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لم حػشف غالناث دوُ اإلاؿشب مؼ بًشان ما هى ؾحر مػخاد مً غالثو بحن دوُ جيخمي الى ظاخت خػاسٍت
اظالمُت مشتريت باغذث بُنها الجؿشاقُا قال اخخٍاى وال جىاصع غلى خذود ،ختى اهذلؼ صلضاُ الثىسة ظىت
 9171قهض الٌُان الاًشاوي والشُعي مً الاغمام بما ؾحر جػاسَعه وحػشٍكه لىكعه وإلاطالحه وإلاٍاهه
وسظالخه في الػالم ،نارقا بػالثو اًشان مؼ الػالم ومىه هزه اإلاىؿهت في ّ
مهب مً الػىاضل جشاوخذ بحن
مكاحأث نؿؼ الػالثو وبحن مكاحأث اظخػادة الىد اإلاكهىد .قما هي الخلكُاث العُاظُت والكٌشٍت التي
خٌمذ معحرة هزه الػالناث مىز اهذالع رلَ الضلضاُ؟
 -9مىز الهشن العادط غشش جبلىسث اإلاػالم ألاظاظُت إلًشان باغخباسها دولت قاسظُت شُػُت،
قٍان اخخٍايها غلى رلَ ألاظاط مؼ مدُؿها العني ممثال خاضت بالعلؿىت الػثماهُت اإلامثل
ألابشص لػمىم اإلاعلمحن ،وسزذ بًشان البهلىٍت اإلاػالم ألاظاظُت لهزه الصخطُت بما هي مػالم
زهاقُت وؾمىخاث للضغامت في اإلاىؿهت.ولم جًٌ الهىٍت الشُػُت هىا لخثحر بشٍالُاث مؼ
اإلادُـ العني بهذس ما ًاهذ جثحره الؿمىخاث الخىظػُت العُاظُت ،باغخباس الدشُؼ لم ًًٌ
ًمثل الاًذولىحُت ألاظاظُت لذولت حػشف هكعها ؤنها ؤظاظا دولت نىمُت خذًثت هي ؤنشب الى
الػلماهُت ،قٍان حشُػها باسدا ولَ ؤن جهىُ خكُكا قشدًا ؤو مجخمػُا مهص ى الى خذ بػُذ مً
اإلاجاُ الػام ،وهى همـ نشٍب مما ًان وال ًضاُ ظاثذا في حملت اإلاىؿهت العيُت مً غالثو بحن
الذًً والذولت ،خُث الذًً في خذمت الذولت ولِغ الػٌغ ،حعخذغُه متى شاءث وجىنل
ؤزشه غىذ الحذ الزي جشٍذ ،قلم ًًٌ عجبا ؤن ًشي الحايم الػشبي ومىه اإلاؿاسبي ضىسجه في
ؤهمىرج الشاه ،خايما نىٍا خذًثا .بًشان هزه الشُػُت الكاسظُت الحذًثت لم جًٌ لخثحر
مجا هبت وال خعاظُت لذي مػظم خٍام الػشب واإلاعلمحن غذي ما ًاهذ جثحره جدالكاث الشاه
الذولُت مؼ اإلاػعٌش الؿشبي وؾمىخاجه الانلُمُت مً غذاواث لذي اإلاىػىًٍ غمً جدالكاث
مػادة (اإلاػعٌش الاشتراًي ) ؤو لذي دوُ مجاوسة معتهذقت بالخىظؼ ،ومؼ رلَ لم ًثر اخخالُ
الشاه للجضس الاماساجُت سدود ؤقػاُ جزيش ،ظىاء لذي دوُ الخلُج ؤو بهُت الذوُ الػشبُت بما في
رلَ الذولت اإلاػىُت الاولى ،بل الذوُ اإلاؿاسبُت التي نؿؼ بػػها الػالثو مؼ اًشان هزه الاًام
ّ
اخخجاحا غلى جطشٍذ معاوُ اًشاوي جم التراحؼ غىهً ،زيش بدو اًشان في البدشًٍ!! .قما
الزي حؿحر؟
 -2لهذ حؿحر الٌثحر .لهذ اهذلؼ في بًشان ؤيبر صلضاُ هض غالم الاظالم في الهشن الػششًٍ بل هى مً
ؤغظم ؤخذازه ؤغني زىسة  9171مدذزا ؤيبر الخدىالث التي شهذتها بًشان ،وال ًكىنها ؾحر
