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 كم١َامل
اسبُم هلل رب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايضالّ ع٢ً أعزف اشبًل أمجعني ضبُم 

 قاٍ اهلل تعاىل يف ضبهِ نتاب٘ ايعشٜش: ي٘ ٚصشب٘ املٓتذبني.آٚ

َ ًَجَعَلْنَامُنْ شُ]  ًَقَبَائِلَ لِتَعَاسَفٌُا عٌُبًاَّاأَُّّيَا النَّاسُ إًَِّا خَلَقْنَامُنْ هِيْ رَمَشٍ ًَأًُثَ

 [إِىَّ أَمْشَهَنُنْ عِنْذَ اللَّوِ أَتْقَامُنْ 

 صدق

 ٚبعم:

ع٢ً أصطٛر٠  ُشِهَتِزفٗٞ َت ،إٕ ايعٛمل١ دع٠ٛ ظاٖزٖا سل ٚسكٝكتٗا باطٌ
أقزب يًمعا١ٜ َٔ اسبكٝك١ ٚاإلعالّ َٔ ايٛاقع ع٢ً إٔ ايعامل قز١ٜ ٚاسم٠ بضبب 

ٚنٌ ن١ًُ َٓٗا  ،ًُٞ ٖٛ اسبم ايفاصٌ بني اجملتُعاتٚإٕ ايتكمّ ايع ،االتصاالت
فايعٛمل١ يٝضت  ،تبطٔ غريَا تعٗز ٚربفٞ غري َا تعًٔ ،ن١ًُ سل ٜزاد بٗا باطٌ

ظاٖز٠ اقتصاد١ٜ أٚ صٝاص١ٝ أٚ تك١ٝٓ  َعًَٛات١ٝ فشضب بٌ ٖٞ ظاٖز٠ اصتهبار١ٜ 
ٗا تكّٛ ع٢ً أصاظ اهل١ُٓٝ ٚايضٝطز٠ األَزٜه١ٝ إلخطاع دٍٚ ايعامل ٚععٛب

اقتصادٜا ٚعضهزٜا ٚثكافٝا ملكتطٝات املصًش١ األَزٜه١ٝ ٚفل املبمأ األَزٜهٞ 
 .)نٌ َا ٖٛ صاحل ألَزٜها فٗٛ صاحل يآلخزٜٔ(املعزٚف 

ٚاصتعزضت يف حبجٞ ٖذا تعزٜف ايعٛمل١ ٚايفزم بني ايعامل١ٝ ٚايعٛمل١ ٚعٛمل١ 
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ثِ  ،ار ايضًب١ٝ يًعٛمل١ايجكاف١ ٚايعٛمل١ ٚايعالقات ايمٚي١ٝ ٚايعٛمل١ ٚايص١ْٝٛٝٗ ٚاآلث
ٚإٕ املغزٚع  ،بٝٓت ٚد١ٗ ايٓعز اإلصال١َٝ يًعٛمل١ ٚاشبطٛات ايع١ًُٝ يصم ايعٛمل١

اسبطارٟ اإلصالَٞ ٖٛ ايكادر ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايكطب اآلخز ملٛاد١ٗ ايعامل ذٟ 
ايكطب ايٛاسم ألٕ اإلصالّ ال ٜتٓهز يًدصٛصٝات اإلْضا١ْٝ بٌ ٜعتربٖا َصمر 

ال ميٓع ايغعٛب َٔ إٔ تهٕٛ هلا ثكافتٗا اشباص١ بغزط إٔ تزتبط ٚ ،إثزا٤ يإلْضا١ْٝ
ٚإٕ اإلْضإ ٖٛ َزنش ايهٕٛ بعم سان١ُٝ اهلل  ،باشبط ايعاّ بايجكاف١ اإلصال١َٝ

عًٝ٘ خالفا ملا تمعٝ٘ ايعٛمل١ َٔ إٔ ايمٜٔ ضم سزن١ ايتارٜذ ٚػبب إيػا٤ٙ َٔ 
ايهٕٛ ألٕ اسبطار٠  سزن١ اإلْضإ يف اسبٝا٠ بٓا٤ا ع٢ً إٔ ايطبٝع١ ٖٞ َزنش

 ايػزب١ٝ هلا بعم َادٟ فكط.

ٚأٚضشت بإٔ ايعٛمل١ عبار٠ عٔ  ،ثِ تٓاٚيت صط٠ٛ ايعٛمل١ يف عصزْا ٖذا
دٛي١ اصتهبار١ٜ دمٜم٠ ٚإٕ األ١َ ايعزب١ٝ ٚاإلصال١َٝ صتدٛض صزاعا َزٜزا َع 
االصتهبار ايعاملٞ بكٝاد٠ أَزٜها ألصاي١ ٖذٙ األ١َ ٚإْٗا خري أ١َ أخزدت يًٓاظ 

مُنْتُنْ خَْْشَ أُهَّتٍ طَٔ بني األَِ ٚأععُٗا أصاي١ فهزٜا ٚصٝاص١ٝ يكٛي٘ تعاىل 

ًَتُؤْهِنٌُىَ بِاللَّوِ  .صأُخْشِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْهُشًُىَ بِالْوَعْشًُفِ ًَتَنْيٌَْىَ عَيْ الْوُننَشِ 

ٚختاَا بٝٓت إٔ أطزٚس١ أص١ًُ ايعامل ٖٞ اييت صتؤٍٚ إيٝٗا ايبغز١ٜ َٔ 
سبل ٚايعمٍ ٚايضعاد٠ يكٛي٘ اتٗا املتٛاي١ٝ ٚسزنتٗا ايٛاصب١ عبٛ اخالٍ طباض

ص ٚقٛي٘ ًَلَقَذْ مَتَبْنَا فِِ الزَّبٌُسِ هِيْ بَعْذِ الزِّمْشِ أَىَّ األَسْضَ َّشِثُيَا عِبَادُِ الصَّالِحٌُىَ:طتعاىل

َ الَّزِّيَ اسْتُضْعِفٌُا فِِ األَسْضِ ًَتعاىل: ط َوُيَّ عَلَ  ص.ًَجْعَلَيُنْ أَئِوَّتً ًًََجْعَلَيُنْ الٌَْاسِثنِيًًََُشِّذُ أَىًْ 

 تعريف العىلوت

ٚمل ٜعٗم  ،ٚيٝط هلا أصٌ يف ايًػ١ ايعزب١ٝ ،ايعٛمل١ ن١ًُ َغتك١ َٔ ايعامل
َجٌ ٖذا ايتصزٜف يف ايًػ١ ايعزب١ٝ. ٚقم عاع ٖذا االصتعُاٍ ٚذبٍٛ إىل اصِ 

 االقتصاد ٚايضٝاص١ ٚايجكاف١ ايعٛمل١ إىل تػريات دذر١ٜ يف ُِٛعِمَتَٚ عًِ أعذُٞ.
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ٚاالدتُاع ٖٚمفٗا ايعاٖزٟ ت١٦ٝٗ األدٛا٤ ايعامل١ٝ ملزس١ً اقتصاد١ٜ دمٜم٠ تتُٝش 
بعم٠ أمناط سمٜج١ َجٌ اْفتاح نٌ َا ٖٛ ضبًٞ ع٢ً ايعامل ع٢ً ايعامل اشباردٞ. 

