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 ()بني االنتماء وااللتقاء الدوائر العاملية واإلنسانية
 (**)د.عمرو الشوبكي

اثقدد  هإوسد مرهاتتعحمدمهيا درهاتعتمد هذد اهاضرةدعله حمدوهةرإاثدد هعض لهتعدؤهااثتودرموضهعداهلهياةدانهاناةدد ها  ودر   ه
ه.ا  ور   

ياظاي هينهااثق  ههةاضايه حموه-ذاثكهغريهمسااءهكر ته عت  هعسالي  هأه-ينهذاةتههاةُفرتضهيفهأيهع ورنهأنهجزء
عضر اضهااثعدر ههإتو  ه.لهق  هاحلعة هإااثع ااث هإاتورإالإااثتريلهفاحنه تح ثه نهق  هإيشرتكرضهع ور   هيثه،ا  ور   
إكرنهاثحمععبهإاتودحمم هه،خمتحمف ه ربهااثتر ةخهذ اهااثق  ها  ور   هأخ ضهأشكروهيفهتارءهيثلهذ اهااثق  هااثعرت  .هاتختحمف 

،همثهجدرءضهيععحمد هاوسدتعمر هإصدر هأإ إارص هيفهفدرتلهااثعودا هااثاسديفوهيفهإخبف  رهعق قيههفرتاضهعس رماثيفهفرتلهينها
اثقد هلدلها سداليي،هااثعدر هااثعدر هااثعدعوهإهاإهلهخيفربهااثتحع هذداهاطيفدربهااثودريف هيفهيعظد هاإهلهااثعدر هااثثراثديهادرهف  دره

هااثعر هااثععو.هعىلتفرذ  هيثلهااثع ااث هإاتورإالهأنهجت هطعةق رههرهكرناطيفربهتهوهذ اذ اهاطيفربهق مرهع ور   هإاثاه
 فود ر،هعوهأ دههكدرنهندرهااثتحع هااثاطينهيفهتحم انهااثعر هااثثراثيهااثيته ارهوهتشرتكهيفهياظاي هااثق  هه عحمتع هخاضهيعه

يفه حمددوهاتوددتاسهااثدد إيله  هإزنه القددرضهااثقدداسهااثو رسددهأإةدد تشددكلههةتبحمددا هااثقدد  ها  وددر   ،همثهتدد أهيفهعسدد رمهإاةدد 
 هجيد هطعةقددههعىلهكرتوددرإالهإااثع ااثد هتعدؤهااثقد  ها  ودر   ههه،هإصددرعذهذاثدكهخيفدربهةتمحدا هعدداهلذد اهااثقد  هيفااثتدثريريه

إكلهذد اهةد خلهيفهعطدر هااثتحداوضهااثو رسد  هااثديتهجدعضهه،ااثك لهاك راث هإتعزضهظرذعله،ااثفعحميهااثتيفب مه حموهاتوتاس
إتد هه-عد هيفهااثعدر هااثبدعو-إااثديتهخحمقدتهفةدالهتد هاتدهبيا هلد اهااثقد  هه،اثعقااهااثثالري هاألخريل حموهااثاظرمهااثعرتيهيفها

 شد  هغدزإهادرهيفهذاثدكهااثداواضهاتتحد لهاأليعةك د هاتظرذعاضهااثيتهاجترعتهااثعر ههإينهااثشااذ ه حموهذاثكه،عكايرهت 
،هإأصب هذاركهي م هع ور   هوستعراله"ععاسهااثضمري"  ه ،هفراثفةالهقريفم هإا زلهت هااثاخذهااثو رس  هإينهأمسااثععاق

ع سدرءهقد  ه،هإاإ هأكدربهيفهعوهعسد رمهيفهذد اهات مد عدإيدنهات د هأنهةكدانهاثد إهلها ادابهإااثعدر هااثه،ذ اهااثق  ها  ور   
هع ور   هتور  ه حموهةبطهكثريهينهاوحنعافرضهااثو رس  .
إخبرصد ه-فدننهاتشد  هيفهااثعدر هااثعدعوهه،نهااثقدعا هإعدعاسهااثضدمريعذاهكرنهاتشد  هيفهااثعدر هااثبدعوهذداهصدعانهتد هصداره