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خذر ظهىؽ الامبراؾىسٍت العاظاهُت غلى ًذ الكاجدحن اإلاعلمحن ،ؤو والدة الذولت الطكىٍت
في الهشن العادط غشش التي ههلذ الهػبت الاًشاهُت مً اإلازهب العني الى الدشُؼ خاحضة له
دولت ،نذ ؤغملذ قيها الحذازت جكٌٍُا وتهمِشا ،قجاءث الثىسة لخدذر ؤغظم اههالب في
الذولت وفي اإلازهب في آلان راجه ،حاغلت منها خادما له -الى خذ بػُذ – خاملت لشظالخه الى
الػالم ،مبششة به باغخباسه الطىسة ألامثل وألاههى لالظالم بن لم جًٌ الطىسة الىخُذة
اإلاهبىلت ،وسؾم ما ؾكذ به دظخىس الثىسة مً مػاوي ونُم اظالمُت غامت ملضمت للذولت بآل ؤن
واغػُه لم ٌعخؿُػىا ولم ٌعػهم ؤن ًٌخكىا بالحذًث الػام غً الاظالم الجامؼ قهذ ًاهىا
مشبػحن بالشوح اإلازهبُت الخاضت قىطىا في ؤيثر مً مىغؼ بذاًت باإلاادة الثاهُت مً الذظخىس
"الجمهىسٍت الاظالمُت هظام ًهىم غلى الامامت والهُادة ....وفي اإلاادة "92الذًً الشظمي إلًشان
هى الاظالم واإلازهب الازنى غششي .وهزه اإلاادة ؾحر نابلت للخؿُحر"" .وهزا الىظام ًهىم غلى
ؤظاط الٌخاب وظىت اإلاػطىمحن ظالم هللا غليهم ؤحمػحن" .وٍىظ الذظخىس غلى ؤن "حِش
الجمهىسٍت حِش غهاثذي" ،يما ًىظ نعم سثِغ الجمهىسٍت "ؤن ًٍىن خامُا للمزهب"
(مادة  .)29للجمهىسٍت هظشٍت في الحٌم الاظالمي مدىسها مكهىم والًت الكهُه .وفي اإلاادة
الخامعت مً الذظخىس ؤلاًشاوي "في صمً ؾُبت ؤلامام اإلاهذي عجل هللا حػالى قشحه ،حػخبر والًت
ألامش وبمامت ألامت في حمهىسٍت بًشان ؤلاظالمُت بُذ الكهُه الػادُ اإلاخهي البطحر بإمىس
الػطش ،الصجاع الهادس غلى ؤلاداسة والخذبحر" ،وهزه الىظشٍت العُاظُت في الذولت هي امخذاد
ومداولت جىقُهُت بحن هظام الذولت الحذًثت الهاثم غلى بسادة الامت وبحن الخطىس الشُعي
للحٌم غلى ؤهه امخذاد للىبىة واضؿكاء الهي لػلي وبيُه مً قاؾمت غمً حعلعل ألزني غشش
بماما خُل بُنهم وبحن مماسظتهم خههم الالهي مً نبل خٍام الجىس ما اغؿش آخشهم للؿُبت
في اهخظاس الظشوف اإلاىاظبت لػىدجه لُمأل الاسع غذال .وفي ؾُبخه التي ؾالذ انترح الخمُني ؤو
نل ؤخيى الخمُني قٌشة جىلي قهُه حمؼ الششاثـ اإلازًىسة شاون الحٌم ،هاثبا غً الامام
الؿاثب ،مؼ اخخالف في والًخه هل هي مؿلهت ،ؤم مهُذة بالهاهىن والذظخىس .هدً في ًل
الاخىاُ بصاء دولت جىاحه الذهُا مىاحهت غهذًت" ،خعب حػبحر الخمُني وجطىسه لالظالم
ولخاسٍخه جطىسا ًٍاد ًدخٌشه وَعلب الششغُت غً قخىخاجه وؤمجاده ودوله – غذا -ظىىاث
مدذودة مً خٌم الامام غلي ،وهى ما ًجػل جبشحر اإلاعلمحن نبل ؾحرهم بالذًً الصحُذ
الشظالت ألاغظم للذولت.
