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:المستخلص
يدور متن البحث حول ضبط مصطلح التجديد مع استعراض المفاهيم المتباينة التي انتجتها
 ثم تطرق البحث إلى غاية الخطاب التجديدي واسس المشروع، االتجاهات الفكرية الحديثة والمعاصرة
 واخيرا سبل استئناف الخطاب وإعادة بناا، الحضاري والعلل المباشرة إلخفاقه في الوصول إلى غايته
.المشروع على أسس تجمع بين ثوابت الهوية ومتطلبات الواقع المعايش
 االتجاه،  االتجاه المحافظ الرجعي،  المشروع الحضاري،  الخطاب الديني:الكلمات الدالة
. االتجاه العلماني الليبرالي،  االتجاه المحافظ المستنير،التغريبي

19:.1:2 :رقم تصنيف ديوي
Abstract:

The core of this article argues controlling the renewal
terminology in addition to surveying the different concepts
which the modern and contemporary intellectual concepts
produced. The research also investigates the purpose of
renewal discourse, the bases of cultural project, and the
direct causes which lead to its inability to reach to its
purpose. Eventually, it deals with the ways through which
we can resume discourse, rebuild the project on bases that
adds identity constants to the demands of real life.
Descriptors:

Cultural project, the conservative reactionary trend, the westernizing
trend, the conservative enlightened trend, the secular liberal trend.
Dewey Class. Num.: 189.092
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أوالً  -:مراجعات منهجية-:
َاظايش ايهساخاص املعاقط ٠املعٓ ١ٝخايفهط ايعطخ ٞاٱغ َٞ٬اؿسٜظ ٚاملعاقط
ك سًف ١يُٝا خٗٓٝا ؾَ ٍٛفٗ ّٛايسػسٜس َٚكَٛاز٘ ٚبخعازٚ ٙاػاٖاز٘ ٚقهاٜا ، ٙيٓػس
خعهٗا ٪ٜنس عً ٢بٕ خطار ايسػسٜس ايص ٟاْطًل َٔ َكط  ٫ميهٔ ضز ٙنً٘ جىل
ايعك ١ْٝ٬ايغطخ ٫ٚ ١ٝايًٝرباي ١ٝاملًؿس ٫ٚ ٠جىل ايٛنع ١ٝاملاز ١ٜيؿػذ  ،خٌ َٖ ٛعٜؼ َٔ
ٚع ٞايصاص املكط ١ٜخسدًفٗ ا َٚس ٟزكسّ اٯخط املسُطٌ يف ق ٣ٛا٫ؾس ٍ٬ايغطخ ،ٞا٭َط
ايص ٟبضط يف خٓ ١ٝاـطار اؿهاض ٟايص ٟبْسػ٘ اجملسز ٕٚيف ايكطْني ايساغع عؿط
ٚايعؿط.ٜٔ
ٜٚػسطين َِٓٗ بقؿار اـطار ايسٜين ايص ٜٔؾٝسٚا بْػاقِٗ اٱق٬ؾ ١ٝعكذ
اقطساَِٗ خا٭خط احملسٌ املسُطٌ يف اؿًُ ١ايفطْػٚ ١ٝا٫ؾس ٍ٬ا٫لًٝع ، ٟايص ٟمحٌ
َع٘ غصٚض ايعًُاْ ١ٝيغطغٗا يف خٓ ١ٝايطكاي ١اٱغ٪ٜٚ ،١َٝ٬نس بْكاض ٖصا ايطب ٟبٕ
اـطار ايسٜين املكط ٟاؿسٜظ  ،قس غٓح خعض ايؿ ٤ٞعٔ بقَٓ ٍٛطًكاز٘ ايس، ١ٜٝٓ
ٜٚدسٚا شيو يف اغسؿػإ " رفاعة الطهطاوي ("ٚ ")ّ1081- 1081عبد اهلل النديم
"ٚ "1081 - 1048محمد عبده  " 1888 - 1048يدعض َعاٖط املسْ ١ٝايفطْػ١ٝ
"ا٫عسعاظ خايٛطٓ ١ٝايك _١َٝٛاؿٝا ٠ايربملاْ _١ٝايكٛاْني ايٛنعَ ،"١ٝع زةنٝسِٖ عً٢
جَهاْ ١ٝايسٛيٝل ٚايسةيٝف خني ا٭ق ٍٛايؿطعٚ ١ٝا٭غؼ املسْٚ ،١ٝؾط ١ٜاملطب.٠
ٜٓٚعط بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙجىل(عبد العزيز جاوييش  _1898 - 1081أمين
الرافعي  _ 1898 - 1001مصطفى صادق الرافعي ٚ )1818 - 1008ا٭خٛإ
املػًُ( ٕٛحسن البنا  ، 1848- 1881سيد قطب ، 1811- 1881عدس ايكازض عٛز٠
 )1884- 1881خاعسداضِٖ املُطٌ ا٭ ٍٚيًفهط ايػًف ٞايص ٟانطًع يسػسٜس ايفهط
ايسٜين ٚايسُػو خاهل ١ٜٛاٱغٚ،١َٝ٬عً ٢ايٓكٝض َٔ شيو ٜعسرب بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙبٕ
ضياع ١ايطٗطا ٟٚوأحمد لطفي السيد َٚ 1811 - 1089سضغ ١اؾطٜس ٠وطه
حسين  1881 - 1008وعلى عبد الرازق  1811- 1000خري ممطٌ ي٬ػا ٙايسغطٜيب
ايص ٟزع ٞجىل يكٌ ايس ٜٔعٔ
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ايسٚيٚ ١غعٌ ايٛطٓ ١ٝاملكط ٖٞ ١ٜاؿػط ا٭غاؽ
يسػسٜس اـطار اؿهاضٜٚ ، ٟعسكس ايعسٜس َٔ ايهسار بٕ ٖصا ايسٝاض ا٭خري ٖ ٛايصٟ
ناْش ي٘ ايغًد ١يف جعاز ٠خٓا ٤ايعكً ١ٝاملكط ١ٜعً ٢بغؼ عًُاْ. ١ٝ
ٚزفطم ايعسٜس َٔ ايهساخاص املعاقط ٠خني َكطًح ػسٜس اـطار اٱغَٞ٬
ٚػسٜس ايفهط ايسٜين ٚ ،ز٪نس جٕ املكطًح ا٭ٜ ٍٚعرب عٔ ا٫ػا ٙايػًف ٞايػين
ايص ٟعُس جىل جؾٝا ٤ايطاخش َٔ ايعكٝسٚ ٠ا٫عسُاز عً ٢املٛضٚع ايفكٗ ٞيف ا٫غسٗاز
ٚايسع ٌٜٛعً ٢ايٓكٌ يف َعاؾَ ١ؿه٬ص ايٛاقع ٚشيو ٭ٕ اٱغٜ ّ٬كًح يهٌ ايعكٛض
ٚاغسدساّ ايك ٠ٛيسطدٝل ايؿطع ٚايسةنٝس عًَ ٢دسب ؾانُ ٘ٝاهلل ٚا٭َط خاملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚايععٚف متاَاً عٔ ؾاغ ١عًِ ايهٚ ّ٬بخاط ٌٝايفًػفٚ ١ايدسع
ايغطخ. ١ٝ
بَا املكطًح ايطاْ " ٞػسٜس ايفهط ايسٜين" يُٝهٔ جزضاغ٘ يف خار ايسػسٜس
ايدسع ٞايص ٟميطً٘ قُس عدسَٚ ٙسضغس٘ ٜٚدسٚا شيو يف زكسميِٗ ايعكٌ عً ٢ظاٖط
ايٓل ٚزة ٌٜٚاٯٜاص ٚا٭ؾ ازٜظ يف زفػريازِٗ ٚاقسداؽ ايعسٜس َٔ ايٓعِ ايغطخ ١ٝايغطٜد١
عٔ اٱغٜٚ ، ّ٬عس (قُس ايدٗ_ 1809 - 1888 ٞقُس قُس ؾػني - 1819
 _ 1809بْٛض اؾٓس _ 9889 - 1818 ٟبخ ٛاؿػٔ عً ٢اؿػين ايٓس- 1811 ٟٚ
 _ 1888قُٛز ؾانط  _ 1888 - 1888قُس غ ٍ٬نؿو ) 1881 - 1898
خري ممطٌ هلص ٙايطٚ ١ٜ٩زًو ايكطاٖٚ ٠٤صا اؿهِ  ،شيو ايص ٟغاْذ ايكٛار يف َٛانع
نطري ٠يف ؼً٬ٝز٘ ْٚكهاز٘ ٜٚدسٚا شيو يف- :
 غعً٘ اؿًُ ١ايفطْػ ١ٝمبطاخ ١ايًؿع ١اؿامس ١خني طٛض ايسدًف ٚزةغٝؼ خطار
ايٓٗه ،١ا٭َط ايص ٟزسؾه٘ ايٛاقعاص ايساضخي، ١ٝيًِ زهٔ َكط يف ععي١
ؾهاض ٫ٚ ١ٜؾارط َٔ ٠ايعً ّٛايعكطٚ ١ٜايعكً، ١ٝخٌ ناْش خصٚض ايٓٗه ١ضاغد١
يف خٓ ١ٝضكاي ١ايٓكف ايطاْ َٔ ٞايكطٕ ايطأَ عؿط٫ٚ ،غُٝا يف اؿًكاص ايعًُ١ٝ
اييت نإ ٜعكسٖا ايسػاض املكط ٕٜٛيف َٓاظهلِ ْ 8صنط َٓٗا- :
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 فًؼ ؾػٔ خٔ جخطاٖ ِٝاؾربز ٞصٚ 1884نإ فًػاً عًُٝاً زسضؽ ي ٘ٝعًّٛ
ايطذ ٚايفًو ٚاؿػار ٚاهلٓسغ _١فًؼ امحس خٔ قُس ايؿطاٜيب ص ّ1888
ٚنإ مبطاخَ ١هسد ١عاَٜ ١طايع يٗٝا ط٬ر ايعًِ خعاْ ١ايهسذ اييت بعسٖا
قاؾذ اجملًؼ _ فًؼ اؿه ِٝاهلٓسٚ ٟقس بغػ٘ ايؿٝذ ؾػاّ ايس ٜٔاهلٓسٟ
ص ٚ ّ 1809نإ ٜعكس يف زاض زًُٝص ٙايؿٝذ امحس ايسَٓٗٛض َٔ ٖٛٚ ٟبِٖ
اجملايؼ اييت زٓاٚيش ايعً ّٛايعكً ١ٝيف ٖص ٙاٯٚ ،١ْٚشيو ٱملاّ قاؾد٘ خايطذ
ٚاؿػار ٚايفًو ٚاهلٓسغٚ ١املٓطل ٚايفًػف _ ١فًؼ ايعخساْٚ ٞقس بغػ٘
ايؿٝذ قُس ايعخساْ ٞعاّ  َٔ ٖٛٚ ّ 1048بِٖ اجملايؼ اييت ناْش ػُع خني
ايعًُا ٤املػسؿطقني ا٭ٚضخٝني ٚخني ايعًُا ٤املكطٜنيٚ ،نإ قاقطا عًَٓ ٢اقؿ١
ايكهاٜا ايعًُ ١ٝايسقٝكٚ ،١ا٭َٛض اؿطي ١ٝاـاق ١خدعض ايكٓا٥ع ايٝس١ٜٚ
ٚاملػا ٌ٥ايطدٚ ،١ٝقس ْكٌ املػسؿطق ٕٛاملرتزز ٕٚعًٖ ٢صا اجملًؼ ايعسٜس َٔ
ططا٥ل قاؾد٘ يف زػٝري طٛاؾني اهلٛاٚ ،٤ضيع املٝاٚ ،ٙايطغِ عً ٢ايد٬ط،
ٚظخطي ١املداْ ٞجي ٞبٚضٚخا _ فًؼ بمحس خاؾا نٛض يف ايفرت ٠املُسس َٔ ٠عاّ
ٚ ّ 1840:1888نإ َٔ بِٖ اجملايؼ ايعًُ ١ٝاييت ْاقؿش خط ١ػسٜس ٚؼسٜظ
املٓاٖؼ ا٭ظٖطٚ ١ٜجزضاؽ ايعً ّٛايعكط ١ٜيٗٝا".
 نُا زؿٗس خصايو امل٪يفاص ايعًُٚ ١ٝايعكس ١ٜاييت ظٗطص يف ٖص ٙاٯَٗٓ ١ْٚا:
"نسار غًِ املٓاض ٠يف زك ِٜٛايػدع ١نٛانذ ايػٝاض ٠يـ ضنٛإ بيٓس ٟايفًهٞ
ص  _ ّ1888نسار خ٬ق ١املٓطل يـ عدس ايػ ّ٬خٔ عُط املطازٜين ص _ ّ1041
نسار ايكٛاعل  ٚايطعٛز يًــــــــــــــطز عً ٢اخــٔ غعٛز يــ عدس اهلل خٔ زاٚز ايعخريٟ
ص  _ ّ1018نسار ايفكٌ يف اـطار يف ضز ن ٬ي ١اخٔ عدس ايٖٛار يـــ بمحس
خٔ عً ٞايدكط ٟايكداْ ٞص م _ ّ1088 ٛنســــار نٓــــع ايسضض يف بؾٛاٍ َٓاظٍ
ايكُط يــ ٜٛغف خٔ عدس اهلل ايه٬ضغ ٞص  _ ّ1848نسار ْعٖ ١ايٓفؼ خسكِٜٛ
ايؿُؼ يـ ضَهإ خٔ قاحل اـٛاْه ٞص  _ ّ1848نسار َٓسٗ ٢ايسكطٜح
مبهُ ٕٛايك ٍٛايكطٜح يف عًِ ايسؿطٜح يـ بمحس ايسَٓٗٛض ٟص  _ ّ1880نسار
ايطدٝذ يـ جخطاٖ ِٝايعَعَ ٞص ."ّ1001
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 نُا نإ َٔ ا٭قٛر _ ٭ْكاض ٖصا ايطب _ ٟايك ٍٛخةٕ ايًؿع ١ايفاقً ١يدسب
خطار ايسػسٜس َٚؿطٚع ايٓٗه ١يف َكط قس متطًش يف ايػًط ١ايساعُ ١يًدطار
اٱق٬ؾٚ ٞزفع ٌٝاملؿطٚع اؿهاضٚ ،ٟقس ؾسع شيو عًٜ ٢س قُس عًٚ ٢اخٓ٘
جخطاٖٚ ِٝؾفٝس ٙجمساعَ _ ٌٝع زػًُٓٝا خةٕ زٚايعِٗ مل زهٔ ٚطٓ ١ٝب ٚزٜٓٛط١ٜ
خايك _ ١ضِ زٛيش ايطدك ١ايٛغط ٞاملكط ١ٜزفعَ ٌٝؿطٚع ايٓٗه ١يف ايٓكف
ا٭ َٔ ٍٚايكطٕ ايعؿط ٜٔخسعِ َٔ ايطب ٟايعاّ ايساخع  ،بنف جىل شيو بٕ ا٭ضط
ايطكايف ٚايػٝاغ  ٞايصْ ٟػذ جىل اؿًُ ١ايفطْػ ٫ ١ٝميهٔ ايسع ٌٜٛعً ٘ٝيف
قٝار ١خطار ايٓٗه ١املكطٚ ، ١ٜقس خطٖٓش عً ٢شيو ايهطري َٔ ايسضاغاص
املعاقط.18 ٠
٪ٜٚ خص عًٖ ٢ازٝو ايكطا ٠٤بٜها ايسكػ ِٝرري ايسقٝل يًُفهط ٜٔاملكطٜني يعً٢
غد ٌٝاملطاٍ - :مل ٜهٔ عدس ايععٜع غاٜٚـ َٔ زعا ٠ايٛؾس ٠اٱغ ١َٝ٬عً٢
املٓؿ ٢ايٖٛاخ ، ٞخٌ نإ َسةضطاً خسع ٠ٛمجاٍ ايس ٜٔا٭يغاْ ٞيًػاَع ١اٱغ١َٝ٬
اييت  ٫زسعاضض َع َدسب ايٛطٓ "١ٝاتحاد األقطار اإلسالمية في عصبة أمم"
،نُا بٕ ازٗاّ خطار ايطٗطاٚ ٟٚقُس عدس ٙخةْ٘ مل ٜٓطًل َٔ ضردسُٗا يف
ػسٜس ايفهط ايسٜين حيساؽ جىل َطاغع ٚ ، ١ازٗاّ يطف ٞايػٝس َٚسضغ ١اؾطٜس٠
خةِْٗ ضبؽ ا٫ػا ٙايعًُاْٜ ٞعس َٔ املغايطاص ايؿا٥ع ١يًِ ٜعرتض يطف ٞايػٝس
عً ٢ضاخش َٔ ايطٛاخش ايعكس ، ١ٜخٌ قطح يف رري َٛنع َٔ نساخاز٘ خةٕ َدسب
ايؿٛض ٣يف اٱغ ّ٬بنطط ٚاقعٚ ١ٝؾط َٔ ١ٜايسغازري ايٛنعٚ ، ١ٝنإ اعرتان٘
ا يٛؾٝس ٖ ٛخًط ايفهط ايسٜين خايفهط ايػٝاغٚ ٞضيه٘ "ايسٚي ١ايسٚ "١ٜٝٓشيو
٭ْٗا كايف ١يٮق ٍٛاٱغ ، ١َٝ٬يًٝؼ يف اٱغ ّ٬غًط ١نٗٓٛز١ٝ
ضٛٝقطاط.11 ١ٝ
 بَا نساخاص قاسم أمين ٚ 1880 - 1018ط٘ ؾػني ٚعً ٢عدس ايطاظم
ٚإسماعيل مظهر  1819 - 1081وذكي نجيب محمود 1881 - 1888
اؾام  ١مل ؽطغِٗ َٔ ا٫ػا ٙاحملايغ املػسٓري يًِ ٜكطح بؾسِٖ خايهفط بٚ
~~- 05 -

حولية كلية اآلداب – جامعة بني سويف

مج 2112( 1م)

تجديد الخطاب الحضاري في ...

خحْهاض بقٌ َٔ بق ٍٛايس ، ٜٔخٌ ناْش اغرتا٤ازِٗ يف غٝاقاص ٜطز َععُٗا
بَا جىل غٌٗ خعهِٗ عكٝكسٗا ايؿطع ١ٝبَ ٚػاٜطزِٗ يهساخاص ر ٠٬املػسؿطقني.
ٚجشا َا زٓاٚيٓا ضٚاز ايٓٗه ١املكط ١ٜاؿسٜط ، ١غٛف لس بٕ َععُِٗ ٜٓسُ ٞجىل
ا٫ػا ٙاحملايغ املػسٓري ،جَا ا٫ػا" ٙايسغطٜيب ٚا٫ػا ٙاؾاَس ايطغع "ٞيهإ رطٜدني
عٔ ايدٓ ١ٝايطكاي ١ٝاملكط ،١ٜيكس قاز ا٭ ٍٚغَٛ ١َ٬غ 1880- 1008 ٞومحمود
عزمي  1884 - 1008وحسين فوزي (ايػٓس خاز) ٚ 1800- 1888ععٜع َطِٖ
وإسماعيل أحمد أدهم ٚ ، 1848- 1811قس زةضط مجٝعِٗ خا٫ػا ٙايعًُاْ ٞاٱؿازٟ
ا٭ٚضٚخ َٔ ٞغٗٚ ١خهساخاص يطح بْطٛإ  1899 - 1084وشبلي شميل - 1081
ٚ 1818شاهين مكاريوس ٚ ّ1818_1081يطْػٝؼ َطاف ٚ ، 1081 - 1011رريِٖ
َٔ املٗاغط ٜٔايؿٛاّ املٓاٖهني يػًط ١ايهٓٝػ ١ايهاضٛيٝه َٔ ١ٝغٗ ١تخطٚ .ٟنإ
ميطٌ ا٫ػا ٙاؾاَس ايطغع ٞايؿٝذ مصطفى صبري ٚ 1884 - 1018ايؿٝذ عيسى
منون  1881 - 1008ومحب الدين الخطيب ٚ 1818 - 1001مجٝعِٗ قس زةضط
خا٫ػا ٙايٖٛاخ ٞاملغاٜط خطدٝع ١اؿاٍ يٛغط ١ٝا٭ظٖطٜني .19
ٚجشا ْعطْا يسكٓٝف بقؿار ايكطا ٠٤ايػاخك٫ ١ػاٖاص ايفهط املكط ٟاؿسٜظ
غٛف لس ٙبٜها  ٫خيًٛا َٔ ا٫نططار يدطار حسن العطار - 1811
ٚ1014ضياع ١ايطٗطا ٟٚوعلى مبارك ٚ 1081- 1011قُس عدسٚ ٙزَٝ٬ص ٙنإ
ٜعرب عٔ ا٫ػا ٙاحملايغ املػسٓري ايص ٟمجع خني ا٭قايٚ ١املعاقطٚ ٠ايعكٌ ٚايٓكٌ
ٚايسٚ ٜٔايعًِ ٚ ،شيو زًد٫ ١ٝؾسٝاغاص ايٛاقعٚ ،مل ٜهٔ َٓاٖهاً ٭قؿار اـطار
ايسٜين ايص ٟنإ ميطًِٗ عدس ايععٜع غاٜٚـ ومحمد رشيد رضا ، 1818- 1018
يهُٖ٬ا قس زسًُص عًَ ٢سضغ ١جمال الدين األفغاني ٚ 1088 - 1010قُس
عدسٚ ،ٙمل ٜطيض املسْ ١ٝايغطخ ٫ٚ ١ٝايعً ّٛايعكط ،١ٜخٌ غا٤ص َٛاطٔ اـ٬ف ْسٝػ١
يًُػاغ٬ص ايػٝاغ ١ٝب ٚاملٛاقف اؿعخ ١ٝب ٚايسدا ٜٔيف قطا ٠٤ايٛاقع  ،بَا ا٭غؼ
املٓٗػ ١ٝيهاْش ضاغد ١يف ايعكٌ اؾُع ٞايص ٟؾهٌ ٖصا ا٫ػا.ٙ
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بَا ا ٫ػا ٙايصٚ ٟقف خايعًُاْ ١ٝايًٝربايٚ ١ٝنإ ميطً٘ قاغِ بَني ٚيطفٞ
ايػٝس َٚسضغ ١اؾطٜس ٠يٗ ٛبٜها مل خيطؽ عٔ ايكاعس ٠ايسٛيٝك ١ٝاييت ػُع خني
ا ٭ق ٍٛايؿطعَٓٚ ١ٝاٖؼ املسْ ١ٝاؿسٜط _ ١نُا اؾطْا _ ٜٚدسٚا شيو يف انط٬ع ٖصا
ا٫ػا ٙخايسياع عٔ ايطٛاخش ايعكس ١ٜنس ٖػُاص املػسؿطقني ٚ ،زةنٝس ٙعً ٢بٕ ايسٜٔ
اٱغ ٖٛ َٞ٬ايكاعس ٠ا٭غاغ ١ٝيًسكسّ ٚايٓٗٛض خا٭َ.١
ٜٚرتا ٤يٓا بٕ نساخاص محمد البهي وأنور الجندي َٚا زدعٗا َٔ ايسضاغاص
املعاقط ٠مل زكطب خطار ايسػسٜس يف َكط َهسُ ً٬خٌ ضاؾش زدؿظ عٔ َٛقف ٖصا بٚ
شاى َٔ قه ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايكٚ ١َٝٛايطاخط ١اٱغٚ ١َٝ٬طدٝع ١ايع٬ق ١خني ايسٚ ٜٔايسٚي١
ٚقه ١ٝايػفٛض ٚاؿػار ٚمل زٓاقـ خاق ٞقهاٜا ايٓٗهٚ ١ايسػسٜس  ،ا٭َط ايصٟ
اْعهؼ خطدٝع ١اؿاٍ عً ٢زكٓٝفِٗ ايػاخل .
ٚاؿل بٕ املفهط ٜٔاملكطٜني ايص ٜٔبخصٚا عً ٢عازكِٗ ػسٜس اـطار ايسٜين
ٚؼسٜظ املؿطٚع اؿهاض ٟمل خيسًفٛا يُٝا خ ِٗٓٝب ٫عً ٢ايكهاٜا ايفطع ١ٝبَا
ا٫ػاٖاص اؾام ١اييت ميطًٗا ا٫ػا ٙاؾاَس ايطايض يٰخط ٚاملهسف ٞخسكسٜؼ
املٛضٚعٚ ،نص ا ا٫ػا ٙايسغطٜيب ايهايط خايرتاع ٚاملسؿٝع يًغطر ٚاملسٓاظٍ عٔ نٌ
َؿدكاز٘_ نُا اؾطْا_ يهُٖ٬ا رطٜذ عٔ ايطكاي ١املكطٚ ١ٜمل ٜػِٗ خكسض ندري
يف خطار ايٓٗه ١بنف جىل شيو بٕ َععِ اٯضا ٤اييت غٓؿش عٔ ا٫ػا ٙاحملايغ
املػسٓري ٚاييت ٚضزص يف نساخاص يطف ٞايػٝس ب ٚط٘ ؾػني ب ٚجمساعَ ٌٝعٗط بٚ
محمد حسين هيكل 1881 - 1000ب ٚعً ٢عدس ايطاظم مل زكصف خِٗ جىل َعػهط
اؾاَس ٜٔب ٚؾعري ٠املػسغطخنيٚ ،شيو ٭ٕ َٛانع اـ٬ف ناْش ؼطنٗا ضؾ٢
ايػٝاغ ١ب ٚيِٗ ؼ٫ٛص ايٛاقع .
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ٚاؾسٜط خاٱؾاض ٠يف ٖصا ايػٝام بٕ ٖٓاى خعض ايهساخاص املدهط ٠املعٓ١ٝ
خسضاغ ١ؾطن ١ػسٜس ايفهط اٱغ َٞ٬قس ؾاٚيش قطا ٠٤اـطاخاص املططٚؾ ١يف ن٤ٛ
ايدٓ ١ٝايطكاي ١ٝاييت اْطًكش َٓٗا ٚايػًطاص املدسًف ١امل٪ضط ٠عًٗٝا ٚ ،شيو خٓعط٠
َٛنٛع ١ٝزػسٓس يف ؾهُٗا ٚزكُٗٝا عً ٢ؼً ٌٝايط ٣٩يف نَ ٤ٛكاقس اجملسزٜٔ
خاعسداضِٖ فسٗسٜ ٜٔكٝدٚ ٕٛخيطٚ ٕٛ٦جي ٓؿٜٚ ٕٛؿطؿ َٔٚ ، ٕٛبِٖ ٖصٙ
ايسضاغاص- :
 كتاب تجديد التفكير ايسٜين في اإلسالم لمحمد إقبال - 1081
 - :1810ايص ٟاؽص َٔ ؼً ٌٝايع٬ق ١خني ايطاخش ٚاملسغري ٚايٓعط ٚايعٌُ
ٚاـطار ٚاملؿطٚع يف نساخاص املكًؿني َعٝاضاً يًؿهِ عً ٢بقايٚ ١غس٠
ٚططاي ١جغٗاَازِٗ يف َٝسإ ػ سٜس ايفهط ايسٜينٚ ،شيو مبٓث ٟعٔ ايسعكذ
ايعطقٚ ٞاملصٖيب ٚخغض ايٓعط عٔ اْ٫ط٬قاص ٚايدٛاعظ اييت بضطص يف خٓ١ٝ
اـطاخاص يف خ٦ٝسٗا ايطكاي١ٝ
 كتاب زعما اٱق٬ح ألحمد أمين  :1884 - 1001ايص ٟقطح يف َكسَس٘
بٕ َعٝاض اخسٝاض ٙيٮع ّ٬ايص ٜٔزٓاٚهلِ  ٖٛ - :بخ٬قِٗ يف محٌ ضغاي١
ايسػسٜس َع اعرتاي٘ خسدا ِٜٗٓعػذ ايدٚ ١٦ٝايطكايٚ ١املعاؽ " فكل منهم قد أبلى
بال حسناً ،والقى من العنا ما ال يتحمله أولو العزم...فمنهم من
اتهم بالتفرنج والخروج على التقاليد  ....واإللحاد"رري بٕ تضاِٗ٥
اٱق٬ؾَ ١ٝا ظايش ؾ ١ٝيف خ٦ٝازِٗ ػسز ٚؼسع ٚزطٛض خكسض ا٭ضط ايص ٟزطنس٘
يف ا٭غٝاٍ املسساخع. ١
 كتاب عباس محمود العقاد - :1814 - 1008قا٥س املفهط ٜٔيف ايكطٕ
ايعؿط ،ٜٔايص ٟقطح يف َكسَس٘ خةٕ َعٝاض ؾهُ ١عً ٢خطاخاص اجملسزٖٛ ٜٔ
بقاي ١املكاقس ٚايغاٜاص ٚيٝؼ ايٛغاٚ ٌ٥املٓطًكاص ٚؼً ٌٝاملفاٖ ِٝاييت اْطًكش
َٓٗا ا٭يهاض ٚايطٚ ٣٩املؿطٚعاص