ألْٗا تٓطًل أصاصا بٗمف تزنٝش  ،ٖٚذٙ ايمع٠ٛ ظاٖزٜا سل ٚيهٔ سكٝكتٗا باطٌ
اإلْضاْٞ ٚإيػا٤ اشبصٛصٝات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ  االقتصاد

ٚايعٛمل١ َغزٚع أَزٜهٞ ٜزٜم إٔ ٜفضض اجملاٍ  ،يًغعٛب ٚاصتتباع ثزٚاتٗا ٚأَٓٗا
يًغزنات ٚاملؤصضات األَزٜه١ٝ يًضٝطز٠ ع٢ً دٍٚ ايعامل ايجايح بإيػا٤ اسبٛادش 

 االقتصاد١ٜ.

دٛد٠ يف صباالت ثالث١ َتماخ١ً ٖٞ: إٕ ايعٓاصز األصاص١ٝ يعاٖز٠ ايعٛمل١ َٛ
ٚإٕ ْكاد ايعٛمل١ ٜفطًٕٛ تض١ُٝ )األَزن١( ْضب١ إىل  ،االقتصاد ٚايضٝاص١ٝ ٚايجكاف١

 أَزٜها نتعبري أنجز دق١ عٔ ٚاقع اسباٍ.

 الفرق بين هفهىم العالويت والعىلوت:

 ٚيهٔ ايٛاقع ٜغري  ،ٜبمٚ يًبعض إٔ ايعامل١ٝ ٚايعٛمل١ َفَٗٛإ َرتادفإ
ٚايتطٛر  ٤ُِٛغإٔ ٖٓايو اختالفات دٖٛز١ٜ بُٝٓٗا صٛا٤ َٔ سٝح ايُّإىل 

سٝح إٔ َفّٗٛ ايعامل١ٝ َا ٖٛ إال تعبري عٔ ايتطٛر ايطبٝعٞ  ،ٚاألصباب
ذيو ايتطٛر ايذٟ سمخ ْتٝذ١ يًتكمّ ايعًُٞ  ،ٚاملٛضٛعٞ ٚايتارؽبٞ

سبطارات ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف بتهاثف ايعالقات بني اجملتُعات ايبغز١ٜ يتماخٌ ا
ٖٚٛ قمِٜ قمّ اإلْضإ. ٚايعامل١ٝ ٖٞ االدباٙ ايذٟ ٜتُاع٢ َع  ،ٚتفاعًٗا

َكتطٝات ايٓعاّ ايعاملٞ ٚايذٟ ٜضتًشّ ايتدًٞ عٔ رٚح اهل١ُٓٝ ٚايعما١ٝ٥ 
ٚاسرتاّ سل ايغعٛب يف تكزٜز َصريٖا ٚسكٗا يف  ،يًغعٛب ٚاملزنش١ٜ ٚايعٓصز١ٜ

 ايت١ُٝٓ ٚايهزا١َ.

تُجٌ باملشٜم َٔ اهل١ُٓٝ ٚايضٝطز٠ يًكطب ايٛاسم ذيو دباٙ ٜاأَا ايعٛمل١ فٗٛ 
االدباٙ ايذٟ أصبض ٖٛ ايضا٥م يف أَزٜها يف ايٛقت اسباضز ٚايذٟ صٛف تهٕٛ 
عٛاقب٘ ٚخ١ُٝ ع٢ً ايٓعاّ ايعاملٞ ٚع٢ً ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ يف ايمٍٚ ايٓا١َٝ. إٕ ْعاّ 
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هل١ُٓٝ ٚايضٝطز٠ ايعٛمل١ ازبمٜم يف املفّٗٛ األَزٜهٞ َا ٖٛ إال ْعاّ قا٥ِ ع٢ً ا
ذيو ايٓعاّ ايذٟ ٜعين يف دٖٛزٙ )أَزن١ ايعامل( ايذٟ ٜعين خطٛع  ،األَزٜه١ٝ

مجٝع دٍٚ ايعامل ٚايغعٛب ملكتطٝات املصًش١ األَزٜه١ٝ ٚٚفل املبمأ األَزٜهٞ 
سٝح تعين ايعٛمل١ يف  (نٌ َا ٖٛ صاحل ألَزٜها فٗٛ صاحل يآلخزٜٔ)املعزٚف 

ٚصٝطزتٗا ع٢ً ايعامل  ،ايصٛر٠ األَزٜه١ٝ دٖٛزٖا اْتصارا يًزأمساي١ٝ يف
اقتصادٜا ٚعضهزٜا ٚتٛدٝٗ٘ مبا ٜتُاع٢ َع َصاسبٗا ٚطُٛساتٗا. ٖٚذا ٜعين أْ٘ 

 يف ظٌ ايعٛمل١ صٛف ٜشداد ايػين غٓا ٚايفكري فكزا.

 سطىة العىلوت

إٕ ايعٛمل١ َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت طبدت يف َطابذ ايضٝاص١ ٚاإلعالّ 
ٜها طزست ٖذا ايٓعاّ ايعاملٞ ازبمٜم يف ٚقت الظبم ٚأَز ،االصتهبارٟ األَزٜهٞ

فٝ٘ َصماقا يًٓعاّ ايعاملٞ ازبمٜم بٌ ٖٓايو ٚاقع عاملٞ دمٜم ٜتشزى يف نٌ 

ًِلُيَا بَْْيَ النَّاسَِزس١ً عٓمَا تضكط ق٠ٛ ٚتزتفع ق٠ٛ أخز٣ ط نُا  (1)صًَتِلْلَ األََّّامُ ًُذَا

أرادت إٔ تٛسٞ يًغعٛب  صزح ايكزإٓ ايهزِٜ يف ٖذا اجملاٍ. فإٕ أَزٜها
املضتطعف١ ععٛب ايعامل ايجايح إٔ ٖٓايو ْعاَا دمٜما ٜطبل ع٢ً ايعامل ٚع٢ً 
ازبُٝع إٔ ٜضًُٛا ي٘. ففهز٠ ايعٛمل١ اْطًكت بٓفٞ نٌ اقتصاد إقًُٝٞ أٚ ٚطين أٚ 
قَٛٞ، ٚإثبات اقتصاد ٚاسم عاملٞ اصتهبارٟ تضٝطز عًٝ٘ أَزٜها بايك٠ٛ فتُٓع أٟ 

مٜز ْفض٘ بٓفض٘ ٚإٔ تهٕٛ ي٘ َفزدات٘ اشباص١ ب٘. ٖذا َٔ ازباْب اقتصاد َٔ إٔ ٜ
االقتصادٟ ٚنذيو َٔ ازباْب األَين فإٕ ايعٛمل١ تًػٞ األَٔ ايذاتٞ ألٟ دٚي١، 
بٌ إٕ األَٔ ٜٓطًل َٔ خالٍ األَٔ ايعاملٞ ايذٟ تضٝطز عًٝ٘ ايك٣ٛ االصتهبار١ٜ 

تضًض ايمٍٚ ال يتُارظ ذبت عٓٛإ ايعٛمل١ يتغعٌ سزبا أٚ يتطف٧ سزبا حبٝح ت
سزبٗا بٓفضٗا إال يف ايمٚا٥ز ايصػري٠ اشباضع١ يًدطٛط ايعامل١ٝ ايمٚي١ٝ، ٚيتهٔ 
ٖذٙ األصًش١ ٚايكٛاعم ايعضهز١ٜ يف خم١َ ايمٍٚ االصتهبار١ٜ نُا ؼبمخ َجاي٘ 

                                           
 .140، آ١ٜ: صٛر٠ آٍ عُزإ (1)
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ٖٚهذا أرادت أَزٜها إٔ ربطع ايجكاف١ يًعٛمل١ فًٝط  اآلٕ يف دٍٚ اشبًٝر ايعزبٞ.
إصال١َٝ أٚ ٚط١ٝٓ أٚ ق١َٝٛ بٌ ٖٓايو ثكاف١ عامل١ٝ ذبمد يهٌ  ٖٓايو َٔ ثكاف١

 َفزد٠ َٔ املفزدات دٚرٖا ٚسزنتٗا يف خم١َ املصاحل االَربٜاي١ٝ.

