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املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات
ًىلعم البدث بلى زالزت مداوس ؤظاظُت:
ًذسط املحىر ألاول -كلى اإلاعخىي الىـشي-اللُمي -مىكف الخُاساث العُاظُت الذاخلُت ؤلاًشاهُت مً
ً
ً
ظُاظاث الجمهىسٍت الخاسحُت ،وهُف ًخم حلُحن مىكم بًشان ملشفُا وظُاظُا في اللالكت باإلاجالحن الذًني
باليعبت لبلُت ألامت اللشبُت ؤلاظالمُت ،والجُىبظتراجُجي للمىؼلت واللالم .ورلً في طىء اللُم
ألاًذًىلىحُت الخاهمت إلًشان الثىسة والذولت ،وفي طىء مخؼلباث اإلاىكم الجُىبىلُدُيي إلًشان.
ورلً لبُان ؤًً جلم جخىم اللالكت ؤلاًشاهُت اإلالاصشة بلظُت فلعؼحن ،جلً اللالكت التي بذؤث باهخصاس
الثىسة ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت في اللام  ،9191والتي ؤكادث سظم مجالها الخُىي كلى اإلاعخىي ؤلاكلُمي
واللالمي ،وسظمذ اإلاجاٌ الجُىبىلُدُيي وفم اكخباساث ؤًذًىلىحُت ،ؤي ؤنها ؤكادث جشجِب العُاظاث
الخاسحُت إلًشان الثىسة وفم "اللُم اللاثذة" الجذًذة.
وسصذ البدث ؤسبلت جُاساث ظُاظُت بًشاهُت في بُان مدذداث العُاظت الخاسحُت ؤلاًشاهُت وكالكت الذاخل
ؤلاًشاوي باللالم:
جُاس كىمي بشاهماحيً :خلامل مم ألاًذًىلىحُا ؤلاظالمُت هإداة مً ؤدواجه الفاكلت في حلضٍض اإلاصالح ؤلاًشاهُت
اللىمُت الخاسحُت ،وهى جُاس ال ٌلنى بةؿهاس هضكت كلماهُت ،ؤو ٌؽىً في اللُم ؤلاظالمُت ،ولىىت جُاس واكعي
ٌلمل كلى جىؿُف ؤًذًىلىحُا الثىسة واظدثماسها لصالح كىة بًشان الخاصت باكخباسها ألاولى في ظلم ما
ًخؼلم بلى اهجاصه كلى معخىي اللالكاث ؤلاكلُمُت والذولُت.
جُاس اللؼشٍت ؤلاظالمُت :الزي ًذكى بلى الدعلُم بالخذود الذولُت اإلاخلاسف كليها ،وٍذكم همىرج الذوٌ
اللؼشٍت هذوٌ جخمخم بالؽشكُت اللاهىهُت ،وٍلتزم بدذود معاولُاتها ،وٍاهذ كلى ؤولىٍت الذاخل ؤلاًشاوي
اإلاعلم كلى الخاسج اإلاعخظلف .مم مشاكاة ؤخيام الؽشَلت ؤلاظالمُت داخل خيىمت ؤلاظالم اللؼشٍت.
جُاس خؽ ؤلامام :وهى الخُاس الشثِس ي العاثذ والفاكل داخل بًشان ورلً في سظم العُاظاث الخاسحُت
وٍمثله اإلاشؼذ ألاكلى للجمهىسٍت ،وماظعت الخشط الثىسي ،والخيىمت الخالُت بضكامت الشثِغ ؤخمذي
مفجش الثىسة وماظغ الجمهىسٍت الخمُني الزي ّ
هجاد ،وهزا الخُاس ًدذد سئٍخه بؽيل ؤظاس ي خؼاب ّ
خذد
كىاصش جلً العُاظاث بـلُم كاثذة ؤهمها :الاظخلالٌ وكذم الخبلُت"-ال ؼشكُت وال هشبُت" ،-وبىاء اللىة
الذاخلُت والاكخماد كلى الزاث ،ووؽش سظالت ؤلاظالم الثىسي ،والىكىف مم اإلاعلمحن والذفاق كنهم وكً
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ّ
اإلادذدة للعلىن
ملذساتهم ،وملاومت ؿلم اللىي الىبري ،والىكىف مم الؽلىب اإلاعخظلفت .جلً اللُم
ً
واإلاىحهت للعُاظاث التي بنى كليها الخلا مدمذ حىاد السٍجاوي هـشٍخه التي ؤظماها "هـشٍت ؤم اللشي" التي
سظم مً خاللها مىكف هزا الخُاس مً كالكت الذاخل ؤلاًشاوي بالخاسج اللشبي وؤلاظالمي مً حهت والذولي
مً حهت زاهُت ،وجشجىض ملالم جلً الىـشٍت بلى الىـشٍت الخمُيُت في الخىم اإلاعماة "هـشٍت والًت الفلُه"
والتي حلخبر ألاظاط في بكامت الخيىمت ؤلاظالمُت في ؤم اللشي التي جم حلُُنها لذي السٍجاوي بالجمهىسٍت
ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت .وكىام العُادة في ؤم اللشي ؤمت معئىلت جدذ سكاًت الىلي الفلُه ،وؤسض ؤم اللشي هي
الشهحزة ألاظاط لخيىمت راث صذي كالمي.
