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 لفصل والوصل واترخيّيتهالدييّن والسياسّي: اتريُخ ا

 موّفق نريبّية
 

 الدييّن والسياسّي: اتريُخ الفصل والوصل واترخيّيته
ال بددددّد هّن ك الدددد  ويوًكددددا  ديدددددًل ينسدددد لل احصددددتا الدددددييّنل  دددد  ال ا يددددل التارخييّددددل  هو الدددد  

ًضدا هصبحْت اترخيّيل لألسف(ل و   ان يل احلايدل الااك دل يلي دا    دة طديل (ويادل(ف اين سدف هي
هّن يدراَك ضاورل كةا احصتا و يويّته جململ  س لل التقّدم قد ت اقص  ع الز  ل وازداد د  د  

 مثَّ د صعوبًلف ولكّ  ذل  جيب هالّ يكون داطًعا يىل االستستمل بل يىل العكس متاً اف
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يل احلاليّدل ويذا كان احلاُج قد دطع يف السابق يىل  اا دال اودوا(ا واينعدا ال طداّن احلالدل اينستعصد
لامجتمعات العابّيل تستد ي اينزيَد    العدجا لل والوضدوايف يف الداهول وتوييدهيف ال قدد  د  دون 
كددددوادل يىل هولادددد  "العامدددداْت" الددددةي  هعددددةْبي الدددددايا والعددددزُّل بعيددددًدا  دددد  وايددددب ي الددددا يس: ط ددددي 

 ولّيل التد ّعا هو اينس لون هواًل وهعريًا    كةه اينوضو لل وكدي يتحّمادون اصديَب ي اين دّي  د   سد
 الفواتف

لقددد كددان تددداعُل السياسددّي  اددو الدددييّن كددو اينعضدداَل والفددخَّ دا ًمدداف ولدديس ذلدد   صددّياً  ادددو 
الف دددي: ذلددد  سّن اينسددد لل ابتددددهْت سياسدددّيل   دددة الصدددد ل الكولواياليّدددل اسوىلل هو قبا دددا بفعدددل 

دددَه  م َّل وعدددوذَل تفّسدددخ الب يدددل العةماايّدددل واكا ددداً وكدددان   اسدددًبا هن تواييف ا دددَل "اوايفدددل" العةمدددا
اينسددتعما اسوروّ،ل  ما ددلا  قاباددلاف ويذا كددان بعددنُي ال  ضددويل الكبددارل و اددو رهسدد ي العدديخ 
حمّمددددد  بدددددهل قددددد دعاددددوا كددددةا احلقددددَل  مايّدددداًل طدددداّن الدالبيّددددل السددددا قل بعدددددهل ويىل ا نل قددددد 

 ي السياسّيَلل اواّصَل والعاّ َلفاستس ات اينعاوَع العا َل العمويّلل الةو ُُيّقق (مو ابيف 
يف كةه اينس للل  تقليف السياسّي ابلدييّن يف اجملتمع العاّ، د احست ّيل ييّكز اكتماُ  ا يف كدةه 

 اينقاللف
*** 

كدددان رطا دددل ال   ددداوو را دددًدا يف احلقدددلل هرسددداْته السدددا ُل السياسدددّيُل ي اً دددا لابعةدددل العاميّدددل الددد  
طااسداً ط دو يف اسسداظ  ٌ داا يتجاّدو طيده "تدديُل السياسدل" هكةدَا  د   هوطدكا حمّمد  ادي يىل

"تسييس الدي ف" مبعًًن آعا: ياهل كو ذاتهل الٌاكاُل القدميدُل اينسدتماُّل الد  بديم  طي دا السدا ُل 
 السياسّيُل  او الدي  وتَدْقساه  او قياظ  صاحت اف

حدددي ل يَعددّا ييّددًدا  ددا تقتضدديه كددةه رغددي ذلدد ل يددهز ال   دداوو را ددًدا لعمايّددل ال  ضددل والت
العمايّددلل ويَعدددّا ييّدددًدا  ددداذا يايدددف و ددد  التطدددت هاددده  دددل هُوطيفددد يىل طااسدددا اقت دددع  ادددو الفدددور 
بدراسدل الادددل الفااسددّيل يندددل تددس سدد واتل ا(ّاددع عت دا  اددو كددّل  ددا جيدداو يف  اصددمل الةددورل 

ل وعصوًصدا  ادو الت دّور االيتمدا ّي احلديةل آاةاكل و ادو   دا ي ال  ضدل العاميّدل والصد ا ّيل
 والسياسّي وُهسسهف طَجَمَع  ا رآه يف كتابه اسكةا همهّيًل: ختايص احبايز يف تاخيص ابريزف