إٕ ايعٛمل١ اييت اْطًكت سمٜجا ٜزاد هلا إفضاح اجملاٍ ألَزٜها ألٕ تضٝطز ع٢ً 
ا ايعامل ٚئ ٜتشكل ٖذا اسبهِ هلا ٚصتفغٌ ألٕ عالق١ ايغعٛب خبصٛصٝاتٗ

 ٚٚعٝٗا يًدط١ االصتهبار١ٜ ٚمتضهٗا بمٜٓٗا صٛف ٜفغٌ ٖذا ايٓعاّ.

 :العىلوت جىلت استكباريت جديدة

ايعكٌ األَزٜهٞ يتذٌُٝ  اَِٗٓع َلتََّفإٕ ايعٛمل١ دٛي١ اصتهبار١ٜ دمٜم٠ َت
 صٛر٠ دٛيت٘ ازبمٜم٠ ٖذٙ، ٚسكٝكتٗا فزض ايزأمساي١ٝ األَزٜه١ٝ بجٛب 

ا األرض١ٝ هلذٙ ازبٛي١ االصتهبار١ٜ ي٦ال ربزز دمٜم ع٢ً ايعامل. ٖٚٝأت أَزٜه
عٔ ايما٥ز٠ اسبُزا٤ يًدط١ املزص١َٛ باصِ ايعٛمل١ رقب١ دٍٚ ايعامل َٚٓاطك٘ 
 اسبضاص١، ٚيهٔ ايغعٛب ٚاألَِ ٚخصٛصا ععٛب األ١َ اإلصال١َٝ ٚايعزب١ٝ 

 أَاّ  -ال صاَض اهلل- مل تضاّٚ ٚئ تضاّٚ ع٢ً ٖٜٛتٗا ايذات١ٝ، أٚ ربٓع ذي١ًٝ
 ذٙ ايًعب١ ازبمٜم٠، خصٛصا ٚأْٗا تعٝػ إرٖاصات صشٛتٗا ايزا٥م٠ ايتٛاق١ ٖ

 إىل االصتكالٍ ٚاسبز١ٜ، ٚذبكٝل سان١ُٝ ايعمٍ اإلهلٞ يف األرض. إٕ ٖذٙ 
 األ١َ ايزصاي١ٝ صتدٛض صزاعا َزٜزا َع االصتهبار ايعاملٞ بكٝاد٠ أَزٜها، 

قمر يالصتهبار إٔ  ٚإٕ ظًُا ٚفضادا ععُٝني صٝٓاالٕ ايغعٛب املضتطعف١ يٛ
يف دٛيت٘ ٖذٙ. ٚاملًشٛظ إٔ دٍٚ ايعامل ايجايح  -ال صاَض اهلل-ؼبكل ظباسا

ٔ يف َٛقفٗا َٔ ايعٛمل١ َِٝتَٝض٥ِٚايمٍٚ املضتطعف١ صتٓكضِ إىل طا٥فتني َر
 االصتعُار١ٜ ُٖٚا:

ايمٍٚ االْٗشا١َٝ ٖٚٞ اييت ال دبم يٓفضٗا ايكمر٠ ايذات١ٝ ع٢ً  :ايطا٥ف١ األٚىل
بٛد٘ ايعٛمل١ ايزأمساي١ٝ، ٚصتربر ذيو ٚتٓعز ي٘ بأْٗا أَاّ أَز  ايٛقٛف

 ضبتّٛ ٚقمر ال ميهٔ ايفزار َٓ٘.
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دٍٚ ايصُٛد ٖٚٞ اييت تتشم٣ ٖذٙ ازبٛي١ االصتهبار١ٜ ازبمٜم٠،  :ايطا٥ف١ ايجا١ْٝ
ٚدبم يف ْفضٗا ايكمر٠ ايذات١ٝ ع٢ً ايٛقٛف ٚايجبات يتشكٝل عٛاٌَ ايبٓا٤ 

تطٛر االقتصادٟ ع٢ً املم٣ ايبعٝم رغِ ايتطشٝات ايذاتٞ ٚاالصتكالٍ ٚاي
اآل١ْٝ اييت قم تكمَٗا دزا٤ َٛقفٗا ٖذا َٚجاهلا ايعزام ايععِٝ ايذٟ ميجٌ 

 ايُٓٛذز ايفزٜم ٚايكم٠ٚ املج٢ً هلذٙ ايطا٥ف١.

إٕ إبا٤ األَِ ٚايغعٛب ايزصاي١ٝ ايٛاع١ٝ، ٚرفطٗا شبطط ايعٛمل١ 
ثزٚات اقتصاد١ٜ نبري٠ ٚقمر٠ ع٢ً ارباذ االصتهبار١ٜ مبا متًو َٔ ثكاف١ أص١ًٝ ٚ

ايكزار ايضٝاصٞ املضتكٌ ال ٜعين بايطزٚر٠ اْعشاهلا عٔ ايعامل، بٌ إْٗا عٓمَا 
تزصِ ْٗذٗا االقتصادٟ َجال ػبب إٔ تزاقب سزنتٗا االقتصاد١ٜ يف َضت٣ٛ 
ٚطبٝع١ عالقت٘ باالقتصاد ايعاملٞ، ٚإٔ تطع يٓفضٗا خطٛطا محزا٤ ال تتذاٚسٖا 

َاّ ايكمرات االقتصاد١ٜ االصتهبار١ٜ، ٚنُا ٜصمم ٖذا يف اجملاٍ فتضكط أ
 االقتصادٟ ٜصمم أٜطا يف اجملايني ايجكايف ٚايضٝاصٞ.

ٚإذا عزفت إٔ خري أ١َ أخزدت يًٓاظ َٔ بني األَِ ٚأععُٗا أصاي١ 

ًىَ بِالْوَعْشًُفِ تَأْهُشُ أُهَّتٍ أُخْشِجَتْ لِلنَّاس مُنْتُنْ خَْْشَطفهز١ٜ ٚصٝاص١ٝ ٖٞ األ١َ اإلصال١َٝ 

ًَتُؤْهِنٌُىَ بِاللَّوِ ، فضٓذمٖا املصمام ايبارس بٌ املٓفزد يأل١َ املُتٓع١ (1)صًَتَنْيٌَْىَ عَيْ الْوُننَشِ 

عٔ االصتهبار ٚدٛالت٘ املتٛاي١ٝ، فبأفطًٝتٗا ايزصاي١ٝ ٚأصايتٗا ايفهز١ٜ ٚايضٝاص١ٝ 
كل االَتٓاع ايذاتٞ َٚا متًه٘ َٔ َٛاقع دػزاف١ٝ ٚثزٚات اقتصاد١ٜ نرب٣ صتش

