااوت الشااايوة
ركااااته

ساااكناته

لالقااااته

ألماااا

ينقناااوت ذلا ام ده السااانفات

أجهألتاااهل ا منياااة القموياااة ليمارساااوا ال اااغه لنااايه
الصاااانب مصاااا رل حقااااوقه

القتااا
اااادم

ر اااا

أماااوا

حرقهااااا باااار ذلاااام مااااا
لاااايا أ

الركااااوت دليااااهل

ير اااايوا إلرا ل ال ااااا

ااااا أ اا ا الخيااااح  أتخاااااله أت يمارسااااوا

ااااخحح ال قاىااااة الشاااايوية

ا اااحة املواااا

ا

ااادا

احلاااخن الاااتهجر

املنقولااااة بااار املنقولااااة

الوم ا بالتقيااة أق اختاااذ مااا يقااي ماان غاار الوااد
ى

لرا ها ا

ت نفاااة أ ر ا با بالخاو ا

املوار ااااة املقا مااااة التقيااااة ذات وخيوااااة

لكا ا حا ا لر

ممااان يقااارأ باااولي ينفاااِّ

الواااا

بصااادة لكونهاااا مسااانكية تواااارن ا ن ماااة الفابوتياااة املساااتخدل
الا ا

ماااواقفه

الواااا

كاااات منهاااا احلكا ا ا ماااوق الو اااون كااايا الوخاساااي أم ا ماااا

اايا ا ساانوة احلركااي لنشاايوة منااي

تهاا

ده يومنااا اايا دنمااا تسااتند

مشااار لية لمناااها ده الكتااااة السااانة الوقا ا
ااي باايلم تااداى لاان احلقااوة الوامااة ارا ااة
املصااا ب الاا

كانااح توانيهااا املوار ااة

ا ادق أ ا ا الخياااح 
رباا كاا املصااالب

ممارسااة حرياتهااا بنااا لالقاتهااا
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متابوااة حقوقهااا ا تصااا بقا تهااا دقامااة غااوا ر ا د أنهااا كانااح تساانم
بالخاااااب

مسااااارتها حركتهاااااا ورقاااا با لنياااااالص مااااان غاااار ر الساااااالو

املساااتخدين أتخااااله أ التيفياااغ مااان غااادل تنمهاا
ممارسااة املخاادأ القرلنااي
لقال ياااة لتجناااب

لاااد انه مااان اااال

ااو التقيااة الاايق ااو مخاادأ ىفاارق

اإلنسااات ساارل

ااارر ا لااادا مهماااا كاناااح اااويته اساااالمية أ نصااارانية

أ يهو ياااة أ  ...كماااا

قولاااهل توااااه ( ) [:لَاااا يَتعكاااوك الْم ُمكُاااويَ ا ْلكَاااائكرِينَ

ََّ ُولكيَاااذَ مك انُ دويِ الْم ا ُمكُك َ وَمَ انُ َيفْعَ ا ُ َذلك ا َ ئَلَ ايُ َ مك انَ اللَّ ارك ئكاال شَ الُذ ِإلَّااا ََّيُ
قولااهل تواااه

َْتقُااوا مك ا ُ تُ ْقَااا ر وَيحَ اوِّركُت اللَّاار َنفْسَاار وَ ِإلَاان اللَّ ارك الْمَصك ا ]

([ :)3مَا انُ َكفَا ارَ بكاللَّاارك مكا انُ بَعُاادك إَِِانكا ارك ِإلَّاااا مَا انُ َُّكْا ارِ َ وََ،لَْااار م ْمَا ائكن بكالْ َِِاااايِ
كفْرِ َا ادُرا ئَعَلَا ايُ ِتُ َرَا ابْ مكا انَ اللَّا ارك َولَ ا اتُ عَا اوَااْ
َو َلككا انُ مَا انُ شَا ا َرَُ بكاااا ْل ُ
قصة ذلم مونومة

عضكيتْ]
َ

الصحابي ا ني لمار بن ياسر .

ن اَلِ ئكرُعَا اوُيَ َيكْاااتت إَِِانَااار
قولاااهل توااااه ([:)8وََ،اااالَ رَجا ا ْ ما ا ُمكنْ مكا ا ُ
د جَااااذَكُتُ بكا ْل َيَُِّااااتك مكا انُ رَ ِّبكُا اتُ وَإِيُ
َََّْقْتلُاااويَ رَجلراااا ََّيُ يَقُاااولَ رَبِّا الَ اللَّااار وََ،ا ا ُ
يَا ا ُ كَاذكباااا ئَعَلَيُا ارك َكوكبااار وَإِيُ يَا ا ُ َاااادك،را يصكا ا َُكُتُ بَعُا ا

و يَعكااادكُتُ إِي
الَّا ا ك

ن هوَ مسُ ِر ْ كَوااْ] .
ال َّل َر لَا يَ ُدك مَ ُ
الر اياااات

مشااار لية التقياااة با ا

القا مااة لااده لمااوم الناااس ماان املساانم
أماار ىفاارق

جوبهاااا كا ا رل جاااداب السااارل
بر ا غااا د

ااريل لنااا أنهااا

اإلنسااات ساارل لقال يااة يتقااي بهااا فاار ال ااامل

لااااال الفتنااااة ماااان ا هنااااة احلاقاااادين سااااوا كااااانوا مساااانم
منااااىق

أ كااااىرين

 - 1ل لمرات.33/
 - 3النح . 13 /
 - 3باىر.33 /

اااتص بفتاااة مااانه

ت ىتاااة حيا ا

املوتاادين
تااااامل

أ

يوجاااد ليا ا
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لناااا التيصااايص أ التقيياااد ىقاااد ر ه ا ساااو بااان يألياااد لااان لا شاااة
قالااح ( ) :نااملأ الااُ

عاان ا َ ادُرِ ََّمك انَ الَيااأ هااو ،ااال( :نعاات)، .لااأ

 :ئمااا بااا ت م ياادخلو يف الَيااأ ،ااال ( :إي ،وماا

،صاارت ب اات الُفقااة)

، .لااأ  :ئمااا شااامي باباار مرْفعااار ،ااال ( :ئعاا ذلاا ك ،وماا ك لياادخلوا مااان
شااااالوا وُِعااااوا ماااان شااااالوامح لااااوال َّي ،وماا ا
ئمخاااا

حاااادي

ع ااااد با اهليااااة

َّي ُْكااار ،لاااوب ت مح َّي َّدخا ا ا ااادر يف الَياااأ مح وَّي َّلصا ا بابااار

يف األرض).
اااحيحهل (، )3اااول اهلل ْعاااال ({ :)2إال مااان

أي ااااب ذكااار الخياااارق

َّكااار و،لَااار م مااائن با ِااااي ولكااان مااان شااارُ باااالكفر

ااادر را ئعلاااي ت

رب من اهلل و ت عواا عضيت}.
و،ال ({ :)4إال َّي ْتقوا مُ ت ْقا } مح وهل ْقية.
و،ااال ({ :)5إي الااوين ْوئاااهت املالاكااة فاااملل َّنفساا ت ،ااالوا ئاايت كُااتت
،الوا كُا مسترعف

يف األرض  -إل ،ولر  -عفوًّا

و،ااااال ({ :)6واملسترااااعف

فورار}.

ماااان الرجااااال والُساااااذ والولااااداي الااااوين

يقولااوي ربُااا َّخرجُااا ماان هااو القريااة الضااام َّهل ا ا واجع ا لُااا ماان لاادن
وليار واجع لُا من لدن

نص

ار}.

-1

حيل الخيارق  /و / 1ص/ 313باة  - 8-7ما دوُ من النَّو رق احلدي .33 3

-2

حيل الخيارق و 1ص  /33كتاة اإلكراو . 3-78/

 - 8النح . 13 :
 - 1ل لمرات .33 :
 - 1النسا . 77 - 74 :
 - 3النسا . 41 :
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الاااوين ال ِتُعاااوي مااان ْااارك ماااا َّمااار اهلل بااار مح

ئعَا اوَرَ اهللُ املستراااعف

تُااال مااان ئعا ا ماااا َّمااار بااار .و،اااال

وا ُملكْا ارَ ال يكاااوي إال مستراااعفارمح ا ا
ا سن  :التقية إل يوم القيامة) انت ن حدي
قااا غااارب كتاااة

الَعار .

ااحيل الخيااارق الاادكتور مصااففا يااب بغااا :

(التقياااة) أق اختااااذ ماااا يقاااي مااان غااار الواااد
(ده ياااوم القياماااة) أق مشااار لة

ت نفااااة أ ر ا ا با بالخاوا ا .

مااااب ليساااح تصاااة بوهاااد رساااو او

 .انتها كالم الشارب .
ااااحيحهل لَاا انر أَبِااااي الاااادرر َا ِ ( )[ :إِنااااا

ا اااارو الخيااااارق أي ااااب

لَ َُكْءكر ئكن وجو ك ََّْ،وَامو مح وَإِي ُ،لُوبََُا لَتَلْعَُ تُ] .
الكشااار  :اااو تهاااور ا سااانات لن اااحم
جهااهل باساافهل

كاغااارو  :دذا

ا ساا الكشاارل كمااا ذكاارو اباان ا اار

حجاااار الوسااااقالني

()8

ا اااارو الخيااااارق أي ااااا

()3

اااحم
كاايا اباان

ااااحيحهل لَااانر أَبِااااا

ح كفضْاااأ مكا انُ رَناااولِ اللَّا ارك  وِعَاااا َذيُنِ مح ئَمَماااا ََّحَااادهمَا
َريرا ا َرلَ قَاااا َ (َ [ :)1
ل َهوَا الَْلْعوم] .
َئَ َململُتر مح وَََّما اآلخَر ئَلَوُ َب َململُتر  ُ،ك َ
دذت أباااو ريااارل
يتقي من ال امل

املتنخس

يخاا

ااايا الولاااا

شاااية قفاا الخنواااوم قاااد كاااات

بنخاس الدين ارالىة .

قاااد ذكااار ماااد بااان نصااار املااار ُق أت دساااحاة بااان را وياااهل ( اااو
غي الخيارق) كات يقو ([ :)1من بل،ر عن رنول اهلل  خرب يقر
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بصحتر ثت رد بْ ،قية ئ و كائر] .
دذت يمكاااان ر ّ ااا رسااااو او  دت كااااات
التقيااة ىااِّ اايا املخنااا

ااااحيحاب ماااان أجااا

لنااا اايا ا ساااس ااد الك ا ر ماان لنمااا الساانة

مماااان يويشااااوت ااااح رلايااااة الساااانفات ا ااااا ر ينكاااار ت أحا ي اا ااب متااااواترل
مستفي ااااة لاااان رسااااو او  بشاااا ت أ اااا الخيااااح  الاااا
مناااااقخه

ى ااااا نه

مناااااُ

تخااااين

الاااادنيا اا اااارل وىاا ااب ماااان الساااانفات

ا ماااوق الوخّاساااي ا ياااوبي الو مااااني الو اااابي الصااادّامي أم اااا
دت كلناااا سااان ال اااان بهااارب
نفاايه ا

الونمااااا

خااار املتااواترل املستفي ااة

نقاااو أنهااا يساااتومنوت التقيااااة
كتااخه دت

يكونااوا ىوااالب ماان أ اا

النصب .
ما ر او ابن أبي غيخة
قا  :التقية جاا

مصنفهل ( )  :حد نا مر ات لن لو

لن احلسن

للم من إل يوم القيامة إال َّنر كاي ال ع يف القت ْقية .

ما نقنهل احلارا بن سويد لن لخد او قا ( :)3ما من كالم َّْكلت بر ب
يد نل اي يدرَّ عق بر ما ب

نو إل نوا

إال كُأ متكلما بر .

مااا نقنااهل لخااد املناام باان ميساارل لاان النااألا باان س ا ل قااا (:)8
ابااان مساااوو

حييفاااة لناااا ل ماااات ىقاااا ل ماااات حلييفاااة  :بنغاااع أنااام

قنااح كاايا كاايا قااا :
لا

ا

ئلاات ْقولاار مااا لعت ا

او مااا قنتااهل ىنمااا اارو قااا لااهل لخااد او  :مااا
ْقااول ،ااال  :إناال َّشاارت ديااق بعراار بااَع

ائة َّي يوهب كلر .

 - 1املصنغ بن أبي غيخة الكو و 4ص  / 318 :حدي
 - 2املصنغ بن أبي غيخة الكو و 4ص
 - 3املصنغ بن أبي غيخة الكو و 4ص
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ذكاار السر سااي

مخسااووهل ( )  :لاان احلساان الخصاارق  :التقيااة جاااا

للم من إل يوم القيامة اال انر كاي ال ع يف القت ْقياة وبار نمخاو والتقياة َّي
يقن نفسر من العقوبة مبا ف ر وإ ي كااي يرامر خالئار و،اد كااي بعا
يمبن ذل

ويقول إنر من الُفاق والصاحي َّي ذلا

الُاا

جااا لقولار ْعاال  :اال َّي

ْتقوا مُ ت ْقا مح وإجراذ كلمة الءرك علن اللسااي مكرهاا مال اممنيُاة القلاب
باالِاي من باا التقية و،د بيُا َّي رنول اهلل  رخاس ئيار لعماار بان يانار
.
ذكاااار النااااو ق جااااواُ التقيااااة
بقااو القاارو

ا

الفاااار

ااااو

()3

يستشااااهد

 :ئلمااا لاا اهلل ع وجاا بااالكفر باار ملاان َّكاار وهااو َّ اا

الءااريعة وم ي اخااو باار هاا علياار َّهاا العلاات ئااروف الءااريعة كلاا امح ئاا ذا
و،اال االكاارا علي ااا م ي اخااو باار وم يرتْااب علياار حكااتمح وباار جاااذ االثاار
املءاا ور عااان الاااُ

 "رئااال عااان َّمااال اف ااام والُساااياي وماااا اناااتكرهوا

علير ".
اااايو املواقااااغ
الكااااىرين املسااانم
يومنا يا من

التقيااااة يتيااااي ا املساااانموت ا اااااو ال ااااامل

ماااان

كااا ر مااان مواقاااغ الصاااحابة التاااابو

ده

كماااا

ت ىرة بينهما

ذلم .
بغااادا أياااام الد لاااة

د ااااىة ده ماااا ذكرناااا اااد أت ىقاااهل الشااااىوي

الوخّاساااية كاااات الغالاااب لنياااهل اااو الفتاااوه تقياااة نتيجاااة ال اااغو السياساااية
حتااا ملَّااا اارو ده مصاار

اارر ماان قيااو

ااغه الساانفة خااح رأيااهل ال اااني

أق التماااد ىتاااا ه مصااار قاااد ألااارن لااان الااارأق ا
مااارس التقيااة

بالنسااخة ده أمحااد باان حنخ ا حي ا

ىتياااو كمااا ااو مواار

 - 1املخسو مشن الدين السر سي و 31ص.11
 - 2اهمو لننو ق و 3ص  : 3مس لة

اليم

 :قا القرو

كااايا احلاااا

.
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حينمااا ا اافهد حااخن ا لااد لاان ذلاام ده الاارأق ا ديااد ىصااار يواار
ا ديد .

لنهل رأيات القدي

اااارو أتخااااا مدرسااااة أ اااا الخيااااح 
اااحاب املسااانم

املسااانكية مماااا ر

يساااااتومنو ا

التقياااااة نفساااااه

كماااا ذكرناااا

التقيااااة لاااان اااايو
لكااان القاااوم يخيحاااوت

كاااا ر مااااان املاااااواون بينماااااا اااااد

أ بيااااته يحرمو اااا لناااا الشااايوة ينكااار ت لنااايه اساااتوما ا يصااافوت
ااايا الفوااا ب بشااا ا

ت الشااايوة مااان اااال التقياااة يمكااان أت

اااا

يتينصااااوا ماااان حكااااام امليااااالف

الفغااااال ال ااااامل

لاا ا التاا ا ري

الاااايين

اساااااتومنوا مصااااافنل ارالىاااااة لنتناااااخن بنخااااااس الشااااارلية ُ راب بهتانااااااب
لت ااااني الناااااس است ااااواىه

اااار رل كلااا مَاااان يوااااارن أ

لنااا ارنيفااة املأللااوم مارقاا با لاان الاادين
ىيساااتحِّ أغاااد الوقوباااات

اااارو

الياا با لنفتنااة منقنخاا با لنااا الن ااام

قاااد تهااارت التقياااة لناااد الشااايوة أك ااار مااان

بر ااا بالتخاااار كاااونه ا هاااة امل نوماااة املست اااوفة املساااتهدىة لكونهاااا
املوار اااة لساااالو

ا اااور مااان بواااد ىاااال رساااو او  ده يومناااا ااايا

بينمااا ااد أت احلاااك
يتواىاااِّ موها ا

الساانفات بالخ ااب مااا يكااوت ماان أ ا ارااال

ساااخاة سياساااية مصااانحية انساااجام

باااالرب مااان ذلااام اااد أت املياااالف
احلاااك

أ مماان

الاااروه املتخنياااات

يسااار ت لناااا فاااا السااانفات

لااو كااات تاملاا با جااا ر با مسااتخد با مرتكخاا با لنكخااا ر منحرىااا لاان الاادين

يو املسنكية

نو احلا ىيها لن أمرين

ما :

األمر األول :
لااااوه أت احلاااااك

دت كااااات بهاااايو املوا اااافات املاااايكورل

دااااوُ

حينتاايء ااب والتااهل لنااد

اايا

اراار و لنيااهل نااهل لااي أماار املساانم

املقدس الغريفي 38 ...................................................................................
مخاادأ يسااتند ت دليااهل لاان قنالااة تسااني بااهل
الساااالو

لاايا يَورمَااد املرتألقااة ماان لااات

الق اااال أتخااااله ده قناااب احلقاااا ِّ الوقاااا

احلاااك مور ىاا با بالت ياا الخاواا
املست اااوغ تاملا ااب موتااادياب

ىيجوناااوت منكَااار

التحريااغ املماانه حتااا يصااخل امل نااوم

ارجا ااب لناااا دماااام ُماناااهل

يكتاااب ياااربر

كلتااااة الاااديوات املنكاااي ا كاذياااب تنشااار لناااا أنهاااا كتاااب ر

ياااة بواااد أت

خت ا ا لنرقاباااة الساااالمة الفكرياااة بالتاااالي توتماااد ا أجياااا

لناااا أنهاااا

اااا ِّ تار ياااة !!!
اإل ياااة

ااايا ا مااار ىياااهل ااار و سااااىر لناااا قاااوان
الفاساااق

التواماا ماا ال اااامل

املنااااىق

املنحااارى

الودالاااة
مماااا أ ختاااهل

الكتاة السنة د اىة ده التودق لنا الناس مصا رل حقوقه . ...
األمر الملانل :
يتواماا قساا ماان أبنااا املااي ب السااع ماا
التقيااااة دت

يصاااارحوا باااايلم نهااا ياااادركوا أت ماااانه

ساااارته تتوااااارن ماا ا
الوقا ا
لاانه

اقاا ا القاااارلت الكااااري

القفواااي لكااانه

الواقا ا

اااحاحه الا ا

ااااريل الساااانة ال ابتااااة

داااروت لناااا اااالفته

اتنواااوت

الساااالو

اساااتنا با لننصاااوص ا موياااة املخ و اااة

يتياااي ا ذريواااة

مياااة إلر اااا الااانفن تاااوىر قنالاااة

لااو كانااح مأليفااة لكاانه بهاايا التصاار
ا موياااة املغنوواااة ال اااالة انحو اااا
ت ااني الناااس
التصااار

اااارب

حلكَّااااام
ا ل

لاان تنخيااة مفااالخه ىيتقااونه ساارّاب !!! لكاان يتاايرلوا تااا راب باا نه

يتوخاااد ا بفالاااة ااارب

حيااا

اارب

السااالو

بااداى

يشاااور ت أ

هينااه

يشاايووا باا
ااافة غااارلية

الناااس اايو املفااا ي
الوما ا ىيااات بااايلم

اايا دنمااا يكااوت ماان تنخااين دبنااين نهاا مااان

يشاااور ت يقواااوت

ىااا الشااايفات أمانياااهل

اااالغ لواقااا التقياااة املشااار لة الااا

ااايا

اااي حركاااة يتجناااب ىيهاااا

التحوالت االجتماعية يف العراق 39 ...................................................................
امل نااااوم املست ااااوغ غاااار ا لاااادا ماااان
ال
مفهوماا با أ لماا ب

ت نفاااااة أ ر ااااا بالخاواااا

قااد غااهدت ساارل أ اا الساانة لاا التاا ري

ااااايا التوامااا ا مااا ا ارنفاااااا

الساااااالو

ده يومنااا

املناااااوو الروساااااا باسااااات نا

الاااات بااار متديناااة مااان أبناااا السااانة قاااد تكاااوت غااايولية أ لنمانياااة أ
لي اليااة

خت اا بشااك كاماا

تااربمن بااالااا ا مااوق بنحااو تفصاايني

لو ياااة احلكاااام املساااتخدين لكااانه يمارساااوت التقياااة أي ااااب باااداى ىفااارق
كساارل لقال يااة

لااو بنسااب متفا تااة ب ساااليب متنولااة لشاادل

حااركته

مااااا ينحقهاا ا ماااان تخوااااات أ اااارار ما يااااة مونويااااة ت املفالخااااة حبقااااوة
اإلنساااات الودالاااة ا جتمالياااة حاكمياااة الشاااوب احلرياااة بر اااا حبساااب
من اااور حاااد

كااا

احلاكميااااات ىت ماا ا

أمااااا مااااا يواااار

أ اااوات املسااانم
مناااوكه

السااانفي

روساااا ه

يكاااابر أحا ادت

الاااة يواااد جرااااة

لااار

القاااانوت لاااده ااايو

اليااااوم باحلركااااات اإلسااااالمية ماااان

بر ا ا ىممارساااة الكا ا ر مااانه لنتقياااة ا ااااو

الاااد ا ر ا منياااة أغاااهر مااان ناااار لناااا لنا ا

تخا ا را د اااخوهل ىيتنكااار ساااتومالهل التقياااة ا ااااو

ممارسااااات احلكومااااات لناااايه ىرى ااااوا ا لاااااا

لااايا
اااغو

مارسااااته لنتقيااااة

يفونااوا بهااا دلالمياااب لكاانه يمارسااو ا لمنياااب كاا نه باايلم جنااوا ماان
املخااادأ القرلناااي السااانة النخوياااة سااارل ا
السااارل الوقال ياااة أ أنهاا

يرياااد ا أت يواىاااوا بالتقياااة ت ااايا ا لااااا

سااايمنل الشااايوة ذريواااة تألكياااة ساااتوما
اايو السااخة الاا
الشا ايوة لنتنكيا ا
ا َنَّااااا

ااايا

الصاااحابة يساااتحوا مااان

التقياااة بالتاااالي يتينصاااوا مااان

التااا أ اا الساانة أتخااا السااالو

أت ي ر ااا ا ماااب ا اااو

التجاااريل بها ا بالتخاااار أت التقياااة حبساااب قاااوان

أتخالااااهل وريااااِّ لنتهاااارة ارااااالص ماااان تنمااااهل بفشااااهل

يريااد ا لنشاايوي ارااالص !!!!

ال اااا
ااا

اا يتصااور النوا ااب أتخااا الساانفات ماان

املقدس الغريفي 41 ...................................................................................
أبناااا املاااي ب الساااني أت الشااايوة ياااالفته لنماااي ب الساااني
يد نااااه

ا اااارل الكفاااار النفاااااة الاااايق يخخاااايل اا ا أت يتوااااامنوا ماا ا

الشاااايفات ملاااااربته
هاا

هااا

است ااااواىه

موتقااد

ماااان الفااااات ا
اااه الشااايفات

لااين
اااادا

قهاااار

مااااا

اايا التصاار

يوننااااوا الاااا ا ل لاااان

برابااة

لجااب نااهل لااين

ماااان التصاااارىات املتناق ااااة لكااااونه يساااانكوت
ت اااني النااااس

هيناااه

يكتفاااااوا بهااااايو الفواااااوت مصاااااا رل احلرياااااات احلقاااااوة

الواااااي

الكااري

ااااربته

تكفااار املاااربمن

املمارسااات القمويااة ا اااو أ مااة أ اا الخيااح لناايه السااالم ماان
ماان النشاافا

ينتااغ حااو

الونمااا ب ا قاااموا بتوسااي احلمااالت املسااوورل

لناااا لماااوم الشااايوة مااان ايا ا دلااايه
جااارا

اااد اإلنساااانية ب بشا ا

يتوااااوغ موها ا

اااور ا

محاااالت دباااا ل

ملَّاااا كاااات الشااايوة يواااانوت ااايو

امل ااا

الااويالت اإلبااا ل اإلكااراو لنااا التمااي ب باملااي ب السااني كمااا

حصاا ا

مصاااار بر ااااا أ جمااااِّ لنشاااايوي أت

لهااااد الد لااااة ا يوبيااااة

ينتااألم جانااب التقيااة يتقااي بهااا
يساااتومنوت ا

ااافها

اارر حكااام قااا ل رمااوُ أ ا الساانة الاايين

القهااار القما ا ملياااالفيه
اارر

وابيااة لاايا كانااح التقيااة سااينة لاادى

ىاااِّ قاااوان
لااد انه

لكاان القااوان

ا اااا رل حبكااا سياساااة الفغاااال جونتهاااا ساااخة لمااا باوااا
الد لاااة لااايا

اااار لماااال الساااالو

يسااااتومنوت التقيااااة أمااااام احللكااااام ال ااااامل

وت الشااايوة

سااااخابه

نهاااا

أتخاااااله ماااان لنمااااا السااااو

املرتألقااة الوااوام ا هنااة الاايين ينوقااوت م ا ك ا نااالِّ
السااانة أت يساااتومنوا التقياااة

ميااا بااا من

واااو الوقاااح يهاااا

ب قسااااا ا لفااااات الوخااااارات املواقااااغ لنتجااااريل بهاااا

اساااتخدا ية

حا

يخاااب

ا

التواااامالت الشيصاااية احلألبياااة السااانفوية

لناااا مساااتوه الوالقاااات مااا الاااد

ا ساااتكخارية حيااا

ااا بالخياااة
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الااد

الساانية سااوا كانااح ارنيجيااة منهااا أ مصاار تركيااا ماان سااار لنااا

نهجها ا

الومالاااة لاااد

ااح ذريوااة أنهااا

ا ساااتكخار الوااااملي ك مريكاااا دسااارا ي
ل مااا

بياانه مصاااا لهااو

بر اااا

نقااوه لنااا الفتهااا قااد أ ااخحح بيننااا
يتصااور اايو احلكومااات احلاليااة

اتفاقيااات باا

أت تسااااند تااادل قاااوه املقا ماااة ملقارلاااة املتا ا اإلسااارا يني نهاااا قفاااح
بكا ا دمكاناتهاااا حلصاااار املقا ماااة غااان احلااارة اإللالمياااة لنيهاااا التنكيا ا
بهااا ماان أج ا د ااواىها بك ا

دساارا ي

حصاا لنمقا ماااة اإلساااالمية

جناااوة لخناااات املقا ماااة

املقا مااااة

الوااااراة لتخقااااا الساااااحة اليااااة لنومااااال

ا حااااتال

يتيياااا أحااااد

لاااايا

احلكوماااات حارباااة املاااتن

نهاااا

صو ااااب الشااايوة مااانه حيااا
ا جاان

قااوه ا حااتال الغربااي منهااا كمااا

بينمااا تقااوم ا هااات ا

تقاااوه د لناااا غاااووبها املست اااوفة

يقاااوم الشااايوة

لاااتفجر

الواااراة قا ماااة املتااا

ااره ااا تسااما الفصااا

النسااا

حسااااينيات مناااااوِّ أسااااواة

املرتألقااااة قااااوه

يااااوم ماااان ا يااااام أت تقااااوم اااايو

اااح لناااا ين تنفاااة بدرساااا ا نتحااااري
قتاا ُ ّار ااا ماان الرجااا

باااألل

ىنساااف

ا ها يااة الساانية

ده الوتخاااات املقدساااة لتهاااداها

ا وفااا

كاايا درسااا

ده مساااجد

موااااات ماااادارس جاموااااات الشاااايوة

ب حألماااة ناسااافة سااايارات مفيياااة القياااام بومنياااات ا بتياااا

ماااا ده ذلااام مماااا

يو اااغ ىا ا ين مقا ماااة ااارب

!!! با ا يقولاااوت

أ بيااااته أت قتاا الشااايوة أ ه ماان قتاا املتاا اإلسااارا يني ا مريكاااي ت
الشاايوي املساان
الكاااىر

ماا كاا

ااو اباان الخنااد لنااد
اايو الوقااا

أل اا

فاار با ماان املتاا ا جاان

احلااوا ا التار يااة ال ابتااة مااا جمصاا

لصااارنا الااارا ن مماااا ذكرناااا ماااا يونااا باااهل القاااار الكاااري
املااااي ب السااااني بااااا

ص النوا ااااب الااااتكفري

اااد أت أبناااا

يرت ااااوت لنشاااايوة
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القيااام باملوار ااة الساانمية املفالخااة باااحلقوة

بناادانه

التااتمر ا نقااالة لنااا الساانفة اإلمااارل املور ااة الاا
يناااااُله لنيااااهل كمااااا

ت اايا يوَااد ماان
ينخغااي حااد أت

يفسااااحوت اهااااا لنشاااايوة أت يمارسااااوا حقااااوقه

حريااااته املشااار لة دقاماااة غاااوا ر
الخدلاااة الغناااو الشااارو

ت ااايا

لااارىه الاااديع مااان

لااارىه السياساااي مااان الفتناااة تفرياااِّ ا ماااة

د ااال بااا من ماان يفو ا ذلاام ىدنااهل يجَاارم يواقااب ىااِّ القااانوت كمااا
يخيحااوت ا اسااتوما التقيااة ماان يوم ا ذلاام ىدنااهل مناااىِّ كاااىر لنيااهل مااا
يساااتحِّ مااان السااانفات حينتاااي يصاااخل الشااايوي
يخياا

ينااهل لنساانفات لنمااا السااو

يصااخل لنااا ياان احلاااك

انااام يااااراب ساااوه أت

ال اااللة ينساان لاان داانااهل موتقاادو

ق اسااتخدا ل ااي
مي خااهل ىاا ي

اسااتوخا أ ااي

وغيااات ر يااب مصااا رل لنحقااوة يواجهااوت بااهل غاايوة أ اا الخيااح لناايه
ماا كاا

السااالم !!!

اافها الواساا

اايا ا

القهاار الفا اال القماا

اإلجراماااي يقولاااوت  :ملااااذا يساااتوم الشااايوة التقياااة ما ا حكاااام مسااانم
ملاذا ي ور الشيوة لنا حكامه
دذت كماااا

!!! .

النصاااوص القرلنياااة القفوياااة الصاااد ر الد لاااة مماااا ذكرناااا

حااااا كااااونه مست ااااوف

كاااايا النصااااوص الر ا يااااة القفويااااة الصااااد ر

الد لااة لاان أ اا الخيااح لناايه الساااالم بشاا ت الوماا بالتقيااة أنهااا كماااا
لاان موماار باان ااال قااا  :قااا أبااو جوفاار  :) ( التقيااة ماان ديااق ودياان
َّباال وال إِاي ملن ال ْقية لر.
حيا ا

أت ا ماااة  غااايوته

أ وااانه حالااة الغربااة ا ست ااوا

لا ا قااار ت مااان الاااألمن يويشاااوا
ب سااو حااا ماا حكااام ياادّلوت أنهاا
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مسااااانموت

ااا ا يمارساااااوت ال نااا ا

ال اااللة ب غااد مراتخهااا
الرساااالي

ااااافها

ا

بااالرب ماان ذلاام كنااهل

الفساااااا

ااااارا

ا

ياااو الشاايوة

تولياااة ا ماااة استنها اااها بناااا ح اااارتها حاااا

ر اا

ت كااا رل

ااااورات لدياااادل كنمااااا ساااانحح اااا الفر ااااة لاااايلم ىااااِّ ال اااار
قاااد حااادا ذلااام مااارار با لااا التااا ري

اإلمكاناااات املتاحاااة ااا

ده

يومنااااا احلا اااار حتااااا تهااااور اإلمااااام املهاااادق لجاا ا او ىرجااااهل ليمناا ا
ا رن قسااف با لااد كمااا منتااح تنماا با جااورا
الساااالم مااا كااا تنااام الشااادا د الااا

تنحاااِّ بهااا

قااد كااات ا مااة لناايه
بشااايوته مااان قخااا

السااااالو

أذنااااابه د أنهاااا كااااانوا يو ااااوت الشاااايوة حبساااان مواغاااارل

امليااااالف

ماااان أجاا ا حيااااال اجتماليااااة ساااانيمة توكاااان

ااااورل دسااااالمية

نا اااحة

التواما ا ما ا مَااان ييالفااام الااارأق املوتقاااد احلكا ا كماااا لااان

شااام الكناادق قااا :

وااح أبااا لخااد او  يقااو ( ) :إياااكت َّي ْعملااوا

عمااال يع ونااا باار مح ئ ا ي ول اد السااوذ يع ا والااد بعملاارمح وكونااوا ملاان انق عااتت
إليااار ايُاااا وال ْكوناااوا عليااار شااايُا

ااالوا يف عءااااارهت  .وعاااودوا مرضااااهت

واشاا دوا جُاااا هت وال يسااَقونكت إل شاالذ ماان افاا ئاامنتت َّول باار مااُ ت
واهلل مااا عَااد اهلل بءاالذ َّحااب إلياار ماان افاابذ ،لااأ :ومااا افاابذ ،ااال:
التقية.
ملاااا

ااانح الد لاااة ا موياااة ده رجاااة ال اااوغ ا ااارم ا نهياااار

لااااد الي كاا ا رل ىقااااد حااااح دحااااده ال ااااورات الوسااااكرية لنيهااااا قااااد
اسااااتمالح الناااااس ماااان ااااال الاااادلول ده أ اا ا الخيااااح  ال اا ا ر ماااان
قاااتنيه

لرىاا ا ست ااوا

لاانه حتااا ملَّااا اسااتمكنح قااام ال ااوار بااتفهر
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لنا ااار الد لاااة ا موياااة رجا تهاااا قاااد ألنااان بواااد ا لااان قياااام الد لاااة
ااي أي ااب سااارت لنااا ماانه الد لااة ا مويااة ك نهااا ر ااح

الوخّاسااية ال ا

وخا وهاااا مسااانكيتها ى ااايت غاااوواب كاااخراب مااان الفساااا

ال نا ا

اإلىساااا

النفاااة ممارسااة التصاافية حبااِّ الكاا ر ماان أ مااة أ اا الخيااح  أتخاااله
مماا ان

اااانفو

صااااوماب ملمنكااااته لشااااوور

ا ااا ه لنماا با لااد ب تقااوه غاارى با
نيوياااة بااا حخّااا با تااادين با ى
الوااار
جهاااة
غااااي

ا سااااتقاللية

توااااي

توا اااوه

ل اااي كااارمه

الساااو يشاااك

تربياااد الخاوااا
أمر ااااا رأيهااااا

توتااا جهااااة لاملااااة اليااااة تاااارب ر
ا مااااا ر يتنغ وخقاااااته

الناااس اا ماان

اااخل ااايا الوجاااو الفاااا ر بااا

السياساااي لاااده حكاااام ا هاا
تساااتجيب لنومالاااة

بالد نيااااة الاااانقص الكااااخر

الناااااس

حنمهااا

النااااس

فاااراب لنااايه

نهاااا

تااااو ده احلااااك

أق

ا انااااب ا جتمااااالي
ااااا القاااادرل لنااااا اسااااتيواة

توجهاااااته لسااااوة لنمهاا ا
غااار

ت مصاااا

نساااخه

ااااو أ القهاا ا
لاااد

ماااا ده

ذلااام مااان صاااا ص ممياااألات ل يماااة يفتقااار النااااس دلااايه ىيهاااا ا مااااب
ىيجااد احللكااام أنفسااه

ااوفا ا اااو اايو الصاافات املتكامنااة لنااد أ مااة أ ا

الخيااح لناايه السااالم ىيسااووت جا اادين ده دلصاااة تهاا كيديااة كاذبااة بهاا
تاانص لنااا أنهاا يتااتمر ت لتحااريإ الناااس لنااا احلاااك
الساااالب الرجاااا مااان أجااا قناااب ن اااام احللكا ا
لناااد
لنيااااهل

حلاااخن اإلماااام  قتناااهل بالساا ّ أ

ااايو التهماااة كاىياااة

ا ااارتهل بفااارن دقاماااة ج ياااة

ارو مناا ا الناااااس ماااان الو ااااو دليااااهل بر ااااا ماااان ا ساااااليب

الشااايفانية ارخي اااة

يتواااامنوت مااا أتخاااا اإلماااام  بااانفن ا سااانوة

كاااايا تنتقاا ا احلاكميااااة را ااااة باا ا
لنمفاااا ي

اا ا مااوا

املناااا

ا ساااتخدا ية الاا

الصااااخيات الساااافها

الفغااااال تخواا ااب

يربمناااوا بهاااا املصااااا الاا

يرالو اااا
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لتقويااة جانااب ممنكااته
با ا

قااد لاغااح اايو الد لااة أي اا با

نفااوذ ساانفانه

د جاااألر لتنااااُ الوا ناااة املالكاااة لناااا السااانفة املاااا
مَا ا ل

حصاا باا

ا ماا

أمااارا ا اااي

املاا موت

الاااوُرا

حاارة واحنااة أ نيااة

...

