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 د. عطية عدالن                                                                     كتاب الدولة المستحيلة لوائل حالق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل .. والصالة والسالم على رسول اهلل .. وبعد ..

دولةةةةةةةة اد يةةةةةةةة ماة ار عيةةةةةةةة  سةةةةةةةالاية .. دولةةةةةةةة  سةةةةةةةالاية د م را يةةةةةةةة .. دولةةةةةةةة  سةةةةةةةالاية حد  ةةةةةةةة .. 

فةةةةةم  دناةةةةةة دولةةةةةة  ، مةةةةةور ا  ةةةةةر اعسةةةةةالايين واعال ةةةةةم  ةةةةةو ن  لخصةةةةة  اصةةةةةطلحنة ا ووعةةةةةة و  يةةةةةرة 

اكو ةةةةة اةةةةن دونةةةةة  ةةةةين و ضخةةةةة رور، فلاةةةةن دونةةةةة الطةةةةين ف ةةةةم المن يوةةةةة ال ربيةةةةةة  ، كةةةةون  نع سةةةةنن

 ةةةةةةم سةةةةةةي م لة، وااةةةةةةن  ضخةةةةةةة الةةةةةةرور ف ةةةةةةم ال ةةةةةةر عة اعسةةةةةةالاية انلدولةةةةةةة المد ي ةةةةةةالحد  ةةةةةةة المسةةةةةةمنة ب

 !! خ ن فم  ذا الج نز األ م المحن دض

 ل يةةةةةد علةةةةةى ال ونأليةةةةةة األزليةةةةةة السةةةةةراد ة،  ونأليةةةةةة ال - إسةةةةةالايين اعن ةةةةةر ن   -ولكو وةةةةةن دةةةةةد  عود ةةةةةن    

ل لةةةةةةةم  سةةةةةةةعد السةةةةةةةنحة العلميةةةةةةةة اعسةةةةةةةالاية  ك ةةةةةةة   ةاوضةةةةةةةوعيبدراسةةةةةةةة  المطلةةةةةةف والةةةةةةةرفت الوةةةةةةةنة 

غةةةةةواات ال نةةةةةيةل الل ةةةةةم فيمةةةةةن عةةةةةدا بعةةةةةت الدراسةةةةةنة الم وةةةةةن رة علةةةةةى اسةةةةة حين   وةةةةةن و وةةةةةن  علةةةةةى 

األ ةةةةراب الوعيةةةةدة للسةةةةنحة ال  نفيةةةةة اعسةةةةالاية المعن ةةةةرةل وغنلوةةةةن  اةةةةن  كةةةةون ا جةةةةورة  نلسةةةةلعة ال ةةةةم 

 مة.ي  لم  لخذ حظ  ن فم الدعن ة وال  رة، و ن  ن   فم ما  ن دة  

 الدولةةةةةةةةة)  ةةةةةةةةنب ا ميةةةةةةةة  بعوةةةةةةةةوان   -فةةةةةةةةم  ةةةةةةةةذا الصةةةةةةةةدد  - ودةةةةةةةةد  ةةةةةةةةدر فةةةةةةةةم الض ةةةةةةةةرة األخيةةةةةةةةرة   

أل ةةةةةند مم المعةةةةةروب واألةةةةة  للمس  ةةةةةر  ا (الحدا يةةةةةة ال ةةةةةيم وازاةةةةةة السينسةةةةةة،و  اعسةةةةةالم المسةةةةة حيلة 

ب جةةةة  حةةةةال ،   لخةةةةه فيةةةةم اةةةةن ا   ةةةةى  ليةةةةم اةةةةن خةةةةالل اعمنلةةةةم السةةةةنب ة المعروفةةةةة، وال ةةةةم  علةةةة  

م اعسةةةةالام ، وخن  ةةةةة فةةةةم العةةةةنلم ال ربةةةةم ، وال ةةةةم او ةةةةن   الض ةةةةم والوظر ةةةةنة اوةةةةم ار ع ةةةةن لدارسةةةةم الض ةةةة
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الض  يةةةةةةةة فةةةةةةةم اعسةةةةةةةالم   و  ةةةةةةةنر   الوظر ةةةةةةةنة الض  يةةةةةةةة فةةةةةةةم اعسةةةةةةةالم  و   ةةةةةةةلة الض ةةةةةةةم اعسةةةةةةةالام 

 و طوره  و السلطة المذ وية  ال  ليد وال جد د فم الضكر اعسالام .

 : ن  الك نب فم سوعة فصولدد و     

 .ا دانة األول 

 .الحد  ة الدولة ال ن م و 

 السلطة؟ دن ون ام ال ن ون سلطة السلطنة  بين الضص  ال نلث و   

 .وال يمم والسينسم ال ن و م الرابع و 

 .األخالدية الذاة واحصونة السينسية الذاة لخناس وا

 .ال يم واد صند العولمة احن رة السندس و   

 لل يم. الرأليس المجنل السنبع و   

 ظ ةةةةةر اةةةةةن عوةةةةةوان الك ةةةةةنب )الدولةةةةةة المسةةةةة حيلة( ان  فكةةةةةرة الدولةةةةةة اعسةةةةةالاية فةةةةةم  ةةةةةوب  والةةةةةذ    

الدولةةةةةة المد يةةةةةة الحد  ةةةةةة فكةةةةةرة اسةةةةة حيلة ال ح يةةةةةف لةةةةةد  الم لةةةةة ، غيةةةةةر ان  الم لةةةةة   ع مةةةةةد فةةةةةم  

  نبةةةةةم علةةةةةى الدراسةةةةةة الموضةةةةةوعية ال ةةةةةم   وةةةةةع الظةةةةةوا ر و رد ةةةةةن  لةةةةةى ا ةةةةةول ن، ل خةةةةةر  فةةةةةم الو ن ةةةةةة 

 ظةةةة  اح ضظةةةةة لوضسةةةة ن ب ةةةةدر  ويةةةةر  -ا مةةةةن ا ض وةةةةن او اخ لضوةةةةن اع ةةةةن  -ألج، ال ةةةةم بسلسةةةةلة اةةةةن الو ةةةةن

 ان الرو ف العلمم  الوح م .   
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واألةةةةة  حةةةةةال  فةةةةةم   نبةةةةةم اةةةةةن فكةةةةةرة ار   ةةةةةة بةةةةةلن الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة   وةةةةةندت  ا طلةةةةةف الةةةةةد  ور  ودةةةةةد   

ل طويةةةةف ال ةةةةر عة  و ر  ةةةةن وفلسةةةةضي ن اةةةةع ال ةةةةر عة اعسةةةةالاية، وا مةةةةن دةةةةدم  سةةةةالايو اليةةةةوم اةةةةن  مةةةةنم  

سةةةةة ل م اي ةةةةةة  ا سسةةةةةي ن  - ا  ال ةةةةةر عة اعسةةةةةالاية -اعسةةةةةالاية فةةةةةم اةةةةة  الدولةةةةةة الحد  ةةةةةةل فإ  ةةةةةن 

 ةةةةةر  ا  ةةةةةم  ما اخ ةةةةةنر المسةةةةةلمون  مةةةةةوم  الدولةةةةةة واةةةةةن   ةةةةةم  ف ةةةةةو  .(1)واسةةةةةن ة االسةةةةة خدام  سينسةةةةةي ن 

ةةةةن اةةةةن ةةةةن ادةةة     ةةةةد ا ن و جنح  الةةةةذ  عنلةةةةوه لمةةةةدة  الحد  ةةةة  مةةةةن  عرف ةةةةن اوروبةةةةن، فةةةةإ  م  خ ةةةةنرون  موم  

 .(2)ا وم ع ر در  ن

 ا روحةةةةة  ةةةةذا الك ةةةةنب في ةةةةول   و ةةةةراحة سةةةةنفرة فكر ةةةةم بوضةةةةور  ةةةةنم  طةةةةررفضةةةةم بدا ةةةةة الك ةةةةنب    

بنل ةةةةةة الوسةةةةةن ة  اض ةةةةةوم )الدولةةةةةة اعسةةةةةالاية( اسةةةةة حي  ال ح يةةةةةف، و وطةةةةةو  علةةةةةى  وةةةةةندت داخلةةةةةم ل 

وسةةةةوب   وةةةةين اةةةةن سةةةةين   الاةةةةم ، (3) وملةةةةس بحسةةةةر ا    عر ةةةة  سةةةةنألد لمةةةةن  م لةةةةم الدولةةةةة الحد  ةةةةة 

ا  ةةةةم  عوةةةةم الدولةةةةة اعسةةةةالاية فةةةةم  ةةةةورة الدولةةةةة المد يةةةةة الحد  ةةةةةل لكو ةةةةم  ةةةةر  ان  اكو ةةةةنة الدولةةةةة 

                                                           

 م2112 و يو  22  ر  وم الجمعة  - احمد الويطنر -الدولة المس حيلة  الضص  بين األبس مولو م والم روع السينسم  (1)
 م 2112 ون ر  23ب لم احمد حصحنص اودع ا اوون بال حدود ب نر    -( درا ة فم   نب الدولة المس حيلة لواأل  حال  2)

المر   العربم لألبحنث  –ة عمرو ع منن  –واأل  حال   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة   (3)
 19 ةةةةةةةةةةةةةة  –ودراسة السينسنة 

http://altagreer.com/author/bitar24/
http://altagreer.com/author/bitar24/
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ا    عر ةةةة  لدولةةةةة  سةةةةالاية حد  ةةةةةة اعسةةةةالاية اوندنةةةةة لمكو ةةةةنة الدولةةةةة الحد  ةةةةة، واةةةةةن  ةةةةم  فةةةةإن   

 (2)ا وندت ما ين بصورة  و ر ة  

لضرضةةةةةةية علةةةةةةى ازدوا يةةةةةةة الطةةةةةةرر فةةةةةةم الخطةةةةةةنب اعسةةةةةةالام   ووةةةةةةم  ةةةةةةذه ا -اةةةةةةن   ةةةةةةة  -و ةةةةةةو    

المسةةةةةلمين اليةةةةةوم  وا  ةةةةةون  حةةةةةد  ال وفيةةةةةف بةةةةةين  دةةةةةرار م بنلدولةةةةةة الحد  ةةةةةة، المعن ةةةةةرل امةةةةةن  عةةةةة  

وبةةةةين  طلع ةةةةم  لةةةةى  ةةةةي ة  طوةةةةف في ةةةةن احكةةةةنم  ةةةةذه ال ةةةةر عة .. ودةةةةد سةةةةلم اعسةةةةالايون وفةةةةم ال لةةةةر 

دةةةةةةيم ال ةةةةةةر عة لمد يةةةةةةة( ال   عةةةةةةنر  اةةةةةةع اةةةةةةو م اعخةةةةةةوان المسةةةةةةلمون بةةةةةةلن  ةةةةةةذه الدولةةةةةةة الحد  ةةةةةةة )ا

الةةةةةذ   حةةةةةول بنةةةةةخنا م و  لةةةةةم ، واةةةةةن   ةةةةةة اخةةةةةر   رد  ةةةةةن  لةةةةةى الوادةةةةةع (2).. اعسةةةةةالاية ودوا يو ةةةةةن

دون  ح ةةةةةف  طلع ةةةةةم ما  اةةةةةن خةةةةةالل الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة ال ةةةةةم اضةةةةةطروا ل دةةةةةرار ب ةةةةةنل فةةةةةال لةةةةةس  ان  

اوظواةةةةةة الحدا ةةةةةة  مةةةةةس العةةةةةنلم، و عةةةةةيي فةةةةةم العصةةةةةر الحةةةةةد ث و ةةةةةو مس فةةةةةمالعةةةةةنلم اعسةةةةةالام خ   

 اعسةةةةةةةةةالاية لودةةةةةةةةةوع ال وةةةةةةةةةندت فةةةةةةةةةم اض ةةةةةةةةةوم الدولةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةر األ ةةةةةةةةة   ع   األخالديةةةةةةةةةة، و ةةةةةةةةةذا اةةةةةةةةةلز     

   (2)...الحد  ة

                                                           

المر   العربم لألبحنث  –ة عمرو ع منن  –واأل  حال   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة   (2)
 23 ةةةةةةةةةةةةةة  –ودراسة السينسنة 

بحنث المر   العربم لأل –ة عمرو ع منن  –واأل  حال   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة را ع    (2)
 22 ةةةةةةةةةةةةةة  –ودراسة السينسنة 

المر   العربم لألبحنث  –ة عمرو ع منن  –واأل  حال   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة   (2)
 22 ةةةةةةةةةةةةةة  –ودراسة السينسنة 
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، و ةةةةن ة  ةةةةوراة الربيةةةةع العربةةةةم  ل  ةةةةن  اوا وةةةةن   ، الةةةةذ وحيةةةةنل  ةةةةذا الطةةةةرر الموضةةةةوعم  الصةةةةر     

ا  ةةةةةةر  اةةةةةةن بلةةةةةةد،  ر م ةةةةةةم اعن ةةةةةةرة  لمو ةةةةةةة اال  البةةةةةةنة علةةةةةةى ال جةةةةةةنرب السينسةةةةةةية اعسةةةةةةالاية فةةةةةةم 

، بةةةةةين دةةةةةندر واةةةةةندر، و خةةةةةر   ون وةةةةة   لةةةةةى حةةةةةد   ويةةةةةر ردود افعةةةةةنل الم  ضةةةةةين فةةةةةم عنلموةةةةةن اعسةةةةةالام 

ولعةةةة  اةةةةن    ةةةةين  بوصةةةةر  ةةةةنمب علةةةةى ا ةةةةحنب الم ةةةةروع اعسةةةةالام الحةةةةد ثلو صةةةةضف دون وعةةةةم ا

حلةةةةةةةم  بمةةةةةةةوة ةةةةةةةر فةةةةةةةم )اليةةةةةةةوم السةةةةةةةنبع( عةةةةةةةن ال و ةةةةةةةير اةةةةةةةن     - دوةةةةةةة  االسةةةةةةة طراد -المنةةةةةةةحس 

ما  ن ةةةةة   ن وةةةةةة  ةةةةةذه السةةةةةطور دةةةةةد دةةةةةراة الد  ر مةةةةةة  ةةةةةذا الك ةةةةةنب، وال ادر   اعسةةةةةالايين اةةةةةع اةةةةةي

خوةةةةةنر و رو ج ةةةةةن،  م ال   األالك ةةةةةنب ا ةةةةةال  ام  ل ضةةةةة  اخوةةةةةنره واماع  ةةةةةن بةةةةةوضس  ةةةةةر    م فةةةةةم  ل ةةةةة

ال ةةةةةةنر   لكةةةةةةى  عيةةةةةةد  فةةةةةةملةةةةةةم  كةةةةةةن للدولةةةةةةة اعسةةةةةةالاية و ةةةةةةود  ع ةةةةةة   الا ةةةةةةن الةةةةةةذ   ةةةةةةذا  صةةةةةةم   

 الضلسةةةةةةطيوم كةةةةةةذا  صةةةةة  واألةةةةة  حةةةةةال ، الونحةةةةةث  لالمسةةةةة  و  فةةةةةمند ةةةةةن المض ةةةةةودة اسةةةةة دعن  ااج

الدولةةةةةةةة المسةةةةةةة حيلة  اعسةةةةةةةالم )  نبةةةةةةةم   فةةةةةةةم اعسةةةةةةةالامال ةةةةةةةن ون و ةةةةةةةنر   الضكةةةةةةةر  فةةةةةةةمالم خصةةةةةةةه 

المحةةةةةةةةنوالة المسةةةةةةةة مرة لةةةةةةةوعت ال وظيمةةةةةةةةنة اعسةةةةةةةةالاية  (األخالدةةةةةةةموالسينسةةةةةةةة واةةةةةةةةلز  الحدا ةةةةةةةةة 