ٚايصُٛد أَاّ أ١ٜ دٛي١ اصتهبار١ٜ َُٗا ناْت َكتمر٠ َٚتطٛر٠. بٌ إٕ ايغُٛي١ٝ 
ٚايٛاقع١ٝ ٚايتهاٌَ ايفزٜم ايذٟ تتُتاس ب٘ أطزٚستٗا اإلصال١َٝ يًشٝا٠ صتعٗزٖا 
عٌ نٌ األطزٚسات ايٛضع١ٝ املتماٚي١ يف عامل ايّٝٛ يتٓاغُٗا َع طُٛسات 

ام ايباطٌ ٚإساي١ ايفضاد ٚايعًِ ٚإسكام اسبل ٚإقا١َ ايبغز١ٜ ٚآَاهلا يف إسٖ

                                           
 .11 ، آ١ٜ:صٛر٠ آٍ عُزإ (1)
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ًَلٌَْ مَشِهَ ط ايعمٍ يف األرض يِ مُلِّوِ  ٌلَوُ بِالْيُذٍَ ًَدِّيِ الْحَقِّ لُِْظْيِشَهُ عَلََ الذِّّ ىٌَُ الَّزُِ أَسْسَلَ سَسُ

ٌلَوُ بِالْيُذٍَ ًَدِ، ٚقٛي٘ تعاىل: ط(1)صالْوُشْشِمٌُىَ يِ ىٌَُ الَّزُِ أَسْسَلَ سَسُ ّيِ الْحَقِّ لُِْظْيِشَهُ عَلََ الذِّّ

ًَُّشِّذُ اللَّوُ أَىْ ُّحِقَّ الْحَقَّ بِنَلِوَاتِوِ ًََّقْطَعَ دَابِشَ ط ٚقٛي٘ تعاىل: (2)صمُلِّوِ ًَمَفََ بِاللَّوِ شَيِْذًا

ٌْ مَشِهَ الْوُجْشِهٌُىَ ًَلَ ًَُّبْطِلَ الْبَاطِلَ   .(3)صالْنَافِشِّيَ ، لُِْحِقَّ الْحَقَّ 

إٕ ايعٛمل١ اسبطار١ٜ بٛدٗٗا اإلْضاْٞ ايٓشٜ٘ ٚبعمٖا اسبطارٟ املتٛاسٕ ئ 
دبم أرض١ٝ َٚٓاخا صاسبني إال يف ظٌ األطزٚس١ اإلهل١ٝ املتُج١ً باإلصالّ خامت 
ايزصاالت ايضُا١ٜٚ ٚنُاهلا املٓغٛد، ٖٚٛ ايكا٥ِ ع٢ً أصاظ املٓطل ايعكًٞ 

مجٝع صٛر االصتهبار ٚايعًِ  ٚايفطز٠ ايض١ًُٝ ٚايٓٗر ايٛاقعٞ املٓشٙ عٔ

يِ حَنِْفًا فِطْشَةَ اللَّوِ الَّتِِ فَطَشَ النَّاسَ عَلَْْيَا الَ تَبْذِّلَ لِخَلْقِ اللَّوِ رَلِلَطٚايفضاد  يُ  فَأَقِنْ ًَجْيَلَ لِلذِّّ الذِّّ

ًَلَنِيَّ أَمْثَشَ النَّاسِ الَ َّعْلَوٌُىَ  .(4)صالْقَِّْنُ 

اييت صتؤٍٚ إيٝٗا ايبغز١ٜ َٔ خالٍ طباضاتٗا  إٕ أطزٚس١ أص١ًُ ايعامل ٖٞ
 املتٛاي١ٝ، ٚسزنتٗا ايٛاصب١ عبٛ اسبل ٚايعمٍ ٚايضعاد٠، فٝصمم قٛي٘ تعاىل:

، ٚقٛي٘ تعاىل: (5)صًَلَقَذْ مَتَبْنَا فِِ الزَّبٌُسِ هِيْ بَعْذِ الزِّمْشِ أَىَّ األَسْضَ َّشِثُيَا عِبَادُِ الصَّالِحٌُىَط

َوُط ًًََجْعَلَيُنْ الٌَْاسِثنِيًًََُشِّذُ أَىًْ  ًًََجْعَلَيُنْ أَئِوَّتً  ِ األَسْضِ  َ الَّزِّيَ اسْتُضْعِفٌُا فِ  .(6)صيَّ عَلَ
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 :عىلوت الثقافت

إٕ ايضٝاص١ٝ األَزٜه١ٝ اييت تعٌُ يًضٝطز٠ ع٢ً َكمرات ايعامل ايجايح ٚيف 
ضٝاصٞ َكمَت٘ ايعامل اإلصالَٞ ال تزٜم إٔ تٓطًل أ١ٜ دع٠ٛ إىل االصتكالٍ اي

ٚاألَين ٚاالقتصادٟ يتشُٞ ٚدٛدٖا ٚاقتصادٖا ٚثزٚاتٗا، بٌ عًُت ٖذٙ 
ايضٝاص١ االصتهبار١ٜ ع٢ً َٓع االنتفا٤ ايذاتٞ يًعامل ايجايح ٚاإلصالَٞ، َٚٓعت٘ 
َٔ اإلْتاز ٚايتصٓٝع ايٛطين ٚأثكًت٘ بايضًبٝات ٚايصزاعات ٚبهٌ أيٛإ 

١ ايعزب١ٝ اإلصال١َٝ خصٛصا ايتدًف، فُٛقف أَزٜها ايضًيب املعزٚف َٔ ايكطٝ
ايكط١ٝ ايفًضط١ٝٓٝ، ٖٚهذا َٛقفٗا ايّٝٛ َٔ اإلصالّ ايذٟ اْطًل َٔ أدٌ اسبز١ٜ 
ٚايعماي١، َٚا ِٜٗ أَزٜها ٖٛ إٔ تبك٢ ايمٍٚ اإلصال١َٝ ذبت ٚطأ٠ ايتدًف 
ٚرٚح اهلشمي١ يتبك٢ َضٝطز٠ ع٢ً ايعامل، َٚا ساٍ األَزٜهإ ؼبذرٕٚ ايػزب َٔ 

ٗادٟ ايذٟ ٜٗمدِٖ، ٜٚغٖٕٛٛ صٛرت٘، ٜٚزٚدٕٛ يًدزافات صط٠ٛ اإلصالّ ازب
ايضا٥م٠ َجٌ اصتعباد اإلصالّ يًُزأ٠، ٚإٕ اإلصالّ ٚاإلرٖاب قزٜٓإ ال ٜٓفهإ، 
فإٕ ايمعاٜات املػزض١ تؤدر َٔ دمٜم يف أدٗش٠ اإلعالّ ايػزبٞ صٛا٤ 

 باحملاضزات أٚ بايصشاف١ أٚ ٚصا٥ٌ ايبح املضٝطز٠ ٚغريٖا.