ويف لددددل الكتددداا هيًضدددا تددد عكس هز دددُل الادددددل العابيّدددل يف اقدددص التكيّدددف  دددع  ايدددات العصددددا 
"دار اسلس "(ل ويعاده يعدّجع والتقدمف وكةا  ا دطعه يىل أتسيس  ع ٍد لادات طيما بعد  هو 
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االكتماَم ابلت ليف واليمجلل وبت ويا الصحاطل والصحفل وإبصدار جمادل الوقدا ع ابلاددل العابيّدل 
 بدالً    الادل اليكّيلف

يضددداطًل يىل ذلددد ل ااصدددّب ي ددددُده  ادددو ت دددويا التعاددديي  موً ددددال و"تعاددديي الب دددات" عصوًصددددال 
ن يَدْعمددل  مايّدداً  دد  هيددل الت ددويال    اًقددا  دد  الواقددع و"كددْدم ا راْت الفاسدددلف" وابعتصددارل كددا

القددددا ي افسددددهف طددددالعاوم احاسددددااّيل احلديةددددل يف قاددددب  ايددددات التقددددّدمل وتكييددددُف الادددددل العابيّددددل 
السددا دل آاددةاك لامصدد احات اينعاصددال  وقددد َهصدددر  عجًمددا لامصدد احات العاميّددل احلديةددل( 

 مل يتحّقْق ابينعًن اجلوكاّو  ىت ا نف س للا ي بدي جتاوُز  قبابال اس ُا الةو 
ٌا (ايعديك كبدريل ابتدده ي اً دال واات دو يىل اح سداك باجدام  ابدل التقدّدمل  ال   اوول يذْنل  صدا
يف  صدداه  اددو اسقددّلف و دد  ال ا يددل السياسددّيلل كددان ال   دداوو  دد  ضددم  "اين ّسسددلل" لك دده  

  اته يىل ابريسفكان يعمل    هيل قضّيتهل وكما ااعكسْت يف  قاه    ر 
*** 

مث يددداْت مجددددا  الددددي  اسطددددداَ مبعدددداو ه اسكددده واس ددددّيل  عدددداو ه السياسدددّي اب تيدددداز لتحايددددا 
"العددددان"  دددد  التخاّددددف ويسددددار ايناضدددديف وا تدددداز بف مدددده ين ددددا ي ال  ضددددل اسوروبيّددددل احلديةددددلل 

اشد اف ولعدّل هكدّي  دا ويناكيفبدات "العقدل العداقّي" والب يدل االيتما يّدل السياسدّيل الد  ييبّدع  ادو  
مييّددزه هسددبقيّدُته يف احلقددل هواًلل وقدرتُدده  اددو "العدددل" بددل ال َخددب نايًدداففف هكةددَا  دد  هن متيّدددزَه 

   لَّفاتا وكتبا مل يتفاّْغ  ال هو لعّل  عكال الادل  اقته    ذل  يز ّياً  او اسقّلف
بكامتدده العدد ريل "رهيددُت يف الددداا  ولددو هّن اسطددداَ مل يَدددعْل يف تفاصدديل احصددتا الدددييّن يالّ 

يسدددتً اً ومل هَر  سدددداملل ورهيدددُت يف العددددان  سدددامل ومل هَر يسددددتً ال" لكفددداه ذلدددد ف ط ددددو ال 
ّْ   دده يف احلقيقددل تصد يفا يف البحدد  يف اينسددا ل الدي يّدلل يالّ  ددا كددان  د  رسددالته يف الدداّد  يُعدا

ياسه الكبدريف  دا ي ّم دا يف  ةدا  اسطدداَل  او الدكايلل وال يايق هبا هن ُُتتسب أتليًفا  او ق
يذْنل هاه كان هشدَّ اكتماً ا وتفّاًغا لإلصتا السياسّي    هن يتدابع  سدا َل احصدتا الددييّنل 
وقد كان طعُاه كبريًا يّداً يف خنبل اين  قل آاةاكل لكْ   ادو كدةه اسرو و ددكاف وكدول مبةالدهل 

يِف ي كاايّدل تقدّدميف هكدل العمدا ي يىل قادب ال عدا   وضع هساًسا لتٌ دري احسدتم السياسدّيل وتقدد
 السياسّيف

*** 
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ه ددا "تاميددة" اسطددداَ وصددديقهل حممددد  بدددهل طقددد سدداياه وشدداركه يف اعددا(ه لفدديلل لكددّ  كددةه 
اينعدداركل تاّكدددزْت  ادددو يصددددار جمادددل العددداول الدددو قو يف ابريدددسل هكةدددَا  ددد  تاّكزكدددا  ادددو ال عدددا  