 ن ةةةةةة  وسةةةةةة ظ    (الدولةةةةةةة اعسةةةةةةالاية)ان  ا  ةةةةةةدا   (اعسةةةةةةالايةولة الخالفةةةةةةة دبةةةةةةة)عدناةةةةةةة اةةةةةةن  صةةةةةةضوه 

 .(7)   طوي م   راود بعت ال وظيمنة ولكوم ا رون بوادع اس حنلة داألمن حلمن  

 

                                                           

  ويلة اجد  - 2112ابر    22األحد  -اليوم السنبع    (7)
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 الحدا ةالز  

لةةةةةن  الةةةةةد  ور حةةةةةال   ال ةةةةةنرة  ودع عةةةةةة، دو   و ةةةةةوالة ل ةةةةةن  ،فةةةةةم  ةةةةةوالة  و لةةةةةة بعةةةةةت ال ةةةةةم    

 ،عليةةةةم اةةةةن دةةةةيم حدا يةةةةةل ب يةةةةة الو ةةةةول  لةةةةى   يجةةةةةاةةةةن دناةةةة  علةةةةى علةةةةى الدولةةةةة ال وايةةةةة الحد  ةةةةة و 

ال  صةةةةةةةل  ان  كةةةةةةةون  ،مووةةةةةةةع والم ةةةةةةةربوالحدا يةةةةةةةة ال ،وربيةةةةةةةة ال و ةةةةةةةةاألان   لةةةةةةةس الوون ةةةةةةةة   اضند ةةةةةةةن

 .واخالدين  نوعن    حو  دوا ين ال ر عة 

وظوا  ةةةةةن األخالديةةةةةة ا وندنةةةةةة  مناةةةةةن  اةةةةةع اعطيةةةةةنة اال ةةةةةيم الحدا يةةةةةة و   ةةةةةر  ان   - اب ةةةةةدا  -ف ةةةةةو    

الضر سةةةةية وال ةةةةورة  ال ةةةةر عة، و ةةةةم دةةةةيم  ةةةةوع  علةةةةى اةةةةد  دةةةةرون فيمةةةةن سةةةةمم بعصةةةةر ال وةةةةو ر وال ةةةةورة

 يموةةةةةة الضكةةةةةر الحةةةةةدا م  عةةةةة   ل ةةةةةم العةةةةةنلم  جةةةةةر  و ل ةةةةةث ورا   ةةةةةر  ان  الصةةةةةونعية وغيةةةةةر ملةةةةةس، و 

بةةةة  و وعةةةةم   نفةةةةة العةةةةنلم ال نلةةةةث ال ةةةةم ف ةةةةدة  ،(8) ةةةةنن  لوسةةةةم  الحنةةةةنرة ال ربيةةةةة خنلعةةةةن   ةةةة  لوةةةةوس

الحدا ةةةةة ال ةةةةم  حةةةةدد اضكةةةةروا ال ةةةةرب الحةةةةد ث  و ود ةةةةن بخنةةةةوع ن ل يموةةةةة الحدا ةةةةة، في ةةةةول    ن  

خطنب ةةةةةن الم ةةةةةيمن دةةةةةد ا حضةةةةة  بحةةةةةف  ل ةةةةةم سةةةةةكنن العةةةةةنلم الةةةةةذ ن ف ةةةةةدوا  ةةةةةنر خ م وف ةةةةةدوا اعةةةةةم 

   (9) راألف و ود م العنو ة 
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 ةةةةةذا االح ةةةةةرام الةةةةةذ  فرضةةةةةم اوظرو ةةةةةن ب ةةةةةوة الوادةةةةةع وضةةةةة طمل  ال  وو ةةةةةم ان   ح ةةةةةرم دةةةةةيم الحدا ةةةةةة   

الموظةةةةةرون فةةةةةإن  الحدا ةةةةةة  مةةةةةو  بنلم وندنةةةةةنة الصةةةةةنرخة والمخنلضةةةةةنة الصةةةةةر حة للع ةةةةة  والضطةةةةةرة، و 

للضكةةةةةةر الحةةةةةةدا م   وا  ةةةةةةون  ال ةةةةةةة  ةةةةةةوادت لضكةةةةةةر م، اول ةةةةةةن ان  اةةةةةةن عن  ةةةةةةم الو ةةةةةةر ة دوةةةةةة  العصةةةةةةر 

فةةةةم العصةةةةر الحةةةةد ث بلسةةةةونب اةةةةن  ةةةةوع  الحةةةةد ث اةةةةن ف ةةةةر و ةةةةوع واةةةةر  بلسةةةةونب  ويعيةةةةة عن  ةةةةم

اع سةةةةةةنن و ةةةةةةم الراسةةةةةةمنلية والو عةةةةةةة ال صةةةةةةويعية وفسةةةةةةند الوي ةةةةةةة،  ن ي ةةةةةةن ان  العصةةةةةةر الحةةةةةةد ث لةةةةةة د 

وحةةةةده بةةةةال اوةةةةنزع حنلةةةةة ال ضكةةةةس فةةةةم بوةةةةى األسةةةةرة والمج مةةةةع فةةةةم اةةةة  الدولةةةةة الراسةةةةمنلية الحد  ةةةةةل 

  ةةةن  ا ةةةةروع الةةةةدانر الةةةةذ  امةةةن  ةةةةنن لةةةةم ا ةةةره فةةةةم    ةةةةن  لخصةةةةية فةةةرد ا  ةةةةرب لةةةةد د الور سةةةةية،  نل

 حكةةةةةةم العالدةةةةةةة بةةةةةةين الر ةةةةةة  والمةةةةةةراة و صةةةةةةوغ ن بنلصةةةةةةورة ال ةةةةةةم  نةةةةةةر ب مةةةةةةن اعةةةةةةن ل امةةةةةةن  سةةةةةة دعم 

 .    (11)المس ولية األخالدية دو     لم 

ولعةةةةةة  اةةةةةةن ا ةةةةةةم اسةةةةةةونب ال ونعةةةةةةد بةةةةةةين الضكةةةةةةر الحةةةةةةدا م  والمو ةةةةةةن  األخالدةةةةةةم  الةةةةةةذ   ةةةةةةن  بةةةةةةم    

 ظر ةةةةة اوندنةةةةة  مناةةةةن  لمةةةةن دةةةةنم عليةةةةم الووةةةةن  األخالدةةةةم ،  م اعسةةةةالم، ان  الضكةةةةر الحةةةةدا م  دةةةةنم علةةةةى 

اب ةةةةةدا  اةةةةةن عصةةةةةر  - علةةةةةى خةةةةةالب الوعةةةةةد المي ةةةةةنفي   م ال ةةةةةردم ،   ةةةةةوم المي نفي   ةةةةةن فةةةةةم ال ةةةةةرب 

علةةةةةى اوةةةةةدا السةةةةةيندة علةةةةةى الكةةةةةون والسةةةةةيطرة علةةةةةى الطويعةةةةةة بل مل ةةةةةن،  ةةةةةذا الموةةةةةدا  ةةةةةو  -ال وةةةةةو ر 

 ةةةةةة  العناةةةةةة  ال يمةةةةةةم المحةةةةةةور  الحنسةةةةةةم فةةةةةةم األسةةةةةةنس الةةةةةةذ  ا طل ةةةةةة  اوةةةةةةم دراسةةةةةةة الوادةةةةةةع، و م
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  ةةةةةكي  الوويةةةةةة المعرفيةةةةةة واألخالديةةةةةة لل ةةةةةرب فةةةةةم العصةةةةةر الحةةةةةد ث، و ةةةةةذه السةةةةةيطرة ليسةةةةة  ف ةةةةة  

و  مةةةةةن  ةةةةةذلس علةةةةةى الةةةةةذاة اع سةةةةةن ية، واةةةةةن  وةةةةةن فنعلةةةةةم  ،علةةةةةى المةةةةةندة الم وح ةةةةةة الوليةةةةةدة ال ويةةةةةة

عالدةةةةة بةةةةةنلكون، علةةةةى فةةةةر  و ةةةةوده دةةةةةد خلةةةةف الطويعةةةةة  ةةةةم ا سةةةةةحر اةةةةن الم ةةةة د، ولةةةةم  عةةةةةد لةةةةم 

واع سةةةةةةنن  ةةةةةةو اةةةةةةن لةةةةةةم السةةةةةةيندة والسةةةةةةيطرة، واةةةةةةن  ةةةةةةم فنلمعرفةةةةةةة  ةةةةةةم ال ةةةةةةوة وال  ييةةةةةةر و حكةةةةةةنم 

السةةةةةةةيطرة، وفةةةةةةةم  ةةةةةةةذا السةةةةةةةين   كةةةةةةةون الوضةةةةةةةعية والورا من يةةةةةةةة ادواة عند ةةةةةةةة فةةةةةةةم  ةةةةةةةد السةةةةةةةيندة 

العالدةةةةةةة بةةةةةةين ال يمةةةةةةة والوادةةةةةةع، و ةةةةةةذلس بةةةةةةين السينسةةةةةةم  الجد ةةةةةةدة علةةةةةةى الكةةةةةةون والحيةةةةةةنة، و ووةةةةةة   

 .  (11)ان   ة وبين األخالدم   وال ن و م

ن  ما  ن ةةةةة   ةةةةةذه الع يةةةةةدة  ةةةةةم الوعةةةةةد المي ةةةةةنفي   م لألخةةةةةال  الحدا يةةةةةة فلةةةةةيس  وةةةةةن   عويةةةةةر عةةةةةو    

  و مةةةن  ةةةر   ةةةون غةةةرا  بحةةةف  فةةةإن  خةةةال   ال اال  ةةةالب ال ةةةنم  در ةةةة وحجةةةم ال  يةةةر فةةةم اعةةةن ير األ

والعرفيةةةةةة وال  ليد ةةةةةة و ةةةةة  الةةةةةكنل الم ةةةةةروع المر ةةةةة    لل وةةةةةو ر   ةةةةةنن اسةةةةة ودال األخةةةةةال  المحليةةةةةة 

 .(12)اع منن الم عنلم بلخال    د ة وع ال ية ددا   لسنس لحننرة  و ية 

ال ةةةةةم وا وةةةةة  ال ةةةةةورة  ،ولعةةةةة  اةةةةةن اسةةةةةونب ملةةةةةس ال ونعةةةةةد ا نةةةةةن   لةةةةةس الو لةةةةةة ال و ةةةةةن  المجوو ةةةةةة   

 سةةةةة طيع ان  لو يةةةةةن المعن ةةةةةرة،والصةةةةةونعية، وال ةةةةةم  م لةةةةة  في ةةةةةن بحةةةةةف ف وةةةةةة العلةةةةةم الحةةةةةد ث وال ك
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للم نر ةةةةة بةةةةين الموظواةةةةة (  ةةةةنرل لةةةةمي )  ظر ةةةةة )الوطةةةةن  المر ةةةة  ( ل ةةةةدر  ن بوضةةةةور  ما اسةةةة عر ن 

، فنلوطةةةةةن    المورو ةةةةةة امةةةةةن دوةةةةة  العصةةةةةر الحةةةةةد ثاألخالديةةةةةة الحد  ةةةةةة بعةةةةةد عصةةةةةر ال وةةةةةو ر واألخةةةةةر 

المر ةةةةة    لألخةةةةةال  فةةةةةةم العصةةةةةر الحةةةةةد ث  ةةةةةةو  مةةةةةوم  ال  ةةةةةةدم ال  وةةةةةم الةةةةةذ  ا  ةةةةةةل د ةةةةةن ال  ةةةةةةدم 

 وةةةةةةم، الةةةةةةذ   ةةةةةةنن لةةةةةةم ا ةةةةةةره سينسةةةةةةين واد صةةةةةةند ن واخالديةةةةةةن، ح ةةةةةةى  ةةةةةةنرة  ةةةةةة  اعةةةةةةن م الحر ةةةةةةة ال 

واألخةةةةةال  واهلل وغيةةةةةر ملةةةةةةس  ةةةةةدور ا ةةةةةدودة  لةةةةةةى  ةةةةةذا الوطةةةةةن  المر ةةةةةة   ، ااةةةةةن الوطةةةةةن  المر ةةةةةة    

 .(13)الم نب  ف و ال و  ة األخالدية

ح ةةةةةى اا ةةةةةد  عوةةةةةر  ل ةةةةةذه الو لةةةةةة اال  البيةةةةةة الحةةةةةند ة لةةةةةم   ةةةةة  ا ر ةةةةةن عوةةةةةد الحةةةةةدود األورواار كيةةةةةة   

 ل منةةةةم بعةةةةد ملةةةةس  اوةةةةة فةةةةم سالسةةةةة ودفةةةةف، اا ةةةةد   لالعولمةةةةة ال ةةةةم فرضةةةة ن االسةةةة عمنر علةةةةى العةةةةنلم

م ةةةةة واة علةةةةةى العةةةةةنلم اعسةةةةةالام ل حيةةةةةث  لةةةةةم  سةةةةة طع الحدا ةةةةةة ودول  ةةةةةن ان ليل ةةةةةم بظاللةةةةةم ال األ ةةةةةر

ال ةةةةةةةر عة بمعن ير ةةةةةةةنل ألن   ةةةةةةةذه المعةةةةةةةن ير اخالديةةةةةةةة وماة  -وال  مكةةةةةةةن ل مةةةةةةةن ان   ةةةةةةةوال  -  ةةةةةةةوال 

  عةةةةةة اسةةةةةنوا ية بصةةةةةورة عمي ةةةةةة، بيومةةةةةن ا  لةةةةة  الدولةةةةةة والعةةةةةنلم الةةةةةذ  ا  ج ةةةةةم األخةةةةةال   لةةةةةى او لةةةةةة 

الوطةةةةن  ال ةةةةن و  ، وبنخ صةةةةنر لةةةةد د  ةةةةنن الوطةةةةن  المر ةةةة    لالسةةةة عمنر  ةةةةو االد صةةةةند  والسينسةةةةم 
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م ،  مةةةةةن  ظةةةةة  االد صةةةةةند   والسينسةةةةةم   ةةةةةو الوطةةةةةن  المر ةةةةة    للحدا ةةةةةة، وعولم  ةةةةةن ولةةةةةيس األخالدةةةةة

 .  (12)الم  ا دة

و  ةةةةةم  سةةةةةةور   نلةةةةةث، و ةةةةةةو ال ضر ةةةةةف بةةةةةةين اةةةةةن  ةةةةةةو  ةةةةةنألن واةةةةةةن  وو ةةةةةم ان  كةةةةةةون، او بةةةةةين الح ي ةةةةةةة    

، وال صةةةةةة   عن ةةةةةنه  مسةةةةةكونة للنةةةةةمير الةةةةةد وم   وال يمةةةةةة، ملةةةةةس ال ضر ةةةةةف الةةةةةذ  بةةةةةدا الضكةةةةةر ال ربةةةةةم  

بةةةةةةداة اةةةةةةن  وةةةةةةن ، اةةةةةةن االع  ةةةةةةند بةةةةةةلن  اع سةةةةةةنن لةةةةةةم ال يموةةةةةةة والو ةةةةةةن ة علةةةةةةى الطويعةةةةةةة الم وح ةةةةةةة 

الو عةةةةةةةةة المند ةةةةةةةةة الوضةةةةةةةةعية ال ةةةةةةةةم اضةةةةةةةةطرة لل عناةةةةةةةة  اةةةةةةةةع ال ةةةةةةةةيم ورث االوليةةةةةةةةدةل  ةةةةةةةةذا االع  ةةةةةةةةند 

حةةةةةين  كةةةةةون الطويعةةةةةة ا وح ةةةةةة وبليةةةةةدة فإ  ةةةةةم بورا من يةةةةةة ال  ظيةةةةةر ل ةةةةةن فةةةةةم دةةةةةدر  ن علةةةةةى ال ور ةةةةةر،  ف