ه.يثدلهغدزإهااثعدعاقهإاحلدعبه حمدوهغدزلهاكبدريهههرع ودر  هرم هاست  تهتعرطفدي ذاهيشكحم هيفهاألااءهااثعمسيهيفهقضراهه-يوع
هذاثدكهةثدريهقضد  هإاثعدله.ااثتعدرطفهااثعدرتي حمدوهااثدعغ هيدنهمترًيرهإاتاقفهااثشعيبهشبههغريفدذههراتاقفهااثعمسيهغريفبهاثق هكرن

ه.ذ اهااثق  ها  ور   ي سهق  تاره حموهاتورمه هيفهيثله
فراثتعدرطفهبتدعهعيدرهه،وهشكهأنهذاركهتعؤهاتتعرطف هأإهاتتفر حم هيعهيثلهذ اهااثقضدراهاثكدنهقر د هت هعسدالي  ه

تددلهذدداهه،  هع وددر   ه ريد إذدد اهاتاقدفهوهأ ااهتكعةًوددرهأإهيوددرمه ه  سدرءهقدده،يدنهاألخددالهيفهااثععإتدد هأإهاألخدالهيفهااثدد ةن
ةادرهيفهااثد فرنه دنهااثشدعذهةيدنهعهاإأ تقد هأ ادرهأذد  بهجدزءهجتو  هطحمدلهيفهقد  تاره حمدوهاتودرمه هيفهاتودر ها  ودر .

إأمهحمارهأ ههشعذهإاقعهحتتهاوعتالهلهينهاإاث ه اوعة همتثلهاستثارءهينهه، حموهأ ههشعذه عوهيوحم هااثرتك زااثفحمويف ينه
أنهذ اهااثبع ها  ور هةُ   هيوريلهااثشعذهااثفحمويف ينهاثا لهعقاقهها ةرف هعىلهينهعغ ه،ه حموهااثحم رااثقاا  ها  ور   هك

هااثبع ةنهااثقاييهإااث ةين.
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ااثتضدرينها  ودر هيدعهأيهعتمدعه خدعه محم د هُةالعظهأةًضره حمدوهاتتمدعهاتودعيهأ دههيدنهأقدلهاتتمعدرضهيودرمه هيفه
عدد هصددر ضهااثقضددراههإكددرنهاثدد اثكهأريددعاهااثوددحميبااثعددعوهإا سدداليي،ههةنطددر هقضددراهخددر حها هعزاءهأةدد أإهه،ابإهخددر حهعدد 

إةددعهاتشددر عها  وددر   هيفهيااج دد هيددعهاو تمددرءههعىلتددلهإصددلهاأليددعهه،ااثععت دد هإا سددالي  هوهتحمقددوهلرًسددره ادد هااثددبعؤ
اتتمدعهاتودعيهفقدطههإوهةقتودعهاأليدعه حمدوهإكثنهااثتعرطفها  ور هيعهقض  هيرهخيو هيدنها تمدرءهااثفدعاهاثاطاده.ه،توع
 حمددوهإجددههااثعمددامهةكددراهةكددانهياعدد ًير،هإ حمددوهااثعكدد هيددنهذاثددكهفددننهااثتضددرينها  وددر هيفهتحمدد انهااثعددر هااثعددعوههتددلهعن
هإاحلعك هأكربهيقر   هااثعر هااثععو.تفر لهلرهق  هينهااثعةعانهإتعك رههيااقف

ااثربازةدلهخدعحهيثدلهمر س هااثو رس  ،هاثكنهيفهاإاثد هاتإهذ اهاتاقفهااثوحميبهيفهيوعهتاجااهق ااه حموهااثتظرذعههق هةرب 
عذهيدرهااثد يهه،اثفكعلهااثتعدرطفها  ودر هاتدعاهإذ اهةع هجتو  اه،أكثعهينه وفهاتحم انهةتظرذعإنهة هاحلعبه حموهغزل

إااثدد يهوهلمددله ق دد لها  ددراه ددنهاأل ضهه،األي ددرهله وفةددعتطهتدد هشددعذهفحمودديف هإشددعذهااثربازةددلهااثدد يهةبعدد ه اددهه
ففديهااثاقدتهااثد يهخعجدتهف دههاتظدرذعاضهيفهتحمد انهبي د هإاإهلهه.رااثيتهاعتحم رهااثو رةا هكيهةتظدرذعهافرً دره ا داتق س ه

مترًيدرهيفهأي هقضد  ههرعد يااتتمعدرضهااثععت د هةكدراهةكدانهعسد ري رهيه ريد ،هفدننينهااثعر هااثثراثديهاثحمد فرنه دنهقد  هع ودر   ه
هع ور   هكربس.