.
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ٚجشا َا اْسكًٓا جىل يطٜكاً تخط َٔ احملًًني ـطار ايسػسٜس يف َكط يػٛف لسٙ
ٜٓػذ َكَٛاص ايٓٗه ١املكطٚ ١ٜبغػٗا ٚخٓ ١ٝاـطار جىل ا٭ضط ايغطخ٪َ ٞنساً عً ٢بٕ
ضياع ١ايطٗطاٚ ٟٚقُس عدسٚ ٙط٘ ؾػني ٚعً ٢عدس ايطاظم وإسماعيل
مظهر

–

ميطً ٕٛا٫ػا ٙايسٜٓٛط ٟايًٝرباي ٞايغطخ ٞاملٓاٖض يًفهط

ايسٜين ايػًف ٞاٱظٚ، َٞ٬بٕ احملايٌ املاغ ١ْٝٛنإ هلا ايفهٌ ا٭نرب يف زٛغ٘ٝ
ايعكٌ اؾُع ٞاملكط ٟيًسدًل َٔ قٛٝز ا٭يهاض املٛضٚضٚ ، ١بٕ اؿًُ ١ايفطْػ١ٝ
ٚايفًػفاص ايٛنع ٖٞ ١ٝاييت ْكًش َكط َٔ طٛض اؾُٛز ٚايسدًف جىل طٛض ا٫غسٓاض٠
ٚاملسْٚ ، ١ٝميطٌ ٖصا ايفطٜل هاملتون جيب  _1881 - 1088طاهر خميري _
ألبرت حوراني  _ 11 1881 - 1818لويس عوض  _ 18 1888 - 1818عفاف يطفٞ
ايػٝس_ غاخط عكفٛض َٓ _10صض َعايٝك _ ٞععص قطْٚ )18 ٞرريِٖ َٔ ايص ٜٔؾاٚيٛا
طُؼ خكٛق ١ٝاـطار املكطٚ ،ٟغعً٘ فطز زٛن٬ٝص يهط ١ٜيًفهط ايغطخ ،ٞجش
ٚقف خعهِٗ عدس ايععٜع غاٜٝٚـ خةْ٘ َٔ ضٚاز ا٫ػا ٙا٫ؾرتانٚ ٞضام يًدعض اٯخط
زؿدَٓ ٘ٝكٛض يُٗٚ ّ1888 _1001 ٞعً ٢عدس ايطاظم ٚط٘ ؾػني خف٬غف ١عكط
ايسٜٓٛط ايطا٥ط ٜٔعً ٢غًط ١ايهٓٝػ ،١رري بٕ َٓصض َعايٝكٜٓ ٞهط بضط اؿًُ١
ايفطْ ػ ١ٝيف اـطار ايٓٗه ٟٛاملكطٜٚ ٟكفٗا خةْٗا اؾس ٍ٬عػهط ٟمل ٜعٌُ ج٫
يكاحل ايٓعط ٠ايسٛغع ١ٝايفطْػ٪ٜٚ ،١ٝنس يف ايٛقش ْفػ٘ بٕ َداز ٨ايطٛض ٠ايفطْػ١ٝ
ٖ ٞاييت غصخش قاز ٠ايفهط يف َكط جىل اقسفا ٤بضط املسْ ١ٝا٭ٚضٚخ ١ٝيف نٌ املٝاز،ٜٔ
ٚزيعسِٗ جىل قاٚي ١ايسةيٝف خني ايفهط ايػٝاغ ٞايفطْػٚ ٞا٭ق ٍٛاٱغٚ ، ١َٝ٬شيو
يسُطٜط خطار ايسػسٜس ٜٚ ، 98ط ٟظ.ب .يٝفني بٕ ايدعس ايسٜين يف يهط ايًٝربايٝني
املسةضط ٜٔخايطٛض ٠ايفطْػ ١ٝمل ٜغذ يف َؿطٚعازِٗ ٱق٬ح ايسعًٚ ِٝايطكايٚ ١اؿٝا٠
ا٫غسُاعٚ ١ٝايػٝاغ.91 ١ٝ
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ٚشٖدش عفاف لطفي السيد جىل بٕ ايسدع ١ٝيًغطر مل زعٗط ب ٫يف ايطخع ايطاْٞ
َٔ ايكطٕ ايعؿط َٔٚ ،ٜٔضِ  ٫ميهٓٓا ايفكٌ ايساّ خني اـطار ايسٜين اٱق٬ؾٞ
ايص ٟبغػ٘ قُس عدسٚ ٙخطار يطف ٞايػٝس َٚسضغس٘ ٚشيو ٭ِْٗ مل ٜطيهٛا ايسٜٔ
نعاٌَ بغاغ َٔ ٞعٛاٌَ ايٓٗه ،١بَا ايسع ٠ٛيكٝاّ زٚي ١ز ١ٜٝٓضٛٝقطاط ١ٝب ٚزٚي١
عًُاْ ١ٝعً ٢ايٓٗؼ اٱؿاز ٟيًِ ٜهٔ ي٘ ٚغٛز َ٪ضط يف اـطار ب ٚاملؿطٚع املكط،99 ٟ
ٚقس بقطٖا عً ٢شيو موفق زريق ايص ٟبنس بٕ ا٫ػا ٙايسٛيٝك ٖٛ ٞايص ٟمحٌ يٛا٤
ايسػسٜس قا ً٫ٚبضداص بٕ اٱغٜ ٫ ّ٬سعاضض َع ايعًِ ٚاملسْ ١ٝا٭ٚضٚخ ١ٝاملسُطً ١يف
املٓاٖؼ ٚيٝؼ يف اي ٓعطٜاص اٱؿازٚ ،١ٜعً ٘ٝيٜٗ ٫ ٛفكٌ خني خطار ايطٗطاٟٚ
ٚقُس عدس ٙومحمد فريد وجدي  ،ّ1884_ 1080رري اْ٘ ٜط ٣بٕ عًُ ١ٝايسٛيٝل
مل ؼكل ا٭ٖساف املطغ َٔٚ ، ٠ٛضِ بمطف ٖصا اـطار م ٛايطازٜهاي ١ٝاٱغ١َٝ٬
عًٜ ٢س ضؾٝس ضنا ٚؾػٔ ايدٓا ٚجىل ايعًُاْ ١ٝايًٝرباي ١ٝعًٜ ٢س يطف ٞايػٝس .91
يف ؾني يكٌ جولد تسيهر  ّ1891_1088وتشارلز أدمس 1810 - 1009

94

ٚبْٛض عدس املًو  ،98خني خطار ايطٗطاٚ ٟٚخطار قُس عدس ، ٙيا٭ _ ٍٚيف ضب_ِٜٗ
ٜعس مثط َٔ ٠مثاض ا٫زكاٍ املداؾط خايغطر ،جَا ايطاْ ٞيٗ ٛبقطر جىل َٓؿ ٢اٱق٬ح
ايسٜين ٚػسٜس ايفهط ايعكس َ٘ٓ ٟجىل املؿطٚع ايٓٗه ٟٛاؿهاضٚ ،ٟعً ٢ايطرِ َٔ
شيو لس زؿاضيع بزَؼ ٜٓػذ جىل َسضغ ١قُس عدس ٙغٌ ا٫ػاٖاص ٚاـطاخاص
ايٓهٗ ١ٜٛاؿسٜطَ ١طٌ خطار ضؾٝس ضنا ومصطفى المراغي 1848 - 1001
ومصطفى عبد الرازق  1848 - 1008يف اٱق٬ح ايسٜينٚ ،خطار قاغِ بَني يف
ػسٜس ايفهط ا ٫غسُاعٚ ،ٞيطف ٞايػٝس ٚعً ٢عدس ايطاظم يف ػسٜس ايفهط
ايػٝاغٚ ، ٞعدس ايععٜع غاٜٚـ يف ػسٜس ايفهط ايرتخ.91 ٟٛ
يف ؾني ٜط ٣أنور عبد الملك بٕ ٖصا ايسكػ ِٝرري زقٝلٚ ،شيو ٭ٕ َععِ
قا٥س ٟاؿطن ١ايًٝرباي ١ٝا٭ٚىل ناْٛا َٔ بخٓا ٤ايطدك ١ايٛغط ٢املكط َٔٚ ١ٜخطجيٞ
ا٭ظٖط ،ؾةِْٗ يف شيو ؾةٕ ضٚاز ػسٜس اـطار ايسٜين ٚعً ٢ضبغِٗ قُس عدسٙ
ايص ٫ ٟميهٔ يكٌ خطاخ٘ عٔ ايسع ٠ٛيًسؿسٜظ ٚزطٜٛط ايسعًٚ ِٝجق٬ح ؾاٍ ايًغ١
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ايعطخْٚ ١ٝكض ايعازاص ٚايسكايٝس ا٫غسُاع ١ٝايفاغسٚ ،٠زٛغ ٘ٝايطب ٟايعاّ يهطٚض٠
جقاَ ١ؾٝا ٠خطملاْٚ ١ٝزغسٛض ١ٜيٓٗه ١ا٭َ َٔٚ ،١ضِ ٜكدح ايفكٌ خني اـطاخني "
ايًٝربايٚ ٞايسٜين " َٔ ؾٝظ املهُٜ ٕٛعسُس عًَٓ ٢اخش ا٭يهاض ٚرًدسٗا ٚزطٛض ايػٝام
ايساضخيٚ ٞشيو ٭ٕ نًُٗٝا نإ ٜٗسف يسطدٝل َؿطٚع ْٗهٚ ٟٛاؾس جيُع خني
ا٭قايٚ ١املعاقط ،٠يف َٛاغٗ ١بٚضخا ايغاظ.98 ١ٜ
ٜٚرتا ٣٤ي ٞبٕ عًٖ ١صا ايسددط يف ايسكٚ ِٝٝؼسٜس ا٫ػاٖاص ايفهطٜ ١ٜطغع
جىل اٖسُاّ بقؿار ٖص ٙايهساخاص خايهؿف عٔ طدٝع ١ايع٬ق ١خني املفهطٜٔ
املكطٜني ٚايفهط ا٭ٚضٚخٚ ،ٞبُٖاٍ قطا ٠٤ايٓػل ايعاّ يًدطاخاص املططٚؾٚ ١ايدٓ١ٝ
ايطكاي ١ٝاييت ؾهًسٗاٚ ،ضام هلِ عكس املكاضْاص خني ا٭يهاض اؾع ١ٝ٥املسهُٓ ١يف
خطاخاص املفهط ٜٔاملكطٜني ٚخني ا٭يهاض ايػٝاغٚ ١ٝا٫غسُاع ١ٝا٭ٚضٚخٚ ،١ٝاغسٓسٚا
عً ٢شيو يف ؼسٜس ا٫ػاٖاص ٚؼً ٌٝايٓععاص.
ٚيازِٗ بٕ ق ٠ٛايٛاظع ايسٜين عٓس ؾػٔ ايعطاض ٚايطٗطاٚ ٟٚقُس عدسٙ
َٚكطف ٢عدس ايطاظم ٚقُس يطٜس ٚغس ٟوعبد المتعال الصعيدي 1811 - 1084
ناْش املٛغ٘ ا٭ ٍٚيًدطار ايٓٗه ٟٛاملكط، ٟيكس يطٔ مجٝعِٗ جىل بٕ ػسٜس
ايفهط ايسٜين خايكسض ايصٜ ٟسٝح ايسعًِ َٔ اٯخط ٚا٫غسفاز َٔ ٠ا٭رٝاض ٖ ٛايكاعس٠
ايطٝ٥ػ ١هلصا اـطار ،بَا ايسدعٚ ١ٝايسكًٝس ٚايسغطٜذ ٚايفٓا ٤يف اٯخط ئً ٜٛقًِٗ جىل
املسْ ١ٝاييت ناْٛا ٜطَ ٕٛجيٗٝا ،بنف جىل شيو بٕ َععِ ا٭يهاض اييت ططؾٗا قاز٠
ايفهط يف ايٓكف ا٭ َٔ ٍٚايكطٕ ايعؿط ٜٔمل زهٔ نس ايطاخش ايعكس ، ٟخٌ ناْش
زٓاٖض غًط ١ايفهط املٛضٚع غٝاغٝاً نإ ب ٚاغسُاعٝاً ا٭َط ايصٜ ٟطدش بٕ ؾطن١
ايسػسٜس ٚايسٜٓٛط يف َكط ناْش َغاٜط ٙمتاَاً ؿطن ١ايسٜٓٛط ا٭ٚضٚخ _ ١ٝنُا اؾطْا
غًفاً_ .
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ٚعً ٘ٝيةْ٘ َٔ اـطة ضز خطار ايسػسٜس َٚؿطٚع ايٓٗه ١ايعطخ ١ٝاٱغ١َٝ٬
ايص ٟاْطًل َٔ َكط َٓص بخطٜاص ايكطٕ ايطأَ عؿط امل٬ٝز ٟجىل بغؼ َٚكَٛاص
ٚتيٝاص بغٓدٜٚ ، ١ٝطغع شيو اؿهِ جىل ايس٫٫ص ايػٝاق ١ٝاييت عربص عٔ َفّٗٛ
ايسػس ٜس يف نساخاص ضٚاز ٙا٭ٚاٚ ٌ٥عً ٢ضبغِٗ ايؿٝذ ؾػٔ اؾربزٚ ، ٞايؿٝذ ؾػٔ
ايعطاض َٚطٜسٚ ٜ٘ايؿٝذ ضياع ١ايطٗطاٚ ٟٚزَٝ٬صٚ ٙقُس عدسَٚ ٙسضغس٘ ،يػُٝعِٗ
عرب عٔ بقاي ١خطار ايسػسٜس املكطٚ ، ٟبنس بْ٘ ْساؽ ٚع ٞقاز ٠ايطب ٟخايٛاقع
املعٝـ ُّٖٛٚ ،اجملسُع املكطٚ ٟطُٛؾاز٘ ٚرا ١ٜايسطٜٛط ٚايسؿسٜظ ٚ،تيٝاز٘ َٚعاٜري
ْكض املٛضٚع ٚايٛايس ْ٫سدار ا٭يهٌ يسض ٤املفاغس ٚغًذ املكاحل.
شيو خاٱناي ١جىل جٕ خٓ ١ٝاـطار ايسػسٜسٚ ٟاملؿطٚع اؿهاض ٟاملكط ٟقس
اْطًكش َٔ ؾطم قاز ٠ايطب ٟيف ايكطْني ايساغع عؿط ٚايٓكف ا٭ َٔ ٍٚايكطٕ
ايعؿط َٔ ٜٔضردسِٗ ايكازق ١يف ػسٜس ايفهط اٱغٚ َٞ٬يسح خار ا٫غسٗاز ٚايفكٌ
خني ايطاخش ايعكسٚ ٟايفهط املٛضٚع ٚػسٜس ايًغ ١ايعطخٚ ١ٝؼسٜظ َٝاز ٜٔجخساعازٗا
ْٚكض ايطانس َٔ بغايٝدٗا ٚاغسدعاز ايٛؾؿَ َٔ ٞفطزازٗا ٚزطٜٛط ْٗٛؽ زضاغسٗا،
يػٛف ْسضى خٛنٛح بٕ َطٌ ٖص ٙا٭يهاض اييت اْطًكش َٔ طٛض ايسٓعري جىل َٝسإ
ايسٓفٝص قس اقطدغش خايطاخع املكطٚ ٟعربص عٔ ْهؼ ضٚاز اٱق٬ح َٔ بخٓاٗ٥ا.
ٚجشا َا زٓاٚيٓا خايسؿًَ ٌٝهُ ٕٛخطار ايسػسٜس يف َكط ٚخٓٝس٘ اٱق٬ؾ١ٝ
يػٛف لس ٙبقسم َا ٜه ٕٛيف َٓاقؿس٘ يكهاٜا اجملسُع املكط( :ٟقه ١ٝؾط ١ٜاملطت٠
ٚايسعًٚ ِٝايعٌُ ٚاملؿاضن ١يف اؿٝا ٠ايػٝاغ _ ١ٝقهاٜا ايعٚاؽ ٚايط٬م _ قه ١ٝزعسز
ايعٚغاص)ْٚ .كض ايعازاص ٚايسكايٝس املطظٚيَٚ .١س غػٛض املعطي ١ػا ٙا٭رٝاضٚ،اقسداؽ
املٓاٖؼ ز ٕٚايٓعطٜاص ،يسٛظٝفٗا يف َؿطٚع ايٓٗه ١عٔ ططٜل ايرتمجٚ ١ايسعطٜذ،
ٚؼسٜظ يغ ١اؿٛاض َع ا٭خط ٚ ،شيو خا٫غسٓاز عً ٢ايٛقا٥ع ايساضخيٚ ١ٝا٭زي ١ايعًُ١ٝ
َٓٚطل ايسٓاظط ٚايسػاغٌٚ .زغًٝذ َكًؿَ ١كط عً ٢زْٗٚا يف ايسع ٠ٛجىل ؾط ١ٜايفهط
ٚايكؿايٚ،١اؿط ١ٜايػٝاغٚ ،١ٝاؿٝا ٠ايربملاْ ١ٝايسغسٛضَٓٚ ، ١ٜاقؿ ١قه ١ٝجعاز ٠خٓا٤
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ايعكً ١ٝاملكطٚ ، ١ٜزطخ ١ٝايطب ٟايعاّ ايساخع ٚزٛغ ٘ٝايعكٌ اؾُع ٞيًُؿاضن ١اٱجياخ١ٝ
يف َؿطٚع ايٓٗهٚ ، ١ايسةيٝف خني زٚا٥ط اهل( ١ٜٛاهل ١ٜٛايٛطٓ _١ٝاهل ١ٜٛايس _١ٜٝٓاهل١ٜٛ
ايكٚ ،)١َٝٛضيع ؾعاض َكط يًُكطٜني ٚ ،ايس ٜٔهلل ٚايٛطٔ يًػُٝعٚ .جؾداط قا٫ٚص
املػسؿطقني ايػٝاغٝني ٱؾعاٍ ْريإ ايفسٓ ١ايطا٥ف ١ٝيف ايطكاي ١املكطٚ ،١ٜاؿًٛٝي ١خني
ر ٠٬ايفهط ايؿٝعٚ ،ٞايٓععاص اؾامَ ١طٌ (ايداخ _ ١ٝايدٗا _١ٝ٥ايكسٜاْٚ )١ٝايسغًغٌ
يف خٓ ١ٝاملؿطٚع اٱق٬ؾ.ٞ
ٜ ٫ٚعين شيو جْهاض زٚض امل٪ضطاص ا٭غٓد ١ٝيف خٓا ٤خطار ايسػسٜس يف َكط ٚخٓ١ٝ
َؿطٚع ١اؿهاض ٟخٌ ايصْ ٟطٜس زٛنٝؿ٘ يف ٖصا ايػٝام بٕ املفهط ٜٔاملكطٜني مل
ٜٓسؿًٛا خطاخاص ا٭رٝاض ٚمل ٜكًسٚا َؿطٚعاص ا٭غاْذ خٌ اخسهعٛا املعاضف ايعًُ١ٝ
ٚاملٓاٖؼ اؿسٜطٚ ١ا٭غايٝذ املسطٛض َٔ ٠غٌ ايطكاياص اييت ازكًٛا خٗا غٛا ٤عٔ ططٜل
ؾطن ١ايسػاض ٠ب ٚايدعطاص ايعًُ ١ٝب ٚؾطن ١ايرتمج.١
ضِ اعًُٛا يٗٝا ايٓكس ٚ ٚظفٛا ايٓايع َٓٗا ـسَ٘ َؿطٚعِٗ اؿهاض ٟخعس قدغس٘
خايكدغ ١املكط ١ٜب ٟبٕ قاز ٠ايفهط املكط ٟقس اغسطاعٛا َٓص ايدساٚ ١ٜنع ا٭غؼ
ٚاـطٛط ايطٝ٥ػ ١ـطاخِٗ َٚؿطٚعِٗ ٜٚ ،دسٚا شيو غًٝاً يف ضخطِٗ خني ايٓعط ٚايعٌُ
ٚ ،يكًِٗ خني ايطاخش ٚاملسغري ٚ ،ػٓدِٗ ايكساّ َع ايػًطاص املٗ ١ُٓٝعً ٢قٓاع١
ايكطاض ٚايعٌُ عً ٢زٛغٗٗٝا ـسََ ١ؿطٚعِٗ ٚ ،زكسميِٗ ؼسٜس ايغاٜاص عً ٢ايدؿظ
عٔ ايٛغاٚ ، ٌ٥اْسداخِٗ َٓاٖؼ ايسطدٝل  ،شيو يه ً٬عٔ خطاعسِٗ يف قٝار ١يغ١
اـطار َٛٚنٛعٝسِٗ ٚٚاقعٝسِٗ يف َٓاقؿ ١ايكهاٜا ٚايسغًذ عً ٢املؿه٬ص.
نُا  ٫ميهٓٓا بٜها ػاٌٖ ايسٚض ايص ٟيعدس٘ اـرباص ايٛايس ٠جىل َكط زًو
اييت ٚظفٗا قُس عً ٢ـسََ ١ؿطٚع ١اؿهاضَ( ٟطٌ ا٭ضَٔ _ ايػاْػُْٝٛٝني
_اٜ٫طايٝني _ ايفطْػٝني) ايص ٜٔاغسعإ خِٗ يف زؿٝٝس املساضؽ ايعػهطٚ ١ٜاملطاخع
ٚايسدطٝط يٲق٬ح ايعضاعٚ ٞزةغٝؼ اؿٝا ٠ايعًُ ١ٝيف َكط ٚ ،نصا املٗاغطٜٔ
ا يؿٛاّ ،ايص ٜٔؾغًٛا ايٛظا٥ف اٱزاض ١ٜيف َععِ ايسٚا ، ٜٔٚظاْذ ايطًٝع ١ا٭ٚئَ ٞ
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املطكفني املكطٜني ايص ٜٔزسًُصٚا عًٜ ٢س ضياع ١ايطٗطاٚ ٟٚعًَ ٢داضى يف ايٓكف
ايطاْ َٔ ٞايكطٕ ايساغع عؿطٚ ،لؿٛا يف بضطا ٤اؿٝا ٠ايطكاي ١ٝاملكط ١ٜخسؿٝٝسِٖ
املػاضح ٚجْؿا ٤ايكؿف ايسٜٓ ٛط ١ٜاييت يعدش زٚضاً خاضظاً يف زطخٚ ١ٝجٜكاظ ايطب ٟايعاّ
املكط.ٟ
ْٚعسكس بٕ نساخاص أمين الخولي ۹۱11 - ۹۸۱8وعبد المتعال الصعيدي
عٔ ايسػسٜس ٚاجملسز ٜٔيف اٱغ٪َٚ ّ٬يفاص ٚؼكٝكاص _ ؾٝذ احملًًني يًفهط
اٱغ َٞ٬اؿسٜظ ٚاملعاقط محمد عمارة _ قس عربص بقسم ايسعدري عٔ طدٝع١
اـطار املكطَٚ ٟؿطٚع ١اؿهاضٜٚ ، ٟدسٚا شيو يف قطا ٠٤ا٭خري املسةْ ١ٝيسع٠ٛ
ؾػٔ ايعطاض ٫خسهاع املعاضف ايغطخٚ ١ٝايهؿف عٔ َا خٗا َٔ َٓايع ْٚكس املٛضٚع
يسدًٝك٘ َٔ َعٛقاص ايسكسّ ٚيسح خار ا٫غسٗاز ٚاغسٓفاض طاقاص ا٭ْا يسػسٝكغ َٔ
ضدازٗا ٚؼ ٞفسٖا ايسًٝس ٚ ،90ؼً٬ٝز٘ ايٓكس ١ٜـطار ايطٗطاٚ ٟٚقاغِ بَني
ٚ 98قُس عدس ٙايص ٟاْطًل َٔ ايسع ٠ٛايؿطع ١ٝيًسػسٜس ٚيسح خار ا٫غسٗاز َكساقاً
يكٛي ١قً ٞاهلل عًٚ ٘ٝغًِ " بٕ اهلل ٜدعظ هلص ٙا٭َ، ١عً ٢ضبؽ نٌ َا ١٥غٓ٘ َٔ
جيسز هلا زٜٗٓا  ،"18يسدًٝل ايفهط ايسٜين ايػا٥س يف ا٭َ َٔ ١ايدسع ٚاـطاياص
ٚاؾُٛز ٚايسكًٝس ٚايسعكذ ،مبٓٗؼ قٜ ِٜٛعكِ بقؿاخ٘ َٔ زدسٜس ايطاخش ب ٚايسكًٝس
ا٭عُ ٢يًفهط ايٛايس ٚشيو ٭ٕ ايسػسٜس ٜ ٫عين ايسغٝري ب ٚايسؿسٜظ ب ٚايسطٜٛط يؿػذ
 ،خٌ ْٖ ٛكس زقٝل يًٛقٛف عً ٢ايطاخش ايكؿٝح ايص ٫ ٟميهٔ زدس ًٜ٘ب ٚزغٝري ، ٙضِ
ؼسٜس املسغ ري املطاز ؼسٜط٘ مبا ٜ ٫سعاضض َع غٖٛط ايطاخش ٚ ،حيكل املكًؿٚ ١جيًذ
املٓفع.11 ١
ٚقس ؾطم محمد عمارة عً ٢زكس ِٜزكَٛ ِٝٝنٛع ٞ٭ضط اؿًُ ١ايفطْػ ١ٝعً٢
ايطع ٌٝا٭ َٔ ٍٚقاز ٠ايٝكع ١املكطٚ ١ٜخني بٕ جقداٍ ضياع ١ايطٗطاٚ ٟٚعًَ ٢داضى
ٚقاغِ بَني عً ٢ايُٓٛشؽ ا٭ٚضٚخ ٞمل ٜهٔ زكًٝس ايعُٝإ ب ٚضرد ١يف زغطٜذ ايطكاي١
املكط ، ١ٜخٌ ٖ ٛضز يعٌ َداؾط عً ٢مجٛز املٓاخط ايعًُ ١ٝايس ١ٜٝٓاملسُطً ١يف ا٭ظٖط
ٚضرد َِٗٓ ١يف شاص ايٛقش خايسعطف عً ٢ايعٛاٌَ اييت بزص جىل زكسّ ايغطر .19
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ٚقس غاض قُس عُاض ٙعًْٗ ٢ؼ بَني اـٛيٞ