للمةةةةر  ان   عناةةةة  اع ةةةةن اةةةةن دون ا   ديةةةةد اخالدةةةةم ، و ةةةةذا اةةةةن  حةةةةدث بنلنةةةةو  اوةةةةذ اواألةةةة    مكةةةةن

فةةةةم عةةةة ل المةةةةندة  -ال ةةةةرن ال نسةةةةع ع ةةةةر ... غيةةةةر ان   ةةةةذا لةةةةيس  ةةةة  لةةةةم ، فنلو طةةةةة األ  ةةةةر ا ميةةةةة 

 ةةةةةةم الظةةةةةةن رة لةةةةةةد دة األ ميةةةةةةة، الون جةةةةةةة عةةةةةةن ملةةةةةةس والم م لةةةةةةة فةةةةةةم  -بو ةةةةةةض ن ا وح ةةةةةةة وبليةةةةةةدة 

و ةةةةةو عناةةةةة  رأليسةةةةةم و ةةةةةو ر  اةةةةةن عوااةةةةة  ا ةةةةةروع الحدا ةةةةةة ... ودةةةةةد  فصةةةةة  الح ةةةةةنألف عةةةةةن ال ةةةةةيم،

اد   فصةةةةة  المةةةةةندة  ةةةةةذا عةةةةةن ال يمةةةةةة  لةةةةةى ا ةةةةةور اةةةةةن سةةةةةمم بةةةةةنلعلم الموضةةةةةوعم  ... وا ةةةةةو  اةةةةةن 

بخصةةةةةةةةوص و ةةةةةةةةوب  لسةةةةةةةةيس  -المسةةةةةةةةلمنة فةةةةةةةةم األوسةةةةةةةةني الضلسةةةةةةةةضية اليةةةةةةةةوم ان   ظر ةةةةةةةةة  ةةةةةةةةوب  
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دةةةةةد  -ا   صةةةةةوص د ويةةةةةة  األخةةةةةال  علةةةةةى دةةةةةوا ين اوضةةةةةوعية  ك  ةةةةةض ن الع ةةةةة  ال علةةةةةى ال ةةةةةراث او

      .  (12)ا دة لل صور الحد ث عن العالدة بين ال ن ون واألخال 

اةةةةةةر  لةةةةةةى ال نةةةةةةحية ح ةةةةةةى ا   ةةةةةةى األوالةةةةةة   ةةةةةةذه ال حةةةةةةوالة الورا من يةةةةةةة  ضةةةةةةور و حةةةةةةر  الضكةةةةةةر    

إما  ةةةةنن  ةةةةوب  ود كةةةةنرة  مةةةةن اللةةةةذان  يضةةةةن فكةةةةرة اال  سةةةةنم بةةةةين فةةةةال ةةةةم  وو ةةةةم ان  سةةةةود،  بنل يمةةةةة 

و )اةةةةن  وو ةةةةم ان  كةةةةون( فةةةةم الودا ةةةةة وبصةةةةورة اوسةةةةطة، و ما  ةةةةنن  يةةةةوم  ةةةةو الةةةةذ  )اةةةةن  ةةةةو  ةةةةنألن( 

 رح ةةةةةن  إلةةةةةكنلية فلسةةةةةضية، فةةةةةم حةةةةةين  ر م ةةةةةن اوسةةةةة ن  لةةةةةى الوضةةةةةعية ال ن و يةةةةةةل فةةةةةإن   ي  ةةةةةة  ةةةةةو 

الةةةةةذ  اعلةةةةةى سةةةةة ض ن الوضةةةةةعم  بإ كةةةةةنره الحةةةةةند   ةةةةةحة اال  سةةةةةنم  ليةةةةةن ، و ةةةةةو   كةةةةةنر لةةةةةم   ةةةةةلة اةةةةةن 

ةةةةف  الح ي ةةةةة اةةةةن المعندلةةةةة، بةةةة   ح ةةةةف عةةةةن  ر ةةةةف ال نةةةةحية ال وفيةةةةف بةةةةين اال وةةةةين او علةةةةى ح سةةةةنب لا

 .(12)بنل يمة او)بمن  وو م ان  كون(

ح ةةةةى اعةةةةن م الحر ةةةةة والكرااةةةةة ا ةةةةنب ن  ةةةةذا ال لةةةة ال ال ةةةةنألج،  و مةةةةن ا ةةةةد   ةةةةنرل   ةةةةن لور بحةةةةف     

ا ةةةةوح  فكةةةةرة الضصةةةة  بةةةةين الح ي ةةةةة وال يمةةةةة اسةةةةيطرة فةةةةم در وةةةةن الع ةةةةر ن وغةةةةدة اسنسةةةةن  لض ةةةةم 

اعو ةةةةرا   -و  ةةةةو م  د ةةةةد ن للحر ةةةةة والكرااةةةةة، وألن  الحر ةةةةة  م ةةةة  حجةةةةر ال او ةةةةة فةةةةم ا ةةةةروع ال وةةةةو ر 

فإ  ةةةةن لةةةةم  عةةةةد   ةةةةير  لةةةةى دةةةةدرة اهلل المطل ةةةةة وا ةةةةي  م غيةةةةر  -فةةةةم فكةةةةرة االسةةةة  الل الكن طيةةةةة  عو ةةةةن

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (12)
 122-122 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (12)
 121 ةةةةةةةةةةةةةة 
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 عويةةةةةةرا  عةةةةةةن دةةةةةةدرة اع سةةةةةةنن الطويعيةةةةةةة علةةةةةةى اسةةةةةة خدام  -بةةةةةةدال  عةةةةةةن ملةةةةةةس  -الم ون يةةةةةةة، وغةةةةةةدة 

 .(17)الع  

 الدولة الحد  ة الم لل ة

وال ةةةةةنألم علةةةةةى ا ةةةةةول اي نفي   ةةةةةة علةةةةةى  ةةةةةذا الضكةةةةةر الحةةةةةدا م  المخةةةةةنل   مناةةةةةن  للمةةةةةو ج األخالدةةةةةم ، 

دناةةةةة  ل دناةةةةة  الدولةةةةةة المد يةةةةةة الحد  ةةةةةة، اونفيةةةةةة  مةةةةةنم المونفةةةةةنة لمةةةةةن دةةةةةنم عليةةةةةم الووةةةةةن  األخالدةةةةةم  

 .، والوعن  الحنو  ل نالمي نفي   ية نبلبعند  للحدا ة كون المحنن الراعم ل

اوةةةة ج اوربةةةةم  علةةةةى و ةةةةم الحصةةةةر، في ةةةةول   - !بةةةةإ ال  كةةةةذا  -و ع  ةةةةد واألةةةة  حةةةةال  ان  الدولةةةةة    

 اةةةةن اةةةةن  ةةةة    خةةةةر اةةةةن العةةةةنلم ا ةةةة ج  ةةةةذا ال ر يةةةةر السينسةةةةم  المحةةةةدد بذا ةةةةم، فلوربةةةةن المعرفةةةةة علةةةةى 

اسةةةةس   رافيةةةةة و  سةةةةن ية  ن ةةةة    ر وةةةةن المعمةةةة  الوحيةةةةد الةةةةذ   ةةةةوع  فيةةةةم الدولةةةةة اول اةةةةن  ةةةةوع  

 .(18) م  طورة 

   خمةةةةةةس خةةةةةةواص لل ةةةةةةك   ملك ةةةةةةن الدولةةةةةةة و ةةةةةةر  ا   ةةةةةةن   ةةةةةةوم علةةةةةةى اسةةةةةةس حصةةةةةةر ة، في ةةةةةةول     

  كو ن الدولة   جربة  نر خية احددة واحلية  لى حد بعيد -الحد  ة،  م  

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (17)
 128 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (18)
 23 ةةةةةةةةةةةةةة 
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 سيندة الدولة والمي نفي   ن ال م ا  ج  ن -

 اح كنر الدولة ال  ر ع وان   علف بذلس ان اح كنر العو  الم روع -

   نز الدولة الويرودرا م   -

 .(19)ل يموم فم الوظنم اال  منعم   دخ  الدولة ال  نفم  ا -

فنلدولةةةة فةةةم اوربةةةن لةةةم  و ةةةل فجةةةلة، ولةةةم  وةةة ل ب ةةةن اةةةن السةةةمن  وحةةةم، اا ةةةن عةةةن ال جربةةةة ال نر خيةةةة    

ولةةةةةم   ةةةةةم بمعةةةةة ل عةةةةةن الوي ةةةةةة ال  نفيةةةةةة ال ةةةةةم  حةةةةةي  ب ةةةةةن وال عةةةةةن ال ةةةةةري ال ةةةةةنر خم  الةةةةةذ  وا و ةةةةةن 

علةةةةةةى اي نفي   ةةةةةةن خن ةةةةةةة، اةةةةةةع فمةةةةةةن   ةةةةةةدم م ةةةةةةره اةةةةةةن فكةةةةةةر حةةةةةةدا م  دةةةةةةنألم واالةةةةةةى علي ةةةةةةن سةةةةةةلطن م، 

ال  يةةةةراة الجذر ةةةةة ال ةةةةم احةةةةد   ن ال ةةةةورة الصةةةةونعية فةةةةم  ر يوةةةةة المج مةةةةع وفةةةةم اولو ن ةةةةم، اةةةةع حلةةةةول 

الراسةةةةةةمنلية احةةةةةة   اعدطةةةةةةنع و جةةةةةةرة المةةةةةةنل واةةةةةةن وراألةةةةةةم ال ةةةةةةل ير السةةةةةةلطو    لةةةةةةى  يةةةةةةوب المةةةةةةرابين 

وفيمةةةةن   ةةةةوم عليةةةةم الةةةذ ن   حكمةةةةون فةةةةم حر ةةةةة االد صةةةندل  ةةةة   ةةةةذا  ةةةةنن لةةةم ا ةةةةره فةةةةم لةةةةك  الدولةةةة 

 ان اسس.

دةةةةةةةنم اةةةةةةن دلةةةةةةةر الوطةةةةةةةن   - كةةةةةةةذا  مةةةةةةن  ةةةةةةةرو  لحةةةةةةةال   سةةةةةةمي م  -بيومةةةةةةن الحكةةةةةةةم اعسةةةةةةالام     

ل دةةةةةةنم ليةةةةةة د   المر ةةةةةة    الموةةةةةةنفم لوطةةةةةةن  الحنةةةةةةنرة الم ةةةةةةرورة، اال و ةةةةةةو  طةةةةةةن  ال و ةةةةةة ة األخالدةةةةةةم 

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (19)
 28 ةةةةةةةةةةةةةة 
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  ف ةةةةم والردةةةةم ،  عوةةةةر عو ةةةةن بوضةةةةور ودون  كلةةةة   عر ضةةةةنة األألمةةةةة للخالفةةةةة السةةةةموواةةةةنأل  بنل ةةةةة 

اناةةةةةة اوضةةةةةوعة لخالفةةةةةة الووةةةةةوة فةةةةةم حراسةةةةةة الةةةةةد ن وسينسةةةةةة الةةةةةد ين اع»  -بحسةةةةةر المةةةةةنورد   -

و جةةةةةر  صةةةةةر ، و علةةةةة  ابةةةةةن  منعةةةةةة سةةةةةور و ةةةةةوب اعاناةةةةةة في ةةةةةول اعةةةةةددا  اغراضةةةةة ن   (21)«بةةةةةم

 اةةةةةنم بحراسةةةةةةة الةةةةةةد ن، وسينسةةةةةةة ااةةةةةةور المسةةةةةةلمين، و ةةةةةة  ا ةةةةةةد  المع ةةةةةةد ن، و  صةةةةةةنب المظلةةةةةةواين 

الح ةةةةةو  اةةةةن اوادع ةةةةةن، و نةةةةةع ن  معةةةةةن و ةةةةرفن فةةةةةم اواضةةةةةع ن، فةةةةةإن بةةةةةذلس اةةةةن الظةةةةةنلمين، و لخةةةةةذ 

 ةةةةةالر الةةةةةوالد وااةةةةةن العوةةةةةند، ودطةةةةةع اةةةةةواد الضسةةةةةند، ألن الخلةةةةةف ال  صةةةةةل  احةةةةةوال م  ال بسةةةةةلطنن 

    .  (21)  وم بسينس  م، و  جرد لحراس  م. 

اسةةةةةس   ةةةةةوم الحكةةةةةم اعسةةةةةالام  علةةةةةى   ما  فلةةةةةيس غر وةةةةةن  ان   ةةةةةرر واألةةةةة  حةةةةةال   ةةةةةذه الح ي ةةةةةة     

اخالديةةةةةةة ودن و يةةةةةةة وسينسةةةةةةية وا  منعيةةةةةةة واي نفي   يةةةةةةة اخ لضةةةةةةة  ةةةةةةذر ن عةةةةةةن األسةةةةةةس ال ةةةةةةم  ةةةةةةدعم 

  ولةةةةةةيس عجيوةةةةةةةن  ان  ةةةةةةدعو للعةةةةةةةودة  لةةةةةةى األ ةةةةةةةول ال را يةةةةةةة دون  دصةةةةةةةن  لل ةةةةةةةراث الدولةةةةةةة الحد  ةةةةةةةة

اعسةةةةالام  فةةةةم  ةةةةينغة اعوةةةةرة عةةةةن  عجنبةةةةم بمةةةةن ال  حةةةةر ان  سةةةةميم  ال )الحكةةةةم اعسةةةةالام ( حيةةةةث 

 ةةةةةنن العصةةةةةر الحةةةةةد ث دةةةةةد ا ةةةةة ج حنلةةةةةة ال ضكةةةةةس وف ةةةةةدان العدالةةةةةة اال  نعيةةةةةة والةةةةةدانر     ةةةةةول     ما

 لةةةةى  عةةةةودة  -لكةةةةم  ح ةةةةف اةةةن ب ةةةةر بةةةةم عصةةةر ال وةةةةو ر و ةةةةذلس اعسةةةالم  -األخالدةةةمل فإ وةةةةن بحن ةةةة 

لل ةةةةةراث األخالدةةةةةم ، ولكةةةةةن لةةةةةيس علةةةةةى  ر  ةةةةةة بعةةةةةت المضكةةةةةر ن ال ةةةةةربيين الةةةةةذ ن حصةةةةةروا المر عيةةةةةة 

                                                           

 (2األحكنم السلطن ية للمنورد  )ص   (21)

 (28ال نل ة، )ص   ي  -الدوحة  -دار ال  نفة  -بدر الد ن بن  منعة  -(   حر ر األحكنم فم  دبير ا   اعسالم 21)
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ربةةةةةةةمل ا جةةةةةةةن لين ح ي ةةةةةةةة ال وا ةةةةةةة  الضكةةةةةةةر  ، و  مةةةةةةةن بطر  ةةةةةةةة ا  ةةةةةةةر األخالديةةةةةةةة فةةةةةةةم المةةةةةةةوروث ال 

  صةةةةنفن ، فةةةةإما وضةةةةعون فةةةةم االع وةةةةنر ال عر ةةةة  الصةةةةحي  لألخةةةةال  فالبةةةةد  اةةةةن االع مةةةةند علةةةةى ال ةةةةراث 

اعسةةةةةالام ل لكو ةةةةةم  جةةةةة  فةةةةةم  دناةةةةةة ا مةةةةةوم  وادعةةةةةم ، و ةةةةةذا  عوةةةةةم بددةةةةةة عةةةةةودة الحكةةةةةم اعسةةةةةالام  

 .(22)بك  ان  عويم المصطل  

، فةةةةةإن  السةةةةةيندة فةةةةةم   ةةةةةذا عةةةةةن    الو ةةةةةلة، ااةةةةةن عةةةةةن السةةةةةيندة واةةةةةن بويةةةةة  عليةةةةةم اةةةةةن بعةةةةةد اي ةةةةةنفي   م 

 ع لل ةةةةر عة وحةةةةد ن ر اعسةةةةالم وفةةةةم الوظةةةةنم اعسةةةةالام  هلل وحةةةةده، و  ح ةةةةف  ةةةةذه السةةةةيندة بةةةةرد  ال  ةةةة

دون غير ةةةةةةن،  ةةةةةةذا اةةةةةةن   ةةةةةةرر بإ مةةةةةةنع المسةةةةةةلمين فةةةةةةم  ةةةةةة  العصةةةةةةور، و  ةةةةةةرر دوةةةةةة  ملةةةةةةس بوصةةةةةةوص 

ال ةةةةةر ن والسةةةةةو ة، دةةةةةنل  عةةةةةنلى    واةةةةةن اخ لضةةةةة م فيةةةةةم اةةةةةن لةةةةةم  فحكمةةةةةم  لةةةةةى اهلل    ةةةةةذا  ةةةةةو الموةةةةةدا 

الوسةةةةةي  الواضةةةةة  الصةةةةةر   المونلةةةةةر، الةةةةةذ   ع مةةةةةد علةةةةةى بعةةةةةده المي ةةةةةنفي   م  الةةةةةذ   وضةةةةةحم ب يةةةةةة 

فةةةةن ر السةةةةمنواة األر   ، ةةةةة واةةةةن  ال ةةةةن اةةةةن   ةةةةنة    ملكةةةةم اهلل ربةةةةم عليةةةةم  و لةةةة  و ليةةةةم ا يةةةةراآل

 عةةةةةة  لكةةةةةةم اةةةةةةن ا ضسةةةةةةكم ازوا ةةةةةةن واةةةةةةن األ عةةةةةةنم ازوا ةةةةةةن   ةةةةةةذر  م فيةةةةةةم، لةةةةةةيس  م لةةةةةةم لةةةةةةم  و ةةةةةةو 

السةةةةميع الوصةةةةير، لةةةةم ا نليةةةةد السةةةةمنواة واألر   وسةةةة  الةةةةرز  لمةةةةن   ةةةةن  و  ةةةةدر    ةةةةم بكةةةة  لةةةةم  

 عليم .