ااثاددانهيددنهه ددعسهأنهذدد اه،هاتوددحمم هيفهاتتمعددرضهااثبعت دد هإقدد  هذدد اهاتتمعددرضإ ددنهقعاءتاددرهاثحمتفددر الضهاتاجدداالهتدد 
ينهااثتيفا هااثد يهشد  تههذد اهاتتمعدرضهةتةود هيفههاجزءه،هأيهعنع ور   ههرةوت  يهق مه-يفهجزءهكبريهياه-ااثتفر له

ل هااخدلهاتتمدع،هإذد اهااثتعريدلهااثتعريلهيدعهإاقدعهإجدااهذدهبوءهاتودحمم هأتادرءها  دلهااثثدر هإااثثراثديهإااثقد  له حمدوهاسدت عر
أةًضرهف ههاست  رءهاثحمقد  ها  ودر   هألنهذد اهااثداظ هااثو رسد  هلكدنهااثضدبطه حم  دره دنهطعةدمهاسدت  رءهذد اهااثقد  هااثعريد ه

تد ه ظد هس رسد  هإي درجعةنهأإهأقحم درضهاةا د هأإههفقدطهتفدر الهتاث ودهفراثقضد  يثلهااثع ااث هإاتورإالهإعقاقهات رجعةن،ه
اسدت عربهذدهبوءههيفإااثقد  هااثد يهتداة هف دههأإ إاهاثكدنهةدربزهذادرهعضدا هااثبعد ها  ودر هااثق مدي،هه،ف  ره عق  هياجاال
. دددددددنهذددددددد اهااثقددددددد  هتبتعددددددد اثقدددددد  هااثددددددد يهتعةدددددددزهف دددددددهه دددددددنهاع دددددد هف  دددددددرهايدددددددنهااثقددددددد  ها  ودددددددر   ،هإههتقدددددددرتباتوددددددحمم ه
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 األسئلة واملداخالت:
 :م.عبد املعطي حجازي -

 حمدددوهيشدددركحمارههةعجدددعهذاثدددكهعىلهاو كفدددرء؟هذدددلهااثقضدددراهااثعرت ددد رهاإنهكدددلهاذتمريادددااثقضدددراها سدددالي  ههتدددرذاهتشدددبله
؟هإذددلهذدد اهيددعتبطهرذددلهكددرنهاأليددعهيفه وددعهمضدد هاتوددحمم هخمتحمفددإه؟هتوددت  يهااثبعدد ها سددالييهاثحمتضددرينهااثدديتااث اخحم دد ه

هااثتخحمفهأمهو؟
 فاطمة: أ.-

ااثقدد  ههممددرهأاسهعىله ددااله،ااث إاثدد هيفهاتتمددعه عاجددعهاإهااثقدد  ها  وددر   ه حمددوهاتوددتاسهااثعددرتيهعىلهتهقضدد  تعاجددعهةعددااه
قضدراهاثهةقد مهعحمداوكدنهاثحمتضدرينهااثعدرتيه حمدوهيودتاسهااثقد  ها  ودر   هأنهلذدله،هإاثكدنها  ور   هاألإاث د هاثحمظ دا هتقدال

ه ةزضهااث إهله نهعحم ر؟
 د.ابكينام: -

يفهياظايدد ههعارصددعهااثو رسدد  هإاوقتوددراة إيددرهتعت دذهااثه؟ذدلهذاددركهاقددرتابهس رسدديهاقتودرايهتف ددامهااثقدد  ها  وددر   
يفهعطددر هياظايد هااثقد  هيددنهيودتاسهااث لقعاط د هإيوددتاسهااثتام د هاوقتودراة ه ه القد هتددهلكدنهااثقدداهلهتاجدااإذدلهه؟ااثقد  