النفاااوذ كماااا
بر ااا باا

بغاادا

ياتهاااا

ك ااارل حصاااو ال اااورات لنيهاااا

كمااا حصاا أيااام الد لااة ا مويااة انقسااام الشااوب أي اااب ده ماايا ب ىقهيااة
متوااااد ل توجهااااات لقديااااة تنفااااة متصااااارلة بتسااااهي لمنيااااة تغنغاا ا
ااة الكتااب اليونانيااة

الفكاار الغربااي دليااهل ماان ااال تر

الفنساافة الفناام
كااااات

بر ااااا نشاااار الشااااخهات انتشااااار املالحاااادل الألنا قااااة الكااايّاب

ذلااام كناااهل بفوا ا سياساااة الد لاااة تد ناااها املخاغااار ىسااال اهاااا الواسا ا
لنتواااخرلن الااارأق لاااو كاااات كفااار با
حاااكميته ىهااو ااه أمحاار
بكااا

ااارجم با باسااات نا ماااا يتوناااِّ بن اااامه

اايا اإلنفتاااب الواساا لنااا الفكاار الغربااي

الألنا قاااة لماااال الن اااام مااان دغاااالة أىكاااار

كااا را لنااااا تفكياااام بنيااااة اهتمااا
ااارالات با ا

املنحرىاااة ساااالد

حدتااااهل دغااااغالهل بااا مور يناااات لنهااااا

املااايا ب الفقهياااة املااادارس الفنسااافية الوقدياااة الفخقاااات

ا جتماليااة اارا السياسااية قااد حصاا ذلاام لياا من احلاااك لنااا

لتااهل

املور اااة ىيساااوا لتفخياااِّ مقولاااة [ ئااارق ْساااد ] ىيحاااخن ااايا يحا ااار
اا اااار يفااااار اا اااارين يقتااا ذاو يسااااتمي ىااااالت ىااااألر الرلااااب
ااافو

النااااس

كااايا

أحااد نفااا بااع ا لوخاااس

اااار يتصااار

قاااد كاااات

بشاااوخهل كياااغ يشاااا

ب حااي الساانة أق ساانة
ااو املتوكاا الاايق لقواا َ

موا يااة الد لااة ا مويااة نااهل قااام بسااب لواان أماار املااربمن
لنااي باان أبااي والااب لنيااهل السااالم كمااا أنااهل قااام بهاادم

دمااام املااتق

ااريل اإلمااام احلس ا

 مناا ُ ّار قاا و ىاارن ال اارا ب لنااا ذلاام باا القتاا حتااا سااوا
حلاارا قاا اإلمااام  لكنااهل

يصاا ده مختغاااو

كاا ذلاام

مااا باا
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اقااا الد لاااة ا مويااااة املوا ياااة لنااادين

اقااا الد لاااة الوخاساااية املنحرىااااة

املساااتخدل ال اااالة مشااااكاتهما متناق ااااتهما ماااا نااات لااان سياساااتهما
ماااان

اااارالات ا نيااااة

ارجيااااة تصااااب

مصاااانحة حاكميااااة الساااانفات

توساااوة نفاااوذو أموالاااهل ىقاااد أ اااخل بالخياااة الشاااوب ممألقا ااب منقساااماب لناااا
ىااال أ ااره مااي خ با تنااغ

نفسااهل م اافرب با

ىكاارو ساانوكهل لتقمصااهل باا

لااااان ساااااابقهل

الفقاااااهل أ الوقيااااادل أ السياساااااة أ ا قتصاااااا أ القاااااي

ا جتمالياااة ماااا ده ذلااام تخوا ااب لسياساااة احلااااك

ميولاااهل ا ا اااهل ىيشاااور

حينتااايء ب ناااهل لخااادت ممناااوو

يقااادر لناااا غاااي ساااوه والاااة مالكاااهل

السااانفات الااايق ياااتغر باا

ىاااال أ اااره باااا نقالة أ ال اااورل أ املاااوت أ

تخاااد الااارأق تخواااب لتخاااد ال ااار

املواقاااغ املصااانحية الواوفياااة لنحااااك

يخقاااا الشاااوب الااايق ياااربه نفساااهل باحلااااك ال اااا
الشيصاااية تقماااص أ ار تنفاااة

اااو

انااام حاااو ب

يواااي

حالاااة انفصاااام

قاااول د ماااا يساااتمدو

مااان قاااول ماااا انحاااهل لاااهل السااانفات ىيحصااا لناااد ااايا الشاااوب اإلحخاااا
الشاااوور بال اااوغ ا ساااتوخا الااايق
احلكوماااات ت واااالة احلكا ا

ينفااام لناااهل مهماااا تغااارت الاااد
يا ا توا مااان أجا ا الشاااوب با ا

السااانفة

ماان أجاا مصاااا لا نيااة ا ااة أ حألبيااة
أذنااااة الفغاااال
ىاااِّ مخاااا

ااادموا ا ماااة با ا أنها ا

نفوياااة انتهاُياااة

اااولية

اايقة أ مناااى

نيويااة كمااا أت

اااد تم لنسااانفات يتصااارىوت مواااهل
ياااات

لااايا تهااارت اااورات

لااادل بااار ت لناااا الد لاااة الوخاساااية تفالاااب حبقوقهاااا اإلنساااانية مااان احلرياااة
الودالاااة املساااا ال دُالاااة املفاساااد امل اااا
احلاااا بهااايو الد لاااة ده التشااارذم

لااان الشاااوب حتاااا

أوراىهاااا قياااام

ياااالت

ااا

اااغرل ىيهاااا

تتخنااااا سياسااااة تنفااااة اااااىظ لنااااا جهااااة موتقااااداتها حقوقهااااا حريتهااااا
تهاااد

ده رلاياااة أبنا هاااا الااايين واملاااا لاااانوا ال نا ا

ا

ااافها

القهااار
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ماااا ده ذلااام ى

الاااتهجر التنكيا ا

اااة

اااخحح الد لا اة الوخّاساااية املنا

اقوهااا رااه أ اا الخيااح  أتخاااله تتااواه لنيهااا ال ااورات يهجاا
لنيهاااا الغاااألال مااان ا لااااج
ىساااا احلااااك

ى ماااا ال اااورات الدا نياااة ىقاااد حاااد ح نتيجاااة

ا راىاااهل اساااتخدا و ا ااافها و الشاااوب بألياااِّ حدتاااهل

نهاااب راتاااهل باااا

ياااتوظ

ص ماااا حااادا لشااايوة أ اا الخياااح 

الوخاساايوت ماان ىو ا بااع أميااة بالشاايوة أ مااته حينمااا لجااأل ا لاان أ ا
الق ااااا لناااايه رباا ا ساااافوته

التفاااانن ب ساااااليب لمنيااااات اإلبااااا ل

احلااااخن اإللاااادام الصاااانب املفااااار ل الااااتهجر مصااااا رل احلقااااوة
اادمها مااا ده ذلاام ىساانم الوخاساايوت اايا املساانم د

حاارة الااد ر

أت الشااايوة تاااأل ا مقا ماااة د ااارارا لناااا مواقفهاااا داانهاااا
الخيااح لناايه السااالم مفااالخته حبقااوقه الدينيااة املدنيااة
ا اارل التشااي ب ا
الخحاا ا

الناااس رب ا مواناااته

هاااا

ااارت تتساا

م ا ذلاام ىاادت الشاايوة يتوا اانوت

لاااان ااااارو سااااخ لتحصااااي الفاااارو لاااان قااااا ته

ا ماااا ر املوالياااة

اا

قياااِّ مفاااالخه املشااار لة

اإلىاااراو لااانه

سااااا ر
الواااي

ب ماااات حرياااة كراماااة د أت الفغاااال ياااأل ا ت توسااافاب ا اااا ه تنّا ااب مااانه
أنها ا ساااركووا بااايلم إلرا ل الد لاااة الوخاساااية املساااتخدل
ال اااورل ىقاماااح اااورات لديااادل كماااا اااو احلاااا
يااره الشاايوة

ااحة الىااة اارب

ال اااورات ماااا انتهاااح ده الفشااا

أم ااا
منهاااا ماااا

يكااان باااد د

الوهاااد ا ماااوق حياا
سااخاة كاا رل جااداب د أت ماان
ااانح ده مختغا اااا بواااد أت

اااوفح السااانفة املركألياااة الوخاساااية ىقااادت نفوذ اااا بساااخب حالاااة الفو اااا
الفسااااا
ا اااي

لاااادم ا سااااتقرار النااااألا لنااااا الساااانفة باا ا
التنااااىن با ا

الاااوُرا

ا ماااارا

قااااا ل

قساااول ماااا كاااات يوانياااهل الشاااوب مااان قا ا

ال اااارا ب ا ااااور اإلقفااااالي التوسااااغ احلكااااومي

ااااووبة الوااااي
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تاا

اايو الساانفة حتااا ىقاادت باايلم يختهااا احاااام الشااوب ااا ُ ا

توااااوغ ساااكات ا قاااالي موهاااا ىساااالد ذلااام لناااا ااااب ال اااورل
ا قاااالي

دقاماااة

غااايوية منهاااا

لااة الونااوي

الاادين (الاادين  :منفقاااة جخنيااة

قااااأل ين) الخااااويهي
احلمااااداني

لاااة ا

ارساااة

(الدياملااااة)

سااااورية

بواااإ

املغااارة ا قصاااا
گيااالت مشااا باااال

الوااااراة  881ااااا  114 -ااااا بر ااااا

الفاااااومي

الصاااافوي

مصاااار

دياااارات

ىقااد اسااتفا الشاايوة ماان ال ااا أت يتنفسااوا يشااور ا باحلريااة نياا بوااإ
احلقااااوة

قااااد نَّفااااح الااااد

ساااا موا مساااا مة ىالناااة
التشاااي أياااام حكمها ا

الشاااايوية ترا ااااا ىكريااااا قيمااااا ماااان بوااااد

بناااا احل اااارل اإلساااالمية الوربياااة

رباااو ا رن بوااادما كاااات يماااارس حبقها ا املنا ا

مصاااا رل احلقاااوة

وااارب أىكاااار

قموهااا بااا حصااا

الااادىا لنهااا ده رجاااة مفاااار ته

نااااة مااااواون الىااااات حاااار ة وا فيااااة بااا

الشاايوة الساانة نتيجااة التمييااأل الفااا في املتخاا
الساانفات احلاكمااة

بوااإ الخناادات

غاايوية ك ااورل القرامفااة

الد لااة الساانجوقية (الاااو)

الرجااااا

الخصاارل اا لااو ل بااع أميااة

ملااااا انقر ااااح الااااد

حااااخن

الشاااايوية

نفتهااااا

الوااراة ىااارس بوااإ الشااام لااام  114ااا

جاااا ت بواااد الد لاااة الخويهياااة

الشااام ا يوبيااة
الشاااايوة

ااد الشاايوة ماان قخاا أجهااألل

اا حصاانح ااورات أ ااره ليسااح

الخحاارين الااألن

ساااايفرته لنااااا ا ناااادلن
 171 -اااا الا ا

نشااار ا

الد لاااة النورياااة

بااااقي

مصاار الشااام لااا ا ماار ده مااا كااات لنيااهل ماان ا اافها
ااااالب الاااادين بقايااااا الفاااااومي

النسااااا حتااااا

اختاااذ يااوم قتاا احلساا

مصاااار ىاااارة باا ا

يتناساااانوا ذلاااام ااااوال ن الفاااااح

أليااااد

لنيااهل السااالم لياادا الاايق كااات قااد ساانهل بنااو أميااة

احلجااااو بالشاااام بر اااا قاااد جوناااهل ليااادا صااار

يكااان مور ىاااا ىيهاااا
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ااالب الاادين حجاار لنااا (الوا ااد)

باانص املقريااألق الاايق قااا أي ااا دت

اااار

أ قااا بااا مرا الد لااااة لساااااكر ا

ق ااااال مصاااار الشاااايوة كنااااه

ىااون الق ااا لصاادر الاادين لخااد املناام باان رباااس املااا راني الشاااىوي
ا تفاااا ماااي ب الشااايوة حتاااا ىقاااد مااان أرن مصااار كناااها بواااد أت ىااارن
بااالقهر قااول الساانفة املااي ب السااني لنااا الشااوب املصاارق قتاا كاا مَاان
ي هااار التشاااي أ يونااان الاااو
أنفساااه

لنفااااومي

أبناااا ه القتا ا حتاااا

تكااات لباااا ه

أجااادا

لااايا

اااار ااباااا

اااا ا مااار لناااا ا جياااا الالحقاااة نتيجاااة

حقيقاااة ماااي خه ده أت اندرساااح مواااا

لنا تنم ا جيا املت رل أ خحح مصر
دذت بواااااد أت

شاااوت لناااا
التشاااي

لة سنية.

اااااوفح الد لاااااة الوخاساااااية قاااااد انقسااااامح ده

متفرقاااة لديااادل متنولاااة جاااا املغاااو مااان أ اساااه لسااايا مياااور كاااخرل
بساااافوا ساااانفانه لنااااا مناااااوِّ كاا ا رل

ُحفااااوا لنااااا بغاااادا بقيااااا ل

و كااو لااام  313ااا ى سااقفوا الد لااة الوخاسااية بوااد أت قتنااوا ل اار حكَّامهااا
ااو املستوص ا باااو لااا وا راب ااب
ا ا جاااا بواااد

بغاادا ساانخاب حرق ااب قااتالب تاادمرا

مناااوو باااع ل ماااات مااان الاكماااات باااخال الااار م

الساااب ا جاارق لكنهااا قامااح باااحتال الوااراة
أق بوااد ماار ر أك اار ماان قاارن

لنااا ت سيسااها

القااارت

لهااد ساانيمات القااانوني
كانااح الساانفنة الو مانيااة

تم اا ارالىااة لنااا املااي ب السااني احلنفااي الاايق يجيااأل أت تكااوت ارالىااة
بااار قاااري
املااانه يصاااب

لناااا اااال
ااااحله

تاااااواه لناااااا الواااااراة
سياسااتها مصاااحلها
حااار ة وا فياااة أ نياااة

النصاااوص القفوياااة لاااده املسااانم
ينساااج مااا
تنفاااااة

ااار الشااوب

لاااوته

تقمصاااه لنيالىاااة

ماااااي خها متناُلاااااة
ااحية حتااا

ااايا

اا

ن امهاااااا

تناااحر مااي

ااارالات سياساااية مشااااك اقتصاااا ية ليألياااد
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انقسااااامه

لصااااخيته

احلرماااات
يااانه

ختنفهااا

ا ااارل ماااي خه

توجهااااته

ملَّااااا لااااانا الشاااايوة ا
منا ا غاااوا ر

حااارة كتاااخه

ها ا لناااا لهاااد الا اد

الألمااات كااات ماان

اااافها

اتهاااامه

السااانية واااوا قااار ت مااان

نتهااا مفااار ل لنمااا الشاايوة ذحبهاا ب بشاا الصااور

منااااوِّ النفاااوذ الو مااااني حتاااا أت السااانفات الو مااااني ساااني ا
قااام يحبااة لنشاايوة
املتوساااه

القهاااار

بااال ا نا ااو

الااايق

الشااريه الساااحني لنخحاار ا بااايإ
ااايو امليحباااة ساااخو

يقااادر املربر اااوت قتناااا الشااايوة

ألفاااا.

قتاا ا لمااااا ل ل مااااات الفقيااااهل ُياااان الاااادين الوااااامني (الشااااهيد ال اااااني)
ااات

اسااتمر القتااا سااجا باا

لنااا مناااوِّ النفااوذ ىخااا رت

القااوت

الد لااة الصاافوية ده ىااتل الوااراة دسااقا حكومااة اُباام الساانية لااام 7 1
 .لنماا ااب أت الد لااااة الصاااافوية نشاا ا ل
تأللمهاااا الشااااة د
أرب ا ساان

حي ا

القاااارت الواغاااار ا جاااارق حياااا
يخقاااا احتاللاااهل بغااادا ساااوه

اليااا الصااافوق

جااا الساانفات الو ماااني سااني باغااا احت ا بغاادا

قت ا

الشاايوة ىيهااا جااره ماايابل ىيهااا قااد استحصاا ىتااوه ماان لنمااا الساانة
بكفاار الشاايوة أنهاا مااارقوت لاان اإلسااالم
ا هاااات الو ابياااة التكفرياااة الياااوم الا ا
تابواااة الشااايوة
موركااة كااخرل

أ اااا الواااا
حيااال الشاااو د

لنااا الصاافوي
النفاااوذ الصااافوق

ااو بفونااهل اايا

تنااغ لاان

تخااايل قتا ا الشااايوة

كااايا قاااام

لنق اااا لنااايه
الياا

ااا تقابناااح الاااد لتات

انتهااح املوركااة بانتصااار ل ل مااات

موقوااة (چالاادرات) الشااهرل انفصاا الوااراة لاان ااور
ألنااان الاااي الواااراة لااان ان ااامام الواااراة ده الد لاااة

الو مانيااة .اا اسااتوا الصاافويوت ساايفرته لنااا الوااراة ماان جديااد لااام
 784ااا بوااد ىااال الشاااو د

الياا مربساان الد لااة الصاافوية .اا اساااج

ل ل ماااات سااايفرته لناااا الواااراة مااان جدياااد لاااام . 71

اااال

ااايا
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الصااارا كاااات كااا مااان الفااارى
ملوقفااهل

املتناىسااا

املتقااااتن

أت يكساااب

جماااا

اايو املوركااة ال ااارية بفااا غاارليا اكنااهل ماان شاايد املقاااتن

جانخاااهل .أماااا ل ل ماااات ىكاااات لناااوات ارالىاااة اإلساااالمية يااادلمه

ده
ااايو

املوركاااااة ده حاااااد بوياااااد باإل ااااااىة ده ا رتخاااااا التاااااار ي لنمربسساااااة
الفقهيااة الساانية باملربسسااة السياسااية .أمااا الد لااة الصاافوية ىكااانوا يواجهااوت
ااايا ا اناااب كاااات لنااايه أت يومناااوا لكساااب موقاااغ

مشااااك حقيقياااة

ىقهاااا الشااايوة ده جاااانخه

ااا

ت يياااد

لمومااا با ملَّاااا

ناااح الد لاااة

الصااافوية ده الواااراة ىتحاااح بااااة احلرياااة لناااا مصاااراليهل لنشااايوة ىقاااد
أتهااارت لقيااادتها غاااوا ر ا الو ياااة

ا ا الخياااح لنااايه الساااالم جهااااراب

نهاااراب ىاا تهرت رااالن الوااألا بخغاادا يااوم لاغااورا لخيااات م نوميااة أ اا
الخياااح لنااايه الساااالم
لكااااي

اااارت تااادلوا النااااس ده التوااار

يااااته الشاااايوة بااااالغنو الخاونيااااة الخااااد

منااااترات لنمياااة اساااتقدمح الونماااا
موااارىه

توجيهاااته

اإلغاارا

لناااا ماااي خه

لااااح امليااااالف

ده

املراجااا لالساااتفا ل مااان لناااومه
تااوىر الغفااا الشاارلي

لنااا الق ااا

لاااد لته بالتخاااار أت الفقهاااا ناااواة ل ماااام املهااادق لجاا او توااااه ىرجاااهل
الشااااريغ ىيمارسااااوا
او ىرا

حااااد

ر اا ا القيااااا ق التخنيغااااي ا اا ا ا مااااة يفخقااااوا

ااااهل ىكااااات موهاااا الشااااي الخهااااا ي الوااااامني املقااااِّ

الكركااااي الشااااي اهنسااااي بر اا ا
امليااالف

كفااراب دحلااا اب ىمااا كااات يخاااب ا ل ا قاار ت ماان الألمااات م ا مااا

يصاااحخهل ماان حصااار حااخن قماا
...

د أت اااايو الفريقااااة توَااااد

ن اااار

تشااريد مصااا رل احلقااوة احلريااات

يخاااااب لغر اا ا أت يمارسااااوا أبسااااه حقااااوقه

احلقااااا ِّ الاااادىا لاااان انتمااااا ه

جااااو

ااااي الاااادلول بيااااات

دقامااااة غااااوا ر

اااايا

املااانه النقااادق ا قصاااا ي دإاااا جاااا نتيجاااة تراكماااات كا ا رل متواقخاااة مناااي
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ا نقااااالة ا

يااااوم السااااقيفة مااااا جااااره بوااااد ا ماااان التمهيااااد نتقااااا

احلكا ا ده الد لاااة ا موياااة ماااا حااادا بواااد ا مااان ر

ل

الفوا ا الا ا

ا ماااار ىيهااااا ده الد لااااة الوخاسااااية حتااااا انتهااااا مصاااافنل ارالىااااة بانتهااااا
سااااقو الساااانفنة الو مانيااااة ده يومنااااا احلا اااار يوااااي
ا

ااافها

يواااانوا مااان اإلقصاااا

الشاااايوة ال ناا ا
الاااد

مصاااا رل احلقاااوة احلرياااات

السااانية اااا أ ّه ده ا اااتال التاااواُت ا جتماااالي السياساااي ا قتصاااا ق
باا

أبناااا الشاااوب بااايلم تكاااوت ااايو الاااد

الد لااااة ا جتمااااالي
املااايا ب ا
ألألمااااو

اااره

حاااا

أت الااااد

الفقهاااي الشااايوي خباااال
الد لاااة الوخاساااية الاا

قاااد ساااارلح

الشاااايوية كانااااح تتواماااا ماااا

قوانينهاااا اااا يتواىاااِّ ما ا لرا مااايا خه

ااااا ألألمااااوا بااااهل أنفسااااه

ااادم بناااا
ىاااِّ قالااادل
الاااارأق

يفر ااااوا لناااايه التشااااي

ماااا ىوناااهل اا ااار ت مااان الد لاااة ا موياااة كااايا

أقااارت ر

ياااب املااايا ب ا ربواااة ىقاااه
توااااا

احلنخنيااااة الشاااااىوية املالكيااااة
السااالم لاايا كااات لنااا الشاايوة أت

اااي احلنفياااة

ااااي ب أ اا ا الخيااااح لناااايه

ااووا

املاااك

الق ااا

ا حااوا

الشيصااية حاااد لرا املااايا ب ا ربواااة باا أت الد لاااة الو مانياااة ىر اااح
املاااي ب احلنفاااي ر

يا ااب كاااات غااايوة الواااراة ساااورية مناااألم

بالتحااااك

ده الق اااال ا حناااا

غااادل لناااا الوناااوي

غااايوته

ياااأل ا مااار

ماااا ام احلكااا بياااد أ لياااا السااانة مااان ا ماااوي
ا ياااوبي
بيااانه

الصاادّامي

أم اااا

ممااان ساااخقه

الوخاساااي
ممااان حلاااِّ بهاا

الو مااااني
ممااان كاااات

ااايا قاااد ساااقفح ماااا كاااات يساااما (ارالىاااة الو مانياااة)

الاو (سنة  731م) .

باااال
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ما بعد نقو الدولة العملمانية
كاااايا سااااارت احليااااال الوراقيااااة ماا ا غااااوب تتوااااد ىيااااهل املاااايا ب
ااا لنااايه ا نكنياااأل لاااام  7 1م ليحتناااوا

الفوا اااغ القومياااات حتاااا

الواااراة يفااار ا الد لاااة الو مانياااة الاكياااة
مااان م اااا
ا غااااار

باااالرب مااان مواناااال الشااايوة

لاااد ات ا حاااتال الو مااااني الخغااايإ د أت مراجا ا النجاااغ
أىتاااااوا باااااالوقو

ده جاناااااب الد لاااااة الو مانياااااة بنحاااااات أنهاااا

مسااانموت بينماااا اإلنكنياااأل

داااوُ بكينهاااا مااان باااال

املسااانم

لكااان

ااانيخية كااااىرل

لاااة

اااوغ الد لاااة الو مانياااة الا ا

أيامهاااا بالرجا ا املاااريإ قاااد انهاااارت
الصاااني

لااار

لنهاااا

أ ا ااار

تقاااوه لناااا مواجهاااة ا حاااتال

ماااا أت احتناااح بريفانياااا الواااراة

ا ااانح اإلساااا ل ده غاااوخهل

مقدراتاااهل ىااااِّ سياسااااة اسااااتومارية تخشااارية حتااااا ااااار لنيهااااا الشااااوب
بأللامااة الونمااا

املرجويااات الدينيااة

الرمي اااة بر اااا اااا يوااار

النجااغ ا غاار

كااربال املقدسااة

ب اااورل الوشااارين مااان القااارت املا اااي أق لاااام

 731م حتااااا اااارو املتاا ا ماااان الوااااراة قااااد ُا موانااااال الشااااوب ماااان
التينااااغ ا هاا ا

املاااارن الاااايق أسسااااتهل الد لااااة الو مانيااااة باسااااتوما ا

سياسااااة التجهياا ا

اإل مااااا ا قتصااااا ق ىاااارن ال اااارا ب

التجوياا ا

لساااكرل الشاااوب قهااار النااااس
املاااااي ب السااا انّي بااااار ذلااااام
ل م اوورياااة الو مانياااة

تواااامالته لناااا أسااااس النغاااة الاكياااة
وااا ا الواااااراة

ياااااة تركياااااة تابواااااة

ا ا بااادأت الد لاااة الوراقياااة احلدي اااة لاااام  73م
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ماا بقااا الو اااية ال يفانيااة قااد رى ااح املرجويااة الشاايوية اسااتالم احلكاا
الواااراة حتاااا ل ا مااار ده تنصااايب اإلنكنياااأل
الااارمحن النقياااب مااان بوااادو الو اااي ىيصااا ا

اااي با ااا ىكاااات لخاااد
اااار ىيصااا

بوااادو

ال ا ااني ا ا حااادا انقاااالة لخاااد الكاااري قاسا ا لاااام  713م لناااا الن اااام
هوريااااة قااااد قااااام بتغااااير بوااااإ قااااوان

املنكااااي ليوننهااااا

ا حااااوا

الشيصااية ىيااالغ بهااا الشاار اإلسااالمي كاايا م ااايقة الشااوا ر احلسااينية
بكااا

احلاااألة الشااايولي مااان احلكااا

املنحااادل لناااا الشاااوب الوراقا اي اااا يوااار
يت اامنهل اايا املااد ماان

اربااة الشااوب

الشاااوب حتاااا وغاااح الشااايولية
املاااد ا محااار ما ا

فاااورل ماااا

مخا ااهل قيمااهل مقدساااتهل تقالياادو

غااااوا رو ا نقااااالة ا اااايرق لنيااااهل مااااا نَّفااااهل ماااان مفاسااااد اجتماليااااة
ا راىاااات نقياااة اا حااادا انقاااالة لنياااهل مااان قخاا لخاااد الساااالم لاااار
لااااام  731م كااااات مور ىاااااب بالفا فيااااة بغ ااااهل لدا تااااهل لنشاااايوة بوااااد
حكمااهل ملاادل ماان الااألمن تااو لخااد السااالم حبااا ا وااا رل جااا بواادو أ ااوو
لخااد الاارمحن لااار
يوااي

الاايق لاار

حالااة الغنيااات ا حتقااات باا

لنااهل بال ااوغ السياسااي بينمااا الشااوب
ىتاتااهل احلألبيااة املتناق ااة ماان الشاايولية

القومياااة اإلساااالمية حتاااا تهااار لناااا السااااحة بواااد ذلااام ىنتاااة حاااألة
الخواا
اليهااااو

الاايق أسسااهل ميشااي لفنااِّ النصااراني غااخني مشوياا
النصاااااره

ااااو حااااألة لنماااااني ماسااااوني اسااااتغ الصاااارالات

الفكرياااة القا ماااة لناااا السااااحة الوراقياااة
بومنيااة انقالبيااة يسااخِّ بهااا ا مياا
كاااات الشااايوة
الخوااا

اااوغ الد لاااة أجهألتهاااا ليقاااوم

يتساانه لنااا احلكاا

راح الد

لااام  733م

ىاااال ماااا بواااد وااار املتااا ال يفااااني ده راااي حاااألة

يشاااور باساااتقرار لاااو بنساااخة مويناااة وناااا
ا

أم ا مااا ماان

ره كا موية الوخاسية الو مانية .

تقااااس ااايو املرحناااة
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حاكمية الُضام الَعملل
حاااألة الخواا
أ بياتااهل حياا

مااان ا حاااألاة القومياااة الونمانياااة كماااا اااو موااار

يااربمن بالور بااة بفصاا الاادين لاان السياسااة د أنااهل

ينتااألم

ب بياتاااهل منهااااو لمناااهل ناااهل يتوامااا مااا الق اااايا ىاااِّ املصااااا اانياااة
الااروه ال اايقة اسااتخدا حكامااهل لااو كانااح الفااة ملخا ااهل نااهل
حاااألة اساااتخدا ق

اااولي انتهااااُق

ملخا اااهل أت دوا ا الااادين للاااة

كاااات مااان

اقوااهل

ناااة تفخيقاتاااهل املناىياااة

ساااينة يااات توتيفاااهل لناااد احلاجاااة ليكاااوت

دمااااة تفنوااااات احلااااألة أ داىااااهل بهاااايا يومنااااوت لنااااا تساااايين الاااادين
يرى ااااوت الومااا بسياسااااة الاااادين ىفااااي

لتحقيااااِّ مااااتربه بينمااااا ااااد

الوقااااح الاااايق يحاااااربوت الاااادين رجا تااااهل يصاااافو
يرىواااوت راياااة الااادين
أم ااااا

دواااار احلمناااة اإلاانياااة يصااافوت قا اااد

اااايو الق ااااايا كاااا رل

اقواا ااب غاااايد ا ساااانفانه لنااااا

الااادم بشاااها ل القا اااي الاااداني لساااات أحاااد قاااا ته

نا ااب ر ااين ا مهوريااة لااام  733م
لن ىكر

بااااملربمن

كااااات الخو يااااوت يغااااالوت ب ور حاااااته

ماااانهجه ده رجااااة الكفاااار كمااااا أنهاا ا
ا مااااج

بالرجويااااة ااااد

سرته حي
لمنح بالخو
لمناح بالخوا

أي اب يقو

يقو
ربّاب

اااا مهاادق لمّااار اار مَاان لخاار

مفن قصيدتهل :
غريم لهل

الو ا أقاادسهل

اا مهدق لمّار :

اااو

بالور بة يناب ما لهل اني
بالرسالاة أت الخوا

جاخار
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بَور ت يشيدو ا ماج

الدم تاتهدم الدنيا

ملَّا سنكنا الدرة كلنا نَون

يتهدم

أت ا ماج لنوقيدل سنَّ

كيا ما يقولهل لخد ا مر احلصرق لصدّام اهرم :
حانح الكوت ا لالس من لخِّ

أنح اإللهل ندّامي مال كة

يستشاااهد ل ااار بخياااح ابااان اااان ا ندلساااي
املقخور

اااو اواااب الفابياااة

دام :
ما غتح
لااايا

ى حك ى نح الواحد القهار

ما غا ت ا قدار

أ اااوا ه

يقاااغ أماااام تفنوااااته

اساااتخدا

كاااات

غاااي

الن اااام الخو اااي باااالرب مااان كوناااهل لنمانياااب د أت تسااانه القاااا ل السااانة لنياااهل
جااارو ملمارساااة التميياااأل الفاااا في الوما ا لناااا ىاااِّ حاكمياااة أ ا ا السااانة
مااااوا ل رمااااوُ
حلكْاا الاا
ا ل

دمااااة مصاااااحله

اإلاااااات بن رياااااته

ختاادم مصاااا احلااألة الخو ااي حياا

لنااا احلاااك

دااوُ لنااد

دت كااات تاملاااب حتااا ملَّااا ذ ااب ر ااين ا مهوريااة

حساان الخكاار ده كااربال املقدسااة

يااد

السياسااااة

لأليااارل

اراار و
اا أمحااد

ااريل اإلمااام احلساا

لنيااهل السااالم باادلوه أنااهل ااارو لنااا احلاااك (يأليااد) بينمااا ذ ااب لأليااارل
أ ياااهل الوخااااس لنياااهل الساااالم بيريواااة امتالكاااهل لننياااول الوربياااة حياا

قاااغ

ده جناااب أ ياااهل ينصااارو لناااا أسااااس (انصااار أ ااااو تاملااااب أ م نومااااب)
اااايو املفااااا ي

املواقااااغ املغنووااااة الااا

يتخنا ااااا الخو يااااوت تكشااااغ لاااان

الفكاار القخنااي الاار ب الوصااخية لنقااا ل الاايين حكمااوا الوااراة لاايا ااد
حينماااا اساااتمكنوا مااان السااانفة مارساااوا التميياااأل الورقاااي الفاااا في ا ااااو
القومياااات املااايا ب ا

اااره جوناااو

مااان الدرجاااة ال انياااة بااا أك ااار

كانااح غااها ل ا نسااية تشااهد باايلم أق منهااا مااا كانااح م ا رتخااة (ألااغ)
ممااان اا أ اااو ل مانياااة أ

ااادموا

ا اااي

الو مااااني منهاااا ماااا كاناااح
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ماا رتخااة (بااا ) مماان

انكااوت الشااها ل الو مانيااة ماانه ماان

يمنحااوا

الشاااها ل أ ا االب كماااا اااو حاااا الكااار الفينياااة ! ماااا يساااما أي ا ااب بالتخوياااة
اإليرانياااة نهاا غااايوة ! قاااد قااااموا حارباااة الكااار

تنفياااي لمنياااات دباااا ل

حبقها ا كماااا اساااتوم سياساااة الاااتهجر القسااارق لنووا ا ا الشااايوية بيريواااة
أنهااا

انكاااوت ا نساااية الوراقياااة أت تخوياااته لنفااارس

أماااوا

املنقولاااة بااار املنقولاااة قاااد انتهااام كاا احلرماااات املقدساااات اااا

يصااوب تصااور جرا مااهل قتاا الكاا ر ماان أبنااا ه باا
قوميااااة واحنااااة

ااااد

ديااارات

ااان حرباا با وا فيااة

هوريااااة دياااارات اإلسااااالمية امااااح ااااات ساااان

اسااتجابة ملفالااب أساايا و تواىقاا با ماا نأللاتااهل أ داىااهل
ا

اااا ر

كانااح القوميااات

اااره بااار الوربياااة تواااد مااان الفخقاااات الساااحيقة املود ماااة

الفخقااي الااوتيفي اراادمي

ا اناااب

اهتماا الوراقااي أيااام الن ااام الخو ااي

قااد

تهاااارت نشاااااوات احلااااألة امليدانيااااة لنااااا الساااااحة الوراقيااااة بو ااااوب
ساااخوينات القااارت املا اااي حيااا
القوميااات ا

يكتفاااي بومنياااة التميياااأل الورقاااي ا ااااو

ااره باا مااارس التمييااأل املااي

الشااايوة موتقاااداته

مرجويااااته

غاااوا ر

ىصااار يصااو

دااو ب بنااا

ىكماااا اساااتوم حباااِّ الكا ا ر

مااان لوا ناااه سياساااة الاااتهجر القسااارق ىدناااهل قاااام فاااار ل الشاااخاة املتااادين
أينمااا جااد بيريوااة التااتمر لنااا الن ااام الومالااة لنيااارو التمااد سياسااة
مناا الشاااوا ر احلساااينية بقاااول احلدياااد الناااار د ماااا جمصاا بدجااااُل متابواااة
حكوميااة أمنيااة

اامن غاار

ااوابه

ااارمة

لاا مكشااو

م رونَاان

مااان ا هاااات احلكومياااة يااات مااان ال اااا توتياااغ ااايو الشاااوا ر ردماااة
الن ااااام اهاااارم لكاااان الشاااايوة رى ااااوا ا
أ ااااار ا لناااااا الوماااا باساااااتقاللية
التحركاااات الفا فياااة باا