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (22)
 32-32 ةةةةةةةةةةةةةة 
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و ةةةةةذلس اآل ةةةةةنة الون يةةةةةة عةةةةةن  -واةةةةةن ا  ر ةةةةةن  -نة اآلاةةةةةرة بةةةةةنلحكم بمةةةةةن ا ةةةةة ل اهلل و ميةةةةةع اآل ةةةةة   

 ع وةةةةةةر دلةةةةةةيال   ةةةةةةورث الي ةةةةةةين بنسةةةةةة  رار  ةةةةةةذا الموةةةةةةدا  -واةةةةةةن اغ ر ةةةةةةن  -الحكةةةةةةم ب يةةةةةةر اةةةةةةن ا ةةةةةة ل اهلل 

  و ون م، و  طع بلن  السيندة ال  مكن ان  كون ل ير لر عة اهلل  ونر  و عنلى. 

ل  م  ن  الورلمةةةةةنن  ةةةةة   وعمليةةةةةن  للدولةةةةةة ،لحد  ةةةةةة ف ةةةةةم  ظر ةةةةةن  لل ةةةةةعراا ةةةةةن فةةةةةم الدولةةةةةة المد يةةةةةة ا   

 اةةةةن الوظةةةةةنم، وا مةةةةن ديةةةةة  عةةةةن  م يلةةةةةم لل ةةةةعر فإ  ةةةةةم سةةةةلطة اةةةةةن سةةةةلطنة الدولةةةةةة علةةةةى  ةةةةة  حةةةةةنل،

الراسةةةةةةةمنليين الةةةةةةةذ ن  ملكةةةةةةةون اععةةةةةةةالم و مولةةةةةةةون األحةةةةةةة اب وح ي يةةةةةةةن  و و ر ةةةةةةةن  لحضوةةةةةةةة المةةةةةةةرابين 

اس اةةةةةةنل م وب ةةةةةةوكن  م االد صةةةةةةند ة المع ةةةةةةدة فةةةةةةم وارلةةةةةةحم الورلمةةةةةةنن والرألنسةةةةةةة، و  حكمةةةةةةون بةةةةةةر 

اآللةةةةةةة الصةةةةةةمن  ال  ةةةةةةوم )الدولةةةةةةة المد يةةةةةةة(،  لةةةةةةس ال ةةةةةةم  حلةةةةةةم ب ةةةةةةن الم يمةةةةةةون بع ةةةةةة  ن اةةةةةةن بوةةةةةةم 

 لةةةةةد ون، امةةةةةن  جوبةةةةةون األر   ةةةةةوال  وعرضةةةةةن ، و ر ةةةةةندون المةةةةة  مراة، و  ةةةةة ون المحنفةةةةة  العلميةةةةةة 

 بلورا  سودة  ضحن  ن بمن ال   ولم ع   وال   ره لرع.

بيومةةةةن  جةةةةد واألةةةة  حةةةةال   صةةةةر  علةةةةى ان   ةةةةةذا ال وةةةةنفر بةةةةين اوةةةةدا السةةةةيندة فةةةةم الوظةةةةنم اعسةةةةةالام     

وون ةةةةةة واوةةةةةدا السةةةةةيندة فةةةةةم الةةةةةوظم ال ربيةةةةةة  حيةةةةة  بنلنةةةةةرورة ديةةةةةنم الومةةةةةوم  اعسةةةةةالام  فةةةةةم  ةةةةةورة ال

ال  مكةةةةةن ان  كةةةةةون  مةةةةةة  سةةةةةالم اةةةةةن دون في ةةةةةول     نلدولةةةةةة المد يةةةةةة الحد  ةةةةةة،بالمسةةةةةمنة  ال ربيةةةةةة

وال  مكةةةةةةن ان  كةةةةةةون  مةةةةةةة ا ةةةةةة   ةةةةةةذا  -دةةةةةةن ون ار كةةةةةة  علةةةةةةى بعةةةةةةد اي ةةةةةةنفي   م   -اخالدةةةةةةم   ظةةةةةةنم 

الوظةةةةنم األخالدةةةةم  اةةةةن دون سةةةةيندة  ل يةةةةة او خنر  ةةةةن، وفةةةةم الودةةةة   ضسةةةةم ال  مكةةةةن ان  كةةةةون  مةةةةة 

دولةةةةةة حد  ةةةةةة اةةةةةن دون سةةةةةيندة او  رادة سةةةةةيند ة خن ةةةةةة ب ةةةةةن ... و ما  ةةةةةح   ةةةةة   ةةةةةذه الم ةةةةةدانة 
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ولةةةةةةة الحد  ةةةةةةة ال  سةةةةةة طيع ان  كةةةةةةون  سةةةةةةالاية  ال ب ةةةةةةدر اةةةةةةن  سةةةةةة طيع فةةةةةةإن الد - مةةةةةةن  ةةةةةةو الزم   -

 .  (23)اعسالم اا ال  دولة حد  ة، الل م  ال  ما اعيد اخ راع الدولة الحد  ة بنلكنا   

وفةةةةةم سةةةةةين   ر ةةةةة  فيةةةةةم علةةةةةى بلةةةةةورة الموةةةةةدا ن الم وةةةةةنفيين   ةةةةةول  فةةةةةم الودةةةةة  الةةةةةذ   ع وةةةةةر فيةةةةةم     

امةةةةةن  جعل ةةةةةن اي نفي   يةةةةةن األسةةةةةنس  -الدولةةةةةة ال وايةةةةةة الحد  ةةةةةة غن ةةةةةة ال ن ةةةةةنة وال   عةةةةةرب  ال ما  ةةةةةن 

 جةةةةةد ان  الحكةةةةةم اعسةةةةةالام   ةةةةةنحر السةةةةةيندة فيةةةةةم  ةةةةةو اهلل وحةةةةةده،  -األسةةةةةمى لةةةةة رادة السينسةةةةةية 

 ملةةةةس سةةةةلطة ال ةةةةرار فإ  ةةةةن فةةةةم ح ي   ةةةةن سةةةةلطة   -بم  نةةةةى سةةةةلطة اع مةةةةنع  - ن ةةةة  األاةةةةة و ما  

 .  (22)احكواة ب واعد اخالدية   عنلى على سيطرة األاة ...  

 ةةةةةةم  سةةةةةة طرد ا طيةةةةةةن  اسةةةةةةنحنة  طوي يةةةةةةة ام ةةةةةةدة اكن ةةةةةةن  وزان ةةةةةةن  في ةةةةةةول   ال  و ةةةةةةد دولةةةةةةة دوايةةةةةةة    

لمسةةةةةلم فلةةةةةم  كةةةةةن  م لةةةةةس دسةةةةة ور ن   رادة سةةةةةيند ة حد  ةةةةةة  ال ول ةةةةةن دن و  ةةةةةن الخةةةةةنص، ااةةةةةن الحكةةةةةم ا

ام لةةةةة  و ر ةةةةن  فةةةةم دةةةةن ون خةةةةنص بةةةةم، بةةةة   ةةةةنن ال اةةةةن ب طويةةةةف لةةةةر عة ليسةةةة  اةةةةن  ةةةةوعم ...  كةةةةذا  

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (23)
 111-111 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (22)
 ب صرب 112 ةةةةةةةةةةةةةة 
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اورا ور ةةةةةةةةةنة لةةةةةةةةةيم  ةةةةةةةةةم ال ةةةةةةةةةن ون العةةةةةةةةةنم لكةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةس اع ن ةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةر عة الم عنليةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى اعد

 .(22) الساللية

ولكةةةةةم  جل ةةةةةم الصةةةةةورة بوضةةةةةورل  ةةةةةدخ  فةةةةةم  ضن ةةةةةي  اي نفي   يةةةةةة  ك ةةةةة  عةةةةةن ب ةةةةةنعة السةةةةةيندة    

ان  الدولةةةةةةة ماة السةةةةةةيندة  ع وةةةةةةر ال ةةةةةةدرة    (بةةةةةةول  ةةةةةةننالسينسةةةةةةية للدولةةةةةةة الحد  ةةةةةةةل فيو ةةةةةة  عةةةةةةن )

الضنعلةةةةةة فةةةةةم بوةةةةةن   ضسةةةةة ن ... و ةةةةةو اةةةةةن  مكةةةةةن دينسةةةةةم علةةةةةى الخلةةةةةف اعل ةةةةةم اةةةةةن العةةةةةدم، و  ةةةةة ر  

الكنالةةةةة اةةةةع ال وحيةةةةد فةةةةم   يةةةةر اةةةةن الصةةةةضنة، اول ةةةةن   ليةةةةة ال ةةةةدرةل فكةةةة   السةةةةيندة فةةةةم انةةةةنايو ن

األلةةةةكنل السينسةةةةية ا نحةةةةة ل ةةةةن،  ن ي ةةةةن  ا  ةةةةن  مةةةةأل ال اةةةةنن والمكةةةةننل ف ةةةةم حنضةةةةرة بنل ةةةةدر  ضسةةةةم 

فةةةةةةم حيةةةةةةنة األاةةةةةةة وفةةةةةةم  ةةةةةة  اودةةةةةةع ضةةةةةةمن حةةةةةةدود ن،  نل  ةةةةةةن  ا وةةةةةةن ال  ةةةةةةدر  ن  ال اةةةةةةن خةةةةةةالل اةةةةةةن 

 .(22) و جم...  

 ةةةةةم  بعةةةةةد  ةةةةةذا الةةةةةدخول العويةةةةة  المونلةةةةةر فةةةةةم  ضصةةةةةيالة اي نفي   ةةةةةن الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة  و وةةةةةم  لةةةةةى    

ب عويةةةةةر اوضةةةةة  الدولةةةةةة    ل فيسةةةةة ر لةةةةةنرحن    نر ةةةةةن فةةةةةم الوادةةةةةع ال  ةةةةةر عم  األ  ةةةةةر  ةةةةةراحة وودنحةةةةةة

 ةةةةةةةم الضنعةةةةةةة  األعلةةةةةةةى فةةةةةةةم   ةةةةةةةر ع العوةةةةةةة ، ملةةةةةةةس ا  ةةةةةةةم ح ةةةةةةةى لةةةةةةةو اف رضةةةةةةةون ان  بعةةةةةةةت الع وبةةةةةةةنة 

 جةةةةةةر  طوي  ةةةةةةن او  ووي ةةةةةةن، فإ  ةةةةةةن   ووةةةةةةى  خيةةةةةةنر للدولةةةةةةة و  عويةةةةةةر عةةةةةةن  راد  ةةةةةةن، الم ةةةةةةروعة  ل يةةةةةةن  

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (22)
 ب صرب 132 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (22)
 71 ةةةةةةةةةةةةةة 
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اعرادة اعل يةةةةةة ولةةةةةيس العكةةةةةس، وبعوةةةةةنرة ا  ةةةةةر  ةةةةةراحة ف ةةةةةم   ةةةةة   ر   اةةةةةفنلدولةةةةةة  وةةةةةن  ةةةةةم ال ةةةةةم    

بنع ونر ةةةةةن رب األربةةةةةنب، و ما  ن ةةةةة  اعرادة السةةةةةيند ة  ةةةةةم اعلةةةةةم الجد ةةةةةد  مةةةةةن را وةةةةةنل فةةةةةال  لةةةةةم  ال 

الحةةةةةف الحصةةةةةر   فةةةةةم امنرسةةةةةة العوةةةةة  وال  د ةةةةةد بةةةةةم ع ضةةةةةنم اعرادة ال ن و يةةةةةة  الدولةةةةةة، ولةةةةةذلس فةةةةةإن  

السةةةيند ة  ةةةو احةةةد ا ةةةم سةةةمنة الدولةةةة الحد  ةةةة، وال ر يةةة   وةةةن لةةةيس علةةةى األسةةةلوب ال ةةةد م ل ةةةدرة 

الحةةةةةةةةةن م علةةةةةةةةةى   ضةةةةةةةةةنم العوةةةةةةةةة ، بةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةى العالدةةةةةةةةةة الضر ةةةةةةةةةدة بةةةةةةةةةين العوةةةةةةةةة  واي نفي   ةةةةةةةةةن اعرادة 

 .(27) السينسية

ودةةةةد ر ةةةة  الم لةةةة   ر يةةةة ا  لةةةةد دا  علةةةةى اوةةةةدا السةةةةيندة، وعلةةةةى  ةةةةووه المسةةةة  و  بةةةةم والم ةةةةو  لةةةةم    

فةةةةةم ماة الودةةةةة ، و ةةةةةو  ضةةةةةرد الدولةةةةةة ب  ةةةةةر ع العوةةةةة  واح كنر ةةةةةن ل  ةةةةةراه الةةةةةالزم لممنرسةةةةةة  ةةةةةذه 

ةةةةةد علةةةةى اونفةةةةةنة ملةةةةس لطويعةةةةةة اعسةةةةالم ولةةةةةر ع م، بصةةةةورة  ضةةةةةو  في ةةةةن علةةةةةى  السةةةةيندة و وضيةةةةذ ن،  وا  

 عسالايين، و م بحف  اسللم  و ر ة حنسمة فم  حد د المسنر.  ير ان ا

ودةةةةد  كةةةةون ا  مناةةةةم ب ةةةةذه ال نةةةةية  ةةةةو اةةةةن دفعةةةةم ل سةةةة نب فةةةةم الك ةةةة  عةةةةن   نلةةةةة الموةةةةدا    

اعرادة السينسةةةةةية للدولةةةةةة فةةةةةم اوط ةةةةةة السةةةةةيندةل اال و ةةةةةو اوةةةةةدا الضصةةةةة   عربةةةةةدةالةةةةةذ   خضةةةةة  اةةةةةن 

 ويةةةةةرة فةةةةةم ) مةةةةةوم  الحكةةةةةم اعسةةةةةالام (   بوسةةةةةوةبةةةةةين السةةةةةلطنة، فةةةةةإما  ةةةةةنن  ةةةةةذا الموةةةةةدا ا ح  ةةةةةن  

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (27)
  72-73 ةةةةةةةةةةةةةة 
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ا  اوةةةةةدا الضصةةةةة   -بسةةةةةور ان  ال ةةةةةر عة اسةةةةة  لة عةةةةةن السةةةةةلطةل لكةةةةةون السةةةةةيندة هلل وحةةةةةده، فإ  ةةةةةم 

 .ليس ا ح  ن  بنل ك  األا   فم الدولة الحد  ة -بين السلطنة 

 ةةةةرب  ةةةةذه  ةةةةم الح ي ةةةةة المةةةةر ة، ال ةةةةم   ةةةةولى واألةةةة  حةةةةال    ر ر ةةةةن، بجمةةةةع اع رافةةةةنة اضكةةةةر  ال   

فضةةةم سةةةين  الو ةةةد للموةةةدا ما ةةةم   ةةة  عةةةن  ةةةن    لسةةةن دولةةةم   ،ةغن ةةةة فةةةم الروعةةة  سةةةفوسنسةةة  م، فةةةم 

   ن اوةةةةةدا الضصةةةةة  بةةةةةين السةةةةةلطنة  مةةةةةن  ض ةةةةةم حرفيةةةةةن  لةةةةةيس د م را يةةةةةن  فةةةةةم  ةةةةةو رهل فمةةةةةن   منلةةةةةى 

اةةةةع فكةةةةرة الد م را يةةةةة علةةةةى العكةةةةس اةةةةن ملةةةةس،  ةةةةو ال صةةةةور الةةةةذ  اضةةةةنده ان  ةةةة  السةةةةلطة  جةةةةر 

فةةةةةةم ال ةةةةةةعر ...  جةةةةةةر ان  مةةةةةةنرس السةةةةةةلطة  ل ةةةةةةن  ي ةةةةةةة  ليةةةةةةة واحةةةةةةدة  و خةةةةةةر ان  كةةةةةةون ار ةةةةةة ة 

    ةةةةنن  لسةةةةن دةةةةد ا ةةةةد ب ةةةةدة ا ةةةة    يةةةةر اةةةةن الو ةةةةند ان ا نةةةةن   ، و  ةةةةول(28)ال ةةةةعر اعنةةةةن  ن ... 