11

ٚعدس املسعاٍ ايكعٝسٟ

14

يف

ؼسٜس ٙملفٗ ّٛايسػسٜس ايصٜ ٫ ٟعين ايكطٝعَ ١ع املؿدكاص املٛضٚض ١اييت زطدش بقاي١
اهلٚ ١ٜٛمتٝع ايػُاصٜٓ ٫ٚ ،اقض ا٭قٛي ١ٝاٱغ ١َٝ٬خاملعٓ ٢ايكؿٝحٚ ،شيو ٭ْٗا ٫
زعاز ٟايعكٌ ٚايطبٚ ٟايسة ٫ٚ ٌٜٚايعًِ  ٫ٚتيٝاص ايسكسّ ،نُا بْ٘ ٜٓ ٫اقض ايعًُاْ ١ٝيف
َع ٓاٖا ا٫قط٬ؾ ٞب ٟايػًط ١املٓهط ٠ا٭نًريٚؽ ٚشيو ٭ٕ اٱغ ّ٬يٝؼ ي٘ نٗٓ١
ب ٚغسْ َٔ ١غٜٗ ٫ٚ ، ١عاز ٟاملسْ َٔ ١ٝغٗ ١تخط.18 ٟ
ٚقس شٖذ جىل َطٌ شيو يوسف القرضاوي يف زعطٜف ١يًسػسٜس خةْ٘ ْكٝض
ايسدسٜس ٚايسؿسز يف زكسٜؼ املٛضٚع ٚاملةيٛف  ،يٜٗ ٫ ٛعين ايسدًل َٔ ايكس ، ِٜبٚ
قاٚيٖ ١سَ٘ ٚ ،جمنا ا٫ؾسفاظ خ٘ ٚ ،زطََ ِٝا خًٚ ،َ٘ٓ ٞجزخاٍ ايسؿػٓٝاص عً٘ٝ
ٚيٖ ٫ٛصا َا مس ٞػسٜس ا؛ ٭ٕ ايسػسٜس جمنا ٜه ٕٛيؿ ٤ٞقس ،ِٜيايسػسٜس ٜكسهٞ
مجً ١بَٛض" ا٫ؾسفاظ ظٖٛط ايكسٚ ،ِٜجخطاظ طاخع٘ ٚخكا٥ك٘_ زطََ ِٝا خًٞ
َٓ٘ٚ،زكَ ١ٜٛا نعف َٔ بضناْ٘_ جزخاٍ ؼػٓٝاص عً ٫ ٘ٝزغري َٔ قفس٘٫ٚ ،
زدسٍ َٔ طدٝعس٘ .11
بنف جىل شيو نً٘ بٕ خطار ايسػسٜس املكط ٟناْش ي٘ مساص متٝع ٙعٔ غٌ
اؿطناص اٱق٬ؾٚ ١ٝايطٛضاص ايٓٗه ١ٜٛاملعاقط ٠ي٘ ٜٚ ،دسٚا شيو يف زع ًٜ٘ٛعً٢
غٝاغ ١ايسطٜٛط ٚايسغٝري ٚايسؿسٜظ ايسسضجي ٞيف ؾس ٢املٝازٚ ، ٜٔا٫خسعاز عٔ ايسؿ٫ٛص
ايفػاٚ ١ٝ٥ايطٛضاص ايطازٜهاي ١ٝنُا نإ اؿاٍ يف اؿطن ١ايٖٛاخ _ "1844" ١ٝاييت
عٓٝش خسػسٜس ايفهط ايسٜين ٚؽًٝل ايطٛاخش ايعكس َٔ ١ٜايدسع ٚاـطاياص _ ؾةٕ
ؾطن ١ايكٓعاْٚ 1888 ٞايؿٛناْ " 1888" ٞيف ايٚ ،ُٔٝايسع ٠ٛايػٓٛغ 1018 ١ٝيف
يٝدٝا اييت اقطدغ ش خاملػؿ ١ايكٛي ١ٝاٱق٬ؾ ١ٝيف املغطر ايعطخٚ _ ٞؾطن ١بخٞ
ايطٓا ٤ؾٗار ايس ٜٔقُٛز ا٭يٛغ "1088 "ٞيف ايعطام ٚ .18اـطار اٱق٬ؾ ٞايرتنٞ
املسػِ خاملػؿ ١ايغطخ ١ٝيف اؾُع ١ٝايسٛضاْٚ ،١ٝؾعر ا٫ؼاز ٚايرتقٚ."1018" ٞاؿطن١
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املٗس ١ٜيف ايػٛزإ" ٖٞٚ _ "1001ؾطن ١ز ١ٜٝٓقٛي ١ٝغٝاغٚ ١ٝناْش زطَ ٞجىل بقاَ١
عساي ١اغسُاع ١ٝعٔ ططٜل اؾٗاز املػًح نس ا٫غسدساز ايعطُاْٚ ٞا٫ؾس ٍ٬ا٫لًٝع_ٟ
ٚاؿطناص اٱق٬ؾ ١ٝيف اهلٓس عًُاْ ١ٝناْش ب ٚقٛي ١ٝب ٚغٗاز ١ٜضازٜهاي، ١ٝ
يػًٗا ميهٔ ٚقف ١خايطاخع اٱق٬ؾ ٞايسٜين املٛغ٘ يف ايسػسٜس ٚايسطٜٛط ٚايسؿسٜظ
يف ؾني نإ خطار ايسػسٜس املكط ٟبخعس َا ٜه ٕٛعٔ ايكٛيد ١ا٭ٜسيٛغ.١ٝ
شيو يه ً٬عٔ متٝع ٙخايسٓٛع يف ايط َٔ ٣٩غٗٚ ، ١خً َٔ ٙٛايسعكذ املصٖيب
ٚايعطق َٔ ٞغٗ ١ضاْٚ ، ١ٝزٛاقٌ ضٚاز ٙيف َٓٗػ ١ٝايسطدٝل ٚاؿطم عً ٢ايكاحل ايعاّ
ٚا٫عسُاز عً ٢ايصاص املدسع ١يف ايٓكس ٚايسكٚ ِٜٛاْ٫سكاٚ ، ٤شيو يف ايفرت ٠املُسسَٔ ٠
 َٔ ّ 1818 :1018غٗ ١ضايط ،١يكس بْطًل خطار ايسػسٜس يف َكط َٔ ٚع ٞقاز٠
ايفهط اٱغ َٞ٬املكط ٟخايٛاقع املعٝـ _ نُا بؾطْا _  َٔٚضِ نإ يعاَاً عًِٗٝ
اٱغاخ ١عٔ ايػ٪اٍ املططٚح ملاشا ؽًفٓا ٚزكسّ رريْا؟.
يايسػسٜس عٓ س ا٫ػاٖاص احملايع ١اؾاَس ٠اييت زطًل عً ٢خطاخٗا السلفية
المعاصرة حيٌُ ز٫٫ص خاق ١يٛغٗسٗا اٱق٬ؾ ١ٝيٗ ٛعٓسِٖ "ؾطاغ ١ايس ٜٔخٓفٞ
نٌ زخ ٌٝميؼ بقٛي٘ ب ٚيطٚع٘ خايسدسٜسٚ ،ايسة ٌٜٚايفاغس ٚ ،اْ٫سؿاٍ ايداطٌ
 َٔٚضِ ٜعسرب ٕٚب ٟقاٚي ١يًسٛيٝل خني املٓكٚ ٍٛاملعكٚ ٍٛايطاخش ٚاملسغري ٚا٭قٌٝ
ٚاملػسؿسع نطر َٔ ايدسع ٚاـطٚؽ عٔ بقٌ ايؿطع ايص ٫ ٟحيساؽ جىل تيٝاص ا٭رٝاض
يًسطدٝل ٚجق٬ح ايٛاقع يف نٌ ظَإ َٚهإ .يف ٞجزداع ايػًف ٖسا ١ٜيًدًف ٚجق٬ح
َا يػس ،يا٫غسٗاز ايكؿٝح ٖ ٛايص ٫ ٟخيايف اٱمجاع ٚج ٫بقدح جناي ١خسع،١ٝبٕ
ايسطٜ ٛط ايؿطع ٖٛ ٞايصٜ ٟططب عً ٢اٱعطاض ٚايٛغا ٌ٥ز ٕٚاملػاؽ خةقٌ ايسَ، ٜٔطٌ
زطٜٛط بغًٛر ايسعٚ ٠ٛيغ ١اـطار يؿػذ ٚ ،بٕ اخسهاع املعاضف ايغطخَ ١ٝطٖ ٕٛخكسض٠
املػًُني عً ٢بغًُسٗا ب ٟجخهاعٗا يًطٛاخش ايؿطعٚ ١ٝغٓ ١ايػًف بَا ز ٕٚشيو يٝعس
زغطٜذ ٚزدسٜس يًسٚ.10 ٜٔا٭ؾٝا ٖٛ ٤خعظ َا نإ عً ٘ٝايػًف ٚرطغ٘ ضاْ ١ٝيف ضكاي١
ايعكط .18
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بَا ايسػسٜس عٓس املفهط ٜٔاملكطٜني يهإ ٜعين املعؽ خني ا٭قايٚ ١املعاقط،٠
ؾفاظاً عً ٢ايطاخش َٔ ايعكٝسٚ ٠اْ٫فساح عً ٢نٌ ايطكاياص ْ٫سكا ٤ايٓايع َٔ املسغرياص،
ٚنإ ا٫غسٗاز عٓسِٖ ٜع ٍٛعً ٢ايعكٌ ٚيِٗ َكاقس ايؿطع ٚايفكٌ ايساّ خني بقٌ
ايسٚ ٜٔاغسٗازاص ايفكٗاٚ ٤ايعًُا ٤ايػاخكني ٚجمجاعِٗ.

وسوف نحاول في السطور التالية إثبات ما تقدم وذلك
بتوضيح مفهوم التجديد في كتابات رواده ومناهجهم في
مناقشة أهم القضايا التي تناولوها

ثانيا :مفهوم التجديد في خطابات رواده-:
يك س ٚضز َكطًح ايسػسٜس يف نساخاص املفهط ٜٔاملكطٜني احملسضني خس٫٫ص
يغ ١ٜٛعسٜسَٗٓ ٠ا "اٱق٬ح _ ايٓٗه _١ايٝكع _١اٱؾٝا _٤ايدعظ_ ايكؿ _٠ٛا٫غسٗاز"
ٚقس قاؾذ ٖص ٙايس٫٫ص ايهطري َٔ املعاْ ٞاييت ؾسزص ٚغٗ ١بقؿار اـطاخاص
ْٛٚاظعِٗ .48
ٚقس اغسدسّ ايهسار يف ايكطٕ ايسا غع عؿط َكطًح ايسػسٜس خس٫يس ١ايًغ ١ٜٛبٟ
بق٬ح ايؿ ٤ٞخايكسض ايصٜ ٟعٝس ٙجىل قٛضز٘ ا٭ٚىل قدٌ جقاخس٘ خايدًٚ ٢ايعطذ ،
ٚجيعً٘ يف ايٛقش شاز٘ َُ٥٬اً يًٛاقع املعٝـ ٚضكاي ١ايعكط ٜٚ،فطم ؾػٔ ايعطاض خني
ايسػسٜس ٚايسكًٝس ،يايسػسٜس عٓس ٙعٌُ عكً ٞميهٔ قاؾد٘ َٔ ْكس املٛنٛع املطاز
ػسٜس ٙيٝكف عً ٢قؿٝؿ٘ ٚضٛاخس٘ ٜٚػسدعس ايفاغس َٔ عٛاضن٘ ٜٚػسؿسع عٛناً
عٓٗا َا ٜسَ ّ٤٬ع ا٭قٌ ٜٚكدح ْايعاً َُ٥٬اً يًعكط ،بَا ايسكًٝس يٗ ٛاملػاٜط ٠يًغري
يؿػذ ،ز ٕٚيؿل ب ٚؼً ٌٝب ٚاٱزٝإ خسي ٌٝب ٚؾػ ١زربض جزداع٘ ٚاقسفاٜ ٫ٚ ،ٙ٤فطم
ايعطاض خني زكً ٝس املٛضٚع ٚزكًٝس املػسؿسع  ،يهُٖ٬ا َصَ ،ّٛيًٝؼ نٌ املٛضٚع
ْايع ٚيٝؼ نٌ املػسؿسع ناض  َٔٚ ،ضِ ٜٓدغ ٞعً ٢اجملسز ا٫غسٗاز يف يؿل ٖصا
ٚشاى .41
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ٚجىل َطٌ شيو شٖذ الطهطاوي يػُع خني ايسػسٜس ٚا٫غسٗاز ،ياجملسٗس عٓسٙ
ٖ ٛاحملهِ عكً ١يًٛقٛف عً ٢ؾهِ ب ٚضب ٟيف َػةي ١اؾسُاي ١ٝب ٚظٓ ١ٝايس٫ي،١
ٜٚكاخٌ ايطٗطا ٟٚخني املكًس ٚاجملسٗس ٜٚط ٣بٕ ا٭خري  ٫خيطؽ عٔ ايؿطع يف اغسٗازٙ
املغاٜط يطب ٟايػًفٜٚ ،ػسٓس يف شيو عً ٢اٯضا ٤اؾسٜس ٠اييت اغسؿسضٗا ايعًُا٤
ٚناْش َغاٜط ٙٯضا ٤ايكؿاخٚ ١ايساخعنيٚ ،اجملسٗس اجملسز _ عٓس ٖٛ _ ٙامل٪قٌ يًكٛاعس
ٚاؾاَع يٮزيٚ ١املكطض يًرباٖني ٚاملٛنح يًُكاقسٚ ،عً ٫ ٘ٝخيً ٛعكط َٔ ايعكٛض َٔ
اجملسٗس ٜٔايص ٜٔجيسز ٕٚايسٜٚ ،ٜٔفطم ايطٗطا ٟٚخني اجملسز ٚاملػسؿسع  ،يا٭ٍٚ
حيايغ عً ٢ا٭قٚ ٍٛحيٗٝاٚ ،ايطاْٜ ٫ ٞعدة خاملٛضٚع يغاٜس٘ ايسغٝري زدعاً ٫غسؿػإ
عكًٚ ،١عً٪ٜ ٘ٝنس ايط ٗطا ٟٚبٕ اجملسٗس اجملسز  ٫حيٌ ؾطاَاً ب ٚحيطّ ؾ ً٫٬ؾس ٢يٛ
نإ ؾانِ ب ٚغًطإ" بٚي ٞا٭َط"ٚ ،جيٛظ ي٘ ا٫غسٗاز يف املهطٚ ٙٚاملداح يؿػذ
زدعاً يكاعس" ٠زض ٤املفاغس ٚغًذ املكاحل" ،يحٕ بقار يً٘ بغطإ ٚجٕ اخطة يً٘ بغط،
نُا بنس ايطٗطا ٟٚعً ٢نطٚض ٠اؾُع خني ايعكٌ  ٚايٓكٌ ٚايعًِ  ٚايؿطع ٚايٓعط
ٚايعٌُ يف ايسػسٜس .49
ٚقس قاض عًْ ٢فؼ املٓؿ ٢ا٭غساش ا٭َاّ محمد عبده ٜٚدسٚا شيو يف ؾسٜط٘
عٔ ؾطٚط ا٫غسٗاز جش بنس عً ٢بٕ اـطة يف ا٫غسٗاز  ٫خيطؽ قاؾد٘ َٔ ظَط٠
املَٓ٪نيٜٚ ،طغع شيو ؿػٔ َككس ٙيف ايسة" ٌٜٚئُ املعً ّٛبٕ َٔ غًو ططٜل ا٫غسٗاز
ٚمل ٜع ٍٛعً ٢ايسكًٝس يف ا٫عسكاز ٚمل ؼػذ عكُس٘ يَٗ ٛعطض يًدطة ٚيهٔ خطٙٛ٦
عٓس اهلل ٚاقع َٛقع ايكد ، ٍٛؾٝظ ناْش راٜس٘ َٔ غريَٚ ٙككس َٔ ٙمتؿٝل ْعطٙ
بٕ ٜكٌ جىل اؿل ٜٚسضى َػسكط ايٝكني"  " 41ايكطتٕ  ٫خس بٕ ٪ٜخص َٔ بقطر ٚغ، ٖ٘ٛ
ٚجٜاى ٚايسعُل يف ايسة ٌٜٚايص ٟجيط جىل ايدعس عٔ َعاْ ٘ٝايكؿٝؿ "، "١يِٗ نسار اهلل
ٜةز ٞمبعطي ١شٚم ايًغ.44 "١
ٚميهٓٓا زًدٝل َفٗ ّٛايسػسٜس عٓس ٙيف َدسٝ٥ني بغاغٝني قس ٚنعُٗا ملٓٗػ٘
يف اٱق٬ح  ،فأولهما  - :ؼطٜط ايعكٌ َٔ قٝس ايسكًٝسٚ ،زٓك ١ٝا٭شٖإ َٔ ايفهط
املٛضٚع ايص ٫ ٟبغاؽ ي٘ يف ا٭ ق ٍٛايؿطعٖٚ ١ٝصا ئ ٜسةز ٢ج ٫خايرتخ ١ٝايكؿٝؿ١
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مبٓة ٣عٔ ايسعكذ ٚايعٛا٥س ايػٚ ، ١٦ٝاؿظ عً ٢طًذ ايعًِٚ ،زطرٝذ ايكًٛر يف
بضنا ٤اـايل ٚزطٖٝدٗا مما ٜغهد٘  َٔٚ ، 48بقٛاي٘ "بٕ بِٖ َا جيذ ايسكطٜح خ٘ خٝإ َا
اْسؿط خني ايعاَ ١مما حيػد ْ٘ٛزٜٓاً ٖٛٚ ،عٓس اهلل يٝؼ خس.41 "ٜٔ
وثانيهما  -:ايطغٛع خايس ٜٔجىل ْكاٚ ٙ٤غصاغس٘ ا٭ٚي _ ٞب ٟقدٌ ايفنت ٚظٗٛض
ايدسع ٚاْكػاّ ا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬جىل ؾٝع ٚبؾعار_ ٚشيو ٫غسٓداط ا٭ؾهاّ َٔ ايكطتٕ
ٚقؿٝح ايػٓ ،١يسٝػري عٌُ اجملسٗس ٜٔيًٛقٛف عًَ ٢كاقس ايؿطع.
ٚعًٜ ٘ٝكدح ايسػسٜس ٖ ٛايعٌُ عً ٢جظايَ ١ا ططب عً ٢ا٭قٚ ٍٛايهًٝاص
ٚايكػُاص ا٭غاغ ١ٝيف ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬مما ٜسعاضض َع ضٚؾٗا َٚكاقسٖا يًهؿف
عٔ ْكاٖ ٤ص ٙا٭قٚ ٍٛجعاززٗا خايسعكٌ ٚا٫غسٗاز يسفعٌ يعًٗا يف َػسؿسضاص ا٭َٛض،
َٚا غس ٜٚػسػس يف ٚاقع اؿٝا . ٠يف ٘ٝعٛز ٠ؿكٝك ١ايصاص ٚاغسًٗاّ يعٛاٌَ ايطداص
ٚقػ ُازَ٘ ،ع جناياص ؾسٜط ١زعُس جىل زطٜٛط َهُ ٕٛاـطار اٱغ َٞ٬يف جطاض
ا٭قٚ ٍٛايطٛاخش ،عٝظ ٜسِ يًؿهاض ٠شيو ا٫زػام ايص ٟجيعٌ ؾانطٖا اَ٫سساز
املٓعٛض يًكػُاص ا٭قًٚ ١ٝايطٛاخش اؾٖٛط ١ٜيف خٓاٗ٥ا ايسًٝس .48
يايسكًٝس عٓس محمد عبده َٚسضغس٘ نطخاً َٔ ا٫غرتقام  ،غٛا ٤ايسكًٝس
يًكسَا ٤ب ٚيٮرٝاض احملسضني ،يكس ؾطض اٱغَ ّ٬عسٓك َٔ ٘ٝزًو ايسدع ١ٝاؾاًٖ ١٭ْٗا
بزا ٠امطاط ٚجزداع َٔ رري ض ٫ٚ ١ٜ٩يِٗ ٚ ،ي ٘ٝجخطاٍ يٛظٝف ١ايعكٌ ،نُا بنس ضٚاز
ٖص ٙاملسضغ ١عً ٢بٕ زض ٤اـ٬ف املس ِٖٛخني ايعكٌ ٚايٓكٌٚ ،ايسٚ ٜٔايعًَِ ،طٖٕٛ
خكسض ٠اجمل سز ٜٔعً ٢زك ِٜٛايفهط ايسٜين ايػا٥س ٚشيو عٔ ططٜل جق٬ح ايسعً ِٝيف
املساضؽ ا٭ٚيٚ ١ٝا٭ظٖط خعس ؼسٜظ َٓاٖػ٘ خاٱناي ١جىل اغسؿساع َساضؽ عاي١ٝ
ػُع خطافٗا خني ايعً ّٛايًغٚ ١ٜٛايؿطعٚ ١ٝايٓعطٚ ١ٜايسطدٝك.40 ١ٝ
ٜٚعطف قُس ضؾٝس ضنا ايسػسٜس عٓس قُس عدسَٚ ٙسضغس٘ خةْ٘ - :اؾُع خني
ايسػسٜس ايسٜين ٚايسْ ٟٛٝخايٓعط ٚايعٌُ "خطار َٚؿطٚع " .48
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ٚقس عربص نساخاص قاسم أمين عٔ تيٝاص ايسػسٜس ٚغٖٛط اـطار اٱق٬ؾ،ٞ
عٔ ايفاضم خني زكًٝس اؾاَسٚ ٜٔػسٜس اجملسٗس ،ٜٔيايػري عً ٢غٓٔ ايكسَا ٤يف
عٛا٥سِٖ ٚبيهاضِٖ ٚيساٚاِٖ يٝؼ َٔ غٓ ١ايػًف ايكاحل ٚ ،شيو ٭ٕ قؿاخ ١ايٓيب
قس ٚقفٛا عً ٢بقٌ ايؿطع ٚبؾهاَ٘ ايهًٚ ،١ٝاغسٛعدٛا َكاقس ،ٙيسُهٓٛا َٔ
ا٫غسٗاز يف ايفطٚع ٚاؾعٝ٥اص اييت زع ِٗٓٝعً ٢زسخري ؾ ٕٛ٦زْٝاِٖ ٚعكطِٖ ا٭َط
ايصٜ ٟػكط َع٘ ظعِ اؾاَس ٜٔعً ٢ايكس ِٜخةِْٗ محً ١ضا ١ٜايػًف  ،خٌ ا٭قٛر
ايك ٍٛخةٕ اجملسز  ٜٔاجملسٗس ٜٔخري ممطٌ يًػًف ايكاحل َٔ عًُا ٤اٱغ َٔٚ ،ّ٬بقٛاي٘
يف شيو" بٕ ايكٛاعس ايهً ١ٝاييت ؼسز بعُايٓا عسٚز جيذ اْ٫سٗا ٤جيٗٝا عً ٢ؾػذ َا
ٚضز يف ايهسار ٚايػٓ ١ايكؿٝؿ ١يٗ ٞاييت  ٫زكدٌ ايسغٝري ٚايسدس ،ٌٜبَا ا٭ؾهاّ
املدٓ ١ٝعًَ ٢ا جيط َٔ ٟايعٛا٥س ٚاملعاَ٬ص يٗ ٞقاخً ١ايسغٝري عً ٢ؾػذ ا٭ؾٛاٍ
ٚا٭ظَإٚ ،نٌ َا زطًد٘ ايؿطٜع ١يٗٝا ٖٛ،ب ٫خيٌ ٖصا ايسغٝري خةقٌ َٔ بقٛهلا
ايعاَ"١

