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 مقدمة

 

شهد المجتمجههلالمج ههخراجهصعخلاا هه ا لاااههبالحدمجهعنااعمرهه  اامههيالممخورهتالمج  رههتااجراخ مدههعا
إمهبااأ رلمم شئتالحتمجعمرتااجعارقا اإمبا شخاثقعاتالم رجقخلطرت،ااداالمره  االمه رااأ جعطممغ  خا

اأترههع مج ههع امخوارههتات  هه عامسهه بااأسههعم  لممخك ههعام ههباجههخلجبالممخورههتالمج  رههتاا اخدههعااههبامطج هه ا
لدمجعجهههعااجمطج ههه اجثهههرادههه  المجهههخلجبااأظدهههخ .ااخغهههنام ههه  المتدهههع الممهههباجج مهههت،ارهههع خعام هههبالم قههه 

ام امدعاجعاج يالمقطععالمخسجباالمقطععاغ خالمخسهجب،اإحاأيال مشهعخاجهخلجبالممخورهتالمج  رهتاامعل ه ا
لمشههاع االممخورههتاتامدههع،اإفههعاتاإمههباجههعامقههانااهه ااعلخمههبار مهه  اج ظجههع المجتمجههلالمجهه  بالمجم هه

ج دهعاجهعا م  ه ااجرمهاراالإلشهكعمرع م هبالمسهعرتاجتجامهتاجهياامفهخ المم  رنااهباده لالمجفهجعخا
جههخلجبالممخورههتالمج  رههتالممههبامطخردههعادهه  المتدههع ااجهه رالحمفههعذاارهه خالمم ههاعااههبادهه لالمجرمههار،ا

رههه خالمم سههه  ااارجهههرادههه لارههه خالحمفهههعذاالحعهههمفهاج  دجهههعارههها اجفدهههانالممخورهههتالمج  رهههتا لمههه ،اثهههن
المم ههعاياجهه ياج ظجههع المجتمجههلالمجهه  بالممههبامطجهه اجههخلجبام مخورههتالمج  رههتاجههياتع هه ااو  دههعااوهه يا

ناأع ههخلااجههعادههاالمهه اخالمهه رامقههانااهه المتجعمههتاثهه،اااآعههخااعلخمههبالمشههاع االممخورههتاالمم  ههرناجههياتع هه 
 ااك ههيارجكههيامف  ههرادهه لامههناركههيامدههعا اخاا ههاال  لارههتج ههع اامطهها خاجههخلجبام مخورههتالمج  لم  جرههتااههبا

ا؟امج ع الم رجقخلطبام جتمجلالمج خرالم اخاممسعدناافعم رتاابامج رتال
اعم خلستالم  جرتاالمجافامرتام ج رهتااإ شعئ ياجخكعالماراااالم خلسع المسرعسرتا دمناج  ااأل

 مهههنالممرههها المههه رجقخلطبااهههبالمجتمجهههلالمج هههخراامطا ههه ارسهههمد ها مهههناامطههها خالمههه اخالمم جهههارا
اعح فمههع ااأرفههععج ههتااههبالمجتمجههلامههرنااقههكاكا دههعاجخكههعلاام م  ههرناالممةد ههراا شههخالمج خاههتامطههيام ت

م هههباجشهههكف المجتمجهههلااجالتدمدهههعاالممفعمهههراج دهههع،ااقههه ارهههخخالمجخكهههعافهههخاخعالمم ههه رامقفهههرتا
ج هههه ااههههبا شههههخاثقعاههههتااإسههههدعجعلممههههبامث خدههههعااالإلشههههكعمرع لممخورههههتالمج  رههههتاالمتهههه  المهههه لئخارامدههههعا

رههالخااإثههعخعمقهه اج مقههبام جدمجهه يااعممخورههتالمج  رههتااوخلجتدههعاد اهه المخئرسههبااأيطرههت،ااكههعيالم رجقخل
ااههعرث يااطهههف ااججث ههبالمجتمجهههلاالألطهههع رج  يلمج  رهههتاجههياالألطههخلهجتمج ههبارشهههعخ اارهه اكهههرا

ا.لألجخاك لاججث بالمتدع المركاجرتالمقعئجتام بااالألرعل لمج  با
اغ هخالمطخ قهتالممق   رهتالممهبامعطهكاجدهعااأ شهطم ام ارهلاالمج مقباأمجع امق امنامعطركات ا ا

ركههاياسههعرتامفممقههع امماههع  ااأيلمج مقههبار هه اج هه ااأيلمجههصمجخل االم هه ال الم  جرههت،ار ههاااأمجههع 
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مجهع اأارفهناته ا ااأيلمجخكهعااإ لخع ا هلمخصراالآلخل اامرسنالمجالرلاالمم خهام بالمالرهلاارخا
لمجتمجهلا شهطع الممخوارهتاافهفاامهياخصراا–طع رجرهتالمهخصرالأللمج مقبام خاعاام بالمهخصرالمخسهجرتااا

معرهتالمفخ هتام م هخهام هبالممتهعخ اإلمج  بااباج  بالممخورتالمج  رتااججمغعدع،اثنالدمج اك م اج
لممهههبامجههه ام هههبالخ المالرهههلااهههباجتهههع اج هههع امطج ههه اجهههخلجبام مخورهههتالمج  رهههتاجهههيارجهههراجصسسهههع ا

طجهخامه  اجهياده  المجصسسهع األمعرهتالمفخ هتاإد هعام هباا لخعالمجخكهعإلمجتمجلالمج  ب.اارخ ه ا
دمجهه اافههفاامههيالم هه  المطج ههخ،ااههةيام كههنادهه  الممتههعخ الطجههخارهه خاجههيالام ههخ امتعخودههع،اكجههعا
اااهههباأاااهههباجفهههخ ل اجرمهههارالمجخ هههعجباأخفهههرتالممهههبام ط ههه اج دهههعالممتخوهههتالمم هههاعاسهههال ااهههبالأل