ً
و جىص جلً الىـشٍت كلى ؤن الخذود اإلاخفم كليها دولُا لِغ لها ؤي دوس في هزه اللُادة وخذود الىالًت هحر
وؤن الذولت التي جصحر "ؤم اللشي" هي الجذًشة بلُادة اللالم ؤلاظالميّ ،
كابلت للخلعُم كلى الذوٌّ ،
وؤن

ً
مصالح ألامت ّ
داثما ،بال برا ّ
حلشض هُان ؤم اللشي هفعه للخؼش ،فالىاحب هى الخفاؾ كلى هُان
ملذمت
ً
وؼلب ؤم اللشي هفعه .مفعشا بزلً حذٌ ألاولىٍت ،وخذود الىظم في الفىش العُاس ي ؤلاًشاوي.

 -4الىاحب ؤلالهي(:وهى جُاس ظلفي "بخباسي") ال يهخم باللىاكب وٍذكى بلى الالتزام بالخيالُف الؽشكُت
وألاخيام الؽشكُت الخاصت بىصشة اإلاعلم وملاومت الـلم بوع الىـش كً اللىاكب ؤو الىخاثج اإلاترجبت كلى
جلً العُاظاثّ ،
وؤن اإلاعلم الزي ًشي في بًشان كاكذة ألامت ال فشق بِىه وبحن اإلاعلم ؤلاًشاوي وَؽاسهه في
وحىدها وكىاها وبمياهُاتها وزشواتها ،وال ٌلترف هزا الخُاس بالخذود
وَؽحر البدث بلى ؤن "جُاس خؽ ؤلامام" الشظمي ػشؤ كلُه بلع الخدىٌ في ؤداثه اللملي في مشخلت مً
ً
مشاخل خىمه وكام بالذمج بحن الاكخباساث ألاًذًىلىحُت ،والاكخباساث الجُىبىلُدُىُت ،وبذا رلً واضخا
بلذ وفاة الخمُني وبشوص اججاه بشاهماحي في العُاظت الخاسحُت بخدشٍع مً هاؼمي سفعىجاوي الزي دكا
بلذ انهُاس الاجداد العىفُاحي واهتهاء الخشب الباسدة بلى بخذار جلاسب كلى الصلُذ ؤلاكلُمي مم حاساث
بًشان الؽمالُت (حمهىسٍاث اللىكاص وآظُا الىظؼى) ،وجلاسب مم الجاساث الجىىبُت (الذوٌ اإلاؼلت كلى
ً
الخلُج) ،وكلى اإلاعخىي الذولي دفم بًشان لخدعحن ودكم كالكاتها مم ؤوسوبا واللالم الثالث .وصىال بلى
دكىي خىاس الخظاساث الخاجمُت .بال ّؤن دكاة "خؽ ألامام" في الذولت واإلاجخمم ظشكان ما اظخلادوا صمام
ً
ً
اإلابادسة لصالح هـشٍتهم في العُاظاث الخاسحُت بكلُمُا ودولُا.
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وكبل ؤن ًيخلل البدث بلى اإلادىس الثاوي الخاص بخاسٍخ اللالكت بحن بًشان وفلعؼحن ؤؼاس بلى مىكف ؤلامام
الخمُني اإلاؽهىس مً اللظُت الفلعؼُيُت ومـلىمُت الؽلب الفلعؼُني ،ووصفه إلظشاثُل باكخباسها
اللذو ألاوٌ لإلظالم وألامت ؤلاظالمُت ،مىضخا ؤن خؼش بظشاثُل ًمخذ لِؽمل ول اإلاجاالث الثلافُت
وألاخالكُت والاكخصادًت والصىاكُت ،رلً اإلاىكف الجزسي للخمُني دفله إلكالن ًىم اللذط اللالمي مً
ول كام ،وسفع ؤي صىسة مً صىس الخىاس مم بظشاثُل ،وسفع مؽاسَم العالم ،ودكم ول كىاصش
اإلالاومت واللىة الفىشٍت والىفعُت واإلاادًت طذ بظشاثُل .وكذ خافف الخمُني كلى مىاكفه هزه مً بذاًاث
هظاله طذ العلؼت البهلىٍت وختى وفاجه ألامش الزي ؼيل ؤخذ ؤهم مصادس الؽشكُت التي بىِذ كليها
الذولت ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت كلى الصلُذًً الذاخلي والخاسجي .وؤخذ ؤهم كىاصش الجزب وؤلاهشاء ججاه
الىمىرج الثىسي ؤلاًشاوي مً كبل الثىسة الفلعؼُيُت اإلالاصشة وخشواث اإلالاومت ؤلاظالمُت.