اااارار را ربخااااات احلكومااااة
يكااااان الن اااااام ليكتفاااااي بهااااايو

اااار ياباااص باملرجوياااة الشااايوية ساااو اب حتاااا قاااام
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كيااادل خي اااة حينماااا ألنااان باإلذالاااة الصاااحغ ياااته ىيهاااا الشاااهيد سااايد
مهااادق احلكاااي (رو) ابااان املرجااا ا لناااا لنشااايوة السااايد سااان احلكاااي
(قاااادس ساااارو) با اسوسااااية ماااان أجااا تسااااقيه
ا مااااا ر لنهااااا

نينااااة الو اا ا ا جتمااااالي ا اا ا الشااااوب بأليااااِّ

نساايجهل املاابااه قااام أي اااب بااألر
لنتجساااان باا ا

وااااة املرجويااااة ىصااا

اليااا در ابيااة ا اا اهتموااات الوراقيااة
اااايير

ماااان

الشااااا وات املغر ااااة در اااااة الناااااس

اااو املسااااجد احلساااينيات الوتخاااات املقدساااة ُياااارل الونماااا

دقاماااة

الشاااوا ر احلساااينية مااان لقاااد اهاااالن املسااار مشاااياب ده كاااربال
املناسااااااخات امليصو ااااااة لأليااااااارل احلسااااا
ا ربواا

لنيااااااهل السااااااالم

الشااوخانية يااوم لرىااات ليااالي ا ماا

تصاااوير

التحقياااِّ موهاا باا

تنفاااة بشاااوة أ ناااا مسااار

التقاااا

الفابيااة املقخااور
ا

بر ااا قااام تااابوته
يااااو ساااينة غااايفانية

ص مااااا كااااات لنااااا لهاا اد

اادام الاايق أُاب الاار ين أمحااد حساان الخكاار قهاار با لاان

منصااااب الر اسااااة باااايرا
ياااة بااادل

لاغااااااورا

قتاا الكاا ر مااانه ب سااااليب

مشاااياب ده كاااربال

إلياااايا الشاااايوة قموهاا ا د اسااااتومنها بااااا

ح اااور

ا يااااة جناااان مكانااااهل ىاااارن لنيااااهل اإلقامااااة

ديوااااُ املياااابرات ا مريكياااة اإلقنيمياااة

كاااات باااد مااان

مواجهااااة اااايا الن ااااام الفااااا في الونصاااارق القموااااي ى اااايت املرجويااااة
الرساااالية باااد ر أباااوق لكااا الواااراقي
الاااااولي رص الصااااافو
اإلسااااالمية

تن يماااااته

مميااا واااوا فه

الااااادىا لااااان حقاااااوقه
اااار جه

نشااااافح احلركاااااات

م ااااا رات ل لااااالت لاااان رىااااإ

الن اااام سياساااتهل اإلجرامياااة بياااات التصااااقه بالونماااا
املنا

أويااااىه لنشااار

املرجوياااات الدينياااة

اااة لنن اااام د أت ا جهاااألل ا منياااة اساااتومنح أغاااد الوساااا

ارخي ااة حلااخن الكاا ر ماان الشااخاة الونمااا باا أنهااا ملَّااا جاادت

القموياااة
ااووبة
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مورىااااة تشااااييص ا مالااااات القيا يااااة النيااااب الواليااااة الونا اااار
املن ماااة أ ااايت لناااا لاتقهاااا تفكيااام ااايو التن يماااات احلألبياااة مورىاااة
حنقاتهاااا

يووهاااا جهاااات ا رتخاااا ىيهاااا مااان اااال احلاااخن الوشاااوا ي

املاااخع لناااا الشاااخهة ال ناااة التهماااة التشاااابهل با

أم ا اااا كااايا

اااا

حااخن الساايد الشااهيد مااد باااقر الصاادر  ماان ا اإلىااراو لنااهل
ااح اإلقامااة ا

يااة ماان ا دلاادام الك ا ر ماان الونمااا ماان أ ااالي بغاادا

النجاااغ ا غااار
قياااا اته التن يمياااة
ملاااا

ااوهل

كاااربال املقدساااة ماا دلااادام النيَاااب الشاااخابية الناغااافة
احلاااوا ا كا ا رل جاااداب جمتااااو تو يقهاااا ده رنااادات

اا احلاااا أت انسااادت

ياا املناىاااي أماااام احلركاااات اإلساااالمية

قاااام السااايد الشاااهيد بااادلوته لنمخايواااة مااان أجااا القياااام بومنياااات
الن ااااام تتناسااااب حجاااا املياااااور الاااا
غاااخابه

لنماااا ه

اااد

يتواااارن ااااا الشاااايوة لموماااااب

صو ا ااب ىتواىاااد الشاااخاة ملخايوتاااهل بالتاااالي

يصا ا

الن ااام لنيااهل قناايالب حتااا أ ااي الساايد الشااهيد  ده بغاادا لنقااا الفابيااة
املقخاااور ( ااادام اهااارم) ليوااارن لناااا السااايد الشاااهيد  ياااارات اااد ل
ااي التوااا ت ماا الن ااام الخو ااي أ اإللاادام ىكااات ا ااواة ااو الاارىإ
قاااد لااار

لااان السااايد الشاااهيد مقولتاااهل املشاااهورل ( لاااو كااااي إ اااَعل بعمليااار

لق عتااار) ىاااانتها باااهل احلاااا أت ألدماااهل الفابياااة بنفساااهل

سدساااهل ارااااص

قااد توجَااح ألمالااهل الونميااة ا ها يااة بالشااها ل ىسااالم لنيااهل يااوم لااد
يااوم استشااهد يااوم يخو ا
ر اااوات او لنيهاااا

حيّااا كمااا ألاادمح موااهل غااقيقتهل بنااح ا ااده

باااح تصااافية الكاااوا ر احلركياااة

الخو اااي كوخاااد الصااااحب الاااد ي
احلكاااي

ل الصااادر ل امل قاا

أ ا الوراة .

الشاااي لاااار

ساااجوت الن اااام

الخصااارق

ناااة مااان ل

ل الغريفاااي بر ا ا الكاا ر مااان تناااغ
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ناااة مااان القياااا ات احلركياااة الو َنمَا ياااة مااان السااافر

قاااد اساااتفا
ااارو الوااراة ب سااخاة
ااارو الوااراة

تاار

سااا

تنفااة

رو

أ ااي كاا ماانه

الوماا ل سااالم الاادىا لاان حقااوة الشااوب الوراقااي

قااااد تشااااكنح ااااارو الوااااراة تن يمااااات حألبيااااة جدياااادل مااا لنااااا ين
لكوا ر اااا

ا لا ا ا بناااب أق تن اااي حألباااي ا ا ا

متواااد ل

يوااار

الوااراة

نشااا سياسااي ياايكر أيااام الفابيااة

اادام باا كانااح جاارته

لفناااب الونااا أ الومااا أ الاااتينص مااان ال اااغو الخو ياااة الااا
تمااارس بشااك متوا اا لنااا أبنااا الشااوب الوراقااي الاا
منهااا لمااوم الشااوب كفاارن ا نتمااا حلااألة الخواا
الن اااامي أ ا اااي

الشاااو

أ

ىا ا

كااات

أ الااد و

كاناااح
يساان
ا ااي

ااارا ب تنفاااة لناااا واااو السااانة أ

ا ااارة مااان الواقا ا امل ساااا ق لنشاااوب الوراقاااي احلياااال ا منياااة الصاااارمة
ىيااااهل اإللااااالم الكاااااذة ا نقفااااا لاااان أ خااااار الوااااا

التينااااغ لاااان

التوا اا موااهل لنمياا با مورىياا با اجتمالياا با كاايا احلااير ماان الوقااو ب ياادق
الن ااام ا مااع الصاادامي املتشااد

ااح أق ذريوااة لااو كانااح كيديااة تنقااة

أ الت ااارر مااان الواقااا الوراقاااي أياااام احلااارة مااا ديااارات أ كاااانوا مااان
امللهَجااارين قساااراب اااا لرىاااوا بالتخوياااة اإليرانياااة أ ا ساااره الواااراقي

لاااده

ا مهوريااة اإلسااالمية أ كااانوا ماا الن ااام ماان املسااتفيدين منااهل ملَّااا انتهااح
مصاااااحله موااااهل بااااا ر ا الوااااراة ألننااااوا موار ااااته ماا ا كااااونه ماااان
الخو اااااي

ذ ق املنا اااااب الوالياااااة بر اااااا مااااان ا ساااااخاة الكااا ا رل د

ىالتن يماااات احلألبياااة الا ا

كاناااح لناااا لهاااد الفابياااة قاااد انتهاااح بدلااادام

رجا اااا ما ا دلااادام الكا ا ر مااان ا برياااا لنشااام الشاااخهة الاااتهَ الكيدياااة
بر اااا مااان ا ساااخاة الكااا رل الااا

لكساااح

اااورل سااايتة لااان الواقااا

ا جتمااالي الوراقااي لنااياو الاايق أمااالو لناايه ارااو

الفماا

النفاااة
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نتيجاااة ماااا كاااات يشااايوهل الن اااام با ا
بااا ة التفا اااي حلياااال الواااراقي
الوراقااي

ااافو
حبيااا

الشاااوب مااان در ااااة يتاااد
ُر الشااام لناااد النااااس

اااار

ياا من أت يوخاار لاان ساايفهل لنااا الن ااام أ الاا ااهل لنااا غااي

أ د ااارل سااربا

اسااتفهام يشَاا منااهل را حااة النقااد أ الساايرية أمااام ُ جااهل

لاادو د وانااهل أقربا ااهل أ اادقا هل جرانااهل أغااد ماان ذلاام ماا الغريااب
الااايق

يورىاااهل با ا غاااا لناااد الوراقاااي أت لنحاااا ه أذت تساااموم لااايا

لنيااام أت

تنتقاااد أ تساااير أ تتحااادا بسااار  ...قاااد ت َولَّاااد ااايا الرلاااب

ا جتمااااالي لك اااارل ا واسااااين

كااااال ا ماااان أل ااااا حااااألة الخواا ا

ارتكااااة الكااا ر مااان أبناااا الشاااوب امل اااا
ساااخخاب باااد اى كيدياااة تنخوا ا

بااا قرة النااااس دلااايه نساااخاب

نتيجاااة احلساااد ال ا ا ر ا نتقاااام ا

اااتال

حاااو اإلرا أ الناااألا لناااا غاا مااان ا رن أ لناااا ُر أ سااااقية ماااا
أ لنااا اباااة أ بساااخب مشااااجرل أوفااا أ نساااا أ ومواااب ماااا ألل الفابياااة
ساااوا كاناااح مالياااة أ ترقيا اة

الوتيفاااة أ الدرجاااة احلألبياااة ماااا ده ذلااام

حينتاا ايء ياااات اإل خااااار الكاااااذة كتابااااة التقااااارير املهنكااااة ده احلااااألة أ
الاااد ا ر ا منياااة أ الوساااكرية ىيااات حاااخن امللاااته بهااايو الوساااينة القااايرل أ
ا حااااُ بكتابااة التقااارير وى ااب ماان أت ي اتَه بالتوااا ت الشااراكة ىياادرأ لاان
بكشااغ أساارار اا اارين مماان

نفسااهل الشااخهة التهمااة ىيسااتخِّ احلاادا يتاا
ا ا مااانه حااادي اب أ غاااا د ا ا حاااد اب ى
تساااارق

اااخحح الوغااااية بااااا رين

لاااار ة الكاا ا ر ماااان أبنااااا الشااااوب الوراقااااي حتااااا أ ه اااايا

التجساان الوغاااية الكيديااة بدلاادام الك ا ر ماان أبنااا نفاان وا فااة مااي ب
الواغاااي

نتيجاااة

لاادم ا سااتقرار

اااغو

تراكماااات كا ا رل أ اااخل ااايا الشاااوب يوااااني

الفكاار الساانوو لك اارل تقنخااات أ

النااااس أُماااة قاااة متخا لاااة ىيتصاااور أحاااد

ااالهل ممااا لَّااد لااده

أت ا ميا ا يتخناااا ااايا الفرياااِّ
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يسااار لناااا نفااان ااايو املسااانكية التصااارىات اإلجرامياااة ىيتخاااا
أ اماااااب

تساااااالد

ياااااا ت

بصااادة قاااة ىيماااا بيااانه
ُبانيتااااهل لتااا م
اااايو ا

لناااااا ا نساااااجام التاااااتلغ التوامااا ا

ااايا ماااا كاااات يألرلاااهل يهاااد

ساااانفانه

النااااس

مصاااااحله

ااااام ا مااااران

جااااو

دلياااهل الفابياااة

يخقااااا اهتمااا أساااار

اا ا احلااااا بالن ااااام الخغاااايإ أت جواا ا

الشااوب ينقنااب لنااا ذاتااهل دنااد نفسااهل اسا ااا م لنفابيااة ن امااهل ىصااارت
الفا فاااة الواحااادل القومياااة الواحااادل يماااارس أبناو اااا التجسااان القتااا
ىيماااا بيااانه
ساانية أ

ا ا ا احلاااد
ارجيااهل كمااا

ا غراىياااة لنواااراة

حربااهل الود انيااة لنااا دياارات حتااا أ ااخل الشاايوي

الوراقاااي اإليراناااي يقتا ا بو اااه بو اااا
ح ارن الكاار ليقت ا بو ااه بو ااب
احلاااااألب

الكااااار ي

املوااااار ى

برُانااااي

أربياااا

كاااايا

يتخناااا

حااارة الشاااما حيا ا

كااايا

مااا ماان أبنااا الساانة كمااا حاادا ب ا

اااااال والخااااااني

السااااانيمانية ملساااااوو

بااااأل و لنكويااااح لااااام  771م كاااايا أيااااام

ا نتفا ااااااة الشااااااوخانية لااااااام  77م
اإلساااالمية

منااااوِّ غااايوية منااااوِّ

لهاااد الن اااام الخو اااي

أت توجهااااااات احلركااااااات

حاااا ا

تكااان وا فياااة ت احلاااألة الشااايوي

موار اااتهل لنن اااام الخو اااي لناااا أسااااس كاااوت قيا تاااهل الناىااايل مااان

الساااانة باا ا

نااااهل ن ااااام أمااااع قموااااي لااااد اني يصااااا ر حقااااوة الشااااوب

يحا اااار الشاااايوة رمااااوُ
لاايا كااات متااات ل
ال ااا

اايا

غااايوية قاااد

ركاااااته

الشاايوة ماان الرجااا

موتقااااداته
النسااا

مااااواقفه

...

سااجوت اايا الن ااام

اناا ماان جااو بوااإ الونا اار الاايين اا ماان لوا اا

ناااوا ساااجوت الخوااا

ا هنمياااة أ

دلااادامه أ

رباااوا ده

اااارو الواااراة لكااان لاااين باااد الي وا فياااة دإاااا باااد الي أ اااره أمنياااة
مصنحية ىسا

نه كانوا جأل م من من ومة احلألة الخو ي .
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نيانة الفرهود
لقاااد أبااااب الن اااام الخو اااي لنشاااوب أكاا احلااارام بفواا دغاااالة سياساااة
الفر اااو حتاااا أ اااخل أماااراب وخيويا ااب قاااد غااارلهل ا ا الن اااام اااح ذرا ا ا
ا ياااة مفتوناااة ىصاااار أ اااحاة املاااا التجارياااة ينت ااار ت
يصااادر حكا ا الفر اااو حبقها ا
الفريساااة

غاااراو ال اااا

كاااات النااااس كالاااي اة يابصاااوت قاااو

حتاااا ينهشاااوا حلمهاااا

الوالقااات ا جتماليااة ىاااليوم تكااوت
بنيماااة لااااي حيااا

يخاااالوت لااان

الشاااريوة

ااديقي أتخ اا مناام بااد با تكااوت

يصاااادر القاااارار احلكااااومي باااادلالت الاااادكات الفالنااااي أ

امليااااألت الفالنااااي لنفر ااااو

سااااخاة أبنخهااااا لدا يااااة كيديااااة انتقاميااااة

وا فياااة سياساااية بااادلوه أناااهل اااالغ القاااانوت ىياااد
املاااا

أق حل اااة

النااااس لتفريااا

امليااااُت التجارياااة الكاااخرل الصاااغرل نقااا الخ اااا

بالتخاااار أنهاااا بنيماااة بااانفن ا سااانوة الااايق ىوناااوو
ديااارات الكوياااح الشااايوة

احلااارة

ده بياااوته
اااد الكااار

ساااه جناااوة الواااراة لقاااب ا نتفا اااة

الشاااوخانية مخاغااارل د ااااىة ده مصاااا رل ا ماااوا املنقولاااة بااار املنقولاااة
لنكا ا ر مااان أبناااا الشاااوب امل ناااوم اااح أق ذريواااة تنخياااة لنااانفن الغ اااخية
الشاااهوانية الا ا

تهااادأ

تشاااخ

املااا كمااا ااو غاا ت الفابيااة املقخااور
غاااوار بغااادا لاااين لاااهل أة يرلااااو

ااايا يااادت ىقااارا النفاااوس ا ااااو
اادام الاايق لاار
أم

ااانهل

لنااهل التسااك

ماااا يساااد حاجتاااهل
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ىصااار بقاادرل قااا ر ااو أم الااهل ماان سااار لنااا نهجااهل
أنه كانوا ممن ينفخِّ لنيه

ح

ساادل احلكاا

غ الشالر :

أتايكلار دذ حلاىام جندَ غاالء

د الخواار
دذ نَوراالو مان جانا ِ

ىسخحاات اليق ألفاو منْكاب

َلَنَّ َممَ ا نوس لنا السريرِ

بااارب كاا
أبناااا الشاااوب

ااايو املشاااا د ال املاااة القاساااية الاا
يخاااالي بااااحلال

أ اااخل الكاا ر مااان

احلااارام ىيسااارة بو اااه بو ااا با يشاااي

بو اااه باااخوإ ده السااانفات يقتااا بو اااه بو ااا با تتوااارن ألاااران
مااان النااااس ده انتهااااو

املست اااوف

أت املرجو ياااة الدينياااة

اااار مااان قخا ا الخو اااي

ختشاااا الن اااام كاناااح تفااا

ا لاااران لااادم جاااواُ التصااار

ااااس د

ا

حبرماااة ااايو الااادما

أ ا كااا مااان ااايو الخ اااا

د أت

نفاااوس بالخياااة الشاااوب ل ساااغ الشاااديد قاااد أكناااح ااايا احلااارام بفرياااِّ
مخاغاار أ باار مخاغاار
اااادام

ملااا جااا ا حااتال

لااااام 3118م ىاااادت

أسااقه ن ااام الفابيااة املقخااور

الااااات كااا رل ماااان الشااااوب قااااد مارسااااح
ا ر اااااا املتااااااحغ املربسساااااات

الفر اااااو أي ااااا با مليااااااُت الد لاااااة

املستشاااافيات الااااوُارات القصااااور الر اسااااية
كاااال ا مااان باااد و بواااإ

الخو اااي

التقاااارير ا منياااة لتغفياااة جااارا مه
ده

ااااو

جااارا

قااااد قااااام

نااااة ماااان

ا ااار ا مااان سااارقة املساااتندات
أقرباااا ه

الااااات لراقيااااة ماااان ااااارو احلااااد

أ ااادقا ه د ااااىة
لنمشاااااركة بالساااارقة

الفر ااااو بنفاااااة اساااا مشاااا الخنااااوو املصاااارىية املتاااااحغ الوراقيااااة
السااايفرل لناااا املقاااار احلألبياااة ا مااااكن الواماااة بيريواااة أ باا ره ليتساا
نفاااااة الفر ااااو

ملَّااااا اسااااتقر الو ااا نسااااخياب تشااااكنح بوااااإ ا يتاااات

اإل اريااة ااح لنااا ين متوااد ل
السياساااااي

ااار الفر ااو من م ااب مقننااا ب ا

ا حااألاة

دواااااار السااااارقات الفساااااا اإل ارق املاااااالي السياساااااي
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ا مااااع الق ااااا ي ى ااااي منحااااا أ ااااراب ماااان ااااال الوماا ا احلكااااومي
شااااركة قاااوات ا حاااتال حيااا
نيااارات الااد

كشااافح لااان سااارقات با

اااة لنخناااوو

ساارقة نفااه الوااراة باا

ُياار الاانفه

رات كاايا احلااا

الوراقاااي احلااااك ا مريكاااي لنواااراة باااو برااااار
لنساااافر ا مريكااااي ا ناااادق ا
حسااااة

كتااااة حيا ا

كااايا احلاااا بالنساااخة

اااا ُملاااااق نياااا ُا

الوااااراة بااااال

رقاباااة

كااايا

ار

اااا ر

لا ادّا

حاااا سااارقة ماااوا احلصاااة التموينيااة ماااا يتوناااِّ باا مور الكهرباااا

اإللماااار

ال ااارا ب املشااااري امليتنفاااة

بواااد أت تشاااكنح احلكوماااة لاااام 3111م

ساااوا كاناااح حكوماااة املركاااأل ا

ا ياااة أ احلكوماااات املنياااة مااان راااالن

املاى ااات الخنديااة ب ا حتااا اهناان النيااابي ىقااد أ ااخل الفر ااو ماان أباارُ
اااااته لنمااااب أت اااايو املربسسااااات التابوااااة لند لااااة ااااي
رجااا ت لاغااح ااارو الوااراة
أ أنهاااا

تاادرو ن ااام

بالخهااااا ماااان

اادام د غااهورا قنينااة

ال قاااد لاااا ت ده الواااراة بواااد ساااقو الفابياااة
تدركاااهل أ ااا ب

مسااتنمة حكاا الوااراة برلايااة أمريكيااة أ اايت بااارس الساارقات الفسااا
بااا لنا مراتخاااهل بشاااك ىااااة لهاااد الفابياااة املقخاااور
سااارقح متاااات با ا اا

منياااارات الاااد

واااو حكماااهل ىقاااد

رات با ا أك ااار بكا ا ر حيا ا

يكاااان جمنااا ب رقامهااااا حتااااا الفابيااااة املقخااااور( اااادام)
الوااااا

أحااااد باااارو

قااااد أ ااااخحح اليااااوم اااايو الفخقااااة السياسااااية احلاكمااااة

اااحا ا مااان أ اااره أ رياااا الواااا
كا اانوا ىقااارا مورا ادَم

الوقاااح الااايق

ناااوا ىياااهل الواااراة

نرياااد أت نصااافه بشاااي ل ااار د ااااىة ده ذلااام

مااا يتمتوااوت بااهل ماان منا ااب امتياااُات
املاى ااات رنااان الاااوُرا
مكشاااوىة مف اااوحة

لينااااة

ساااا

احلااادي

اهناان النيااابي رااالن الخنديااة
ماارب

بهااايا الشاا ت لكااان أىواااا

اإللاااالم ماااا تكشااافهل يتاااة النألا اااة ا اا

املقدس الغريفي 66 ...................................................................................
اهناان النيااابي

ارجااهل ماان ىسااا بش ا ت

املتفجااااارات كااااايا

اافقات أجهااألل السااونار لكشااغ

ااااافقات ا سااااانحة احلصاااااة التموينياااااة الكهرباااااا

الخندياااة اإللماااار جخاياااة ال ااارا ب احلكومياااة ُياااا ل الرساااوم بساااي
ا مااااوا

ساااارقة الخنااااوو امللاااانَل املاليااااة امليصصااااات اإل اااااىية كاااايا

التحايا ا لسااارقة أماااوا الرلاياااة ا جتمالياااة ما ا د ااااىة أ
أ

اااا أبنياااا

ساااتالم ااايو ا ماااوا بينماااا جمجخاااوت احلقاااوة لااان الكا ا ر

مااان الفقااارا املتااااج
كااايا احلاااا

اااا

امل ختاااة أ

ت َخاااح بيريواااة أ با ا ره

ممااان

اساااتالم ر اتاااب كااا رل جاااداب

ليسااح حقيقيااة ماا أ ااي اايو ا

اااا

مياااة

تاااا غ

ااا أي ا با لخفاقااة احلصااة التموينيااة باار

ذلااام مااان لجا اااب برا اااب ابتااادا
الد لااااة

اااا

مياااة أ

ساااا

السااارقة

مفا ااا أجهاااألل

اااارب

بالخاااااب كااااانوا مماااان لاغااااوا ااااارو الوااااراة سااااخاة

الاااي تنفاااة

دذا كاناااح الاااد ا ر احلكومياااة رجاااا ت احلكاا متهماااة

بالفسااا

الساارقة لنااا لهااد الفابيااة املقخااور ىماان أياان جااا الفسااا

الاايين

ياادركوا ن ااام الفابيااة د ساانة أ أق ا ماان ذلاام ب ا الك ا ر ماانه

ياادركوا ن ااام الفابيااة أ ااالب

نااوا الوااراة بونااوات موار اا

اارب
لنن ااام

كماااا يقولاااوت اساااتنموا أ ا ا املنا اااب أ فر اااا !!! د دذا رجوناااا ده
قاااو ا لراباااي الااايق قاااام بابياااة جااار ذ اااب بتصاااور أت بابيتاااهل
يوناا بفخاااا أبياااهل
تقاس ىقا

يقنوااادو

أكاا الاااد اجن

ناااا ت ااارة

اوخا ر الي ب :
َّك ْلأَ ش َويَ ل ونَءمْت ئيُا

الشااااويهة  :ااااي تصااااغر لنشااااال
النح .

ا م اااا

اااغراب

ئمن َّنَاك َّي َّباكَ ذيب
يااااح باااايلم لشاااادل غااااهول
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لشااادل ماااا كاناااح توااااني الفخقاااة السياساااية احلاكماااة باااا من الياااوم
حاجااة منحااة بسااه مقومااات احليااال الكراااة ىاادنه

ماان ىقاار ماادق

حاا

ارتقااوا املنا ااب ا اا الد لااة احلدي ااة ماان رناان النااواة أ احلكومااة أ
راااالن املاى اااات أ الخندياااة أ الق اااا أ املنا اااب اإل ارياااة التنفييياااة
ااره ىاادنه أ ااخحوا أل اا ماان احليتااات ال اايمة الاا

ا

الكااااخر بااااال رمحااااة

رأىااااة

تختناا الصاااغر
ماا ا

ااااار ا ماااان أ ااااره أ ريااااا الوااااا

اماااتالكه احلصاااانة احلماياااة الدبنوماساااية احلألبياااة املينيشاااية بر اااا
يمناا نتيجاااة تنااام احلصاااانة أت يقاااا لاااهل  :مِااان أيااان لااام ااايا !!!
يمَاااارر ىسااااا و ساااارقاتهل لااا مسااااا مة سياسااااية

لااايا

ا صااااة ماليااااة مناااااى

متخا لاااة أ اساااتوما للياااات بنا ا حخساااهل تااارىإ اسااااجا تنااام ا ماااوا
أ بكيناااهل مااان ا ااارة ده اااارو الواااراة ده أت تااات تساااوية أ
الق ااا

الفخقااة السياسااية

ت خوااات ىسااا
!!!

اارب

بهاايو الصااورل الوا ااحة اا يصاال أت ننقااي

لنااا ىسااا الوهااد السااابِّ

كااايا دذت نواااي

اااالهل ما ا

الياااوم با ا

الألا فااة اُ اجيااة املواااير ىسااا

سياساااي
ا اارا

اا ياادلوت املوار ااة لااهل

اارساااوت الكاااية الولاااو
باا لنا مراتخااهل يوااانوت ماارن

انفصاااام الشيصاااية ىا ا ر ذلااام لناااا النساااي ا جتماااالي باساااكهل َىخَا ادَ َ
أت يقااااوم املساااارب

السياسااااي ا اااا الد لااااة بخنساااامة جااااراب الشااااوب

دلانتااهل لنااا متساايهل رىاا م نوميتااهل تنخيااة حاجتااهل
كنااهل باا

ااار يأليااد ماان ذلاام

ساا ماان رقوااة ىقاادات ال قااة ا ماان ا مااات ا ماا باإل ااالب

ُا مااااان مواااااد

اااااحايا املفيياااااات ا حألماااااة الناسااااافة التصااااافيات

احلألبياااة املينيشاااية با ارب كلا ا
ااااه الفقاااار د أت السياسااااي
قاحااة مِنااة باا نه

ااايو املتساااي مويشاااة بالخياااة الشاااوب
ا اا ا الساااانفة يياااااوخوت الشاا اوب بكاا ا

ىَّاار ا لااهل اقراويااة !!!

ااي (ُا فااة)

حاا

أنهااا

ت
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ت ا تي لاان وااريقه ب ا ىر ااتها لناايه قااوه ا حااتال

م ا ذلاام يشااوبها

التأل ياااار املا صااااة التواىااااِّ املصاااانحي الااااو مي  -الفااااا في القااااومي
اإل ااااع  -املنااااا

ااا الداقراويااااة

بتاااوىر ق اااا مساااتق

اااو مسرااا َت ِغ

حقيقااااة

ااااوها كمااااا ياااادلوت

مسَاااين مرتشاااي د ااااىة ده مااانل

الشااوب حريااة التوااخر لاان الاارأق اإللااالم احللاار الاايق ااو

اقوااهل سااالب

ذ حا ادّين يساااتفيد مناااهل الن اااام أك ااار مماااا يساااتفيد مناااهل الشاااوب ناااهل ما ا م
ىااااِّ

جوخااااة املوتااااور امل نااااوم

اااايغة تسااااتوم لنتنفااااين دىااااراغ مااااا

لتيفياااغ ال اااغه لناااهل دُالاااة ا حتقاااات لاااده الشاااوب وىا ااب مااان اااورل
لارمااة اارة ا

اار اليااابن

اايو النسااخة املااد ل ماان احلريااة لااين

منحاااة مااان احلكوماااة با ا ىر اااتها لنااايه قاااوه ا حاااتال متابواااة
لنن ااام الواااملي بتاا م

ذلااام

حريااة التوااخر لاان الاارأق لااده الشااووة بااا

ص

املتنااااة ماااان أجاااا تفرياااا غااااحنات الشااااوب امل ااااغووة ماااان الغ ااااب
لنكشاااغ لااان نواياااا أ ااادا
ال ااا تفااا ق فاار

ا هاااات املوار اااة املنا اااة ا ا ليااات مااان
جهااة الفغااال احلاااكم

تقنياا ارسااا ر

د اااىة

حلكَّاااام لمال ها ا مااان تااار ي
ده اساااتدراو الشاااوب ده ماااا يصاااخوا دلياااهل ا ل
ا اااد الوقاااي إل اااارل الفااال ا حقاااا
احلألبياااة الا ا
ل ماااة
ال ا

النوااارات الفا فياااة الصااارالات

تشاااغنه لااان ا ماااوم املفالاااب احلقيقياااة الق اااايا املصااارية
ااايا ا سااانوة يم ا ا أحاااد ساااا

تااوىر ل جهااألل ا منيااة الوم ا خبفااا

ماااان اسااااتدلا امللااااته

الكشاااغ التحقياااِّ احلدي اااة

تخوااد لاانه الشااخهة التهمااة بااد ب

املوااااارن لنتحقيااااِّ موااااهل

بواااإ املشااااك السياساااية اإللالمياااة
داارق مااان حااوارات تنفأليونياااة لقااا ات
نااايالت سياساااية اجتمالياااة

مااان

ا اااار ا ماااان د ااااارل
ناااة ساااا

الكشاااغ ماااا

اااحفية يوتمااد الكاا ر منهااا لناااا

الىاااات مي خياااة يتينناااها ر ااارل

الكاااالم
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ُ ت

النساااات تهاا متخا لاااة يف ااال أحاااد

الكشاااغ لااان قاااا

اا ااار يااات مااان ال اااا

حاااوا ا يمكااان أت يااادين لنيهاااا الق اااا أ يساااقه
ااااة

امللااادات مااانه سياساااياب أ اجتماليا ااب أ

اااورتهل

ا لوامااة بالتااالي يسااتفيد ا لاادا منهااا لكونهااا
بااا يسااااتند

نااااة منهااااا ده اقااا

ختاارو

يوهااا لاان ىااراغ

كاااايا أي ااااب ياااات تشااااييص املااااوالي

املواااارن وخيواااة ميولاااهل ا ا اااهل انتما اااهل
فورتاااهل ناااو

جهاااة مااان لالقاتاااهل

رجاااة ارتخاواااهل ماااده تاا رو

ركاتاااهل كيفياااة كساااخهل اساااتغاللهل التوامااا مواااهل لااان

وريااااِّ سااااربالهل اسااااتفألاُو ا تخااااارو

نيالتااااهل السياسااااية مورىااااة نقااااا

القاااول ال اااوغ لنااادو أ احلكاا لنياااهل اختااااذ اإلجااارا ات ا منياااة املناساااخة
حبقااهل ماان لااأل أ تصاافية ماان
ىج ل

ت ألفااات ن اارو ن اار اا اارين حتااا يقاا

مصيدل الفغال لمال ه .
الوااراة لنااا لهااد الفابيااة املقخااور

ماا كلاا مااا ذكرنااا ىقااد سااا

ااادام الن اااام الفخقاااي التميياااأل لناااا حسااااة الوااارة املاااي ب الوشااارل
ا اااحاب با ا

اى اااات الواااراة منااااوِّ لناااا أ اااره

مماااا جوا ا التفا ا ا

لشاااارل لنااااا انيااااة ماااان حيااا

اراااادمات الوماااارات النفااااوذ الساااانفة

ى اااي يتاللاااب قااادرات النااااس لقاااو

املاااا

ىتااارل ينغااي بقااول القااانوت

ن اااامه ا جتماااالي

يمنااة احلكومااة ن ااام الوشااا ر

ر اا

حاا

ارصااومات امليتنفااة يوماا لنااا تفكياام أ ا اار الوشاارل لتفقااد ىالنيتهااا
ت ر اااا لناااا أبنا اااا ياااألر اراااو
يسااتو
ىاااِّ

الرلاااب

قناااوبه

تاااارل أ اااره

بالوشااا ر ملااا تقت اايهل مصاانحة الن ااام ىياا مر بدلااا ل يكنااة الوشاارل
اااوابه مويناااة ىتحااادا مااان را ذلااام مناىساااات غاااديدل باا

الوشاااارل

اااادا نألالااااات

النفاااوذ ا ماااوا

أبناااا

صااااومات ماااان أجاا ا الوجا ااااة املنصااااب

كااايا كاااات يتواما ا الن اااام ما ا أبناااا غاااوخهل ىيساااوا
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لتفكيااام الااار ابه ا جتمالياااة مااان ااا دلاااا ل
يتناساااب أ ااادا

الن اااام احلااااك

ااايابتها بالشاااك الااايق

ينتفاااح ده ماااا يألرلاااهل مااان نألالاااات

صااومات ب ا أنااهل يقصااد ا لكونااهل يسااو

بوجو ااا ىتنش ا لاايلم

ينااتو

ا ماااران ا جتمالياااة الكااا رل ارفااارل ا ااا اهتمواااات مااان الكاااية
التجساان الوغاااية الغيخااة النميمااة التقااارير الكيديااة النفاااة بر ااا
ى هاااار لنااااا الساااااحة الوراقيااااة جو اا ااب لشااااا رية جدياااادل تنسااااج ماا ا
تفنوااااات الن ااااام الصاااادامي الخغاااايإ ااااا يواااار

لاااانه بشاااايو التسااااو

الااااايين أ اااااخحوا أذر اجتمالياااااة لقهااااار درا ل الشاااااوب تفويواااااهل إلرا ل
ملَّاااا ساااقه ن اااام الخوا ا

الن اااام احلااااك

الخغااايإ جاااا ت ا حاااألاة مااان
تقساااااي اهتمواااااات

اااااارو الواااااراة لتماااااارس نفااااان الاااااد ر الخو اااااي
الوشااااا رية اسااااتغال ا كدلايااااة انتيابيااااة أ ااااوات
ماااا ده ذلااام كتحريااام الشاااار الوراقاااي

اااانا يِّ ا قاااااا

جهاااة الااادىا لااان املصااااا

احلألبياااة الرماااوُ السياساااية لتفقاااد ااايو الوشاااا ر يختهاااا ت ر اااا
احليااال ا جتماليااة الوراقيااة
احلكوماااات الااا

التشااابهل كااخر جااداب باا

جاااا ت بواااد ساااقووهل

اقا ا

ن ااام الفابيااة املقخااور

تكااان املغاااايرل بينهماااا ساااوه

باملساااميات الوجاااوو ت املسااارل امتدا ياااة احااادل بااا

الن اااام

أماااا

مَااان ياااألل أت ااايو السااارل املواقاااغ اااي مااان تراكماااات الن اااام الساااابِّ
جاااي رو ت راتاااهل ىيكاااوت مااان املغالفاااة الفاحشاااة بواااد لاااوه اجت ااااا
الكاا ر مااان الخو اااي
ب سااوهل أقخحااهل
كااات يوااي

كماااا ياااألل
ااار منتشااراب ب ا

لاااال ا جت ااااا !!!