 بده بعيًدا    "كويل  اا،ل" بل كان افُيه آادةاك بسدبب  وقفده  السياسّي العا لف ومل يك 
كدددةاف وكدددو مل يكددد  بعيدددًدا هيًضدددا  ددد  هيدددواْت احصدددتا السياسدددّيل ابينف دددوم العددداّم لدددهل يف ه م 
اوددديوو يعا يددل وتوطيددق و بّدداظف يالّ هادده ابتعددد  دد  السياسددل مبع اكددا اينباشددال وتفدداّغ لاعمايّددل 

 ابل سبل يليهل وكان هكةَا اعتصاًصا هبا وقددرًل  اي دا: احصدتا الفكداّو ال  كاات هكةَا همهّيلً 
 والةقايّفف

كددان حممددد  بددده تاميددًةا  قيقيّدداً لاطا ددل ال   دداوو هكةددَا   دده تاميددًةا لألطددداَف طقددد هعددة  دد  
ّل ال   داوو االكتمداَم مبسد لل الاددل العابيّدل وهز ت ددا  دةًتل طداكتّي بتحاياكدا  د  التقايدد والزعددا 

وبتبسددي  ال ومبحاولددل تكييف ددا  ددع احلدا ددلف كمددا هعددة   دده تاكيددزَه  اددو قضددّيل اليبيددل والتعاددييف 
لك ه اعتّص هبعَد     عّامهل وبقدرٍل هكه بكةري   هل  او يصتا ط دي الددي ل والتوطيدق بي ده 

 فوبل العصال وبتحايا العقل    اوااطات واسوكامل ومبقاربل قضا  ال  ضل والتقّدم
و ددل ذعددة  ايدده الددبعنُي  وقَفدده السدداةَّ  دد  السياسددلل اا تقًددا  دد  أتّطفدده  دد  "طعددل سددداظل 
يسوظل ط و سا سل" طاا ا ُاسدّجل لده ك دا طضدَاه يف ط دي ضداورل طصدل الددييّن  د  السياسدّيل 

هز دًل يسدمٌ طي دا  1905طصًت اسبّياً  او اسقّلل وكو  دا يعدل غيابَده  د  السدا ل يف العدام 
 ااُغ ابليايع    يديدفكةا الف
*** 

لك ه قد يكون ضاورّ ً هن اعود يىل الوراْت  ا ل وتسل  اً ا تقايبًداف طفدي هواسدل القدان الةدا   
 عدددال ت ددداْت يف هرو يدددد ابجلزيدددال العابيّدددل د دددولا يصدددت ّيلا ارتب دددْت ابسدددي حممدددد بددد   بدددد 

ا بعدددددل كاًكددددا  دددد  هصددددحاهبا الوّكددددااف وكااددددت  اكددددًل "سددددافّيل سدددد ّدّيلل" كمددددا هُ(اددددق  اي ددددا طيمدددد
 لتسميت ا بد "الوّكابّيل" و ا تع يه    ارتباٍ  ابلفاد الةو ال جيب هن تُ سب يليه اووارُنف

كاادددت كدددةه احلاكدددلل يف  تحم دددا العاّ دددل واسساسدددّيلل يصدددت ّيًل متاً دددال وت تمدددي يىل  دددا ُيتايددده 
َّ التقّدُم     وا دلف طقدد تضدّم ْت   اشددًل لاعدودل يىل بسدا(ل  الدد ول اسوىلل  د  دون زعدار

ويضدداطاٍت حلقددْت هبددا  ددع الددز  ف وراددْت يف   صدداكا الددا يس د وكددو التو يددد د (اقددًلً    اوبددًل 
 لاتديري يىل ه امف
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و ددد  عدددت    امجدددل تعٌددديي القبدددور وسددداك ي ال وتصددد يع اسوليددداْت وال دددوا(ي وال قدددوظل ووضدددعيف 
اهليف  ادو ُتددِا تقدديس هّو ياسدان ولدو كددان (بقدل "العامداْت" السدا دل آادةاك  وضددَع ال قددل واجلد

ابيّدداًل كدددان مْيكدد   اكدددَل حممددد بددد   بددد الوّكددداا هن تكددون  دددا تً ياعددب دورًا شدددبيً ا مبددا طعاتددده 
احلاكُل الپاوتسدتااتّيُل  د  ُتضدري هورواب لا  ضدل العدا الف لكدّ  ذلد  كدان صدعًبا سسدباٍا ال بدّد 

ل يف  ددّد  دد  هن يبحة ددا البددا ةونل لددوال اطتقدداُد اجلددا  هل الكاطيددل  ددىت ا ن  وكددةا الوضددع يدددياا
ذاتهل ابلبح  هيًضا(ف رغي ذل  ميك  القدوُ  يّن " دّ"" د دول العديخ كدان قاديًتً ل وياده كدان 
ُيتدداج يىل ي(تق ددا يف "ايندي ددل" العابيّددلل ال يف ه مددان الصددحااْت كمددا  صددلل يف يسددار احلالددل 