ؤما اإلادىس الثاوي ،ففُه مذخل ظشَم ًشصذ جاسٍخ اللالكت بحن الثىسة ؤلاًشاهُت وخشهت الخدشس الفلعؼُيُت،
ً
ومً زم ًذسط ساهىا ؤزش الذوس ؤلاًشاوي والعُاظاث الخاسحُت ؤلاًشاهُت مً اللظُت الفلعؼُيُت كلى الىاكم
الفلعؼُني وصشاكاجه وكالكاجه الذاخلُت .وهزلً كلى اللالكت بالىـام الشظمي اللشبي وألامً ؤلاكلُمي
اللشبي.
سصذ البدث جاسٍخ اللالكت بحن الثىسة ؤلاًشاهُت وخشهت الخدشس الفلعؼُيُت التي حلىد بلى اللام ،9191
خحن ؤكام بلع ؤلاًشاهُحن ؤلاظالمُحن كالكاث وزُلت مم الفلعؼُيُحن في ؤواخش العخِىُاث وبذاًت
العبلُيُاث وجشاوخذ ؤدواسهم بحن الاؼتران في اللخاٌ ؤو ألاكماٌ الخىـُمُت ؤو كملُاث الدعلُذ ،بطافت
بلى دوس ؤلامام مىس ى الصذس في وصل بلع اللُبرالُحن ؤلاًشاهُحن بالثىسة الفلعؼُيُت.
وكىذ اهخصاس الثىسة ،وبلذ ؤظبىق مً وصىٌ الخمُني بلى ػهشان واهذ ػاثشة ًاظش كشفاث جدؽ في مؼاس
ً
خافالَّ ،
وجم افخخاح ظفاسة فلعؼحن،
ػهشان ًىم  91فبراًش/ؼباغ  ،9191خُث اظخلبل اظخلباال ًؼلبُا
ً
ً
وهي العفاسة ؤلاظشاثُلُت ظابلا ،وكحن هاوي الخعً ظفحرا لفلعؼحن في بًشان.لىً كالكت الثىسجحن ظشكان
ما اهتهذ بلى الافتراق بعبب حلاسض مىؼلي "ؤلاظالم الثىسي" مً وحهت الىـش ؤلاًشاهُت ،ومىؼم "الثىسة
الىػىُت" الفلعؼُني ،ولم ًفلح داعي الللاء الثىسي ،واللذو اإلاؽترن في جىخُذ الثىسجحن.
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ومم فؽل وظاػت ًاظش كشفاث في وكف اهذالق الخشب بحن اللشاق وبًشان في ظبخمبر/ؤًلىٌ ،9111
وفخذ اللشاق ؤبىابه ؤمام مىـمت الخدشٍش الفلعؼُيُت التي خشحذ مً بحروث ،ومم بذء معحرة مىـمت
الخدشٍش الفلعؼُيُت العلمُت واهذ كذ بذؤث الاهخلاداث ؤلاًشاهُت للمىاكف والعُاظاث الفلعؼُيُت
ً
الشظمُت وصىال بلى خشب الخلُج الثاهُت في اللام  9111وبذؤ مفاوطاث الدعىٍت التي اهتهذ باجفاق ؤوظلى
وما حاء بلذه.
ّ
في الجهت اإلالابلت ؼيل اهخصاس الثىسة ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت مصذس بلهام للؼاق مً اللىي العُاظُت
ً
ّ
الفلعؼُيُت وان كذ بذؤ ًدؽيل مم نهاًت الثماهِىاث،وجدذًذا خشهتي الجهاد ؤلاظالمي وخماط .وواهذ
ً
ً
ؤفياس ومبادت الثىسة ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت ،وؤفياس الخمُني وجبيُه لللظُت الفلعؼُيُت كذ ؤزشا جإزحرا هاما
كلى خشهت "الجهاد ؤلاظالمي" ،وخاصت مً هاخُت اإلاىهج الثىسي الزي اجبلخه الثىسة في الخوُحر ،وفي
اإلاىاكف العُاظُت ججاه الوشب وبظشاثُل ،والىـام اللشبي الشظمي (ؤهـمت الخجضثت التي ال جدىم
ً
ً
باإلظالم) ،فياهذ مصذاكا زىسٍا ليل ما ًشٍذ "الجهاد" ؤن ًاهذه آهزان ججاه الخُاس الخللُذي ؤلاظالمي
اإلادافف مً هاخُت ،والخُاس الىػني الزي اظدبلذ ؤلاظالم في ملشهخه طذ الاخخالٌ مً هاخُت ؤخشي،
فالجزسٍت في اإلالاسطت والشفع لفعاد ألاهـمت واخخالٌ فلعؼحن ،ودكىة الخشهت ؤلاظالمُت لاللخدام
بالجماهحر ،ودوس كلماء الذًً الثىسي وطشوسجه ،ومىاحهت "فلهاء ووكاؾ العالػحن" ،والاهخمام بالفئاث
الجاملُت واإلاثلفت مً الؼالب وهحرهم ،وألاهم مً رلً،مىاحهت الاخخالٌ كبر "ؤلاًمان باهلل والعالح" .ول
ً
ً
هزه اإلافاهُم واإلالاوي حاءث الثىسة ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت لخلؼيها صخما حذًذا داخل ألاًذًىلىحُا الجهادًت
(الثىسٍت) لخشهت الجهاد ؤلاظالمي ،وحشخز مىـشي "الجهاد" بلى الاهخلاٌ لللمل والخىـُم ،فياهذ
اهذفاكاتهم للذفاق كً الثىسة ومىجضاتها راث جإزحر هام كلى العاخت الفلعؼُيُت بخاصت.