اا ماااا باااا الفساااا

مَاان يَاادلي املوار ااة لنن ااام السااابِّ قااد

ااارو الوااراة أك اار ماان لشاارين لامااا ىماان أياان حلقتااهل اايو

الااكماااات !!! كياااغ أ ااارت ىياااهل ااايو ا اااي ر قاااد كاااات منقفوا ااب لنهاااا
ااايو املااادل الفويناااة !!! دذت املشاااكنة اقوا ااب اااا يواااانوو مااان أُماااة لاااي
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ماااا جممناااوو مااان قاىاااة مأليفاااة تااادين أجاااو
تسااااتند ده أ ااااو أ ااااينة قااااي متينااااة باا ا
لشاااوا ية ا نياااة

ارجياااة

لااايا كاناااح تفخيقااااته
ااااي ناااايه ماااان تراكمااااات

ماااا يتوناااِّ منهاااا بنفوساااه

ماااا مناااهل مااان

لىاااات أماااران أُماااات تااانوكن لناااا الواقااا ا جتماااالي املساااارات
التفخيقياااة لااايا اااد

ياااربمن أحاااد

بااااا ر د بالقااادر الااايق ينتفا ا مناااهل

اااامن قالاااادل الفغيااااات ا سااااتخدا القا نااااة  ( :دذا

تكاااان موااااي ى نااااح

ااادق) ىحاااد ح الفاااات ا

ااادا مااان أجااا منااا جياااوبه الااا

بوياا أحااألابه الاا

ااا ُ ا ىيهااا لنااا حقااوة الشااوب أ جااد ا

بتناا

نفساااه حا ااانة املا صاااة احلألبياااة الفا فياااة القومياااة ا نياااة
غي مما ُر ا نقسام ا نانية الفخقية ا

اهتم .

كااا
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ما يسمن بمموال الدولة
تسوا بوإ ا حألاة الونا ر املنتمية ا ممن جممناوت لناا ين ينياة ده
ممارسة سياسة الفر و بفريِّ يتصور ت مشر ليتهل ىِّ مخاني ىقهية يتحااينوت
توامنااه بهااا يسااتنخفوت منهااا لاان ااارو تخاايل ا
امتالكها ب ق ورياِّ كاات حيا

اايو ا مااوا

صااي

ياره بواإ الفقهاا با ت الد لاة كوناوات

بنم أموا ب ت املنكية دنما تكوت

موار

ال ليا ىما موجو
كا غياص م ب

ا اة ممان يكاوت قاابالب لاتن انام

أليناة الد لاة دنماا او يوتا مان رهاو

املالاام ىي ا تي احلألبااي املتاادين ُ راب بهتانااا ده ساارقة اايو ا مااوا
املوجو ل
حا

أناهل

املرجوية
برو ب

الخناوو

ا ليااات

ا ار الد لاة بر اا اح ذريواة أنهاا رهولاة املالام

دااوُ التصاار

جهااو املالاام د باادذت الفقيااهل املرجا

تجيأل قفو با التاللاب بهايو ا ماوا

حيا

أت

سارقتها اح ايا الوناوات أ

ي حريصة كا احلارص لناا الشاوب مقدراتاهل تربكاد ا مااب لناا

النألا ة ا مانة توُي احلقوة بالود

.

اإلنصا

أما من الفقها مَان ياره أت الد لاة كوناوات اا قابنياة املنكياة ىيا تي ايا
احلألبي املتدين !!! اليق يرقا املنا ب الوالية
مرلب أ اره ب التخاار مسارب ليتهل
منكية الد لة

و املسرب

الد لة ليتصر

الد لاة ىيَومَاد ده سارقة ا ماوا

لنها املليوّ

التصر

بهيو ا ماوا
اح بفاا

ىيهاا ىيتحايا لان ورياِّ

الوقو الو مية الصفقات ارفية املألايادات الوماو ت بر اا مان ساا
الفسا

السرقة املتنولة ده اإل تالس منها التاللب ىيها.
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كما يوجد من يسرة املا الوام من الخنوو املصار
يوجد أي اب من احلألبي

املتدين

لنفسهل رجاب يقن بهل نفسهل
ارماان منااهل

ا ر الد لة ىدنهل

ُلماب !!! مَن يهت بسرقة النفه الوراقاي داد

و أت النفه من الكنوُ

بد

الكنأل مان د اراو

لاان اايا الفريااِّ يختن ا أمااوا الاانفه يتصاار

ىيهااا بيريوااة

ارمن ما يخقا من أموا بود ا راو ارمن يوت من رهاو املالام ىيومَاد
ده السرقة منهل أي اب لودم كفايتهل بارمن
كوت الد لة
مسرب ب

بنم

أمّا لنا مخناا كاوت الد لاة بنام ىيكاوت ايا احلألباي

الد لة ىيحِّ لهل التصر

ىيوما لنااا ساارقة ا مااوا

يو ا موا

ب

لهل

نة من الصالحيات

ااا يسااد حاجتااهل حاجااة حألبااهل ما لاادم اإلكتفااا

الشااخ قفواااب سااتمرارية ساارقته
ااا ه أ أ

يتصور مشر لية لمناهل بناا م لناا

ااا لوا نااه أ

دياادا

الخنااوو الوامليااة

اايو ا مااوا

ىااِّ ا رقااام الس ارّية املومااو بهااا

بوااإ

الخندات .
اارب

يكتفااوا بالتحايا لنااا الشاار

النصااوص

تقمااص التاادين با

يتحاينوت أي ا با لناا القاانوت الايق كتخاوو ب ياديه ىيمارساوت ألناا رجاات
املكر احلينة الكية السرقة الدج لتحقيِّ أ داىه .
ليا ينخغي اسخة رب
استالمه املنا ب ا
ا جرا ات الالُمة حبقها
الشوب لا وا ىسا اب

يوااب مان ا حاألاة السياساي
الد لة ح قانوت  :من َّين لا

املتماول

بواد

هاوا !!!

اختااذ

نها أساا ا ده الادين سارقوا ا ماوا

أىقار ا

اإل ارل احللك .
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االنتفاضة الءعَانية عام 1991م
بوااااد بااااأل الن ااااام الصااادّامي لد لااااة الكويااااح لااااام  771م تهااااورو
ب ااي الوااراة جيشااهل ده كار ااة ل يمااة تنخيااة لنأللاتااهل الغ ااخية الصااخيانية
لااد اى اقتصااا ية نفسااية بر ااا حياا
املااد ا قتصااا ق

قفوااح

ارنااي لاان الوااراة

الوقااح الاايق يواااني الوااراة ماان لجااأل

امليألانيااة لسااد

يوناااهل حاجاتاااهل بوااادما اااان حربااا با ملااادل انياااة ألاااوام

هورياااة

ديااارات اإلساااالمية بالوكالاااة لااان
ساااار موها ا

ارناااي

اااد

مصااار ا ر ت الااايمن مااان

اااح ركاااب ا ساااتكخار الوااااملي اااح غاااوار القومياااة الوربياااة

لكااان الصاااديِّ الورباااي املاااارة ا ا سااارلات ماااا َتيَنَّاااو لناااهل بواااد انتهاااا
احلاارة قفوااوا اإلماادا لنااهل ممااا جو ا وابيااة الوااراة ينقنااب لناايه ب سااوأ
حااا

ألناان الواادا

اا

قااام باا

لينااة

ااحا ا بغااأل الكويااح

اامها

ده الواااراة جوناااها املاى اااة التاساااوة لشااار أسااان ىيهاااا حكوماااة نياااة
بقيااا ل

ااخا جااي

الوربياااة ناااا !!!

ماان جنسااية كويتيااة مواليااة لنن ااام الخو ااي ىاا ين قوميتااهل
يكتفاااي الن اااام الخو اااي بالسااايفرل لناااا ا رن با ا

لَمَاااد ده سااارقتها بشاااك مااان
أمااااوا

ممااانه حتاااا نقا ا

مصااااوباته الي خيااااة أ ااااا ه

بر اااا مماااا اااو كا ا ر جاااداب ده الواااراة يتقا

ىرغااااه
هاااا

ااااُت

لاااة الكوياااح

سااااياراته ال مينااااة
ا ادّام أبناااا و ُبانيتاااهل

ألنااان بااااقي املاااوا لنفر اااو يساااتفيد منهاااا أربااااة النفا اوس ال اااويفة مااان
الشاااوب الوراقاااي مااان املاااوال

لنن اااام الخو اااي احلااادي

يفاااو

ااايا

املقدس الغريفي 76 ...................................................................................
املقاااام

بااااة ا ااارا

الكويتياااة

ااايو ا ااارا

اإليرانااي باادى
َير انت

السااارقات امل اااا

لاا

حااارة تااادمر لباااار الااانفه

نفساااها قاااد مارساااها الن اااام الخو اااي حباااِّ الشاااوب
دساانا

ااار اايا الوماا

نيجااي لربااي بربااي

رقخااة مرتكخيااهل بااد ا ماان ساادا و كمااا يفهمااهل املربمنااوت

تاادين تاادات لاايا ىكمااا ساانَّفوا لنااا دياارات ن ااام الفابيااة
سااانَّه لنااايه

توااااه اباااتال
قخااااا ل ل يمااااة
ا

ا

بااا

ااااار حيااا ا

اااايا ذاو ىاااادت الشااااوب الوراقااااي ااااو ال ااااحية
يوااااااني احلااااار ة الود انياااااة املتكاااااررل امل اااااا

يساااكح الن اااام الكاااوي
قااو

اادام ىاادت او

ااادام ليفوااا بهااا ماااا ىوااا مااان جااارا

الصااادامية الدا نياااة مناااي راااي الن اااام الخو اااي لنحكاا
بالاااد

ااو كمااا

لااان احاااتال

ساااقووهل

ده حاا

ا ادّام لخنااادو ىصاااار يساااتو

ا ساااتكخارية الواملياااة مااان أمريكاااا بريفانياااا ىرنساااا بر اااا مااا
الااد

ارنيجيااة الوربيااة لاادلمها مساااندتها لتحرياار الكويااح ماان

ااايا الغاااأل حتاااا

اا لاااد الاااد

قااد انقنخااح املوا لااة لنااا الفابيااة
ده جنخاااهل

لماااهل نصااارتهل

يونناااوت احلااارة لنياااهل
ا وياااة لناااا ا اااي

ماااا يقاااارة الاا الا الاا ال
ادّام حي ا

حرباااهل لناااا ديااارات

كااات اارب
الياااوم

لاااة

يو ااب يقفااوت
اااار ا ألااادا و

ملاااا قاااح ساااالة الصااافر لاااديه باااد ا بااااحلرة

الوراقاااي الااايق باااد رو أ اااي با نساااحاة التقهقااار

سااتوما القااول املفروااة دُا و قااد انكشاافح شاغااة الن ااام الخو ااي الاايق
يقااا م اايو القااوه الوامليااة بواادما كااات يهااد
بهاااا

ت الكاااا ر ماااان مراتااااب ا ااااي

يتولااد بفواا ا لاجيااب

الوراقااااي امليتنفااااة باااار مربمنااااة

بااااحلر ة الصااادّامية د أناااهل كاااات بارياااار دماااا أت يقتااا لناااا بااااة ارو
يتحم ا أ نااهل مصااا ب اايا اإللاادام ينحقه ا الوااار بن اار القااانوت الخو ااي
دمااا أت ينتحااِّ بااا ي

لتنفيااي ا

اماار حلمايااة أ نااهل ماان تخوااات ىاارارو ماان

التحوالت االجتماعية يف العراق 77 ...................................................................
ا اااي

قاااد أ ااار القصاااغ ا اااوق لناااا املراكاااأل املهماااة ا ااا الواااراة

بااااا

بغاااادا الوا اااامة حتااااا ىقااااد الن ااااام ساااايفرتهل اتصااااالهل

ص

ب جهألتاااهل الوساااكرية ا منياااة احلألبياااة حينتااايء اسااات مر الشاااوب الوراقاااي
ا ناااوة الوساااه (الشااايوة) ااايو الفر اااة لالنتفا اااة

امل ناااوم املتواجاااد

املناااوِّ

لنااا الن ااام الخو ااي أ ااي يفهاار الااخال ماان أ رات اايا الن ااام

ا نوبياااة مااان الخصااارل النا ااارية الوماااارل الكاااوت الساااما ل الديوانياااة
النجاااغ كاااربال
لنكلااار

احلناااة

مشاااا الواااراة

املرجماااة ا ا مااان

اااو ب ده حاااد

بغااادا مااا

ااا يتفرجاااوت لناااا الو ااا بانت اااار النتاااا

ت أت يشااااركوا لا ادل ا نتفا اااة أماااا اى اااة ا نخاااار

اى اااة يااااه أجاااألا كاااخرل مااان اى اااة املو ااا
اى ااة

ااالب الاادين ىهاا ماان الاادالم

ساااع يم ناااه

باااد مااان الوقاااو

الوارمااااة الاا ا

ااامح مفخاااِّ

أجاااألا كاااخرل مااان

لنن ااام الخو ااي بالتخااار أنااهل ن ااام

ده جانخاااهل أماااام ااايو ا نتفا اااة الشااايوية

كااااا الن ااااام الخو ااااي لنااااا غاااام السااااقو د أت احلاااان

الفاااا في الخغااايإ الااايق مارساااتهل ااايو املاى اااات كااايا الاااد
الوربيااة الاا

والخااح الو يااات املتحاادل ا مريكيااة بواادم السااماب إلسااقا

ن ااام الفابيااة
قيااام

ارنيجياااة

اادام

اار رل دبقااا و ا اار با

لااة دسااالمية غاايوية

ااويف با أى اا

أ ااوت ماان

الوااراة بواادما تهاارت مواملهااا ا ماان ااال

غاااوارات ال اااوّار رماااوُ ال اااورل ا ااا الشاااوب بالتاااالي يمكااان اااا أت
تتحاااد ماا الد لاااة الشااايوية
جااااو أ مصاااااا

ديااارات

ارنااااي

ااايا حبساااب ن ااار

الوااااا

السااااني

ختاااوىه يهاااد

كانااااح اااايو الن اااارل

ا ا نياااة ال ااايقة الفا فياااة الخغي اااة قاااد ُا ت مااان تنااا غااايوة الواااراة
قهاار

قتنااه

القيااام بومنيااات اإلبااا ل ا ماليااة

اادّ

حتااا

ااارت

أمريكاااا مااان موهاااا تقصاااغ بفا راتهاااا مواااات ا نتفا اااة تفسااال اهاااا
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لن اااام

ا سااانحة

ا ادّام مااان اساااتوما الفاااا رات الااادبابات الصاااواري

امليتنفاااااة لقمااا ا ا نتفا اااااة حااااارة املااااادت الواااااامرل

ااااارة املسااااااجد

النجااااغ بالصااااواري

مالحقااااة ال ااااوّار

الوتخااااات املقدسااااة

كااااربال

تنفيااااي اإللاااادامات ا ماليااااة

الشااااوار

السااااجوت امليتنفااااة حتااااا

أ اااابح الصاااواري قخاااة جااادرات مرقاااد اإلماااام لناااي لنياااهل الساااالم كااايا
جااادرات قخاااة اإلماااام احلساا
ااادام املااادلو حسا ا
د جااارأل
بتحااا ء
ساااتفو

!!!)

لنياااهل الساااالم كاااات املسااارب

كاما ا

اااو اواااب اإلماااام احلسا ا

لنياااهل الساااالم

أناااا حسااا

ىننن ااار مااااذا

قاحاااة بقولاااهل  ( :أناااح حسااا
كاااات

املياااداني

اااهر

اادّام جناااو و مااان أبناااا املاى اااات السااانية يكتخاااوت

لناااا ا ااادرات غاااوارات

اااد الشااايوة كاااات منهاااا غاااوار ( غااايوة بواااد

اليااوم) باا أ اايت الصااحغ الخو يااة تنشاار مقااا ت يكتخهااا الفابيااة املقخااور
اااو يساااب يشااات الشااايوة يفوااان ب لرا اااه
يكااية لناايه ب كاذيااب
ليشااافي بنيناااهل مااانه

ياااتهج لناااا موتقاااداته

تنااغ اهااا ت مااا أنااأل او بهااا ماان ساانفات

كاااات دتماا ب بناااا السااانة يحر اااه لناااا مقاتناااة

الشااايوة اااح لاااا ه كااا رل منهاااا أت جمفاااظ أبناااا السااانة لناااا أنفساااه
ماااي خه

ن اااامه مااان فااار ل اااي ىيماااا لاااو حكااا الشااايوة الواااراة

كااايا كاااات الفابياااة ياااتماس بارفاباااات الفا فياااة مااان أجااا

مصااااحلهل

ارا ااة بقااا ن امااهل الاادموق حتااا اسااتفا أت يويااد ساايفرتهل لنااا الوسااه
ا نااااوة جمكاا ا الوااااراة ماااان جديااااد بقخ ااااة احلديااااد النااااار التمييااااأل
الفاااا في الورقاااي احلألباااي
حصاااار ذ

قاااد اساااتمر الفابياااة بااااحلك

مهاناااة ىر اااهل لنياااهل الغااارة

ارناااي

ا حااااداا ا ُمااااات الو يمااااة د أت الكاااار اساااات مر ا

اااو اااح
اا

ااايو

ااااوغ الفابيااااة

وونااة ا ماا املتحاادل ىاادنه ألننااوا بيااات رقاا ( ) لااام  77م حاادّ ا ىيااهل
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وخيوااة احلكاا

يساان حكمهاا الااياتي أ دقناايمه ماان

كر سااتات لكنااهل

ر قااات خي ااة لن ااام الفابيااة حياا

سااالد لنااا انقسااام اهتماا الكاار ق
ااار يقتاا بو ااه بو اا با

ختنينااهل ماان ااال املااد بالسااالب املااا حتااا
قاااد أكناااح ا حاااألاة القوياااة ا حاااألاة ال اااويفة
لااانا ماان اايا احلصااار الواااملي موانااال غااديدل

املهاا أت الشاااوب قاااد
يقااغ أحااد ماا الشااوب

الوراقاااي د

هورياااة ديااارات اإلساااالمية باااالرب ماااا جاااره لنيهاااا مااان ااايا

الن اااام ارخيا ا

لكنهاااا كاناااح تنحاااظ ماااوم الشاااوب مسااارب ليتها الشااارلية

لرىااا موانااااال اااايا الشااااوب املساااان ىكانااااح ترسااا املسااااالدات الغيا يااااة
الصاااانالات اإليرانيااااة ىتحااااح أسااااواقها لنشااااوب الوراقااااي لونمهااااا أت
اااي جهاااة الغااارة

الشاااوب محا ااار مااان جهااات
الن ااام القموااي الصااخياني الفااا في
ده اساااتوما
مكنتاااهل مااان

جهاااة

ارناااي

قااد اسااتمر احلااا بهاايا الن ااام الخو ااي

اذباااات سياساااية مناااا رات كالمياااة ما ا أمريكاااا الا ا
اااوو سااان احلكا ا

ساااخوينات القااارت املا اااي

ربتاااهل

لمتاااهل د

أنااهل ملصااااا ا ااة ت ااااربح مصاااحلهل موهاااا باار لنيهاااا حتااا احاقاااح
رقتاااهل أماااام الغااارة كماااا اااو داانناااا با ا ت لاااا امل ناااوم
الوراقاااي الشاااوب اإليراناااي الشاااوب الكاااوي

مااان الشاااوب

ىااادت او توااااه قاااد أ قواااهل

بشااار ألمالاااهل حصاااد ماااا كاااات يوما ا ىسا انَّه لنياااهل الغااارة بقياااا ل أمريكاااا
بر يسااااها جااااورو بااااور ا باااان لااااام 3118م باااادل لربااااي
ااارو لساااكرق مااان القوالاااد ا مريكياااة

نيجااااي

ارناااي (الكوياااح قفااار

الساااوو ية الخحااارين  )...ليااات دساااقاوهل مااا ن اماااهل الاااورقي أماااام قاااول
الوااا

لينهااألم ألاااة ىا ااحة بااال مقا مااة لقااوه ا حااتال ا مريكااي حتااا

اارة ن امااهل حألبااهل

ااار

اادّام تفااي ااح ا رن

حفاارل تنمااا

قاااد أوناااِّ حليتاااهل بشاااك قخااايل يوناااوو الوسا ا ده أت ل ااار لنياااهل ا ناااو
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ا مريكااات بوغاااية ماان رىيقااهل
استسااان

حفاارل ا اا مألرلااة قاارة تكريااح قااد

اا متوسااالب ذلااايالب مااان

اسااااوا رأسااااهل ب حااااييته

ت أ ناااا مقا ماااة حتاااا بفحاااوو ا رن
اااارباب أ لااااوو السااااجن ليحاكمااااهل

أغااااخووو

الوراقيااوت اكمااة لا لااة نااا ر با مااا ااد م نااها
د أت أقربااا و ماان جهااة
بشااوة باانه حس ا

ااهرو حس ا

ا غااااها

كام ا يفنخااوو ا ر مااا ارتكخااهل ماان قتنااة

كام ا حتااا قاااموا بنااخ

تكرياااح ى اااي ا بساااحنهل

ق ا و اسااتيراجهل ماان مق تااهل

اااربهل غاااتمهل التم ياا مسااادو لناااا رو س

تسااااجي مصااااور ده جهاااان

كاماا جااواة ديااهل ل مااام احلساا
كمااا ااو حااا لماار باان سااود

الوااا

دلدامااهل

ىنااهل



بااااتن املصاااار

ااار ماا الب ياايكر لنااد الوااراقي

كاايا ااو مصاار ك ا وابيااة

أم الهل ممن سخقوو أ جا ا بودو .

لقااااي حسااا
ااا ن كصاادام
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نقو نضام ال ا ية
يكااان ن اااام الفابياااة

دام

ااادام باااالقوق اقوااا با دإاااا اساااتفا خبخ اااهل

باااادرو من ماتااااهل الساااارية لمالتااااهل لالسااااتكخار الغربااااي أت يسااااتفيد ماااان
اااااوغ الشاااااوب انقساااااامهل لناااااا نفساااااهل ا اااااتال

ووا فاااااهل قومياتاااااهل

ميا خااااهل أحألابااااهل ىصااااار يسااااتمي النفااااوس ال ااااويفة يشاااااق الاااايم
ياااألر اراااو

ااافو

بااا

الشاااوب بفااارة متواااد ل أسااااليب منتوياااة

اغاااااالات ممنهجاااااة سااااانوكيات حشاااااية يساااااتوم الولاااااو الكاذباااااة
لنمماوناااة التساااويغ يشاااغ النااااس بو اااه باااخوإ مااان اااال الفااارن
القهااارق لناااد و

احلاااألة الفاغاااي الخو اااي د ااااىة ده لساااكرل الشاااوب

اامن تصاانيفات ك ا رل تصاادير قااوان
ا اا ا سااارل
يوااااني أُماااة

الشاااار

ار اليااة تنااغ الناااس ماان را ااا

مراكاااأل الشاااروة املااااك كماااا جواا الشاااوب

املويشاااة بر اااا مااان أماااور أ لياااب كااا رل

يهنتاااا بساااخخها الشاااوب
الشاااايوة ا بريااااا

يساااتقر

ُياااا ل لناااا ذلااام الساااجوت املنيتاااة تاااات ل

امل نااااوم

ماااان الرجااااا

النسااااا

اإللاااادامات اسااااتوما أقااااوه أنااااوا التوااااييب القهاااار

ا وفااااا

ك اااارل

السااااجوت بااا

أك ر ااا سااة نيالااة حتااا أ ااي ينااا ماان مكونااات الشااوب تاادردياب احاادل
بواااد أ اااره بقاااول احلدياااد الناااار كاااات باساااتودا و أت جمكا ا الواااراة باااال
غااوب نتيجااة مااا ارتكخااهل ماان راااُر مقااابر
مويااااة اسااااتوما أساااانحة الاااادمار الشااااام

اليااة حاارة ماادت حاار ة
كالكيمااااا ق الخيولااااوجي
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أغااااخا ها قاربااااح

نساااامة بالتااااالي

يوهااااا لنااااا قتاا ا هسااااة مالياا ا

اسااتمكن ماان ا مياا لنماا با أت اايا الن ااام أم الااهل بااالرب ماان أنااهل جمماا
لناااوات الخوا ا

يفااارب ن ريا ااب منهااااو لما ا

الواقاا التفخيقاااي

لاااهل أ بياااات مويناااة د أناااهل

يوكااان لااان وياااة منهاجاااهل أ بياتاااهل الن رياااة د الساااي

منهاااا ماااا تفر اااهل وياااة الفابياااة القا اااد ال ااار رل القا اااد امللنْهَااا الااايق
ك ا غااي ىاادذا قااا القا ااد أ قاارر ىهاايا حبسااب

يااألل أنااهل يم ا الشااوب

اااايا الن ااااام أت الشااااوب ربااا أنفااااهل قااااا

قاااارر بالتااااالي ىهااااو الشااااوب

الشااوب ااو لاايا ىالدسااتور القااانوت لنااادو أيساار غااي
تواااخرو دنماااا يكوناااات (بشااايفة قناا )

اا احلاااا بسااافهل محاااِّ أتخالاااهل

أت ارتكخااوا الغنااو الكفاار بشاا نهل ماان ااال جونااهل
ذلااام

نااهل لنااا حاااد

حاكمياااة الن اااام الخو اااي

مرتخااة اإللااهل كمااا بَينااا

شاغاااة ااايا الن اااام ىدناااهل

يقاااا م

الغاااأل ا مريكاااي لاااام 3118م الاايق حصاا بااادلا ه أمريكياااة منهاااا حيااااُل
الن اااام سااانحة ماااار غاااام يهاااد بهاااا الواااا
باااا

صو ااااب

ا اااوار

ص دسااارا ي !!! لاااهل لالقاااة بتن اااي القالااادل بويناااها د ااااىة ده

اتهامااااهل بهجمااااات سااااختم لااااام  311م لنااااا الاا ا و التجااااارق الواااااملي
نيوياااورو مااا أت
احاقااااح لنااااد

ااادام

ااانالة أمريكياااة دسااارا ينية لكااان رقتاااهل قاااد

بواااادما نفااااي ااا

حاربتااهل الشااوب اإليرانااي

ففاااااته

ااار لنااد

حصاااانوا لنااااا مختغااااا

الخفاا القااومي لنواارة

لناادما سااا لوابااهل لنااا احااتال الكويااح قااد قاا
استشاااور مااانه ال اااو ا
ده احاااتال الكوياااح
كانااح أمريكااا

ااار أنها ا
ليناااة لااايال

الغاارة أ

لالقاااة ا ا

لكاان

ىاا أمريكااي لناادما
اااا سااايفونهل ىساااار

بااايلم يكاااوت قاااد ناااِّ أُماااة لاملياااة
املسااتفيدين ماان اايو ا ُمااة قيااام اايو

احلااارة نهااا مااان ال اااا سااايفر ا لناااا أ ااا منااااب الااانفه

الواااا
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أسساااوا ا ا
تنااااة

تنااام الخنااادات النففياااة قوالاااد أمريكياااة اااا جوناااها اقواااا

ااااا ر ا ىيهااااا قااااراراته السياسااااية الساااايا ية

الن اااام الخو اااي

املهاا ا كمااااا أت

يقاااا م ا حاااتال ىااادت الشاااوب الوراقاااي

يقاااغ مااا

الن ااام لناادىا لنااهل إل راكااهل بشااالة قسااا ل اايا الن ااام ا مااع القموااي
ال اااا

ىصاااار الشاااوب يقااادم أ ب ساااقو الفابياااة ن اماااهل الفاغاااي بااا ق

اااورل كاناااح لاااو بياااد املتا ا بوااادما انتاااابه اليا ا س مااان ساااقووهل بفااارة
ا نيااة

لاايا

الن اااامي ا اااي
أيتامااهل ماان ىاادا ي

يقااغ موااهل أحااد ماان حألبااهل ن امااهل ا مااع كاايا ا ااي
الشاااو

القااادس

جاااي

كااايا الشاااوب ساااوه بواااإ

اادام أيتااام املالجاا الاايين غااكنوا بوااإ ا يااوة قااد

انتهااح سااريواب ل كاان بوااد سااقو الفابيااة والااب الشااوب املتاا ا جاان
بااارر و مااان الواااراة سااانمي با لكااان ملَّااا
يتواما ا موامناااة املتا ا الفوناااي

يساااتجيب لنااادا الشاااوب

تفخيقاتاااهل با ا حتاااا

اااار

غااار لهل حاااتال

الواااراة الااايق حصاا بقااارار مااان الكاااونغرس ا مريكاااي مااان

ت مواىقاااة

ال بن ااار القاااانوت الاااد لي أي ا ااب
رنااان ا مااان ا ما ا املتحااادل ىصاااار ااات ب
حينتاايء تشاااكنح الياااا

الاااات تياااارات دساااالمية ملقا ماااة ااايا املتاا

بوااااد أت أ اااار لنااااا الخقااااا
السااارقات الواحااادل تناااو ا

ااااار امللحتاا ا يرتكااااب املفاسااااد ا اااارا
اااره

قاااد

ااا مااا املتااا الكااا ر مااان

ا حاااألاة ا مالاااات املوار اااة لنن اااام بوااادما لقاااد ا اجتمالا ااب
لاتياااب الومنياااة السياساااية
املتا ا

الواااراة ىاااِّ ارواااة

ختااارو لااان ربخاااة

اااح رلايتاااهل ىصاااار احلااااك املااادني لنواااراة باااو برااااار السااافر

ا مريكااي ُملاااق نياا ُا

تشااك رناان احلكاا أي اا با ماان اا ا مويااة

الوونياااة كاناااح املرجوياااة الدينياااة
املتااا

لنااادت

النجاااغ ا غااار

ىاااِّ للياااات لمااا تساااد الااايرا

تربكاااد لناااا د اااراو

لنياااهل لنخقاااا مااان اااال كتاباااة
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الدسااااتور ا سااااتفتا لنيااااهل ماااان ااا انتياااااة مم نااااي الشااااوب املواااار
جنااان الناااواة ياغااال لااان الفاااا أل با ك رياااة تشاااكي حكوماااة ونياااة
أي اا با ياات انتياااة رااالن املاى ااات الخنديااة بالتااالي ىااال لااير لنقااوه
املتنااااة لنخقاااااا
ا حاااتال

باااااالرب مااااان حصاااااو ذلااااام د أت قاااااوه

الواااااراة

ختااارو مااان الواااراة الااايق اااو بناااد الااانفه ارااارات ماااا

تحقااِّ أ اادا

الغااأل

قوالااااد تتااااد

ماان اا تااربمن لنفسااها موواا قاادم تربساان لنفسااها

ماااان ال ااااا

كاا ا مفا اا ا احليااااال الوراقيااااة الخناااادات

اهااا ر ل ااا لااين ااا ذريوااة

الخقااا د تاار ق الو اا ا مااع امليتنااِّ

مااان قخناااها مااان قخاا لمال هاااا اإلر اااابي
لكاااي تتاااير

اااواجهته

أت احلكوماااة الوراقياااة الفتياااة بااار قاااا رل لناااا

مواجهااااة اإلر اااااة كمااااا ُرلااااح
القاااومي رناااِّ
كاملنا ااب ا مااوا

مااان تن يماااات القالااادل أم ا اااا

اهتماااا ن ااااام املا صااااة الفااااا في

ااارالات ا نياااة مساااتداة مااان أجااا مكاساااب نيوياااة
النفااوذ ى ااي الكلاار حصااة ا سااد اسااتقنوا ىوااال

ب نفسااااه باااادقرار الن ااااام الفاااادرالي بااااد ا ااااارو مساااااحة حااااد
تنتهااي لنااد حااد

بااالقول م ا ذلاام ىاادت مفااالخه

مااان الوااارة الاكماااات كااايا بااار املسااانم
مااا ام املتاا يغاايق الفا فيااة بياانه
التشاااي تاااتماس اااي خها الشااايوي
ُلمهاا يم ناااوت الشااايوة

حاا

بقااي الشاايوة الساانة

يويشاااوت

ااارالات

ىصااارت ا حااألاة الاا

تتوقاااغ

ترىاا رايااة

ا نتياباااات بر اااا أنهاا لناااا حاااد

أت التشاااي

الواقاا أت اايو ا حااألاة تم اا نفسااها

ييتاااأل بهااايو ا حاااألاة باا
لالقااة لنتشااي الاايق ااو ماانه

حياااال من وماااة ىكرياااة متكامناااة تم ا ا الااادين الد لاااة اااا يرتكخاااهل أ لياااا
التشاااي مااان تفخيقاااات منحرىاااة مسااانكيات
!!!

ااااارت ا حااااألاة الاااا

اااالة ىساااا

يتناااغ أنوالاااهل

تاااادلي التساااانن تااااتماس أي اااااب نااااغ
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حاا

املااي ب السااني أنهاا لنااا حااد ُلمهاا يم نااوت الساانة

أت التساانن

ييتااأل بهاايو ا حااألاة باا الواقاا أت اايو ا حااألاة تم اا نفسااها لاايا
ي ا أ الك ا ر ماان أبنااا الس انّة ماان أحااألاة الساانفة الساانية نه ا يقتاااتوت لنااا
د لاااااا ه التسااااانن مااا ا كاااااوت تفخيقااااااته منحرىاااااة مسااااانكياته
يقخا ا الشااام يتناااغ أنوالاااهل !!!