 هلف  امفااليتما ّيل االقتصاديّل الااكدل سكةا    
كةه احلالل كاات سبًبا يف هن تكدون اسدتعادُل ايناضدي قايبدل يدّداً  د  اسصدلل تتدداعا ا العدّدُل 
يف التعا ددل  ددع "ا عددال" وال تتددداعا ا   ددا ي الت ددّورل ال العدداينييف وال احقايمددييف آاددةاك هيًضدداف 

ف القبا ددددددلل يف تاددددد  االسددددددتعادل وقاهبدددددا  ددددددا يدددددداو ابلتقايددددددد:  ددددد  (ايقددددددل الدددددد ولل يىل أتليدددددد
و"الفتو دداتل" والبحدد يف  دد  يددواٍد وطددارظف طدداحلّق هّن الددد ول مل ت  اددْق مبعددايري كبددريل يالّ  ددد  
عددت  االتفددان بددل العدديخ وه ددري الدر يّددل حممددد بدد  سددعود الددةو اقت ددع مبددا د دداه يليدده العدديُخل 

  ددده يْن وبّعددا العدديَخ ابلوقدددّو  عدده  ادددو َ ددْ  عالفددهل  عدددي(ًا شددا(ل: هن ال يايدددع العدديُخ 
َاَصدددَاكي وُ و ّكددد  يً وهن ال مي دددع اس دددرَي  ددد  اودددااج الدددةو ضدددابه  ادددو هكدددل الدر يّدددل وقدددَت 
الةمددارف طقدددا  العددديخ: "ه دددا اسو ل طالددددُم ابلددددمل وا دددُم اب ددددمف وه دددا الةددداَل طاعدددّل و يفدددتٌ 

  اي  الفتو اتل وت ا     الد ا ي  ا يُدْد ي     اوااجف"
السياسددّي ابلدددييّنل يدد  يّف  طي ددا اسوُ  القددوَل وُيتكددا السددا َلل ويتعّ ددد الةدداَ  وك ددا (ايقددلا لددابل

ابحيددددديولوييا التز ددددل لاعصددددبّيل اجلديدددددلف طي فصددددل اال  ددددان ويتصددددتنل  دددد  دون اسددددتبعاد هن 
ُيدددددط اصدددد داما يف اين ح يددددات احلدددداّدلف ولدددديس كددددةا سدددد تً دا ًمدددداً ذلدددد  سّن (بيعددددل الددددد ول 

ي السياسددَل يف  االبددا القصددوءل سددواْتا ابسددي احليدددان  دد  هصددو  الدددي ل هو ال  ااايّددل ال ت فدد
 غضًبا    الدْوظ الزا د  او (ّا الةوال هو (ديان اينتسّالل هو مجيع ذل ل وغريهف

*** 
ومل جتدددد السدددافّيُل هرًضدددا  دددا يف "ايندي دددل" العابيّدددل يالّ يف القدددان الععددداي ف وكدددان هبددداز  ةّادددي كدددةا 

و العدديخ حممددد رشدديد رضدداف لكددّ  هكددَه شدديوذ السددافّيل يف كددةه ايندي ددلل ورمبددا الٌ دور آاددةاك كدد
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 او  دء القان السابق كايفهل كان انصا الدي  اسلباَل ابَ  اسسال اين دايال  دديةًا  دع غريكدا 
   اين داياي  اينسدامل ُتدت ضددل  داوا االسدتقت   د  الدولدل العةماايّدل يف ي دوا شدان 

 ي السا اُن  بد احلميد الةداَ وهكدُل بدتد العدام اسدتقباالً ودوًداف طكدان يف هوروابف وقد استقبا
 ايت ادات شيوع ي الكةُا دا ًما شيْتا     اطان اجلميل والةاكال اينايالف

ُولددددد رشدددديد رضددددا واعدددد  يف (ددددااباس العددددامل و ددددامه  ددددا بددددل  صددددا عصوًصددددا والعددددامل ومهددددا 
ا بعددد  دداور قددان  ادو بدايددل جتابددل التحدددي  ايناتب ددل "اينددي تان" العابّيتددان اسبدداز آاددةاك: هوالمهد

ابسددددي حمّمددددد  ادددديففف والةاايددددل تعدددديي ت ددددوَر ال ز ددددل القو يّددددل العابيّددددلل وقددددوَل اينسدددديحّيل العدددداقّيل 
 وطّعالّيت ال والّتماظَّ العضووَّ  ع هوروابل وكوهنا  اكزًا لتفا تت هنايل اح ها(وريّل العةمااّيلف