 قاث الدوليتالعىلوت والعال

تشعِ ايعٛمل١ اييت تمعٛ إيٝٗا أَزٜها بإٔ اإلصالّ ٜعكم ايعالقات ايمٚي١ٝ، 
ٖٚذا سعِ َّٖٛٛ ٚافرتا٤ ٚاضض َهغٛف، فإٕ ايعالقات ايمٚي١ٝ تعٝػ ساي١ 
َٔ ايضًب١ٝ َٔ خالٍ طبٝع١ ايٛاقع االصتهبارٟ ايذٟ تزٜمٙ أَزٜها يًضٝطز٠ ع٢ً 

أرباسا ملصًشتٗا ع٢ً سضاب ايمٍٚ َكمرات املضتطعفني يف ايعامل يتضذٌ 
األخز٣، فايٛاقع االقتصادٟ ٚاألَين ٚايضٝاصٞ االصتهبارٟ ايذٟ ٜتُجٌ 
بايعٛمل١ ٖٛ ايذٟ ٜعكم ايعالقات بني ايمٍٚ ٚايغعٛب ال اإلصالّ. فإٕ ايػزب قاّ 
بٓٗب ثزٚات ايغعٛب املضتعُز٠ ٚاصتعباد أًٖٗا ٚايتذار٠ بِٗ، بُٝٓا قاّ اإلصالّ 

عٛب املفتٛس١ ٚتعزٜبٗا ٚإدخاهلا يف رنب اسبطار٠ اإلْضا١ْٝ بتشمٜح ايغ
 َتٛسما َعٗا َٚضاٜٚا هلا َٚععُا يفالصفتٗا ٚعًُا٥ٗا.
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 العىلوت والصهيىنيت

إٔ ايٝٗٛد ٜضعٕٛ إلْغا٤ ايمٚي١  )بزٚتٛنٛالت سهُا٤ صٕٗٝٛ(ذنز نتاب 
ايعامل١ٝ ايعامل١ٝ، ٚإٕ ايعٛمل١ َكم١َ ٚضعٗا ٜٗٛد أَزٜها َٔ أدٌ إقا١َ دٚيتِٗ 

املشع١َٛ، ٚؽبطط ايٝٗٛد هلذا َٔ خالٍ إَضانِٗ باالقتصاد ٚاإلعالّ ٚايضٝاص١ 
يف ايعامل، فِٗ ٜزٜمٕٚ إٔ ٜؤصضٛا دٚي١ عامل١ٝ يٝضت بايطزٚر٠ دٚي١ ٜٗٛد١ٜ 
َٛسم٠، بٌ ْعاّ ايعٛمل١ يهٞ ٜضٝطزٚا ع٢ً نٌ ايٛاقع ايعاملٞ، خاب فأهلِ ٚئ 

ًًََجْعَلَيُنْ أَئِوَّتً ٜتشكل سًُِٗ بكٛي٘ تعاىل: ط َوُيَّ عَلََ الَّزِّيَ اسْتُضْعِفٌُا فِِ األَسْضِ   ً ًًَُشِّذُ أَىْ

 .(1)صًًََجْعَلَيُنْ الٌَْاسِثنِيَ

 آلثار السلبيت للعىلوتا

املًشٛظ إٔ ايمٍٚ ايٓا١َٝ َا إٔ ربطٛ خط٠ٛ ٚاسم٠ يألَاّ ذبت ْعاّ ايعٛمل١ 
ايبعض ٜعتكم بإٔ ْعاّ ايعٛمل١ ٜعين ست٢ ترتادع خطٛات إىل اشبًف، ٚإذا نإ 

االْفتاح االقتصادٟ ٚايضٛم ايعامل١ٝ املفتٛس١ ٚاحملزر٠ َٔ نٌ ايكٝٛد ٚايتمخالت 
اشبارد١ٝ ٚاييت تضُض باْتكاٍ عٓاصز اإلْتاز ٚايضًع ٚاشبمَات ٚرأظ املاٍ بني 
ايمٍٚ بهٌ عفاف١ٝ ٚٚفكا يًشاد١، ٚت١٦ٝٗ فزص َتهاف١٦ زبُٝع ايمٍٚ ٚبذيو 

ايذٟ ٜطُٔ ذبكل ايتٛاسٕ ٚايعماي١ بني مجٝع ايمٍٚ، ٚايذٟ ٜتِ فٝ٘  ايغهٌ
اْتكاٍ رؤٚظ األَٛاٍ َٔ ايبًمإ املتكم١َ إىل ايمٍٚ ايٓا١َٝ ٚاييت ٖٞ بأَط 
اسباد١ إىل ذيو االْتكاٍ ايذٟ ٜٛفز ألصشاب٘ ايزبض ٚايمٍٚ املطٝف١ االسدٖار 

ايغعارات اييت تزفع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ، فٗذا االعتكاد خاط٧ ألٕ ٖذٙ 
ظاٖزا أَا عًُٝا ٚٚاقعا فإٕ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ يًمٍٚ ايٓا١َٝ َكٝم٠ يف ظٌ ايعٛمل١ ٚمبا 
ٜتُاع٢ َٚصًش١ ايمٍٚ ايزأمساي١ٝ، فتٛاد٘ ايمٍٚ ايٓا١َٝ صعٛبات تتُجٌ يف 
تمخٌ ايمٍٚ ايزأمساي١ٝ ٚخاص١ أَزٜها يف بزاَر صٝاصات ايت١ُٝٓ ٚتٛدٝٗٗا 

ع٢ ٚؽبمّ َصاسبٗا ٚع٢ً سضاب َٚصاحل ععٛب بذيو ايغهٌ ايذٟ ٜتُا
                                           

 .5 ، آ١ٜ:صٛر٠ ايكصص (1)
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ايعامل ايجايح تًو ايتمخالت اييت اربذت أعهاال َتعمد٠ َٓٗا دع٠ٛ ايمٍٚ 
ايٓا١َٝ إىل االصالسات االقتصاد١ٜ، ٚتمخٌ َؤصضات ايتٌُٜٛ ايمٚي١ٝ ٚاييت َا 
ٖٞ إال ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ ايطػط ٚايتمخٌ األَزٜهٞ يف عؤٕٚ ايمٍٚ ايٓا١َٝ 

إٔ مجٝع عًُٝات اإلقزاض اييت تكمَٗا تًو املؤصضات ايمٚي١ٝ سٝح ٜالسغ 
يًمٍٚ ايٓا١َٝ َا ٖٞ إال قزٚض َغزٚط١ ٚفٝٗا تمخٌ ٚاضض ست٢ يف دٛاْب 

 ايضٝاد٠ ايٛط١ٝٓ. ْٚذنز بعض ايٓكاط ايضًب١ٝ يًعٛمل١ َٓٗا:

إسدٜاد عمد ازبزمي١ املٓع١ُ ٚايتذار٠ بايٓضا٤ ٚاألطفاٍ ألغزاض  .1
ملدمرات سضب تكزٜز ايت١ُٝٓ ايبغز١ٜ ايصادر يف االصتػالٍ ازبٓضٞ ٚا

 َٔ األَِ املتشم٠. 1999عاّ 

ظٗٛر ايتطزف ايمٜين نزد فعٌ يًعٛمل١ اييت ال تكِٝ ألٟ ع٤ٞ ٚسْا ص٣ٛ  .2
ايضًع ٚاالقتصاد ٚاملاٍ، ٚاييت تمعٛ إىل تػري ايغعٛب يف أخالقِٗ 

 ١.ٚعكا٥مِٖ ٚأمناط صًٛنِٗ، بٌ فزضٗا ع٢ً اآلخزٜٔ بايك٠ٛ ايػامش

إٕ ايعٛمل١ دعًت ايٓكٛد تتشمخ بصٛت أع٢ً َٔ اسبادات اسبكٝك١  .3
يإلْضإ سٝح إٔ ايرتنٝش ع٢ً األغذ١ٜ احملض١ٓ ٚراثٝا ٚاألد١ٜٚ َٚضاسٝل 
ايتذٌُٝ باتت أنجز أ١ُٖٝ َٔ ايًكاسات ايطب١ٝ ٚاإلدزا٤ات ايٛقا١ٝ٥ َٔ 

 بعض األَزاض املعم١ٜ يف ظٌ ايعٛمل١.