ىساااا

النياااا الي

ااااد الونماااااني

ماااا با ا

ينسَااااخوت ده جااااي ر

انتمااا اته املناوقيااة غااا ا أم أبااوا لااو

اااااالة

الشااايوة السااانة

املي خيااااة الفا فيااااة

يربمنااوا باايلم ليكااوت الوااراة

ماااخع سياساااياب لناااا أسااان وا فياااة قومياااة لاااين لناااا أسااااس املواوناااة
كمااا ااو مونااوم أت قااوه ا حااتال
أ ااداىها

د اااوا

تاااو رااا ب د

الوااراة تقساااي أر ااهل نهاااب راتااهل

جدياادل ملااا يسااما بشاارة أ سااه جديااد
دغاااوا حااارة وا فياااة با ا
بقتاا لنمااا الشاايوة

ااامن ارواااة

تكاان ناااو سااينة أى اا ماان

الشااايوة السااانة ىوماااد اإلر اااابيوت الفاااا فيوت

بغاادا

نقياااب الساااا ل ا غااارا

كااات أباارُ

مرجاا بغاادا

غااي لنما هااا

احاااة لياااة او السااايد كماااا الااادين املقااادّس

الغريفاااي (قااادس سااارو) حتاااا
ا منياااة

اساات مرتهل لتحقيااِّ

اااجح بغااادا لااايلم ت ُماااح ا

اااا

املنااااوِّ امليتنفاااة كاااا ت تنااادل حااارة وا فياااة لكااان الوقاااال
باار ا يااام ا سااابي القنينااة حتااا قااام ا حااتال

أوفتااوا نااار احلاارة
لمال ااااهل ماااان الااااتكفري
سااااامرا

بتهاااادي قخااااة الوسااااكري

ااااار ارفاااااة السياسااااي

لنيهمااااا السااااالم

فاااااة الشااااار يواااا بالفا فيااااة

سااا ت لغااة الومالااة التيااوين نااأل الناااس ده الشااار جممنااوت السااالب
حي ا

اااحب اايين احلااد

السااانية كماااا

املهماا

تهجاار الووا ا الشاايوية ماان املناااوِّ

أباااي برياااب حاااي ا امواااة الواااد

السااااايدية الغألالياااااة

بغااااادا

كااااايا تنوفااااار

الوامرياااة الصاااني
املو ااا ا

منااااااوِّ
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ااالب الاادين
جنااااادته

ياااه بر ااا ىمااا كااات لنااا الشاايوة د الاادىا لاان أبنااا

املاى اااااة لناااااا منااااااوقه

الاااتهجر أي ااا با

مسااااااكنه ىوماااااد ا ده اساااااتوما

بواااإ املنااااوِّ الشااايوية ممااان يستشاااور ت مااانه ارفااار

نتمااااا ه لنفرقااااة الو ابيااااة التكفريااااة أ مماااان يشااااتخهل بااااهل التوا اا ا ماا ا
اإلر اااابي

الاااتفجر الاااتهجر الااايين مارساااوا الومنياااات

لاااال التفياااي

اإلر ابياااااة حصاااااد ا مااااان را هاااااا أر اب لشااااارات ل
الرجاااا

ا برياااااا مااااان

النااااس ا وفاااا الشااايوة ىكاااات باااد مااان التحااارُ مااانه

تفهااار

مناااوقه ماان مصا ااي الاادما الاايين مااا ُالااوا يمارسااوت القتاا ا مااالي
لااايا أ اااخحح الساااجوت لناااا لهاااد ااايو احلكوماااات املساااوبة لناااا
الشااايوة منيتاااة مااان أبناااا املاااي ب الساااني

ااايا

يكااان باااداى واااا في باا

باااداى أماااع بامتيااااُ ت ماااا قاااام باااهل اإلر اااابيوت مااان القالااادل الفرقاااة
الو ابياااة السااانفية ا ها ياااة أيتاااام الخوااا

ممااان جمساااخوت أنفساااه لناااا

املاااي ب الساااني يمارساااوت أبشااا أناااوا القتااا ا ماااالي

أمااااكن لاماااة

ا اا ا الوتخااااات املقدسااااة املساااااجد احلسااااينيات ا سااااواة املاااادارس
أماااااكن ماا ا الومااااا

رااااالن الوااااألا

كاااات باااد مااان مالحقاااته
ماانه متنخساا

بااا رم املشااهو

محاياااة الاااوون مااان املتنخسا ا

التحااارق لااانه

املواكااااب احلسااااينية بر ااااا
دلقاااا القاااخإ لناااا الكا ا ر

وونااة أبنااا الساانة مماان يشااور ت ب اار رل
باملاااي ب الساااع كااايباب ُ را

لكااان يخقاااا

اإللااااالم الفااااا في املوااااا ق لنوااااراة غااااوخهل ياا ا ر ا ماا ااب باا ا ت احلكومااااة
الوراقياااة غااايوية

اااي تماااارس التقاااا أبناااا السااانة مااان ا ااا املنااااوِّ

الساانية بااد اى وا فيااة م ا تنكاار اايا اإللااالم اإلر ااابي ملااا يقااوم بااهل اارب
اهرماااوت مااان تهجااار لنووا ا ا الشااايوية القياااام بااايحبه

تفجااار موااااته

با ا حتاااا التجمواااات السااانية املتواىقاااة سياساااياب ما ا احلكوماااة

الوقاااح
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الاايق يرىاا الشاايوي السااالب بوجااهل املتاا ملقا متااهل لكااي ييرجااهل ماان أرن
الواااراة اااد أت بالاااب ااايو التن يماااات السااانية التكفرياااة اااا يوااار

لااانه

القالااادل التن يماااات السااانفية (الفرقاااة الو ابياااة) الخو ياااة الصااادامية ترىا ا
السااالب بوجااهل الشاايوي ب ساااليب متوااد ل حياا
ماااهل لر اااهل مالاااهل

اااح دواااار ا يديولوجياااة التكفرياااة ىااادنه يربمناااوت

باا ت مقاتنااة الشاايوة قتنااه
املتااا

ااد لنشاايوي حرمااة

تهجر اا ماان مناااوقه أ ه أ اا ماان قتااا

د راجااااهل ماااان بااااال املساااانم

الواقااا املومااااو بااااهل

أىغانسااااتات سااااوريا الوااااراة بر ااااا

باكسااااتات

ااااد الشاااايوة اااار غااااا د لنااااا

ممارسااااته الونصااارية التكفرياااة لااايا ىااادنه باااد مااان أت يقااااتنوا املتااا
الواااراة الصاااهاينة

ا مريكاااي

ىنساااف

كماااا تفوااا الشااايوة

دياااارات الوااااراة ااااد أنهاااا يرساااانوت ا ماااااب ا نتحاااااري

لخناااات

املفييااااات

ا حألماااة الناسااافة الوخاااوات املتفجااارل ممارساااة التصااافيات امليتنفاااة لقتا ا
تناااغ موااااته حتاااا أغاااونوا

الشااايوة
لاااام 3113م

اايقة

حااد

الواااراة حربا ااب وا فياااة بداياااة

يرىواااوا الساااالب بوجاااهل املتااا د بنساااخة قنيناااة جاااداب
مناااوِّ مغنقااة لناايه

سااخاة ا ااة مصاااا دلالميااة

يسااااات مر ا لت اااااني النااااااس اساااااتقفاة املقااااااتن
التغفياااة لناااا ااااربته لنشااايوة
الشااايوة الااايين يحرماااوت قتااا املسااانم
نوا اااب يونناااوت الاااخغإ
يكاااان

الشاااايوة

ااايو املسااانكية الفاااة قفوااا با لسااارل
مااان أبناااا السااانة ماااا

يكونااااوا

ااا الخياااح لنااايه الساااالم يساااتخيحوا قتااا

اىياا ااب لنااااا أحااااد مهمااااا تكاااات اإللااااالم الو ااااابي

الوميا ا لاااهل ىااادت الشااايوة ا ا مَااان قاتا ا املتا ا
ياااع

كساااااب ا ماااااوا

لماااوم الواااراة باااداى

واااع لاااتفهر الاااخال مااان بااارا ن املتا ا كماااا قاتا ا أباااا ه املتا ا

ال يفااااني

اااورل الوشااارين كااايا كاااات ا هاااا مااان أجا ا احلفاااات لناااا
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حاااادل الوااااراة أر اااااب غااااوخاب يتنااااغ مكوناتااااهل ت الشاااايوة انكااااوت
الواوفاااة الرمحاااة قاىاااة التوااااي
املسااانم

ماااا أ ااا اليماااة

يحرماااوت سااافم ماااا

مااا ا ميااا

كاناااح اليريواااة الو مياااة إل اااارل احلااارة

الفا فياااة مااان قخااا الفرقاااة الو ابياااة التكفرياااة تن يماتهاااا املتواااد ل اااح
مساااميات كااا رل اااو أت مَااان جمكااا الواااراة ااا الشااايوة الفااارس اهاااوس
الصااافوية اإليرانياااة لمال ها ا
ُلمهاا ا حياا ا

ااايا مماااا

دااااوُ ار ااااو

يقخا ا باااهل أ ا ا السااانة حبساااب

اااايا الواقاا ا السياسااااي ا جتمااااالي

الاايق يفاارن الشاايوة جهااة حاكمااة لنااا أ ا الساانة بالتااالي ساايت تصاادير
الفكااار الشااايوي ده أبناااا السااانة لااايا أ اااي اإللاااالم الاااتكفرق
الف اااا ية

اااحفه

مساااااجد

قناااواته

تااار و ااايا الو ااااغ الكااااذة الاااايق

رىواااوو كقمااايص ل ماااات اختاااي و ذريواااة إللاااالت حاااربه لناااا الشااايوة
رجااا ب نسااا با

ااغار با كخااار با سياسااي

لنااااي لنيااااهل السااااالم
ذرا وهاااا

مسااتقن

موركااااة ا ماااا

الفااااة لنواقاااا

ااااف

كمااا حاااربوا اإلمااام
النهاااار ات

حاااا

ت الومنيااااة السياسااااية بااااح شاااااركة

أت
ياااا

الفوا ااغ القوميااات املوجااو ل ا اا الوااراة دسااالمية لنمانيااة لي اليااة
غاايولية قوميااة ماان الشاايوة الساانّة الكاار
مااان مكوناااات الواااراة
التهمااة الاا

ا ا ب يا ا ىالا ا

تنصااِّ بالشاايوة لنااا وااو

الاكمااات املساايل بر اا
احلكوماااة أي ا ااب

فابااات الفرقااة الو ابيااة التكفريااة

أبنا هاااا مااان تن اااي القالااادل التن يماااات ا ها ياااة الا ا
الشاايوة ىااارس راااوس ىهااايا

دذا كاناااح

جمجاااب احلقيقااة

تونااان باااألل أت

يغيااار مااان الواقاا غاااي

ت أ اااو الشااايوة لربياااة مااان احلجااااُ ماااا جا ر اااا مااان الواااراة الااايمن
مصاار الخحاارين  ...قخاا أت يااد

الفاارس

التشااي

مااايا ب أ اا السااانة املتواااد ل باا قخاا أت ياااد نوا

نهاا كااانوا لناااا
اإلساااالم ت التشاااي
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ا ألياارل الوربيااة سااابِّ لنااا دسااالم الفاارس اا

فااا لنااا لاقاا حاار

أتّ أ مااة الشاايوة ا سااا ل الواارة ماان بااع اغ ا

قااد

وهاااار

ا ُلامااة قااري

او ماااان الاااارجن تفهاااارا ىاااارن مااااو ته
ا ا أمااار املاااربمن

القااارلت الكاااري أ

مااااوا ته حبكاا ا

لناااي بااان أباااي والاااب لنياااهل الساااالم

أحااد لشاار دمام ااب ماان لاادو ماان ىاومااة الأل اارا لنيهااا السااالم بنااح رسااو
او

اااانا او لنيااااهل للااااهل ساااان

تخنيغهااا أساان الواارة الوج ا

بااا كته
لكاان

لنمهااا

حف هااا لنرسااااالة

مقاب ا مااا ذكرنااا اكاان القااو ب ا ت

أ اااو املاااي ب الساااني دذا كاااانوا يأللماااوت أنهااا لااارة ىهاااي راجواااة ده
جاااي ر غاااركية نياااة حيا ا

كاااات أجااادا

يوخاااد ت ا

ا أليااارل

ااانام

الوربيااة ياايحبوت ااا يتااد ت الخنااات يهينااوت املاارأل انوو ااا ماان حقوقهااا
يتوااااامنوت بالربااااا تسااااو

ياا ا كنوت ارخا اا ا

حيااااااته ا جتمالياااااة املوتمااااادل لناااااا ال نااا ا

ا ا نيااااة

موااااامالته

ا ساااااتخدا

ا ساااااتوخا

الصااارا القخناااي الن ااارات الفخقياااة التماااا ساااوة النياسااا
لشااااارا

بيااا ا الوخياااااد اإلماااااا كااا ا

اااااارل

غااايولهل

حيااااااته ا قتصاااااا ية

يويشاااوت حالاااة ال اااوغ املهاناااة د ااااو القاااوه الكاا ه

الواااا

لناااياو

كمااا أت أ مااة أ اا الساانة اقواا با ماان الفاارس بااال ا لاااج كاا بي حنيفااة
النوماااات بااان اباااح بااان ُ واااي حيا ا

كاااات (ُ واااي ) روساااياب مااان كابا ا

أي اا با الخياااارق الااايق اااو مااان أ اااو روساااية مااان خبااااره كااايا مسااان
النيساااابورق السيجساااتاني الامااايق النساااا ي الااادارقفع بر ا ا مااان
لنماااا ديااارات
ا لااااج

مماااا يألياااد انتماااا الفرقاااة الو ابياااة التكفرياااة أذناااابه ده

اااد تصااارجمه الياااوم باااالو

انتماااا ه السياساااي الفاااا في

الوا اال لد لااة تركيااا الو مانيااة ارتخاااوه بقيا تهااا رىوهاا اليااوم ا اا
الواااراة (ا نخاااار)

اااور ر يساااها (أر باااات) ا ساااتنجا باااهل التمجياااد
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ب جااادا و م ا ا ( ماااد الفااااتل) بااارو بالتاااالي اإللاااالت لااان انتماااا ه ده
الد لااة الو مانيااة الاا

كانااح تاا الوااراة توياا

جرااااة لكااانه يغفااار ت اا

بااهل ىسااا اب ىقاار با جهااالب

ااايا نهاا لناااا املاااي ب الساااني احلنفاااي
لااايا ينخغاااي لناااا الوقاااال أت

ااايا يكاااوت أساااو حاااا ب مااان بر ا ا

يتكنماااوا بهااايو ا ماااور ناااهل دذا كاااات بيتااام مااان ُجااااو ىاااال ترماااي النااااس
دذا كااااات املتحاااادا ماااان أق مااااي ب

باحلجااااارل

اا ملنفااِّ القاارلت الكااري

ىونيااهل أت

ساانة الرسااو الو ااي

او لنيااهل للااهل ساان الاايق يقاارر

ااابفة لا ل اة

( :دت أكااارمك لناااد او أتقااااك )

قاااو رساااو او

ساااان :
باااالتقوه

ااااو ياااادلي اإلسااااالم

التقيااي

ى اااا لوربااااي لنااااا ألجمااااي

اانا

مااد

ااو قولااهل تواااه
ااانا او لنياااهل للاااهل

باااايإ لنااااا أسااااو د

كنكااا ا م ل م مااان تاااراة ىهااايا اااو منفاااِّ اإلساااالم دت

كنااح مساانماب حقااا د ىاادت املنفااِّ الااتكفرق الونصاارق ااو منفااِّ اليهااو
الصاااهاينة باااال غااام

رياااب

لموماااب ىالصاااهاينة لاااال منفاااِّ الونصااارية

ا نااوت ا هااة ا ك اار اسااتفا ل ماان دسااالة اايو الاادما
بااااال املساااانم

يتااااخوه أي اااااب قااااوه ا حااااتال

الفخقاااة السياساااية احلاكماااة الااا
وا فيااااة تخحااا

احلاارة الفا فيااة
املن مااااات التكفريااااة

تقناااب ا ُماااات السياساااية ده أُماااات

لاااان مصاااااحلها لااااو

دسااااالة الاااادما ال يتااااة ماااان أجااا

اإلمساااو بقاارار الفا فااة التحاادا نيابااة لاانه كاايب با ُ را لكااي يسااتفيد ا
ماان ذلاام

ا نتيابااات ماان ااال حصاار ا

ي اافر ىيهااا أبنااا الفا فااة ده انتياااة املنحاار
ماااا ام ينتماااي ده وا فتاااهل كاا ت الفا فاااة تشاااف
السااانفة اتصاااوت ماااا الشاااوب كا ا ت يخحا ا

اامن حااد

وا فيااة

ااوات

الفاسااد الفاغاا

اهاارم

ااارب

املنحااارى

لنخقاااا

لااان ابااان وا فتاااهل باااا

ص

مماان يحاااكي الشااوب بااالغرا أل الفا فيااة ا ياغااة املنتهخااة حتااا دذا رى ااح
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الساااارة يا ا تي ا اااواة  :ا ا ترياااد انتيااااة

انتيااااة الكااااذة الفاغا ا

الخو اااي أ الساااع !!! كاا ت النساااا الوراقياااات لقمااان لااان د ااااة لنا ااار
ونياااة مساااتقيمة  -مااا ذلااام ىااادت الد لاااة أحألابهاااا منيتاااة بالونا ااار
ماان

الخو يااة املنتميااة اا

ينتمااي

يوقااد الااو

ينالااهل ا جت اااا الاايق يفااا كاا الشااوب دت

اايو ا حااألاة ىدنااهل

يكاان بو ياااب نااهل

ده اااايو ا حااااألاة دذت ق ااااية اجت اااااا حااااألة الخوااا
كيبااة ىا ااحة ىقالااة ىاربااة
ا هااااة ا

تنفنااي لنااا الااوال

ينتمااي

لنا اااارو ااااي

ماان أبنااا الشااوب

ااااره يقولااااوت بنااااا وااااا فته الاااايين يرى ااااوت انتياااااة

الكاااذة الفاغاا

اا تريااد انتياااة الفاارس الشاايوة الصاافوية

السااارة

اهاااوس !!! كااا ت نساااا الوراقياااات مااان أ ااا السااانة لقمااان أت ينااادت
لنا ااار ونياااة مساااتقيمة
أ اااخحح كا ا ا وااارا

ااايا منفاااِّ دذا

تكااان مواااي ى ناااح

ااادق

تتينااادة بالفا فياااة لكاااي صا ا لناااا مكاساااب

نيوياااااة مااااان املنا اااااب ا ماااااوا

الوجا اااااات قاااااد حصااااار ا قاااااوا

ا نتياباااااات بهااااايو ا هاااااات احلألبياااااة الفا فياااااة املتمولاااااة ذات النفاااااوذ
الساانفوق اإللالمااي

الشااوب كااات مااا يااألا

السياسااية ماان الساانة الشاايوة
لنشااوب

ماادل لشاار ساانوات ماان السااقو أسااا ا

يقاادموا غاايت با لااهل

مَاان يقااو

ااا أ أنااهل حألبااي أ مماان يتواماا موهاا
الومنيااة السياسااية الاقيويااة

ااو ال ااحية ت الفخقااة

ااال

ذلاام ىدمااا أنااهل جا اا

ااو مسااتفيد ماانه  .لاايا ىاادت

الوااراة ماارت نوففااات فاارل تركااح أ اار با

ساانخي با لنااا الشااوب بسااخب لاادم جااو قيااا ل قويااة ينتفااوت حو ااا باا مااا
يأللمااوت ماان جااو قيااا ل ىاادنه
يكااوت ااو القا ااد
غاارب ت الااخال

ااو

الوخااا

يسااتجيخوت ااا ت كاا واار

يريااد أت

اااحب القاارار يتصااور أنااهل ألن ا ماان باارو بااد ارل
بيااإ لاان ذلاام كتابااة سااتور ب يااا ق

بناام
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اراااا ل التشااااريوية

الن اااا السياسااااي

الوااااراة وخيوااااة مكوناتااااهل أوياىااااهل

القاااارا ل الصااااحيحة لواقاااا

لاااايا قااااد تهاااار لنااااا سااااتور ىصاااانهل

السياسااايوت لناااا مقاساااات وموحاااات ا حاااألاة الناىااايل مصااااا الفخقاااة
السياسااية املاىااة حياا

يت اامن ألغاماا با موقوتااة سااالة يشااا السياساايوت ياات

تفجر اااا كالفدرالياااة ق اااية كركاااوو ماااا يتوناااِّ اااا يساااما با را اااي
املتنااااُ لنيهاااا كااايا املاااوا املتونقاااة باااا حوا الشيصاااية
باسااااي الفا فيااااة بتفكياااام
املااايا ب الناااألا الااايق

قااااا

ا اااار ا

كااايا احلاااا

د ارياااااب حبسااااب الفوا ااااغ
أ فااار مااان

ينتهاااي حو اااا ده بااار ذلااام

كاا ذلاام ااو تصاادق ا حااألاة اإلسااالمية  -لنااا حااد ُلمهاا  -لنحكاا
مااان الشااايوة السااانة ما ا أنها ا
مشاار لاب دسااالمياب حياا
املتااا باااال وياااة بااا
ميا ا ا ماااوا

النااااس

بناااا

انكاااوت روياااة

جممناااوت

لاااة

تركااوو ااارو الوااراة را تهااور
مهااا ا

ا

نااوا ماا

ااار اساااتمالو السااانفة اساااتوخا

بويا ا أحاااألابه با ا ق ورياااِّ أمكااانه

اسااات مار

الفا فاااة كواجهاااة ينياااة ساااتمالة لواواااغ النااااس التغريااار بهااا
ا نتياباااات ساااالة احتيااااجه لنتوختااااة ا ما رياااة ساااتوما
اااغه لتحصاااي مكاساااب سياساااية منا اااب سااايا ية
ت اااانينية

قااااد انكشاااافح النوايااااا لنناااااس حياااا

قاااح

كوسااااينة

لاياااات دلالمياااة

يختوااااد اااارب

لاااان

التفخيقاااات اإلساااالمية الوا لاااة ماااا جممنوناااهل مااان غاااوار اإلساااالم دنماااا اااو
ا ساا ىقاااه يساااتغنوو لندلاياااة النشااار الت اااني لك ااارل ممارساااته لنفساااا
املاااااالي اإل ارق ا ماااااع ا قتصاااااا ق ا جتماااااالي الوساااااكرق ...
با ا لنا مراتخاااهل لااايا ىقاااد اإلساااالميوت غاااوخيته
ماان حاا

اسااتالمه احلكاا لسااو د ارتهاا لنااخال

ال اااااالم الفساااااا

الاااااخال

غااارليته باااألمن قياساااي
الوخااا

لتفشااي ال ناا

لتخوياااااته ارارجياااااة ىقااااادانه الغفاااااا
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الشااارلي املسااارب
ماان

تناااونه ب غاااكا

ت رلايااة لنمخااا

القااي

ىاااِّ ماااا تقت ااايهل مصااااحله احلألبياااة

أحكااام الشااريوة حياا

غااالح املال ااي

حانااااات ارمااااور أماااااكن الاااادلارل أم ا ااااا بشااااك ر يااااب

بغاااادا

بواااإ اى اااات الواااراة كالخصااارل بر اااا قياااام الد لاااة بتاااوىر احلماياااة
اااا

لمهاااا ما يا ااب كماااا أت املناااا

الدراساااية الصااادامية ماااا ُالاااح قا ماااة

كااايا ن اااام ا حاااوا الشيصاااية الكا ا ر مااان القاااوان
ا ىكاااار ال اااالة السااانوكيات املنحرىاااة ا ااا اهتمااا
حكاااا

اااايو ا مالااااات اإلسااااالمية لشاااار ساااان

مهرجانااااات

توكاااان

الوا اااامة بغاااادا

ال املاااة انتشاااار
قاااد م اااا لناااا

!!! د اااااىة ده لقااااد

ااااورل الوااااراة باا ا توكاااان

الصااااورل الساااايتة ماااان الوااااراة كاااااحلفالت الغنا يااااة الرقصااااات الشااااوخية
القصاااا د ا
ااايو ا
السااالم

بياااة

ااانا

ال هاااور السااااىر لنتجمواااات امليتنفاااة كا ا ت

الغاااأل

ا ا مَااان يم ا ا الواااراة ىا ا ين بغااادا الكااااتم

أياان بغاادا حااوُل الوناا

املتديناااة الااا

تااارىإ الفساااا

احل اااارق ىيهاااا

ا

املورىااة ال قاىااة
ااارا

لنيهماااا

أياان بغاادا املدينااة

أيااان بغااادا الوجاااهل املشااارة

ده بااار ذلااام مماااا تركاااهل املتفناااوت

لنااااا أنغااااام املوساااايقا الاااادبكات الراقصااااة الاا ا

اااار ا يفرباااوت

أسااااا ت ده ح ااااارل

الوااراة لا اامتها بغاادا

اايا أت الكاا ر ماان الفخقااة السياسااية احلاكمااة

مارساااااح التأل يااااار بتقااااادي

غاااااها ات راساااااية لنمياااااة مااااان أجااا ا أت

يساااتفيد ا منهاااا

الاغااال لاااد و اهنااان النياااابي كااايا صاااي

لالياااة ذات امتيااااُات مهماااة

تاااا غ

صصاااات مالياااة لالياااة د ااااىة ده ذلااام

ىقاااد أ اااخحح ا امواااات الوراقياااة أمااااكن ساااتوران املفااااتن الو اااالت
الألينااااة
ا نسااا

تنااااغ ا ُياا اا

املااااو يالت لتهيااااي الغرا ااااأل الشااااهوانية لكااااال

ماااا تت ااامنهل مااان مواااات مريخاااة لالقاااات مشاااخو ة حفاااالت
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اااا خة اااد ا ك نهاااا لااار س تاااأل
تكااااوت ساااانوة ر يصااااة مختيلااااة

ده بياااح ُ جهاااا لتماااارس اإلبااارا
ناااااو مااااا ااااو أل اا ا ممااااا

نريااااد

التصااااريل بااااهل حتااااا رجااااح ا اموااااات ل سااااغ لاااان ويتهااااا الونميااااة
الابويااة

تخقااا ااا حرمااة

يخااة باا أ ااخحح مااالذا لنوشّاااة الغااأل

ىوا ا املرماااات اااح بفاااا جااااموي مفاااا ي منحرىاااة حرياااة غيصاااية
د أت
باا غاارلح لنفنخااة الفااراغ الفكاارق الوقاادق التشااريوي ال قااا بَاا َ
بناا ىرابااهل ااا يربساان لنوناا

املورىااة الااولي الصااالب اإلباادا

لاايا

ااد اقواا با أت ا اموااات اليااوم تصَاادر هتمواتنااا ا ميااة ال قاىيااة الشااخهات
املوا ياااة ا ىكاااار ا دّاماااة الااا

تنخااا لااان ىكااار مرا اااِّ تحركاااهل

اىااا

برياااألل ا ااانن تتحاااا ر بنغاااة ا ساااد تغنواااب القاااول الغ اااخية الشاااهوانية
لناااا قاااول الوقا ا

تواااي

الشيصاااية مماااا أبواااد

ا نفاااالت لااان املخاااا
لااان منفاااِّ الوقا ا

الغربيااااة الصااااا رل لاااان الال لااااي
ىينتألماااوت القشاااور
املورىااااة

الا ادّين تقنياااداب مااانه لنم اااا ر

اإلنسااااات باااار

لنااااا ا

اااي امل اااا ر الألا فاااة ياكاااوت النخااااة

اااايو نتيجااااة لقالاااادل مقااااررل

لنغالاااب القاااوق

القاااي بااادلوه احلرياااة

اااو الونااا

ااااي تقنيااااد املغنااااوة ال ااااويغ

قاىتاااهل غاااوارو لخاساااهل سااانوكهل لتقاااا

القاااول الغالخاااة مهماااا كاااات توجههاااا لاااين
ىيحصاا التقنيااد ا لمااا لنقااوق

ااااالة

الونا ا

أت الكماااا

املورىاااة ا

صو اا با اان بنااد محتاا

اقاا

اااالة
ااح

الو ااااية الغربياااة ىاااِّ بناااد (الفصااا السااااب ) ل مااا املتحااادل مناااي لهاااد
الفابياااة املقخاااور ( ااادام) ده حاااد 31 8م
ىيم ا ا اإلحاااتال

إنااام السااايا ل اإلساااتقال

حنفا اااهل بهااايا املن ورا هاااة الغالخاااة القوياااة لتيااارو لناااا

مااان اااال ذلااام ىِا ارَة غاااخابية راقصاااة ساااميات متواااد ل كااايلم غاااخاة
اإلاااو (لخاادل الشاايفات) أي اا با الااأل او امل نااي كاا مااا ااو غاااذ

ااارو
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لااان الفخيواااة الخشااارية املسااانكية الوقال ياااة الا ا
ا

ارجهااااا

سااااا ا امويااااة

غاااالح لرِىاااح أي ا ااب

ااااار اهتماا ا يوااااي

املرا قااااة ا ساااادية

ا جتمالياااة السااانوكية ب غاااد أقاااخل مراتخهاااا نها ا حكَّماااوا لغَاااة ا ساااد
ىا ا ين دذت الوناااا ين املفاااا ي

لناااا الوقا ا

التفخيقاااات اإلساااالمية ااايو

ا حااااألاة الناىاااايل !!! باا ا أياااان الاااادلول ده او تواااااه !!! باا ا أياااان
الااادلال املخنغاااوت !!! با ا أيااان التغاااير !!!
يااات لا ا مراحا ا

ىاااِّ من وماااة الااادلول املرحنياااة ىنقاااو اكااان القخاااو

باااايلم جااااد ب د أت اااايا مشاااار
لنف سااا

ا

اارا

ا سااتجابة لناان

دذا كاااات الاااألل أت التغاااير

بواااادم ممارسااااة نفاااان اااايو ا حااااألاة

النفاااة كمااا أت الشااوب الوراقااي غااوب مساان سااري
اإلسااالمية لااو سَااوَح مااد اايو ا حااألاة لتفخيقهااا حبياا

يساااتغرة ااايو السااان

الوشااار بااا

نصااافها بااا

ربوهاااا لكااان

مهااارة مااان قولاااهل توااااه( ) [ :إِي اللَّا ا َر لَاااا يَ،يِّااار مَاااا بكقَا اوُمو حَتا ان يَ،يِّاااروا مَاااا
بكمَ ُنفُسكاا ِتُ] ىاادذا كااات اقاا

اايو ا حااألاة احلاكمااة ساايت با ىكيااغ اا أت

يصااانحوا اقا ا الشاااوب ينه اااوا ب لخا اااهل !!!

مااان ناااا باااد لنشاااوب

ماان جااو مصاانل رسااالي الااي غااجا يوماا ميااداني با لننهااون بواقاا
ماااان الفسااااا ده اإل ااااالب

الوااااراة ماااان مسااااتوه التيريااااب ده الخنااااا

دذا كاااااات اإلماااااام املهااااادق لجاااا او توااااااه ىرجاااااهل الشاااااريغ امللصااااانل
امللينوااااص الااااواقوي

ي هاااار اليااااوم ىهاااايا

اإل ااالب تفوياا مخاادأ ا ماار باااملور

يوااااع أننااااا ناااااو اجخنااااا

النهااي لاان املنكاار أ ا الوتيفااة

الشااارلية كماااا أت جاااو امللصااانل حااادو

يكفاااي ماااا

ينتاااغ حولاااهل

اااا ر مربمناااة مدركاااة رفاااورل املرحناااة يااات التنسااايِّ مواااهل ىاااِّ للياااة

 - 1الرلد. /
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مااان أجا ا تغاااير اقا ا قاااا ل الاااخال الساااي مااان

الوما ا ا ماااالي ا اااا
الفخقاااة السياساااية أتخااااله
اااار يساااتهد
سا ار

الااادّين قخااا أت يساااتهد

ا ساااتهداى

يشاااك

ت تراكماااات الفساااا

اااال مااان قخناااه

ا

الشاااوب بالتاااالي ىااادت الشاااوب

لنياااهل ينخغاااي د راو أت التم هااار الاااديع ا جاااو

فاااراب لناااا الشاااووة ناااهل جمااادا ختنيا االب

ممااا ياارب ق ده لاادم ا سااتقرار
التحاااو املفااااج لوااادم

الو ا ا ا جتماااالي

الفكاار الساانوو ا ماان ىيك اار التيبااية

ااا ا ىكاااار املوتقااادات أ لتأللأل اااا ىتيااارو

ي ده الساااحة تفخيقااات مشااو ة باساا الاادين منحرىااة لاان ا سااتقامة
حين تاا ء
الودالااااة

اااايو املساااانكيات ال ااااالة نا

احلألبيااااااة

اااا ا ته

ااااااوغ كفااااااا ته

التمااااااا

ااااة لاااان قنااااة داااااات الكااااوا ر
اااااااقته

انواااااادام أمااااااانته

سياسااااااة الونااااااغ جهنااااااه بااااااالواق الااااااديع السياسااااااي

ا جتماااالي

نفصاااا

ونااااا انفصااااا

لااان اهتما ا الوراقاااي ك ااار مااان لشااارين سااانة

لاااان جياا ا أ جااااين
ارفااااة

تخااادلح لغاااة التفاااا
نشاااو حاااا ت التفااار

قااااد تغاااار الواقاا ا ا جتمااااالي

احلاااوار املوامناااة الروياااة الفماااوب
أىواااا لوناااغ

ا ا ا اهتمواااات دنماااا اااي ر

السااااانفات ا مالاااااات ال اااااابفة كماااااا أت لااااادم ا ساااااتقرار ا ماااااع
السياسااااي الاااان

احلاكمااااة واااا اهتماااا يتحااااو ده الاللقالنيااااة

قراراتاااهل مواقفاااهل مسااارتهل رامالتاااهل مصااااحلهل ىاااتو الفو اااا الفكرياااة
الدينيااااة السياسااااية ا جتماليااااة ا منيااااة ا قتصااااا ية
سااقو أ ىشاا

اايو ا حااألاة الاا

يواااع ساااقو املشااار
اااايا أق

لاااايا ىاااادت

تااألل أنهااا دسااالمية أماار اقاا

لكنااهل

اإلساااالمي ناااهل مناااي ساااقو الفابياااة ده يومناااا

ماااادل أك اااار ماااان لشاااار ساااان

ماااان احلكااا

دساااالمي أ ا االب لناااا السااااحة الوراقياااة حتاااا ياااته املشااار

يفاااارب مشاااار
بالساااقو

ت
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املفااار ب اقوااااب مااان قخااا اإلساااالمي

!!! بر ااا

الونمانياااة

اااو مشااار

الني اليااة املغنفااة بفاااب وااا في أ قااومي لاايا ىاادنه أُالااوا غااوار ال ااورل
اإلساااالمية تنااااُلوا لااان الااادلول ده او توااااه ت لاااواته لناااا مااار ر
أحااااألابه

التغفيااااة لنااااا مفاسااااد

حاااااكميته توجهااااح ده ُلمااااا ه

لاااال ماااخنغ

يمارساااوت ااايا الت اااني

كماااا أت لايااااته ا نتيابياااة اساااتخدلوا ىيهاااا أ

اااا

سا ا

جوناااوا ا ا

اااور

ما ا غاااوارات ماااا يتفنخاااهل ال ااار
املاااااواون
املرغااح
ده مناااا

اااا أحاااألابه ده أ

ا نتياااابي الااادلا ي باااالن ر ده حاجاااة

اااااار الشاااااوب يساااااتم كااا ا راب ده غاااااوارات
لاااته

كاايا لااو كاذبااة

تسااتند ده باارام لماا

لنمياااة يقخناااها الواقا ا با ا كنا اهل كاااالم

دذا تنأللناااا جاااد ب بااا نه أمناااا

مياااااة مااااان

ااانحا !!! د أنهااا

ا اااوا

ااا قة

أسااااور

انكاااوت ا

نيااااة

القاادرل لنااا قيقهااا الوىااا بهااا مهمااا ىونااوا لواادم تساانفه لنااا لليااات
تنفياااااي ا د دذا كاناااااح مفا اااا الد لاااااة ب ياااااديه مااااان راااااالن الخندياااااة
رااااالن املاى ااااة اهناااان النيااااابي احلكومااااة !!!!
حبسااااب الواقاا ا الوراقااااي ا ديااااد نهاا ا

اااايا

انكااااوت

أبنخياااة سياساااية ل اااوية ترب ناااه لتحقياااِّ لاااو

يكااااوت ااا

اااايو املربسسااااات
أ اااداىه بااا أت

ااايو املربسساااات مخنياااة لناااا املا صاااة سياساااة التواىاااِّ املصااانحي بااا
ا حااااألاة لنااااا املنا ااااب التشااااكيالت الوتيفيااااة املقااااا
مااااا

جاااااو التنااااااقإ الوا ااااال

أ لوياااااته

ت الوااااراة لنااااد

مخاااااا ه

ت املشاااااري

سياساااااته

لخااااارل لاااان مقا لااااة لماا ا

مصااااااحله
مصاااااا

تنفااااوت بياااانه لنااااا د ارتهااااا كميااااة ا رباااااب ىيهااااا وريقااااة تقا
مقااادار توُيا ا احلصاااص ىيهاااا للياااة تنفياااي ا
ىيصدة لنيه قو الشالر :

هااااا

لالقاااة لنشاااوب بااايلم
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كانح مواليد لرقوة

م الب

بيااااد أنااااا ااااد اإلسااااالم

ما مواليد

د ا باوي

ن امااااهل تشااااريواتهل ياااانو

احليااااال الوامااااة

يتناااغ أبوا اااا ي ااامن ا ا الواااألل الكراماااة ناااهل يحااارو الفااار
التقاااوه كماااا يحااارو اهتماا
تكامنيااة لنااا

اااو التقاااوه ا مالياااة الاا

ياا الصااود ت اإلسااالم ياان

اااو

تااارب ق ده نه اااة

ااا رق لاااملي

يمكاان

أت يتحااو ده ياان دقفااالي يتساانه لنيااهل دقفاااليوت سياساايوت ااح غااوار
اإلسااااالم ىهااااو أجَاا ا ّ ماااان أت ييتااااأل لنااااد جهااااة قا اااارل مقصاااارل ت
ا حااألاة الفالنااة لنااا الساااحة الوراقيااة تسااوا بك ا مااا بناام ماان واقااات
وياااة الشاااوب الوراقاااي

دمكاناااات ما ياااة سااانفوية بر اااا ده تشاااكي

لناااا مقاساااها أ وا هاااا ا مسااااو بقااارار الفوا اااغ املااايا ب ىيهاااا حبياا
دذا تصاااا مح ااايو ا حاااألاة ىدناااهل ساااو

يااانوكن لناااا أبناااا وا فاااة كا ا

حاااألة دذا تواىقاااح ااايو ا حاااألاة ىااادت املصااااا تواااو لناااا أحاااألابه
ىقاااه مااان

ت أت ياااره الشاااوب منهاااا غااايتاب

ااايا اقا ا موماااو باااهل لناااا
نتيجااة لاادم التواىااِّ

الساااحة الوراقيااة ماان قخاا الفخقااة السياسااية احلاكمااة

انوااادام ا ساااتقرار السياساااي ا ماااع أ اااخحح اهتمواااات الياااوم باااوو
با نقساااام الاااتغرات السااانخية ر
اجتماليااااة جينااااة توااااي

ا ىواااا املناق اااة حصااانح اااو ت

حالااااة التيااااهل ال اااايا

تواااااني ىقاااادات ا ويااااة

انواادام الت ااامن ا جتمااالي التااواُت الفخقااي الشااوور باملواونااة
التحااو ت رباا قسااا تها

اارر ا لنااا الشااوب د أنهااا تكااوت كفينااة باا ت

يسااتفيد منهااا السياساايوت ليسااتويد ا نشاااوه
ىيوااو ا ليتقااا

منا ااخه

وا ماان جديااد املااا الوااام حصصاااب باا

أت يشاااخووا أ يااار

اايو

ا ا جفااان ا م الشاااوب

مألا لااة ألمااا
أحااألابه ماان

موماااهل مواناتاااهل

ت
كااايا

توا اا ا حاااألاة اىتواااا ا ُماااات السياساااية الفا فياااة لتمريااار مصااااحله
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ااااح أق لنااااوات بااااال اُ