 -3يما ًهُم غالنت غهذًت بحن الىالء للمزهب والىالء للذولت الهاثمت مششوغُتها غلُه ،وهى ما
ًهُم اشٍالُت بحن الىالء للىؾً ودولخه وبحن الىالء لعلؿت مشحػُت خاسحهما ال ظُما برا
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ًاهذ ججمؼ بحن مشحػُت الكهه والعُاظت مثل مشحػُت الىلي الكهُه .ومؼ ؤن لالظالم غالنت
بالعُاظت ،بر ًان هبُه مبلؿا غً هللا وخايما ،بال ؤن الخمُحز بُنهما ًان واضحا .قالىبىة جبلُـ
غً هللا والعُاظت خو لالمت واحتهاد بششي في خذود الششَػت ومهاضذها ،بما ًجػل الحٌم
الاظالمي  -في الخطىس الاظالمي ؾحر الشُعي مذهُا مً ًل وحه -والحايم ويُال لالمت خادما
لها ال ششغُت له ًخمخؼ بها ؾحر ما جخىله له.
 -4هزا الخطىس لػالنت الذًً بالذولت يما ؤقصح دظخىس الجمهىسٍت والزي ظِثحر اشٍالُاث غذة
خىُ ؾبُػت ظلؿت الىلي الكهُه هل هي ظلؿت دظخىسٍت مهُذة ؤم هي ظلؿت قىم ماظعاث
الذولتً ،ان له ؤبػذ ألازش في بغادة ضُاؾت حملت ظُاظاث الذولت الذاخلُت والخاسحُت ،قػلى
الطػُذ الخاسجي لم حػذ الجؿشاقُا غامال مدذدا في سظم غالناث الذولت قهي "جىاحه الػالم
مىاحهت غهذًت" نُمُت اسجبـ قيها اإلازهب بمبادت هطشة اإلاعخػػكحن والذقاع غً
اظخهاللُت الهشاس غً الهىي الذولُت مً ؤحل ظهىس غالم حذًذ ال هُمىت قُه للهىي الذولُت
غلى ؤمم الاسع.
 -5في غىء رلَ ؤًً جخجزُ غالناث الجمهىسٍت الاظالمُت مؼ دوُ اإلاؿشب الػشبي؟
ؤ -لهذ قشع الىغؼ الانلُمي اإلاشبؼ بالؿاثكُت والاهدُاص للمػعٌش الؿشبي مػعٌش
اإلاعخٌبرًً خطاسا خاهها غلى الثىسة الاًشاهُت غىذ اهذالغها مصجػا داغما الػذوان
غليها إلحهاغها في اإلاهذ ،وًان لزلَ بظهام يبحر في جكجحر ألابػاد الؿاثكُت للثىسة
سدا غلى جإحُج اإلاػخذًً للمخضون الؿاثكي ،قٍان مكهىما مً ؤحل الهكض قىم هزا
اإلادُـ اإلاػادي اإلالىر بالطشاغاث الؿاثكُت ،البدث غً مجاالث خُىٍت هظُكت
ختى خاسج البالد الاظالمُت في ؤمشٍٍا الالجُيُت ،وبقشٍهُا خُث جختزن جلَ الشػىب
آالما حعاما مً مىاسٍث ما ظلـ غليها مً مظالم ؾشبُت ،ومً باب ؤولى الاججاه الى
غالم الاظالم خُث الهلىب ظلُمت مً ظمىم الطشاع الؿاثكي للبدث قيها غً
مجاالث خُىٍت ومداولت الاسجهاء بالدشُؼ الػاؾكي الزي جختزهه الشػىب ظىاء ؤًان
خبا آلُ البِذ ؤم بعجابا بطمىد بًشان في مىاحهت الحطاس والػذوان الؿشبُحن
ودغمها الجعىس والثابذ لهػُت الامت اإلاشيضٍت نػُت قلعؿحن مهابل خزالن
وجىاؾئ الذوُ الػشبُت ،ؤم ًان بعجابا ببؿىالث خضب هللا في دخش الؿؿشظت
الاظشاثلُت التي خىؼ الػشب في مىاحهتها( ،ؤيثر مً %77ممً حشُػىا في اإلاؿشب
جازشوا بىمىرج خضب هللا وشخطُت صغُمه) ،الاسجهاء بزلَ الدشُؼ الػاؾكي
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والعُاس ي الى حشُؼ غهذي ووالء ظُاس ي ؤزبذ وؤيثر ضمىداٌ ،ػضص رلَ الامل ما
غشقخه هزه اإلاىؿهت في الهشن الػاشش مً مىلذ أليبر دولت شُػُت ،الذولت الكاؾمُت،
سؾم اهخمائها الى قطُل شُعي آخش ٌػخبر جدشٍكُا ،ومؼ رلَ ٌػؿي الامل في اظخئىاف
جلَ اإلاعحرة التي ًاهذ مجللت بالكتن والذماء.