ااًن قدادرًا  ادو اسدتداان  مدل رشديد رضداف طداغي بدا تده الصدوطّيل  د  (ايدق مل تك  السدافّيل   دو 
العدداذلّيل وال قعددب ديّلل يالّ هادده اخنددا  بقددول يف  مايّددل احصددتال عصوًصددا  دد  عددت  ارتبا(دده 

 مبحمد  بده و ماه اينعيك  عهف
 ددداو  رشددديد رضدددا هن ميسددد  ابحلبدددا  كايف دددا:  ددد  احصدددتا الددددييّنل يىل اينمارسدددل السياسدددّيلل 
والدعو يف يف الصااع  ع اوارج الدداّ،ف ط دو قدد كدايا يىل  صدا بعدد جتابتده الصدوطّيل الفاشدالل 

كا وتتامة لفيل  او حمّمد  بدهل ودطعه كةا اسعرُي يىل يصدار جمادل اين دار الد  َ َصدَا يف  ددد
اسو  هكددداَط ا: "يف احلدددّ   ادددو تابيدددل الب دددات والب دددلل واليغيدددبيف يف ُتصددديل العادددوم والف دددونل 
ويصددتايف كتددب العاددي و(ايقددل التعاددييل والت عدديليف يف جمددارال اس ددي اينتميّددزل يف اس مددا  ال اطعددلل 
نيف و(ددان هبدددواا الكسدددب واالقتصدددادل وشددداايف الددددعا ل الددد   ازيدددت العقا دددَد لألّ دددلل واسعدددت

الادياددددل الدددد  هطسدددددت الكةددددرَي  دددد   وا دددددكال والتعدددداليييف اواد ددددل الدددد  هلبسددددتيف الددددديَّ ابلاشددددادل 
والتددد ويتت البا(ادددل الددد  َشدددّب تيف احلدددقَّ ابلبا(دددلل  دددىت صدددار اجلدددُه تو يدددًدال وياكددداُر اسسدددباا 

خدالف يف ايندةاكب يميااًنل وتاُك اس ما  اينفيدل توّكًتل و عاطُل احلقدا ق كفداًا ويحلداًدال وييدةاْتُ 
ُ
 اين

 ديً ال والتسايُي ابوااطات صتً اف"
لك ه  أل اجملال بفتداواه طيمدا بعددل  دىت شدّكاْت تسدَل جماّددات عمع دا بعدد ذلد ف وَدرظ ابدَ  
تيميل وابَ  القّييل ورمبا حمّمدد بد   بدد الوّكداال واات دو يىل " دةكب السداف الصداا"  ادو  دا 

ل وتددددوىّل ر"سدددل "مجعيّددددل العددددورء 1912 ول واحرشدددداد"  دددام يقدددو ف كمددددا هّسدددس "مجعيّددددل الدددد
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العةمااّيلف" وتفاْت  ابالُتاديلل مث كامج ي بع فف مث  اد لفيل قصريل يىل العام لييّهظ ايند متا 
 السورّو الةو ااتخب طيصل  اًكا  او سور ل وتاك ا بعد دعو  الفااسيل يلي اف

ي دود هو الصدد اي لل كمدا اكدتّي اب جدال الي وديّدل يىل طاسدد لف كدايي ايناسدواّيَل بقدول سهندا هدالا لا
ومل تك  له     تقل  باشال ابلداا يالّ    عت    عكسدات  سد لل االسدتعمار والصد يواّيل 

 حمّاّياً  وكو  ا ال يتفق طيه متاً ا  ع حمّمد  بده(ف
ّْ يىل احلضدددارل اسورو  بيّدددل بعدددكل  باشدددا  مبدددا ال جتدددر احشدددارل ك دددا يىل هّن رشددديد رضدددا مل يتعددّا

يتفددددق هيًضدددددا  دددددع عددددهات ال   ددددداوو واسطدددددداَ و بدددددده(ف طاعاّددددهل لدددددةل ل مل يدددددَا يالّ اجلاادددددَب 
الصددددا ّي ايندددةكورف ويف  دددا خيدددّص السياسدددل  ددد   يددد  كدددي طعدددلا ايتمدددا ّي داعادددّيل مل يكددد  

ين ددار بعددهل  ت ددلا  وقفده واضدًحا متاً دداً يالّ هن  تقدل  سد  الب ّددا بدهل واسددتتَ ه لا"سدل ُتايدا ا
ويشارلا   ّمتانف طايس رشيد رضا "تاميًةا" لعبده يالّ مبقدار  دا كدان  بدده "تاميدًةا" لألطدداَل 
 بل هقّلً كما هّن البّ ا مل يك  "تاميًةا" لاشيد رضاً لك ه الكل اينتداعل ضم   دّاف وا دف