اااامر ماااان أجاا ا أت تسااااو

يااااع أ تاا ا

أحألابه ىصار احلا كما يقو الر ا :
لن ت

ستور رنن أمةء

يساااتمر

ااارا السياساااي

ك ٌّ لن املونا الصحيل ر
مااادل حااااكميته لناااا املنا اااب السااايا ية

املكاساااااب السياساااااية املالياااااة النفاااااوذ السااااانفة ماااااا ده ذلااااام مااااان
ابتصاااااة لنحقااااوة تصاااافيات بو ااااه لااااخوإ بالتااااالي ياااات تصاااادير
مشااااكنه ده أبناااا الشاااوب لااان ورياااِّ أحاااألابه

مربسسااااته ىيااانوكن

لناااا الواقا ا ا جتماااالي ب ساااوأ حا تاااهل مماااا يشاااج لناااا دحاااداا ىاااوارة
وخقياااة انقساااامات ا نياااة

ااارالات فااارل تهاااد السااان ا

أبناااااا الشاااااوب تقتااااا الفماااااوب ا مااااا
ااارا

ا

ال ااااللة

تشاااااي ا هااااا

ناااي با ا
التيناااااغ

داااد الشاااوب ماااالذا يا ا ق دلياااهل ساااوه مناىاااي

اااد ل منهاااا الومالاااة لنحكوماااة أحألابهاااا أ ا رتهاااات الوساااكرق لنجاااي
الشاااروة بااادل حألباااي أ بااادى رغاااا ه أ متااااجرل بالااادين كماااا يفوا ا
الااااادجّالوت مااااان لاااااال املهد ياااااة ب
الشااااوخيل املاااانجم
تأللااأل

تااد ور حياا

اراادمي غااحة املااا

أم ااااا
اانالة

اااااناىه املتواااااد ل أربااااااة الساااااحر
ت الو اااا ا قتصااااا ق الوراقااااي قااااد
ُرالااة

مهاان حاارل لااا ق الواقاا

الكهربااا ىاقتصاار احلااا لنااا اسااترا الخ ااا

ماان

اراااارو ما ا كونهاااا موا ااافات ر يتاااة يتااااجر بهاااا رلاياااا السااانفة احلاكماااة
د اااااىة ده ا سااااار الوتااااا غ باملا صااااة ُا ااااداب ده مااااا يواااار
باااا(الااادم ) الاايين يناااالوت تاااا غ ىاااوة مساااتوا
ت تاادرو تيفااي أ مساانكي باا
رتخااة لسااكرية لاليااة أ

اليااااوم

ت يناااه لكونهاااا مااان

ااي وفاارات لجيخااة ينااا بهااا اإلنسااات

تيفااة راقيااة ماان

ت أت يكااوت لااهل أ نااا مورىااة أ

اا ل بهاايو الوتيفااة ماا بكينااهل تساانيفهل لنااا ذ ق الرتااب املساانكية ذ ق
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الشااها ات الونميااة ا لواليااة كمااا ااو احلااا أيااام الن ااام الخو ااي حااي القاايل
بالقااايل النوا ا بالنوا ا بتسااانيه أبناااا احلاااألة لناااا ذ ق الكفاااا ل ارا ا ل
ا

اا

نياااة

ااايو املفاساااد الصااارالات احلألبياااة لناااا مصااااحله
موهاا الشاااريم الكااار ق الااايق يفااارن درا تاااهل

الدنيوياااة ال ااايقة ياااد

أت يتقاسااا موهااا احلصاااة لي اااي نصااايخهل مااان احلكوماااة املركألياااة ا
باا ك ر ممااا يسااتحِّ

املنا ااب الساايا ية الوتااا غ الواليااة ميألانيااة الد لااة

باااالرب ماااان كونااااهل

ير اااا حلكومااااة املركااااأل أت تتاااد

كر سااتات قيااد أإنااة
مااان الواااراة
دقناااي كر ساااتات

ا ياااة

بشاااارب ت دقنااااي
يتجااألأ

أت تسااتفيد ماان راتااهل بالتخااار أنااهل جااأل

ااايا الواقاا املوماااو باااهل لناااا السااااحة يكشاااغ لااان كاااوت
يااارتخه باااهل د

لاااة مساااتقنة لااان الواااراة

جمصا ا لنياااهل مااان منااااى كاااخرل جاااداب كماااا ذكرناااا

أناااهل

قااادار ماااا

يونااان انفصاااالهل

التااام لاان الوااراة لكونااهل ي م ا أت ياات تفخيااِّ الدسااتور ااوا و املنغمااة ل ا
اى ااة كركااوو ده دق نااي الكاار ر
للياااات بااار من اااخفة كااايا
الواااراة ده اإلقناااي كماااا

ياا با وجااب مااا يقااررو الدسااتور ىااِّ

ااا مسااااحات اساااوة مااان بااااقي اى اااات
اى اااة املو ا ا

يااااه الكاااوت الا ا

اق ا احلااا أ ااخحح ااح ساايفرل الكاار بقااول جااي
بااااد ا دليهااااا يفااااالخوت ب اااامها ر

ياا ااب ده اإلقنااااي

الساااالب منفاااِّ احلااارة لنحكوماااة املركألياااة ا

اااي

الخيشاامركة حياا
يساااامحوا بقااااول

ا ياااة أت باااارس

الساااايا ق ا ماااااع السياسااااي لناااااا اااايو ا رن الوراقياااااة

ر اااا
يمكااااان

لنقاااار الكااااري مراجوااااة مربلفنااااا (الفدراليااااة ماااان من ااااور ىقهااااي)
كتخنااااو لااان كركاااوو اااح لناااوات  ( :لكاااي

ت اااي كركاااوو)

مااااا
املواناااال

كاااخرل جاااداب امليفاااه لتقساااي الواااراة لناااا أسااااس واااا في لرقاااي قاااا
لناااا قااادم سااااة د ااااىة ده ىقاااد الواااراة مناااي ا حاااتال

ده يومناااا ااايا
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اااح الفصاا السااااب مااان قااارار رنااان ا مااان ا ماا

لسااايا تهل ناااهل اقاا

ياااة قا ماااة لناااا الواااراة ماا

املتحااادل الااايق لاااهل

كاا الو ياااات املتحااادل

ا مريكياااة بسياساااات الواااراة اإلساااااتيجية نفوذ اااا القاااوق ا اا الواااراة
بااالرب ماان لااوه جااال املتاا لاان أرن الوااراة لكاان مااا ُا الوجااو
ا مريكااي بواااد قاااد يأليااد لناااا هساااة لشااار ألااغ اااح لناااا ين متواااد ل
مهماااااات تنفاااااة باااااارس

ىااااارن سياساااااتها لناااااا احلكوماااااة

ر اااااا

الشااوب ماان ا ا الس افارل ا مريكيااة
سااافارل

الواااا

يييااا

بااا

حاااد

الوااااد اريااااالي د دذا قننااااا أنااااهل جااااي
الوساااا
ا

املنفقااة ار اارا ال ا
الواااا

ااي أك ا

أت ت ااا سااافارل ااايا
نااااهل اتناااام كاىااااة

ااااو الواقاا ا

القتالياااة مااان واااا رات ا ساااتفال التجسساااية احلربياااة املوااادات

ااااره !!!

كاااايا ينقساا ا الشااااوب لنااااا ذاتااااهل

متا اااات اساااوة بفوا ا سياساااات املتا ا

أر ااااهل يااااد

ا حاااألاة الفا واااة لاااهل الفامواااة

اسااااتمالو الوااااراة اسااااتوخا غااااوخهل نهااااب راتااااهل
ليكفااايه حتاااا تواااد ا احلاااد

لاللتفاااا

يكاااان اااايا

لناااا املرجوياااة الدينياااة

ا لاااة

ساانب القيااا ل لنهااا سااحب الخسااا ماان تهااا ماان ااال واارب مشاار
ر املرجويااااة لاااان الواقاا ا السياسااااي

املرجويااااة السياسااااية الاااايق يفصاا ا

بالتاااالي تكاااوت املرجوياااة السياساااية بقياااا ل ا حاااألاة الا ا
مشاااار لية ااااا

قيااااا ل الشااااوب سياسااااياب ماااان

املرجوياااة الدينياااة أ تاااد
املرجويااااة الدينيااااة سينحساااار
ذلااام غاا ت الكنيساااة

بشااارب نها
ر ااااا

دذا
حااااد

ت موار ااااة ااااا ماااان

لاااديه

ااايا املشااار

ىااادت

الفتااااا ه الدينيااااة غااا نها

الغااارة قاااد كتخناااا لااان ذلااام

الدينياااااة املرجوياااااة السياساااااية)

تساااوا لفااارن

مربلفناااا (:املرجوياااة

ملَّاااااا ىشااااانح ا حاااااألاة اإلساااااالمية

مشاااار لها ألتقساااايمي لااااد ر املرجويااااة بفواا ا توجهااااات الشااااوب الدينيااااة
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دااناااهل باااد ر املرجوياااة الكاما ا ىقاااد ا ااافرت ا حاااألاة ملساااايرل املرجوياااة
بنحااااو ونااااها جهااااة استشااااارية تساغااااد تا رياااااب أمااااام الاااارأق الوااااام
بتوجيهاتهاااا نصاااا حها د أنهاااا
منألمااة كمااا أنهااا
ااامن أوااارا

تم ا

الواقا ا تم ا ا

ا ا جهاااة تشاااا رية بااار

ا جهااة قيا يااة لاايا جونو ااا ورى ااب استشاااري با
يكاااوت رأيها ا

كا ا رل

مشاااورته منألماااة ااايو ا حاااألاة

يساغااااد ت أ ي نسااااوت باااارأيه د بالقاااادر الاااايق يسااااتفيد ا منااااهل
ق اااا حاااوا جه

قاااح ا نتياباااات أ

ساااتمالة الشاااوب دلااايه

لاااوه

ا سااتفا ل ماانه تا رياااب بدجمااا أنهاا يومنااوت ااح بفااا غاارلي ي اانونوت
بااااايلم ا مااااا ر يكساااااخوت مااااان ال اااااا ال قاااااة يأللماااااوت أت لاااااديه
مشاار لية لماا

ت هاار بالخاا با اايو الصااورل

ااي ُيااارل قااا ل ا حااألاة

لنمرجوياااة الدينياااة أياااام ا ُماااات السياساااية ا نتياباااات لمومااا با وناااها
اجهاااة لا ياااة حتاااا
السياسااي

ا ا احلاااا باملرجوياااة الدينياااة أت رى اااح اساااتقخا

بوااد تساا ساان

ماان حكاا

يساات مر ت الأليااارل ملصاااا حألبيااة
إل ااالب حااا الشااوب
ده ذلاام

حااا

ساا

اايو الفخقااة السياسااية لونمهااا باا نه

لا يااة ماان

اماار املرجويااة

ت تنفيااي

مويشااتهل تقاادي اراادمات الالُمااة لااهل مااا

ذلاام حااا مَاان

اافه او تواااه

قولاااهل ( )( :وَمكا انَ الُاااا ِ مَا انُ يَعَُاااد اللَّا ارَ عَلَااان حَا ا ُر

كتابااهل الوأليااأل

ئَا ا ِيُ ََّ َاااابَر خَيُا ارْ

ااْمَاامَي بكاارك وَإِيُ ََّ َااابَتُر ئكتَُُااةن انُقَلَاابَ عَلَاان َوجُ ِاارك خَسكاارَ الاادةنُيَا وَالْاا َخك َر َ َذلكاا َ
هاااوَ الْعسُااارَاي الْماااَك )
نسااام

كااايا اااد الصااامح امللفخاااِّ ل حاااألاة حينماااا

نشا اا د القناااوات الف اااا ية اإل خارياااة الوربياااة الغربياااة تساااي ده

املرجويااااة الدينيااااة ب غيا ااااها أ

 -احل . /

ا هااااا تصاااافه ب

ااااا

ينيااااِّ أت
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يو ااغ بهااا لااوام الناااس لكاان
اسااااتقرار

حاااااكميته
اإلسااا ل قااد

ماان ريااب ماان اايو ا حااألاة

منا ااااخه

لكاااان ا ماااار تنااااغ دذا كانااااح

اادرت قلخياا ا نتيابااات ىاادت الاادنيا تقااوم

ىالاااب لااان تنااام املرجوياااة مااان أجاا

وااو

ناااِّ توختاااة

تقوااد لنااد

ا رياااة يساااتفيد ا مااان

احلاادا لتوتيفااهل لايااة انتيابيااة ت هاار لنااا القنااوات الف ااا ية باا
اااا

ل ااار أناغااايد تمجاااد باملرجوياااة تااايكر ا

تصااافها ب

اااا

أجاا ت ااني الناااس باا نه أتخااا املرجويااة أت املرجويااة تاادلمه

حاا
مااان
أم ااا

ااايا احلاااادا كااا ر ىيمااااا يتوناااِّ باملوتقااااد أ توتيااااغ الشااااوا ر اإلسااااالمية
ردمااة أحااألابه

مااا أت تنتهااي ا نتيابااات ىااال تساام ر ا لنااا اإلسااا ات

يتناااغ أنوالهاااا ت ااايو ق اااايا تصاااخل بواااد ا نتياباااات ا اااوة حلرياااة
التواااخر لااان الااارأق

ااان

نساااتفي تكماااي ا ىاااواو حياا

لناااا ينناااا بالتاااالي ىاااال راااا

سااات مار ا !!!

أت اا

يااانه

لكااان قلخيا ا ا نتياباااات

يمكااااان أت تسااااات مر اإلساااااا ل ده الرماااااوُ املوتقااااادات الدينياااااة !!! .دذت
انفصااااام الشيصااااية السياسااااية احلألبيااااة ناااااب لاااان ا تقاااادي املصاااااا
ال ااااايقة

أق قاااااح

أق مكاااااات لناااااا املصااااااا الواماااااة ىتت اااااارة

املواقاااغ تتخاااد الوجاااوو اارا بسااارلة لااايا يااارب ر ااايا الواقااا الساااي
لنااا وخيوااة الوالقااات باا

الناااس لموماا با

نااِّ بياانه أُمااة تاادين أُمااة

قاااة أُماااة أ القياااة ت ا نفصاااام السااانوكي املَرَ اااي لناااد السياساااي
ااااو د اُ اجيااااة املواااااير الاااايق ااااو
يوكااان

اااورل ا اااحة لااان ا

أىوااا قاسااية باا

السياسااي

ااارا

ماااا

اقوااااهل النفاااااة السياسااااي الاااايق
ال ااااللة مااان ناااا تهااارت ر

ااح قخااة اهناان النيااابي

ارجااهل حياا

ياا أ

بو اااه مااان بواااإ يتفا ا بو اااه بوجاااهل بواااإ ينوااان بو اااه بو ا ااب
ي اااارة بو ااااه بو اا ااب باا ا

ااااار يقتاا ا بو ااااه بو اا ااب بالتصاااافيات

املقدس الغريفي 014 ...................................................................................
الااتفجرات

اايا مااا أ ا بااهل املوصااوم لاان ل اار الألمااات حي ا

قااا اإلمااام

لناااي ( :) ( ال خيااار امل اااد حتااان يَصااا بعرااا ت يف وجااار بعااا

)

قااا أبااو لخااد او  (:)3( كيااإ َّنااتت إذا و،عااأ السااَ ة  -افااو  -باا
 -العلاات ئي ااا كمااا ْاامرا ا يااة يف

املسااُدين ئياامرا  -يُراات بعراار إل بعاا

جحرهااااا مح ولاااان بعراا ا ت بعراا اار كااااواب مح ويتفاا ا بعراا ا ت يف وجااااو
مح ئقلااأ :مااا عُااد ذل ا

بع ا

ماان خ ا مح ،ااال :اف ا كلاار عُااد ذل ا

 -يقولاار

ثالثا  -يريد ،را الفر ) .
حينمااا يساا

الناااس لاان الفاارو تهااور قااا

ىااادت ا اااواة كماااا اااو موناااوم
تتهيتااا أساااخاة لاايلم منهاااا أت

ل

مااد لنيااهل السااالم

ا ا ل مااار اإل اااي أ ب ل اااراب بواااد أت
ااانغ ماان النااااس د

جمكاا حتاااا

يخقااا

ياا تي أحااد ل مااام لنيااهل السااالم يقااو لااهل بكاا جاارأل

قاحااة أنااهل لااو

حكمنااا لواادلنا كماا ا تفواا أنااح
لااااين اااا أ نيااااة احللكاااا
تقصااار

ُيفهااا

وغياااانه
منااا

ا مويااة الورا يااة ا ا نيااة الاا
الاان

ا جتماليااة

لاايا جمكاا

ىيناااااُلوت ا ماااار أ نااااهل ليت اااال قصااااور

تنمهااا

الناااس مماان جممنااوت باارام

يحتمااا املااارا مااان أ ااانا

حكاا كمااا
ااي

ارالىااة الألا فااة الد لااة

لااة ااارب

تهاات باملخااا

القااي

الد لااة الوخاسااية املسااتخدل ال املااة ال ااالة ارالىاااة

الو مانيااااة املسااااتوخدل لنمساااانم

املتنااااة را اااايه

حا اااا حاااا مَااان ساااخقها مااان الاااد
قاااااري

ياا أ اانا

الناااس مماان

املغتصااااخة حلقااااوقه

باااالرب كاااوت باااع ل ماااات مااان بااار

الشااااايولية ا غااا اااكية الرأ

الياااااة الونمانياااااة الني الياااااة

القومياااااااة الصااااااانيخية اليهو ياااااااة الخوذياااااااة ا ند ساااااااية الساااااااييية
 كنأل الوما لنمتقي ا ندق و 1ص  347باة املهدق . - 2كتابة الغيخة لنشي النوماني ص 17حدي

.4

التحوالت االجتماعية يف العراق 015 ...................................................................
الألرا غاااااتية املانوياااااة الكونفوغاااااية املَنكياااااة ب نوالهاااااا الداقراوياااااة
ارالىاااااة اإلساااااالمية املأللوماااااة لناااااد الو ابياااااة اإلساااااالم الاااااداقراوي
اإلساااالمي الني الاااي أم اااا ذلا ام ممااان جممناااوت ن رياااات حكا ا ُا فاااة
د

اااالها لنتفخياااِّ بالابياااب الا ياااب احليناااة الت اااني

مااان ناااا

أ اا أباااو لخاااد او  أناااهل قاااا ( )( :ماااا يكاااوي هاااوا األمااار حتااان ال يَقااان
ااُإ ماان الُااا

إال و،ااد ولااوا علاان الُااا

وليُا لعدلُا " ثت يقوم القاات با

حتاان ال يقااول ،اااا " إنااا لااو

والعدل) .

لاان أبااي جوفاار  قااا (( :)3دولتُااا اخاار الاادول مح ولاان يَاا َّهاا
بياااأ ااات دولاااة إال ملكاااوا َ،لُاااا لااائال يقولاااوا إذا رَّوا نااا ُْا  :إذا ملكُاااا
نرنا ممل ن

ه الذ مح وهو ،ول اهلل ع وج ( :والعاَ،ة للمتق )) .

دذا حكماااح ا

يوا ااب قاااد امااات ت ا رن تنما ا با جاااورا

ااانا

ي اادا الوالمااات احلتميااة كياار و الساافياني اليماااني قتاا الاانفن
حينتاا ء
الألكياااة

ساااغ

الخيااادا

اإلماااام لنياااهل الساااالم

الصااايحة

ااا

ا ااااة لنااااد ا اااارو

يكاااوت قاااد اكتماا لاااد أ اااحاة

ال ا اااة ال اااة لشااار الااايين ااا موا ااافات
اااااحب الوصاااار الألمااااات ليمناا ا ا رن قساااافاب

لاااد كماااا منتاااح تنمااا با جاااورا تتحقاااِّ حينهاااا
تنكشااغ لنجااا ن
الواقخاااة تكاااوت لنماااتق

لاااة الواااد اإل اااي

ال ااال

ُيااغ تناام ا ن مااة الدنيويااة بالتااالي ىاادت

حيااا

ير اااوت ا رن مَااان لنيهاااا كماااا قاااا او

تواه (( :)8وَنرِيد ََّيُ نَمن عَلَن ا َّلوكينَ انُترُ كعفُوا ئكل الْمَ ُرضِ وََنُُعَلَ تُ
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تونيِّ الغفارق .

املقدس الغريفي 016 ...................................................................................
ََّاكمااةر وََنُُعَلَ ااات الْااوَارِثك َ)

قاااا توااااه ( )َ ( :ولَقَاادُ كَ َتََُُاااا ئكااال ال باااورِ مكاانُ

عََا كد َ الصالكحويَ) .
بَ ُعدك الوِّكْرِ ََّي الْمَ ُرضَ يَرِث َا ك
قااا تواااه ((:)3الَّااوكينَ إِيُ َمكَُّاااهتُ ئكاال الْاامَ ُرضِ َََّ،اااموا الصاالَا َ َواََْااوا
ال كَا َ وَََّمَروا بكالْمَعُرو ك وَنَ َوُا عَن الْمُكَرِ َولك َّلرك عَا كَ،ةُ الْمُمورِ) .

 - 1مري . 11 /
 - 2احل .1 /
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ئقر العوام داخ اجملتمعات
الفقااااهل لغااااة  :الفهاااا
ا

ااافالب  :لناا يخحاا

ىَقِااااهل الرجاااا يفقااااهل ىقهاااااب  :دذا لناااا
ىياااهل لااان ا حكاااام الشااارلية الفرلياااة مااان أ لتهاااا

التفصينية .
أمااا الوااوام  :ىهاا الفتااة السااا دل ا اا اهتماا سااوا كااانوا ماا قف
أم بر م قف

ممن

مرتخة املتا الونمية .

يدركوا مرتخة ا جتها

فاااا لنيااام أيهاااا القاااار الوألياااأل أت الخيتاااة ا جتمالياااة الوراقياااة
منيتااة با

فااا الشااا وة

فاااراب أت تكاااوت حا ااانة
ىيتوخااااد ا بهااااا

تنااغ رااا ت الونااوم املوااار
فاااا

لكنهااا أغااد

جهاااة اإلااااات الوقيااادل أ الشاااريوة

سااااخب اااايو ارفااااورل لااااين لنااااا مسااااتوه التكنيااااغ

الشيصاااي ىقاااه با ا لناااا املساااتوه ا ماااالي انوكاساااهل لناااا املاااي ب أ
الااادين ليصاااخل أغاااخهل ماااا يكاااوت بالااادين ا دياااد ىيسااات مرو املياااالفوت لنخناااا
لنيااهل التشااهر بااهل التمااا ذلاام أساس ااب
بنااااو دذا قننااااا أت بوااااإ اااايو ا

راسااة نقااد املااي ب أ الاادين
فااااا تكااااوت مسااااتحكمة ا اا ا

اهتماا مماااا ي ااافر بواااإ الفقهاااا ده ناااب اراااون ىيهاااا أ اإلرغاااا ده
منوهااا أ اإللااالت لاان حرمتهااا نااهل ساايتورن لنسااو
ينااألم الصاامح أ دااد ااا رجاا با دت ا اافر لاايلم حبياا

التشااهر ممااا دونااهل
يتواىااِّ ىيااهل ماا

الواااوام تاااا راب لناااا أت يقياااد املسا ا لة باااخوإ القياااو ىرماااي مااان ال اااا
املسااارب لية لناااا الواااوام

ااار رل مرالااااته

ااايو القياااو حبيااا

دذا
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تااات مرالاتهاااا يصاااخل الوما ا
لناااا اااو التفصاااي
ربخااته

رماا با لكااان الواااوام

يااادركوا ذلااام املوناااا

يناااألل الكا ا ر مااان الواااوام دذا

ينساااة ماا أ ااوا ه

استحساااناته

يناااأل الفقياااهل ده

لصااخيته ليربساان لنوااوام

ىقهااااب جدياااد با لناااا مقاساااه

د أت يااارب ر الفقياااهل
ىيصاااخل احلاااا أناااهل بااا َ

بااااالووام يصااااحل مسااااار

تفخيقاااااته حبسااااب القالاااادل ىاااادت الوااااوام

يرياااد ت أت يااارب ر ا لناااا الفقياااهل لااايف
اااارو ىقهياااة تصاااحّل مساااار
التشااهر التسااقيه قااا

لناااا ىاااِّ درا تهااا أ داااد ااا

ارااااو

صااا ا ساااتجابة ىااادت

دت

لنااا قاادم ساااة أ أقاا مااا يقااا  :لكاا

لي يع ىيصخل ناو ين لنووام
بالخا ااب ماااا تكاااوت ااايو ا

ياانك

ين لنيواص.

فاااا مور اااة لااان لاااا ات قاااد نشا ا ت

رتموااات بوياادل لاان املدينااة اا نتيجااة ا ااتال أبنااا الريااغ الخاادا ل ماا
أبناااا املديناااة

الوما ا أ منااااوِّ الساااكن ىيحصا ا انتشاااار ااايا ارفا ا أ

ر ااا تنشاا ماان ُيااا ل
ىتربسااان ااايو ا

الواوفااة الاا

خت اا ل ااوابه لقالنيااة غاارلية

فاااا لناااا أنهاااا جاااأل مااان احلاااب الاااو

الفالاااة أ

ر ااا تنشاا ماان جااو مصاانحة أ منفوااة نيويااة يسااتفيد منهااا مرتكااب اايا
ارفاا حتاااا ت اااي م اااي ا ا ا ا اهتما ا لتاكاااأل ىياااهل باساااتحكام ك نهاااا
لااا ل

يسااتفي

ا ُ ااا د أنهااا مغنَّفااة بغفااا

يااع أ قااد تكااوت ناغااتة

ماان ارنااه ا غااتخاو ىت ااي م ااي ا ا اا اهتماا لتصااخل أساساا با متيناا با
باار قاباا لننقااار أ أنهااا مكتسااخة ماان امليااالف

مااي خي با أ

ينياا با نتيجااة

ا اااتالوه موهااا حتاااا يصاااخل فااا غاااا و با يدا لاااهل النااااس بيااانه
يوجاااد ماااا يشاااخهل ذلااام با ا ت يرجا ا املكناااغ
مااان الفقهاااا ىييتاااار مااان املساااا
يربااب دليااهل ونااا

بااا

مساااا نهل الفقهياااة ده رمولاااة

ماااا يناساااخهل نفساااياب لمنياااب ماااا يستحسااانهل

يرجاا ده تقنيااد ىقيااهل احااد باا ده ىقهااا لاادل ماان
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ت أت ينتااألم ال ااوابه الونميااة الشاارلية كمااا جمصاا لنااد الساانفي
أبنااا الساانة
الفقهااااا

أي اا با ااد أت النغااه يك اار باا

ماان

لااوام الناااس حينمااا تنااغ
املخاااااني أ املاااادارو أ

مسااااا نه الشاااارلية نتيجااااة ا ااااتالىه

ال
ىهاا النصااوص مااا ده ذلاام ماان أسااخاة مشاار لة ىينقساا اهتماا جهاا ب
ماانه

محاقااة ده رااامي

حا ا

تنفااة يتحااألة كاا ماانه ده ىقيهااهل الاايق يقناادو

أت املرجوياااات الدينياااة يم ناااوت أناااوار داياااة يساغاااد بها ا

الناااس كمااا أنهاا أرىاا غاا ن با ماان التحألبااات
باااا
ا

لاايا ىااا

تال

املسااا

الفقهااااا ماااان ا مااااور الفخيويااااة لنمياااا با لنيااااهل ينخغااااي أت
ااتال

ب نااهل ياارب ق ده توااد ا نتمااا باا

املقَنواادين اا

يا ا
يفَساااار

نااِّ انقساااماب

ا اا اهتماا كمااا ااو حااا ا حااألاة السياسااية ت اايا التفساار اختاااذ
ااايا املسااانم مااان ا
نربكاااد ا ماااب أت ا

فاااا املف اااية ده الناااألا
اااتال

التقنياااد

ىوااا املرماااات

يواااع تواااد ا نتماااا

كماااا

ت املرجوياااة

ىااوة مسااتوه التحألبااات  .ماان نااا ن اا الوااوام ماان أ ننااا الكاارام لنااا
التألامااااته

أت يكوناااوا الااا

منغوماااة بامليااااور الدنيوياااة ا
أحكااااامه
غااااخهة

ماااواقفه
ر ياااة أت

يكوناااوا متسااارل

اسااااتوما سياسااااة التفساااايِّ الت ااااني
ااااي

وااارب

الااااتكفر لنااااا أ نااااا

تسااااتوجب ذلاااام حبسااااب القوالااااد الونميااااة ىالبااااد ماااان

استي ااااب ذلااام باااالرجو ده الفقهاااا الواااد
السااالو

ألفااااته ىاااال يسااانكوا ورقااااب

الااايين

ااارىه تياااارات

ا حااألاة كمااا ينخغااي اا التحقااِّ الااتفحص لاان مسااا نه

دغاااكا ته الوقدياااة الفقهياااة مااان املصاااا ر املو وقاااة الخويااادل لااان ا ها ا
التفااار

الغناااو ت رتموناااا الياااوم أ اااخل منفتحاااب لناااا الواااا

يتناااغ

ميا خاااهل أ ياناااهل الساااما ية الو اااوية ىاااال يصااال أت يساااتن املونوماااة مااان
اههاااااو

ا ا ااااا

املنحااااار

ت ذلااااام ياااااألر الشاااااخهات يربسّااااان
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لنيراىاااات ا سااااور ا باويا ا
املسااانكيات الشااااذل

التا ا يالت املرىاااة يفاااتل أبوابا ا با لنخاااد

لااايا باااد لنواااوام مااان أت يتوا ااانوا مااا الونماااا

املرجويااااات الدينيااااة لكااااي يحصاااانوا أنفسااااه
مألالااِّ الفسااا

ا

اارا

أساااار

رتمواااااته ماااان

ت أبااواة الفسااا أ ااخحح مشاارلة لنااا كلاا

الصااود بكاا مااا بناام ماان قااول مدلومااة ماان قااوه ا سااتكخار لتااي يب
ا وياااة اإلساااالمية تفتياااح حااادل املسااانم
نه ته .

الق اااا لناااا مصاااا ر قاااوته
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نَو من ئقر العوام
بالخاااب ماااا اااد مساااا

ىقاااهل الواااوام

الخويااادل لااان املديناااة حيا ا

القاااره ا رياااا

تشاااتخهل لنااايه املساااا
مااان املسااانمات

الوماا بهاااا لتصاااخل لناااد

باا

الوشاااا ر

ختاااتنه يوتاااا ت لناااا

راااتموه

مااانه مَااان يوتماااد

الوصاااخية القخنياااة الواااا ات ا ا نياااة التشاااريوات الو اااويهل ليكاااوت ن اما ااب
جمك رتموه

:

لشرته كما

َّوال ْ :قليااد املرجعيااات الديُيااة  :اإلنسااات
رتهداب أ

تاواب أ مقنداب

ل ي ممن لديهل ا ستودا

نااو حالااهل دمّااا أت يكااوت

ا دت د راو مرتخة اإلجتهاا
ا

ينا اا د ذ حاظ

نية ا غتغا لتحصي املنكاة القادرل الكاىياة

لنا استنخا ا حكاام الشارلية مان أ لتهاا التفصاينية لايا ىادت بالخياة النااس
ىاقد ت يو املَنَكَاة كماا او حاا باالخيته ليساوا أوخاا م

مهندسا

كايلم

لااين كنااه ىقهااا ىينج ا سااا ر الناااس ده الر ااا القنالااة ىااِّ ا راو الوق ا
ال ر رل بقخو رأق الفخيب أ الفقيهل دونوت لمنه قال ل برقخة كل ّ احاد
منهمااا
اإلجتها

ااو مااا يواار

الوما باإلحتياا جمتااو ده مورىاة ماوار و ارالىياة

الاااو أ ا م ا ب ا
ي فر

بالتقنيااد

كاايا ىاادت مرتخااة اإلحتيااا تكااوت قريخااة ماان

أماارين

الفوا أ

اايا ممااا يتوساار لنااا بالخيااة الناااس د راكااهل ممااا

النجو ده الفقها من أج

صي اإلمت اا الشارلي دىاراغ اليماة

ا حتيا

ناة مان

بودما توير لنيه اإلجتها
ا حكام أت املكنغ الوامي

ا أت الفقها

ينخغي لهل أت يتوام ما

تنفوت

ايو ا حكاام ارالىياة
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ىِّ ا تيارو املخع لنا الربخة املألاو املصنحة ارا ة ب
لمنااهل ده رأق مرج ا

بد من أت يساتند

خَتااح حجيتااهل لديااهل لكااي

يكااوت ا تيااار ا حكااام

ااوه املكنفا

ماان نااا ناادرو لقاالب

ىو ااوياب تخوااا ستحسااانات ربخااات

ر رل التقنيد كما خح ذلم بالسرل القفوية لوموم الخشار ما درغاا املاوه
لأل ج ده مرجوية الوا

لنجا

قولهل تواه ( )[:ئَانُ َملُوا ََّهُ َ الاوِّكْرِ إِيُ

كُُُتتُ لَا َْعُلَمويَ] د اىة ده ارجا أ مة أ ا الخياح  أتخااله ده ىقهاا
مدرسته ملورىة ا حكام

التقنيد دإا يكوت

من ا مور الففرية ال ر رل ا جتمالية ال
اإل تصاص متابوته
يكوت ىاِّ

الوم

الفقاهل لاين

الوقيادل

او

يرج ىيهل لاماة النااس ده ذ ق

ديد الفقياهل املرجا ا اام لنشارا ه دإاا

اوابه لنمياة غارلية يرجا ىيهاا النااس ده ذ ق ارا ل أ تات

مورىتهل من الشيا املوتا املفياد ل ومتناات

لكان ل ساغ أت الواقا يكشاغ

لاان كااوت أ ا ار ا ل يويشااوا بوياادا لاان

ااوابه مااواُين لمنااه

الفاارُ

التقيااي لواادم اواللهاا لنااا حبااوا املرجويااات لاادم ح ااور

لاادرس

الخح

التمييأل بينه أ اإلوال لنا مربلفاته الخح ية الكاغفة لان لنمياته

باااملونا التيصصااي املفنااوة لاايا ي اافر أ ا ارا ل ده اقاارار الشاايا الاايق
ينتشاار ب ا

الوااوام املوتمااد لنااا أسااخاة ليسااح لنميااة

التقنيد د أننا د ت رات الووام ا حة
لند

ابراُ مرجويات ك رل

ار أمراب مسَيساب كيفياب تحركهل الوواوغ ا

املصاا الشيصية ما ده ذلم يد
ساانوكية ماان
حصااو نااألا

 -النح .18/

بااالرب ماان أ ميااة

الناس

وا

ت التقنيد

اإلنتما ات احلألبية

متا ات متناق اات ىكرياة

ت مخااا ل بوواقااب اإلمااور الشاارلية اإلجتماليااة ده رجااة
اارا

ا ا ا ساارل الواحاادل

ااتالىه

التقنيااد ك ا نه
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منوب كرل القدم

مشجووت لفريق

قاد أ ارَ تسايين التقنياد لناا النساي

ا جتماااالي التااادين لناااد النااااس لاااد و

التساااقيه التشاااهر

مساااا

التفسيِّ تفرة الناس لن بيوت الوخاا ل الصاالل ا مالاة بساخب اإل اتال
التقنيااد  . . .ىي ااي املكنااغ باا

اإللتااألام الااديع ا نتمااا السياسااي

الااداى الشيصااي ليكااوت التقنيااد لناادو مصاادر حاارل أُمااة بَ ادَ أت يكااوت
مصدر راحة استقرار اومتنات ابرا لنيمة
جا

ب بسه مقوماتها

يناق

باملصاا الوامة

اإل ارل التدبر

الودالة

وابفها تارل يناق

ا لنمية

و ىاقادت اا تاارل

و يقات من أج مصاا ا ة تاارل ينااق

و يوي

الفسااا اإل ارق املااالي
الصرا ب

ىتارل يناق

الفو ا تارل يناق

حبسان

ا مور املالياة

او يواي

تيفتااهل ده باار ذلاام ىيحص ا التااداى

التن ااُ

الووام لنا املستوه اإللالمي النفوذ املصاا ال يقة

أ رو مقتصر با لنا مشر لية تقنيد ىاالت أ ىاالت با

او

يكن

ا حتاا لناا املواقاغ

احلألبيااة السياسااية ا نتيابيااة قااد تاارو الكا ر تقنيااد مااراجوه لااين لرويااة
لنمية أ غرلية ب لد اى حألبياة انتيابياة كماا

انتياباات اهنان النياابي

لوااام  31 1م ت الناااس لنااا ياان منااوكه ىااال يتااابووت ا نخيااا
نوابه د

قدار ما يتواىِّ م مصاحله

ما يدرأ ارفر لنه

ا

اايا
ار

كيا

ت ا ر الوااوام احلواغااي الخفانااة ساايتاب لنااا املساارل الونميااة الرويااة الفقهيااة
لنتقنيد ب حتا لنا املرجويات الدينية ك نها جهات حألبية متناىرل تخح
مصاا نيوية

ح

اإل تال

التقنيد

يوع تود اإلنتماا

لان

ت املرجوياة

ىوة مستوه التحألبات .
لاايا ينخغااي قخ ا ارغااا الناااس ده التقنيااد لنينااا أت نخ ا
بتوريغ التقنيد

اىوهل أ مياة احااام الونماا الرساالي

ُر املو ل املخة التدين با

النااس ربا ا اتالىه

ىاايه الااولي

املراجا الربّااني
التقنياد ما بياات أت
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الونمي

اإل تال
املور من

اارا

املخاني ب

الفقها يكوت مصدر قول ين

ت أت يانوكن سانخاب لناا الواقا السانوكي

الواقا

لالقاة النااس ىيماا

اايا ا انااب أنصااا

املااتونم

بياانه

يكااوت أ فاار ماان الوااوام

املتحألب

لنا الصويد السياسي أ احلوُ ق نه بالتصرىات اراوتة يسيتوت

ده املربسسات الدينية الونمياة الابوياة كايا مقاام لنماا ه
يتوده ذلم ده املي ب بقصد مانه أ مان
ا مالات أت تد

الف َنخَااة

ماراجوه با

ت قصاد لايا ينخغاي لناا ايو

مراكأل ت ي تربوية موا د تنمية بشارية قخا أت تتصاده

ملهااام مساارب ليات ينيااة اجتماليااة فاارل لكااي
التيريب الفسا الديع ا جتمالي ا

يقوااوا

ممارسااة الوخ ا

القي !!! .