ب -ولشبما ًضٍذ الاؾشاء الاًشاوي بهزه اإلاىؿهت في بمٍان الاسجهاء بالدشُؼ الػاؾكي
والعُاس ي الى حشُؼ غهذي ؤن ؤدبُاث الحشًاث الاظالمُت الهاثمت في العاخت
اإلاؿاسبُت خاضت جخلى مً ًل مادة ؾاثكُت بعبب ؾُاب اإلازهبي آلاخش ،بما حػلها
مىغىغُا نذ مهذث الؿشٍو ؤمام دغاة الشُػت بايخكائها بالحذًث غً اظالم غام
خاُ مً ًل هكغ مزهبي ،آلاخش في هزه العاخت لِغ هى الشُعي قهى ؾحر مىحىد
لُجادُ وبهما الشُىعي والػلماوي غامت الزي ٌعُؿش غلى الكٌش والثهاقت والعُاظت.
والجذًش باإلاالخظت هىا ؤن مً دغىا ؤهكعهم ب"اإلاعدبطشًٍ" وهم اإلاىخهلىن مً
اإلازهب العني ،الى الشُعي قاجدحن ؤغُنهم بػذ غمى مهخذًً بػذ غالُ"!! ال
ًزيشون بخحر مً مهذوا لهم الؿشٍو بل هم ال ًكشؾىن قشضت في الخهشب الى الحٍام
الظلمت معخكُذًً مً الكشاؽ الزي خلكه اغؿهاد الحشًاث الاظالمُت الٌبري،
بارلحن وظػهم في بهٍاس ؤي ششغُت لها.
ث -ومؼ ؤن البػذ الػهذي غامل سثِس ي في جىحُه حملت العُاظاث الاًشاهُت ،جبهى بًشان
دولت نىمُت مدٍىمت بمىؿو الذولت بما ًدكظ بهاءها ومهىماث ؤمنها الهىمي ،وهى
ما ًجػل ظُاظاتها مخإسجحت بحن اإلابادت واإلاطالح ،ومً رلَ غالثهها بالذوُ
اإلاؿاسبُت.