88

ٚ،خيًل قاغِ بَني جىل بٕ غٖٛط اٱغ ّ٬حيٌُ نٌ املكَٛاص اييت زًٖ٘٪

يًعامل ،١ٝب ٟؿهِ ايعامل يف ؾس ٢املٝازٚ ٜٔنٌ ايعكٛض ،رري بٕ اؾُٛز ايصٜ ٟكٝذ
َعسٓك َٔ ٘ٝؾني جىل تخط ٖ ٛايصٜ ٟعٛم شيو ٜٚ ،كٛض اٱغ ّ٬يف ع ٕٛٝا٭رٝاض عً٢
قٛضَ ٠دسي ١يطدٝعس٘ اييت ؼؼ عً ٢ا٫غسٓاضٚ ٠ايسػسٜس ٚاٱق٬حٜٛٚ ،نح قاغِ بَني
بٕ احملايع ١عً ٢ا٭ق ٍٛاٱغ ١َٝ٬يف املؿطٚع اؿهاض ٟاؿسٜظ  ٫زعين بخسا
ايسُػو خػٓٔ ايكسَا ٤يف ايعكٛض اٱغ ١َٝ٬املان ،١ٝيٓعُِٗ ايػٝاغٚ ١ٝعٛا٥سِٖ
ا٫غسُاعٚ ١ٝاغسٗازازِٗ ايفكٗٚ، ١ٝيٓٚ ِْٗٛعً َِٗٛنًٗا خانع ١يًٓكس ٚاْ٫سكا٤
ٚا٫غسدعاز ٚايسغٝري ٚايسؿسٜظ ٚ،شيو زدعا يًٛاقع املعٝـ يف نٌ عكط .81
ٚاْسٗ ٢قاز ٠ايفهط املكط ٟيف ايكطٕ ايساغع عؿط جىل بٕ ايسػسٜس ٖ ٛايكسض٠
عً ٢اْ٫سكاٚ ٤ايسك ،ِٜٛياجملسز ٖ ٛاملكًح ايٛاعٚ ،ٞاؿه ِٝايفطٔٚ ،اجملاٖس ايصٟ
ٜ ٫هٌ عٔ يو ايكٛٝز املعطً ١يٮيهاض اؿط ٠اييت زػعْ٫ ٢سكا ٤ايٓايع ٚاملعني عً٢
ْٗٛض فسُع٘ ٚزكسَ٘ ،نُا ضيض ايعطاض َٚسضغس٘ ٚقُس عدسٚ ٙزَٝ٬ص ٙضخط
ايسػسٜس خايسدع ٚ ١ٝايفٓا ٤يف اٯخطٚ ،ضبٚا بٕ بخكا ٤اجملسز عً ٢املؿدكاص ٚايطٛاخش اييت
زه ٕٛقًذ اهلٜ ٫ ،١ٜٛعين ايسػً ِٝا٭عُ ٢خكؿسٗا ز ٕٚيؿل ْٚكس يًهؿف عٔ
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غٖٛطٖا ٚؽًٝكٗا مما بعام ياعًٝسٗا  ،نُا ضبٚا بٕ احملسع ايصٜٓ ٟدٗط خايغطٜذ
ٚايعػٝذ يف ضكاي ١ا٭رٝاض ٜٚ ،سعٛا يٓكً٘ ز ٕٚزضؽ ْٚكس يدٓٝس٘ ٚبٚناع٘ ٚخًفٝاز٘
ٚبضاض ٫ _ ٙميهٔ ٚقف ١خاجملسز خٌ ٖ ٛعني املكًس _ يايسكًٝس ٖ ٛايسكًٝس يًعسٝل نإ
ب ٚيًُػسؿسع ايٛايس .89
ٚميهٓٓا بٕ لٌُ َفٗ ّٛايسػسٜس عٓس ممطً ٞا٫ػا ٙاحملايغ املػسٓري يف قٍٛ
قُس ضؾٝس ضنا "مٔ مساؽ جىل ايسػسٜس يرتزك ٞخ٘ َكاؿٓا ا٫قسكازٚ ١ٜايعػهط١ٜ
ٚايػٝاغ ُْٞٓٚ ، ١ٝخ٘ ضطٚازٓا ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ١ٝايسػاضْٚ ،١ٜه ٕٛخ٘ بَ ١ععٜع،٠
ٚزٚي ١قَ ،١ٜٛع ؾفغ َكَٛاص بَسٓا َٔ زٚ ٜٔضكايٚ ١زؿطٜع ٚيغٚ ،١ؾفغ َؿدكازٗا
ايك َٔ ١َٝٛظٚ ٣عازاص ؾػٓٚ ١تزار ،مٔ يف ؾاغ ١جىل ايسػسٜس اؾاَع خني ايططٜف ٚ
ايسًٝس ،جىل فسز ٜٔيف ايعُطإ ،نُؿُس عً ٢ايهدريٚ ،يف ايعًِ ٚاؿهُ ١نػُاٍ
ايس ٜٔا٭يغاْٚ ٞقُس عدس.81 "ٙ
وإذا ما انتقلنا إلى مفهوم التجديد في النصف األول من القرن
العشرين سنجد أن تالميذ محمد عبده من أمثال أحمد لطفي السيد
ومصطفى لطفي المنفلوطي  1:21-1981ومصطف ى المراغي ومصطفى عبد
الرازق قد نجحوا في ترسيخ مفهوم التجديد في الرأي العام التابع وذلك
ال عن المدارس
عن طريق المجالس العلمية والمنابر الثقافية ذلك فض ً
الحديثة.
يصٖذ لطفي السيد جىل بٕ ايسػسٜس  ٫خيًٛا َٔ ايسكًٝس ٚؾسإ خني زكًٝس
اؾاٌٖ ٚزكًٝس ايعامل املُؿل يف ٞا٭ ٍٚزدعٚ ١ٝزٓاظٍ عٔ ايصاص يكاحل ا٭رٝاض،بَا
زكًٝس ايعامل يٝػسٓس عً ٢ايٓكض ٚايفؿل ٚاْ٫سكا ٤ي ٬ميهٓٓا يف ضب ٜ٘بٕ ْ ٫ػري
عً ٢زضر بغ٬يٓا يف ايطاخش َٔ ايعكٝسٚ ٠ا٭ق َٔ ٌٝايكٚ ِٝايٓفٝؼ َٔ اٯزار
ٚايكاحل َٔ ايعٛا٥س ،نُا اْ٘ َٔ اـطة بٕ ْ ٫كًس َا بضدسش ايسػطخ ١ق٬ؾ٘ ْٚفع٘
َٔ املٓاٖؼ ٚايٓعطٜاص ايعًُ ١ٝاؿسٜطٚ ، ١جشا نإ يف ايسكًٝس َػذُّ ملؿدكاص ايصاص
يعًٓٝا بق٬ح شيو خٗهِ ايٛايس َٔ ايكسٚ ِٜاؾسٜس ٚقدغس٘ خايكدغ ١املكط ١ٜاملعرب٠
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عٔ ٖٜٛسٓا ٚ ،زعٌُ عً ٢قها ٤ؾاغٝازٓا ٚزكًح َٔ ؾةْٓا َٔٚ ،بقٛاي٘ يف شيو" ايٛاقع
بٕ ايسكًٝس َعَٓ ٢سفاٚص ا٭قساض  ،يا٫عسساٍ ي ٘ٝيه٫ ١ًٝظَ ١يًطقٚ ،ٞاٱيطاط يف
زٓاٚي٘ نطض ٚغدط ،١ٜناٱيطاط يف رري َٔ ٙاملعاْٚ ،ٞجِْٗ يٝعًَُ ٕٛعٓ ٢ايسكًٝس،
جشا بطًك ٙٛعً ٢غع ٘٥ايطظ ٌٜز ٕٚغع ٘٥ايفانٌ ٖٛٚ ،ايسكًٝس خعس ايسسخط ٚظٗٛض املٓفع١
َٓ٘ ،بٚ ٚغ٘ اؾُاٍ ي .. . ٘ٝبٕ خط ١غًٛى ا٭َ ١زا٥طَ ٠ع َٓفعسٗا ؾٝطُا زاضص" .84
ٚاؾسٜط يف ٖصا ايػٝام زٛنٝح بٕ أحمد لطفي السيد قس غاض عًْٗ ٢ؼ بغساشٙ
قُس عدس ٙيف اعسداض ايس ٜٔاٱغ ٖٛ َٞ٬املكسَ ١ا٭ٚىل اييت جيذ عً ٢اجملسزٜٔ
اْ٫ط٬م َٓٗا يف زعٛزِٗ يٲق٬ح ٚايسكسّ  ،يٗا ٖ٪ٜ ٛنس يف رري َٛنع َٔ نساخس٘
بٕ اٱغ ّ٬يٝؼ طكٛؽ غاَس ٠ب ٚعازاص َٛضٚض ، ١خٌ ٖ ٛزغسٛض ؾٝا ٫، ٠ميهٔ
اـطٚؽ عًَ ٢داز ٘٥٭ٕ يٗٝا ق٬ح ا٭َ، ١رري بْ٘ ٜفطم خني غٖٛط ايسٚ ٜٔبقٍٛ
ايؿطٜع َٔ ١غٗٚ ١ايفهط ايسٜين ٚبضا ٤ايفكٗا َٔ ٤غٗ ١تخطَ ٟدٓٝاً بٕ ايطاخش ٚايكؿٝح
ٚؾس ٖٛ ٙاـًٝل خا ٱزداع ٚايسكًٝس بَا املسغري َٔ ا٭يهاض ٚايعًٚ ّٛاٯضا ٤يػسٜط
خايسطٜٛط ٚايسغٝري ٜٚ ،ك ٍٛيف شيو " بٕ ايكطتٕ ايهط ِٜخٗصا ا٫غِ ايهط ِٜزٓطل
َٜ٬ني ايؿفاٚ ،ٙي٘ زٗسع َٜ٬ني ايكًٛرٖٚ ،ص ٙايؿفاٚ، ٙزًو ايكًٛر زٓطل ٚي٘ زٗسع َٓص
بنطط َٔ ض٬ض ١عؿط قطْا ٖ.صا ايهسار ايهط ِٜايص ٟبؾهُش تٜاز٘ ،ضِ يكًش َٔ
يسٕ ؾه ِٝخدري ،مل زكٌ جيٜ ٘ٝس عسَ ٚكازٌ ،ب ٚقذ غاٌٖ ،خٌ خك ٢خني زي١
املكاؾف طاٖطا ْكٝا ،خط٦ٜا َٔ نٌ اخس٬ف ٚانططار  .يٗ ٛجَاّ املسكني َٚ،ػسٛزع
ايسٚ ،ٜٔجي ٘ٝاملطغع ،جشا اؾسس ا٭َط ٚ ،ععِ اـطذٚ ،غُ٦ش ايٓفٛؽ َٔ ايسددط
ٚايهٜ ٫ٚ ،ٍ ٬عاٍ يؿعاع ْٛضْ ٙفٛش  ،خني زًو اؿػذ اييت بقاَٖٛا ز٫ٚ ،ْ٘ٚخس بٕ
ٜدًغ نٝا ٙ٩خةٜس ٟبْكاضٚ ٙبعني بٚيٝا ٘٥يٗٝسسٚا خ٘ٚ ،حيُسٚا غط . ٙيهٔ جشا رًدش
عً ِٗٝظًِ ايدسع ٚ ،ضإ عً ٢قًٛخِٗ َا نػدٛا َٔ ؼعر ايؿٝع ،يٗ ٤٫٪يف عُ ٢عٔ
ْٛضٚ ،ٙقًٛخِٗ يف بنٓ ١بٕ ٜفكٗ.88 "ٙٛ
ٚقس بخص يطف ٞايػٝس عً ٢بزعٝا ٤ايػًف ١ٝاملسٓطعني يف ايس ٜٔخًطِٗ بَٛض
ايػٝاغ ١خايعكٝس ٠ياغسداؾٛا ْٗذ ضطٚاص َكط خاغِ اؾاَع ١ايعطُاْٚ ،١ٝاغسدساز
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ا٭زطاى خاملكطٜني خاغِ طاعٚ ١ي ٞا٭َط ٚزهفري زعا ٠ايٛطٓ ١ٝاملكط ١ٜخاغِ ايٛؾس٠
اٱغ ١َٝ٬يةٚنح بٕ َداز ٨ايؿطع ١ٝقاَش عً ٢ايعسايٚ ١ا٭ْكاف ٚاؿطٚ ١ٜمل ؼطّ
ؾذ ايٛطٔ ٚا٫عسعاظ خاهل ١ٜٛايكٚ ١َٝٛعً ٘ٝيهٌ َا خايف شيو يٝؼ َٔ بق ٍٛايسٜٔ
ٚاـطٚؽ عًٚ ٘ٝاغذ ياؿل بؾل بٕ ٜسدع  ،بَا اْسؿاٍ ايٓعِ ايػٝاغ ١ٝايغطخ ١ٝاؿسٜط١
ٜ ٫سعاضض َع بقٌ ايؿطع َساّ  ٫حيًٌ ؾطاَا  ٫ٚحيطّ ؾٚ،٫٬بٕ زطدٝل ايؿطٜع١
اٱغ ١َٝ٬يف َٝسإ ا٫غسُاع ٚايػٝاغَ ١طٖ ٕٛخسػسٜس ايفهط اٱغٚ َٞ٬يك٘ اؿسٚز
 ٚاملعاَ٬ص .81
ٜٚكاخٌ المنفلوطي خني زعا ٠ايسغطٜذ ٚط٬ر ايسػسٜس ٜٚ ،كف ايفطٜل ا٭ٍٚ
خاملكًس ٜٔيف اْسؿاهلِ َعاٖط املسْ ١ٝايغطخ ١ٝزَٓ ٕٚاٖػٗا ٚعًَٗٛا ٚ ،زطٚجيِٗ ملصاٖدٗا
يف ايػٝاغٚ ١ايكٚ ١َٝٛايٛطٓ ،١ٝظٓاً َِٓٗ خةٕ زٓاظهلِ عٔ َؿدكازِٗ ٜٖٛٚسِٗ
ٚاضزسا ِٖ٤يداؽ ايغطر غُٝؿٛا غًِٗٗ ًٜٚؿكِٗ خطنار ايسكسّ ٚاملسْٜٚ ،١ٝط ٣بٕ ؾط
ٖٜ ٫ ٤٫٪كٌ خططاً عً ٢ا٭َ ١اٱغ َٔ ١َٝ٬بٚي٦و املسعاٖط ٜٔخايسس ٜٔيٝطًك ٕٛايًؿ٢
ٜٚطقع ٕٛايطٝار ٚميػه ٕٛخاملػاخح ٜٚطًك ٕٛايفساٜٚ ٣ٚهفطٜٚ ٕٚدسع ِٖٚ ، ٕٛاغٌٗ
ايٓاؽ خعً ّٛايؿطع ٚايسفػري ٚايسةٜٚ ٌٜٚطَ ٕٛؾهاض ٠ايغطر خاجملٚ ٕٛايفػٛض ز ٕٚعًُاً
َِٓٗ خةق ٍٛاملسْ ١ٝاؿسٜطٚ ١تزاخٗا ،اعسكازاً َِٓٗ خةٕ ٖ٬نِٗ يف ؾهاض ٠ا٭رٝاض ٚبٕ
خًٛزِٖ يف بؾٝا ٤املٛضٚع عٔ ا٭غساز .88
بَا اجملسز ٕٚيِٗ بْكاض ايفهٜ ٫ ١ًٝفطط ٕٛيف َؿدكازِٗ ٚا٭ق َٔ ٌٝزطاضِٗ
 ٫ٚجيُس ٕٚعً ٢املٛضٚع ٜ ٫ٚفسٓ ٕٛخاملػسؿسع َٔ ؾهاض ٠ايغطر خٌ ٜسدص َٔ ٕٚايٓكس
رطخاْ٫ ٫سدار ايٓايع َٔ ايكسٚ ِٜاؿسٜظ ٜٚكٓع ٕٛخ٘ تيٝاص يًسكسّ ٚايطقٚ ٞايسؿهط
ٜعرب عٔ ٖٜٛسِٗ ٚ ،يف شيو ٜكَ ٫ ": ٍٛاْع َٔ بٕ ٜعطر يٓا املعطخ ٕٛاملفٝس ايٓايع َٔ
َ٪يفاص عًُا ٤ايغطرٚ ،اؾٝس املُسع َٔ بزر نساخِٗ ٚؾعطا ،ِٗ٥عً ٢بٕ ْٓعط جي٘ٝ
ْعط ٠ايداؾظ املٓسكس  ٫ايهعٝف املػسػًِ ،يْ ٬ةخص نٌ قهَ ١ٝػًُْ ٫ٚ ،١ططر
يهٌ َعٓ ٢بزخ ٞططخاً َسسايعاًَ ٫ٚ ،اْع َٔ بٕ ٜٓكٌ جيٓٝا ايٓاقً ٕٛؾ٦ٝا َٔ عازاص
ايغطخٝني َٚكطًؿازِٗ يف َسْٝسِٗ ،عً ٢بٕ ْٓعط جيْ ٘ٝعط َٔ ٜطٜس ايسدػٝط يف ايعًِ
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خؿ ٕٛ٦ايعاملٚ ،ايسٛغع يف ايسػطخٚ ١ا٫خسداض ٫ ،عً ٢بٕ ْسكًسٖا ْٓٚسؿًٗا ْٚسدصٖا
قاعسزٓا يف اغسؿػإ َا ْػسؿػٔ َٔ ؾْٓٚ٪ا ٚ ،اغسٗػإ َا ْػسٗػٔ َٔ عازازٓا".

80

ٚاْسٗ ٢املٓفًٛط ٞجىل بٕ َكطًح ايسػسٜس ئ ٜكٌ جىل راٜس٘ َٔ ايسكٚ ِٜٛايسٛغ٘ٝ
ج ٫خرتخ ١ٝايٓـ ٤عً ٢ايك ِٝاٱغ " ١َٝ٬جٕ بضاز املكًؿ ٕٛ٭ْفػِٗ لاؾاًٚ ،يٲغّ٬
ق٬ؾاً ،يًٝدسٚ٤ا عًُِٗ خسٗصٜذ ايعكا٥س ايسٚ ،١ٜٝٓزطخ ١ٝايٓـ ٤اؿسٜظ زطخ ١ٝجغ١َٝ٬
 ٫زط خَ ١ٝاز ،١ٜب ٟبِْٗ ٜسخً ٕٛجىل اٱق٬ح َٔ خار ايس َٔ ٫ ٜٔخار ايفًػف...١
ٚاٱغٚ ّ٬جٕ نإ ز ٜٔايعكٌ ٚايفططٚ ٠ايسٗصٜذ ٚاٱق٬ح  ،ج ٫بٕ اـطط نٌ اـطط
عً ٢املػًُني بٕ ٜه ٕٛيف ْعطِٖ زاخع يًعكٌٚ ،بٕ ٜه ٕٛايعكٌ ٖ ٛاؿهِ خِٗٓٝ
ٚخ.88 "٘ٓٝ
ٜٓٚعع املٓفًٛط ٞجىل بٕ عٌُ اجملسز يٝؼ خا٭َط ايٝػري يف بَ ١بيف ١اؾُٛز
ٚغهٓش جىل َا اعسازص عً َٔ ٘ٝعٛا٥س َٛضٚض ١يًطاملا ازِٗ اجملسز ٕٚخاملطٚم ٚاٱؿاز
ٚايسػسٜف ٚاـٝاْ ١ؾةٕ نٌ ا٭ْدٝاٚ ٤بقؿار ايطبَ ٟطٌ ايغعايٚ ٞاخٔ ضؾس يػُٝعِٗ
محٌ عً ٢عازك ١ضغاي ١اٱق٬ح ٚبٕ اخسًفش غدًِٗ ٚططا٥كِٗ  ،يططٜل اٱق٬ح
قفٛف خاملداطط ٜ ٫ك ٣ٛعًٗٝا ج ٫بٚيٛا ايععّ َٔ اجملسٗسٚ ٜٔاجملسز ،ٜٔيِٗ َطٌ
املطددني ايصٜ ٫ ٜٔكعسِٖ عٔ عًُِٗ قطار املطن ٞب ٚغدِٗ هلِ .18
نُا بٚنح بْ٘ َٔ اي ِٖٛا٫عسكاز خةٕ ايسػسٜس خهاع ١زؿرت ٣ب ٚيداؽ ٜطزس٣
خٌ ٖ ٛبغؼ َٚكَٛاص ٚتيٝاص ٜهعٗا قاز  ٠ايطب ٟيٝػري ٕٚعًٗٝا يف خطدِٗ ٜٚطدكْٗٛا
يف َؿطٚعازِٗ " بٕ مل زس ٍٛا٭َ ١بق٬ح ؾةْٗا خٓفػٗا  ٫زكًؿٗا بَ٘ بخطَُٗ ٟا
ؾػٓش ْٝسٗا ْٚدٌ َككسٖا ٚ ،ايك٬ح بٕ مل ٜٓدش يف زطخ ١ا٭َْ ١فػٗا ٜٚعٖط يف غٖٛا
ٜٚةزًف َع َعاؽ بيطازٖا ٚطدٝعسِٗ ٜٓ ٫فعٗا  ٫ٚجيس ٟعًٗٝا"

11
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ٜٓٚطًل َكطف ٞاملطار ٞم ٛايسػسٜس َٔ بغف٘ عً ٢ؾاٍ ا٭ظٖطٜني ايصٜٔ
برًكٛا خار ا٫غسٗاز عػ ١اؿفاظ عً ٢ايكس ِٜايصٜ ٫ ٟكًح غٛا ٙيف نٌ ايسضٚر ،
يًغٚ ١عًِ ٚنسذ ٚبضا ٤ايكسَا ٤يف اعسكازِٖ _ ؾةٕ ايطٛاخش ايعكس _١ٜقاؿ ١يهٌ
ظَإ َٚهإ ٜٚ ،ك ٍٛيف شيو  " :جِْٗ اغسهاْٛا يف ايكط ٕٚا٭خري ٠جىل ايطاؾٚ ١ظٓٛا
بٕ َ ٫طُع هلِ يف ا٫غسٗاز يةقفًٛا بخٛاخ٘ ٚضنٛا خايسكًٝس ٚعهفٛا عً ٢نسذ ٜٛ ٫غس
يٗٝا ضٚح ايعًِ ٚاخسعسٚا عٔ ايٓاؽ ٚ ،غًٗٛا ططم ايسفهري اؿسٜظ ٚغًٗٛا َا غس يف
اؿٝا َٔ ٠عًِ َٚا غس يٗٝا َٔ َصاٖذ ٚتضا ٤يةعطض ايٓاؽ عِٓٗ ْٚكُٛا ِٖ عً٢
ايٓاؽ  ،يًِ ٜٛبزٚا ايٛاغذ ايسٜين ايص ٟخككٛا بْفػِٗ ي٘ ٚبقدح اٱغ ّ٬خ ٬محً١
 ٫ٚزعا ٙخاملعٓ ٢ايصٜ ٟسطًد٘ ايس.19 "ٜٔ
ٚقس بغف نصيو عً ٢املسٓهط ٜٔ٭قٛهلِ َٚؿدكازِٗ ٚيغسِٗ ٚضٛاخسِٗ
ايعكس ١ٜعػ ١بٕ ٖص ٙا٭َٛض َٛضٚض ٫ ١جيس ٟجؾٝاٖ٤ا  ٫ٚاحملايع ١عًٗٝا  ،خٌ جيذ
ؾً ٍٛاملسْ ١ٝايغطخ ١ٝعٛناً عٓٗا شيو ٭ْٗا ا٭قًح يعَآْا َٚ ،ؼ نصيو خعض
ايسفاغري ايكطتْ ١ٝاييت زٓعع جىل ضخط املعاضف اؿسٜط ١خايس٫٫ص ايكطتَْ ١ٝدٓٝا بٕ ٖازٝو
املعاضف ٚايعً َٔ ّٛاملسغرياص بَا املعاْ ٞايكطتْ ١ٝيٗ َٔ ٞايطٛاخش اييت  ٫ميهٔ زدسًٜٗا
ب  ٚاؿهِ عًٗٝا خاـطة  ،يايكطتٕ يٝؼ نسار عًِ خٌ زغسٛض ٖساٜٚ ١ٜك ٍٛيف شيو
"خري يٓا بٕ ْفعٌ شيو ْٚسع ايعًُاٜ ٤كطضَ ٕٚعاضيِٗ ٜٚػسسي ٕٛعًٗٝا ٚ ،حيًُْ ٕٛسٝػ١
خط ِٗ٦جشا زغريص َعاضيِٗ ٚبضدش ايعًِ ْكٝهٗاْ ،عِ  ،جٕ يف ايهسار ايهط ِٜتٜاص ٫
زفِٗ ؾل ايفِٗ ج ٫مبعاضف يًهٚ ١ٝطدٝعٚ ، ١ٝيهٔ زًو مل زػل يسكطض زًو املعاضف
ٚجمنا ْعيش يًٗساٚ ١ٜايعرب ٠يًٝؼ ايكطتٕ ايهط ِٜنسار ؾػار ٚيًو ٚطدٝعٚ ١جمنا ٖٛ
نسار ٖساٚ ١ٜزٓع ِٝيع٬ق ١اٱْػإ خطخٚ ١ع٬ق ١بيطاز ايٓاؽ خعهِٗ خدعض"

11

ٚقس غاض عًْٗ ٢ػ٘ أمين الخولي ٚ 14عدس املسعاٍ ايكعٝسٚ18 ٟقُٛز ؾًسٛص
 ،1811- 1081يٛؾس ٚخني َفٗ ّٛايسػسٜس ٚا٫غسٗاز ٚايسطٛض ٚ ،خطضٚا شيو خةٕ
ز٫٫ص ٖص ٙاملكطًؿاص ٚاؾس َٔ ٠ؾٝظ ايغا ١ٜيٗ ٞزػع ٢جىل ايسغٝري ٚايسكِٜٛ
ٚايسؿسٜظ ايصٜ ٫ ٟسعاضض َع ا٭قٚ ٍٛايطٛاخش اييت خٓٝش عًٗٝا ؾهاض ٠املػًُني
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ٚنًٗا ٜٓاٖض اؾُٛز ٚايسدًف ٚايسكًٝس ٚايسدع ١ٝزًو اييت  ٫زٓسؼ غَ ٣ٛػٛر ١ٜٖٛ ٫
هلا ٜ ،ػٌٗ اخرتاقٗا ٚزغطٜدٗاٜٚ ،ك ٍٛأمين الخولي يف شيو " :بٕ ايسػسٜس ايصٜ ٟكطض
ايكسَا ٤بططاز ٙيف ؾٝا ٠ايسٚٚ ،ٜٔقٛع٘ يف نٌ ْكً َٔ ١اْسكا٫ص اؿٝا، ٠اييت متطًٖٛا
خايكطَٚ ٕٚا ١٥ايػٓ ،١جمنا ٖ ٛايسطٛض َث ٖٛٚ ، ٫خٗصا َكسام يًٓاَٛؽ ،ايص ٟؽهع
ي٘ ايهآ٥اص مجٝعاَ ،ازٜٗا َ ٚعٜٓٗٛا"

11

ٜٚطز عدس املسعاٍ ايكعٝسٚ ٟقُٛز ؾًسٛص نٌ بؾهاٍ ايسعكذ املً ٞغٛاَ ٤ع
املغاٜط ٜٔيًُػًُني يف املً ١ب ٚيف املصٖذ  َٔٚ ،ضِ  ٫جيسا ؾطغاً يف ايسع ٠ٛيًسٛيٝل خني
املصاٖذ ٚايفطم اٱغٜٚ ١َٝ٬سضغ ٕٛبضا ِٗ٥اٱق٬ؾ ١ٝيف قٛا ِ٥اجملسز ٜٔيف ايس،ٜٔ
 َٔٚبقٛاٍ ايكعٝس ٟيف شيو  ٫ " :قٌ هلصا ايسعكذ يف خار ايسػسٜس ٚاجملسز،ٜٔ٭ٕ
يهط ٠ايسػسٜس بمس َٔ ٢بٕ ٜٓعط يٗٝا جيٚ ،٘ٝبنرب َٔ بٕ ٜه ٕٛي٘ بزْ ٞبضط يٗٝا،
٭ٕ اجملسز جيذ بٕ ٜسعاىل عً ٢شيو ايسعكذ املُكٛص  ،يٜ ٬كح بٕ ٜه ٕٛملصٖد٘ يف
ايس ٜٔبضط راٜس٘ َٔ ايسػسٜس  ٫ٚيُٝا ٜطَ ٞجي َٔ ١ٝايٓٗٛض خايسٚ " 18 ٜٔقس بناعٛا
خٗص ٙايٓهػ ١ا٭خري ٠ػسٜساً َٔ بِٖ ػسٜساص اٱغ ٖٛٚ ، ّ٬ايسػاَح يف ايطب،ٟ
ٚعسّ اؽاش ٙغددا يف ايعسا ٠ٚعٓس ا٫خس٬ف ،٭ٕ ي ٘ٝايسعٓش ٚاؾُٛزٚ ،يف شيو زهٝع
يًؿكٝكٜ ٫ٚ ،١كٌ املدسًف ٕٛجىل ايكٛار .10
ٜٚهٝف ايكعٝس ٟجٕ اٱغَٓ ّ٬ع َعسٓكَ َٔ ٘ٝعازاص بٌٖ ايهسار  ٚايصَٝني ،
ٚاٱْكام َٔ ؾكٛقِٗ يف خ٬ز املػًُني يًِٗ َا هلِ ٚعًَ ِٗٝا عً ِٗٝيف ؾكٛم املٛاطٓ١
ٚاغسؿٗس يف شيو مبا نإ َٔ بَط خًفا ٤املػًُني يف ايسٚي ١ايعداغ َٔ ١ٝا٫غسعاْ١
خ ايٛٗٝز ٚا٭قداط يف خٓا ٤ايسٚي ١اٱغ ١َٝ٬يف ؾيت َٝاز ٜٔايسػسٜس ٚايسؿسٜظ
ٚاٱق٬ح.
ٜٚعٝذ ايؿٝذ ؾًسٛص عًَٓ ٢هط ٟاؿانُ ١ٝاٱغ ٚ ١َٝ٬غًِٗٗ خس٫يش
املكطًح َدٓٝاً بٕ اٱغ ّ٬زٚ ٜٔزٚي ، ١يايسٚ ٜٔنع ؾطٚط ايعسايٚ ١اٱْكاف ٚاؿسٚز
ٚايعكٛخاصَٚ ،دسب ايؿٛض ٣ايص ٟجيعٌ ايػًط ١يف ٜس ا٭َْ٫ ١سدار اؿانِ ٚععي٘
ٚزك ِٜٛبٚي ٛا٭َط ٚٚ ،نع نصيو املداز ٨ايػٝاغ ١ايعاََ ١ع ا٭رٝاض  ،بَا ز ٕٚشيو
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َٔ تيٝاص زٓفٝص ٖص ٙاملداز ٨يٗ َ ٛرتٚى ٭ٌٖ اؿٌ ٚايعكس َٔ اجملسٗس ٜٔيًٝؼ يف
اٱغ ّ٬غًط ١ز ١ٜٝٓبنًريٚغ ١ٝخاملعٓ ٢املػٝؿ ، 18 ٞياؿانِ ْٚعاّ اؿهٚ ١َٛؾٝذ
اٱغٚ ّ٬املفيت ْٚعاّ ايسٚاٚ ٜٔٚايكٛاْني ايٛنع ١ٝايسععٜط ٜ٘خيهع مجٝعٗا جىل ايسكِٜٛ
ٚايسدسٚ ٌٜيل قاعسز ٞزض ٤ايفاغس ٚغًذ املكاحل ٚا٭َط خاملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
عػذ زغٝري املهإ ٚايعَإٜٚ ،طخط ؾًسٛص خني اجملسز ٚاجملسٗس ٪ٜٚ ،نس بٕ ؾط١ٜ
ا٫غسٗاز ؾل بق ٫ ٌٝيطم ي ٘ٝخني ضغٌ ٚبَطاٚ ٙ٤ؾانِ ٚقهٜ ٫ٚ ، ّٛؿرتط يف
اجملسٗس غ ٣ٛاٱؾاطٚ ١ايسضخٚ ١ايسضا ، ١ٜخا٭َٛض ايؿطع َٔ ١ٝغَٗٛٚ ١نٛع ا٫غسٗاز
َٔ غٗ ١تخ طٚ ، ٟجيٛظ يًُػسٗس اـطٚؽ عً ٢اٱمجاع جشا َا ضدسش بزيس٘ ٚشيو قٝاغاً
عًْ ٢ػذ اٱمجاع خاٱمجاع َٔ عكط جىل عكط ،ياٱمجاع ْٖ ٛساؽ ايعكٌ اؾُعٞ
يًُػسٗس ٜٔيف ظَٔ َا ٜٚ .88ك ٍٛيف شيو ":نإ يف زكطٜط ؾل ا٫غسٗاز ايفطزٟ
ٚاؾُاعَ ٞا يسح ٭ٌٖ ايدؿظ ٚا٫غسٓداط َٔ عًُا ٤ايؿطٜع ١اٱغ ،١َٝ٬بٚغع ا٭خٛار
يسدري ايكاْ ٕٛايص ٟزٓعِ خ٘ ؾ ٕٛ٦اجملسُعاص اٱغ ١َٝ٬عً ٢اخس٬ف ظطٚيٗا  ،رري
َكٝس ٜٔيُٝا خيساض ٕٚج ٫خؿٚ ٤ٞاؾس  ٖٛٚ :عسّ املدايف ١٭قٌ َٔ بق ٍٛايسؿطٜع
ايكطعَ ، ١ٝع ؼطٚ ٟغٛز املكًؿٚ ،١غد ٌٝايعسٍٚ ،نإ شيو بغاغاً يسٚاّ ايؿطٜع١
اٱغٚ ،١َٝ٬ق٬ؾٝسٗا يهٌ ظَإ َٚهإ"