*** 
الدددي  د غايَت ددا القصددوء يالّ  ددع مل جتددد  مايّددل "تددديل" السياسددل د وويُ  ددا اسعددا "تسددييُس" 

 يف  صاف 1919 س  البّ ال العاايّف اينصاويّف الوا ديف الةو باغ هشدَّه هّ م  ورل  ام 
و د  اينةدري لتاتبداه هّن بددا ت رشديد رضدا الصددوطّيل د والعداذلّيل    دا  لامصدادطلأ( د متييفدز هيًضددا 

اذلّيل(    ه د شديوع ا البدارزي ل لك ده مل  سريَل  س  البّ اف ط و هعة ال ايقَل احلصاطّيل  الع
ي قادددْب  اي دددا كمدددا طعدددل رشددديد رضدددال ومل ي امْج دددا طيمدددا بعددددل بدددل ا صدددا  وقُفددده السياسدددّي يف 

 العداْت لاخااطات والععوذات والٌواكا الدايبل يف التصّوّف
تف ورط  سدد  الب ّددا  دد  هبيدده شدديًاا  دد  االاكبدداا  اددو العاددوم الدي يّددل و اطددل يصددتا السددا ا

طكّاظ  ياَته الستعادل احستم الصايف يىل الز   احلاضال ورهء يف التديري الةقايّف االيتمدا ّي 
السياسّي   ّمَته الد  اَدَةَر افَسده  دال وقدّدم  ياتَده  د  هيا دا طيمدا بعددف و د  هيدل ذلد  ه داد 

 َّ  ب ددداًْت  ادددو ينف دددوم "الدددد ول" وكَجدددهل ورهء يف افسددده "الدا يدددَلل" وكتدددب  قّد دددل الفدددتٌ الدددااّب
تكايددف هبيددهف غددري هّن هوَ   ددا ت ددا لدده  دد  كتدداابت كددان يْعددبه اينددةّكااتل وكددان ُتددت   ددوان: 
الدددد ول والدا يدددلف وكدددو مل يكددد  غزيدددَا احاتددداج والكتابدددلل  ادددو الددداغي  دددا ت دددا لددده يف الاسدددا ل 

ه يسدتعيد وه ادي  اجلمعل واين  ورات ويشااطه  او ي ادل يصدار جمال رضال اين ارف وبةل  طااد
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اسطددداَ هكةددَا  دد  هن يسددتعيد  بدددهل ومييددل يىل هن يكددون  صدداًحا سياسددّياً هكةددا   دده  صدداًحا 
 دي ّياًف

كاادددت اق دددل االسدددت اد اسساسدددّيل حلسددد  الب ّدددا "وليّدددل احسدددتمف ط دددو " قيددددلا و بدددادلل وو(ددد ا 
ينسددددامل وي سدددّيلل وديدددد ا ودولددددلل ورو اايّددددلا و قددددلل و صدددحفا وسدددديفف" كمددددا هّن احعددددوان ا

"د ددولا سددافّيلل (ايقددلا سدد ّيلل  قيقددلا صددوطّيلف" ورهء هّن "اٌددام الددد ول" يف "كددةا ال ددور صددويفك 
حبت    ال ا يدل الاو يّدلل و سدكاوك حبدت  د  ال ا يدل العاميّدلف" وبدةل ل  دّو  احسدتَم يىل 

اسوا دل يجيدداُد "ييدديولوييا" شدا ال و"وليّدلل جلما تده ولد وتدهف وبعدد هن كدان كديَّ احصدت يل 
(ايقددددل السددددتيعاا   جددددزات احلضددددارل الدابيّددددل وتو(ي  ددددال هَبددددازْت  اكددددُل احعددددوان "يدددديتً  دددد  
العدباا ايندد    اينةقددف يستصدددا احلضددارَل الدابيّددل يف ي دب احسددتمل" ويعتقددد هادده "لدد  ُتْصدددم 

  قيقلا  امّيلا صحيحلا بقا دٍل شا ّيٍل نبتلف"
تصدّدو ينسد لل احلدا دل  تجداوزًا السدافّيَل والصدوطّيَل  ًعدال ومهددا طداذا كدان حممدد  بدده قدد  داو  ال

التّياران اسكهان يف هرو الواقعل طاّن  س  البّ ا  مدد يىل التوطيدق بي  مدال يف طعدٍل "سياسدّي" 
   الدريل اسوىلل وطعٍل ييدديولويّي  د  الدريدل اينمتدازلف وذلد  يعدين  دا يع يده  د  ااكفداٍْت هو 