ذاثكهأنهأتخريهتعت ذهااثبع هااثو رسيهها  ور   هيفهاتايفق هااثععت  هينهبع  هأخعس؟ياظاي هااثق  ههبع  هإتعاجعهأإهتق م
تمثلهيفهيوتاسهااث لقعاط  هإااثبعد هاوقتودرايهاتتمثدلهيفهيودتاسهااثتام د هاوقتودراة هيفهعطدر هسدحم هأإاثدااضهاتاظايد هات

،هإوهةور  هذاثكه حموهاوخنعاطهاذتمريرضهيابحمق هإأكثعهخافًرهاتتمعهاتوعي،هإةتةههتههحنااذتمريرضههااثق م  هةهبريعهيف
ه  .إاتورمه هيفهتشك لهياظاي هااثق  هااثعرت

 آية قاسم: -
اتشدر ك هيفهااثقضدراهااثعريد هةعجدعهعىلههتمد  هاإ هأمهاو تمدرءههسدااءه حمدوهصدع  تش  اهاناةد هاتودعة هااثرتاجعهااث يه

إأاثقوهه،ذيهمهههااثعيف وي،هففق هاوذتمرمهارهذاه رتيهتلهإعقحم مياتتيفحمبرضهااثضعإ ة هاثحمح رلههإ زنهع ور  ته،هفبرتتااثفعاه
هااثق  ها  ور   هااثت  ةج.هق انذاثكها عكرسرضه حموهف

 أمحد حمسن: -
أيعهةثريها عبدرط،هيثدرهلهذاثدكهااثتعريدلهيدعهجدا حهجدروإيهأععا هااثعر هتعريلهاحلكاي هاتوعة هيعهةعسهاتوعةانهأنه

إ حمدوهصدع  هاتتمدعهةالعدظهغ دربهاثبد هاحلداا هوهسد مرهيدنههور ه نهغزلهتقرفحم هشدعانهاحل درل،عانهيشر كتههيفه فعهاحل
هلها مر رضهاتتيفعف .هقب

 رفيدة الصفيت: أ.-
ه،كلهينهخيراثفهااثاظرمههاةيف راإااثيتهتعتم ه حموهه،تكم  هاألفاااس رس هةعفهاو تمرءهيفهيوعهق هةكانهسببههعنه

هإذ اهجعلهااثع ة ةنهةعتزاثانهاحل رلهااثعري .
 د.نبيل علي: -

 حموها اس هقمتهلره نه"ااث فرنههإذ اهتارءه،أإافمها. معإهااثشاتكيه حموهأنهااث فرنه نها سالمهافرنهذ هاثحمبرة 
هكلهيرهذاهيتعحممهتاا   هاتتحمقيهاألجايبهإاث  هااثععو.عىلهه"هإإج بهأنهذ اهااث فرنهةفتقعها  رت ته نها سالمه حمو

ألنهااثعات هاحلراث  هتقامه حموهجتاد  هااثقد  هعد هةاودربهاتادتجهه،إذاركهاآلنهتفك كهتاةانهاناة هينهياظا هااثعات 
ه،اخللق العامليفتفك كهاناة هةب أهااثق  هإةوت  جكهعىلهيرهةقرهله اههه،ععيفهااثبعوهذإهااثبع هااثثقريفهتشكلهب  هجً اات

،هاث اثكه حم ارهأنه عيهيتبحمبحم ااثتمعكزة هاألإ ت  ه،هفمرهزااثتهف ههةع فهجً اهإعس رياره،اطحممهيفكعإنهغعت انهإل اهذ ا
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إااثتريلهتكانهيااج تههاو قضرضهينهأ حموه نهه، حمميهإاث  ه حممً رهصعفًرهأنهاطيفربهاتعرايهاثإلسالمهخيفربهشبه
طعةددمه حمدد هااثدداف هااثثقددريفهااثدد يهةتاددرإهلهاناةدد ه حمددوهاتوددتاسهااثفددعاي،هإ حمدد هاوجتمددرنهااثثقددريفهااثدد يهةتاددرإهلهاناةدد ه حمددوه

يشدددرتك هجيدددذههرإق مدددتاع ددد هااثعدددر هإجتا ودددههإأنهذادددركهذاةددد هإاعددد لهه:إجيدددذهيارقشددد هيقددداوضهيثدددلاتودددتاسها معدددي،ه
هيدرك هف دربهإيدر ك هيفهأ مدرهلكدعهااثبدعوهفجد إ هيعدراالها سدالمهيفهااثهاقتفدرءإاتيفحمدابهه.يارقشت رهحبدع هشد ة هجدً ا