81

" نٌ َا ْطغ ٙٛهلص ٙا٭َ ٖٛ ١بٕ ٫

ٜػ ٤ٛظٓٗا خاؿسٜظ ٚبٕ  ٫ؼسكط ايكس ، ِٜيةٕ فسٖا املةَٜ ٍٛك ّٛعً ٢ا٭خص
خاؿسٜظ ٚاؾرتاّ ايكس. 89 "ِٜ
 ٫ٚؽسًف ٚغَٗ ١كطف ٢عدس ايطاظم يف ايسػسٜس عٔ ٖصا املٓؿ ٢جش خني بٕ
ايسػسٜس ْكٝض اي سدسٜس ٚايسكًٝس ٚبٕ طًذ عً ّٛايغطر ٜ ٫عين ايسغطٜذٚ ،بٕ ْكض
املٛضٚع حيٜٚ ،٘ٝربظ بقايَ ١ا يٚ،٘ٝبٕ ايسع ٠ٛيفسح خار ا٫غسٗاز  ٫زعين ايؿطط
ٚايرتٜٚؼ يٲؿاز ٚبٕ ايغا َٔ ١ٜؼطٜط املطبٚ ٠زعًُٗٝا ٖ ٛبق٬ح اجملسُع  ٫زربغٗا
ٚغفٛضٖا ٚيػٛضٖاٚ ،بٕ ايسٚ ٜٔايعًِ ٚايعكٌ َٔ زعا ِ٥املسْ ١ٝاييت  ٫رين يًُكًؿني
ٚاجملسز ٜٔعٔ ا٭خص خٗا فسُع َٔٚ . ١بقٛاي٘ " :مذ بٕ ٜفِٗ ايٓاؽ َصاٖدٓا اؾسٜس٠
ٜٚكسٓعٛا خكؿسٗا يٝؿًُِٗ ايسؿدع خفا٥سزٗا عًَ ٢فاضق ١قسميِٗ ٚيف بْفػِٗ ؾػط٠
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عً ، ٘ٝمٔ مذ بٕ لس ق٬خ َٔ ١ا٭َ ١يف زكايٝسٖا ايسًٝس ٠اييت ْطٜس بٕ ْعيعهلا ،
شيو خةْٓا ْػع ٢جىل غعٌ اَسٓا زةخص اؾسٜس خكٜ ٫ َٔٚ ٠ٛعع قسمي ١ئً ٜعع
اؾسٜس  "،" 81بٕ ايصٜ ٜٔفه ٕٛايعك َٔ ٍٛبر٬هلا جمنا ميٗس ٕٚهلا ايػد ٌٝجىل اؿل ،
ٚايس َٔ ٜٔبمس ٢اؿكا٥ل يف ٖصا ايٛغٛز  ٫"84زػسعس ا٭ؾٝا ٤ايس ١ٜٝٓيكد ٍٛايسػسٜس ج٫
ؾُٓٝا زكٚ ٣ٛمتسس ؾطن ١ايطق ٞؾس ٢زه ٕٛعاًَٜ ١ني هلا َا غعً٘ ايعَإ قًد ًا ."88
ٚؾعض محمد فريد وجدي َٔ زغًغٌ ايسني يف خٓ ١ٝاجملسُع املكط: ٟ
أولهما ايٝةؽ َٔ اٱق٬ح  َٔٚايًؿام خاملسْ ١ٝايغطخ. ١ٝ
وثانيهما ا٫يسسإ مبعاٖط اؿهاض ٠ايغطخٚ ١ٝايسٓاظٍ عٔ املؿدكاص ايصازَٔ ١ٝ
زٚ ٔ ٜيغٚ ١قٚ ِٝبخ٬م عػ ١بْٗا مل زفًح يف جْٗاض املػًُني ٚٚ،نح بٕ َكاطع١
املسْ ١ٝايغطخ ١ٝؾفاظاً عً ٢ايكسٚ ِٜاهل ١ٜٛيٝؼ ٖ ٛاؿٌ ايٓاغع ٚايسٚا ٤ايؿايف َٔ مح٢
ا٫غسغطار ب ٚطاع ٕٛاؾُٛز  ،يٗٓاى ايعسٜس َٔ ا٭َِ ايؿطقَ _ ١ٝطٌ ايٝاخإ اييت
ؾايعش عًَ ٢ؿدكازٗا ايطكاي ١ٝايسًٝس ٙيف ايٛقش ايص ٟتخصص ي ٘ٝخةق ٍٛايعًّٛ
ٚاملسْ ١ٝاؿسٜطٜٚ ١كٜ ":ٍٛط ٣نطري َٔ بْكاض ايٓٗه ١اؾسٜس ٠بٕ َػاٚزٓا يًغطر ٫
زةز ٞج ٫خسكًٝس ٙزكًٝس بطًكٚ ٙٛمل ٜهعٛا ي٘ ؾسٚ .رفًٛا عٔ بٕ يٮَِ بَعغ ١كسًف١
نُا يٮيطاز ٚ ،إ خني ايغطخٝني ٚايؿطقٝني َٔ ايسدا ٜٔيف ايكاخًٝاص ٚٚغ ٙٛا٫غسفاز٠
َا  ٫ميهٔ ٭ؾسُٖا بٕ ٜةخص َع٘ عٔ اٯخط ؾ٦ٝاً ج ٫خعس قًذ نٝاْ٘ ٚغهد٘ عً٢
قٛض ٠زٓاغد٘ ٚز ّ٤٬طدٝعس٘ اـاق ٫ ... ١بْهط بٕ بَآَا بَٛضاً ضٝ٥ػ ١ٝجيذ بخصٖا
عٔ ايغطر خططٜل ايسكًٝس ٚ .يهٔ بق ٍٛاْ٘ ٜ ٫سةز ٞبخصٖا ج ٫خعس جعطاٗ٥ا ؾهً٬
ؾطقٝاً ٜٓاغذ املعاؽ ايؿطقٜٚ ٞسفل َع ايطدٝع ١ايؿطق"81 "١ٝيػش َٔ بعسا ٤املسْ١ٝ
ا٭ٚضٚخ َٔ ٫ٚ ١ٝايٛاُٖني يف زكسٜطٖا قسضٖا  .خٌ بْا ممٔ ٜعسكس بْٗا بيدِ َعٗط َٔ
َعاٖط ايطق ٞاٱْػاْ ٞيف عامل ٞايكٓاعٚ ١ايعًِ ايطدٝعٚ...ٞايٓاؽ خحظاٖ ٤صا ايدسع
ايفد ِٝبؾس ض٬ع ضغاٍ" (املكًس املفس( ٚ )ٕٛاملعاز ٟايٝا٥ؼ) ( ٚايفطٔ ا٭ضٜذ املسضى
ؿطن ١ايساضٜذ ٚغٓ ١اؿهاضٚ ٠ايٛاضل خةٕ يهٌ َسَْ ١ٝكَٛاص ٚبغؼ جشا متهٓش
بََٗٓ ١ا ؿكش خطنذ ايسكسّ ٚاملسْ ،١ٝز ٕٚايسٓاظٍ عٔ َؿدكاص شازٗا ) ".
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ٖ ٤٫٪ا٭ؾٝا ٫ ٤حيكطَ ٕٚسْ ١ٝايغطر  ُٕٜٛٗ ٫ٚيٗٝا.خٌ ِٖ بنطط املسؿُػني
هلاٜ...سع ٕٛجىل ا٭ق ٍٛا٭ٚي ١ٝاييت ٖ ٞزعا ِ٥نٌ َسْ "١ٝبِْٗ اجملسز ٕٚاجملسٗسٕٚ
احملايع ٕٛعًَ ٢ؿدكاص ا٭َٚ" ١املٝاي ٕٛخفططزِٗ يًسٛيٝل خني عًُِٗ ٚعًُِٗ ٚخني
عٛاطفِٗ ٚبغًٛر ؾٝازِٗ"

88

ٚميهٓا بٕ ْ٬ؾغ َٔ زعطٜفاص ايسػسٜس ايػاخك ١يطٚاز اٱق٬ح يف َكط عس ٠بَٛض :
بٚهلا :ؾطم مجٝعِٗ عً ٢ؼسٜس ايس٫ي ١ا٫قط٬ؾ ١ٝيًسػسٜس ٚجخطاظ ايفطم
خٗٓٝا ٚخني ايسكًٝس خهٌ َعاْ. ٘ٝ
ضاْٗٝا :ضخطِٗ خني عٌُ اجملسز ٚعٌُ اجملسٗس ٚعسّ يكًِٗ خني َٝسإ ا٫غسٗاز
يف ايسٚ ٜٔايسػسٜس ٚاٱق٬ح يف قهاٜا اؿٝا ٠املدسًف. ١
ضايطٗا :زع ًِٜٗٛعً ٢عًِ َكاقس ايؿطٜع ١يف خطاخِٗ اٱق٬ؾَٚ ٞؿطٚعِٗ
اؿهاض.ٟ
ضاخعٗا ٚ :غٛز زٛاقٌ ٚزٛايل خني ز٫٫ص اـطاخاص يف ايٓكف ايطاْ َٔ ٞايكطٕ
ايساغع عؿط ٚايٓكف ا٭ َٔ ٍٚايكطٕ ايعؿطٚ ، ٜٔشيو عً ٢ايطرِ َٔ ٚغٛز خعض
ايسداٚ ٜٔا٫خس٬ف يف ايطٚ ٣٩ا٭ؾهاّ .
خاَػٗا :بٕ ايسع ٠ٛيًسػسٜس اْطًكش َٔ ؾاغ ١عًُ ١ٝزطَ ٞجىل اٱغاخ ١عٔ
ايػ٪اٍ املططٚح ملاشا ؽًفٓا ٚزكسّ رريْا؟
غازغٗا :بٕ َععِ ايص ٜٔانطًعٛا خكٝار ١خطار ايسػسٜس نإ يسٚ ِٜٗعٝا
خايسٚض اٱق٬ؾ ٞايصٜ ٟك َٕٛٛخ٘ٚ ،قس بْعهؼ شيو ايٛع ٞخٛنٛح يف َعكٛي١ٝ
ايسكٛضاص ٚٚاقع ١ٝاؿً ٍٛخاملؿانٌ اييت زكسٚا هلا.
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غاخعٗا  :بٕ ٖص ٙايسعطٜفاص فسُع٘ قس لؿش يف زؿهَ ٌٝا ْطًل عً ٘ٝخٓ١ٝ
خطار ا٫ػا ٙاحملايغ املػسٓري ايص ٟميهٔ زًدٝل بقٛي ١يف َا :ًٜٞ
 بٕ ايس ٜٔاٱغٚ ١ًَ َٞ٬ؾهاض ٫ ٠قطاع ي ٘ٝخني ايعكٌ ٚايٓكٌ  ٫ٚ ،قساّ خني
ايؿطع ٚايعًِ ٚزغسٛض ٜهفٌ يًفهط ؾطٜس٘ ٚيًٛؾ ٞقسغٝس٘.
 بٕ ايسة ٌٜٚايعكً ٖٛ ٞاملٓٗؼ ايص ٟجيذ عً ٢عًُا ٤املػًُني اْسٗاغ٘ يف يِٗ ايٓل
ٚيف ايسكس ٟملؿه٬ص اجملسُع اقسفا ٤ـط ٢بخ ٞؾٓٝفٚ ١ايؿايع.ٞ
 بٕ عً ١زةخط املػًُني زهُٔ يف اْكطايِٗ عٔ غٖٛط املً ١احملُس ١ٜجىل بَٛض
اي ػٝاغ ١اييت بنايش جيٗٝا َا يٝؼ يٗٝا َٔ غَٗٚ ١ا ٜسعاضض َعٗا َٔ غٗ ١بخط،٣
ٚبٕ خري غد ٌٝٱق٬ح َا يػس ٖ ٛؼطٜط ايفهط َٔ قٝس ايسكًٝس ٚيِٗ ايس ٜٔعً٢
ططٜك ١غًف ا٭َ ١قدٌ ظٗٛض اـ٬ف ٚايطغٛع يف نػذ َعاضي٘ جىل ٜٓاخٝعٗا ا٭ٚىل
 بٕ ايسْ ٖٛ ٜٔكط ١اْ٫ط٬ق ١يٲق٬ح ٚايسغٝري خاعسداض ٙعكٝس ٠ا٭َٚ ١يهط
اؾُٗٛض ايطاغذ املهني ايص ٫ ٟزدسز ٙؾطؿاص ايكف ٫ٚ ٠ٛمجٛز ايعاَ.١
 ضيض ايػًط ١ايسٚ ١ٜٝٓاعسداض ْعاّ اـ٬يْ ١عاَاً َسْٝاً ٜؿطف عً ٢زطدٝل
ايؿطٜعٚ ١زٓفٝص اؿسٚز  َٔٚ ،ضِ ياـًٝفٜ ١ععٍ ٜٚكٖ (ّٛسّ اٱغ ّ٬خٓا ٤زًو
ايػًطٚ ١قا بضطٖا ؾس ٢مل ٜدل هلا عٓس اؾُٗٛض َٔ بًٖ٘ بغِ  ٫ٚضغِ ،مل ٜسع
اٱغ ّ٬٭ؾس خعس اهلل ٚضغٛي٘ غًطإ عً ٢عكٝس ٠بؾس  ٫ٚغٝطط ٠عً ٢جمياْ٘ ،عً٢
بٕ ايطغ ٍٛعً ٘ٝايػ ّ٬نإ َدًغاً َٚصنطاً َُٓٝٗ ٫اً َ ٫ٚػٝططاًٚ ،مل جيعٌ
٭ؾس َٔ بًٖ٘ بٕ حيٌ  ٫ٚبٕ ٜطخط يف ا٭ضض  ٫ٚيف ايػُا ،٤خٌ ا٭ميإ ٜعسل
امل َٔ َٔ٪نٌ ضقٝذ عً ٘ٝيُٝا خٚ ٘ٓٝخني اهلل غ ٣ٛاهلل ٚؾسٜ ،ٙطيع نٌ ضم ج٫
ايعدٛز ١ٜهلل ٚؾسٚ ،ٙيٝؼ يًُػًِ َُٗا ع ٬نعد ١يف اٱغ ّ٬ؾل عً ٢تخط َُٗا
امطش َٓعيس٘ ي ٘ٝج ٫ؾل ايٓكٝؿٚ ١اٱضؾاز  ،ياملػًُٜ ٕٛسٓاقؿ ،ٕٛضِ ِٖ
ٜك ُٕٛٝبَ ١زسع ٛجىل اـري  ِٖٚاملطاقد ٕٛعًٗٝا ٜطزْٗٚا جىل ايػدٝـٌ ايػـ ٟٛجشا
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امطيش عٓ٘ٚ ،زًو ا٭َ ١يٝؼ هلا عً ِٗٝج ٫ايسعٚ ٠ٛايسصنري ٚاٱْصاض  ٫ٚجيٛظ هلا
 ٫ٚ٭ؾس َٔ ايٓاؽ بٕ ٜسسدع عٛض ٠بؾس ٜ ٫ٚػٛغ يك ٫ٚ ٣ٛيهعٝف بٕ ٜسػػؼ عً٢
عكٝس ٠بؾس  ٫ٚجيذ عًَ ٢ػًِ بٕ ٜةخص عكٝسز٘ بٜ ٚسًك ٢بقَ ٍٛا ٜعٌُ خ٘ َٔ
بؾس ج ٫عٔ نسار اهلل ٚغٓ ١ضغٛي٘ قً ٞاهلل عًٚ ٘ٝغًِ)(ٚبٕ اٱغ ّ٬مل جيعٌ
هل ٤٫٪بزْ ٢غًط ١عً ٢ايكا٥س ٚزكطٜط ا٭ؾهاّ ٚنٌ غًط ١زٓاٚهلا ٚاؾس َٔ ٖ٤٫٪
يٗ ٞغًطَ ١سْ ١ٝقطضٖا ايؿطع اٱغٜ ٫ٚ ، َٞ٬ػٛغ يٛاؾس َِٓٗ بٕ ٜسع ٢ؾل
ايػٝطط ٠عً ٢جميإ بؾس ب ٚعدازز٘ يطخ٘ بٜٓ ٚاظع٘ يف ططٜل ْعط( )٠اـًٝف ١عٓس
املػًُني يٝؼ خاملعكَٗ ٖٛ ٫ٚ ّٛدط ايٛؾ _ ٖٛ..ٞعًٖ ٢صا _  ٫خيك٘ ايس ٜٔيف
يِٗ ايهسار ٚايعًِ خاٱؾهاّ مبعٜ ٫ٚ ١ٜطيع خ٘ جىل َٓعي ،١خٌ ٖٚ ٛغا٥ط ط٬ر
ايفِٗ غٛا ٤جمنا ٜسفانً ٕٛخكفا ٤ايعكٌ  ٫ٚطاع ١ملدًٛم يف َعك ١ٝاـايل ،يحشا
ياضم ايهسار ٚايػٓ ١يف عًُٚ ١غذ عً ِٗٝبٕ ٜػسدسيٛا خ٘ رريَ ٙا مل ٜهٔ يف
اغسدساي٘ َفػس ٠زفٛم املكًؿ ١يٗٝا ،يا٭َ ١بْ ٚا٥ذ ا٭َ ٖٛ ١ايصٜٓ ٟكد٘ ٚا٭َ١
ٖ ٞقاؾد ١اؿل يف ايػٝطط ٠عً ٖٞٚ ٘ٝاييت ؽًع٘ َس ٢ضبص شيو َٔ َكًؿسٗا
يٗ ٛؾانِ َسْ َٔ ٞمجٝع ايٛغ.)ٙٛ
 بٕ غا٥ط زٝاضاص ايفهط _ خاغسطٓا ٤ايؿٝع ١ا٭َاَ _١ٝفُع ١عً ٢بٕ "ايسٚي_١
اـ٬ي _١اٱَاَ َٔ ٖٞ "١ايفطٚع ٚيٝػش َٔ بق ٍٛايسٚ ٜٔبضناْ٘ ٚ ،عً ٘ٝيٝػذ
زكٓٝفٗا ؼش بؾهاّ ٚبٚقاف ايفهط " ايكٛار ٚاـطة" "ٚايٓفع ٚايهطض" ٚيٝؼ
ؼش بؾهاّ ٚبٚقاف "ايهفط ٚاٱميإ".
ٜٚػسٓس ٕٚيف شيو جىل َا غا ٤عٓس ايؿٗطغساْ ٞيف نساخْٗ ( ١ا ١ٜاٱقساّ يف عًِ
ايهٚ )ّ٬عهس ايس ٜٔاٱجي ٞيف نساخ٘ ( ؾطح املٛاقف) ٚؾػ ١اٱغ ّ٬ايغعاي ٞيف
نساخ ( ١ا٫قسكاز يف ا٫عسكاز) ٚاخٔ ز ١ُٝٝيف نساخ٘ ( َٓٗاؽ ايػٓ )١بٕ اٱَاَ ١يٝػش
َٔ بضنإ اٱغ ّ ٬اـُػ َٔ ٫ٚ ١بضنإ اٱميإ ايػس ٖٞٚ ،١اٱميإ خاهلل ٚايهسذ
ٚايطغٌ ٚاي ّٛٝا٭خط ٚايكسض .
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 ٚ ؾػيب بٕ بخني بٕ ضيض بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙيًطٛٝقطاط ١ٝايس ١ٜٝٓاملػٝؿٜ ٫ ١ٝعين
ؽً ِٗٝعٔ ايسع ٠ٛيسطدٝل ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬خاعسداضٖا املكسض ا٭ ٍٚيًسؿطٜع
نُا بٕ ضردسِٗ يف اقسفا ٤بضط ا٭ٚضٚخٝني يف ٚنع ايسغازري ٚجقاَ ١اؿٝا ٠ايربملاْ، ١ٝ
 ٫زعين عٓسِٖ زطدٝل ايكٛاْني ايعًُاْ ١ٝاييت زسعاضض َع اؿسٚز ايؿطع، ١ٝخٌ بٕ
عً ١اْسؿاهلِ ايكٛاْني اؿسٜط ١زطغع جىل مجٛز يك٘ اؿسٚز ٚاملساضؽ ٚاحملانِ
ايؿطع. ١ٝ
بٕ ايفهط اٱغٜ َٞ٬ك ّٛعً ٢بضخع ضنا٥ع ٖ( ٞزكس ِٜايعكٌ عً ٢ظاٖط ايؿطع
عٓس ايسعاضض ٚ ،بٕ ايٓعط ايعكًٜ ٫ ٞسعاضض َع اٱميإ  ،خٌ ٖ ٛغدٚ ، ً٘ٝبٕ اـ٬ف
يف اٯضا ٤ايؿطعٚ ١ٝايفكٜٗ ٫ ١ٝفه ٞبخساً يًسهفري ٚ ،ا٭خص خايػٓٔ ايطدٝع١ٝ
ٚخايكٛاْني ايعًُ.)١ٝ
 ايفكٌ ايساّ خني ايسٚ ٜٔايفًػفٚ ١ايعًِ خاعسداض بٕ ن َِٗٓ ً٬ي٘ َٛنٛع٘ َٗٓٚػ٘
 ،يايفًػف ١خاعسداضٖا ْساغا عكًٝاً خايكاً زكدٌ ايٓكض ٚايٓكس ٚايسعسٚ ٌٜاٱناي١
ٚاْ٫سكا ٤زدعاً يًٓععاص ٚاملصاٖذ ايفهطٚ ١ٜامل ٍٛٝايفطزٚ ١ٜا٫ػاٖاص ايػٝاغ١ٝ
ٚا٫غسُاعٚ ١ٝاملعطٝاص اؿهاضٜٚ ١ٜسػِ بًٖٗا خايسٛقس ايصٖين ٚايسُطز عً ٢املةيٛف
ٚايطرد ١يف ايسػسٜس ٚايسغٝري ب ٚايسربٜط.
ٚ عً ٢ايٓكٝض َٔ شيو لس ايٛؾ ٞن ّ٬اهلل املٓع ٙعٔ بْ ٟكس بٚؾو ب، ٟٖٛ ٚ
ٚلس َععِ املَٓ٪ني خ٘ َطُٓ٦ني جىل قؿس٘ ،ناضٖني اـٛض يف َػًُاز٘