ل الددد   دددا زالدددت قضدددّيت ا الا يسدددّيلل اا تقًدددا  ددد  "وليّدددل احسدددتم و"وليّدددل اكدددوٍع  ددد  القضددديّ 
 احيديولوييا يىل "ولّيل الت ٌييف

لقد كاادت "وليّدُل الدولدل االطياضدّيل انتًمدا لدد ول الب ّدا يف رسدي (ايقده ه  داْت احلاكدلل ال بعدكٍل 
َّ اليبيدددل سددابٍق  ددال وال  دد  عددت  بدداٍج  ددايّي هو   ددٍه يددا ٍع لا خبددلف ط  ددو قددد  ددّدد هكدددا

الد ويّددل يف ه(ددوار  ت ددل: هو ددا لاماتددزم ه  دداْت ُتضددريه وتةقيفدده وجتييعددهل والةدداَ يف غمددار العمددل 
الكفددا ّي اجلددّدّول والةالدد  بعددد االاتصددارف و دددا ياددي االاتصدداَر لدديس يالّ هعددُة الدولددلل لت بةدددق 

 الدولُل احست ّيلف
عملل يضاطًل يىل الد ول يف البيدوت واينسدايد والعدارعل كدتً ه ا العمل الت ٌيمّي طقد توّسع لي

 د  العمدل االيتمددا ّي اسكادّي يف تعددكيل اجلمعيّدات اورييّددل والتعايميّدل والصددّحّيل وغدرييف ذلدد ل 
يىل  مل احلزا السياسّي الةو يَددْ قني قدوَ  كدليّف َ دْ  قدا  إلّن احسدتم ال ي بددي هن خيداَج  د  

 دلا بل اينخاون واوالقفاجلا ع وياه  تقلا   فا 
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وقددد ت ددا دا ًمددال  اددو كددا ي احلاكددل الواسددعلل َ دد  ُيدداو  "االعتصدداَع" ابلددد ول هو ابلعمددل 
اوددريّو هو ابلسياسددلل لك دده تددّل غايبًددا د اسددبّيًا د  دد  قاددب التيّددار وقّوتدده اسساسددّيلل  ددا مل جيددْد 

مل تسدت ع احلاكددل هن تسددت بل (ايقده يىل صددّب ي دده يف ااددور الددا يس: العمدل السياسددّيف و ددا 
 ًت لقضّيل "االعتصاع" كةهل طاهندا سدتبقو تددور  بةًدال وسديكون  دا دورا كبدريا يف  ضدا فل 
ه بددداْت  سددد لل التقدددّدمف ك ددداك   ّشددداات  تضددداربل  ادددو االجتددداه الدددةو يسدددري يليددده كدددةا الت ددداقنُي 

 يل وي ماّ ون يىل ذل ففف الداعاّيل الةو يٌّ  كةريا    هكل احلاكل احست ّيل هاه حماو  لدي
لألسفف يهني ال يايدون ر َي شيْت    رولت ي التارخيّيلل وال يستد ون    التمّسد  بكدليّف  دا 

 ت ا عت   ا يقارا اينا ل  امف
ت ا كةا التعارو   ة ه م البّ ال ولديده كدو افُسده هيًضداف طج وُ ده يىل العمدل السدامّي عال ده 

مل ييّدد يف الاجوْت يىل الع ف "الدداعاّي" آادةاكل اس دُا الدةو  تعكيُل "ال ٌام اواّعل" الةو
اتج   ه ردك سا ووك و صبووك   يفا متّةل يف اغتيا  البّ اف طكما  دط طيما بعد و دىت ا نل 
طقدددد كددددان لاع دددف تهيدددداُهل وكددددو الصدددااُع  ددددع اودددارج اينعتدددددول اس ددددُا الدددةو ه  تدددده اينصددددداقّيَل 

يل والسوريل يف طاس ل آاةاكف لكّ  ايندعَل يىل الع فل كما تبدّل  سامهاُت احعوان اينصا 
التجابُل البعايّلل ال ي فتٌ ه  اْت اواوج   ه بعد اات ا ه ابلفتحل افس ال وسّو ميتّد دا ًمدا  د  

 اوارج يىل الداعلف
ف راْت شعاراُت احعوان   ة ز   (ويدل شدح ًل  ابيّدلل  دىت  دل تسدت دّ  وضدوً ا  دداّياً 

وييقاع "احستم كو احلّل" و"القداآن دسدتوُران" و"اينصدحُف والسديف" و"ال دةيا"ففف كدل  ذلد  
خيتدددزن تاكيبًدددا ل عددداي ل وجتييًعدددا لألاصدددار  ددد  ال دددوع اافيفدددز لامعددداركف طٌ دددات اينزدويدددل الددد  