المجسمد ا ياج  .
دهنااعلخمه ياج   مه ياأل لخعالمجخكهعالمجتهع اإاسهر اأفعاتاإمباجصسسهع المجتمجهلالمجه  ب،ال ااا

معرههتالمفخ ههتاإاعم جهرااههباجتهع الممخورههتالمج  رهتاادجههعااعلخمههعالمشهاع االممخورههتاالمم  هرن.اافههفاامهيا
ا لخعالمجخكهعام هبا مهاعإمعجخل اجيالماعلخم يامطخ امتخوتالماعلخم يااهباده لالمجتهع ،ااقه ارخ ه ا

مقهههع المجرعفهههخم يالحاممعررهههتاإلاع هههخالمم  هههرناا/سهههمع المههه كماخأللاااع هههخالمشهههاع اا/سهههمع المههه كماخألل
المعمعجرههتام ج مقههبام ههبالممههالمباممافههرزاخصرههتالمههاعلخم يالمجسههئامم يامههياث ثههبالمشهه  المج ههخر،ا

ج  ههايا سههجت،ااهههباكرفرههتاع هه ات هههرات  هه اجههيالمشهههاع اا42ر ههاار ههرامههه  اشههاع اج ههخاإمهههبا
المجدمناالمجدجان.لمج مجبااا
اخرمدههعالمع فرههتام ههبالمفئههع المالتهه اخكههع امجههع المج مقههباكهه م اجعئهه عام رههالخاأامفههج  اامقهه ا

لسههمد لادعاججههخلجبالممخورههتالمج  رههتاادههرامقم ههخام ههباائههتالمطههف االمشههاع اكجههعالمفكههخعالمسههعئ عالنا
مباأراجه را ته امرق ه اده لالحمسهعع.ااكع ه اده  المجعئه عااخ هتا مرهالخاجاسهلا ت اماسر دعاال 
كرفرهههتاأمجعمدهههعاامماهههع  ااهههبالآلخل امج ههه ،اكجهههعاكع ههه ااخهالم جهههرالممهههبافهههجدعالمج مقهههباام عامههه ا

مرق ه المم سهه  اجهه يالمتدها المجا ثههخعامج ظجههع المجتمجهلالمجهه  بالم عج ههتااهباج هه ليالممخورههتالمج  رههتا
مرق ه المم هعايااجياتع  ااو  دعااو يااعلخمبالممخورتاالمم  رناالمشاع اجياتع  اآعخااارااسهجر

جه يالمقطههععالمخسهجبااغ ههخالمخسههجبااهباج ههع اامطج ه اجههخلجبالممخورههتالمج  رهت،اادههبالمهاخهالممههبامههنا
مفههج ياجههعاما هه  اإمرهه اجههياآخل ااجقمخرههع ،ااارسهه اج عسههجمدعااههبالمتعدههع المرههالخاالمج عرشههتا

الممبا ت دعالمقعخئالم ع عااباععمجتاكراجراخاجياجرعاخالمطمع .
ا
خاخامجههع ادهه لالمج مقههب،ارههعا المجرههأاجهه يا هه رالمسههع عالمقههخل ارفههناجهه يا امرهه اايالمطمههع المهه رإ
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مجعمهه اأااههبامخم جدههعااجرمالدههعاجههلاتهه ا ااممفهه م ار دههعااههباجرههعاخاجرهه  عارهه احايا تج دههعام ههباأ
 المجتمجههلالمجهه  بااجرههاخاثعمههاام متههعخ المركاجرههتااههباخااكههعياجرههاخام ههخصرااجرههاخاثههعياممتههع

اخلالارسمقرااجافاعاجعئ عالمرالخ.ااجتع الممخورتالمج  رتااجراخ
 تههعع اجههرامركههاياإياإ لخعالمجخكههعاعططهه امدهه لالمج مقههباحامركههايا دعرههتامجقمههخ ام  ههبامههنااأل

افههههععاجصسسههههرتاجخماطههههتااعمقفههههعرعالممههههباطخرهههه ااههههبالمج مقههههبامطههههايارههههع خعام ههههباأج لرههههتامع هههه ا
ا ا هرعغتاألدهناأاهباتهع امجع المج مقب،ااهإياععمجهتالمطمهع امفهناأالحسمجخلخاالم جراا  ال مدع ا

لمقفههعرعالممههباطخردههعااههبارههالخلمدنالمجتمج ههايااههبالمج مقههباجههياججث ههبالمجتمجههلالمجهه  باااعلخمههبا
لمم  ههههرناالمشههههاع الم عهههه المسرعسههههرتالمجدمجههههتااقفههههرتالمم  ههههرنااعجههههخل الممخورههههتاالمجفكههههخ يالمجدمجهههه يا

مثهع باجهيالمععمجهتارطهخ امرهع ل المطفجرهت.اااهبالمتهع الحمفع الأااعمقفرتاالمطف اجياخصسع ااا
سههدعنالمتجعمههتالم  جرههتااههباج ههع اإمعطههتاجسههمقج رتاركههاياا دههعالمجخكههعاجههصخعاممف  ههراا لمجخكههعام ههاخا

اامطا خاجخلجباج خ تام مخورتالمج  رت.
تدها ا .امهفاأجهااع ه ا رعنالم راشهعخ اارشكخاجخكعالماراااالم خلسع المسرعسرتا .امجع ا

المم س  اإلم ل المج مقب.
ا

 ،،، ن وراء القصدوهللا م
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