   (29)اض وم الضص  غير دديف  لى حد بعيد 

 -( mogen ansenوعلةةةةى اسةةةة و  ال طويةةةةف  ن ةةةة  اال   ةةةةنداة الةةةةد واعوةةةة ، ف ةةةةن  ةةةةو )   

ا  الضصةةةة  بةةةةين  - طلةةةةف  ةةةةذا اععةةةةالن المةةةةدو     ةةةةذا الموةةةةدا  -حسةةةةومن   ةةةة  عوةةةةم واألةةةة  حةةةةال  

دةةةةةد لةةةةةو  م االسةةةةة  ون اة  لةةةةةى در ةةةةةة ا ةةةةةم ا ةةةةةو  اةةةةةن النةةةةةرور   اع وةةةةةنره دطعةةةةةة اةةةةةن  -السةةةةةلطنة 

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (28)
  112 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (29)
 92 ةةةةةةةةةةةةةة 
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 ةةةةةم   ةةةةة    فةةةةةم غمةةةةةرة الحمنسةةةةةة   وربمةةةةةن  ةةةةةنن  ةةةةةداير اوةةةةةدا الضصةةةةة  بةةةةةين السةةةةةلطنة   (31)الخةةةةةردة 

   (31)رة اعدار ة الحد  ة  و رة ال ن  فم ال و 

وبنع وةةةةنر ان  ال طويةةةةف العملةةةةم   ةةةةو الك  ةةةةنب لمةةةةن  وطةةةةو  عليةةةةم األاةةةةور ال ةةةةم  خضةةةةى ح ي   ةةةةن علةةةةى     

  يةةةر اةةةن الوةةةنسل  وطلةةةف واألةةة  حةةةال  ا جةةةوال  فةةةم سةةةراد ر الوظةةةنم األار كةةةم الةةةذ   ضةةةنخر بضصةةةلم 

ال ةةةةنم بةةةةين السةةةةلطنة ال ال ةةةةةل ليخةةةةر  لوةةةةن   يةةةةرا  امةةةةن اسةةةة كن   فةةةةم دلةةةةر الدولةةةةة ورسةةةةر فةةةةم دةةةةنع 

(  ةةةةةةذا ال صةةةةةةر   الخطيةةةةةةر   اوةةةةةةذ بدا ةةةةةةة الجم ور ةةةةةةة daryljن الويرودرا ةةةةةةم ، فيو ةةةةةة  عةةةةةةن )  نز ةةةةةة

األار كيةةةةة   ر وةةةةن  اخ ضةةةةى اوةةةةدا الضصةةةة  بةةةةين السةةةةلطنة  مةةةةن ف مةةةةم واضةةةةعوا الدسةةةة ور األار كةةةةم و مةةةةن 

    (32) ض مم ال ن ون الدس ور   المعن ر اليوم 

اسةةةةنحنة اوسةةةةع اةةةةن الصةةةةودو   لكةةةةن فةةةةم بعةةةةد اع مةةةةنل  لةةةةى ال ضصةةةةي  - عند ةةةةم   - ةةةةم   جةةةةم    

  عةةةةد  صةةةةو   األغلويةةةةة فةةةةم الورلمةةةةنن بسةةةةحر ال  ةةةةة و  وةةةةنر الحكواةةةةة علةةةةى االسةةةة  نلة   األار كةةةةم  

او الةةةةةةدعوة لال  خنبةةةةةةنة ا   ن ةةةةةةن  لموةةةةةةدا فصةةةةةة  الواةةةةةةنأل ، و ةةةةةةذلس  ةةةةةةون الحكواةةةةةةة اسةةةةةة ولة ااةةةةةةنم 

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (31)
 82 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر   واأل  –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (31)
 82 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (32)
 82 ةةةةةةةةةةةةةة 
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السةةةةةلطة  الورلمةةةةنن، فةةةةم  ةةةةذه الحةةةةنالة  كةةةةون السةةةةلطة ال  ةةةةةر عية  ةةةةم ال ةةةةم    ةةةةول علةةةةى سةةةةلطنة

ال وضيذ ةةةةة، وبةةةةنلعكس  م لةةةةس الحكواةةةةة فةةةةم   يةةةةر اةةةةن الةةةةد م را ينة الورلمن يةةةةة حةةةةف حةةةة  الورلمةةةةنن 

والةةةةةدعوة  لةةةةةى ا  خنبةةةةةنة ...  مةةةةةن ان  ةةةةةون رألةةةةةيس الةةةةةوزرا  واغلةةةةةر الةةةةةوزرا  اعنةةةةةن  فةةةةةم الورلمةةةةةنن 

وعلةةةةةى راس السةةةةةلطة ال وضيذ ةةةةةة فةةةةةم الودةةةةة   ضسةةةةةم  ةةةةةو ا   ةةةةةن  لموةةةةةدا فصةةةةة  األلةةةةةخنص،  مةةةةةن  عةةةةةد  

    (33)ن لضص  الوانأل  ان    ال وا ين   ر ون   وندر ب ن و صوغ ن الحكواة ..  ا   ن 

  ةةةةوص ا  ةةةةر احةةةةنوال  اسةةةة خرا  ا وةةةةر دةةةةدر امكةةةةن اةةةةن امةةةةن ال  عةةةةود للومةةةةوم  األار كةةةةم و  ةةةةم     

    يةةةةةرا  اةةةةةن  ضةةةةةو  الكةةةةةو  رس سةةةةةلطنة   ةةةةةر عية عناةةةةةة ل ي ةةةةةنة  طلةةةةةع عليةةةةةم غيةةةةةر الم خصصةةةةةين  

ألولةةةةى اةةةةن الدسةةةة ور األار كةةةةم ،  ضةةةةنفة  لةةةةى ملةةةةس فةةةةإن   ةةةةذه ال ي ةةةةنة  دار ةةةةة فةةةةم اخنلضةةةةة للمةةةةندة ا

ال  خنةةةةةع داألمةةةةةن  للسةةةةةيطرة المونلةةةةةرة للةةةةةرأليس، خالفةةةةةن  للمةةةةةندة ال ن يةةةةةة، عةةةةةالوة علةةةةةى ملةةةةةس  مةةةةةنرس 

    (32) ذه ال ي نة احين ن  سلطنة دننألية خالفن  للمندة ال نل ة 

(  ةةةةذا ال  ر ةةةةر الخطيةةةةر  Louis fisherوفةةةةم خطةةةةوة  ولةةةةل في ةةةةن دةةةةنع الح ي ةةةةة  و ةةةة  عةةةةن )   

ف ةةةةةد  ةةةةةنر  ةةةةةدل  -علةةةةةى األدةةةةة  فةةةةةم الحنلةةةةةة األار كيةةةةةة  -  ةةةةةنن للدولةةةةةة اعدار ةةةةةة  لةةةةةكنلية اخةةةةةر  

عويةةةة  ا ةةةةذر بحنلةةةةة ازاةةةةة حةةةةول  ض ةةةة  السةةةةلطة ال وضيذ ةةةةة حيةةةةث  ةةةةرد الةةةةرأليس امةةةةن  ع وةةةةره الك يةةةةرون 

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (33)
 93 ةةةةةةةةةةةةةة 
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الرألنسةةةةةةةية عةةةةةةةن دطةةةةةةةنع سةةةةةةةلط م الموحةةةةةةةدة ...  مةةةةةةةن  ع  ةةةةةةةد ان االسةةةةةةة  الل اعدار   وغيةةةةةةةنب الردنبةةةةةةةة 

عةةةةةةةر ت اةةةةةةةن السةةةةةةةلطة ال وضيذ ةةةةةةةة خلةةةةةةةف اةةةةةةةن اعدارة وا سسةةةةةةةنة  وضيذ ةةةةةةةة اعيوةةةةةةةة فرعةةةةةةةن رابعةةةةةةةن اةةةةةةةن 

الحكواةةةةة ال راس لةةةةم ... لكةةةةةن السةةةة ال عمةةةةةن  ما  ةةةةنن  ةةةةةذا ال  نسةةةةم للسةةةةةلطة ال وضيذ ةةةةة دسةةةةة ور ن  ام 

ةةةةةن  ما  ةةةةةنن   ةةةةةوه  ةةةةةه الدسةةةةة ور ام ال  عةةةةةد   ةةةةةدال  خطيةةةةةرا   نةةةةةع  حةةةةة   نأللةةةةةة ال ةةةةةس  – ال او عم 

      (32)ب  بوي  ن المعرفية ا نن    –ليس حجة الم سسة السينسية األار كية وحسر 

 ولكةةةةةةم  ةةةةةةة م المعنلجةةةةةةة اةةةةةةةن  ميةةةةةةع الجوا ةةةةةةةر  ةةةةةةةراه  عةةةةةةر  علةةةةةةةى   ةةةةةةوالة السةةةةةةةلطة ال نةةةةةةةنألية    

 فنلمحةةةةةن م  مةةةةةنرس سةةةةةلطة وايضةةةةةة بحكةةةةةم ا لي  ةةةةةن عبطةةةةةنل ال ةةةةةوا ين الدسةةةةة ور ة وال واعةةةةةد اعدار ةةةةةة 

 عةةةةةددة   ةةةةةراور بةةةةةين دواعةةةةةم المصةةةةةلحة العناةةةةةة والنةةةةةرورة الموط يةةةةةة ..  مةةةةةن الموظمةةةةةة، علةةةةةى اسةةةةةس ا

ان  المحةةةةن م  سةةةةن دةةةةوا ين عوةةةةر اوةةةةدا السةةةةوابف ال نةةةةةنألية، و ةةةةو دةةةةن ون   ةةةة  علةةةةى دةةةةدم المسةةةةةنواة 

      (32)اع ال وا ين ال م  سو ن السلطة ال  ر عية 

ن دناةةةة  عليةةةةم اةةةةن و لةةةةى  وةةةةن  كةةةةون واألةةةة  حةةةةال  دةةةةد الةةةةوع الدولةةةةة الحد  ةةةةة   ةةةةدا  اةةةةن   ةةةةة اةةةة   

 ر يو ةةةةةن و وظيم ةةةةةنل و ةةةةةو فةةةةةم ملةةةةةس  لةةةةةم ال  كةةةةة  عةةةةةن ا نبلةةةةةة  ةةةةةذه اوةةةةةند   حدا يةةةةةة واةةةةةن   ةةةةةة 

السةةةةو اة بضنةةةةنأل  اةةةةن اسةةةةمنه )الحكةةةةم اعسةةةةالام (، لكوةةةةم لةةةةم  ةةةةوس ان  سةةةة طرد لي طةةةةم اسةةةةنحنة 

                                                           

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (32)
 ب صرب بسي  92 ةةةةةةةةةةةةةة 

 –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (32)
 99 ةةةةةةةةةةةةةة 
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ل لةةةةذلس ف ةةةةم ا  ةةةةر خطةةةةورة، و ةةةةم  لةةةةس المسةةةةنحنة ال ةةةةم  عكةةةةس األ ةةةةر، و  ةةةةر م الو ةةةةنألج الوادعيةةةةة

حسةةةةةر  -الموةةةةةن ف دعمةةةةةن  لضكةةةةةرة اسةةةة حنلة ديةةةةةنم دولةةةةةة  سةةةةةالاية فةةةةم لةةةةةك  الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة ا  ةةةةر 

ألن  الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة ل ةةةةةن  يموةةةةةة غيةةةةةر احةةةةةدودة وغيةةةةةر اسةةةةةوودة فةةةةةم ال ةةةةةنر   علةةةةةى  -واألةةةةة  حةةةةةال  

 الحينة اال  منعية.