إأطراثذهشبربهااثبرعث هأبنهة تمااهه.،هفالهةفلهشبههااثعحم هعوهااثعحم هااثوح   لفكلهذهبوءهذرمجااها سالمهتشه،إغريذ 
ه،يدنهياظايد هاناةد هي د أإافمه حموهأنهااثق  هجدزءهينهبع  هأخعسهه.تعمامهااثثقرف هاحل ةث هااثيتهتتارإهلهيثلهذ اهااثقضرا

هاثكنهاناة هتض ه ارصعهأخعسهوهتقلهأمه  هكراثحمب هإاو تمرءهإااثتر ةخ.
  إحدى احلضور )مل تذكر امسها( -

إذدددلهتحمتدددزمهذددد اهاتهبسودددرضهيدددنههيفهتيفددداةعهااثقددد  ها  ودددر   ؟ااثو رسددد  هااثكدددربسهكدددرألي هاتتحددد لهاتهبسودددرضههيدددرهاإ 
هااثارع  هاطحمق  هإبقعا هذ اهااثق  هأمهتتعريلهيع رهتيفعةق هيزاإج ؟

 رنيمأ. -
ةُد كعهااثعحمد هااثق  ها  ور   هإفق بهاوذتمرمهااثقض  هااثفحمويف ا  هأإهغريذرهينهقضدراهااثععإتد ،هاثكدنه هذُكعهأ ارهفق به

ااثبعد ههأمه؟ااثبع هااثثقريفهإ د مهعا اكهاتدعءهاثحمقضدراهاض يفد هتدهتشااهأمههااثقوعة س رسرضهااث إاث هذاهوبذهااثذلهه:يفهذاثك
هإ اءهاوعت رجرضهاتع ش  ؟اوقتورايهإا كفرءهاتااطنهسعً ره

 اللطيف:عبد -
هثيتهاثحمموعيهاوذتمرمهااثق  ها  ور   ؟تفمنهأةنهةه،إأخريًاهأإًوهه-عذاهكرنهااثاظرمهااثو رسيهةعفعهشعر هيوع

 هبة السيد:-
ه،ينهحترةا رهإتعرةش رهف مرهت ا رهاث هينهت افعهاإايفعهاو تمرءهت ًوهق  اضهاإاث  هإعقحم م  هإااخحم  هذاركهعرع ت ة هاثت
 حمدوهعةك د هراثاواضهاتتحد لهاأليفده،اثآلخدعهافعد هكدلهيا درهةعةد هأنهةكدانهتد ةاًلهإكثمدرهأطدعافهيت ذ اهااث إايفعهأصبحته

ااثع ةدد هيددنهااثقدد  ها  وددر   هاثتحق ددمهيددرهتددعااههتضددحي ادد يرهتفكددعهف مددرهذدداهإطددينهقيفددعيهإيددرهذدداهع وددر هسددب لهاتثددرهله
هيوحمح هنر.

كلهههةاعىنهةايرحهكرنهذ اها ههفننه،ااثبع ها  ور هيفهعايرحهاتوحمم هيفهأإ إاهف مت رهتشكحم هخمتحمف يفهيوثاث ه
يفهذدد اهاحلراثدد هلمددلهيعددىنهااثبعدد ها  وددر ههفددننه،ا  وددر   هإفقددرهوا ددرءاضه حمدداهااثقدد  هخواصدد رضهات ددرجعةنهيفهأإ إا

فننهذاثكهه،اب أها  ور   هإعمها  ورنهيفهأنهةكانهاثههعضر تههإيعتق اتههاطرص هتههاعقعا ههأيرهعذاهكرنها ايرحه.سحمب ر
هااثتع اة .هةع ها رتافر

اثحمبعدد هااثتاظ مدديهه:هأوهلكددنه اهذاثددكاثحمقدد  ها  وددر   هتدد نههربه حمددوهأمدديفهيوددثاث هتفوددريهااثتظددرذعاضهاتاجدداالهيفهااثبددعه
إ حمددوها ر ددذهاآلخددعهةكددانهغ ددربهذدد اهااثتظددرذعاضه ددنهااثعددر هااثعددعوهتوددبذهغ ددربههإا  اليدديهإاتهبسودد  هيفهااثبددعب؟