َٓٚاقؿَ ١عسكساز٘ ٜ ٫سٛضع ٕٛعٔ خٛض املعاضى ٚجظٖام ا٭ضٚاح زياعاً عٓ٘.
ٚع ًٖ ٢صا ايٓؿ ٛمته ٞايع٬ق ١خني ايعًِ ٚايس ، ٜٔيةٚهلُا ٜطنٔ جىل ايصٖٔ
ٚاؿؼ ٚايسػطخ ١خُٓٝا ٜطنٔ ايطاْ ٞجىل ايٛغسإ ٚايؿعٛض ٪ٜٚضط ايعٛاطف عً ٢ايعكٌ ،
نُا بٕ ا٭ٜ ٍٚعؿل نٌ غسٜس ٚؾٝعس٘ ايؿو ٚايٓكس ٚايٓكض  ،خُٓٝا ايسٜ ٜٔػسُس
قٛز٘ َٔ غٓٔ ايٓيب ٚقؿاخس٘ خاعسداضٖا ؾكا٥ل ٚضٛاخش ٜك ١ٝٓٝز ٕٚايدسع اييت  ٫ز َٔ٪هلا
عاقد.١
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ا٭َط ايصٜ ٟدني زٗايش قا٫ٚص ايسٛؾٝس خني بْػاقِٗ ( ايفًػف ، ١ايعًِ،
ايس َٔ )ٜٔغَٗٚ ،١س ٣اـػاض ٠اييت ًٜكاٖا ا٭نعف َٓٗا جشا ؾسع قساّ َٔ غٗ١
بخط٪ٜٚ ٣نس بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙعً ٢بَط:ٜٔ
أولهما  :بٕ خك ١َٛاي س ٜٔيًفًػف ٫ ١زعَٓٓ ٢اٖهس٘ يًعكٌ  ،خٌ ٜهُٔ ايٓعاع
خُٗٓٝا يف ايٓعطٜاص ايفًػف ١ٝاملٝسايٝعٜك ١ٝاييت زسعطض ي٘ زعطناً َداؾطًا خايؿو ٚايٓكس
ب ٚزسعاضض َع َػًُاز٘ ٚؾكا٥ك٘ ٚ ،عًٖ ٢صا ايٓؿ ٛزدسٚا ع٬قس٘ خايعًِ  ،يايسٜٔ
اٱغ َٞ٬عًٚ ٢غ٘ بخل ٜ ٫سعاضض َع ايٓسا٥ؼ ايعًُٜ ٫ٚ ١ٝكؿِ شاز٘ يف جؾهايٝاص
ايعًِٚ ،مل ٜٓاٖض ضغاي٘ ضغاٍ ايعًِ قط ج ٫جشا ؾاْ ٤٫٪ٖ ٍٚكه٘ عٔ ططٜل
ايسؿهٝو يف ضٛاخس٘ ٚ ،ز ٕٚشيو يايسٜ ٜٔػًِ خايػٓٔ ايهٚ ، ١ْٝٛجيٌ اؿكا٥ل
ايعًُٜ ٫ٚ ١ٝكٝسٖا ج ٫جشا امطيش زطدٝكازٗا عٔ املكاقس اـري ٠يًه. ٕٛ
وثانيهما :بٕ ؾك ٝك ١زعاضض ايسٚ ٜٔايعًِ ٚايفًػف ٫ ١زهُٔ يف طدا٥عِٗ
يؿػذ ،خٌ جٕ ايكطاع ايسا ِ٥خٜ ِٗٓٝطغع يف املكاّ ا٭ ٍٚجىل غٝاغ ١ايكاُ٥ني عً،ِٗٝ
ٚملا ناْش اؿهاض ٠اٱْػاْ ٫ ١ٝرٓ ٢هلا عٔ بؾسِٖ  ،يحٕ ب ٟقاٚي ١يػٝططٚ ٠اؾس
َٔ( ايسٚ ٜٔايعًِ ٚايفًػف )١عً ٢اٯخط  ٫ز٪ز ٟج ٫ٱنعاف ٖص ٙاؿهاضٚ ٠ايكها٤
عًٗٝا (.يةْش زطَ ٣ع ٞبٕ اٱغٚ ّ٬املػٝؿ ١ٝخط٦ٜإ َٔ انطٗاز ايطبَٓٚ ٟاٖه ١ايعًِ
ٚبٕ جضِ شيو ٚاقع ؾكاً عً ٢ايػٝاغ ١اييت زسخًش خني ايسٚ ٜٔايعًِ ب ٚخني ايعٛاّ
ٚاؿهُا.)٤
 ايسػسٜس ٜ ٫عين ايفٓا ٤يف ا٭خط ٚطُؼ ٖٜٛسٓا اؿهاض ١ٜاملسُٝع ٫ٚ ٠زعين ا٭قاي١
زكسٜؼ نٌ قس ٫ٚ ِٜايعٛز ٠جىل املان ٞنْ ٞعٝـ يف ْعُ٘ ٚقٛايد٘ خٌ ايسػسٜس
ٚا٭قاي ١يف اْ٫سكاٖ َٔ ٤صا ٚشاى خعس ْكسْٚ ٙكض ايفاغس َٓ٘ ٚاغسدعاز. ٙ
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ٜٚدني بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙبٕ زسًُصْا عً ٢بٚضخا يٝؼ َٔ ايدسع ،يكس زسًُص عًٗٝا
بغاطني اؿهاض ٠اٱغ ١َٝ٬عًُا ٤ناْٛا ب ٚي٬غف ١ضِ زسًُصص بٚضخا خسٚضٖا عًْ ٢ساؽ
اؿهاضاص ايؿطق ١ٝخعاَٚ ١اٱغ ١َٝ٬غاقٚ ١قش ْٗهسٗا اؿسٜط ، ١ا٭َط ايصٟ
٪ٜنس بٕ اقسفاْ٤ا مٔ املكطٜني يػٓ ١بٚضخا يف ايسكسّ يٝؼ َٔ املدايف يًًُ ١يف ؾ٤ٞ
َٔ غَٗ ٫ٚ ١غاٜطاً يكاْ ٕٛزساخع اؿهاضاص ٚقٛاْني ايسطٛض َٔ غٗ ١بخط ، ٟي ٛمل ٜهٔ
يًُطؾ ّٛقُس عً َٔ ٢احملاغٔ ج ٫ػسٜس املدايطاص املكطَ ١ٜع ايس ٍٚا٭غٓد ١ٝخعس
بٕ نعفش ا٭َ ١املكط ١ٜخاْكطاعٗا املس املسٜسٚ ٠ايػٓني ايعسٜس ٠يهفا ٙشيو ،يًكس
بشٖذ عٓٗا زا ٤ايٛؾؿٚ ١ٝاْ٫فطاز ٚتْػٗا خٛقاٍ بخٓا ٤املُايو ا٭خطٚ ٣ايد٬ز يٓؿط
املٓايع ايعُٚ ١َٝٛانسػار ايػدل يف َٝسإ ايسكسَ.١ٝ
بٕ ايػد ٌٝٱؾكا ٤زطاضٓا ايعطخ ٞاٱغَ َٞ٬طٖ ٕٛخحق٬ح ؾاٍ ايًغ ١ايعطخ١ٝ
ٚؽًٝكٗا َٔ مجٛزٖا ٚؼطٜط بغايٝدٗا َٔ قٛٝز اؿٛاؾٚ ٞايٛؾؿٚ ٞايغطٜذ َٔ
ا٭يفاظ ٚجنايَ ١ا ٜٓككٗا َٔ بيفاظ اؿهاض ٠جيٗٝا ؾس ٢زسػٓ ٢هلا َٛاند ١املسْ١ٝ
اؿسٜط ،١ضِ ؼكٝل اؾٝس َٔ نسذ ا٭قسَني ؼكٝكاً عًُٝاً ٚجعازْ ٠ؿط ٙيف ضٛر غًؼ
ايعداضٚ ٠انح ا٭يهاض.
بٕ يًُػًُني َٓاٖؼ ٚبعاضا خاق ١خِٗ قس ْدسش يف نٓف ايكطتٕ ٚايػٓٚ ١زسُطٌ
يف املٓٗؼ ا٫غسكطاٚ ٞ٥ايكٝاؽ ا٭قٛيٚ ٞاؾسيٚ ٞايٓكس ٟاملكاضٕ شيو َا اغسدسَ٘
ا٭قٛي _ ٕٛٝبق ٍٛايفك٘ ٚبق ٍٛايسٚ ٜٔبق ٍٛاؿسٜظ_.
بٕ ٜٓاخٝع ايفًػف ١اٱغ ١َٝ٬اـايك ١ميهٔ ايسُاغٗا يف ( عًِ بق ٍٛايفك٘
ٚعًِ ايهٚ ّ٬ايسكٛف ايػين) ٚ ،شيو خاعسداضٖا عًَٛا جغ ١َٝ٬قهْ َٔ ١ساؽ
ايكطحي ١اٱغ ١َٝ٬اييت مل زسةضط خايفًػفاص ا٭خط ٣عٓس ٚنعٗا هلا.
بٕ ايفًػف ١اٱغٚ ١َٝ٬ضٝك ١ايكً ١خايعًِ ،ؾةْٗا يف شيو ؾةٕ ايفًػف ١ايْٛٝاْ،١ٝ
خٝس بْٗا متٝعص عٔ غاخكسٗا خٓععسٗا ايعًُ َٔ ١ٝغٗٚ ١ططايَٓ ١اٖػٗا َٔ غٗ ١ضاْ١ٝ
ٚبقايْ ١سا٥ػٗا َٔ غٗ ١ضايط.١
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بٕ يًػف ١ايهٓسٚ ٟايفاضاخٚ ٞاخٔ غٓٝا ٚاخٔ خاغ٘ ٚاخٔ طفٚ ٌٝاخٔ ضؾس ٚرريِٖ
َٔ ي٬غف ١املؿطم ٚاملغطر  ٫ؽً َٔ ٛا٭قايٚ ١اٱنايٚ ١ا٫خسهاض ٚجْٗا رط ٠ايرتاع
ايعكً ٞايفًػف ٞاٱغٚ ، َٞ٬بٕ ايك ٍٛخةْٗا فطز قانا ٠خاٖس٘ يًطكاياص ا٭خط_ ٣
٫ٚغُٝا ايفًػف ١ايْٛٝاْ _١ٝظعِ ٜعٝد٘ ايسعكذ ٜٚفسكط جىل ايسيٜٚ ٌٝعرب عٔ غٌٗ
بقؿاخ٘ عكٝكٖ ١صا ايرتاع ٚاْ٘ َٔ ايٝػري ايٛقٛف عًَٛ ٢اطٔ ايططاي ١يف بعاضِٗ
ايفًػفٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝايسعطف عًٗٝا خ ٍ٬قا٫ٚزِٗ زعطٜف ايفًػفٚ ١ايسٛيٝل خني
اؿهُٚ ١ايؿطٜعٚ ١ايسسي ٌٝعًٚ ٢غٛز اهلل ٚنصا يف ضزٚزِٖ عً ٢امل٬ؾسٚ ٙايعْازق١
ٚبقؿار ايسٜاْاص ا٭خط ،٣شيو يه ً٬عٔ َٛقفِٗ ايٓكسٚ ٟايٓكه َٔ ٞخعهِٗ
ايدعض( املسهًُني ٚايفكٗاٚ ٤ايكٛي َٔ )١ٝغٗٚ ١ي٬غف ١ايْٛٝإ َٔ غٗ ١بخط٣
(ٚايعٛاٌَ ا٭غٓد ١ٝامل٪ضط ٠يف ايفهط اٱغٚ َٞ٬زطٛضَُٗ ٙا ٜهٔ َٔ ؾةْٗا يٗٞ
بؾساع طاض ١٥عً ٘ٝقازيس٘ ؾ٦ٝا قاُ٥اً خٓفػ٘  ،يازكًش خ٘ ،مل ؽًك٘ َٔ عسّ ٚنإ
خٗٓٝا متا ظؽ ب ٚزسايع  ،يهٓٗا عً ٢نٌ ؾاٍ مل متح غٖٛط ٙقٛاً)،ا٭َط ايصٜ ٟربض
زع ٠ٛبْكاض ٖصا ا٫ػا ٙجىل جعاز ٠بزضاؽ ايعً ّٛايفًػف ١ٝيف املٓاٖؼ ايسضاغٚ ١ٝخعظ عًِ
ايه ّ٬ملٓاقؿ ١بضا ٤اجملرت٥ني ٚاملًؿسَٓ ٜٔاقؿ ١عكًٚ ١ٝؼسٜظ عًِ ايسػاغٌ ٚايسٓاظط
ٚزطٜٛط خطار ايسع ، ٠ٛاعس كازاً َِٓٗ بٕ زضاغ ١ايعً ّٛايفًػف ١ٝز ٌٖ٪ايعكٌ يٲخساع
ٚا٫خسهاض ٚزعٛز ٙعً ٢قدَٓ ٍٛطل ا٭خط  ،نُا بٕ عًِ ايه ٖٛ ّ٬ا٭زا ٠ايٓاغع ١يًطز
عً ٢املسؿههني ٚاملًؿس ، ٜٔيُكازض ٠ايهسذ ب ٚزهفري بضا ٤اجملرت٥ني ئ حيس َِٓٗ
خٌ ٜعٗط املَٓ٪ني يف قٛض ٠ايػًط ١املػسدس ٠املع از ١ٜيًسفهري اؿط  ،نُا بٕ ايسٗسٜس
عس ايطزٚ ٠قسٌ اؾاقني ٜؿ ٙٛقٛض ٠اٱغ ، ّ٬يُععِ بضا ٤اجملسيني ْاػ٘ عٔ غٌٗ
َِٓٗ خا٭ق ٍٛايؿطع َٔٚ ، ١ٝضِ جيذ َٓاقؿسِٗ ٚفازيسِٗ خاؿػٓٚ ١جقٓاعِٗ عٔ
ططٜل ايعكٌ خفػاز بضا ، ِٗ٥بَا املعاضض َِٓٗ يةَط ٙجىل اهلل ؾطٜط ١بٜ ٫سعُس بيػاز
اجملسُع خغطٜذ بضا ٘٥ب ٚزدس ٌٜايسٚ ٜٔازٗاَ٘ مبا يٝؼ ي ،٘ٝيُطٌ ٖٜ ٤٫٪ػسٛغذ عًِٗٝ
ايعكار٫،ظزضا ِٗ٥ز ٜٔا٭َ.١
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بٕ ايفطز غع َٔ ٤نٌ ٚ ،بٕ ٚاغذ اؾع ٤بٕ ٜعٌُ َٔ بغٌ ايهٌ غاعٝاً يسك١ٜٛ
ؾعٛض احملدٚ ١ايسعاطف ٚايسعا ٕٚخني بيطاز اجملسُعٚ ،بٕ ع٬ؽ بَطانٓا ا٫غسُاع ١ٝجيذ
بٕ ٜك ّٛعً ٢بق٬ح بخ٬قٜ ٞدظ خني ايطدكاص اْػػاَاً ٚخيًل ايكًٛر َٔ بزضإ
اؿكس ٖٚ َٔٚؼ ا٭ْاْ (١ٝجيذ بٕ ٜك ّٛخٓا ٤اجملسُع عً ٢ايػُاؾٚ ١ايػ،ّ٬ب ٟعً٢
ايؿعٛض خةْٓا مجٝعاً بغطٚ ٠اؾسَ ٠سثظض ٠يةقًٗا ٚاؾس َٚكريٖا ٚاؾس).
بٕ تيازٓا ا٫غسُاع ١ٝزطغع يف املكاّ ا٭ ٍٚجىل  :اخسعازْا عٔ ايك ِٝاٱغ١َٝ٬
ا٭ق ١ًٝاييت غدًٓا عًٗٝا ٚبٕ ب ١ٜقاٚي ١ٱعاز ٠خٓا ٤ا٭خ٬م ٚايرتخ ١ٝعً ٢بغؼ عًُاْ١ٝ
قان ١ٝيسكايٝس ايغطر غٛف ز٪ز ٟؾسُاً جىل خٛاض اجملسُع ٚيو عهسٚ ٙنٝاع ؾدٝدس٘
ٚاجياز َٝسإ يػٝؿا يًعٓف خني ايطاز٪ٜٚ ، ٙنس_ بْكاض ٖصا ا٫ػا _ٙبٕ ايٛاظع
ايسٜين ٖ ٛعًٚ ١غٛز ايهُري يف ايفطز ايصٜ ٟسؿهِ يف غًٛن٘ٚ ،بٕ بضط ا٫يسعاّ
ايعكا٥س ٟيف اجملسُع بق َٔ ٣ٛاٱيعاّ ايعطيف ( ب ٚبخ٬قٝاص املٗٓ.)١
بٕ جُٖاٍ ايرتخ ١ٝا٭خ٬ق ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢ا٭َط خاملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
ٚايسػاَح َع ا٫رٝاض ٚبقاَ٘ ايعسٍ ٚطًذ اؿل غٛف ٪ٜز ٟجىل يػاز اجملسُع ٚظٗٛض
اؾُاعاص املاغٓٚ ١ايعٓف املٛغ٘ ،نُا بٕ رٝد ١ايسهأَ ا٫غسُاع ٞايص ٟؾؼ عً٘ٝ
اٱغ ّ٬غٛف ٪ٜز ٟجىل ازػاع اهل ٠ٛخني ايطدكاص ٚحيطض املعسَني عً ٢ايػط ٛعً٢
ؾكٛم ا٭رٓٝاٚ ،٤حيطض عً ٢ضٛض ٠اؾٝاع.
بٕ جُٖاٍ َساخع ١ايرباَؼ ايسضاغٚ ١ٝزٛغٗٗٝا ـسَ ١اجملسُع غٛف ٪ٜز ٟجىل زعسز
اي٤٫ٛاص يف اجملسُع ايٛاؾس  َٔٚ،ضِ جيذ زٛؾٝس ايرباَؼ ايسعً ١ُٝٝيف املطؾً ١ا٫خسسا١ٝ٥
ٚاٱعسازٚ ١ٜشيو يرتغٝذ ايك ِٝايطٚؾٚ ١ٝاملداز ٨ايسَٚ ١ٜٝٓؿدكاص اهل ١ٜٛيف عكٌ
ايٓـٚٚ ٤غساْ٘ٚ ،اؿس َٔ املساضؽ ايس ١ ٜٝٓاـايك ١اييت زفكٌ خني املػًِ ٚرري ٙيف
َٝسإ ايسعًِ ٚ،نصا َطاقد ١املساضؽ ا٭غٓد ١ٝؾس ٫ ٢زعُس جىل زعٜٝف ٚع ٞايؿدٝد.١
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بٕ اٱغ ّ٬زسػً ٢قاغٓ٘ يف زهطمي٘ يًُطبٚ ٠ا٫عرتاف مبا هلا َٔ َكاّ جش ٜكطض
َػاٚا ٠املطب ٠خايطغٌ يف مجٝع ا٭َٛض اؾٖٛط ١ٜنايسعًٚ ِٝاخسٝاض ظٚغٗا ٚايعٌُ ٚ ،بٕ
اهلسف ا٭ َٔ ٍٚزعًُٗٝا ٖ ٛمحاٜسٗا َٔ اؾٌٗ ٚايدسع ٚاـطاياص اييت هلا عع ِٝا٭ضط
عً ٢غًٛنٗا ٚ ،خايساي ٞعً ٢زطخ ١ٝبخٓاٗ٥اٚ ،يٝؼ زكًٝسٖا يٮغٓدٝاص يف يداغٗٔ
ٚبخ٬قٗٔ خاغِ اؿط ١ٜاملسْ.١ٝ
بٕ ايعٚاؽ جيذ بٕ ٜك ّٛعً ٢ع٬ق ١بيفَٛٚ ١ز ٫ ٠عً ٢ايطرد ١اؾٓػ ( ١ٝظٚاؽ
املسعٚ )١حيصض_ بْكاض ٖصا ا٫ػا َٔ _ٙخطٛض ٠ظٚاؽ ايفسٝاص قدٌ انسُاهلٔ خسْٝاً
ٚعكًٝاً ٚنصا ؾطَاْٗٔ َٔ ؾل اخسٝاض ايعٚؽ  َٔٚخساْٗٔ ايصٜ ٫ ٟػسٓس جىل ْل
ؾطع ٞنُا خٛٓٝا َس ٣ايهطض ايصٜ ٟكع عً ٢خٓٝإ ا٭غط َٔ ٠ايسفطق ١يف ايرتخ ١ٝخني
اؾٓػٝني َٔ ا٭خٓا َٔٚ ٤ايط٬م خغري عً ١ب ٚزعسز ايعٚغاص خ ٬نطٚض٪َ ،٠نس ٜٔبٕ
َطٌ ٖص ٙا٭يعاٍ ٜطيهٗا اٱغ ّ٬متاَاً.
ٚغٛر ايٓعط جىل عًُ ١ٝايسٓاغٌ عً ٢بْٗا جؾس ٣ايططٚاص ايك ١َٝٛاملُٗ ١اييت
ٜٓدغ ٞضعاٜسٗا ز ٕٚجيطاط ب ٚزفطٜط.
بٕ اي ٤٫ٛملكط عكٝس ٠جيذ عً ٢نٌ املكطٜني اٱميإ خٗا ٚ ،إ اْ٫سُا ٤جيٗٝا
َٓٗاؽ جيذ ايسعدري عٓ٘ خايعٌُ يكٛاؿٗاٚ ،بٕ ؾعاض َكط يًُكطٜني ؾعاض جيذ بٕ
حيفط عً ٢ايكًٛر قدٌ نساخس٘ عً ٢ايطاٜاص ( ياٯٕ غاْح يًٛطين اؿكٝك ٞبٕ ميٮ قًد٘
عذ ٚطٓ٘ ٭ْ٘ قاض عهٛاً َٔ بعها .. ٘٥يكف ١ايٛطٓ ٫ ١ٝزػسسع ٢يكط بٕ ٜطًذ
اٱ ْػإ ؾكٛق٘ ايٛاغد ١عً ٢ايٛطٔ  ،خٌ جيذ عً ٘ٝبٜهاً بٕ ٪ٜز ٟاؿكٛم اييت يًٛطٔ
عً ، ٘ٝيحشا مل ٜٛف بؾس َٔ بخٓا ٤ايٛطٔ عكٛم ٚطٓ٘ ناعش ؾكٛق٘ املسْ ١ٝاييت
ٜػسؿكٗا عًٚ ٢طٓ٘)٪ٜٚ .نس بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙبٕ ٖصا اْ٫سُا ٤املٓؿٛز ئ ٜسؿكل يف
ًَ ٞب ٚانطٗاز يهط ٟب  ٚزكاضع طدك ٞب ٚظًِ اغسُاع ٞب ٚزػًط غٝاغٞ
ظٌ زعكذ ُّ
ياؿطٚ ١ٜايعساي ١قٓٛإ جيذ بٕ ؽسِ خُٗا ؾطٜعسٓا ايٛطٓ.١ٝ
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بٕ اٱغ ّ٬قس ؾطض ايعكٌ َٔ قٛٝز ٚبزاح ي٘ بٕ ٜسٓػِ بضٜؼ ايفهط خايكاً َٔ
نٌ خًط قايٝاً َٔ نٌ نسض ،يايسؿطض ايفهط _ٟنُا ضمس٘ اٱغٖٛ _ ّ٬
ايسعدري ايٛاقع ٞايكازض عٔ ا٫عرتاف خايعكٌ ٚٚنع٘ يف َٛنع٘ خني املًهاص اٱْػاْ،١ٝ
ٚإ املً ١احملُس ١ٜقس ؾاضخش تياص ايعكٌ ٚعً ٢ضبغٗا ايسكًٝس ايصٜ ٟفه ٞجىل مجٛزٙ
ٚعكِ ايفهط ٚاْسضاض اؿهاضاص ٚيٝؼ بزٍ عً ٢شيو َٔ ايكطتٕ ٚتٜاز٘ اييت ؼظ عً٢
ايسفهري ٚايسةٌَ ٚايعً ّٛاٱغٚ ، ١َٝ٬عً ٢ضبغٗا عًِ بق ٍٛايفك٘ ايص ٟعٓ ٢خٛنع
 ٬عٔ جعٗ٥٬ا َٔ
ٚجٜطاز ايسي ٌٝايعكً ٞظاْذ ايسي ٌٝايٓكً ٞعً ٢ا٭ؾهاّ ،شيو يه ً
َهاْ ١ايعًِ ٚايعًُاٚ ٤غعًٗا يطٜه ١عً ٢نٌ َػًِ َٚكاَاً ضيٝعاً َػاٜٚاً ملكاّ
اجملاٖسٚ ٜٔايؿٗسا.٤
( غا ٤ايكطتٕ خس ٜٔايفطط ٠يف نٌ ؾ ٤ٞيطاخكش قٛاعس بؾهاَ٘ ٚبق ٍٛبزاخ١
ٚؾطا٥ع٘ َكسهٝاص ايفطط ٠ايدؿط ١ٜؾس ٢يكس نإ َٔ بَٗاص بقٛي٘ يُٝا ٖ ٛخانع
يسةضري امل٪ضطاصٚ ،عطن٘ يسعاقذ ايسطٛضاص ،بٕ ٜه ٕٛايعطف يف نٌ اََ ١كٝاؽ
زكسٜطٖآٖ َٔٚ .ا نإ ٫خس بٕ ؽسًف املػا ٌ٥ايفطع ١ٝخاخس٬ف ا٭ظَٓٚ ،١ا٭َهٓ،١
ٚايعطف اـام يف ايؿعٛر ٚا٭قٛاّ املدسًفٚ .١خصيو طاخل ايكطتٕ َطايذ ايعكٌ رري
َسٓهط ملا يططص عً ٘ٝطدٝعسَ٘ ٫ٚ ،سػاٌٖ َدًغ غًطاْ٘ ٚتضاض ٙيف اؿٝا ٠ا٫غسُاع١ٝ
ظُٝع ؾعدٗا).
٪ٜٚنس بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙعً ٢بٕ ؾط ١ٜايدٛح ٚايفهط اييت بقطٖا اٱغٚ ّ٬زعا
جيٗٝا  ٫زعين ايسطا ٍٚعً ٘ٝب ٚايسؿهو يف قًذ عكٝسز٘ بْ ٚكهٗا َٔ قدٌ خعض
املػًُني َا زاّ ؾطط اٱميإ ٖ ٛاؿط( ١ٜبعكٌ ن ٞب ٫ٚ ( ) َٔ٩بنطا ٙيف ايس)ٜٔ
ٜٚفطق ٕٛنصيو خني ؾل رري املػًُني يف ايسؿهو ٚؾل املػًُني يف ايطز عً.ِٗٝ
بٕ اؿٝا ٠ايٓٝاخٚ ١ٝايسغسٛضٚ ١ٜنصيو ا٭ؾعار ايػٝاغ ١ٝجىل رري شيو َٔ ْعِ
اي ٛع ٞاملسْ ١ٝايغطخ ١ٝغٛف زعٌ رري شاص ق ١ُٝيف ظٌ غٌٗ ايطب ٟايعاّ ٚرٝد ١ايٛعٞ
ٚنعف ْٛار ا٭َٚ ،١إ اؿه ١َٛاٱغ ١َٝ٬زسعاضض متاَاً َع اؿه١َٛ
(ايطٛٝقطاط )٘ٝاملػٝؿ ١ٝ٭ٕ ايػًط ١ايػٝاغ ١ٝيف اٱغ ّ٬قا ١ُ٥عً ٢اعسداضاص زْ١ٜٛٝ
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ٚيٝؼ هلا غٓس مساٚ ، ٟٚ٭ٕ ا٭َ ٖٞ ١اي يت زٓكذ اؿانِ يٗ ٞخايسايَ ٞكسض نٌ
غًطٚ ،١بٕ اقسداؽ خعض ايٓعِ ا٭ٚضٚخ ١ٝاييت  ٫زسعاضض َع َدسب ايؿٛض ٣اٱغَٞ٬
بَط َداح  ٫ٚرهان ١ي.٘ٝ
ٚإ اؿط ١ٜاملٓؿٛز ٠يٝػش نطخاً َٔ ايطياٖ ١ٝب ٚزكًٝساً يًدسع ايغطخ ، ١ٝخٌ ٖٞ
ؾل نفً٘ اهلل يعداز ٠ؾةْٗا يف شيو ؾةٕ اؿٝا ٫ ٠ميهٔ ايسٓاظٍ عٓٗا ج ٫خاْ٫سؿاض ٫ٚ
ٜػًدٗا عٓ ٠ٛبَ ٫ػسدس قازٌ ٜ ٫ٚغفٌ عٓٗا ج ٫اؿُكٚ ٢اؾٗ ٤٬بٚي٦و ايص٫ ٜٔ
ٜسضنَ ٕٛعٓ ٢اؿٝا. ٠
بٕ يًفٓ ٕٛضغاي ١زطخٚ ، ١ٜٛبضط طٝداً عً ٢ايٓفؼ ٜٓ ٫دغ ٞعًٓٝا جْهاض ٙب ٚاؿط
َٓ٘ ب ٚؼطمي٘ ز ٕٚغدذ ؾطع ، ٞخٌ ايٛاغذ عًٓٝا زطكٝفٗا ٚزٗصٜدٗا يس٪زٖ ٟصٙ
ايطغاي ١عً ٢خري ٚغ٘ٚ ،شيو يسٓكٝسٗا َٔ نٌ َعاٖط ا٫مطاط اييت ؼٝس عٔ اٯزار
ايعاَ ( ١غا ٤شنط نطري َٔ ايفٓ ٕٛاؾُ ١ًٝيف ايكطتٕ ايهط ،ِٜنايدٓاٚ ٤ايٓؿش
ٚايسكٜٛط ٚايغٓاٚ ٤رريٖا َٔ ايفٓ ٕٛاؾُ ، ١ًٝيًِ خيطؽ يٗٝا عُا غا ٤خ٘ َٔ ضيع
اٱق ط ٚاؿطؽ عٔ ايٓاؽٚ ،مل ٜٓعط جيٗٝا خعني بٌٖ ايعٖس ٚايسكؿف  ،خٌ ْعط جيٗٝا يف
شازٗا ؾسٜ ٫ ٢غً ٛيف بَطٖا ٫ٚ ،حيٝس عٔ ا٭غاؽ ايص ٟقاّ عً ٘ٝزؿطٜع٘ ،يصنط
اظزٖاض زًو ايفٓ ٕٛيف خعض َا بْعٍ َٔ ايؿطا٥عٚ ،بقاّ يٗٝا َٔ املًو ٚؾهٖ ٞصا يف
بغًٛر  ٜٙٛٓخععُسٗا ٜٚؿٝس خصنطٖ ا ٜٚ ،سٍ عًَ ٢كساض َا ٚقًش جي َٔ ٘ٝايطٚع، ١
َٚا خًغس٘ َٔ اؾُاٍ ؾس ٢ناْش ت ١ٜيف اٱخساع َٚعػعَ َٔ ٠عػعاص ايفٔ َٚفدط٠
خاق ١ٝعً ٢ايسٖطَٚ ....ا نإ يًسٜاْاص ايػُا ١ٜٚبٕ زكف َٔ ايفٓ ٕٛاؾُ ١ًٝرري ٖصا
املٛقف  ،٭ٕ هلا يا٥سزٗا َٔ زٗصٜذ ايطداع ٚ ،جق٬ح ا٭شٚامٚ ،زطٜٚل ايٓفٛؽ ،ي٬
ميهٔ بٕ ٜٓهط يهًٗا ز َٔ ٜٔا٭زٜإ ٜ ٫ٚكًح بٕ زٓهط يا٥سزٗا ؾطٜعَٔ ١
ايؿطا٥ع) .
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ٚبٕ اٱغ ّ٬مل حيطّ ايفٓ ( ٕٛاملٛغٝكٚ ٢ايغٓا ٚ ٤ايٓؿش ٚايسكٜٛط) ج ٫يعًٌ
زٛيسص خفعٌ غًٛى غاْح عٔ راٜسٗا ايطٚؾ، ١ٝجشا اغسؿايش ايفٓ ٕٛجىل َعدٛزاص َٔ زٕٚ
اهلل عٓ س ايٛضٓٝني ٚٚغا٥ط َاز ١ٜعٓس املؿطنني ،يايسكٜٛط ٚايٓؿش ٚ ٫غ٘ يسؿطميُٗا
ج ٫كاي ١ايؿطى ٚز ٕٚشيو يُٗا ؾ ،ٍ٬نُا بْ٘ يٝؼ ٖٓاى ٚغ٘ يسؿط ِٜاملٛغٝك٢
ٚايغٓاٚ ٤املعاظف ج ٫جشا نإ َكاؾد ١يًفٛاؾـ ٚبضاضص ايؿٗٛاص ،ب ٚاٱغطاف عٔ بزا٤
ايعدازاص ٜٓٚ ،ػؿذ شيو عً ٢ئ ايسُ ط ، ٌٝيًٝؼ ٖٓاى َا حيطَ٘ يف بقٌ ايؿطع ،
يف ٘ٝزدػٝطاً ٚزطخٚ ١ٝزٛغٗٝا يًعكٚ ، ٍٛكاطد ١يًُؿاعط ٚ،جشا مل خيطؽ عٔ شيو يٗٛ
ؾ ٍ٬يٝؼ ي ٘ٝبٚ ٟغ٘ َٔ ٚغ ٙٛايسؿطٚ ،ِٜاْسٗ ٢بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙجىل بٕ ايفٕٓٛ
ؾةْٗا ؾةٕ مجٝع ا٭يعاٍ ٚايػًٛى حيهِ عًٗٝا مبكاقسٖا ٚخاٯضاض املرتزد ١عًٗٝا .