ّ
وواهذ خشهت ؤلاخىان اإلاعلمحن الفلعؼُيُت كذ وكفذ (كبل والدة خشهت خماط) مىكف اإلاؽىً
واإلاتهم للثىسة وؤهصاسها بإنها زىسة مزهبُت ؼُلُت وصل بلى خذ الخىفحر والشفع ،ؤو هما وصف اللُادي
الخمعاوي ؤخمذ ًىظف في هخابه ألاخحر "ؤلاخىان اإلاعلمىن والثىسة ؤلاظالمُت في بًشان"":وان للظوؽ
العُاس ي الزي ماسظخه بلع ألاهـمت اللشبُت ،وخاصت الخلُجُت ،كلى وىادس اللُادة ؤلاخىاهُت فيها ،دوس
هبحر لِغ في صشفهم كً جإًُذ الثىسة ؤلاظالمُت في بًشان فلؽ ،بل جىؿُفهم في رلً الطخ ؤلاكالمي
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اإلالادي إلًشان ،ألامش الزي هجح في حؽىُل الصىسة اللذاثُت للؽُلت (اإلاجىط)!! الزًً ًللىىن الصخافت
وٍىفشونهم"
بال ّؤن خشهت خماط ظشكان ما كادث كً مىكفها اللذاجي ججاه بًشان لخصبذ بًشان الخلُف والصذًم
لخشهت خماط في فلعؼحن ،وبذؤث مشخلت ّ
مذ الجعىس والخلاسب حؽخذ ُبلُذ اجفاق ؤوظلى لُخصاكذ مم
ً
اهخفاطت ألاكص ى وصىال بلى جبني بًشان اليامل لخيىمت خماط في كؼاق هضة ،ورلً بلذ هجاخها في

الاهخخاباث الدؽشَلُت الفلعؼُيُت في اللام  ،6119وبلذ الخعم الزي ؤكذمذ كلُه في كؼاق هضة.
وٍدىاوٌ البدث في املحىر الثاوي بؼيالُت اللالكت الخاسٍخُت والذوس العُاس ي الشاهً بحن بًشان واللىي
الفلعؼُيُت ورلً طمً ملفحن هما اإلاىكف مً اإلاعحرة العلمُت ،والذكم اإلاالي واللعىشي اإلاخلاؿم.
بن الشفع ؤلاًشاوي اإلاخىاصل ألي مصالخت بحن بظشاثُل والفلعؼُيُحن ؼيل سافلت ظُاظُت ودكاثُت
لخشواث اإلالاومت التي جشفع هزه اإلاعحرة وبخاصت في لخـاث الخصاس واللمم التي حلشطذ له مم كذوم
العلؼت لألساض ي اإلادخلت ،هما ؼيلذ هؼاء ظُاظُا وبكالمُا كلى معخىي الخلفاء في خاسج فلعؼحن بن في
ظىسٍا ؤو لبىان ،ولىً ما بن اهذللذ اهخفاطت ألاكص ى ختى ؤخز الذوس العُاس ي واللىحعتي ؤلاًشاوي
ًخلاؿم في فلعؼحن ألظباب كذة ؤهمها :حلثر معحرة العالم وفؽلها في جدلُم الخذ ألادوى مً اإلاؼالب
الفلعؼُيُت .وهجاح خشواث اإلالاومت في بًلاق الخعاثش اإلااإلات باالخخالٌ ؤلاظشاثُلي ،وصٍادة كىة واهدؽاس
هزه الخشواث ،واهخلاٌ خشهت خماط بلى مشهض الخلُف للىـام ؤلاًشاوي ،واهىؽاف الىـام اللشبي كً عجض
هبحر كلى فلل ش يء بصاء الجشاثم ؤلاظشاثُلُت ؤو للب دوس فلاٌ في الظوؽ كلى بظشاثُل إلبشام الاجفاكُاث
اإلاىكلت مم كُادة مىـمت الخدشٍش الفلعؼُيُت ،ؤو اللبىٌ باإلابادسة اللشبُت للعالم .هزا فظال كً
الاوسخاب ؤلاظشاثُلي مً حىىب لبىان بفلل اإلالاومت اللبىاهُت (خضب هللا).