هاتهبسو  هإااثبع هااثتاظ مي.
 د.كمال املنويف:

فضددعفهه؟ااثععت دد هأإها  وددر   قددفهإ اءهاوذتمددرمهااثقضددراهيفهةداءهيددرهطُددع ،هأوهتددعسها. مددعإهأنهاو تمددرءهااثداطينهة
إااثتدريله حم ادرهأنه فدت ه دنهأسدبربهااثعكد ،هاو تمرءهااثاطينهةقحملهينهاوذتمرمهااثقضراهأإهااثقد  ها  ودر   هإااثعكد ه

وههر فإةددعهراهاثاطاددههذشددمهفمددنهكددرنها تمددره،إذاددره دد هااثعحمددلهسددااءهكر ددتهس رسدد  هأإهاقتوددراة ه،ةددعفهاو تمددرءهااثدداطين
هةُاتظعهياههاوذتمرمهتق  هع ور   هأإهعضر ة .
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 ماهر أ.مدحت
يدنها سدالي  ههايزة هينهاو فتر ه حموها  ودر   ،هإ حمدوهيودتاسه خدعهفدننهيزةد عىلهيزة هينهاو تمرءهااثاطينهةهبايه

ه،نهك ر دهها  ودر اثحمفحمويف ينهأإهااثععاقديهإااثباسدينهف د اهجدزءهيدا مرهعحهخي ور   ،هفرتوعيهع ه يزة هينهاعىلهةهبايه
هااثق  ها  ور   .هعىلاهااثبربهاألإسعهاثحم خاهلهذينهجر ذه خعهفننهااثت ةنهاحلق قيه ربهااثتةعت هإااثاظعه

رهإةضدعها طدر هاتعجعديهاطدر هلدر؟هإيدنهااثد يهةهبسد هنده؟ذداهيدنهأةدنهتابدعهااثقد  ها  ودر   ه-كمرهأ س-األخيفعه
اهأةًضدددرهيفهأخدددعسهيدددنهأجدددلهاتثحم ددد لهيدددرهأقوددد اهأنهكحممددد هاهعجدددظدددرذعلهيدددنهأجدددلهفحموددديف هختااهفر  ودددر  انهااثددد ةنه ظمددد

ها  ور هلكنهأنهت ذذهعىلهي اذذهأخعسهعنه هةكنهنرهعطر هيعجعيهإاة هإة ا.
 :الدين عبد الفتاح د.سيف

ع هأإهلهتعحم مه مسيهاثحماواضهاتتح لهتكرنهههيف امها  ور هأإهااثعرتي،هيثاًلهيالعظريتهقحم حم هعاهلهيرهةتعحممهتتزة فه
ودر هاتدلهةضدعههفحودذ،توعبهتعؤهااثاضيفمهاألخريلهينهياقعهإةك حم ك هأنهذ اهااثتوعةذهاثنهةضعهاودر هأيعةكدره

اتااطا هااثعرت  هعنهيفرذ  هيثله نهتعؤهيوريفلهااثو رس هاأليعةك  هيوحمح ه رت  ،ههااث فرنإكثنهه،أإهااثاظرمهااث إيلهااثعر 
فعالق ها  ودر هه،أبوهام اهلويةأإهيرهلكنهتوم تهههالتنميط العوملياثفكعلهفرذ  هحتعثهاأل ضهاهأشبهإا  ورنهااثعرتيه

هااثعاتيه ارهحتترحهيارهاثبعؤهااثتاة  .
عذاهيرهذذذهااثظنههاطيفعه أيعهيا إذ اهه،األمية اإلنسانيةنه ر هاتوحمم هف ههشيءهينهأبهةتعحممهاتفمهيعكهف مره

حمددوه -يددعهقضددراب،هإاثكددنهه أإهاتفددرق ه  قدد  هاآلخددعةنهتقدد  هاخددتالف أنههأإأ اددرهااثاع دد إنهيفهااثعددر هاتوددت  فان،ههعىل
إ هبكد هيفهه.جيذهيالعظ هات هااثعاوعيهااث يهت أهةاماهااخدلهااثبدعبهإأصدب هإاةدًحرهيفهخيفدربهااثاخدذه-جر ذه خع