 -6حػشغذ غالناتها باألنؿاس اإلاؿاسبُت الثالزت جىوغ والجضاثش واإلاؿشب لهضاث شذًذة بعبب
الػامل الذًني لذسحت نؿؼ الػالناث:
ؤ-
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في خػم مىاحهت الىظام الخىوس ي للحشيت الاظالمُت "خشيت الاججاه الاظالمي" ،في
بذاًت الثماهِىاث ،ؤنذم الىظام الخىوس ي غلى نؿؼ غالناجه بالجمهىسٍت الاظالمُت
متهما بًاها بذغم الحشيت الاظالمُت ،وغضص نىاغخه ما ؤنذمذ غلُه هزه الاخحرة مً
خماط مىهؿؼ الىظحر في اإلاىؿهت للثىسة الاظالمُت وجبشحرها بشػاساتها وسمىصها التي
خملذ ضىسهم ميشىساتها غلى ألاؾلكت ،قحجبتها نهاثُا وشيذ خمالث شػىاء غلى
نُاداتها وًىادسها ،وظلذ الػالناث الذبلىماظُت مهؿىغت ؾىاُ الثماهُيُاث .ولم
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حعخإهل بال في ؤواثل الدعػُىاث ،بػذ ؤن اؾمإن الىظام غلى جخػُذه شىيت
الحشيت الاظالمُت ،وؤنها لم حػذ جمثل ؤي خؿش داخلُا .قاججه الى مداضشتها في
الخاسج ،مً خالُ مالخهت ؤقشادها بالبىلِغ الذولي ،سامُا بًاهم بتهمت الاسهاب ،ومً
خالُ مداضشتهم لذي مً ٌػخهذ ؤنهم ؤضذنائهم ،وؤظاظا الىظام الاًشاوي،
والىظام العىداوي ،ؤغاد مػهما الػالنت غلى ؤظاط الامخىاع غً ؤي غالنت لهما
بالحشيت الاظالمُت .وبشص رلَ خالُ امخىاع اظخهباُ سثِغ الحشيت غمً وقذ
الاجداد الػالمي لػلماء اإلاعلمحنٌ .ػخهذ ؤن رلَ وقاء للخػهذاث .جؿىسث الػالناث
بحن الىظامحن الخىوس ي ،والاًشاوي ،وجٌثكذ الضٍاساث ،واإلابادالث ،الخجاسٍت
والانخطادًت ،جشغاها لجىت ًشؤظها الىصٍش الاوُ الاوُ الخىوس ي ،وهاثب سثِغ
الجمهىسٍت الاًشاهُت ججخمؼ ًل ظخت ؤشهش لخؿىٍش الػالناث في مخخلل اإلاجاالث.
ولهذ ؤخزث جظهش غلى العؿذ آلازاس الثهاقُت لهزا الخؿىس الػالثهي ،ممثال في ظهىس
خشيت حشُِؼ ألوُ مشة في جاسٍخ البالد مىز الهشن الػاشش ،قإقسح اإلاجاُ ؤمام
ميشىساث وخظشث ؤخشي وخظشث وؾىسدث حمػُاث وجإظعذ حمػُت دغُذ
حمػُت ؤهل البِذ لها هاؾهىن باظمها ومىانؼ في الاهترهاث وهما الابخػار الؿالبي
الى نم وؤمثالها .وسؾم ؤن غذد اإلادشُػحن ؾحر مدذد ،بال ؤن بػؼ سمىصهم ًايذ
ؤنهم آالف ،بل مئاث آلاالف ،مؼ ما نذ ًٍىن في رلَ مً مبالؿت .ولم ًتردد دغاتهم
مً اجخار حعكُه سمىص الصحابت والكاجدحن ،وؤثمت الكهه هضئا ،ظبُال لخكٌَُ
البيُان وانخىاص الجاهلحن.