وال ضلةةةةةةة عةةةةةةن  ةةةةةةذه الح ي ةةةةةةة الوادعيةةةةةةة او لةةةةةةف خطيةةةةةةر، سةةةةةةحر   يةةةةةةرا  اةةةةةةن اع و ةةةةةةم فكةةةةةةرة  دناةةةةةةة    

م اعسةةةةةةالام  فةةةةةةم  ةةةةةةورة الدولةةةةةةة الحد  ةةةةةةةل ليوةةةةةة لع م فةةةةةة  ال حييةةةةةةد للدولةةةةةةة ال ةةةةةةم  ر ةةةةةةدون الحكةةةةةة

 م   ض ةةةةةةةر  الخطنبةةةةةةةنة اعسةةةةةةةالاية احن ن  ةةةةةةةن فةةةةةةةم ال ةةةةةةةك  وال ر يةةةةةةةر دون المنةةةةةةةمون واأل ةةةةةةةر، 

الحد  ةةةةةة ان  الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة اداة للحكةةةةةم احن ةةةةةدة،  مكةةةةةن اسةةةةة خداا ن فةةةةةم  وضيةةةةةذ واةةةةةنأل  اعيوةةةةةة 

ودةةةةرارا  م،  مةةةةن  ض ةةةةر  ان  بم ةةةةدور ال ةةةةندة ان  حولةةةةوا  لةةةةة حكةةةةم الدولةةةةة  و ةةةةن  لخيةةةةنراة ديندا  ةةةةن 

حةةةةةةةين ال  سةةةةةةة خدم لل مةةةةةةةع ام ةةةةةةة  عرادة ال ةةةةةةةعر، احةةةةةةةدد ن بةةةةةةةذلس اةةةةةةةن سةةةةةةة كون عليةةةةةةةم الدولةةةةةةةة  

د م را يةةةةةةةةة ليوراليةةةةةةةةة، او  ظةةةةةةةةنم الةةةةةةةة را م، او  ظةةةةةةةةنم حكةةةةةةةةم  سةةةةةةةةالام   طوةةةةةةةةف ال ةةةةةةةةيم والم نليةةةةةةةةنة 

الحد  ةةةةةة  ةةةةةل م ب رسةةةةةن   ن اةةةةةن المي نفي   ةةةةةن، والةةةةةين   الم ل ةةةةةلة فةةةةةم ال ةةةةةر ن ... والوادةةةةةع ان الدولةةةةةة

اخةةةةةةر    يةةةةةةرة، احد ةةةةةةة    ةةةةةةنرا  اعيوةةةةةةة وا ضةةةةةةردة  سينسةةةةةةية وا  منعيةةةةةةة واد صةةةةةةند ة و  نفيةةةةةةة واعرفيةةةةةةة 
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و ضسةةةةةيةل اةةةةةن  عوةةةةةم ان  الدولةةةةةة  صةةةةةو   ظمةةةةةن  اعرفيةةةةةة اعيوةةةةةة  حةةةةةدد بةةةةةدور ن و  ةةةةةك  الم ةةةةة د الةةةةةذ  

 .(37) ودو عليم الذا ية الضرد ة والجمنعية 

 مةةةةةن  ظةةةةةن الةةةةةوعت امةةةةةن   ر وةةةةةن بةةةةةنل  رب   ،فنلدولةةةةة الحد  ةةةةةة ليسةةةةة   لةةةةةة  ةةةةةمن  بكمةةةةةن  احن ةةةةةدة   

و عةةةةد ن بنلو ةةةةن  عوةةةةد الم ةةةةر ، و  ن    ظ ةةةةم الضةةةةر  والنةةةةو  الخن ةةةةة بنلدولةةةةة الحد  ةةةةة ا ضةةةةردة فةةةةم 

ال ةةةةةنر   الو ةةةةةر  ل  م     ةةةةةن  وةةةةة ج افةةةةةرادا  بةةةةةذواة غيةةةةةر اسةةةةةوودة، فةةةةةإما  ن ةةةةة  الدولةةةةةة او جةةةةةن  اوربيةةةةةن  

سةةةةكن  ن بسةةةةيطر  ن، األاةةةةر الةةةةذ  دةةةةد ال  ا ميةةةة ا   مةةةةن  ةةةةو اجمةةةةع عليةةةةم، و ما  ن ةةةة  الدولةةةةة   ةةةةم 

 (38)  وافف بعن م عليمل  ل م ان  كون الذا ينة ال م  صوع ن ا مي ة

و ما ارد ةةةةةةن  ضصةةةةةةيال  فن  ضيوةةةةةةن اوةةةةةةم بنةةةةةةرب ا ةةةةةةنل اعو ةةةةةةر فإ وةةةةةةن سونةةةةةةطر للودةةةةةةوب  ةةةةةةو ال  ااةةةةةةنم    

لوحةةةةث بل  ةةةةن األ ند ميةةةةن، ال ةةةةم  ظةةةةن  ب ةةةةن ا   ةةةةن بل ةةةة  ال ن ةةةةة فةةةةم االسةةةة  الل، فح ةةةةى  ةةةةذه  ضن  وةةةةن ا

اداة ل رسةةةةةةةةي   يموةةةةةةةةة الدولةةةةةةةةة وعمل ةةةةةةةةن الضنعةةةةةةةة  فةةةةةةةةم    ةةةةةةةةن  الكيوو ةةةةةةةةنة الو ويةةةةةةةةة افةةةةةةةةرادا  واسةةةةةةةةرا  

فةةةةم  - لةةةةة الدولةةةةة ال عليميةةةةة الوخوو ةةةةة  -واج معةةةةن ، لةةةةذلس   جةةةةد الةةةةدور الةةةةذ    ةةةةوم بةةةةم األ ند ميةةةةن 

ولةةةةةة   ةةةةكي  الةةةةذاة  ظيةةةةرا  لةةةةم فةةةةةم وحةةةةدة ا  منعيةةةةة ا  ةةةةر  و ر ةةةةةةل اال و ةةةةم األسةةةةرة، و كةةةةون الد

 وةةةةن فةةةةم  ةةةة  اكةةةةنن، ف ةةةةم  سةةةةوس األسةةةةرة، ال بنع ونر ةةةةن وحةةةةدة ا  منعيةةةةة عنةةةةو ة او  معةةةةن  ا دسةةةةن  

                                                           

 ةةةةة  –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (37)
 ب صرب بسي  272-272

 ةةةةة  –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (38)
 ب صرب بسي  272-272
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 رعةةةةةى سةةةةةعندة األفةةةةةراد ورضةةةةةن م، بةةةةة  بنع ونر ةةةةةن وحةةةةةدة    ةةةةةن ، ا  وحةةةةةدة  وةةةةة ج المةةةةةوا ن )الةةةةةذاة 

الو ويةةةةةة( واةةةةةن اةةةةةن دولةةةةةة دوايةةةةةة  ال و ةةةةةدعم اح كةةةةةنر  ةةةةةوع ال ةةةةةوا ين، واةةةةةن اةةةةةن  ةةةةةونعة دةةةةةوا ين  ال 

   ا مةةةةن  اةةةةن ا  منا ةةةةن و ند  ةةةةن لل  ةةةةر ع الخةةةةنص بنألسةةةةرة، ول ةةةةد اعيةةةةد  عر ةةةة  األسةةةةرة، و كةةةةرس  ةةةة  

ال ةةةةةم  ةةةةةةم  ةةةةةة   ال   جةةةةةة ا اةةةةةةن ا  مناةةةةةةنة اعرادة ال ن و يةةةةةة السةةةةةةيند ة، بحيةةةةةةث  وضةةةةةةع فةةةةةةم خداةةةةةةة 

الدولةةةةة، وا جةةةة ة  عةةةةندة ال عر ةةةة   ةةةةذه بنسةةةةم اوظواةةةةة اولو ةةةةنة ا عل ةةةةة بمصةةةةنل  الطضةةةة  ال ةةةةم  ةةةةل م 

ألمةةةةة دوةةةة  اصةةةةنل  الوالةةةةد ن وخصو ةةةةن األب،  صةةةةو  الطضةةةة  الموضةةةةع الةةةةذ  بصةةةةورة  كةةةةند  كةةةةون دا

  ك ةةةةةة  فيةةةةةةةم سةةةةةةةلطة الدولةةةةةةة  ور ةةةةةةةناج ل  ةةةةةةةالر اسةةةةةةةكون بنل ةةةةةةن ون وعلمةةةةةةةن  الةةةةةةةوضس واأل وةةةةةةةن  

   .(39)الوضسيين واعمنل اال  منعيين وال  وين 

 الحكم اعسالام  

 كةةةةذا  سةةةةميم واألةةةة  حةةةةال ، و صةةةةر  علةةةةى  ةةةةذه ال سةةةةمية، بسةةةةور اذ وةةةةم فةةةةم الدولةةةةة ا   ةةةةن اوةةةة ج     

اوربةةةةةم  غربةةةةةم  علةةةةةى و ةةةةةم الحصةةةةةر، ولةةةةةن ادةةةةة   ةةةةةو ال  عوةةةةةد  ةةةةةذا الةةةةة عم فةةةةةم  ةةةةةذا الموضةةةةةعل ودةةةةةد 

ما   طةةةةر   ليةةةةم بعةةةةد ملةةةةس، لكةةةةن اةةةةن حيةةةةث الموةةةةدا لةةةةيس  ونلةةةةس ا ةةةةكلة  ويةةةةرة   علةةةةف بنألسةةةةمن   ا

 موضوعية. و ن  روم الدراسة ال

                                                           

ةة  ةةة –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (39)
191-191 
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 عةةةةةود اعةةةةةم اةةةةةن الودا ةةةةةة و ةةةةةو   يةةةةةر سةةةةة الين ا ةةةةةر وين علةةةةةى فرضةةةةةي م ال ةةةةةم  ةةةةةم ا روحةةةةةة الك ةةةةةنب،    

 وطةةةةةةةو  الضرضةةةةةةةية ال ةةةةةةةم  ةةةةةةةر  ان اض ةةةةةةةوم الدولةةةةةةةة اعسةةةةةةةالاية الحد  ةةةةةةةة اسةةةةةةة حي    ةةةةةةةول حةةةةةةةال    

ال ح يةةةةف وا وةةةةندت ما يةةةةن  علةةةةى سةةةة الين انةةةةمر ن  جةةةةر ان   ونول مةةةةن اةةةةن الودا ةةةةة، اوال    ما  ن ةةةة  

الحنلةةةةة غيةةةةر ا صةةةةورة فربمةةةةن  سةةةةنأل  المةةةةر  عةةةةن الكيضيةةةةة ال ةةةةم حكةةةةم ب ةةةةن المسةةةةلمون ا ضسةةةة م  ةةةةذه 

فةةةةم ضةةةةو  الحنةةةةنرة العظيمةةةةة ال ةةةةم  ةةةةوعو ن ...  ن يةةةةن  فةةةةم ضةةةةو   ةةةةذه االسةةةة حنلة اةةةةن  مةةةة  الحكةةةةم 

، واةةةةةةن (21) السينسةةةةةةم الةةةةةةذ    وعةةةةةةم المسةةةةةةلمون فةةةةةةم الحنضةةةةةةر و ح مةةةةةة  ان   وعةةةةةةوه فةةةةةةم المسةةةةةة  و 

  ةةةةرر ا وةةةةن انةةةةطرون للودةةةةوب عوةةةةد السةةةة ال األول ف ةةةة ، و ر ةةةةة  ن    لوةةةةث بعةةةةد  رحةةةةم للسةةةة الين ا

علةةةةى اال وةةةةم ع ةةةةر در ةةةةن ال ةةةةم سةةةةو   العصةةةةر الحةةةةد ث، ااةةةةن ال جةةةةنرب المعن ةةةةرة للدولةةةةة اعسةةةةالاية 

الحد  ةةةةة ف ةةةةم غيةةةةر ال مةةةةة بةةةة  فنلةةةةلة ا ةةةة   جربةةةةة   ةةةةران وغير ةةةةن، فةةةةال  ةةةةم ادناةةةة  دولةةةةة حد  ةةةةة وال 

     .(21) م حنفظ  على ال ر عة 

 ةةةةم  ةةةةدل  اعةةةةم  لةةةةى  ةةةةلر الموضةةةةوعل لوةةةةراه  وكةةةةر علةةةةى الوةةةةنح ين عةةةةدم اع صةةةةنبل  م  سةةةةوون    

بةةةين  ظةةةنم الحكةةةم اعسةةةالام واةةةن عن ةةةره اةةةن  مةةةنم  لمجةةةرد  و  ةةةن ا ض ةةة  فةةةم ودوع ةةةن  ميعةةةن  فةةةم 

 وةةةةةن  فةةةةةر  بةةةةةين الةةةةةدول الوموم يةةةةةة فةةةةةم األزاةةةةةنن ال ةةةةةم   في ةةةةةرر ان  ع ةةةةةد اةةةةةن دوةةةةة  الدولةةةةةة الحد  ةةةةةةل 

                                                           

 ةةةةة  –العربم لألبحنث ودراسة السينسنة  حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (21)
31 

نة العربم لألبحنث ودراسة السينس حال  المر  واأل   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة را ع   (21)
 32-31 ةةةةة  –



 

29 
 

 د. عطية عدالن                                                                     كتاب الدولة المستحيلة لوائل حالق

حةةةةد ث و مةةةةوم  الحكةةةةم اعسةةةةالام ، بمةةةةن   عةةةةد  ضةةةةربن  اةةةةن الظوةةةةون او ال ضلةةةةة  لةةةةس سةةةةو   العصةةةةر ال

 (22)الدراسنة ال م  مع  الك  فم اجموعة  منم  غير ا من  ة

 منةةةةم اعةةةةم فةةةةم اوضةةةةوعي م المع ةةةةندة لوردوةةةةم  لوبةةةةرغم عةةةةدم ا ضندوةةةةن اعةةةةم   أليةةةةن  فةةةةم رسةةةةم الصةةةةورة   

 ةةةةنن للمج مةةةةع اعسةةةةالام  اةةةةن لةةةةمنل افر  يةةةةن واأل ةةةةدلس  لةةةةى و ةةةةو  سةةةةج  االحظ ةةةةين ا  ةةةةنبل ين   

 ةةةةةوة وسةةةةةمردود  صةةةةةير اةةةةةن الوةةةةة س ... لكةةةةةن  ال ةةةةةن ون األخالدةةةةةم   ةةةةةنن ا يموةةةةةن داألمةةةةةن بةةةةةال اوةةةةةنزع   

كلمةةةةةة بولةةةةةيس اةةةةةن دويةةةةة  ال عصةةةةةر ان  خةةةةةنل  حةةةةةال  فةةةةةم  ةةةةةذا الو ةةةةة ، و ن  ةةةةةنن دةةةةةد اح ةةةةةرز 

  الحكةةةةةةم اعسةةةةةةالام   ةةةةةةنن اةةةةةةن ) صةةةةةةير(ل ألن  الوةةةةةة س وال ةةةةةة ن  الةةةةةةذ  حةةةةةة   بنلعةةةةةةنلم خةةةةةةنر   طةةةةةةن

فةةةم ف ةةةراة اعيوةةةة اةةةن  ةةةذا  ا مةةةن  ةةةنن لةةةم  صةةةير -د  العةةةنلم اعسةةةالام  ع ةةةال ةةةدة وال سةةةوة بحيةةةث  ة  

 -و ةةةةة الونألسةةةةين واةةةةالم النةةةةنألعين، وال لةةةةس  ان  ال ةةةةن ون األخالدةةةةم  الةةةةذ   ةةةةنن ا يموةةةةن    -الوةةةة س 

طةةةةن  الحكةةةةم اعسةةةةالام ،  ةةةةنن لةةةةم بةةةةنلل األ ةةةةر فةةةةم رفةةةةع الوةةةة س عةةةةن الوةةةةنس داخةةةة     -  ةةةةو بنع رافةةةةم

سةةةةةوا   ةةةةةن وا اسةةةةةلمين او غيةةةةةر اسةةةةةلمين، وغيةةةةةنب ال ةةةةةن ون األخالدةةةةةم  وا حسةةةةةنر  يمو ةةةةةم  ةةةةةو الةةةةةذ  

ل سةةةةةة عود الو ةةةةةةةر و مسةةةةةة  األفةةةةةةةراد  لللراسةةةةةةمنلية المرابيةةةةةةةة اعطةةةةةةى الضر ةةةةةةة فةةةةةةةم الحيةةةةةةنة المعن ةةةةةةةرة

ال لةةةةة ل صةةةةر األردةةةةنم الضلكيةةةةة فةةةةم  يةةةةوب  ل ةةةةن  الجوةةةةنرة حةةةةول م  لةةةةى  ةةةةروس  ةةةةدور فةةةةم  لةةةةة اع و 

ل ةةةةةن   ظةةةةةنم رفةةةةةنه اضةةةةةطرة  ليةةةةةم األ ظمةةةةةة واضةةةةةطر  ليةةةةةم الم حكمةةةةةون  لالمح كةةةةةرة لم ةةةةةرراة األر 
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فةةةةم األ ظمةةةةة لةةةة ال   كةةةةرر ا ةةةة د ال ةةةةورة الضر سةةةةية، ملةةةةس  ةةةةو الوةةةة س الح ي ةةةةم  الةةةةذ   عن يةةةةم الو ةةةةر ة 

 فم غينب )ال ن ون األخالدم (.