ٚجشا َا اْسكًٓا َٔ َهُ ٕٛخطار ايسػسٜس جىل غٖٛط املؿطٚع اؿهاض ٟاملكطٟ
َٚكَٛاز٘ ٚتيٝاز٘ غٛف ٜسهح يٓا بٕ بْكاض ا٫ػا ٙاحملايغ املػسٓري ِٖ ايص ٜٔبخصٚا
عً ٢عازكِٗ َُٗ ١زفع ٌٝخطاخِٗ ٜٚدسٚا شيو يف ؼسٜسِٖ ايغاٜاص قدٌ ايٛغا، ٌ٥
ٚزع ِٗٓٝٝايط ٛاخش ٚاملسغرياص ٚ،زكسميِٗ ايٓكس ٚاْ٫سكا ٤عً ٢ايسكًٝس خهٌ بؾهاي٘،
َٛٚاظْسِٗ خني زكٛضاص ايعكٌ ايكا٥س َٚسطًداص ايعكٌ اؾُعٚ ، ٞؾطقِٗ عً ٢زطخ١ٝ
ايطب ٟايعاّ عً ٢اؾُع خني ايٓعط ٚايعٌُ ٚ،زطزٝذ اي٤٫ٛاص َٔ اـام جىل ايعاّ(
ايٛطٔ _ ايك _ ١َٝٛايسٚ، ) ٜٔزٛنٝح بٕ ؾذ ايٛطٔ ٚاؿطم عً ٢ايسياع عٔ َكاؿ١
ٜ ٫سعاضض َع اي ٤٫ٛايكٚ ،َٞٛا٫عسعاظ خاهلٚ ، ١ٜٛايسُػو يف ايٛقش ْفػ٘ خا٭قٍٛ
ايؿطعٚ ، ١ٝايك ِٝايطٚؾٚ، ١ٝا٫عسُاز عً ٢ايك ٣ٛايفاعً ١يًصاص يف اٱق٬ح.
يكس قطح بْكاض ٖصا ا٫ػا ٙخةٕ راٜسِٗ َٔ ايسػسٜس  ٚاٱق٬ح ٖ ٞايسكسّ
ٜٚك ٍ ٛايطٗطا ٟٚيف شيو " متسٕ ايٛطٔ عداض ٠عٔ ؼكَ ٌٝا ًٜعّ ٭ٌٖ ايعُطإ َٔ
ا٭زٚاص اي٬ظَ ١يسؿػني بؾٛاهلِ ؾػا َٚعٓ ٖٛٚ ،٢يٛقاِْٗ يف ؼػني ا٭خ٬م
ٚايعٛا٥س ٚ،نُاٍ ايرتخٚ،١ٝمحًِٗ عً ٢امل ٌٝجىل ايكفاص اؿُٝسٚ ،٠اغسػُاع
ايهُا٫ص املسْٚ،١ٝايرتق ٞيف ايطياٖٜٚ" ١ٝهٝف قُس عدس ٙبٕ ايسُسٕ ٜ ٫عين ؼكٌٝ
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املعاضف ايعًُٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝا٭زخٚ ١ٝايكٓا٥ع ٚايفٓ ٕٛيؿػذ ،خٌ ايسُػو بٜهاً خاملداز٨
ٚايك ِٝايسٚ ١ٜٝٓايطٚؾٚ، ١ٝرطغٗا يف ٚغسإ اجملسُع ،يدايعًِ ٚا٭خ٬م ٚايرتخ ١ٝايكٛمي١
زسكسّ ا٭َِٜٚ ،ك ٍٛقُس بَني يهط" )ّ1088- 1081( ٟبٕ َعطي ١بؾٛاٍ ا٭َِ
ٚاؿهاضٚ ٠ايعُطإ ٚايسُسٕ بزع ٢جىل جقسسا ٤تضاضِٖ ،طًداً يٲق٬ح ٚضرد ١يف ايٓػاح"
ٜٚ ،ك ٍٛايؿٝذ عًٜٛ ٢غف (  " ) 1811 _1011بٕ ٖٝهٌ ايعُطإ ٚغػِ املسْ١ٝ
َطنذ َٔ بضخع ١بغعاٜ ٤كًح خك٬ؾٗا ٜٚفػس خفػازٖا  ٖٞٚايعًِ ٚا٭َٔ ٚٚيط ٠املاٍ
ٚزٚضإ ا٭عُاٍ" .
و إذا ما نظرنا إلى مقومات المشروع وآلياته سوف نجدها متسقة
تماماً مع مضمون الخطاب الذي فصلنا مضمونة وإبعاده  ،ومن أهم هذه
المقومات -:
 زٛغ ٘ٝقاز ٠ايفهط يًػًطاص ايكاٚ ١ُ٥املٗ ١ُٓٝعً ٢ايطب ٟايعاّ ٚجقٓاعِٗ خاـطار،
ٚبُٖ ١ٝزطدٝك٘ يف املؿطٚع اؿهاضٚ.ٟقس لح ؾػٔ ايعطاض ٚزَٝ٬ص ٙيف شيو عٔ
ططٜل اغسُاي ١جخطاٖ ِٝخٔ قُس عً ٢ملؿطٚعِٗ يف ايعُطإ.
َ س اؾػٛض ٚيسح ايكٓٛاص ي٬زكاٍ املداؾط خاؿهاض ٠ايغطخْ٫ ١ٝسكاَ َٔ ٤عاضيٗا
ٚعًَٗٛا ْٚعُٗا َا ٜسٓاغذ َع ايدٓ ١ٝايطكاي ١ٝاملكطٚ.١ٜقس ؼكل شيو عٔ ططٜل
ايدعطاص ايعًُٚ ١ٝايرتمجٚ ١املس اضؽ ا٭غٓد ١ٝيف َكط ٚاجملايؼ ٚاملٓسسٜاص اييت
ناْش ػُع خني املػسؿطقني ٚقاز ٠ايطب َٔ ٟاملكطٜني.
 جق٬ح ا٭ٚناع ايػٝاغٚ، ١ٝشيو عٔ ططٜل ٚنع زغسٛض ؾسٜظ ٜهفٌ يًؿعذ
ؾطٜس٘ ٜٚ،سيع اؿانِ يًعٌُ َٔ بغٌ قٛاؿٚ . ١قس ؼكل شيو عٔ ططٜل
زةغٝػِٗ يًؿٝا ٠ايٓٝاخٚ ١ٝجْؿا ِٖ٤ا٭ؾعارٚ،زٛعٝسِٗ اؾُٗٛض خك ١ُٝاؿط١ٜ
ٚايعسايٚ ١املػاٚاٚ ٠ا٫غسكَٚ ٍ٬كا ١َٚا٫غسدساز ٚا٫ؾس.ٍ٬
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 جق٬ح بغايٝذ ايًغ ١ايعطخٚ ١ٝتزاخٗا ٫غسٝعار املعاضف اؿسٜطٚ ١اْ٫سكاٍ َٔ طٛض
ايؿطٚح ٚاؿٛاؾ ٞجىل َٝسإ ا٫خسهاض ٚاٱخساع ٚايسةيٝفٚ ،شيو عٔ ططٜل اجملاَع
ايعًُ " ١ٝاجملُع ايدهط "ٟضِ "فُع ايًغ ١ايعطخٚ "١ٝجؾٝا ٤املٓاٖؼ ايًغ ١ٜٛيف ايٓؿش
ٚايسعطٜذ ٚا٫ؾسكامٚ.جضطا ٤اؿٝا ٠ايطكاي ١ٝخاؾُعٝاص ٚايكايْٛاص ا٭زخ ١ٝاييت
انطًعش خحؾٝاْ ٤فا٥ؼ ايرتاع ٚاغسؿساع ايعسٜس َٔ ايفٓ ٕٛا٭زخٚ ، ١ٝزطٜٛط
املٓاٖؼ ايٓكس.١ٜ
 جق٬ح ايسعًٚ ِٝشيو عٔ ططٜل جْؿاَ ٤ساضؽ ؾسٜط ١يًعً ّٛايٓعطٚ ١ٜايسطدٝك،١ٝ
ٚزكَٓ ِٜٛاٖؼ ا٭ظٖط يسػسٜس اـطار ايسٜين ٚيسح خار ا٫غسٗازٚ،اؿفاظ عً٢
ٚغط ١ٝاٱغٚ، ّ٬ايسكطٜذ خني املصاٖذَٚ،ؼ اؾُاعاص املسٓطع ١يف ايس، ٜٔ
ٚايععٚف عٔ ايغًٚ ٛخٗطؽ ايططم ايكٛيٚٚ ،١ٝنع خط ١عاَ ١يًكها ٤عً ٢ا٭َ،١ٝ
ٚزطٜٛط ايهسازٝذ َٚساضؽ اٱضغايٝاص  ،ضِ جْؿا ٤اؾاَعاصٚٚ ،نع ٥٫ؿ ١يسٓعِٝ
زٚض ايسعًَٚ ِٝطاقد ١املساضؽ ا٭غٓد.١ٝ
 زطخ ١ٝايطب ٟايعاّ ٚ ،زطكٝف ايطدك ١ايٛغط ٢املكطٚ ،١ٜجعسازٖا ؿٌُ ضا١ٜ
اٱق٬حٚ ،ايكٝاّ خسٓفٝص املؿطٚعٚ.شيو عٔ ططٜل قؿاي ١ايطبٚ، ٟاؿًكاص
ايعًُٚ ،١ٝاجملايؼ ايسطكٝف ١ٝيف زٚض ايكؿف ٚاملٓسسٜاص ٚاملكاٖٚ . ٞقس لؿش ٖصٙ
ايطدك ١يف احملايع ١عً ٢ا٭غؼ اييت ٚنعٗا ضٚاز ٖصا ا٫ػا ٙيف ايٓكف ا٭َٔ ٍٚ
ايكطٕ ايعؿطٜٚ ،ٜٔدسٚا شيو يف زكس ِٜٗيًؿطناص ايسغطٜدٚ، ١ٝاؾُعٝاص
اٱؿازٚ، ١ٜطع ٕٛاملػسؿطقنيٚ،ايغع ٚايفهط" ٟاملاضنػ – ١ٝايفًػفاص املاز." ١ٜ
 متكري اؿهٚ ١َٛاملؿطٚعاص ا٫قسكازٚ ، ١ٜقس لؿش ايطدك ١ايٛغط ٢املكط١ٜ
يف عكط جمساع ٌٝيف اَس٬ى ا٭ضان ٞايعضاعٚ ١ٝايسٛغع يف ايسػاض ٠ضِ خٓا ٤املكاْع
ٚايدٓٛى يف ايٓكف ا٭ َٔ ٍٚايكطٕ ايعؿط.ٜٔا٭َط ايصَ ٟهٔ ٖص ٙايطدكَٔ ١
زٓفٝص اـ طار يف غٌ َطايل ايسٚيٚ ١احملايع ١عً ٢ايطاخع ايًٝرباي ٞيف َٝسإ
ايػٝاغٚ ١ا٫قسكازٚ ،قدغس٘ خايكدغ ١املكط ١ٜاييت ناْش زكسّ املٓفع ١ايعاَ ١يف
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َؿطٚعازٗا عً ٢املٓفع ١اـاقٜٚ، ١طغع شيو خطدٝع ١اؿاٍ جىل بٕ َععِ ضغايسٗا
ناْٛا َٔ قغاض ايسػاض ب ٚبخٓا ٤ايف٬ؾني ٚايعُاٍ.
 زفع ٌٝؾعاض َكط يًُكطٜني ٚ،شيو خايكها ٤عً ٢نٌ بؾهاٍ ايسعكذ املًْٚ ُّٞؿط
ضٚح ايسػاَح يف اجملسُع املكط ٟخني املػًُني ٚاملػٝؿٝني ٚايٛٗٝزٚ ،ايعٌُ عً٢
جشاخ ١ايفطٚم خني طدكاص اجملسُع ٚ ،جعساز املٛاطٔ املكط ٟيػٛم ايعٌُ عٛناً عٔ
ا٭غاْذٚ ،زؿػٝع املكٓٛعاص املكطٚ ، ١ٜزغًٝذ غٝاغ ١املٓايع املسدازي ١عً ٢ع٬ق١
ايعٛاطف يف ايػٝاغ ١ايسٚيٚ.١ٝقس اْعهؼ شيو عً ٢ع٬قَ ١كط خا٭قطاض ايعطخ١ٝ
ٚا٭قطاض اٱغ ،١َٝ٬يكس بنس ضٚاز ٖصا ا٫ػا ٙعً ٢بٕ ايػد ٌٝا٭ق ّٛيًٛؾس٠
ايعطخ ٖٛ ١ٝزسع ِٝايطٚاخط خني ايؿعٛر عٔ ططٜل ايطكايٚ ١زٛؾٝس املٓاٖؼ
ا يسعًٚ،١ُٝٝزسع ِٝايطٚاخط ا٫قسكاز ( ١ٜغٛم عطخَ ١ٝؿرتنٚ ) ١ضيض يهط٠
اٱَرباطٛض ١ٜايعطُاْ ١ٝاملػسرتٚ ٠ضا ٤ؾعاض ايٛؾس ٠اٱغٚ، ١َٝ٬ايسع ٠ٛجىل جقاَ١
اؼاز يًٜ٫ٛاص اٱغٜ ١َٝ٬ك ّٛعً ٢ايسعاٚ ٕٚايسعاٜـ ايػًَُ ٞع ا٭رٝاض ٚايسياع
املؿرتى نس املعسسٚ ٜٔايطاَعني.
 زفع  ٌٝزٚض املطب ٠يف اجملسُع املكط، ٟعٔ ططٜل زعًُٗٝا ٚجعسازٖا يًُؿاضن١
ا٫جياخ ١ٝيف ايٓٗهٚ، ١شيو خعس زٝكِٓٗ َٔ بٕ محًسِٗ عً ٢ايعازاص ٚايسكايٝس
ايفاغسٚ ٠ضردسِٗ يف زك ِٜٛا٭غط ٠املكط ١ٜئ زسؿكل ج ٫خحظاي ١ؾػار اؾٌٗ
ٚايسدًف عٔ املطب.08 ٠

ثالث ًا  -:أزمة الخطاب وتوقف المشروع-:
 ٫ضٜذ بٕ ايػ٪اٍ ايصٜ ٟططح ْفػ٘ يف ٖصا ايػٝام ٖ :ٛملاشا بخفل خطار
ايسػسٜس يف َكط يف ايٓكف ايطاْ َٔ ٞايكطٕ ايعؿطٜٔ؟ٌٖ ـًٌ يف خٓٝس٘ ٚيكس َكَٛاز٘
ٚنٝاع تيٝاز٘ ؟بّ يٓهٛم بعٚ َ٘٬رٝار قازز٘ ٚزعسز ٤٫ٚز٘؟
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يةٕ َٔ ٜسةٌَ ايسؿ٫ٛص ايفػا ١ٝ٥ايػٝاغٚ ١ٝا٫غسُاعٚ ١ٝا٫قسكاز ١ٜاييت
قاؾدش ضٛضٜٛ ٠ي 1889 ٛٝغٛف ٜسضى بٕ املؿطٚع ايص ٟبضغش قٛاعس ٙايطدك ١ايٛغط٢
قس زفههش بضناْ٘ ٚشيو خايسغري ايفػا َٔ ٞ٥ايًٝرباي ١ٝايطبمساي ١ٝجىل ا٫ؾرتان،١ٝ
ٜ ٫ٚعين شيو بٕ ايفهط ا٫ؾرتان ٖٛ ٞايػدذ ا٭ ٍٚخٌ عسّ ٚع ٞايطب ٟايعاّ
خطدٝعس٘ ا٭ٜسيٛغٚ ١ٝخً ٛايطكاي ١ايػا٥س َٔ ٠خط ١جق٬ؾ ١ٝمتهٔ ايطب ٟايعاّ ايساخع
َٔ زطدٝل املداز ٨املكاؾد ١هلص ٙا٭ٜسيٛغٜٚ ، ١ٝعين شيو بٕ ايفهط ا٫ؾرتان ٞايصٟ
زدٓس٘ ضٛضٜٛ ٠ي ٛٝنإ بقطر جىل ا٫ؾرتان ١ٝاـٝاي ١ٝاييت زعا جيٗٝا "غإ غُٕٛٝ
 ، 1098 - 1818يطاْػٛا يٛضٚ " 1018- 1889 ١ٜٝاخعس َا ٜه ٕٛعٔ ا٫ؾرتان١ٝ
ايعًُ ١ٝاييت زعسُس عً ٢ؼً ٌٝايدٓ ١ٝايطكاي ١ٝيًٛاقع املعٝـ يًٛقٛف عً ٢تيٝاص زطٛضٙ
قدٌ ايسطدٝل " ايطٛض، ٠ايسةَ ،ِٝجق٬ح تيٝاص اٱْساؽ ٚزٛظٜع ايططٚ "٠ٚاييت زعا جيٗٝا "
يطٜسضى بلًع " ٚ"1088 - 1098ناضٍ َاضنؼ ٚ ،01 "1001 - 1010نإ َٔ
ا٭يهٌ زدين ايعكٌ ايكا٥س يًطٛضَ ٠صٖذ ا٫ؾرتان ١ٝايسميكطاط ١ٝاييت ْازص خ٘
ايهاْط ١ٝاؾسٜس ٠عاّ  1881ايكا ١ُ٥عً ٢ايسؿ ٍٛايسسضجي َٔ ٞايطبمساي ١ٝجىل
ا٫ؾرتان ١ٝعٔ ططٜل زطخ ١ٝايطب ٟايعاّ ٚجعاز ٠خٓا ٤ايطكاي ١ايػا٥س ٠يف اجملسُع .09
يحشا ْعطْا جىل َه َُ ٕٛا بطًل عً ٘ٝا٫ؾرتان ١ٝايعطخ ١ٝيف ايسغسٛض امل٪قش
املكط ٟعاّ  - 1814غٛف لسٜ ٙؿسٌُ عً ٢قَٚ ِٝداز ٨عاَ " ١ؼايف ق٣ٛ
ايؿعذ_ ايسهأَ ا٫غسُاع _ٞزهاي ٧ايفطم_ ا٫ؾرتان ١ٝايسُٓ _١ٜٛايؿعذ ميًو
ٜٓٚسؼ ٜٚطاقذ _ نفٌ نٌ جؾهاٍ اؿطٜاص يًُٛاطٓني_ فاْ ١ٝايسعًٚ ِٝايسةَٓٝاص
ٚايطعا ١ٜايكؿ ،- "01 ١ٝا٭َط ايص ٟؾاٍ خني ػسٜس اـطار َٛٚاقً ١زطدٝل املؿطٚع.
ٚمل ٜكف ا٭َط عٓس ٖصا اؿس ،خٌ ؼ ٍٛايٓعاّ ايػٝاغٚ ٞا٫قسكاز ٟضاْ ١ٝجىل
َا ٜطًل عً ٘ٝايفٛن ١ٜٛايًٝرباي ١ٝعكذ ضٛض ٠ايسكؿٝح ٚ1881اْ٫فساح ا٫قسكاز1884 ٟ
زًو اييت مل زطاع ٞبق ٍٛايفهط ايًٝرباي ٞايطبمساي ٞايكا ِ٥عً ٢ؾط ١ٜايفطز يف
ا٫قسكاز ٚاٱْساؽ ٚايسعًٚ ِٝايفهط ٚايعكٝسٚ ٠اْ٫سدار ٚزػٓس يًسٚي ١ؾل املطاقد١
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ٚاؿفاظ عً ٢ا٭َٔ ٚايسياع عٔ اجملسُع ،نُا بْٗا مل زطاع اٱق٬ؾاص اييت ٚنعٗا
ايػاغ ١ا٭َطٜه ٕٛٝعً ٢ايٓعاّ ايًٝرباي ٞيف ايعكس ايطاخع َٔ ايكطٕ ايعؿط" ٜٔاييت
ؽ ٍٛيًسٚي ١ؾل ايسسخٌ يف ايػٛم ـًل زٛاظٕ خني ا٭غٛض ٚا٭غعاضٚ،خني بغٗع ٠اٱْساؽ
ٚايسٛظٜع ٚايسعًٚ ،ِٝػط ِٜا٫غرتا ٤عً ٢املكسغاص ٚا٭زٜإ ٚ ،ا٭خ٬م ايعاَٚ ، ١محا١ٜ
ا٭قًٝاصٚ ،قاضخ ١ايسعكذ يف نٌ قٛضٚ ،ٙضعا ١ٜايعطايٚ ١املعسَني ٚاملعاقني ،ضِ
منش ٖص ٙايفٛن ٢يف ظٌ ٖؿاؾ ١ا٭ؾعار ٚ،انُؿ ٍ٬اؿٝا ٠ايٓٝاخٚ،١ٝيػاز
اؿهَٛاص يف ايفرت ٠املُسس 1809 َٔ ٠جىل اٯٕ .04
يحشا َا ؾاٚيٓا ايدؿظ عٔ َهُ ٕٛخطار ايسػسٜس َٚكَٛاص ٚتيٝاص املؿطٚع اؿهاضٟ
َٓص ايٓكف ايطاْ َٔ ٞايكطٕ ايعؿط ٜٔئً لس هلا تضط ٜصنطٜٚ،دسٚا شيو يف:
 .1ايفكاّ خني ايػًطٚ ١قاز ٠ايطبٚ، ٟايطب ٟايعاّ ايكا٥س ٚايساخع ،ا٭َط ايص ٟؾاٍ خني
املفهطَٛٚ ٜٔاقً ١ايسطدٝل ٚاْعساّ ايكً، ١خني اـطار ٚاملؿطٚع "ايٓعط ٚايعٌُ".
 .9زعٜٝف ايٛعٚ ٞرٝد ١ايعكٌ اؾُعٚ، ٞزؿسش ٤٫ٚاص املفهطٚ ٜٔايهسار ٚ،ؼٍٛ
خطاخاص ايسػسٜس جىل زعكذ يف زكًٝس ايكس ِٜب ٚزؿٝع يف ايسغطٜذ ٚزكًٝس
اؿسٜظ.يةنؿش املٓاخط ايطكاي ١ٝبخٛاقا زطٚؽ يًٓععاص ٚايٓعطٜاص ٚاملصاٖذ
ٚاؾُاعاص اٚ٫ضٚخ ٘ٝاملدسًف٘ ز ٕٚبزْْ ٢كس ب ٚمتؿٝلٚ.خازش اؿٝا ٠ايطكاي ١ٝيف
َكط فطز غٛم  ٫ناخط ي٘ يؿس ٢ا٭ٜسيٛغٝاص ٚ،شيو يف ظٌ ايعٛمل١
ايطكايٚ،١ٝاؿساض ١ايفًػف.١ٝ
 .1نعف زٚض ا٫ػا ٙاحملايغ املػسٓري املكاؾذ يسفهٝو ايطدك ١ايٛغط،٢ضِ
ز٬ؾٗٝا يف َٓسكف ايعكس ايطأَ َٔ ايكطٕ ايعؿطٚ ، ٜٔشيو يف ظٌ زسخٌ ايسٚي١
يف قٝار ١خطاخاص املفهطٚ ،ٜٔقُع اؿطٜاص ٚ ،زعًُل ا٭قعاّ َٔ اؾامني
ٚاملاغٓني ٚ ،ظٗٛض مسا غط ٠ايفهطٚ ،يػاز امل٪غػاص ايسعًٚ ١ُٝٝرٝد ١اهل١ٜٛ
ايطكايٚ ١ٝايك ِٝايطٚؾ ١ٝيف املٓاٖؼ ايسضاغٚ ،١ٝزؿسش ٤٫ٚاص ايطب ٟايعاّ " ايٛطٔ –
ايس – ٜٔايعٛملٚ " ١زٓه ٌٝبغٗع ٠ا٭َٔ خةقؿار ايط ٣٩اٱق٬ؾ ، ١ٝا٭َط ايصٟ
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بز ٣جىل زفؿ ٞاٱضٖار ٚايسعكذ خهٌ قٛضٚ ، ٙاهل ١ُٓٝايغطخ ١ٝعًَٓ ٢اخط
ايسطكٝفٚ .قس زطزذ عً ٢شيو نً٘ ٚغٛز قطٝعَ ١عطي ١ٝخني ايؿدار ٚقاز ٠ايفهط
ايص ٜٔبغػٛا خطار ايسػسٜس.
 .4عػع اـطار ايسٜين عٔ َعاؾَ ١ؿه٬ص ايٛاقع ا٫غسُاعٚ ٞايػٝاغٞ
ٚا٫قسكازٚ ٟايطكايف ٚايرتخٚ ٟٛا٭خ٬ق " ٞزفهو ا٭غط – ٠ايعٓٛغ٘ – ايفطٚم خني
ايطدكاص – ايدطاي – ١اٱزَإ – ايدًطػ - ١ا٫غسدساز ايػٝاغ – ٞايسهدِ
ا٫قسكاز – ٟزدسٜس ضطٚاص ايد٬ز – ايعؿٛا ١ٝ٥يف ايسدطٝط – ٖؿاؾ ١املٓاٖؼ
ايسضاغ – ١ٝمجٛز ايرباَؼ ايسعً – ١ُٝٝزفؿ ٞايفػاز خهٌ بؾهاي٘ يف ؾس ٢املطايل
ٚاملٝاز – ٜٔزػًٌ ا٭يهاض ٚاملعسكساص ايؿاشٚ ٠املاغٓ ١خني ايؿدار " ٚشيو يف ظٌ
يٛن ٢املفاٖٚ ِٝزطاغع اـطار ايسعٚ ، ٣ٛاعس ٤٬اؾٗٚ ٤٬املػٝػني ٚايعُ٤٬
ملٓاخط ايسٛغٚ ٘ٝا٫غسٗاز ٚ،زكٛقع َععِ ا٭ظٖطٜني ٜٚةغِٗ َٔ اٱق٬ح ٚ ،اْكطاف
خعهِٗ يسكطٜف ؾ ْ٘ٛ٦اـاق ١خاـاضؽ ٚاغسػ ّ٬ايدعض ا٭خط يًػًط ١ايػٝاغ١ٝ
ايػا٥س.٠
 .8زعُس خعض امل٪ضخني زؿ ٜ٘ٛا٭غؼ اييت قاّ عًٗٝا خطار ايسػسٜس َٚ،ؿطٚع
ايٓٗهٜٚ، ١دسٚا شيو يف ايهساخاص املؿٛؾ ١اييت ٚقفش قاز ٠ايطب َٔ ٟضٚاز
ايٓٗه ١يف ايكطٕ ايساغع عؿط خايعُاي ١يًغطر ٚاؾٓٛح عٔ بق ٍٛايؿطٜع ١زاض٠
ٚايسدًف ٚايطغع ١ٝزاض ٠بخط، ٟا٭َط ايص ٟنًٌ ايؿدار ٚايكسِٖ ايطك ١يف َٛاقً١
ايػري ٜٚةغِٗ َٔ ا٫عسُاز عًْ ٢كس ايصاص يف بعاز ٠ايدٓاٚ ،٤اْكػاَِٗ جىل يطٜكني :
أولهما متطً٘ مجاعاص َسعكد ١غاًٖ ١مل زةخص َٔ ايس ٜٔج ٫ظاٖط ٠ز ٕٚاملٓٗؼ،
ٚميطٌ الفريق الثاني بؾساص َٔ َكًس ٟاملٛناص ايغطخ ١ٝيف ايطكايٚ ١ايفهط ٚايػٝاغ١
ٚا٭خ٬م ٚا٫غسُاع ٚايعازاص ٚايسكايٝس.
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 ٫ٚرط ٚيف بٕ اغسٓ٦اف ػسٜس اـطار َٛٚ ،اقً ١زطدٝل املؿطٚع َطٖ ٕٛخكٝاّ
ضٛض ٠جق٬ؾ ١ٝؾاًَ ، ١زٓطًل َٔ ايعكٌ اؾُع ٞاؿط ايٛاع ٞخٛاقعَٚ ١سطًداز٘ ٚايكازض
خطدٝع ١اؿاٍ عً ٢جعاز ٠ايدٓا ٤خطٚح ؾاخٚ ،١غٛاعس يسٚ ، ٘ٝجضاز ٠ياعً ١َٓ٪َ ١خةٕ
ا٫عسُاز عً ٢ايصاص ٖ ٛايػد ٌٝا٭ٚؾس يسكسّ َكط.