ثانيار ، :راية الفصاول العءااارية ماا دارق ىيهاا مان أحكاام لرىياة مناىياة
لالقة ا باالواق الشارلي مان ىارن أماوا وا ناة لناا أغاياص

لندّين

ج كنمة أ حركاة أ اغاتخاو
بتألاُ

أمار ماا ىيساتغنوت ال اوفا أساو اساتغال

ح لنا ين تنقة د ااىة ده تفخيقااته اراوتاة ال املاة بالنساخة

لقت ارف أ من يتورن إل ابة أ لَاوَة
د ل يتفِّ لنيها غيو
التصر

يتاوىا ىتجارق لنيهاا رساوم

جوو تنم الوشرل بويداب لان الدياة الشارلية

بخوإ املا امل وذ من قخ الشيو ك جرل

حتا أنهل

يخقا مناهل

اايا املااا املاادىو

يا

يتصاا لنا الدية بشر دذت مواىقة أ ليا الدم ما
الخنوغ الرغد ىال يتصر
الشيو ما

ادايا ماا ده ذلام

ا املقتاو أ املصااة د الشاي القنيا
ذمااة القات ا بارف ا مااا
حبصتهل كما

يات

حا

أت

يكاان يااة غاارلية أ مااا
يكن بينه قا اراب لان

دوُ تقسي جأل من يا املا لنا

ي ذت بيلم الور ة لنا أت ي ي القا ر منه حصتهل كامنة .
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ينخغاااي لناااا الوشاااا ر أت ترالاااي احلاااد

الشااارلية

قيماااة الاااديات

أ التماااا املصااااحلة لناااا الدياااة قااادار مااان املاااا دذا كاااات املاااا أقا ا مااان
مقدار الدية .
الفصاااو الوشاااا رية ده املهاناااة اليلاااة

داااوُ تواااريإ النساااا

اإلرتهااات كاا ت يفر ااوت لنااا ا اااني أت يهااخه دماارأل أ أرباا نسااا
ده ذلااام مااان اإلساااا ات كااار التخاااار حبساااب موتقاااداته مماااا
غاااارلاب

نقاااااب

مااا

مساااوغ لاااهل

توجااااد تفرلااااات اغااااكا ت كاااا رل لنااااا الفصااااو
يهتموت

الوشا رية حي

الغالب انب الشر الشريغ .

ثالملااار  :القصاااا املءااروف

القتاا الوماادق دإااا يكااوت بقتاا القاتاا

دااوُ ب ا ق حااا قت ا أحااد أ وانااهل أ أقربااا و كمااا جمص ا لنااد الك ا ر
ماان الوشااا ر يتفااا ر ت باايلم

اايا ماان الكخااا ر الو يمااة قااد نهااا او

تواااه لنهااا بقولااهل ( )َ [:ولَااا َْقْتلُااوا الااُفْ َ الَّتكاال حَاارمَ اللَّاار ِإلَّااا بكااا ْلحَ ِّ وَمَ انُ
د جَعَلَُْاااا لك َولكيِّا ارك نا الْ َانا ئَلَاااا يسُا ا ِر ُ ئكااال الْقَتُا ا ِ إِنااار كَاااايَ
ُ،تكا ا َ َمضْلُوماااا ئَقَا ا ُ
مَُُصورا] .
رابعا اار  :األكا ا يف ثالا ا
ا ا نياااة حيا ا
املخااال الخا

يتكناااغ

الفاحتاااة املوقاااو ل لنمياااح اااي مااان لاااا ات

ااااحب املصااايخة باااالفخ

دوواااام النااااس

ااار

ااة رباا مواناتااهل مصاايختهل ممااا دونااهل يقااان مااا ب جاا ذلاام

ىتحاا لنيااهل مصاايخة الاادَين ىااوة مصاايختهل بينمااا جااا ا سااالم لكاان ا ماار
ىقاااا  :اوخياااوا ااا ىاااانه مشاااغولوت باملصااايخة أق أت النااااس يفخياااوا
لصاحب املصيخة .

 -اإلسرا . 88/
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خامساااار  :مُاااال املاااارَّ ماااان م اث ااااا الءاااارعل بالتخااااار أنااااهل ساااايي ب
يا الغ لنكتاة السنة .

لنغريب

نادناااار :االنااات انة بااااملرَّ واالناااتعفا
أنهاااا دذا ذكااارت (املااارأل )
تكرماااوت  )...حبيا ا
ااال
أى

رنااان ىااادت املتحااادا يقاااو (أجنكا ا او أ
مصاااا

دونو اااا

تكااري او تواااه لنماارأل غ ا نها

الخهاااا

الشهرية حبي

الويااااذ بااااو

منهل ألق منهل . ...

املاارَّ ) يتهمااوت املاارأل بالنجاسااة دذا جا تهااا الااد رل

يخود ا لن وخيه

يا فا ىاا ب حيا

ااايا

ذلاام غ ا ت الرج ا ب ا قااد تكااوت

من الرج دذا كانح أتقا منهل أغر
نااابعار ( :حااي

ب اااا احتقار اااا ده رجاااة

غرابه ب قد يوأللو ا

تكاوت املارأل

ايا ال ار

بوإ املناوِّ

بو ا وخيواي

ممارساة

حياتهااا الوامااة د املساات نا منهااا كالوخااا ل ( الصااالل الصااوم) ا لمااا
لاادا ما مااا

تكاان م ا بيااد ا اسااة ماان
الغسا

بارس حياتها اليومية من الفخ
الوا ل مور ة من ا ا نية نه
اكتسخوا يو الوا ل من اليهو
يفونااوت ذلاام

رتهااا الشااهرية أ بر ااا ىدنهااا

ماا ده ذلام بشاك وخيواي

يساكنوت املرأل احلا إ
اهوس

مااا
ايو

بيح احاد قاد

ليا كات املسنموت

در اإلساالم

صو اااب حينمااا ىهمااوا اايااة ىهماااب اوتاااب بقولااهل تواااه( ) :

[ئَااااعُتَ ِلُوا الُِّسَااااذَ ئكااال الْ َمحكاااي

ِ] ىقاااا  :)3( إمناااا َّمااار َّي ْعت لاااوا

مُامعت ن إذا حكرُنَ وم يممركت ب خراج ن من الَيوت كفع األعاجت .
يا و املنفِّ اإلسالمي املوتد اليق يختود لن اىرا اليهاو باد راو
احلا إ من بيوته

تفاريه النصااره دذ كاانوا داامووت احلاا إ

هة حي ها .
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يهتماوت
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ثامُا اار  :عاااد املااارَّ املتاااوئن عُ اااا اوج اااا ىفاااي
لااااوام الناااااس أنهاا ا جمخسااااو ا
كاااانوا مااان املاااارم كماااا
بااادبريِّ

تن ااار

تااااره الاااايكور (الرجااااا ) دت
تصاااود السااافل

املااارلل

ختااارو مااان الااادار ماااا ده ذلااام مااان ا لااارا

لاا ادّتها أت

تتااااأل و

تتفهااار

اراوتاااة بينماااا

أ نا هااااا تنتااااألم باحلاااادا ىااااال تنااااخن ا لااااوات

اار مناسااخات ا ىااراب
كيا

برىااااة

ناااة مااان لاااا ات

ماا ذلاام دااوُ ااا اراار و لنمراجوااة الفخيااة

ا ر الد لة دت تفنب ح ور ا م احلفات لنا حجابها . ...
يكااوت د بوااد أربواا

ْانااعار :ا اار الُفااا

ماان ىقااهل أبااي حنيفااة النومااات نتيجااة ا
مناااوِّ لدياادل ماان الوااراة

حاا

ااتال باا

يوماااب

أبنااا الساانة الشاايوة

أت الشاايوة يفتااوت تخواا با ملر يااات أ اا

الخيااح  : أت أك اار النفاااس لشاارل أيااام أقنااهل حل ااة
امااارأل ده أ اااره
الااادم

لنيهاااا أت تغتسااا

أقااا مااان لشااارل أياااام

تفا ينها

الرسا

اايا تنااغ ماان

باااارس لخا تهاااا دذا انقفااا لنهاااا

دذا

الوشااارل أياااام باااارس لخا تهاااا

اايا ماا وذ

ينقفااا ى قصااااو أت تغتسااا بواااد

ااايو مساااا

ينخغاااي لنااايهن مراجواااة

الومنية لنفقها .

عاشاااارار :ال ااااالق ال يُعقااااد عُااااد الءاااايعة د بالصاا ايغة الشاااارلية أت
تكاااوت

وهااار

لااادل

كماااا

احااادل

يواقوهاااا ىياااهل
يقا ا

يااات الاااتنفظ بالصااايغة أماااام غاااا دين

رنااان احاااد ونقاااات اااالا با ا تحساااب ونقاااة

لكااان أي ا ااب نتيجاااة ا

اااتال با ا

أبناااا السااانة الشااايوة أ اااي ا

ذلاام كماااا أت القناااوات الف اااا ية توااارن أىالماااب جمصاا ىيهاااا ااايا الفاااالة
الاا الا

ي
رناان احااد يخنااا لنيااهل ااالا ونقااات ىالبااد لنمفنقااة حينتاا ء

بنااا م لنااا مااي خه أت تاانكل ُ ج ااب ل اار حتااا يمكاان ااا أت ترج ا لأل جهااا
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ا

لكااان ااايا

ينفِّ الصيغة نها

ينفخاااِّ لناااا أتخاااا ماااي ب أ ااا الخياااح  ممااان
.

تق د بشر

ا ااااد عءااار ( :الُ اااو )
كااخرل ماان الوشااا ر حي ا
باارو
مااا

اااي مااان املرماااات الشاااا وة لناااد

يقااوم اباان الو ا

يه ادّ بالقتاا لك ا ماان الرجاا

ناااة

ن ا ابنااة لمااهل ماان الااأل او ماان

املاارأل دت حصاانح الفااة لننهااول

تواىااِّ لنااا اباان لمهااا مهمااا كااات حالااهل ىدنهااا حبسااب اايا الواار

تخقاااا حخيساااة النهاااول موفناااة لااان الاااأل او
تقرو الشرا

السما ية

ا لرا

ااايا جها ا

تنا ا ل اااي

الوقال ية .

الملاااانل عءااار  :بيااال املااارَّ ؛ تقاااوم بواااإ الوشاااا ر مارساااات مهيناااة
لكرامااة املاارأل حياا
بنتاام !!!

ياات التفااا

ااايا اقاا

لنااا ُ او الخنااح ىيقااا لاا ة بكاا تخياا

نريااد أت نااايكر أ

اااا

اايو الوشاااا ر ىيحصاا

املساااا مة لناااا ذلااام كماااا تخاااا السااايارل حبساااب مو يالتهاااا متانتهاااا قاااول
لمناااها ماااا ده ذلااام حتاااا أت الغرياااب حينماااا يسااام حااادي ه
حااااو بنااااح لنااااأل او قفواا ااب باا ا ينصاااار
احلقيقيااة قيمتهااا

يتصاااورو

ذ نااااهل ده موا اااافات الساااايارل

دذا حصاا التواىااِّ لنااا السااور أ ااي لااي أماار الخنااح
الخناااح مااان

ت أت تتصااار

ااايو ا ماااوا

ألفاااا

ااايو ا ماااوا

د ااااىة ده ذلااام جوناااوا املااارأل ا ا مساااا مة

الوشااااا رية ىياااات احلكاا ا لنااااا املوتاااادق باااااملرب
ليسااح ساانوة لنخياا

الشاارا

الفصاااو

مااااا غاااااك ذلاااام ماااان

مصااافنحات لشاااا رية أق لنياااهل أت يااادى أربا ا نساااا
املوا

الخناااح بشاااي مااان

ااة لنديااة بر ااا باا

حا ا

أت املااارأل

ااي حاارل كراااة

كماااا أت أمااار ُ اجهاااا واىقتهاااا د ااااىة ده أت مهر اااا منااام اااا
حد أت يتصر

ىيهل د بر ا ا .

جماااِّ
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الملالاااا

عءاااار :نكاااااُ الءاااا،ار ؛

اإلساااالمية حيا ا

ااااو ماااان املرمااااات

الشااااريوة

تقاااوم بواااإ الوشاااا ر بهااايا النكااااب مااان أجا ا دساااقا

املهااار بفريقاااة يتواماا ىياااهل الفرىاااات بقاااو أحاااد ما ُ جتااام بااان
تاااااأل جع بنتااااام أ ُ جتااااام أ ااا ا

لناااا أت

لناااااا أت تاااااأل جع أ تااااام أ

ُ جتااام مااان ألاااي أمر اااا لناااا أت تاااأل جع مااان تناااي أمر اااا ماااا غااااك
ذلااام أق ماااا يوااار
لآل ر مهراب

لشاااا رياب كصاااة بكصاااة مااان

ت أت يااادى أحاااد ما

يا النكاب باو .

الرابااال عءااار  :األضاااحية يف عياااد األضاااحن دذا كاناااح مااان الخقااار أ
ا اااموس ىالبااد ااا ماان ( ِمكْااوَ ) يقو ااا
حية

تيبل قخ ا
افااا اام

يا

يكااوت ذلاام د بسااخ

يكااة

أساس لهل من الصحة .

عءااااار  :التاااااداو باااااا رام كالتااااادا ق بسااااامم ا ااااارق

التااادا ق خبصاااا بي ااا

الشاااال ملااان تهااارو

باااالخرل املساااكرل باااد ب مااان ماااا الشاااور لنكنيااات
لالجاااات مشااار لة ىتجاااد لاااوام النااااس مااان

اااويغ
كااايا ماا

كااايا التااادا ق
جاااو بااادا

ت أت يسا ا لوا يتواااامنوت

بهيو املرمات .
السااااد

عءااار  :إدخاااال االت املونااايقن احملرماااة اساااتوما أنغاااام

موسااايقية أحلاااات ا بااااني
أساااتو يو الخااا

ااايا مااان

قااارا ل اهاااالن احلساااينية (الر ا ياااد) ا ااا
ناااة املرماااات ىاااال يفاااا او مااان حيااا

يوصاااا

أ اااخل ااايا غاااا واب ل ساااغ

القرلت ا

لية لند بوإ امليا ب !!! .

لر اااا يساااتومنوت ذلااام

السااااابل عءاااار  :االخااااتال يف حفااااالت االعاااارا
الووا ااا

قااارا ل

 :تقااااوم بوااااإ

ل ساااغ لناااد مناساااخة ُ او ب هاااور النساااا مت جاااات بكامااا

ُينااتهن أمااام الرجااا

رناان احااد

يتوااده اايا احلااا ده املصاااىحة
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بر اااا مااان الت يكاااات
جمصاا الاارقص
أت ااارب
حي

الرجاااا بااا أي ااا با

ااان أجنخياااات لااان ااارب

كاا ت الوااا ل ا اريااة أت اايا يصااخل مخاحاااب أيااام الواارس

م اا ا

أت احلرمة ابتة

اااول
م

ااايا مناااا لنكتااااة السااانة د
يو التصرىات

أين الغرل !!! .

الملااااامن عءاااار  :شاااايوف فاااااهر ،ااااراذ األباااارا
الفنجااااات التكهنااااات الشااااووذل مااااا ده ذلاااام
بوياااادل لاااان الشاااار

الوقاا ا

اااا ا ماااة

التنجااااي

قاااارا ل

اااايو تصاااارىات راىيااااة

تتناسااااب ماا ا ح ااااارل قا مااااة

القاااارت

الواحاااد الوشاااارين ىماااان يوتمااااد ا يصاااادقها يق ااااي بهااااا يكااااوت قااااد
ال رماا با دت
ارتكااب ىواا ب

نقاا أك اار ماان ذلاام ىهاايو أمااور

تاا ر ىيهااا

لناااا اإلنساااات بنحاااو الوناااة التاماااة أ املقت اااي ىهاااي أ اااام يويشاااها النااااس
يتفالنوت موها .
التاناااال عءاااار  :الءاا ا اد الرابعااااة يف األذاي قااااام اليماااااني املأللااااوم
أتخالااااهل بد
املهااااادي

ااااا الشااااها ل الرابوااااة
جاااااا ت

حجااا ا او)

ا ذات

ااااي (أغااااهد أت املهاااادق

الاااااة قالاااااح ينخغاااااي أت تكاااااوت

الشاااها ل الرابواااة (أغاااهد أت ىاوماااة الأل ااارا حجاااة او)
بواااد !!! ىااادت ااايو الااادلا ه أم ا اااا
أغااد حخاااب

م

ا ذات

حجاااة او )
دذا

نصو اااه

لخاااا ته يكاااوت أك ااار حخّا ااب

ىهااايو الااادلا ه تا ا ر الشاااخهات الكا ا رل با ا قاااد يا ا تي ل ااار

ىيكاااوت أك ااار تواوفا ااب ما ا احلسا ا
احلساا

تكشاااغ لااان كاااوت اإلنساااات

اا الخيااح  ماان بر اا باا الوكاان ااو الصااحيل

ت مااان يتخا ا أ ا ا الخياااح 
قربا ااب دلااايه

نااادرق مااااذا

 ىيقاااو الشاااها ل الرابواااة (أغاااهد أت

كااايا يتوااااوغ ل ااار ت ماا دماااام ل ااار ىيد ناااهل

حناااااا لااااايلم ىمااااااذا ستسااااام لناااااا مكاااا ات الصاااااوت

لنمسااااجد احلساااينيات !!!

ااايو التصااارىات مااان ماااوار ُر اراااال
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الشااااقاة ا اا ا املااااي ب الواحااااد

أ اا ا الخيااااح 

ذلاام التفصااي

الأليااا ل بوااد أت كااانوا ماايكورين

لناااا ماااد ل

ماااد ىنمااااذا وا ا ا ذات

لنتاللاااب

يواااب

اامن الصااالل

اااو لخاااا ل توقيفياااة سااااحة

واا ىياااهل الشاااها ل الرابواااة أ ارامساااة

مااان اتناا لااان ذكااار

ذلاام يكااوت مو ا تهمااة غااخهة يرمااا بالخوااد لاان الااو
أ مناىقاااب أ ماااا غااااك ذلااام مااان الاااته الكاا رل الاا
ت الشااار لخااادنا بفصاااو
الومنيااة الاا

الرسااا

جمتاااااجوت ده

ب ا يكااوت باي ااب

ترجاا لناااا قا نيهاااا

ا اااحة مونوماااة مواااد ل

ا ذات كماااا

اسااتندت ده ر ايااات أ اا الخيااح  ماان الكتااب

املوتمدل .
العءاااروي  :الت اااَ مااان املساااا
الصاادام باا
املكناااغ
تقنياااادو

ماان دااوُ ذلاام باا

الا ا

ينخغاااي أت

تقو ناااا ده الناااألا

مَاان يحاارّم ذلاام ىهااي تابوااة لتقنيااد

اااو بارياااار دت قاااام باااالتفخر اااواُو أ امتنااا حلرمتاااهل حبساااب
لااااين بال اااار رل دذا كااااات جااااا ألا أت اااااارس الناااااس

التفااخر كمااا أنااهل لااين بال اار رل دذا كااات حراماا با لنااد ىقيااهل أت

يواااااب
يمااارس

الناااس التفااخر ىق ااب لاارأق ىقيااهل ل اار ىماان يمارسااهل دإااا يوتمااد لنااا ىتااوه
مرجوااااهل
ننااااق

التقنيااااد

املساااا

لاااايا ينخغااااي لنينااااا أت نااااتفه ارااااال

الفقهااااي أت

ب سااااليب لنمياااة بااار ب لوياااة تكاااوت باااال

اااي أحسااان

لااين باار ب لصااخية حألبيااة

اا لاايون ا مياا ماان الوااوام بر اا مماان

يربمناااوا بكاااوت الشاااوا ر توقيفياااة أ
لنمكناااغ دنماااا يتخااا مرجواااهل
ارااال
أت

التقنياااد ىاااِّ احلجاااة القا ماااة لدياااهل

مد نيااة لااهل بشاادل الااو

ماان الكواغااغ لااهل حياا

ديدياااة ىااادت دقامتهاااا أ لدماااهل بالنساااخة
اا الخيااح  أ

أت ا لمااا بالنيااات

ااايا

ااوفهل نااهل لااين

لاايا ينخغااي لنااا الوااوام

يسااايتوا ده مقااااام املرجوياااات الدينيااااة بساااخب اااايا اراااال

الفقهااااي
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أم الاااهل

أت يتواااامنوا ما ا اراااال

أحساااان

بنوماسية لنتينص من الوقو

بوااااإ املسااااا

الااا

أ يخحاااا

يف ن اااار شااا ر رمرااااي

أ اااخحح م اااار نقاااار جاااد لاااين لناااا

الونماااي ا مااااكن املغنقاااة
ا ماااااكن الوامااااة حياااا

لاااان ااااارو

أُمة م لوام الناس !!!! .

الواحاااد والعءاااروي  :التااادخ

بالتاااد

بهاااد

بسااااخب مااااا جماااادا ماااان اسااااا ات مهاااااترات يتجنااااب بوااااإ

الفقهااااا ماااان اباااادا رأيهاااا

املساااا

ر ياااة حكماااة باااال

اااي مااان
اااويد الخحااا

بفاااوت الكتاااب باا لناااد الواااوام
يقااااوم بوااااإ الناااااس

جهاااارا أماااام ألا ا

النااااس

أ ناااا الصاااوم

مرجواااهل مااان

ت

اااوابه

ا مااااكن الواماااة اساااتنا اب ده رأق
يسااامحوا

دذا كاااات ىيماااا ياااألل ا لملكَناااغ ماااواُ ذلااام لناااد
غااار

اإل ااارار بااااا رين مااان جهاااة با ا
الساااايارات

الشاااوار

نهااااار غااااهر رم ااااات

مرجواااهل ىيماااا يقاااو !!! ك ناااهل يرياااد أت يتحاااده اا ااارين ممااان
بالتاااد

ىهااايا
الاااد ات

يخااايل لاااهل اهاااا رل بااايلم
ا مااااكن املغنقاااة كاااالغر

صو ااااب أنااااهل يوتااا ماااان املففاااارات لنااااد لمااااوم املساااانم

يتناااغ مااايا خه

لاااو بنحاااو ا حتياااا الوجاااوبي كماااا ينخغاااي مرالاااال

جهااة الن اار ا جتماليااة السااا دل املسااتندل ده الشاار أي اااب كااي
النااألا

الشااقاة

نفسااااهل
التااااد

اااي

اافو

ت ااا نفساااام

اهتماا

يااألر

رحاا او أماارق جااب الغيخااة لاان

مو ااا تااااالم لنيااااهل

صو ااااب أت م هاااار

يتناااااىا ماا ا م هاااار الصاااايام ر حانيااااة قدسااااية غااااهر رم ااااات

املخارو .
الملااااانل والعءااااروي ْ :عاااادد الُااااااق
اياااات ا حكاااام

باناااات ا نااااالم املفَساااارين

الكتااااة الوألياااأل سااانة الااان

الكاااري 

القناااوات

الف اااااا ية الصاااااحغ مواقااا ا التوا ااا ا ا جتماااااالي لناااااا غاااااخكات
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ا نانياااح بر اااا لناااا لساااات ا اااا ن

املنحااارى

ال اااال

املستشااارق

املساااتغرب

املرتااادين أم اااا

مااان املالحااادل الونمااااني

املما ا الت امليااارج

با ا حتاااا املما ا ن
باااالرب مااان جهناااه

اااار ا ينفقاااوت باسا ا اإلساااالم

أمياااته ال قاىياااة الدينياااة

أىالمهاا مقاادمات الألنااا الفا ااحة ا
ااا

ديصاااا الفكااارل ده النااااس

الكااااىرين

اارا

ا ا الااايين يمارساااوت

ا نسااي القخاايل ااح ذريوااة

اااالوت متينفاااوت ىيقواااوت

ارتكااااة

القخااا ل ارفايااا دغااالة الفسااا ماان أجاا الكسااب املاارم !!!

لاايا ىاادت

اإللااالم الغربااي املوااا ق ل سااالم لمال ااهل ماان اإللااالم الوربااي ي َر جااوت
ااايو النمااااذو ا ا ناااة املنحرىاااة لتتحااادا باساا الااادين ُ راب بهتاناااا مااان
ت رلايااااة ال ااااوابه ا
ا ساااتيفا

بالااادين رماااوُو تسااافيهل ماااا

ينسااااج ماااا أ ااااوا ه
ا

القيااااة الونميااااة ا جتماليااااة يريااااد ت باااايلم
مفاسااااد

اااااي ليساااااتخدلوو باإلساااااالم الوميااا ا

يااار ة اا مااان ا حكاااام ماااا
ت ااااني الناااااس لاااان اإلسااااالم
اإلساااااالم الغرباااااي اإلساااااالم

ا مريكاااي اإلساااالم احلألبااااي الفتاااوق املصااانحي مااااا ده ذلااام ىيكااااوت
حينت ايء ساانوة ر يصااة يخي ا

يشاااق بهااا مَاان يشااا مماان ذكرنااا ماان ا

اانا

بينماااا اااد الغااارة أذناااابه يخاااالغوت بااااحاام التيصصاااات الونمياااة
بااار جهاااة الاااادين بااا يااااي خوت ده ختصاااص التيصااااص لكااانه حينمااااا
يتكنمااوت لاان لنااوم الشااريوة الوقياادل التفساار بااا

ص لنااد املساانم

ىااادنه يتجاااا نوت التيصصاااات الونمياااة ىيهاااا يساااتخيحوت كلااا احللرماااات
املقدساااات لتيناااو السااااحة ا ا ينوخاااوا ىيهاااا كيفماااا يشاااا ت
تنشاا النألالااات الصاارالات الاا
لنااااا أ ر ااااا نتيجااااة ا ااااتالىه
مراتااب الوناا

اإلاااات

مااان ناااا

ت ااي وابواااب ينياااب ينقساا اهتماا أي اااب
الااااروه التوجهااااات امليااااو

ماان لااوام الناااس مَاان

املصاااااا

ياادرو حجاا املياااور
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أساااااليب الوااااد ات لنااااا اإلسااااالم املساااانم
املشااا ر ماان اارب

ال ااال

ىيااااي ب لنتواااااوغ ماااا

املرتألقااة ليشاااركه اإل اا

الوااد ات بااال لااي

راياااة ك ناااهل يشاااج بوصاااخية محاااِّ ىرياااِّ كااارل القااادم مقاباا

صااامهل

لااايا يَقْنِخاااوت احلاااال حراماااا احلااارام حاااال كماااا دوناااوت املنكااار مور ىاااب
املواار
من الناس

منكاار با لتنقنااب املااواُين الوقنيااة الشاارلية ارنقيااة لنااد الكاا ر
املسا

ك رل نكتفي بورن يا القدر منها .

التحوالت االجتماعية يف العراق 025 ...................................................................

التولية واملتولوي علن األو،ا

واألماكن العَادية

والتسلل علن ،ياد وموا،ل الءعاار ا نالمية :
مااان املساااتحخات املربكاااادل الصااادقات املرببااادل ااااي ا
أكاناااح ا اااة أم لاماااة

باااد مااان جاااو متاااولي لنيهاااا ينحاااظ ىيهاااا

مصااااا الوقفياااة يرلاااا املوقوىاااات ىيهاااا يتصااار
قاااررو الواقاااغ اااا ت الوقاااو
السالم ( ) [ :الو،و
ا

قاااا

قاااا

سااااوا

نااااى الوقاااغ ىاااِّ ماااا

كماااا قاااا اإلماااام احلسااان الوساااكرق لنياااهل

اسب ما يو،ف ا (َّهل ا) إي شاذ اهلل] .

مااان امل اااا ر الشااارلية ال اااوا ر ا جتمالياااة الا ا

الواقاااغ منهاااا التقااارة ده او توااااه
تت ااامنهل مااان ل اااار ادابياااة منااااى

يخغاااي

صاااي منااااى أ ر ياااة د ااااىة ملاااا

نيوياااة يااات مااان ال اااا لماااارل ا رن

بناااا اإلنساااات رلاياااة مصااااحلهل لناااا مساااتوه الفااار أ ا مالاااة ساااوا
لااا ل ىاادت الوقااو

كانااح ا ااة أم لامااة حبسااب ماارا الواقااغ

تاااو

ده متااولي جمفااظ املوقوىااات يقااوم بشاارب نها رلايااة املصاااا ىيهااا تنفيااي
مقااررات الوقفيااة
ديقااا الوقااغ

يمكاان أت دواا الواقااغ التوليااة لنفسااهل أ لغاارو حاا
يشااا

املتااولي ا

نيااة ا مانااة

التوليااة ملاان كااات ا نااا باار مو ااوة بااهل أ
الوقاااغ أ متابواااة د ارتاااهل

اناام ا

ماا مسااارب ليتهل حبياا

لاايا

دااوُ جواا

نيااة

احلفااات لنااا

يتصااار

خبااال

املقاارر لااهل

 - 1سا

الشيوة لنحر الوامني  : 8ص/ 813الخاة  3من أبواة أحكام الوقو

باا مور الوقاااغ

ااا يتناااىا مقت ااا الوقفيااة مصاانحة املوقااو
احلدي

لناايه
.3
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سااااوا أكااااات الوقااااغ

ا هااااات ارا ااااة أم املصاااااا الوامااااة
انكااوت ا

لاملنااا اإلسااالمي كاا مر اقاا مماان

نيااة ا مانااة يسااووت بكاا

ماااا لاااديه مااان قاااول لتحصاااي التولياااة لناااا بواااإ ا
لتحقياااِّ ماااتربه ارا اااة مااان
سااارقته

ياااانته

بوااإ الااواقف
يتااخ

أنهاا

ت حياااا أ

تاللاااخه

بفيااا ارااا ن

ااااد

قاااا

وموا ااب مااانه

جاا بوااادما انكشاااغ لنواااا

أماااور قفياااة أ اااره كااا رل
بتصااور أنهاا أمنااا

قاااد يقااا

بوااد أت ياات تكناايفه

ااا نوت ىقااد ر لاان اإلمااام الخاااقر  أنااهل جااا و أحااد ىقااا

لااهل  :لقااد ااانع ا ماا
د تمناااح اراااا ن .