ب -في الجضاثش :حػشغذ الػالنت بالجمهىسٍت الاظالمُت الغؿشاب ممازل ألظباب
مشابهت ،ورلَ سؾم ما جمثله حضاثش الثىسة في اإلاخُاُ الاًشاوي الثىسي مً حاربُت
ملهمت ،وسؾم الذوس الجضاثشي الذبلىماس ي اإلاازش في خل الجزاغاث الاًشاهُت الشاثٌت،
بن في غهذ الشاه خُث جىضلذ الى خل للجزاع الاًشاوي الػشاقي خىُ شـ الػشب ،ؤو
في غهذ الثىسة خُث وقهذ الجضاثش في الىضىُ الى خل الذبلىماظُحن الامشٍٍان
اإلادخجضًٍ في اًشان .لهذ مثل اههالب الجِش غلى ضىادًو الانتراع في بذاًت
الدعػُيُاث وماجالها مً خمالث اظدئطالُت غلى الجبهت الاظالمُت لالههار ،ههؿت
جدىُ في غالنت الحٌم الػعٌشي مؼ اًشان ،ناؾػا مػها الػالناث ،متهما بًاها
بذغم الجبهت الاظالمُت لالههار .ويما لم ًهذم الىظام الخىوس ي دلُال غلى الذغم
اإلاضغىم ،لم ًهذم هظحره الجضاثشي شِئا مً رلَ ،اللهم ؾحر الذغم الاغالمي ،ومؼ
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رلَ ظلذ الػالناث مهؿىغت ،ختى حاء الشثِغ بىجكلُهت وجم اظخئىاقها واغػا
بًاها غلى ؾشٍو الىمى العشَؼ والاظتراجُجي ورلَ بػذ صٍاساث غلى ؤغلى اإلاعخىٍاث
بحن الشئظاء واإلاعاولحن الٌباس .قاحخمػذ ظىت 2773لجىت للخػاون بحن البلذًً
اهتهذ الى وغؼ اجكانُاث في  91مجاال للخػاون الضساعي والطىاعي والػلمي والثهافي
وفي مجاُ البىاء واإلاُاه وفي مجاُ الؿانت وفي اإلاجاُ الىىوي.
ث -ؾحر ؤن هزا الخػاون لم ًمؼ بػُذا ختى ؤخزث بػؼ آزاسه الجاهبُت جظهش في
العاخت وجخمثل في ظهىس للذغىة الشُػُت غلى العؿذ في بػؼ الاخُاء في
الػاضمت ،وفي مذن داخلُت .ومً رلَ ما اجخزه وصٍش التربُت مً ؾشد غذد مً
اإلاذسظحن ؤظهشوا ظب غذد مً الصحابت ،ؤخالهم غلى مىاضب بداسٍت ،وجٌشس رلَ
في ؤيثر مً مذسظت .يما ههلذ مطادس جهذًم اًشان ؤلل مىدت دساظُت لؿلبت
حضاثشٍحن ،الى حاهب جىصَؼ مطادس وميشىساث دغاثُت للكٌش الشُعي .وؤشاس مىنؼ
شُػت الجضاثش ؤن ؤظشا بٍاملها دخلذ في الدشُؼ ،وؤن اإلازهب ًضداد اهدشاسا في
نؿاغاث واظػت مً اإلاجخمؼ الجضاثشي .وٍكعش الذيخىس مدمذ بشٌٍت هزه الظاهشة
بؿُاب اإلاشحػُت الذًيُت في الجضاثش وغػل اإلاىاغت الثهاقُت .وهى الامش راجه ًطذم
غلى جىوغ .وبػُذ ؤن ًشجهي الامش الى ًىهه ظاهشة.
ر -في اإلاؿشب :ال شَ ؤن هزا الخػاون الاظتراجُجي بحن الجضاثش وبًشان ،مهلو للمؿشب
بعبب اوػٍاظاجه العلبُت غلى معالت الصحشاء ،وما ًشوج مً وحىد غالناث بحن
الاًشاهُحن والصحشاوٍحن .وال ًبػذ ؤن ًٍىن مً وساء اسجهاء الجضاثش بػالنتها بةًشان
سظالت مىحهت الى خلُكيها قشوعا والىالًاث اإلاخدذة اخخجاحا غلى ما حػبتره اهدُاصا
مً نبلهما لجهت اإلاؿشب .وسؾم ؤن غالناث اإلاؿشب باًشان ظلذ ضامذة ختى في صمً
دغمها لطذام في مػشيخه مؼ اًشان ،قهذ انهاسث ؤخحرا .والخلكُت الظاهشة لهزا