هذ اهااثو رقهأنهااثعاوعيهذاهة ها  ور .
آلة هااثقع    ه هةعاهف  رهأ ههينهقتلهيوحمًمرهتلهإ اهف  رهانهفنرهرهكاتهع ور   هإف مرهةتعحممهاوثاث هأ ههكحممرهكاتهعسالي  ه

َاه﴿ يًعاا َوَماْن َأْحَياَهاا َفَكَأَّنم َا قَاَتَل النماَس َجَِ يًعااَمن قَاَتَل نَاْفًسا ِبَغْْيِ نَاْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأَّنم ه﴾ها َأْحيَاا النمااَس َجَِ
ه(.32)سا لهاتريف ل:ه ة ه

 
 الشوبكي: د.عمروتعقيب 
تفمهيعهفكعلهااثتارسذهااثيفعايهت هاو تمرءهاثحماطنهإااثتفر لهيعهااثقضراهأ،هإشكالية الوطين واإلنساينف مرهخيصهه-

ا  ور   ،هإااثتريلهفننهاتشكالضهاتاجداالهيفهااثاةدعهااثو رسديهاتودعيهإااثقد  لهااثتاظ م د هإيودرعرضهحتدعكهيهبسودرضه
زاثددتهأ سهأنهذادركهيشدكحم هريقرف د هإااثدديته دربه ا درها.سد فهيفهقااثددههيدره،هاثكدينهيفهذدد اهااثود اهاإ ًاهتدهباياتتمدعهاتد  ه

 هااثيتهتفر حمتهيعهكثريهينهااثقضراهذاضهااثيفرتعها  ور ها أنهاإهلهأيعةكرهااثالت إااثشرذ ه حموهذاثكه)األي  ها  ور   (،ه
ذد اهاتودثاث ههاثد اثكهأ سهأنينهةبطهاقتورايهإ ظ هعك ه ودكعة ،هتره ع شههااثعرمهتع  هظعإفًرهتكراهتكانهيشرل ه

هترحهوجت راهحبثيهإتعاك هيععيفهإس رسيهإج  هاثتةرإزهذ اهااثثبعل.حت
إيدرهةد افعانه ادههيدنهقد  هع ودر   ههالفجوة بني النخبة السياساية احلاكماة يف أورواب وحاراس الضامْيف مرهخيصهه-
عق قديهه هذد اهااثقد  هإذد اهجتود  هاثتحد نهفق هاثفتها.س فهااثاظدعهعىلهتودر  هتعدؤهااثت در اضهااث م ا د هاتتيفعفد هةده، ب حم 

ه ااج ههمج ًعرهاآلن.
اثكينه كزضه حموهيف دامهااثقد  ها  ودر   ،هه، نهااثبع ها  ور ،ه هأحت ثهاملسلمني يف أوروابنهف مرهخيصهياةاهه-

إاهيفهقدد  هيفهاتتمعددرضهاألإ إت دد ه هةبددريهإوهةتوددا هأنهاتوددحمم هه،ألنهصدد ب هااثتفر ددلهااثدديتهأقودد هذدديهتفر ددلهتدد هطددعف 
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ذددد اهاتتمعدددرضهإصدددر إاهجدددزًءاهيدددنها ددد هلهااثددد ايفعهيفهفع ودددرهعددداهلهااثع ةددد هيدددنهااثقددداا  هخرصددد هااثددديتهتتعحمدددمهلاةددد هااث إاثددد ه
فكمدرهذداهييفحمدابهيددنهاتدااطنهااثعدعوهيفهذد اهاتتمعدرضهأنهةتموددكهه،ااثعحممر  د هإااثقضدراهاتتعحمقد هلدر،هفراثعالقدد هتفر حم د 

وه اكددعهه.ااظايدد هقدد  هع وددر   ه ريدد ،هإكدد اثكه حمددوهاتتمددعهاألإ وهاعددرتامهذاثددكهيفهااثاقددتهذاتددههااثتموددك حم ددههه،لاةتدده
ااثتح يهاتتمثلهيفهخيفعهااثد إانهإةدرإوضهتعدؤهاوجترذدرضهاضرفظد هأنهتفكدكهذد اهاناةد هإااثتعريدلهيدعهفكدعلهااثد يجه