و ضر  وةةةةن بةةةةين الومةةةةوم  الةةةةذ   بسةةةةور وعيوةةةةن ب ةةةةنر   الحكةةةةم اعسةةةةالام   -واةةةةن اةةةةن لةةةةس فةةةةم ا وةةةةن    

سةةةةوب  نةةةةطر لل سةةةةليم ب ولةةةةم   ااةةةةن   - او و ةةةةم ال ةةةةر عة وبةةةةين ال طوي ةةةةنة الم ون وةةةةة لةةةةم عوةةةةر ال ةةةةنر  

لةةةةةم  كةةةةةن  ن حةةةةةن علةةةةةى الةةةةةدوام ف ةةةةةم ح ي ةةةةةة بد يةةةةةةل فنلوجةةةةةنر  -ا  الحكةةةةةم اعسةةةةةالام   - و ةةةةةم 

وموم يةةةةةة الكناةةةةة  لةةةةةيس اةةةةةن حةةةةة  ا  اج مةةةةةع فةةةةةم المنضةةةةةم او فةةةةةم الحنضةةةةةر، ولكةةةةةن الضنعليةةةةةة ال

 (23)لال جنه األخالدم  اار ليس اح  لس 

   ةةةةةد حةةةةةال  بةةةةةلن  وفةةةةةم سةةةةةين   عجنبةةةةةم بصةةةةةمود ال ةةةةةر عة ودةةةةةدر  ن علةةةةةى ال وةةةةةنة واالسةةةةة مرار     

فكةةةةةنر ااةةةةةنم ا   نفيةةةةةنال ةةةةةر عة االسةةةةةالاية  مظلةةةةةة  ناعةةةةةة لالاةةةةةة االسةةةةةالاية لةةةةةم  كةةةةةن ل ةةةةةن ان  و ةةةةةنر 

االسةةةةةةة عمنر عسةةةةةةةكر ن وب ةةةةةةةك  اونلةةةةةةةر ع  ةةةةةةةن  ال ةةةةةةةر عة  لةةةةةةةةعوةةةةةةةدان  ةةةةةةةدخل    عصةةةةةةةر ال وةةةةةةةو ر اال

ال  سةةةةةالام حةةةةةالل ا سسةةةةةنة الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة اكن  ةةةةةن، ولةةةةةم  خةةةةةر   ةةةةةذه ال ةةةةةو  اةةةةةن العةةةةةنلم اعو 

اكن يةةةةةة العةةةةةودة  (  حةةةةةول بيو ةةةةةن وبةةةةةين ودةةةةةد ضةةةةةمو  ا سسةةةةةنة دو ةةةةةة )ال نةةةةةن  والعسةةةةةكر  حد ةةةةةدا  

 .(22) لوموم  الحكم االسالام
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ل لكو ةةةم فةةةم  ر ةةةف و ةةةضم للحكةةةم اعسةةةالام ولل ةةةر عة و  نر ةةةنولةةةن  ةةةذ ر اعةةةم ابعةةةد اةةةن ملةةةس    

ة، ولكووةةةةةن سةةةةةوذ ر اعةةةةةم  لةةةةةى ال ةةةةةروي للكنف ةةةةة ن  اةةةةةر اعلواةةةةةاألا صةةةةة   لةةةةةى حةةةةةد   ويةةةةةر، ولكةةةةةون  ةةةةةذا 

، ف ةةةةو  طرح ةةةةن فةةةةم  ةةةةورة  سةةةةن ل  عجيةةةة     ال ةةةةم الةةةة ر  ن ل يةةةةنم دولةةةةة  سةةةةالاية حد  ةةةةةال عجي  ةةةةة 

ان   ةةةةوافر في ةةةةن ال ةةةةروي الةةةةد ين ل ةةةةذه الدولةةةةة، وال ةةةةم  ما اف رضةةةةون ديةةةةنم دولةةةةة  سةةةةالاية اآلن فيجةةةةر 

سةةةةيس سةةةةيندة  ل يةةةةة   ةةةةر م في ةةةةن دةةةةوا ين اهلل األخالديةةةةة الكو يةةةةة  لةةةةى دواعةةةةد لاو ةةةةن اةةةةن  لةةةةم  اوال    

 نل ةةةةةةن    ،دن و يةةةةةةة عمليةةةةةةة،  ن يةةةةةةن   فصةةةةةة   ةةةةةةنرم للسةةةةةةلطنة  كةةةةةةون فيةةةةةةم السةةةةةةلطة ال  ةةةةةةر عية اسةةةةةة  لة

السةةةةةةةيمن فةةةةةةةم ادا  السةةةةةةةلط ين ال  ةةةةةةةر عية  ، كةةةةةةةوناال سةةةةةةةجنم بةةةةةةةين اةةةةةةةن  ةةةةةةةو  ةةةةةةةنألن واةةةةةةةن  وو ةةةةةةةم ان 

 ،رادة السةةةةةةيند ة اوضةةةةةةع ال وضيةةةةةةذ وضيذ ةةةةةةة    صةةةةةةر دور ةةةةةةن علةةةةةةى وضةةةةةةع اع رابعةةةةةةن   سةةةةةةلطة ،وال نةةةةةةنألية

خناسةةةةةةةن   فصةةةةةةة   ةةةةةةةنم بةةةةةةةين السةةةةةةةلطنة  جعةةةةةةة  السةةةةةةةلطة ال  ةةةةةةةر عية اسةةةةةةة  لة بنلكناةةةةةةة ، سندسةةةةةةةن   

 ةةةةم اداة، سةةةةنبعن   ان اعلةةةةى  ا سسةةةةنة  عليميةةةةة  ةةةةد ر ن اج مةةةةع اةةةةد م  وال  جةةةةر  ال عناةةةة  اةةةةع الع ةةةة 

 كةةةةون بةةةةين المةةةةوا وين عالدةةةةة اخالديةةةةة   حةةةةول ب ةةةةن اض ةةةةوم المةةةةوا ن  لةةةةى اةةةةن  ونسةةةةر   سةةةةن ي م وال 

 ..  حوسم فم   نر العالدنة اآللية الونردة

وبةةةةرغم ا  ةةةةم  ةةةةرر  ةةةةذا السةةةة ال ال عجيةةةة    لي ةةةةر اةةةةن الضرضةةةةية المطروحةةةةة  لةةةةى حةةةةن    خةةةةر الةةةةد     

و ةةةةةو العولمةةةةةةل  ال ان  ال ةةةةةروي ال ةةةةةم دةةةةةدا ن  سةةةةة دعم  -بعةةةةةد  سةةةةةوب  عةةةةةر  لةةةةةم فيمةةةةةن - ةةةةةالبة 

 اسن لة ان  وع  خر.

 م   ضةةةةةف اعةةةةةم  مةةةةةنم اال ضةةةةةن  فةةةةةم الطةةةةةرر الرأليسةةةةةم و ةةةةةو اسةةةةة حنلة ديةةةةةنم دولةةةةةة  سةةةةةالاية  - حةةةةن و    

 لةةةةةى األ ةةةةة ، سةةةةةوا   سةةةةةر نن  ةةةةةذا االع  ةةةةةنداةةةةةن  احةةةةةذر نو    ةةةةة  حةةةةةذر ن - فةةةةةم الومةةةةةوم  ال ربةةةةةم  
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ا كةةةةل  فةةةةم بعةةةةت اةةةةن بوةةةةى عليةةةةم الةةةةد  ور حةةةةال   ظر  ةةةةم، او ا ةةةةى للةةةةوعت و ةةةةد  ةةةةذا السةةةةر نن لوضسةةةةم 

 بنب ال عميم األعمى بطويع م.ان ان دوي  سو  الض م و 

فنأل ةةةةةة  ان  اعسةةةةةةالم د ةةةةةةن ودولةةةةةةة، وان  ال ةةةةةةر عة اعسةةةةةةالاية ا ةةةةةة ملة علةةةةةةى  ظةةةةةةنم للحكةةةةةةم، لةةةةةةم    

وسةةةةع علةةةةى المكلضةةةةين فةةةةم  م   -الضر ةةةةد اسسةةةةم وا سسةةةةن م واوندألةةةةم و لين ةةةةم، و ةةةةذا الوظةةةةنم الربةةةةن م  

 -ال ةةةةدبير اع سةةةةن م    ةةةةوس اوط ةةةةة اآلليةةةةنة واألدواة و ةةةة  اةةةةن  ةةةةو اةةةةن دويةةةة  األاةةةةور الضويةةةةة واةةةةن 

اةةةةن دويةةةة  الموةةةةند   واألسةةةةس واألحكةةةةنم ال ةةةةم  حةةةةدد لةةةةك  و يكةةةة   عةةةةد       ةةةة   ةةةةنران  فةةةةم  ةةةة  اةةةةن 

م فةةةةةم ان    لةةةةة   لةةةةةى األ مةةةةةوم  ال ربةةةةةم  ب نةةةةةم ن لحةةةةةف اعسةةةةةال -، واةةةةةن   ةةةةةنل اةةةةةن ادنو ةةةةة  الوظةةةةةنم

 ح لةةةةم ميع ةةةةن  ض  ةةةةد  -لةةةةم دولةةةةة   ضةةةةف اةةةةع  ويع ةةةةم الم ميةةةة ة و ح ةةةةف عنلمي ةةةةم و لوةةةةم  طلعن ةةةةم   كةةةةون

 ان  جعل ن  د رة بنلوظر واالح رام. ك  اال سجنم اع اعسالم، و ض  ر ل

و ةةةةو بذا ةةةةم اسةةةة  ن عةةةةن غيةةةةره، ولةةةةيس انةةةةطرا  ال  حةةةةنل ا ةةةة  اةةةةن  وةةةةن او اوةةةةدا اةةةةن  وةةةةن ، وال    

 عويةةةةم   يةةةةةرا  ان   ضةةةةةف اعةةةةةم الةةةةةوظم واأل ظمةةةةةة او  خ لةةةةة ل  م  ةةةةةو بطويع ةةةةةم الربن يةةةةةة ا ةةةةةيمن، وبصةةةةةو  م 

المي نفي   يةةةةةة ا عةةةةةنل، ولةةةةةن  جةةةةةد المسةةةةةلمون  ةةةةةعوبة فةةةةةم  طوي ةةةةةم  ن اا لكةةةةةوا اعرادة واالسةةةةة  الل، 

ا  ن ةةةةةة  الومةةةةةةنم  السةةةةةةي ة ال ةةةةةةم ودعةةةةةة  فةةةةةةم الوادةةةةةةع المعن ةةةةةةر ا ع ةةةةةةرة فلكو  ةةةةةةن ال  م لةةةةةةم، وال و م

ةةةةةةو وام،  ةةةةةةم  ةةةةةةو دةةةةةةندر علةةةةةةى ال كيةةةةةة  اةةةةةةع  ةةةةةة  األوضةةةةةةنع ال ةةةةةةم  خ لةةةةةة  بةةةةةةنخ الب   سةةةةةة  يم علةةةةةةى س 

 ةةةةةر  للع ةةةةة   ناةةةةة  حر  ةةةةةم فةةةةةم ف ،األاصةةةةةنر واألزاةةةةةنن والظةةةةةروبل لكو ةةةةةم وس ةةةةةع فةةةةةم اوط ةةةةةة األدواة

االد وةةةةنس اةةةةن ال يةةةةر، ب ةةةةري ان  كةةةةون اةةةةن ا ةةةةى بةةةةم اح  ةةةةن  للمصةةةةلحة غيةةةةر اعبةةةةداع واالب كةةةةنر بةةةة  و 

 اصندم لل رع.
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ان  الدولةةةةةةة المد يةةةةةةة ليسةةةةةة  اجةةةةةةرد  -لةةةةةة ال  خةةةةةة ل  األورا   -واةةةةةةن الجةةةةةةد ر بنلةةةةةةذ ر وال وويةةةةةةم     

  ةةةةةةول بمرو ةةةةةةة المسةةةةةةنحة ال ةةةةةةم  سةةةةةةكو ن اآلليةةةةةةنة وا سةةةةةةنع ن وسةةةةةةمنح  ن ال   ليةةةةةةة احن ةةةةةةدة، فعوةةةةةةدان

اةةةةةةن المع ةةةةةةول ان   ةةةةةةنل بإاكن يةةةةةةة  كةةةةةةون اسةةةةةة  را  للدولةةةةةةة المد يةةةةةةة، ولةةةةةةيس   عوةةةةةةم ا   ةةةةةةن  مكةةةةةةن ان

دخول ةةةةن بعةةةةد  فراغ ةةةةن اةةةةن بعةةةةد ن المي ةةةةنفي   م ، وامةةةةن اةةةةأل  وف ةةةةن اةةةةن الحدا ةةةةةل ألن  ملةةةةس اف ةةةةرا  

 صةةةةوغم الخيةةةةنل الةةةةذ  ال  حسةةةةن   ةةةةد ر الوادةةةةع، فح ي ةةةةة الدولةةةةة المد يةةةةة ا  ةةةةن اوظواةةةةة ال  وضصةةةة  

و الةةةة عم بو ةةةةود حكواةةةةة  ةةةةنلحة فةةةةم حةةةةدود الدولةةةةة  عةةةةن المي ةةةةنفي   م ،في ةةةةن المةةةةند   عةةةةن الضكةةةةر   

ولةةةةةيس  ةةةةةحيحن  ان  الدولةةةةةة لةةةةةم  ، (22)الحد  ةةةةةة  نةةةةةعضم الدراسةةةةةة الم ضحصةةةةةة ل وظيم ةةةةةن الدسةةةةة ور   

وال ةةةةن ون الةةةةةذ   سةةةةةر  فةةةةةم او ةةةةةنل ن لةةةةةم   خةةةةةر،   ةةةةةول  ةةةةةن    لسةةةةةن     ن  و ةةةةة  الدولةةةةةة بل  ةةةةةن 

 م  ةةةةوحم بو ةةةةود  يةةةةن ين اوضصةةةةلين، بيومةةةةن  ةةةةو  يةةةةنن  ال ةةةةوة ال ةةةةم   ةةةة  ورا  ال ةةةةن ون و ةةةة  خةةةةن  ل

واحةةةةد، اال و ةةةةو الوظةةةةنم ال ةةةةن و م،  ن   ونأليةةةةة ال ةةةةن ون والدولةةةةة  ةةةةم ف ةةةة  انةةةةنعضة او  كةةةةرار لعمليةةةةة 

 (22) درا ون ل ن  

ال  مكةةةةةن اع ونر ةةةةةن اجةةةةةرد  ملةةةةةة  -و ةةةةةم ال ةةةةةم لةةةةةم   عةةةةةر  ل ةةةةةن بنلةةةةةذ ر  -وح ةةةةةى الد م را يةةةةةة    

مكةةةةةةن ال وةةةةةةول ب ةةةةةةول اةةةةةةن  را ةةةةةةن ان يوةةةةةةة  ةةةةةةنلحة للعمةةةةةة  بنل ةةةةةةر عة اةةةةةةن األدواة واآلليةةةةةةنة، وال  
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ل أل   ةةةةن  نلدولةةةةة المد يةةةةة سةةةةوا  بسةةةةوا  ال  مكةةةةن فصةةةة   سةةةةد ن عةةةةن لةةةةر طة  ةةةة ع ا ةةةةل ن الضلسةةةةضم  

روح ةةةةن المحر ةةةةة ل ةةةةن، وال لةةةةس  ان  اوةةةةدا السةةةةيندة الةةةةذ    ضةةةةف اةةةةع الةةةةد  ور حةةةةال  فةةةةم  و ةةةةم اوةةةةنب 

 ةةةةةو ما ةةةةةم اوةةةةةدا السةةةةةيندة الةةةةةذ  ال  مكةةةةةن ان  كةةةةةون  لل ةةةةةر عة وانةةةةةند ل ةةةةةن، وألن  ا ةةةةةل ن الضلسةةةةةضم  

عةةةةدم ا  ضنألةةةةم و الد م را يةةةةة د م را يةةةةة  ال بو ةةةةوده، وال  مكةةةةن ان  كةةةةون اعسةةةةالم  سةةةةالان   لةةةةى اةةةةع 

 و وده.