ى جابااهل اإلمااام  : دنااهل

ناام ا ماا

تقتصااار ارياناااة لناااا املاااوار املا ياااة

لكاان

الوقاااغ بااا

تشااام املونوياااة منهااااا أي ااااب املقاااررل ب اااامن الوقفياااة كتصااارىهل بااااالوقغ
خباااال

امللقااارّر لاااهل ماااان ألماااا غااارلية اجتماليااااة كمنواااهل دقاماااة

ااااالل

ا مالاااة الشاااوا ر الدينياااة الا ا ام الابوياااة التونيمياااة ا مااار بااااملور
النهااااي لاااان املنكاااار

ااااياىة الألا اااارين مااااا ده ذلاااام أ بكااا

اروناااااة النصاااااوص املنحااااارى
اسااتغاللهل خبااال
لشاااا رياب

ال اااااامل

الفسّاااااة

الفغاااااال املتحاااااألب

مااااان

مااا أ قااغ لنيااهل كمقاارات اا أ جونااهل يواناا با م اايف با

ااايقاب أ اختااااذو مكانا ا با لنهاااو النواااب أغاااخهل ماااا تكاااوت باملقاااا ي

إلغاااغا أنفساااه

ت ااايي أ قااااته

لتنفيااي مااتربه الشاايفانية

مارساااات رماااة أىواااا قخيحاااة أ
تفكياام بنيااة اهتماا

اربااة املااربمن

توسااي

ا اارل التيريااب الااديع ا جتمااالي ارتكاااة الكخااا ر املفاسااد الو يمااة
لاايا كااات لنواقااغ احلااِّ

ىيااهل ااا يصاارىهل اقو ااب لاان بايااة الوقفيااة

املتاااولي لااان مهاماااهل دذا اغاااا ذلااام لنفساااهل
يرتاااد املتاااولي اراااا ن لااان يانتاااهل

دذا

لااأل

ااامن لقاااد التولياااة ماااا
يشاااا الواقاااغ ذلااام لنفساااهل

ىااا مر بااالوأل يرجاا ىيااهل ده احلاااك الشاارلي املاا موت لنااا الاادين الاادنيا
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راياااة ده تاااداليات الصااارالات ا جتمالياااة السياساااية

املنتفاااح باااولي

احلألبياااة أسااااليب الت اااني

التساااقيه املوماااو بهاااا لناااد أتخاااا الشااايفات

لاااتال ينتاااخن لنياااهل ا مااار بفواا ال اااالو
ي
امللاااادّلا ىياااات حينتاااا ء

املل اانو

دذا خاااح غااارلاب

اااحة

اااا جهااااة ناااااترل مراقخااااة لتصاااارىات املتااااولي

توجيههاااا ىاااِّ دواااار الوقفياااة أ نصاااب متوليااا با جدياااد با يتمتااا بالكفاااا ل
ا مانااة لاادرأ املفاسااد مرالااال احلقااوة
التاادابر الشاارلية سااخاة كاا رل ...
مَجاااا لاااهل

لكاان نااا راب مااا تتَيااي م اا

اايو

اذا مااا جااد ارااا ن املناااىِّ أنااهل
قاااا

صاااي تولياااة لناااا ا

بفااارة مشااار لة ىدناااهل يساااار

باساااااتوما احلااااارة لناااااا اا ااااارين أ احليناااااة أ الكاااااية أ السااااارقة أ
قيااِّ دىااهل املااا ق املونااوق

مميوهااا ماان أجاا

لاايا غااا

اإلسااااالمية تصاااادق رااااامي ماااان الفغااااال الفساااااة ا لهّااااا

اهتموااات
الساااافها

الفجّااااار لخنااااا أماااااكن الوخااااا ل املربسسااااات الدينيااااة مجَموااااات قامااااة
الشاااوا ر تكياااات الاااتحك بهاااا القياااام بشااارب ت توليتهاااا التصااار
باا وا ه

أمااألجته

مصاااحله

ىيهاااا

بالتااالي ينشاا لاان اايو ا مااور ا ااتال

احلااِّ بالخاواا

الصااحيل بالفاسااد احلساان بااالقخيل ماان ا قااوا

ا ىوااا

املواقاااغ ما ا

بتسااانه ااارب

ا هّاااا

اراااا ن

ااايا احلاااِّ احلقاااوة احلقيقاااة

ينااات لااانه دغاااالة مفاااا ي مغنوواااة حاااد ا سااارقات تفشاااي

ن اااا غاااااوخية لاااااا ات ألااااارا
ا باوياااا

الخااااد

ىاسااااادل موتقااااادات جا نياااااة ىتنتشااااار

يست ااااوغ لنااااد ا املربمنااااوت بفواااا تساااانه اااارب

الو ااااولية النفويااااة املرتألقااااة أم ااااا
تسااانفه لناااا قوالااادو

ساااا

توختاااة ا ماااا ر التنمياااة الخشااارية ال قاىاااة

اإلسااااالمية بالتااااالي يسااااتمكن التجهيااا
ارناااه الاااو

لنااااا قيااااا ل اهتمااا ماااان ااااال
الت ااااني ماااان الناااااس حلصااااو

الروياااة الفاسااادل التفخيقاااات الفاغااانة ىيتواااامنوت مااا
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النااااس باملِناااة ا ذه
غااوا ر ينيااة قااد

حا ا

اار

أت مااان يتا ا

ااارق أ

لوقاااغ أ أق لما ا

ىااال جمااِّ

ىيهااا ىقااد اارو لاان منكيااة ذمااة املت ا

لااهل غاارلاب قانوناااب لرىاااب املفالخااة بااهل أ بوو ااهل أ التساانه اإل اارار باااملَن
ا ذه لنااا القااا م
اايا التصاار

بالوماا أ لنااا املسااتفيدين ماان اايا التاا

ممااا يخفاا

اايو الصاادقة جمااخه الوماا

نشااااا الفاساااادين ا اااا اهتموااااات د أت
اايو الفتااات املنحرىااة ماان

يتواااوفوت ماا

ذريواااة ىسااال اهاااا
ا لهّاااا
ا رتخاااا
بشااار أت

لنااااا مرالااااال مشااااالر

النفااااوس الوقااااو

ااااوا

ت دلمااا الوقاا
ا اا

ااافو

نيااااة لنوماا ا

املااااربمن

ىيجااااد اااارب

الشااايفانية بالتقاااا أناااهل
اهتما ا الفاساااِّ

أماااكن الوخااا ل دقامااة الشااوا ر كمااا

لناااا مواقااا الناااهو النواااب مااان املقاااا ي املرماااة الااا
اايا الااتفكر

املساااانكية ال ااااالة ا سااااتجابة الساااااذجة اا ا تشااااك

ر يخاا ااب لنااااا اقاا ا اهتموااااات اإلسااااالمية ت اااارب
د

ااارب

مااااالذاب متنفساا ااب جديااااداب يتواىااااِّ ماا ا

يمااارس ىيهااا لوااب القمااار  ...املال ااي حانااات ارمااور
املنحاااار

اااااله لال تخااااار الفحااااص حتااااا يتااااخ

بتوااالي الشاار

مااان

ت دحااااراُ اإلاااااات

اهتما ا املاااربمن كماااا كاااانوا مقَااادم

بوااد ا يتمكنااوا ماان مواق ا املااربمن
كاااانوا متسااانف

اهتمواااات املربمناااة

ده بكااا

التساااانه لناااايه ماااان

ربخااااته النفساااية نأللااااته التسااانفية جاااي ر
ينخغاااي تقاااداه

الشاار

يا ا النااااس مفنوباااة

ينقناااب ااايا التوااااوغ بااار املسااارب
اااافو

ااح

ماااان أجاا ا تشااااجيوه ملوا اااانة

تقوياااة دااااانه !!! نوا ا مرالاااال مشاااالر

التغنغااا
ا

بااالرب ماان تألايااد

مااانل الفر اااة لااادلال التوباااة مااان الفغاااال ال لفسّااااة

أغاااخا ه مااان ممارساااة الوماا

ماا ا ت كيااااد

كمااا أت

التااااا خ

اقاااا داااااانه

فااااراب
ماااان

ت

التااااألامه

القااي اإلسااالمية نكااوت قااد لر اانا رتمونااا لقناباا ماادمرل
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أق حل ااااة لتفكيكااااهل د ااااواىهل حرىااااهل لاااان مسااااارو

اكاااان أت تنفجاااار

الصااحيل دغااوار نااار الفتنااة ت اإلاااات باار املسااتقر التوبااة باار النصااوب
ت رايااااة سااااو

ا نتمااااا بااااال لااااي ماااان

ا لمااااا الصاااااحلة الساااايتة باااايلم تنحاااار

ياااارب ق ده ارنااااه باا ا
املساااارل يتااااوتر الو اااا

ا جتمااااالي يربساااان لفاااال أُمااااات كاا ا رل ساااار اهتماا ا ىيهااااا أبنااااا و
حلاااااد ا انقساااااامات

ألباااااات

ااااارالات ا ااا ا الخنياااااة ا جتمالياااااة

ااادليات مواقاااغ ينياااة متوار اااة حيااا
سااا ر لنااا املاانه الااديع ا
مااا ُلنااا نربكااد باا ت املناااىِّ
ملاااا يساااتقر اإلااااات

يااادلي اراااا ن املنااااىِّ أناااهل

ااي لت ااني الناااس ُر الفتنااة

لاايا كلنااا

يكسااب لنوماا اإلسااالمي باا ياادلا ل اااات

قنخاااهل يمكااان أت يااادلا لنوما ا اإلساااالمي تااادردياب

ىاااِّ مراحا ا قدراتاااهل مراتخاااهل اإلاانياااة الونمياااة ا

القياااة

تقتصااار

ممارساااة التسااانه لناااا اهتماا مااان اااال أمااااكن الوخاااا ل تكياااات الشاااوا ر
لناااا املنا ااىق

اراااا ن

مااان لاااوام النااااس با ا اساااتغ أي ا ااب دقفااااليوت

سياساايوت اايا الاانه الشاايفاني ااح غااوار اإلسااالم ىحولااوا اإلسااالم ماان
ياان

ااا رق يسااتقفب ا مياا ده ياان دقفااالي يقتصاار لنااا أحااألابه

مربسساااااته
لتساانه املناااىق

لاااايا ااااد اليااااوم حااااد ا ىااااراغ كااااخر
الفسّاااة ا لهّااا

حألبياااة مينيشاااية بينماااا ينخغاااي أت
لنوماا اإلسااالمي باا

أماااااكن الوخااااا ل

أغااخا ه لنيهااا وونااة قااوه حكوميااة
يكساااب املنااااىِّ الفاساااِّ الفااااجر

بااد أت ياادلَوا ل اااات جَونِهاا

ااح ا

تخااار ت

الوماا اإلساااالمي قياااا ل اهتماا

ماا املسااارب لية الشااارلية ا جتمالياااة

مرتخاااة تا ا تي بواااد دحاااراُ اإلااااات

صاااي الونا ا بالقااادر

الااايق يحقاااِّ ا

اااحة ا لتاااألام

نياااة لتحما ا ا ماناااة أ ا هاااا بشاااك

اااحيل

لكااان الونا ااار الشااايفانية احلاكماااة لناااا مساااتوه الكااا ر مااان

اااا ة
الواااا
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اإلسااااالمي تسااااار

بقااااول دمكانيااااة الد لااااة ده ا سااااتيال لنااااا أماااااكن

الوخاااااا ل الوتخاااااات املقدساااااة لتوتيفهاااااا اااااا ااااادم مصااااااا حكومااااااته
تنصااايب أتخااااله إل ارتهاااا القياااام بشااارب نها مااان
الشااااارلية الونمياااااة ا جتمالياااااة ا
أ ااااخحح اليااااوم غااااا وة

ت مرالاااال ال اااوابه
ااااايو سياساااااة

القياااااة لااااايلم

بال نااااا بااااالرب ماااان كونهااااا تصاااارىات قخيحااااة

الفاااة لنشااار د أنهاااا ساااارية املفواااو حتاااا لناااد مَااان يااادلي الومااا
ل ساااالم مااان أجاا مصااااا حألبياااة
ن ااام الشااريوة

ااايقة تناااا

اقوهاااا املخاااا

القاااي

بواادما كانااح تاكااأل اايو الساانوكيات املنحرىااة املتساانفة

لناااا أمااااكن الوخاااا ل بشاااك باااارُ لناااا مساااتوه الوماا احلكاااومي د أنهاااا
بواااد ساااقو الفابياااة املقخاااور أ اااخحح غاااا وة لنا اا املساااتوه ا جتماااالي
مدلوماااة بقاااول دمكانياااة احلكوماااة أحألابهاااا أمنيا ااب سياساااياب قانونيا ااب !!!
ىصاااارت مصاااا رل أمااااكن الوخاااا ل املوقوىاااات لاماااة تخواااب ملصااانحة أحاااألاة
احلكوماااة مااان

ت رلاياااة الشااار

الوقاااغ الوقفياااة

حااِّ اإلمااام الراتااب ىيهااا مااا ده ذلاام باايرا
تنقاااة با ا مصاااا رل حرياااة اإلنساااات

اااالحية املتاااولي

مختدلااة أسااخاة غاايفانية
اااار احاااتال

رأياااهل لخا تاااهل حتاااا

أماااااكن الوخااااا ل بقااااول السااااالب تفتيااااح النسااااي ا جتمااااالي تسااااقيه
الونا اار الرسااالية املربمنااة التشااهر بهاا

ىااِّ قااانوت ا حااألاة

ااو دُاحااة

كاا ماااا مااان غا ا نهل أت يكاااوت لا قاا با لنوماا احلألباااي الااايق يوتمااد التجهيا ا
الت ااااني
امليالفااااة
ا

احلينااااة الابيااااب الا يااااب لتحقيااااِّ وموحاااااته ال اااايقة
تفخيقاتهااااا لنشاااار الشااااريغ الاااان

ا جتماليااااة الساااانيمة

اااالة احلميااادل حتاااا نشا ا ت ىيمجتمواتناااا أُماااة قاااة أُماااة تااادين با ا

أُمااة أ القيااة كاايا أُمااة

ىهاا الاادين تفخيقاتااهل بشااك

ااالغ لنقوالااد

الشااارلية ىي تيااام املتااا الغا اااب ملكاااات الوخاااا ل بفتاااوه ُا فاااة ممااان اااو
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جا اا أ

ااارو الخنااد لااين لااهل أ اار

ا جتمااااالي

لاا

مياادات الوماا اإلسااالمي

اناااام الوناا ا حبي يااااات احلاااادا باا ا دهاا ا أ يسااااتغف

بوجااااو توليااااة غاااارلية لنااااا الوقااااغ
غاارلية يصاادر اايا املفاا

سااااخاة ليسااااح مو ااااولية

توليااة لنااا الوقااغ تناااقإ مااا لنااد اا اار ماان

تولياااة غااارلية ىيألياااد مااان ا ُماااة التشااانجات ا جتمالياااة ما ا ذلااام ىدناااهل
غاااارلاب

تصاااال التوليااااة لنااااا التوليااااة

حقاااوقه كماااا

ااااوُ مألامحااااة اا اااارين

اااوُ اساااتوما سياساااة التساااقيه املناااا لنمخاااا
اااالة لااايا يااات

أحكاااام الشاااريوة ا

لنااااا اإلسااااالم حاااارة الخسااااات

القاااي

جاا مصااااا ا حاااألاة الد يناااة

الوااااامرل باإلاااااات الوحاااادل ا نسااااجام

القياااام خبناااِّ الفو اااا ا جتمالياااة

سااافها مااان أجااا دلاااا ل ُرلهاااا
تاانجل قفواا با ت

تن يمهااا ااا يتواىااِّ تفنوااات اايو ا حااألاة لكنهااا

الخنااااا ساااايكوت ىو ااااوياب يسااااتند لنااااا تراكمااااات ماااان ااااراة النفااااوس
الوقاااو
كااخر

الو ااا ا جتماااالي ا لملمَاااألة امللااادَمر بالتاااالي الوقاااو
تسااتفي

كماااا كاااات

اايو ا حااألاة الود انيااة الااتينص منااهل
ااايو احلالاااة املتكاااررل

لواقاا اجتمااالي

أسااو حا تااهل حياا

تصااادير مشااااك ا حاااألاة السياساااي
ذلااام مااان الشاااوور باااا
حصاااو التواااا ت التوااااي
ا اااتالة املصااااا الا ا
لااان ذلااام أي ااااب

منااااوِّ لااادل

ااا ُة

دلااا ل الو اا
رتمواتناااا تربسااان

تاادمر الخنيااة ا جتماليااة
ده أبناااا اهتمااا

بال نااا

بالتاااالي انااا

ول ال قاااة ا مااان ا ماااات كماااا أناااهل انااا مااان
السااانمي لاساااييه الفاااوارة الو مياااة الكاا رل
تشاااج لناااا الفرقاااة ا نقساااام احلااار ة نااات

ااار رل أمااااكن الوخاااا ل مقااارات حألبياااة قوالاااد أمنياااة

مربسساااات ختريخياااة اااا يتواااارن اقوااااب مااا أ اااداىها الوخا ياااة الونمياااة
الابوياااة اإل اااالحية  ...لااايا اااد الياااوم أبناااب أمااااكن الوخاااا ل تواااي
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حالاااة الفاااراغ لكونهاااا قاااد
ذلاام تساانه ا لهااا

املا صاااة احلألبياااة السياساااية ماااا ده

ناااح

الفلسّاااة الساافها

اايا ممااا ينفاار منااهل

الفغااال لنيهااا

املربمناااوت الااايين يخح اااوت لااان الومااا ل ساااالم الصااااب اااا ينااات التااادين
الابياااة الصاااالب اإل اااالب التنا ااال ا مااان ا ماااات ...

الونااا
احلاادي

اايا اهااا

اافنا

اساا جااداب

كاايا احلااا جمصاا

لنااا الكاا ر ماان أماااكن الوخااا ل املوااا

تساانه مَاان

الشااخيهة بهااا ماان ااال

التسااانه لناااا الشاااوا ر الدينياااة التكياااات بفااارة تنفاااة أسااااليب متواااد ل
غااارا الااايم

التحايا ا
كااااك

قاااوه نياااة

سااارقة ا ماااوا الا ا
ارياااة

ااااايقة كااااايا توختاااااة
توجهاااااته

تخحاا

جا اااة ُا فاااة يساااتغنو ا مااان أجاا مصااااا

ا رياااااة نتيااااااة أحاااااألابه

انتمااااا اته

اقواااب لااان مراكاااأل
لااا ا ماااااواقفه

بر ااااا ساااارلات مااااا ينكشااااغ ُيااااغ اااارب

لكاااانه ياكااااوت أ ااااراب ساااايتاب لنااااا الواقااا ا جتمااااالي انقساااااماب ا ااا
ا سااارل اهتمااا

الشاااوب ختريخااااب مااااكن الوخاااا ل املربسساااات الدينياااة

ا جتماليااااة

اااايو املفاسااااد اا ااااام ماااان اريانااااة دت (أل اا ا اريانااااة

ياناااة ا ماااة

لنياااهل

الساااالم .

أى ا ا الغِاا
ااارب

بِاا

ا ماااة) كماااا قاااا أمااار املاااربمن

يااادركوت أ أنها ا يتجاااا نوت با ا ت التكياااات أمااااكن

الوخااا ل ااي انتمااا قخاا أت تكااوت ألماادل بنااا
أ نااهل

لكاانه يناااُلوت ا ماار

اا لااين اا انتمااا ب ا يفنخااوت الخنااا ماان أج ا التجااارل الساانفة

الوجا اااة
ُمااات مكااات
متود ل .

ااايا يااادت الفاااامو
لاايا ك اارت مساااجد

ال اااامل

املنااااىق

اراااا ن

كا ا

اارار ااح لنااا ين تنفااة أ اادا
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حتالفات األضداد
مااان الوجياااب الغرياااب الياااوم ماااا ااادو مااان الفاااات ا
أجاا ا مصاااااا

اااايقة مشاااااري

رمااااة تتناااااىا ماا ا أ بيااااات ا واااارا

املتحالفاااة ن ريااااب لمنيااااب مااا ذلااام جمصااا التحاااالغ
الاادين

الااوون باا ختاادم مصاااا أحااألابه

ق اااايا

ختااادم

ىنجااد يتحااالغ اإلسااالمي

ماا احلااألة الشاايولي املنحااد ماان أجاا كسااب أ ااوات النااا خ
مشااااري

ااادا مااان

أ برياار

اهنااان النياااابي لنااادىا لااان مصااااحلهما التغفياااة لااان املفاساااد

مااااا ده ذلاااام

اا ا

ااااد التحااااالغ باا ا

ا ااااال

اإلسااالمي يتحااالغ م ا ك ا ر ماان رمااوُ الخو ا
حألبياااة لالياااة لساااكرية

ال ااااحية حياا ا

الص ادّامي مماان لااديه رتااب

تيفياااة لتمريا ار ففاتاااهل

اإلساااالمي راياااة اجت ااااا الخواا

الوقاااح الااايق يرىا ا

اااو ااااارس النفااااة السياساااي  ...ىيمااانل

الخو ااااي تألكيااااة لنرجااااو ده الوتيفااااة

الدا نيااااة أ الاااادىا أ التونااااي

بر ااا ممااا ىااتل الخاااة لنااا مصااراليهل لتغنغاا الخواا
الد لاااة الق اااا

ا اااي

الشاااروة بااا حتاااا

يتحصااان ىيهاااا السياسااايوت لااايا أ اااخل الشاااوب
الكاااااذة

يسااااتغرة اااايو التناق ااااات

بااااارس ا حااااألاة ا ُ اجيااااة

الصاادّامي

ا اار

املنفقاااة ار ااارا الااا
يااادرق مااان والصاااا ة

املخاااااني التفخيقااااات حياااا

املواااااير التفخيقااااات اسااااتنا اب ده رويااااة

نيويااة توتمااد الكسااب املااا ق الاايق يخحاا
قا ا الشاااوب

ااااد

نومياااة ل ماااا ماااا با ا

لاان الكاا

لااين النااو

لاايا

املصااااا الشااايفانية ل حاااألاة ماااا
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بااا

التن يماااات التكفرياااة الو ابياااة ىاااا حألاة ت ااارة

تاااتمر الخو اااي

الشااااوب بقلوتِاا اهل اليااااومي بااااتص مااااهل ماااان ااااال الرسااااوم ال اااارا ب
اهحفااااة ختنقااااهل بسااااو اراااادمات أ انواااادامها تسااااتوم قااااانوت التصاااافية
اإلُاحااة حبااِّ كاا مَاان يقااغ

يقااغ موهااا تفخيقاااب ملقولااة  ( :إذا

ااد ا أ

م ْكاان معاال ئمنااأ ضاادِّ ) ده باار ذلاام ماان املفاسااد القخااا ل الو يمااة
الصاادّامي ىدناااهل يساااتفيد مااان تألكياااة ا حاااألاة اإلساااالمية لاااهل

أماااا الخواا

و يخقااااا لنخواااا

رجولااااهل ده تيفتااااهل بالتااااالي ىاااادت

الونا ااار التكفرياااة ليكاااوت ا ا لينا ااب ااااد

ارااااارو

باملونوماااات ا منياااة يفاااتل

اا ا وريااااِّ تنفيااااي لمنياااااته التفجريااااة مااااربامراته ا نقالبيااااة مااااا ده
ذلااام

ااايا نتااااو وما ا ا حاااألاة تكاااالخه لناااا السااانفة املاااا مااان

ت أت يحققاااوا غااايتاب مااان منهااااو أ بياااات أحاااألابه
التحاااالغ بااا
اااارب

ااايا ااادو أي ا ااب

اإلسااااالمي الونماااااني كااايا مااا الني الااااي القااااومي

يوااااب

يااااربمن أحااااد

لكاااانه يتحااااد ت

باااااا ر

أ بياااااته

تفخيقاااااته الفاساااادل املنحرىااااة

منهاااااو لمنااااه
يكااااوت اااايا د

انقالب ااب لنااا الاايات انسااال ا لاان املخاادأ ا راى ااب لاان املساارل ب ا دت غااتح
ىقا ا  :قاااد انكشاااغ اقا ا
ل سااالم ى هاار أت

هاا

التحالفاااات السياساااية مااان
باااهل أمااار املاااربمن

ااارب

حااألابه

مناااىوه ارا ااة

لااو كانااح اايو

ت تقوياااة لنااادين الاااوون أماااراب مشااار لاب لقاااام

 ما ا النااااك

نتا جهاااا لكناااهل أرا أت ياااخ

احلقيقاااي الااايين كاااانوا يتساااا ت باااالو

القاساااف

ُياااغ ااارب

ا

املاااارق
ااادا

ليتجناااب احلااارة
أنها ا بوياااد ت لااان

الااادين باااا ووت الاااوون لاااين ا ا منفاااِّ مسااانم د املصااانحة ارا اااة
الخوياادل كاا الخوااد لاان الاادين الااوون باايلم يكااوت اإلمااام لنيااهل السااالم
قاااد ل أساااول

مااا ألخاااا الرساااالة بياااات حركتاااهل السياساااية لنواااا
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لرساا لنااا اروااة الوماا اإلسااالمي
الىتااااهل بوااااأل

أنااااهل باااادأ حكمااااهل
الفغااال اسااتخد
ااااادم الاااااخال

ااا ينسااج
الوخاااااا

صااومته

ل ا مصااااار الفاساااادين الفاغاااان

وخيوااة منهجااهل الرسااالي حتااا يسااتفي أت

يحقاااااِّ الواااااد

التحااالغ التفخياا موهاا
حااربه

كااات ماان

بقااا

لاااااو أرا

ا مااااان الساااااالم

اامن لمنااهل السياسااي يتجنااب باايلم

جمااتفظ لنفسااهل باااحلك

ااو لنيااهل ىيكسااب مااو ل ا مياا
ياا با د احلااِّ الوااد

نااة مواقفااهل الرسااالية

مألاياااو يخقااي احلااا لنااا مااا
ا صااة لكنااهل

يااوُ اار ات املساانم

اتناا لااان تساايين الاادين لاايا كااات يقاااو [ :إي

إمااارْكت هاااو َّهاااوي عُاااد مااان عف اااة عُا ا إال َّي َُّحا ا حاااالالر َّو َُّحا ارِّم
حرامااار] ىهااو 

يكاان باااىالب لااان سياسااة التحااالغ التفخياا

لكناااهل

يااادرو فاااورل ااارب

أنها ا أبناااا جا نياااة

يصااال

لناااا الاااخال

الوخاااا

داااوُ بكيااانه مااان رقااااة أماااوا املسااانم
الواااد

احلاااِّ الااادين باا يربمنااوا باااالقول الغَ َنخَاااة املاااا

كشاار موا يااة باان أبااي ساافيات حاااك
ا ااااا ني وموااااهل
 ماااان متابوااااة
ساااتورا

السااانفة

لااايا

مشااِّ لاان أنيابااهل لاان بغ ااهل حقاادو

املناااام ىااااامتن لاااان ا سااااتجابة ماااار اإلمااااام 

تصااده حلربااهل ماان أجاا ذلاام ااح ذرا اا
كاااايا

ىها ا

يساااتجيخوا ملنفاااِّ

تنفااة

مااا قااام بااهل اإلمااام

تااااهل لااااأل ال ااااويغ مرتكااااب املفاسااااد الشااااخهات

اااايتهل  لواليااااهل مالاااام ا غااااا ر ااااوات او لنيااااهل الااا
اااحيفة رساااالية لوماا الاااو ل

احلااادي

تم ااا

ااايا اهاااا يفاااو

لكااان ينخغاااي لناااا ا حاااألاة القاااوه السياساااية أت تراجا ا نفساااها توياااد
حساااااباتها ترجاا ا احلقااااوة ده أ نااااها

ختاااارو لاااان حااااد

الاا ادين أ

الوونياااة الصااااحلة كماااا باااد اااا أت تكاااوت بويااادل لااان الوالقاااات املرماااة
الو ميااة النابوااة لاان املفااام

امليااو احلألبيااة ا مألجااة الاا

ساارلات مااا
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تاااي ة تخاااو بالفشا ا
اا رل

و نار جهن

صا ا الف ااايحة
بتن املصر .

الااادنيا اراااألق الواااار أي ا ااب
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ئء األح اا والتُضيمات السيانية ا اكمة يف العراق
دت ا حااااألاة السياسااااية الناغاااافة لنااااا الساااااحة الوراقيااااة يتنااااغ
توجهاتهااااا الفكريااااة ماااايا خها الدينيااااة القوميااااة ا يديولوجيااااة بااااد أت
توتماااد

لمناااها لناااا أسااان مخاااا

مو اااولية ر اااينة اااا مشااار لية

ا ااحة نابوااة ماان الاادين تااارل أ ماان لنااوات املواونااة الصاااحلة تااارل أ ااره
ت املواونااااة ىااااِّ
القخاااايل الوااااد

ااااوابه مواااااير دنسااااانية لا لااااة تميااااأل باا ا
احلااااِّ الخاواا ا

ال ناا ا

الوااااد

الصااااديِّ

يتوااارن ماا الااادين بااادلي أت حاااب الاااوون مااان اإلااااات
رااار احلااان

احلساااان
اااايا

يواااع احلاااب

الواوفاااة بقااادر ماااا اااو انتماااا وخيواااي لكا ا دنساااات قت اااا

نسااختهل ا غراىيااة الخيتيااة الابويااة بر ااا ده اايا الااوون الاايق لااهل تاا ر
كااااخر

ديااااد تكااااوين غيصااااية

ملكونااات الشااوب ااو جااأل
باااا جرل لااان ا
الاااادين باااا

ويااااة املااااواون ىااااالوون ا ااااام

يتجااألأ ماان تو اايات الاادين بااهل

واااات ىدناااهل

ينغاااي قيمتهاااا

اقوهاااا

أمااا ا ماار

حياااال اإلنساااات

ااااو أماااار ااااانوق يصاااادر نتيجااااة كاااا الفغااااال الساااافها

است اااواىه لنماااواون

بفرياااِّ أ بااات ر ىي ااافر اإلنساااات ت يختواااد لااان

وناااهل مقهاااور با لكناااهل يومااا بكااا ماااا بوساااوهل لنواااو ل ده الاااوون أق ده
جااااي رو بيتتااااهل الاااا
لمومااا ااب ىااااادت

أ اااارت

بنااااا و ا ساااادق النفسااااي الفكاااارق

ااااافات الوراقاااااي مور ىاااااة بالفيخاااااة الكااااارم التوااااااي
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التواااا ت احلاااب الساااالم القخاااو بااااا ر
املنتااألم بالاادين أ

خاادأ املواونااة أينمااا اادو

لاان الشااواذ دت كااانوا باملتااات أ باااا

ااايو اااي وياااة الوراقاااي
اان نااا

الوااا

قياساااب ده لشاارات املالياا

ناااتكن لااان القالااادل الواماااة املور اااة مااان جيا ا ده جيا ا

نااتكن
باا

مااان منفناااِّ

توااالي الاادين أ الااد اى الوونيااة توماا النيااب ا اا اهتماا حبسااب مااا
ااااو موناااان

أ بياااااته لنااااا ت سااااين ماااادارس تكااااتالت مربسسااااات

من ماااات أحاااألاة مااان أجا ا النهاااون بااااهتم
متخنياااااات تنااااام ا هاااااة
اهتموااااات باااا

اااو التغاااير ىاااِّ روه

كااااايا جمصااا ا التنااااااىن التاااااداى

اااايو التجموااااات لنساااايفرل لنااااا مواقاا ا

حاكمياااة الاااخال

الوخاااا

ا ااا ا

اااان القاااارار

حينماااا ناااتكن لااان تود ياااة ا هاااات

يواااع

ذلااام مااانحه مشااار لية لماا لقياااا ل ا ماااة ا تماااانه لناااا مصااااحلها باا
بااااد أت نسااااتو ِّ لاااان اقاااا ن رياااااته
أور حاااته

منهاااااو لمنااااه

ب ا س بهااا ىينخغااي حينت ايء الخح ا

دت كانااااح

لاان وخيوااة لليااات تفخيقهااا

دت ر ااينا باايلم ىالبااد ماان أت نااتفحص لاان أ نيااة الوااامن

لنيهااا مااده

اااالحيته لتحمااا ا ماناااة أ ا هاااا دذت توجاااد لنا ااار لااادل لنكشاااغ
لن اق

يو ا حألاة أ مها كما ذكرنا :
 -الروه املتخنيات (ا ور حة)

 -3للية تفخيقها
 -8أ نية الوامن

لتحم ا مانة أ ا ها.

ىاادذا جااد ن ا ماان جهااة ن اار ينيااة أ
الاا الا ىدناااهل يكشاااغ لااادم
الاااخال

ونيااة

أحااد اايو النقااا

اااالحية ااايا احلاااألة أ ذاو لنوماا أ لقياااا ل

ت ماااا ل الفساااا موجاااو ل ىياااهل ىاااال جمصا ا التغاااير

الوخاااا د مااان ساااي ده ساااي أ ده أساااو

اقا ا الاااخال

لااايا ينخغاااي لناااا الشاااوب
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أت يكشااغ ُيااغ أ ليااا الاادين أ الوونيااة لكااي
السفها

يق ا

ااح حك ا الفغااال

الفلساة ا لها من جديد بونا ين تنفة .

أمااااا األاروحااااة  :ىاااادت الاااادين املواونااااة يقت اااايات الوااااد
الوالياااة املن اااخفة الاا
لنااااا الوناا ا

تقاااغ لناااد حاااد
الاااان

التفااااور

اإل ااارار بااااا رين

احلريااااة
تربكااادات

املونوماتيااااة ا منيااااة التقنيااااة اإل اريااااة

رلايااااة ا مااااور اردميااااة الصااااحية الومرانيااااة د اااااىة ده نشاااار قاىااااة
مرالاااااال حقاااااوة ا ميااااا

أ ا

اإللتاااااألام بهاااااا الشاااااوور باملسااااارب لية

الواجخاااااات ت ساااااين مخااااادأ التكاىااا ا ا جتماااااالي الااااادلول ده دىشاااااا
الساااالم تاااوىر ا مااان ا ماااات
القاااي

ا

ناااِّ الاااولي

احلفاااات لناااا املخاااا

اااالة الفا ااانة مناا الفراباااات اااا يصااانل الشاااوب يوحااادو

يفااااورو التشااااجي لنااااا اإل ااااالص
مكاىحاااااة الفساااااا

اإلىساااااا

الوماااا

كاااايا بااااي ا هااااد

رىاااااإ الفغياااااات ا ساااااتخدا

ا هااا ا

التيناااغ د ااااىة ده مواكخاااة تفاااور احلياااال التفالااا ا داااابي موهاااا
ااي مشاااالة لنجمياا

كاايا ىاادت املشاااكات كاا رل جااداب
ت جهاااة د مَااان ااارو لااان دنساااانيتهل
حتما

يكوت

احل با ردمة الوون

ختااتص مهاااة

ونيتاااهل الويااااذ بااااو توااااه

اااو

أميناب لنا مصاا الشوب .

أمّاااا الياااة ْ َيق اااا  :ىااادت ا ور حاااة أ الاااروه املتخنياااات داااب أت
تخقااا راسااخة

لااا

ااو الوقاا أ

املفااا ي

ماان ددااا لليااات ساانيمة لنوماا بهااا د
الخناااا

متااوت الكتااب باا

ااالها لنتفخيااِّ الوااا

التكاما ا ينخغاااي أت توتماااد موااااير لنمياااة

اااحيحة

بااد

ت لمنيااة
اااي

ختاااتص

اااي ب أ وا فاااة أ قومياااة أ حاااألة اإاااا يساااوا اااا كااا مَااان انااام
ا

نياااة الكفاااا ل ا ماناااة

ا

ااايو الوتيفاااة اإلنساااانية مااان

ت بيياااأل

لنااا أساااس لرقااي أ وااا في أ حألبااي لكااي نربساان لن ااام يوتمااد ىاارص
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متكاىتااااة لا لااااة باااا

أبنااااا الشااااوب يشااااج ا مياااا لنااااا ا رتخااااا

باملشااااكات احاامهاااا ىاااِّ مصااااا لاماااة الشاااوب حيا ا

يكاااوت الاااوون

جامواا با ملكوناتااهل مساات مر با هااو أبنا ااهل يتنااغ انتمااا اته
تفياااد القاااو ل ا َملنَواااة التفاااور لناااوون الشاااوب
قوان

ستور ك

لا لة لليات

أمااا َّهليااة العااامل
تفخيقهاااا

اايو حصااينة

لااايا باااد مااان دداااا

احلة .

لتحماا األمانااة وَّداا ااا  :ىاادت ا ور حااة لليااة

تنه اااات بواقااا ا ماااة مهماااا كانتاااا

يكتاااب ماااا

ااااحلت

النجااااب د أت مناااهما أياااا ق لامناااة باااولي تااارب ق ا ماناااة باااد الص
ااادة ت الياااد ا ا ناااة ارا ناااة تكاااوت لاااامالب ر يساااياب
ا جتمالياااة ا قتصاااا ية التحتياااة الونمياااة بر اااا
سااااىنها مااان ساااي ده أساااو

نياااة

ااايو ا

يساااتنهمهل مااان جهاااة الااادين أ حاااب الاااوون
ا هاات

ىدنااهل ينحاادر ااو مألالااِّ الفسااا

الشيصااااية احلألبيااااة أم ا مااااا ي اااافر

ا

خترياااب الخنَاااا

واا لاااالي ا ماااور

تااا تي د باااداى داااااني

مااان
اارا

انااام أحاااد اااات
تتغنااب لنيااهل املصاااا

موامالتااااهل ده الغااا

اراااادا

لااااخن القنااااا الألا ااااغ الاااايق ي اا ا بااااهل الناااااس لتمرياااار متربااااهل ارا ااااة
ففاتااااهل الالمشاااار لة ىيقااا
ساانوكهل املنحاار
الفااات ماا ا

الفسااااا

اإلىسااااا

بالتااااالي ملااااا ينف اااال

شااا ااورل الشااوب حينت ايء ينجاا ده تقويااة نفسااهل بدنشااا
اادا حياا

ياارىإ أت يقتساا

اارات الااوون ماا غااوخهل

لكنااهل يقتساامها ا صااة ماا أ اادا و ماان ا حااألاة ا
يشااااق ذممهااا

ااره ليسااتمينه

يساااتقوق بهااا لناااا الشاااوب مااان ااا يساااتوم أ ات

السااانفة لتكماااي ا ىاااواو تصااافية ارصاااوم قمااا ال اااوّار داانااا با مناااهل بااا ت
املكاساااب املصااااا املفنوباااة

تا ا تي د مااان اااال قما ا الشاااوب ىخاااد

أت يقااااوم بكسااااب الشااااوب اسا ااااا و نهااا أرباااااة حااااِّ ىدنااااهل يسااااوا
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لكساااب أ ااادا و اساااتمالته ليساااتقوه بها ا لناااا الشاااوب تنما ا با جاااورا
وغيانا .
ماااا ااادو الياااوم لناااا السااااحة الوراقياااة مااان ىساااا
ىا ااال

ا ااال ا ااارا

تفخيقاااات ا حاااألاة لناااا املساااتوه احلكاااومي لناااا املساااتوه

ا جتمااااالي اسااااتوما

فااااا

لليااااات ىاغاااانة دجاااارا ات تاملااااة كمااااا

لناااا أحاااد مااان لماااوم الشاااوب د ااااىة ده لااادم أ نياااة بالخياااة املسااارب ل
ملنا ااااخه لنااااا تنااااغ املسااااتويات بااا
حياااااا

يااااانته

ماناااااته

لهااااو

الفسااااااا السياسااااااي ا مااااااع املااااااالي اإل ارق الوسااااااكرق

الومرانااااي ا جتمااااالي اإللالمااااي بر ااااا

لاااايا يوااااي

الخنااااد

ىو اااا لارماااة يربسااان اااا السياسااايوت جمصاااد يالتهاااا الشاااوب يساااتفيد
منهااااا ا سااااتكخار الواااااملي لمال ااااهل
ا حااألاة لنااا أرن الواقاا
لقياااا ل ا ماااة كماااا أنهاااا
تخقااااا توااااي

ممااااا ذكرنااااا يت اااال كااااوت مساااانكية

ااي أبسااه لياا لنااا ىشاانها لاادم أ نيتهااا

تااارببن لناااا الشاااوب ماااوار و أر اااهل

لااايا

القنااااِّ اإلرباااااو أمااااام درا ل ا مااااا ر ينكشااااغ جههااااا

القخااايل ت اااوغ قوتهاااا بالتاااالي ىهاااي ده ُ ا

يخقاااا الواااراة يواااي

دغااكالية أُمااة جااو حكومااة مربمنااة بالشااوب يااربمن بهااا الشااوب ده أت
تنشا ا حكوماااة الفقهاااا الشااارلية الا ا

تكاااوت ممهااادل ل هاااور اإلماااام املهااادق

لجااا او توااااه ىرجاااهل الشاااريغ الااايق اااا ا رن قسااافاب لاااد كماااا
منتاااح تنمااا با جاااورا حيااا
قومياااة

غااايولية

أحاااألاة دساااالمية
اغاااااكية

رأ

الياااة

لنمانياااة

لي الياااة

بر اااا بااا يكاااوت

حاااألة او اااو القا اااد بدماماااة دماااام ا ماااة املوصاااوم املهااادق املولاااو لنياااهل
الساااالم ىااا ين أنااات أيهاااا السياسااايوت مااان ااايا الياااوم الااايق تقاااوم ىياااهل
قيامتك

الدنيا قخ اا رل !!! .
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