١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ال صُٝا ٚإٕ اقتصاد ايضٛم تعم ايعٛمل١ ايعمٚ األٍٚ يًب .4
َٚصاحل ايمٍٚ ايصٓاع١ٝ ٚايغزنات املتعمد٠ ازبٓض١ٝ ال تعري أٟ اعتبار 

 يألضزار ايكصري٠ أٚ ايبعٝم٠ املم٣ ع٢ً ايطبٝع١.

إٕ ايعٛمل١ تٛفز املشٜم َٔ ايفزص يًغزنات ايعابز٠ يًشمٚد اييت تعم  .5
َربٜاي١ٝ، ٚٚاسم٠ َٔ أبزس رنا٥ش أصاص١ٝ يًمٍٚ ايزأمساي١ٝ ٚصٝاصاتٗا اإل

األدٚات ايتٓفٝذ١ٜ يًضٝاص١ االصتعُار١ٜ ازبمٜم٠ سٝح تعٌُ ٖذٙ 
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ايغزنات ٚاملافٝات ع٢ً ربزٜب اقتصادٜات ايمٍٚ ايٓا١َٝ ٚايتمخٌ يف 
 عؤْٚٗا ايماخ١ًٝ.

َٔ خالٍ ايعٛمل١ االَربٜاي١ٝ اييت ٖٞ أسم أعهاٍ ايتفزد األَزٜهٞ ٚاييت  .6
ايمٚيٞ، ٚديٝال آخز ع٢ً ايالعمٍ ٚايالإْصاف  متجٌ إخالال آخز بايٓعاّ

فٝ٘، ٚتضع٢ ق٣ٛ ايضٝطز٠ االَربٜاي١ٝ إىل ايتطٝل ع٢ً املٓعُات ايمٚي١ٝ 
ٚاإلق١ًُٝٝ ٚيف َكمَتٗا ١٦ٖٝ األَِ املتشم٠ ٚايتالعب بضٝاصاتٗا ٚتٛدٝٗٗا 
يػري األغزاض اييت ٚدمت َٔ أدًٗا، ٚقم ناْت قط١ٝ ايعزام 

١ُٓ ٚاسبصار َٚا آٍ إيٝ٘ اسباٍ يف عالقت٘ باألَِ َٚٛادٗت٘ يًعمٚإ ٚاهلٝ
املتشم٠ بضبب ١ُٖٓٝ أَزٜها ع٢ً اهل١٦ٝ ايمٚي١ٝ َٚؤصضاتٗا ٚيف َكمَتٗا 

 صبًط األَٔ.

ايفكز يف دٍٚ ايعامل ايجايح،  َبَضايعٛمل١ أْعغت ايمٍٚ ايػ١ٝٓ ٚسادت َِْ .7
امل فكم اصتطاعت ايعٛمل١ األَزٜه١ٝ إٔ تفزض أصايٝب اقتصاد١ٜ ع٢ً ايع

دا٤ت بهجري َٔ اشبضا٥ز ٚاألضزار يًعامل ايجايح ٚذيو بإخطاع 
اقتصادٜات ايعامل ملفزدات قا١ْْٝٛ أٚ اتفاقٝات دٚي١ٝ تكمّ ايتضٗٝالت 
يًضًع ٚايصٓاعات ايػزب١ٝ ٚاألَزٜه١ٝ َٓٗا بٛد٘ خاص ٚتفتض هلا 
أصٛاقا أٚصع مما ٜغهٌ إضعافا ملضتٜٛات ايصٓاع١ ٚجملٌُ دٛاْب 

 ين املضتكٌ يف بًمإ ايعامل ايجايح.اإلْتاز ايٛط

 العىلوت واإلسالم

إٕ اإلْضا١ْٝ ٚاسم٠ ٚإٕ ناْت ٖٓايو خصٛصٝات ملٛقع إْضاْٞ ٖٓا ٖٚٓاى، 
ٚاإلصالّ ال ٜتٓهز يًدصٛصٝات اإلْضا١ْٝ بٌ ٜعتربٖا َصمر إثزا٤ يإلْضإ يف 

خز َٔ ايعٓاصز ايػ١ٝٓ اييت تتشٍٛ إىل يكا٤ إْضاْٞ فُٝا ؼبتاد٘ اإلْضإ َٔ اآل

َّاأَُّّيَا النَّاسُ إًَِّا ] ايعٓاصز ايٓاقص١ عٓمٙ، ٖٚذا َا دا٤ ب٘ ايكزإٓ ايهزِٜ بكٛي٘ تعاىل:
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خَلَقْنَامُنْ هِيْ رَمَشٍ ًَأًُثََ ًَجَعَلْنَامُنْ شُعٌُبًا ًَقَبَائِلَ لِتَعَاسَفٌُا إِىَّ أَمْشَهَنُنْ عِنْذَ اللَّوِ 

بٌ ٜز٣ إٔ ايعاّ ٜتػذ٣ َٔ  اص أَاّ ايعاّ،، فاإلصالّ ال ًٜػٞ اشب(1)صأَتْقَامُنْ

اشباص ٚإٕ اإلْضإ ٜتشزى يف ايعاّ َع االصتفاد٠ َٔ غ٢ٓ اشباص يتهٕٛ ٖٓاى 
 ٚسم٠ عامل١ٝ إْضا١ْٝ يف ايتٓٛع.

أَا ايعٛمل١ فكم ٚيمت يف ايمٚا٥ز األَزٜه١ٝ ٚاملطًٛب َٔ خًف١ٝ َغزٚع 
م١ٜٝٓ يمٍٚ االصتهبار ايعٛمل١ إ ربطع اشبصٛصٝات ايك١َٝٛ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاي

األَزٜهٞ، فباصِ ايعٛمل١ تضتدمّ أَزٜها ايك٠ٛ يتتذاٚس اسبمٚد ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ 
ٚايك١َٝٛ ٚايم١ٜٝٓ يًمٍٚ األخز٣ ٚتصبض ايعٛمل١ ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ ايضٝطز٠، ٖٚٓا 
ْؤنم ع٢ً ْكط١ َع١ٓٝ بإٔ األَزٜهني يٝضٛا َضتعمٜٔ إٔ ٜفكمٚا عٓاصزِٖ 

إٕ ناْت ٖٓايو ساي١ ق١َٝٛ يف أَزٜها ملصًش١ ايعامل ٚخصا٥صِٗ ايك١َٝٛ 
ايجايح، فايتهاٌَ َع ايعامل ٚايتفاعٌ َعِٗ يٝط بايطزٚر٠ يف إيػا٤ 
اشبصٛصٝات ايجكاف١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايم١ٜٝٓ فإٕ اإلصالّ دٜٔ عاملٞ يف ثكافت٘، 
 ٚيهٔ ال ميٓع ايغعٛب َٔ إٔ تهٕٛ هلا ثكافتٗا اشباص١ بغزط إٔ تزتبط يف اشبط

 ايعاّ بايجكاف١ اإلصال١َٝ. 