واهخلل اإلاىكف ؤلاًشاوي بفلل حملت هزه اللىامل مً اإلاىكف العُاس ي اإلاأصس والذاكم هحر اإلاللً ،بلى
الذوس العُاس ي اإلاؽاسن (ألدواس بكلُمُت ودولُت ؤخشي) والذاكم اإلاللً .ألامش الزي ؼيل جدذًا خلُلُا
ألػشاف معحرة الدعىٍت الفلعؼُيُت واللشبُت وؤلاظشاثُلُت والذولُت لُيخهي اإلاؽهذ كلى اصؼفاف خاد
خىٌ الخُاساث والبرامج العُاظُت ولُىلعم الصف الفلعؼُني بحن اججاهحن وخُاسًٍ ظُاظُحن وجىاصق
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وػني خاد ال كلى جىخُياث الىظاٌ ؤو ماظعاث الخمثُل الهُىلي ،بل كلى بظتراجُجُت الخدشٍش ومعخلبل
فلعؼحن وخاطشها.
وال ًفهم في هزا العُاق ؤن بًشان اإلاعئىٌ الىخُذ كما ًبذو ظلبُا لذي البلع ،بل بن اهىؽاف الىـام
الشظمي اللشبي هما كلىا كلى عجضه بصاء مجمل الخدىالث كلى الصلُذ الفلعؼُني ،ؤهذ هـشٍت الفشان
اللُادي ؤلاكلُمي ،مً هاخُت ،وهض الؽشكُت اللىمُت الخللُذًت للىـم اللشبُت ،وبذد خلم ألامً اللىمي
اللشبي ،فيان الخلذم ؤلاًشاوي كلى ظاخت ؤلاكلُم اللشبي مً "الخلُج اللشبي" بلى اإلادُؽ ،بفلل اإلاىكف
ؤلاًشاوي مً "فلعؼحن" كظُت اللشب الخاسٍخُت ،وبفلل اإلاىاكف الجزسٍت مً العُاظاث ؤلاظشاثُلُت
واإلاؽاسَم الوشبُت-ألامشٍىُت في اإلاىؼلت كمىما.
واإلافاسكت في ألاداء اللشبي بصاء الذوس ؤلاًشاوي اإلاخلاؿم في اإلاىؼلت اللشبُت واإلاشجىض جدذًذا كلى حعش
اللظُت الفلعؼُيُت ،ؤن كمل الىـام اللشبي كلى هحر الجبهت مدل الخىافغ والجزاق ؤي الجبهت
الفلعؼُيُت والصشاق مم بظشاثُل ،بل كلى بزاسة مخاوف الجماهحر والىخب اللشبُت طمً زالزت ؤصلذة:
ألاوٌ البلذ اإلازهبي ؤلاًشاوي ،فخم الخدزًش مً الهالٌ الؽُعي الزي ًخمذد كلى خعاب ؤهل العىت
والجماكت ويهذد وخذتهم الخاسٍخُت وهىٍت مىؼلتهم .والثاوي البلذ اللىمي الفاسس ي لعيان بًشان ،وهى ألامش
اإلاظاد للشوبت اإلاىؼلت ،والثالث اللذساث اللعىشٍت الصاسوخُت والىىوٍت ؤلاًشاهُت التي تهذد اظخلشاس وؤمً
دوٌ اإلاىؼلت اللشبُت وؼلىبها .وجم بزلً سفم الىـام ؤلاًشاوي بلى معخىي اللذو ،وبن لم ًىً اللذو ألاوٌ
وألاخؼش الزي ًخلذم كلى بظشاثُل ،فهى كذو مدخمل وكُذ الؽيل.
ؤما املحىر الثالث للذساظت فخىاوٌ اإلاللب آلاخش مً كالكت الجمهىسٍت ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت بفلعؼحن وهى
اإلاىكف مً بظشاثُل ،فلئن وان اإلاىكف مً اللظُت الفلعؼُيُت كذ ؼىـل حجش الضاوٍت في الذوس ؤلاكلُمي
ؤلاًشاوي ،فللذ ؼيل اإلاىكف مً بظشاثُل حجش الضاوٍت في الذوس الذولي إلًشان ،وما اإلاىكف اللشبي والذولي
مً ملفي الىفؽ ،والبرهامج الىىوي ؤلاًشاوي ،وخذود الذوس ؤلاكلُمي إلًشان بال وٍلاط ً
بىاء كلى ػبُلت
اإلاىكف مً بظشاثُل ،ومً اإلاؽشوق ألامحروي ألاوسوبي الخاص بملفي الدعىٍت وؤلاسهاب في كمىم اإلاىؼلت.