ل يف شّكا ا تاكيبًدا ل عداي   ده حمدور يددور  دو  اجل داد اسصددا  طدالتكفري يف ال  ايدل(ل ومتةّد
َّ" اينتمةّدل  سّيد ق ب وه، اس او اينودودو    ي لل وحمور يددور  دو  اجل داد اسكده "ايندد
يف ا ضدية والسددبا ي  د  ي ددل هعداءف ومل ختتددفيف بعدد ذلدد  هبدًدال بددل تصدا دْت ابجتدداٍه هكةددا 

   ًفاف
َّ ويف الوقت الةو ُيسجَّل طيه لإلعوان يف بعدني الباددان طضدُل حماولدل الددعو  يف او يدار ايندد

اينسددت ديف يىل قدديي احلايّددل والدميقاا(يّددل وا دديام ا عددا والتعددايي  عددهل طدداّن بعددنَي كبددار طق ددا  ي د 
القاضدداوو عصوًصدددا د ميةّدددل شدديًاا  ددد  التوطيددق بدددل االجتدداكل الكبدددريي  يف حماولددٍل لاتفاّدددت  ددد  
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السددا ل الااك ددل  يسددارمهاف وكددو ي عدددل بددةل   دد   واي ددل ا مددوم اسكدده الدد  أتعددةان  عدداكلُ 
 بعيًدا    اف

يهنددددا  سدددد ولّيل كبددددار العددددا يف يف ل ابلدددددي  هن جيدددداينوا  اددددو  سدددد لل احصددددتا الدددددييّنل ويتفّاغددددوا 
لتكييف ط ي احستم  ع العصاف ويهنا  سد ولّيُل هّو  سداي هن يعدّا يسدتَ هل اينقداوَن هساًسدا 

 وليّدُت ي مجيًعدا هن جيددوا جاًيدا لعقددل ابلف الل واينتعا يفَل  ع اينفاد كسّيٍد  كاطٍئ ل عاي ف  سد
الفصل والوصل بل التدّي  واينمارسل السياسدّيلف طالدولدل ايندايّدل احلديةدل دولدلا لاجميدعل حمايددلا 
و سداويلا بيدد  يل ت فددي اال تكداَر يف كددّل شدديْتل  دىت يف ط ددي الدددي ف وكدي يذا كااددت ال تْ كددا 

 يّدُل  د  بدل   واتده احيديولوييّدلل طاهندا تت داقني  او  زٍا  د   وا( ي دا هن تكدون القيمدُل الدي
 ع استقوا ه بةل  لتخويف ا عاي  هو لتوسيع  باْتته لتعمَل ال اَظ مجيًعا ولتصبد ي بصدبدٍل 

 وا دلف
ك الد   سدتاز اتا وقوا دُد هوىل لاعمدل الددايوّو د السياسدّي اينقبدو  يف كدةا العصدال ال بدّد  د  

ي  اددق  دد  الدددي  يىل اينعدداركل السياسددّيلف و   ددا ابددُة الع ددف ا تمادكددا يف هسدداظ العقددل الددةو 
االيتمددا ّيل ب ايقددل تْق دددع احاسددان البسدديل افسددده إلهنددا هنا يّددل و ميقدددل وهصدديالف و   ددا هيًضدددا 
قبددوُ  ا عددال ووقددُف يركابدده ابلدداطني اينعادد  هو اينضددَماف كددةا ا عددا لدديس قايبًددا هو ابددَ   ددّي هو 

جملددّاد هيًضددال هو لعاّدده اين اددقف كمددا هّن رطددع  ط ددل  اددو يددداٍر يددارًا طحسددبل بددل كددو ا عددُا ا
  مددٍلل تتحددّدط  دد  الدميقاا(يّددل وايندايّددلل مل يعددد كاطيًددا   ددة  عدداات السدد ل لته ددل اس ددزاا 
احيديولويّيل    بمل هعة الدميقاا(ّيل هداًل   قّتًل لتاقضداو  ادو ز دام كدّل شديٍْت يىل اسبددف 

يبدددده يالّ إببدددداع  دددلٍّ هندددا ّي ينسددد لل الفصدددل والوصدددل كمددددعٍل  ددداتل  لكدددّ  ذلددد  ال ميكددد  هن
 اينس لتل و ا يتفاّع    ماف

يّن هكل العما ي  ا كااوا   ة هربعدل  عدا قدااًن هكدَل سدا لل بدل يّن هكداباكي  دا كدااوا  دىت هكدَل 
جلدداهل قضدداْتف طامدداذا ال يقو ددون ابالاكبدداا  اددو  ددا يقددع  قدديتً  اددو كدداكا ي  دد  احصددتا وا
  او ختايج  س لل الفصل والوصل وأتصيا اففف وقد آن اسواُن لةل    ة هكةا    قانأ!
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