 دعىتنا إلى أسلوت العالن

إىل ايٓاظ ناف١.  fإٕ اهلل صبشاْ٘ ٚتعاىل أرصٌ رصٛي٘ ضبُم بٔ عبماهلل 

ًًََزِّشًاط قاٍ تعاىل: . فايمع٠ٛ اإلصال١َٝ دع٠ٛ (2)صًَهَا أَسْسَلْنَاكَ إاِلَّ مَافَّتً لِلنَّاسِ بَشرِيًا 

صبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜعٞ ذ١ٖٝٓ ايٓاظ ايذٜٔ ٜمعِٖٛ  عامل١ٝ، ٚال بم يًماع١ٝ إىل اهلل
إيٝ٘، ٚإٔ ٜهٕٛ َطًعا ع٢ً ثكافتِٗ ٚعكًٝتِٗ ٚرٚسٝتِٗ فُٝا ٜعٝغْٛ٘ يف نٌ 
أٚضاعِٗ ٚعالقتِٗ، ألٕ ايماع١ٝ عٓمَا ال ٜفِٗ رٚح اآلخز ٚال ٜمرى سمٚد 

                                           
 .13، آ١ٜ: صٛر٠ اسبذزات (1)
 .28 ، آ١ٜ:صٛر٠ صبأ (2)
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 إْا َعاعز األْبٝا٤: )fثكافت٘ فهٝف ميهٔ إٔ ؽباطب٘؟ ٚقم ٚرد عٔ رصٍٛ اهلل 
، فاذا مل ْفِٗ سذِ عكٛهلِ فهٝف أَزْا إٔ غباطب ايٓاظ ع٢ً قمر عكٛهلِ(

ْضتطٝع إٔ ْتهًِ َعِٗ ع٢ً قمر عكٛهلِ؟ ٚعبٔ ْعٝػ يف عصز ٜغتٌُ ع٢ً نجري 
َٔ ايتكمّ يف ايعًِ ٚايتٓٛع يف األفهار ٚع٢ً أصًٛب اسبٝا٠ ايذٟ ٜتٓٛع ٖٓا 

نٝف عبزى اإلصالّ يف ٖٚٓاى، يذيو ٜكتطٞ اسباٍ إٔ ْفِٗ رٚح ايعصز يٓعزف 
داخً٘. ٚال ميهٔ خطٛع اإلصالّ يذ١ٖٝٓ ايعصز ألْٓا ْؤَٔ بإٔ اإلصالّ ػبب إٔ 
ٜكتشِ ذ١ٖٝٓ ايعصز َٔ خالٍ فِٗ رٚس١ٝ اإلْضإ املعاصز ٚذٖٓٝت٘ ٚنٌ َا ٜفتض 

 عًٝ٘ ٜٚػًل عٓ٘.

إٕ ايعٛمل١ تزٜم إٔ تًػٞ ايمٜٔ َٔ سضاب سزن١ اإلْضإ يف اسبٝا٠ يف قطاٜاٙ 
١ٜ ٚسادات٘ املاد١ٜ، بشعُٗا بإٔ ايمٜٔ ضم سزن١ ايتارٜذ، ٖٚذا أَز َّٖٛٛ اسبٝٛ

ألٕ اإلْضإ َتمٜٔ بطبع٘ َٔ سٝح فطزت٘ ايصاف١ٝ ايها١َٓ يف صز ٚدٛدٙ ربتشٕ 
اإلسضاظ بايمٜٔ، ٚاالميإ باهلل تعاىل، نُا إٔ ايعٛمل١ يف َغزٚعٗا اسبطارٟ 

، ٚػبب إٔ تهٕٛ ذبت تصزف تعترب ايطبٝع١ َزنش ايهٕٛ َٚٛارد األرض ضبمٚد٠
ايعٓصز املتفٛم، ٚإذا اصطمَت َصًش١ ايطبٝع١ َع َصًش١ اإلْضإ تكمّ 
ايطبٝع١ ٚيٛ بكتٌ اإلْضإ ٚإباد٠ ازبٓط ايبغزٟ، نُا ع٢ً عًُا٤ املضًُني تكمِٜ 

 َغزٚعِٗ اسبطارٟ اإلصالَٞ.

يف  فكط ال تمخٌ اهلل صبشاْ٘ ٚتعاىل ٌَٟاِد ٌمِعإٕ اسبطار٠ ايػزب١ٝ هلا ُب
سضاباتٗا ٖٚذا ايبعم ايذٟ ٜضتػزم ٚدٛد اإلْضإ ايذاتٞ يف قطاٜا اسبزٜات دٕٚ 
إٔ ٜتٓب٘ إىل ايعٓاصز ٚاألبعاد األخز٣ اييت قم دبعٌ َٔ سزن١ بعض اسبزٜات يف 

 ٚدٛدٙ سزن١ صًب١ٝ.

إٕ عزض اسبطار٠ اإلصال١َٝ ٚاشبطاب اإلصالَٞ ايذٟ ميجٌ ايتطٛر املعزيف 
ت٘ يف ايٛاقع نُا ميجٌ تطًعات٘ يف تػٝري سزنت٘ َٔ أدٌ يإلْضإ املضًِ يف سزن

تػٝري ايٛاقع فال بم إٔ ٜٓطًل اشبطاب اإلصالَٞ َٔ خالٍ سادات اإلْضإ 
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املعاصز ٚإٔ عبزى املفاِٖٝ اإلصال١َٝ ٚايعكٝم١ٜ ٚايغزع١ٝ حبٝح ٜغعز اإلْضإ 
تشزى يف املعاصز إٔ اشبطاب ميجٌ َزسًت٘ ٚسادت٘ ٚايكطاٜا اييت ذبهِ سٝات٘ ٚت

َضريت٘، ٚإٔ ال ٜهٕٛ اشبطاب دبزٜمٜا ٜػزم يف اشبٝاٍ، ٚإٔ ال ٜهٕٛ َاضٜٛا 
 ٜبتعم عٔ قطاٜا ايعصز ٚسٝا٠ اإلْضإ املعاصز.

 خطىاث لصد العىلوت

إٕ ايعٛمل١ يٝط قمرا ضبتَٛا ٚال قاْْٛا تارؽبٝا ربطع هلا نٌ ايغعٛب، 
 ٚملٛادٗتٗا أَٛر َٓٗا :

٘ دٜٔ سٛارٟ ٚتعاٜغٞ، ٜٚتشزى َٔ أدٌ إٔ إٔ ْكمّ صٛر٠ عٔ اإلصالّ بأْ .1
ٜٓفتض عكٌ اإلْضإ ٚقًب٘ ع٢ً اسبكا٥ل َٔ أقزب طزٜل، ٚإٔ ْعاجل قط١ٝ 
ايعٓف باملٓطل اسبطارٟ ايذٟ ػبعٌ يإلْضإ اسبل يف ايمفاع عٔ ْفض٘ ٚٚقا١ٜ 
صاست٘ َٔ ايتعمٜات، ٚإٔ ْبني بصٛر٠ د١ًٝ بإٔ املضًُني ال ٜعًُٕٛ ع٢ً 

ٜعًُٕٛ ع٢ً أصاظ ايمفاع عٔ أْفضِٗ ضم ايذٟ ٜزٜم  إثار٠ ايعٓف، ٚيهٔ
 إٔ ًٜػٞ ٚدٛدِٖ ٚسزٜتِٗ ٚدِٜٓٗ عٓمَا ال ٜهٕٛ ٖٓايو صبٌٝ يًزفل.