اٌٛٙاِش;
 -1سٍف اٌلٌٓ ػجل اٌفزبػ  ،ؽبىَ ِب٘وِ ،لؽذ ِب٘و; رغلٌل اٌقطبة اٌلًٌٕ ِٓ اٌؾٍّخ اٌفؤسٍخ إٌى
اٌؾٍّخ األِوٌىٍخ ،كهاسخ فً وزبة "ؽبي رغلٌل اٌقطبة اٌلًٌٕ فً ِصوِ ،ىزجخ اٌشوٚق
اٌلٌٍٚخ،اٌمب٘وح ،2 َ،3117 ،ص .85 ،84
ِ -3ؾّل ؽسٍٕٓ ؽسٓ ؽسٍٕٓ ;رغلٌل اٌلٌٓ "ِفِٛٙخ ٚظٛاثطٗ ٚآصبهٖ " ،وٍٍخ اٌّؼٍٍِّٓ ،ىخ اٌّىوِخ،
اٌٍّّىخ اٌؼوثٍخ اٌسؼٛكي ،3118 ،ص.571 ;562، 3:5 ;376
ِ -4ؾّل اٌج ;ًٙاٌفىو اإلسالًِ اٌؾلٌش ٚصٍزٗ ثبالسزؼّبه اٌغوثًِ ،ىزجخ ٘ٚجخ ،اٌمب٘وح،غ،2292:96
ص .437 ;264
ِ -5ؾّل ِؾّل ؽسٍٓ; االرغب٘بد اٌٛطٍٕخ فً األكة اٌّؼبصوِ،ىزجخ اَكاة ،اٌمب٘وح ،غ ،2:37 ،3ط2
،ص .459 ;41
 -6أٔٛه اٌغٕلي; اٌٍمظخ اإلسالٍِخ فً ِٛاعٙخ االسزؼّبه ِٕن ظٛٙه٘ب إٌى أٚائً اٌؾوة اٌؼبٌٍّخ األ،ًٌٚ
كاه االػزصبَ ،اٌمب٘وح ،ك .د ،ص .64;393
 -7أث ٛاٌؾسٓ إٌلٚي;اٌصواع ثٍٓ اٌفىوح اإلسالٍِخ ٚاٌفىوح اٌغوثٍخِ ،طجؼخ اٌزملَ ،اٌمب٘وح ،غ 4
،2:88،ص .228 ;211
ِ -8ؾّٛك ِؾّل شبوو ;هسبٌخ فً اٌطوٌك إٌى صمبفزٕب ،كاه اٌٙالي  ،اٌمب٘وح  ،2:98 ،ص .363 ;267
ِ -9ؾّل عالي وشه; لواءح فً فىو اٌزجؼٍخِ ،ىزجخ اٌزواس اإلسالًِ ،اٌمب٘وح،2::5 ،ص .:8;::
 ًٍٔ -:ؽٕب ; صمبفخ اٌطجمخ اٌٛسطى فً ِصو اٌؼضّبٍٔخ (ق -َ 27ق ،)َ 29اٌٍٙئخ اٌّصوٌخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،
اٌمب٘وح ،3115 ،ص.35;37
 -21ثٍزو عواْ;اٌغنٚه اإلسالٍِخ ٌٍوأسّبٌٍخ ،روعّخ;ِؾو ًٚسٍٍّبْ،كاه اٌفىو ٌٍلهاسبد ٚإٌشو
ٚاٌزٛىٌغ ،اٌمب٘وح ،ثبهٌس 2::4 ،صِٚ 79258ب ثؼل٘ب .

ٚأٔظو أٌعب:






الىان محمد على ذوهي,مصر في كتابات الرحالة والقهاصل الفرهسيين فى القرن الثامن عصر,الىيئة
المصرية العامة للكتاب. 2771,ص  21إلى 64
عزت حسن أفهدي ا لداراهدلي8الحملة الفرهسية على مصر في ضوء مخظوظ عثماهي ,دراسة وترحمة8
حمال سعيد عبد الغهي ,الىيئة المصرية العامة للكتاب ,القاورة,2777 ,ص 261 8236
محمد سعيد العصماوي 8مصر والحملة الفرهسية ,الىيئة المصرية العامة للكتاب ,القاورة ,2777,ص1
وما بعدوا.
محمد عمارة 8الحملة الفرهسية في الميزان  ,دار هىضة مصر ,القاورة 2776 ,ص  , 16 – 4ص 36
– .34
ليلى عهان 8الحملة الفرهسية تهوير أن تزوير؟ ,كتاب الىالل ,ع  ,145القاورة ,2776 ,ص 8216
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وهاء فريد 8رفط األخر والرفط المضاد وتحليل خظابي لتاريخ الحملة الفرهسية على مصر ,بحج في
كتاب "الرفط واالحتحاج في المحتمع المصري في العصر العثماهي ",إصراف8رؤوف
عباش,القاورة,1006,ص.277

 -22ػصّذ ٔصبه; فىوح اٌزٌٕٛو ثٍٓ ٌطفً اٌسٍل ٚسالِخ ِٛسً ،كاه اٌٙلاٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ،اٌمب٘وح،
غ ،3121 ، 3ص ِٚ 262ب ثؼل٘ب.
 -23ػصّذ ٔصبه; أ٘ٚبَ اٌف ،ُٙكها هٚافل ٌٍٕشو ٚاٌزٛىٌغ ،اٌمب٘وح  ،3121ص ِٚ 81ب ثؼل٘ب.
ِ -24ؾّل إلجبي; رغلٌل اٌزفىٍو اٌلًٌٕ  ،روعّخ ػجبً ِؾّٛك  ،كاه اٌٙلاٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛىٌغ،
اٌمب٘وح  ،غ  ،3111 ، 3ص .6 ;4
 -25أؽّل أٍِٓ; ىػّبء اإلصالػ فً اٌؼصو اٌؾلٌشِ ،ىزجخ إٌٙعخ اٌّصوٌخ ،اٌمب٘وح ،2:5: ،ص ،9
.:
 -26ػجبً ِؾّٛك اٌؼمبك; ػمبئل اٌّفىوٌٓ فً اٌموْ اٌؼشوٌِٓ ،ىزجخ االٔغٍٛا اٌّصوٌخ ،اٌمب٘وح  ،ص ;8
.:
 -27أٌجود ؽٛهأً; اٌفىو اٌؼوثً فً ػصو إٌٙعخ ،2:4: _28:9روعّخ; ووٌُ ػيلٛي ،كاه إٌٙبه
ٌٍٕشو ،ثٍوٚد ٌ ،جٕبْ  ،غ ،2:88 ،4ص ِٚ 9:ب ثؼل٘ب.
ٌٌٛ -28س ػٛض; ربهٌـ اٌفىو اٌّصوي اٌؾلٌش اٌقٍفٍخ اٌزبهٌقٍخ ،كاه اٌٙالي  ،اٌمب٘وح ،غ  ،4ك .د،
ط ،2ص .:6 ;76
 -29عبثو ػصفٛه; ٘ٛاِش ػٍى كفزو اٌزٌٕٛو  ،كاه سؼبك اٌصجبػ  ،اٌىٌٛذ ،2::5 ،ص .357 ;298
 -2:ػيد لؤً ; فً اٌفىو اٌّصوي اٌؾلٌش ،اٌٍٙئخ اٌّصوٌخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘وح ،2::6 ،ص ;24
.44;77 ،39
ِٕ -31نه ِؼبٌٍمً; ِؼبٌُ إٌٙعخ اٌؼوثٍخ فً اٌفىو اٌؼوثً اٌؾلٌش ،اٌّؤسسخ اٌؾلٌضخ ٌٍىزبة ،طواثٍس،
ٌجٕبْ  ،3114 ،ص .86 ;62
 -32ى .ا ٌٍ.فٍٓ; اٌفىو االعزّبػً ٚاٌسٍبسً اٌؾلٌش فً ِصو ٚاٌشبَ ،روعّخ ;ثشٍو اٌسجبػً ،كاه اثٓ
فٍل ، ْٚثٍوٚد ،غ ،2::8 ،3ص 3: ،39
 -33ػفبف ٌطفً اٌسٍل; رغوثخ ِصو اٌٍٍجواٌٍخ  ،اٌّووي اٌؼوثً ٌٍجؾش ٚإٌشو  ،اٌمب٘وح ،2:92 ،ص
439
ِٛ -34فك ىهٌك; ٔٙعخ أَ رغوٌتِ ،ىزجخ إٌّبهح ٌٍٕشو ،اٌمب٘وح  ،2::7 ،ص .:9 ;98
 -35رشبهٌي أكِس ; اإلسالَ ٚاٌزغلٌل فً ِصو ،روعّخ ػجبً ِؾّٛك ٌ ،غٕخ روعّخ كائوح اٌّؼبهف
اإلسالٍِخِ ،طجؼخ االػزّبك  ،اٌمب٘وح ،2:46 ،ص .7 ;5
 -36أٔٛه ػجل اٌٍّه; ٔٙعخ ِصو ،اٌٍٙئخ اٌّصوٌخ اٌؼبِخ ٌىزبة ، ،اٌمب٘وح  ،2:94 ،ص ،31 ;8
 -37رشبهٌي أكِس ،اإلسالَ ٚاٌزغلٌل فً ِصو ،ص ِٚ27:ب ثؼل٘ب
 -38أٔٛه ػجل اٌٍّه; ٔٙعخ ِصو،ص .4:: ;4:6
ِ -39ؾّل ػّبهح; رٍبهاد اٌٍمظخ اإلسالٍِخ اٌؾلٌضخ ،كاه اٌٙالي ،اٌمب٘وح ،2993 ،ص .32 ;8
 -3:لبسُ أٍِٓ; األػّبي اٌىبٍِخ ،رؾمٍك ٚرملٌُ ِؾّل ػّبهٖ ،كاه اٌشوٚق ، ،اٌمب٘وح،2:9: ،ص ;21
.28
 -41هٚاٖ أث ٛكاٚٚك فً اٌسٕٓ.
ِ -42ؾّل ػّبهٖ; رغلٌل اٌفىو اإلسالًِ ِؾّل ػجلٖ ِٚلهسزٗ ،كاه اٌٙالي  ،اٌمب٘وح.27 ;8 ،2:91 ،
ِ -43ؾّل ػّبهٖ; هفبػخ اٌطٙطبٚي هائل اٌزٌٕٛو فً اٌؼصو اٌؾلٌش ،،كاه اٌشوٚق  ،اٌمب٘وح،2:99،
ص ٚ .43 ;6أٔظو أٌعب ;ػٍى ِجبهن ِؤهؿ ِٕٙٚلً اٌؼّواْ،كاه اٌشوٚق ،2:99 ،ص .24 ;6
 -44أٍِٓ اٌق ;ًٌٛاٌزغلٌل فً اٌلٌٓ ِ ،مبي فً ِغٍخ اٌوسبٌخ ،ع  ،2:44 ،3ص .24
 -45ػصّذ ٔصبه; ؽمٍمخ األصٌٍٛخ اإلسالٍِخ فً فىو اٌشٍـ ػجل اٌّزؼبي اٌصؼٍلي ،كاه اٌٙلاٌخ ،
اٌمب٘وح ،3115 ،ص.:7 ;78
 -46وبًِ سؼفبْ;أٍِٓ اٌق ًٌٛفً ِٕب٘ظ رغلٌلٖ ،اٌّغٍس األػٍى ٌوػبٌخ اٌفٕٚ ْٛاَكاة ٚاٌؼٍَٛ
االعزّبػٍخ ،2:88 ،ص.82 ;77
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ٌٛ -47سف اٌموظبٚي; اٌفمٗ اإلسالًِ ثٍٓ األصبٌخ ٚاٌزغلٌلِ ،ىزجخ ٘ٚجخ  ،اٌمب٘وح ،غ٘2535 ،3ـ ،
ص .41 ;3:
 -48ػٍى اٌّؾبفظخ; االرغب٘بد اٌفىوٌخ ػٕل اٌؼوة فً ػصو إٌٙعخ  ،2:25 _28:9األٍٍ٘خ ٌٍٕشو
ٚاٌزٛىٌغ ،ثٍوٚد ،غ،2:91 ،4ص .63 ;55
ِ -49ؾّل ؽسبٍٔٓ ؽسٓ ؽسبٍٔٓ; رغلٌل اٌلٌٓ "ِفِٛٙخ ٚظٛاثطٗ ٚآصبهٖ ،ص 44 ;28
ِ -4:ؾّٛك ػجل اهلل ثىبه; اٌزغلٌل فً اٌفىو اإلسالًِ اٌّؼبصو  ،كاه اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛىٌغ،
اٌمب٘وح ،3117 ،ص.41 ;36
 -51أؽّل ػوفبد اٌمبظً; رغلٌل اٌقطبة اٌلًٌٕ ،اٌٍٙئخ اٌّصوٌخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘وح ،3119 ،ص
.39 ;33
 -52ؽسٓ اٌؼطبه; ؽبشٍخ اٌؼطبه ػٍى عّغ اٌغٛاِغ،كاه اٌىزت اٌؼٍٍّخ ،ثٍوٚد،ك.د ،ط ،3ص ;553
.355
 -53هفبػخ اٌطٙطبٚي; اٌمٛي اٌسلٌل فً االعزٙبك ٚاٌزمٍٍل ،األػّبي اٌىبٍِخ ; رؾمٍك ِؾّل ػّبهح،
اٌّؤسسخ اٌؼوثٍخ ٌٍلهاسبد ٚإٌشو،ثٍوٚد ،2:92 ،ط  ،6ص .71 ;6: ،44 ;:
ِ -54صطفً ػجل اٌواىق; ِؾّل ػجلٖ ِ ،طجؼخ كاه اٌىزت اٌّصوٌخ  ،اٌمب٘وح ،غ،2::8 ،3ص ،83
231 ;226
ِ -55ؾّل هشٍل هظب; ربهٌـ األسزبم اإلِبَ اٌشٍـ ِؾّل ػجلٖ ،كاه اٌفعٍٍخ ،اٌمب٘وح ،3114 ،ط ،ص
755
ِ -56صطفً ػجل اٌواىق; ِؾّل ػجلٖ ِ ،طجؼخ ،ص .231 ;226
ِ -57ؾّل هشٍل هظب; ربهٌـ األسزبم اإلِبَ اٌشٍـ ِؾّل ػجلٖ ،كاه اٌفعٍٍخ ،اٌمب٘وح ،3114 ،ط ،ص
.754
ِ -58ؾّل ػّبهح;رغلٌل اٌفىو اإلسالًِ ،ص .22
 -59ػصّذ ٔصبه ; ارغب٘بد فٍسفٍخ ِؼبصوح فً ثٍٕخ اٌضمبفخ اإلسالٍِخ ،كاه اٌٙلاٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو،
اٌمب٘وح ،3114 ،ص .2: ;26
ِ -5:ؾّل هشٍل هظب; ربهٌـ اإلِبَ اٌشٍـ ِؾّل ػجلٖ ،كاه اٌفعٍٍخ ،اٌمب٘وح،3114 ،ط 2اٌمسُ
األٚي،اٌّملِخ ص ً.
 -61لبسُ أٍِٓ; األػّبي اٌىبٍِخ ،ص .524
 -62اٌّوعغ ٔفسٗ ،ص .:7 ;95
 -63ػصّذ ٔصبه;أؽّل فبهً اٌشلٌبق "لواءح فً صفبئؼ اٌّمبِٚخ" ،كاه اٌٙلاٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو
ٚاٌزٛىٌغ ،اٌمب٘وح ،3116 ،ص .273
ِ -64ؾّل هشٍل هظب; اٌزغلٌل ٚاٌزغلك ٚاٌّغلكِ ،ْٚغٍخ إٌّبه  ،ع  ،َ2:42 ٌٌٍٛٛ ، 21ص ;882
.887
44974187
 -65ػصّذ ٔصبه; فىوح اٌزٌٕٛو ثٍٓ ٌطفً اٌسٍل ٚسالِخ ِٛسى ،كاه اٌٙلاٌخ ،اٌمب٘وح ،3121 ،ص
.269 ;267
 -66أؽّل ٌطفً اٌسٍل; رموٌو ِوفٛع إٌى أػزبة ِٛالٔب اٌٍّه اٌّؼظُ فؤاك األٚي ،ػٓ فٙوً اٌموآْ
ٌٍّصؾف اٌٍّىً اٌّصوي ،كاه اٌىزت ،اٌمب٘وح ،2:44 ،ص .24
 -67ػصّذ ٔصبه; فىوح اٌزٌٕٛو ثٍٓ ٌطفً اٌسٍل ٚسالِخ ِٛسى ،ص ;422 ،312 ;2:: ،2:7 ;2:1
.426
ِ -68صطفى ٌطفً إٌّفٍٛطً; إٌظوادِ ،ىزجخ ِصو ٌٍطجبػخ ،اٌمب٘وح ،2::4 ،ط، 2ص .22: ;228
 -69اٌّوعغ ٔفسٗ  ،ص.231
 -6:اٌّوعغ ٔفسٗ ط ، 4ص .241;242
ِ -71صطفى ٌطفً إٌّفٍٛطً; ِقزبهاد إٌّفٍٛطً ،كاه اٌغًٍٍ  ،ثٍوٚدٌ ،جٕبْ ،ك.د .232 ; 231
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ِ -72صطفى ٌطفً إٌّفٍٛطً; وٍّبد إٌّفٍٛطً ،كهاسخ ٚرملٌُ ؛عجوائًٍ سٍٍّبْ عجٛه ،كاه األفبق
اٌغلٌلح  ،ثٍوٚدٌ ،جٕبْ ،2:94 ،ص .68 ;67
ِ -73ؾّل ووك ػٍى; اٌؼالِخ اٌّواغً شٍـ األى٘وِ ،مبالد فً وزبة اٌّواغً موواٖ اٌقّسٍٓ،رملٌُ
ٚرؾمٍك ;ؽسٍٓ ِٙواْ،اٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌمصٛه اٌضمبفخ ،2::6 ،ص .34
 -74اٌّوعغ ٔفسٗ ص .45
 -75أٍِٓ اٌق ;ًٌٛاٌّغلك ْٚفً اإلسالَ،اٌٍٙئخ اٌّصوٌخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘وح،2::3 ،ط  ،8ص 43
 -76ػجل اٌّزؼبي اٌصؼٍلي ;اٌّغلك ْٚفً اإلسالَ ِٓ اٌموْ األٚي إٌى اٌوثغ ػشوِ ،ىزجخ اَكاة ،اٌمب٘وح،
 ،2::7ص.24 ;6
 -77أٍِٓ اٌق ;ًٌٛاٌّغلك ْٚفً اإلسالَ،ص .49
 -78ػجل اٌّزؼبي اٌصؼٍلي ; اٌّغلك ْٚفً اإلسالَ ِٓ اٌموْ األٚي إٌى اٌوثغ ػشو  ،ص .25
 -79اٌّوعغ ٔفسٗ ; ص .72
ِ -7:ؾّل ػّبهح; اإلِبَ األوجو اٌشٍـ ِؾّٛك شٍزٛد ،رغلٌل اٌلٍٔب ثبٌلٌٓ ،وزبة ِغٍخ األى٘و ،اٌمب٘وح ،
٘253:ـ  ،ص .5: ;56 ،42 ;36
ِ -81ؾّٛك شٍزٛد; اإلسالَ ػمٍلح ٚشوٌؼخ ،كاه اٌشوٚق اٌمب٘وح  ،غ  ،3112 ، 9ص،4:5 ;4:3
.657 ;656
 -82اٌّوعغ ٔفسٗ  ،ص .661
 -83اٌّوعغ ٔفسٗ  ،ص .661
ِ -84صطفى ػجل اٌواىق;ِٓ أصبه ِصطفى ػجل اٌواىق،عّؼٙب ػٍى ػجل اٌواىق،رملٌُ طٗ ؽسٍٓ،كاه
اٌّؼبهف،اٌمب٘وح ،2:68 ،ص 27:
 -85اٌّوعغ ٔفسٗ ،ص 613
 -86اٌّوعغ ٔفسٗ ،ص .484
ِ -87ؾّل فوٌل ٚعلي ; اإلسالَ فً ػصو اٌؼٍُ  ،كاه اٌىزبة اٌؼوثً  ،ثٍوٚد ٌجٕبْ ،غ،2:78 ،4ص
771
 -88اٌّوعغ ٔفسٗ ،ص .825
 -89ػصّذ ٔصبه; اٌفىو اٌّصوي اٌؾلٌش ثٍٓ إٌمط ٚإٌمل،كاه ٔٙعخ ِصو ،اٌمب٘وح ،3118 ،ص
.262 ;254
 -8:ػصّذ ٔصبه; ؽمٍمخ األصٌٍٛخ اإلسالٍِخ فً فىو ػجل اٌّزؼبي اٌصؼٍلي ،ص .398 ;396
 -91سٍل ؽبفظ ػجل اٌؾٍّل ثلٚي;  ،فىوح اٌزملَ فً اٌفىو اٌؼوثً اٌؾلٌش فً اٌموْ اٌزبسغ ػشو ،هسبٌخ
ٌٍؾصٛي ػٍى كهعخ اٌّبعسزٍو ،لسُ اٌفٍسفخ  ،وٍٍخ اَكاة ،عبِؼخ ثًٕ سٌٛف  ،3121 ،ص ;21
.48
-92إثواٍُ٘ ػبِو ٚاؽّل ػجل اٌوؽٍُ ِصطفى ٚآفوِٛ ;ْٚسٛػخ اٌٙالي االشزواوٍخِ،طبثغ كاه اٌٙالي،
اٌمب٘وح،2:79 ،ص .51
-93ؽّلي ػجل اٌغٛاك; كائوح اٌّؼبهف االشزواوٍخ ،كاه إٌٙب ٌٍطجبػخ ،اٌمب٘وح  ،ك د ،ص .42 ;36
 -94أؽّل ػطٍخ اهلل; اٌمبِ ًٛاٌسٍبسً ،كاه إٌٙعخ اٌؼوثٍخ ،اٌمب٘وح ،غ ،2:79 ،4ص .87
-95سبًِ فشجخ; ِصطٍؾبد اٌفىو اٌؾلٌش،اٌٍٙئخ اٌّصوٌخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘وح،3117،اٌغيء األٚي،ص
.268 ;266
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