فخدعهفدالهةتادرقؤهه، ودر   هأةًضدراثقد  ها ااسدت  رءهةاببديهإتااج د هذد اهااثتحد يهه.إكثمرهيورإة هاثفكعلهااثتمرذيهااثكريدل
إ حمددوهاآلخددعهأنهةقبددلهه.يبرايفددهإههااثعددعوهإاتوددحم هت اتددههإااثتزايددههااظايدد هااثقدد  هذاضهااثيفددرتعها  وددر هإااثدديتهوهمتدد هذاةتدده

ألنهاتتمددعهه،،هاثكددنه حم اددرهجتاددذهخيفددثهااثتعمدد  هفرتتمعددرضهاألإ إت دد هيفهذدد اها طددر هاث وددتهيتشددرل اوخددتالفإجددااه
 حموهخدالفهه،ااثعحممر   ناة هااث إاث ههايتحفظهجً اهجتراهكلهيرهلكنهأنهةكانهتعأةهههت ة ه-سب لهاتثرهل حموه–ااثفع ويه

ه.اوختالفيرهذاهياجااهيفهااثاماذحهااثربةيفر هاألكثعها فترًعره حموهااثتع اة هإقباهله
حم د هطدااهلهذد اهااثعقددااهااثتفدع هحلدلهيشدكالتارهااث اخ،هفدننهأإًوهه- حمدوهفكدعلهيودعاحلدرك هف مدرهةتعحمدمهترتك دزهااثاظدرمهه-

ذاثددكهأنهاتوددر هه،راثيفدد ه فددعهيثددلهذدد اهااثشددعر ضهتددلهعىلهتفرقم ددر،هإاثعحمددههيددنهاتباألخددريله هةثمددعه ددنهعددلهذدد اهاتشددكال
تفع لهاتور هااثرتك  هااثعحم درهيدنهخدالهلهتادرءهجودا هيدعهةقامه حموهإااثاماذحهااثرتكيههااث اخحم  هتتحقمها هجوا هخر ج  ،

يفهاتقرتله  هشاايفذهه. نهطعةمهااث فرنه نهق  هع ور   ه ري هةقبحم رهأيهيااطنهيفهااثعر إهه،عةكراهإأيإهااثعر هااثععوهإأإ ه
إذادره حم ادرهعا اكهاتودرعرضهاتترعد هاثإلسد رمهإعتدعازهه،يفهاطيفربهاتوعيهجتراهتعؤهااثقضراهق هتولهعىلهع هااثعاودعة 

هتور هااثاطا  هااثيتهذيهان فهإاضعكهاتت اًء.اإنهأنهةكانهذاثكه حموهعوربهاه،ااث إ هاتعىنهااثو رسيهإا  ور 
هااثيتهطعع رهأ.ي عت،هف  اها تقرهلهتورع هف  ره  اءهإاختالفرضهس رس  .هالتضامن اإلسالميإ نهفكعلهه-
ينهريعاءهذ اههاألنهجزءه،،هاثوتهينهأ ور هذ اهااثفكعلهإغريهيهبينهلراإلنسان العاملي وتنميط البشرإ نهفكعلهه-

اانهاتاجااهت هااثبشع،ههإااثتاازيهيعهإجااهيارطمهعضر ة هكربسهيفهااثعر ه  هااثق  ها  ور   هااثعري هااثيتهااثعر هسببههااثت
ااثتام طهااثعرتيهإااثقد  هه-مسراها.س فأيره-ختصهاتتمعها  ور هكحمههتع ً اه نهااثتاظ فهااثو رسي،هإلكنهااثتم  زهت ه

اثضبطهااثعات هإةبطهكثريهينههعاث ههحنترحهف يهيرأيرهااثق  ها  ور   هه،يفراثعات هحتملهيرهذاهس رسيهإاقتوراه،ا  ور   
هذااضهكلهعتمع.همها يفالقًرهينهق  هحترتمهاطواص  هإحترتهه،او ت ركرضهاضحم  

 د.سيف
ه قيفت :أطصهااثقاهلهيفه

قددد هاهكادددتهيفراثدددذهأنهةودددر  كهغدددريكهعوهعذتفدددالهه،*هأنهااثتبدددراهلها  ودددر ه اودددعهيدددنه ارصدددعهااثتعدددرطفها  ودددر ه
ه.سر  ته
 *هاو تمرءها  ور هاث  هخوًمرهينهأيها تمرء.ه