إٔ ٜهٕٛ فكٗاؤْا ميًهٕٛ ايغُٛي١ٝ يف فِٗ اإلصالّ ٚال صُٝا يف َعزف١ ايكزإٓ  .2
ٚايض١ٓ ايغزٜف١ َٚعزف١ ايٛاقع ايفهزٟ ٚايجكايف املتشزى، ست٢ ٜضتطٝع إٔ 

صالّ يهٞ ٜضتطٝع إٔ ٜفيت يًٛاقع ٜٚعاجل ناف١ َغانً٘، فإٕ َٓاطل ٜفِٗ اإل
 ايفزاغ يف ايفهز اإلصالَٞ أنجز َٔ إٔ ذبص٢.

إٔ ٜهٕٛ املضًُٕٛ دقٝكني يف َفزدات اشبطاب اإلصالَٞ ست٢ ال ٜعطٛا  .3
األعما٤ ايضالح ايذٟ ؼباربْٛٓا ب٘، ٚإٕ عًٝٓا إٔ ْكٍٛ يًعامل بإٔ اإلصالّ ال 

 عرتف ٜٚتعاٜػ َع٘ ال نُا يف عٛملتهِ اييت تًػٞ اآلخزٜٔ.ًٜػٞ اآلخز بٌ ٜ

ايتُضو بايًػ١ ايعزب١ٝ ٚاصتعُاهلا يف ايعًِ ٚايتعًِٝ ٚيف نٌ أٚد٘ ْغاط  .4
اجملتُع، ٜٚعترب ايتُضو بايًػ١ ايعزب١ٝ َٔ أِٖ دعا٥ِ ايٛقٛف بٛد٘ ايعٛمل١، 
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ايًػ١ َٚٔ ايباطٌ إٔ ٜمع٢ إٔ ايًػ١ ايعزب١ٝ غري صاسب١ هلذا ايعصز، ٚإٕ 
االْهًٝش١ٜ ٖٞ يػ١ ايعصز، فإٕ ايًػ١ ايعزب١ٝ ٖٞ ايًػ١ املكمص١ اييت أْشٍ اهلل 

ٖٚٞ َٛثك١ األٚاصز بني أبٓا٤  (1)صإًَِّا أًَزَلْنَاهُ قُشْآًًا عَشَبًِّْاطتعاىل بٗا ايكزإٓ ايهزِٜ: 

 ،ٖذٙ األ١َ َٔ َغارم أقطارٖا إىل َػاربٗا ٖٚٞ ٚعا٤ تفهريِٖ ٚتعبريِٖ
فُا أسزاْا بايتُضو بٗا ٚاسبفاظ  ،ٚٚص١ًٝ سفغ تزاثِٗ ،ِٚصذٌ تأرؽبٗ

 عًٝٗا َٔ ٖذٙ ايعٛمل١ ايغزص١ ٚتٝارٖا ازبارف.

ٚإٔ ْفزم بني اإلميإ  ،إٔ ْبعم اسبطار٠ اإلصال١َٝ عٔ اشبزاف١ ٚايتدًف .5
فًًػٝب  ،بايػٝب ٚإعطا٤ اشبزاف١ اسبز١ٜ يف إٔ تمخٌ عكٛيٓا باصِ ايػٝب

ٚال ٜعين ذيو إٔ ْفضز نٌ ع٤ٞ  ،هلل ع٢ً صٓٓ٘قٛاعمٙ ٚأصٛي٘ ٚقم أقاَٗا ا
بايػٝب فإٕ اهلل صبشاْ٘ ٚتعاىل أراد إٔ ٜتشزى اإلْضإ َٔ خالٍ ايكٛاْني 

 ايطبٝع١ٝ.

فإٕ يهٌ َزس١ً َٔ َزاسٌ  ،إٔ ال ٜهٕٛ طزسٓا َٔ خالٍ سًٍٛ َاض١ٜٛ .6
فاملضًِ صٛا٤ نإ فكٝٗا أٚ  ،اسبٝا٠ سًٍٛ حبذِ سادات املزس١ً َٚغانًٗا

٘ إٔ ٜعٝػ عصزٙ ٜٚفِٗ إْضإ عصزٙ ٚقطاٜاٙ يٝتشمخ بًػ١ ايعصز َجكفا ي
 َٔ خالٍ ٚد١ٗ ْعز إصال١َٝ.

إٔ ٜؤصٌ دٌٝ عبابٓا اْتُا٤ٙ يجٛابت اسبٝا٠ اسبكٝك١ٝ ٜٚؤصٌ فهزٙ يريبط  .7
ٚإٔ  ،بعكً٘ ٚٚدماْ٘ ٚإٔ ؼبافعٛا ع٢ً ثٛابتِٗ ايم١ٜٝٓ يف عكٝمتِٗ اإلصال١َٝ

سبطار٠ ايػزب١ٝ ٚاالْفتاح ع٢ً قِٝ ايػزب ال ٜذٚبٛا يف أفهار َٚعاٖز ٚقغٛر ا
 اييت تصطمّ يف نجري َٔ األسٝإ بايتشاَات اإلصالّ .

تهٜٛٔ ايتذُعات اإلق١ًُٝٝ ايكادر٠ ع٢ً ايٛقٛف أَاّ ايمٍٚ االصتهبار١ٜ َع  .8
نُا ػبب ايمع٠ٛ إىل تهٜٛٔ  ،ايتُضو باإلراد٠ ايٛط١ٝٓ املضتك١ً يًغعٛب

                                           
 .2 ، آ١ٜ:صٛر٠ ٜٛصف (1)
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ٚتربس َٓافض١  ،ست٢ ٜٓغأ تطٛر َتهاف٧قطب ثإ يف َكاب١ً ايكطب األٚسم 
بني أقطاب َتعمد٠ َٓٗا ايكطب ايعزبٞ اإلصالَٞ ايذٟ تهغف عٓ٘ ايصش٠ٛ 

فاستُاٍ ظٗٛر قطب ثإ ٚارد سطارٜا َٔ املٓطك١ ايعزب١ٝ  ،اإلصال١َٝ
اإلصال١َٝ بإرثٗا ايجكايف ايتارؽبٞ ايطٌٜٛ ايذٟ ٜزدض إٔ ٜهٕٛ ٖٛ احملتٌُ 

َٚٔ ٖٓا تأتٞ َعادا٠ ايػزب يإلصالّ  ،ايٛاسميًتشمٟ يًعامل ذٟ ايكطب 
ٚايرتنٝش عًٝ٘ بايطزب  ،بٛد٘ عاّ ٚيًصش٠ٛ اإلصال١َٝ بٛد٘ خاص

فإٕ بعض ايمٍٚ ايٓا١َٝ قم سككت ْٛعا َٔ ايت١ُٝٓ  ،ٚاسبصار ٚايتٗمٜم
ايصٓاع١ٝ يف إرصا٤ ايكاعم٠ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ فٝٗا ٚاييت أصبشت َصمر تٗمٜم 

مما دفع أَزٜها إىل اعتُاد  ،ايععِٝاسباٍ يف عزاقٓا ملصاحل أَزٜها نُا ٖٛ 
صٝاصات َع١ٓٝ َضتدم١َ أصايٝب غري أخالق١ٝ َٚضتدم١َ قٛتٗا ايعضهز١ٜ 

 ايػامش١ إلضعاف عزاقٓا ايععِٝ.
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