بن اإلاىكف مً اللظُت الفلعؼُيُت ومً الىُان ؤلاظشاثُلي هى الزي هلل الذبلىماظُت ؤلاًشاهُت بلى
الخصادم مم اإلاجاٌ الخُىي ؤلاظشاثُلي ،معخفُذة مً الخلل في واكم ألامً الاظتراجُجي ؤلاظشاثُلي اإلاخمثل
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في افخلاسها لللمم الذفاعي ،ألامش الزي حلل بظشاثُل ػىاٌ ظىىاث الصشاق جىلل ملاسهها بلى خاسج
ً
الخذود ،وخاولذ بًشان مىز اهخصاسها بؼواٌ بظشاثُل في اإلادُؽ الخاسجي ،وجؼىس ألامش الخلا بلى الذخىٌ
ً
ً
كلى خؽ ألامً الذاخلي ( الجبهت الذاخلُت) ممثال باألساض ي اإلادخلت ،وجؼىس الخلا بلى طشب اللمم
ؤلاظشاثُلي ورلً في اإلاىاػم اإلادخلت مىز اللام  9141ؤزىاء خشب جمىص في اللام .6119
سصذ البدث العُاظت الخاسحُت ؤلاًشاهُت ججاه بظشاثُل كلى زالزت حبهاث:
ً
الجبهت ألاولى :بؼواٌ بظشاثُل باإلبلاء كلى الصشاق ملها مفخىخا في اإلاجاٌ الخُىي ؤلاظشاثُلي في مععى
الظخجزاف بظشاثُل في مىاحهاث مخىاصلت ومً هىق هحر جللُذي حعجض اإلااظعت اللعىشٍت ؤلاظشاثُلُت كً
ؤلاكذاد الالصم لخلىٍظها ؤو اللظاء كليهاّ .
وجم رلً بةبلاء بظشاثُل في خؼش مدذق ومعخمش(.خضب هللا في
لبىان وخماط والجهاد ؤلاظالمي في فلعؼحن).
الجبهت الثاهُت :الاظخمشاس في بىاء اللىة ؤلاًشاهُت في ول اإلاُادًً والترهحز كلى اإلاجاٌ اللعىشي كبر ؤهم
ملفحن ،هما الصىاسٍخ اإلاخخلفت ،وبىاء اللذسة الىىوٍت.
ً
الجبهت الثالثت :اللمل كلى ػمإهت دوٌ الجىاس اللشبُت ،وتهذثت اإلادُؽ اللشبي ؤلاظالمي ،وصىال بلى بكامت
الخدالفاث ؤو الخفاهماث ظىاء مم ظىسٍا ؤو بلع الجماكاث اللشاكُت ،باإلطافت بلى بلع دوٌ الخلُج،
في مععى الخخىاء الدؽىًُ ألامحروي وألاوسوبي بالىىاًا ؤلاًشاهُت وػمىخاتها في مىؼلت الخلُج خاصت،
واإلاىؼلت اللشبُت بؽيل كام.
كلى صلُذ الجبهت ألاولى حعخفُذ بًشان مً كاملحن هامحن هما :فؽل الجهىد الذولُت واللشبُت مً بًجاد
خل ظلمي للصشاق اللشبي ؤلاظشاثُلي .واكخلاد بًشان ؤن ؤًت حعىٍت ساهىت في ؿل اخخالٌ مىاصًٍ اللىي لً
ًيىن بال لصالح بظشاثُل.
وبطافت للبلذ ألاًذًىلىجي الخاطش مً بظشاثُل فةن ظُاظت ؤلاؼواٌ والاظخجزاف إلظشاثُل مً كبل بًشان
جإحي ؤًظا الكخلادها الجاصم ؤن كىي اإلالاومت حؽىـل الخضام ألاهم في الذفاق كً الجمهىسٍت ؤلاظالمُت .هما
جىـش بًشان بلى ّؤن الخشوب ؤلاظشاثُلُت كلى خضب هللا (جمىص  )6119واإلالاومت في هضة ( )6111لِعذ بال

ً
مععى بظشاثُلي لللظاء كلى كىي اإلالاومت ؤو جلُُذا لها جمهُذا للمىاحهت مم بًشان باكخباسها كاكذة
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الشفع للىي اإلالاسطت للمؽشوق ألامشٍيي ؤلاظشاثُلي في بىاء الؽشق ألاوظؽ الجذًذ( .اهخللذ بًشان مً
مىكم "الذولت الخاسحت كً اللاهىن" صمً ولُيخىن ،بلى "الذولت الشاكُت لإلسهاب" صمً بىػ الابً).
ً
"ولزلً ّ
فةن ما جلىم به بًشان مىز زماهُيُاث اللشن اإلاىصشم ًذخل في بػاس بظتراجُجُت الشدق جمهُذا إلاا
ً
حلخبره ػهشان بكامت جىاصن اظتراجُجي لِغ للذفاق كً اإلاشهض (بًشان) فدعب ،بل ؤًظا إلكامت جىاصن
بكلُمي ًدىٌ دون اظخفشاد اللىة ؤلاظشاثُلُت الىىوٍت في الؽشق ألاوظؽ لفشض خلىلها كلى ؼلىب
اإلاىؼلت".