الانهُاس الزي قاحإ اًشان ما ريشجه اإلاؿشب مً اخخجاحها غلى ما ضشح به معاوُ
اًشاوي مً ؤن البدشًٍ والًت اًشاهُت!! وهى ؤمش غلى خمانخه وؾشوسه ،لم ًدعبب في
نؿؼ دوُ الخلُج اإلاػىُت ؤيثر باالمش وال ختى البدشًٍ راجه ولم جباداس الى نؿؼ
الػالنت ،وهى ما ًجػل اإلاػمش اإلاهذم مً الاخخجاج ،ؤنل ؤهمُت مً اإلااخش الزي
غبر غً نلو اإلاؿشب ؤظاظا مً الخؿلؿل الاًشاوي في حملت اإلاىؿهت بما ٌشبه خطاسا
للمؿشب مً ًل الجهاث جهشٍبا ،مً الجضاثش ومً مىسٍؿاهُا خُث جٌثكذ الػالنت
مؼ ولذ غبذ الػضٍض الػاثذ مً ؾهشان مبخهجا حذا بما خظي به مً جٌشٍم
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ومعاغذاث .يما جٌثكذ نبل رلَ غالنت ؾهشان بالعُيُؿاُ ،وحػضصث باجكانُاث
يبري بحن البلذًً .وٍضٍذ الامش ظىء ما جدههه اًشان مً اختراناث غهذًت في حملت
اإلاىؿهت ال ٌعدثنى مً رلَ اإلاؿشب وبلؿذ الػىاضش "اإلاعدبطشة "مً الثهت في هكعها
ومً الجشؤة ؤن خشحذ في مٌىاط في معحرة مػخمشي غطاثب ظىداء مٌخىب غليها:
"ًا خعحن" ،وخاملحن ساًاث ظىد ..وٍبذو ؤن حػمُما هضُ الى سحاُ الامً بكدظ
حجم الظاهشة والخطذي الهدشاسها ..ومً رلَ الهُام بدل خضب البذًل الحػاسي
وسجً بػؼ سمىصه بتهمت غالناجه مؼ غىاضش خضب هللا.
هىاى خشُت مً جىامي ؤسغُت لكتن ؾاثكُت في بلذ بشت منها نشوها مخالخهت .ؤما
الاظخار ؤخمذ الشَعىوي قُػخبر ؤن خشيت الدشُؼ باإلاؿشب لِعذ خؿشا في راتها ،وال
معخهبل لها ،ووحىدها آلان مشجبـ بهشاشت الحالت الذًيُت والثهاقُت والعُاظُت
باإلاؿشب ،وفي ؾالبُت الذوُ العيُت .وهىن الذيخىس البىيُلي يزلَ مً خؿش
الخؿاب الشُعي بال ؤهه شذد غلى خؿىسة الدشُؼ التي جٌمً في ًىهه ال ًهخطش غلى
الجاهب الػهذي وبهما ؤًػا ٌشمل الجاهب العُاس ي ،قٍل مً ؾحر والءه اإلازهبي
ٌؿحر مػه والءه العُاس ي لُدبؼ مشحػُت نم الاًشاهُت .بن اظتراجُجُت اإلاذسظت
الشُػُت جهىم غلى الاظخهؿاب يإداة مً ؤدواث الطشاع والاغخماد غلى العااُ
العُاس ي اإلاشجبـ بةشٍالُت الخالقت التي ٌػخبرونها حضء مً الاضىُ الػهذًت" .وهى
ما شذد في بهٍاسه معدبطش جىوغ مايذا والءه للشثِغ ابً غلي.
والخالضت مً ًل رلَ" حعخيخج مً هىع الاحابت غلى العااُ الخالي :هل الحػىس الاًشاوي العُاس ي والثهافي
في اإلاؿشب الػشبي ًمثل مطذس تهذًذ لها ؤم غامل جىاصن مؼ الحػىس الخهلُذي الؿشبي؟
وٍمًٌ ؾشح الهػُت مً صاوٍت ؤخشي :بإي ششوؽ ًمًٌ للحػىس الاًشاوي الهىي في اإلاىؿهت ؤن ًٍىن غامل
بًجابي لها؟ الجىاب هى غامل جىاصن بًجابي غىذما جٍىن اإلاىؿهت نىٍت ؤي مىخذة مؿاسبُا وغشبُا ،وبال
ؤًلذ ظىاء مً هزه الجهت ؤم جلَ .و في ؤظىؤ الاخىاُ ألن هٍىن سغاة لالبل غىذ ابً جاشكحن خحر مً ؤن
هٍىن سغاة للخىاصٍش غىذ الكىهىط خعب حػبحر ابً غباد.
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