بظشاثُلُا :حلخبر بظشاثُل ؤن هزا ؤلاؼواٌ ؤلاًشاوي هى جدذ العُؼشة ولم ًخشج بلى ّ
خحز التهذًذ اإلاباؼش ؤو
ّ
الىحىديّ ،
الخصذي لخلفاء بًشان اللشٍبحن الىثحر ،ألامش
وؤن بظشاثُل لذيها مً اللىة ومً اللذسة كلى
ً
الزي ٌوني بظشاثُل ؤن جذخل خشبا بكلُمُت مباؼشة مم بًشان.
وٍبذو اإلاعخىي الثاوي مً العُاظاث ؤلاًشاهُت في (جيىًٍ اللىي الزاجُت الصاسوخُت والىىوٍت) وهى ما جشي
ً
ً
فُه بظشاثُل تهذًذا اظتراجُجُا للللُذة ألامىُت لذولتها ،يهذد الخفىق الخللُذي إلظشاثُل في كذساتها
اللعىشٍت مما ًادي بلى اخخالٌ مىاصًٍ اللىي لصالح كذوها.
وفي هزا العباق جشي بظشاثُل ؤهه ال بذ مً الخصذي اإلاباؼش لخلاؿم اللىة ؤلاًشاهُت كبل ؤن جصل بلى
ً
هلؼت الالكىدة ،فُخم جدشٍع الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت واللىي الوشبُت كمىما بؽً خشب اظدباكُت طذ
اإلاؽشوق الىىوي ؤلاًشاوي طمً هـشٍت "الذفاق ؤو الشدق الاظدباقي كً الىفغ"( .وهى ألامش الزي دكا له
مؽشوق داهُاٌ الزي كذم لشثِغ الىصساء ؤلاظشاثُلي آسٍُل ؼاسون في اللام  6114م).
وبهزه العُاظت مً جدشٍع آلاخشًٍ بؽً الخشب حلمل كلى بطلاف الذوس ؤلاًشاوي دون اؼدبان معلح
فللي ملها ،ؤي جدلُم اهخصاس وامل إلظشاثُل دون الخىسغ في اكخذاءاث .وفي الىكذ هفعه جـهش بظشاثُل
بذوس الطخُت مً هاخُت ،وداكُت العالم التي جذًش مفاوطاث مم العلؼت الفلعؼُيُت مً هاخُت ؤخشي.
ولىً الللل العُاس ي ؤلاظشاثُلي باث ًخصاكذ لذًه ؤلاخعاط بالتهذًذ ؤلاًشاوي لىحىده في ؿل ظُاظاث
اللُادة ؤلاًشاهُت الخالُت ،وجلذم اإلاؽشوق الىىوي ؤلاًشاوي ،ألامش الزي ًذكىها بلى الخوُحر في خؼؼها ،فمم
جلذم بًشان وجشدد الخلفاء (الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وؤوسوبا) وجصاكذ "خؽ الظشس الىحىدي ،كذ جلىم
بظشاثُل بلمل اظدباقي مىفشد طذ بًشان ،وبرا ما جبحن ؤن سد الفلل ؤلاًشاوي اكخصش كلى جىحُه طشباث
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ً
ً
جللُذًت طذ ؤهذاف مدذدة ،ومخىاظبا مم اللمل الاظدباقي ؤلاظشاثُلي ،وملخصشا كلى طشب ألاهذاف
ً
ً
اللعىشٍت ؤلاظشاثُلُت ،ومدصىسا طمً الخذود اللاهىهُت "الظشوسة اللعىشٍت" ،ومترافلا مم هُاب هُت
للخصلُذ ،خُنها مً اإلاعدبلذ ؤن ًلجإ ؤلاظشاثُلُىن بلى الشد بإظلخت هحر جللُذًت ،رلً ؤن الخدىم
ً ً
بالخصلُذ ظُيىن مهما حذا لألمً اللىمي ؤلاظشاثُلي وظؽ ؤصماث بظتراجُجُت كذًذة حلِؽها بظشاثُل.
للذ باث حىهش الخشان الذبلىماس ي ؤلاظشاثُلي في كالكاجه الخاسحُت الخىٌ دون اهدعاب بًشان كذساث
هىوٍت ،ختى لى اكخط ى ألامش اللُام بإكماٌ اظدباكُت وفي خاٌ فؽلذ هزه الخذابحر ،كذ حعاسق الذولت
اليهىدًت بلى بنهاء ظُاظت الومىض الىىوي التي جدبلها ،هىىق مً الشدق.
في الجاهب ؤلاًشاوي ًخطح ؤن بًشان وخلفائها ال ًخعجلىن مىاحهت كعىشٍت مم بظشاثُل ختى باث ألامش
مىؽىفا كلى دسحت كالُت مً طبؽ الىفغ في هضة ولبىان وظىسٍا واللشاق جدذ ؼلاس ؤلاكذاد وبىاء
اللذساث الالصمت للمىاحهت اللادمت ،لدعىد ؤًذًىلىحُا اإلالاومت دون الفلل اإلالاوم اإلاباؼش ،وبالشهم مً
رلً فةن اإلاىؼلت كمىما ال ًمىً ؤن جلف كلى جخىم خالت الالخعم الشاهىت ،ؤو "الشدق اإلاخىاصن" ألن بسادة
الخلف ؤلاظشاثُلي ألامشٍيي كلى اللظاء كلى كىة بًشان وخلفائها ؤهبر مً ظُاظت بىاء اللىة ظىاء ؤلاًشاهُت
ؤو اإلالاومت .للذ بدىا وؽهذ خشبا باسدة كلى حبهت الصشاق في ظباق بىاء اللىة مً هاخُت والظشب الخفي مً
هاخُت ؤخشي ،فهىان اإلاععى ؤلاظشاثُلي في بىاء "مىـىمت دفاكُت وهجىمُت مخلذدة الؼبلاث" مثل حلضٍض
وجؼىٍش مىـىمت الذفاق الجىي الصاسوخي ؤلاظشاثُلي اإلاعمى مؽشوق آسو (العهم) بلى حاهب مىـىماث
باجشٍىث ألامشٍىُت .وػاثشة بذون ّ
ػُاس كادسة كلى مالخلت وجذمحر ؤًت مىصت مخدشهت إلػالق الصىاسٍخ
ً
البالعدُت .وامخالن ػاثشاث خشبُت ملاجلت بلُذة اإلاذي كادسة كلى الىصىٌ بلى مىاػم مدمُت حُذا في
ً
كمم ألاساض ي ؤلاًشاهُت واللىدة منها .وامخالن ػاثشاث صهشٍجُت (مً ؤحل التزود بالىكىد حىا) .وؤكماس
ّ
اإلادعىت .وهى ألامش
صىاكُت لالجصاالث .وؤظلخت بالوت الذكت في الاظتهذاف ،ولىاصم الخشب ؤلالىتروهُت
راجه الزي حلمل كلُه بًشان ظىاء في جؼىٍش الصىاكاث الصاسوخُت ،ؤو ؤهـمت الذفاق الصاسوخُت،
والؼاثشاث بذون ػُاس ،ؤو ألاكماس الصىاكُت لألهشاض اللعىشٍت ،وصىال بلى بًصاٌ العالح للؼاق هضة،
وبىاء جشظاهت خضب هللا اللعىشٍت في لبىان.
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هما ال ًخفى الصشاق الذاثش باهخُاٌ الخبراء الفىُحن والللماء الىىوٍحن في ػهشان ،ومالخلت وهؽف ؼبياث
الخجعغ ؤلاظشاثُلُت في لبىان ،وألاخؼش بؼواٌ كىي اإلالاومت بملفاث الصشاق ألاهلي الجاسٍت في فلعؼحن
ولبىان هملف اإلاصالخت الفلعؼُيُت في هضة ،واإلادىمت الذولُت الخاصت باهخُاٌ الشثِغ سفُم الخشٍشي في
لبىان.
يختم البحث بالقىل:
بن الخدذي الزي جمثله بًشان الُىم في الصشاق اللشبي ؤلاظشاثُلي وفي مىكفها مً اللظُت الفلعؼُىت هى
في الىكذ هفعه فشصت ليافت دوٌ ؤلاكلُم وللىي كذًذة في اإلاىؼلت لشظم ظُاظاتها واجخار كشاساتها خُاٌ
معخلبل وؤمً فلعؼحن واإلاىؼلت كلى كىاكذ وخلاثم لِغ آخشها خلاثم الجوشافُا العُاظُت التي جاهذ
ؤن بًشان حضء مً وعُج اإلاىؼلت الخاسٍخي والخظاسي ،وؤن هزا الذوس اإلاخلاؿم إلًشان ظِىىؽف كلى
مىاصًٍ كىة حذًذة ًفظل بالذوٌ والخشواث والخُاساث الشاؼذة ؤن حعاهم في حؽيلها بؽيل مىاظب
ًدفف لها مصالخها بن هابذ كنها كلاثذها.
ً
هما بن هزا الخدذي ؤلاًشاوي حلل مً معخلبل بظشاثُل الاظتراجُجي كمال كُذ ؤلاهجاص ولِغ كمال مىجضا،
ً
ً ً
وباث ظااٌ اظخمشاس الىحىد ظاالا ملخا كلى كادة بظشاثُل ،وباث الصشاق الذاثش هاثما كلى ؤظغ خظاسٍت
ً
ؼاملت إلكادة سظم معخلبل اإلاىؼلت بشمخه ،فالصشاق طذ اإلاؽشوق ؤلاظشاثُلي لم ًىً ولم ٌلذ صشاكا
ً
ظُاظُا كلى مىاػم هفىر ،ؤو كلى دوس بكلُمي لهزه الذولت دون جلً في ظُاق جدلُم اإلاصلخت اللؼشٍت،
بهه صشاق مفخىح كلى اخخماالث ؤًا واهذ ظِىاسٍىهاجه ظُلُذ حؽىُل اإلاىؼلت مً حذًذ ألن بىابخه مً
فلعؼحن وبلى فلعؼحن.
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