، غيةةةةر ان  الم ةةةةنم ا ةةةةنم   مةةةةنل، فوك ضةةةةم ب ةةةةذا ال وويةةةةم واألدلةةةةة ةةةةذه الح ةةةةنألف ال  عوز ةةةةن الوةةةةرا ين    

بةةةةدا نه دوةةةة  االسةةةة طراد اآل ةةةة ، و كةةةةرر ال ل يةةةةد علةةةةى ان  اسةةةة حنلة اةةةةن سةةةةوف ان  العةةةةنبرل لوعةةةةود  لةةةةى

ديةةةةةنم دولةةةةةة  سةةةةةالاية  كةةةةةون  ةةةةةنلحة عدناةةةةةة ال ةةةةةر عة علةةةةةى  ةةةةةورة الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة بكناةةةةة  اسسةةةةة ن 

و ةةةةةو اةةةةةن  وافةةةةةف عليةةةةةم الةةةةةد  ور حةةةةةال   -وا سسةةةةةن  ن واوندأل ةةةةةن واةةةةةن اح ةةةةة  ب ةةةةةن اةةةةةن بي ةةةةةة حدا يةةةةةة 

دولةةةةةة  سةةةةةالاي ة علةةةةى ا ةةةةةول ال ةةةةةر عة واوندأل ةةةةةن، ووفةةةةةف  ال  عوةةةةةم بةةةةةل   و ةةةةةم اسةةةة حنلة ديةةةةةنم - مناةةةةن  

األحكةةةةةةةةةنم ال ةةةةةةةةةرعية الموظمةةةةةةةةةة للدولةةةةةةةةةة والمحةةةةةةةةةددة لصةةةةةةةةةورة الحكةةةةةةةةةم ولةةةةةةةةةك  الدولةةةةةةةةةة وا نا ةةةةةةةةةن 

 ووايض  ن.

اسةةةةنحنة  بةةةةنب اال   ةةةةند ا لةةةةف فةةةةم اجةةةةنل  ظةةةةنم الحكةةةةم، فمةةةةن المعلةةةةوم ان  وال  عوةةةةم  ةةةةذا ان     

ن   علةةةةف بنلوظر ةةةةة السينسةةةةية،  ةةةةذا بنعضةةةةنفة اال   ةةةةند فةةةةم  ةةةة  ابةةةةواب ال ةةةةر عة واسةةةةعة، والسةةةةيمن اةةةة

  لى اسنحة اآللينة المضوضة للع   اع سن م  بنل روي المعروفة.
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ولعةةةة  الةةةةد  ور حةةةةال  بإ ةةةةراره العجيةةةةر علةةةةى ان  الدولةةةةة اوةةةة ج اوربةةةةم  غربةةةةم  حصةةةةر ن ، وعلةةةةى ا  ةةةةم    

 - علةةةةةى حةةةةةد  عويةةةةةره - ل لكو  ةةةةةن لةةةةةم  حةةةةةد ث اخ لةةةةة (27) لةةةةةم  كةةةةةن  مةةةةةة دولةةةةةة  سةةةةةالاية دةةةةة  

 نةةةةطر ن للودةةةةوب اةةةةع زعمةةةةم  ةةةةذا الةةةةذ    وةةةةنفى  مناةةةةن  اةةةةع اوضةةةةوعي م فةةةةم الطةةةةرر والموند ةةةةةل ح ةةةةى 

 دنل  ذه الم ولة و و فم حنلة ا ا ية غير اع دلة.لكل  م 

فلا ةةةةةن علةةةةةى و ةةةةةم العمةةةةةوم فمةةةةةن الم وةةةةةول ان  كةةةةةون ال ةةةةةول بةةةةةلن   الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة اب كةةةةةنر اوربةةةةةم     

 واف ةةةةم فيةةةةم اةةةةن  واف ةةةةم و خنلضةةةةم فيةةةةم اةةةةن  خنلضةةةةم، و جةةةةوز عودألةةةةذ ان  ،حةةةةال حةةةةد ث  اةةةةذ ون  لواألةةةة  

ةةةةن  وار ةةةةوه اةةةةن  عر ةةةة  للدولةةةةة و   حد ةةةةد ألر ن  ةةةةن، لكةةةةن ب ةةةةري   وةةةةنزل   يةةةةر اةةةةن علمةةةةن  السينسةةةةة عم 

ان  صةةةةةةطحر اعةةةةةةم اةةةةةةن دةةةةةةرره اةةةةةةن دوةةةةةة ، اةةةةةةن ان  اع صةةةةةةنب    نةةةةةةم عةةةةةةدم ال سةةةةةةو ة بةةةةةةين الحكةةةةةةم 

   .لحد ثاعسالام  وغيره امن ودع دو  العصر ا

واا ةةةةن علةةةةى و ةةةةم الخصةةةةوص فةةةةإن  الحكةةةةم اعسةةةةالام   ةةةةنن   م ةةةةع ب ةةةةن ون اخالدةةةةم   جةةةة  فةةةةم  دناةةةةة    

اج مةةةةع اةةةةوظم ا منسةةةةس، اسةةةة مر ا وةةةةم ع ةةةةر در ةةةةن  دوةةةة  ان  سةةةة   االسةةةة عمنر العمةةةة  ب ةةةةذا ال ةةةةن ون 

عةةةةةن  ا  عةةةةةن  وظةةةةةيم دولةةةةةة  - م فعةةةةة   ةةةةةذا اععجةةةةةنز ال ةةةةةنر خم   -األخالدةةةةةم ل افكةةةةةنن  ةةةةةذا ال ةةةةةن ون 

المج مةةةةع ؟! ام  ةةةةنن بنعاكةةةةنن ديةةةةنم اج مةةةةع   ةةةةذا و منسةةةةكم واسةةةة مراره علةةةةى  مةةةة    ح نةةةةن  ةةةةذا
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ا ميةةةةةة   ةةةةةة   ةةةةةةذه ال ةةةةةةرون دون ان  كةةةةةةون فةةةةةةم حنةةةةةةن دولةةةةةةة ماة ا سسةةةةةةنة فنعلةةةةةةة  حميةةةةةةم اةةةةةةن 

 ال ضكس و صو م ان اال حالل ؟! 

ولوةةةةةن الحةةةةةف فةةةةةم ان  ر ةةةةةند بعةةةةةت اةةةةةن سةةةةةطر الةةةةةد  ور حةةةةةال   ضسةةةةةمل ال لو وةةةةة  بةةةةةم  وندنةةةةةم فةةةةةم    

فةةةةم  واامةةةن ا طل ةةة  نك يةةةر الم اعسةةةالام  وحسةةةر، و  مةةةن لوةةةدل  بةةةم علةةةى ان  وعةةةم الوظةةةن صةةةوره عةةةن 

او ةةةةةوص، بةةةةةم عل ةةةةةة دةةةةة   ان  سةةةةةلم او ةةةةةن احةةةةةد  اعنلج ةةةةةم لل نةةةةةن ن اعسةةةةةالاية اةةةةةن   نفةةةةةة غربيةةةةةة وعةةةةةم  

اةةةةةةةو م، ا مةةةةةةةن  ةةةةةةةنن اوصةةةةةةةضن ل ألن  ال  نفةةةةةةةة ال ربيةةةةةةةة ل ةةةةةةةن  يموةةةةةةةة    ةةةةةةةم الحةةةةةةةس  اعدرا  بةةةةةةةدر نة 

   نو ة.ا ض

د  ور واألةةةة  حةةةةال      ح ةةةةى بدا ةةةةة ال ةةةةرن ال نسةةةةع ع ةةةةر، ولمةةةةد ة ا وةةةةم ع ةةةةر در ةةةةن  دوةةةة    ةةةةول الةةةة   

ملةةةةةةس،  ةةةةةةنن دةةةةةةن ون اعسةةةةةةالم األخالدةةةةةةم ، والمعةةةةةةروب بنسةةةةةةم ال ةةةةةةر عة،  ن حةةةةةةن  فةةةةةةم ال ضنعةةةةةة  اةةةةةةع 

ال ةةةةةن ون الم عةةةةةنرب عليةةةةةم، واألعةةةةةراب المحليةةةةةة السةةةةةنألدة، وغةةةةةدا ال ةةةةةوة ال ن و يةةةةةة واألخالديةةةةةة العليةةةةةن 

بمعوةةةةةةةى ان    اةةةةةةةن المج مةةةةةةةع و)الدولةةةةةةةة( و ةةةةةةةنن  ةةةةةةةذا ال ةةةةةةةن ون  موم يةةةةةةةن ، ال ةةةةةةةم  ةةةةةةةوظم لةةةةةةة ون  ةةةةةةة

المج معةةةةةةنة والسةةةةةةالالة ال ةةةةةةم حكم ةةةةةةن دةةةةةةد دول ةةةةةةم  وظةةةةةةنم ار ةةةةةة    لل واعةةةةةةد العنا ةةةةةةة والعليةةةةةةن، و ما 

اسةةةة عر ن  عويةةةةر  ةةةةون رولةةةة  الونفةةةةذ فةةةةإن  ال ةةةةر عة  ن ةةةة  دن و ةةةةن  اخالديةةةةن  ا  ةةةةل اج معةةةةن   يةةةةد ال وظةةةةيم، 
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كةةةةةن اةةةةةع بدا ةةةةةة ال ةةةةةرن ال نسةةةةةع ع ةةةةةر، وعلةةةةةى  ةةةةةد االسةةةةة عمنر األوربةةةةةم ، وسةةةةةنعد علةةةةةى اسةةةةة مراره، ول

 .(28) ضكس الوظنم االد صند  /اال  منعم  و)السن سم ( الذ   ن    وظمم ال ر عة  يكلين  

 و و ةةةةةةم  اج معةةةةةةن   يةةةةةةد ال وظةةةةةةيم، ،فةةةةةةإما  ةةةةةةنن  وةةةةةةن  دةةةةةةن ون اخالدةةةةةةم   ةةةةةةوظم المج مةةةةةةع والدولةةةةةةة   

واال  مةةةةنعم  والسينسةةةةم ، و سةةةة مر علةةةةى ملةةةةس ا وةةةةم ع ةةةةر و  ةةةةدخ  فةةةةم  يكلةةةةة الوظةةةةنم االد صةةةةند   

در ةةةةةن ل ا حةةةةةد ن   ةةةةة    لوةةةةةنة الحيةةةةةنة و ةةةةةروب الةةةةةد ر، ولةةةةةم  سةةةةة    ال بإسةةةةة ني االسةةةةة عمنر ال ربةةةةةم  

لةةةةمل فمةةةةنما  سةةةةمم  ةةةةذا الوضةةةةع، و يةةةة   عجةةةة  لةةةةر عة  ةةةةوع   ةةةةذا ان   ةةةةيم دولةةةةة ماة ا سسةةةةنة، 

 ،ون ضةةةةةمن بوةةةةةوده اةةةةةواد    ةةةةةيم دولةةةةةةو يةةةةة   صةةةةةوع ال ةةةةةن ون األخالدةةةةةم  بذا ةةةةةم  ةةةةة   ةةةةةذا دون ان  كةةةةة

 ؟!ال م  وا ل علي ن علمن  السينسة سلطة داخ   طن   وافرة فيم    عون ر الدولةالو وظم 

الوادةةةةةع   و ما  ةةةةةنن الةةةةةوعت  مكةةةةةن ان   وةةةةة  ب ةةةةةذا الطةةةةةرر ولكةةةةةن فةةةةةم حةةةةةدود الملةةةةةس العنةةةةةو    

فإ  ةةةةم ال  مكةةةةن ألحةةةةد  ةةةةدعم  -و ن  ةةةةنن  ةةةةذا غيةةةةر ا وةةةةول وال اس سةةةةن   -بعةةةةد الخالفةةةةة الرالةةةةدة 

و ةةةةةو  ،الةةةةةذ  وضةةةةةع فةةةةةم ال ةةةةةنر   ليح ةةةةةذ  الربةةةةةن م ، اع صةةةةةنب ان   وةةةةة  بةةةةةم فةةةةةم حةةةةةدود األ مةةةةةوم 

الل ةةةةةم  ال  ما  خلةةةةةى عةةةةةن اع صةةةةةنب وخلةةةةةع بةةةةةردة المةةةةةو ج العلمةةةةةم  ر  مةةةةةن  وطةةةةةف الخالفةةةةةة الرالةةةةةدة، 

 خضين  على اس حين  وعجلة.ب ن ا 
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 ن  الخالفةةةةةة الرالةةةةةدة دولةةةةةة بكةةةةة  ا واةةةةةنة الدولةةةةةة وار ن  ةةةةةن اسسةةةةة ن وا سسةةةةةن  ن، بةةةةة      ةةةةةن  ةةةةةم    

الدولةةةةةةة ال ةةةةةةم   ةةةةةةد  ن فطةةةةةةرة اع سةةةةةةنن ال ةةةةةةنألر فةةةةةةم عصةةةةةةر ال وةةةةةةو ر، ولةةةةةةوال ان  لةةةةةةو  الكويسةةةةةةة  ةةةةةةنن 

 ةةةةذا ، ول ةةةةد  ل ضةةةة  بةةةةرغم غضلةةةةة األا ةةةةة اعسةةةةالاية   علةةةةى  ةةةةذا األ مةةةةوم  طةةةةنرده اةةةةن خلضةةةةم، لودةةةةع 

ةةةةةة الراسةةةةةةمنلية الليوراليةةةةةةة ل ل صةةةةةةو  لةةةةةةم ا موم ةةةةةةن  ع، الم عجةةةةةة  سةةةةةةوي  الخةةةةةةالصو  ر   ةةةةةةذا اع سةةةةةةنن الم 

 لعوةةةةة األ ضةةةةنل ال ةةةةم   ل ةةةةون ب ةةةةن عةةةةن ال ن ةةةةة الكوةةةةر ، ولةةةةوال ان   ةةةةن   للدولةةةةة ال ةةةةم  و ةةةةد ن، ولكوةةةةم 

ولةةةن ام ةةةةر بةةةم عليةةةم،  اصةةةلح  ن اةةةع رفن ي ةةةم و ل نألةةةم بةةةةنل رب لمةةةن اعط ةةةم الض ةةةنة الةةةذ   مةةةةن  اليةةةوم

و ةةةةةو  وةةةةةرر  را ةةةةةع  بعيةةةةةدا  فةةةةةم االس  ةةةةة ندل ف ةةةةةن  ةةةةةو واألةةةةة  حةةةةةال   ضسةةةةةم  عضيوةةةةةن اةةةةةن عوةةةةةن  الوحةةةةةث

وسةةةةةةرعنن اةةةةةةةن ادر  المصةةةةةةةلحون    الراسةةةةةةمنلية الليوراليةةةةةةةة عةةةةةةن دسةةةةةةةو  ن وغونأل ةةةةةةةن بعةةةةةةت الخطةةةةةةةواة

 والسينسةةةةةيون والحكةةةةةنم الةةةةةذ ن ال  ةةةةة ال ال ةةةةةورة الضر سةةةةةية واسةةةةةونب السةةةةةخ  ال ةةةةةم ادة  لي ةةةةةن حيةةةةةة

فةةةةةةم ما ةةةةةةر  م، ان  الض ةةةةةةر دةةةةةةد   ةةةةةةود  لةةةةةةى  ةةةةةةورة  ن يةةةةةةة،  مكةةةةةةن ل ةةةةةةن ان  سةةةةةةحر  ةةةةةةال  اةةةةةةن السةةةةةةلطة 

السينسةةةةةةية وال ميةةةةةة  االد صةةةةةةند  اةةةةةةن  حةةةةةة  ادةةةةةةداا م، وسةةةةةةرعنن اةةةةةةن بةةةةةةد   ب لسةةةةةةيس  ظةةةةةةم الرفةةةةةةنه 

   .(29)و د لوكة اانن ا  منعية  اال  منعم ، فم    الدول األوربية، ان ا

دناةةةةةةة  علةةةةةةةى عالدةةةةةةةة ع د ةةةةةةةة بةةةةةةةين الحةةةةةةةن م والمحكةةةةةةةوم،  رلةةةةةةةيدة الخالفةةةةةةةة الرالةةةةةةةدة دولةةةةةةةة ن     

،فةةةم وادةةةةع األ  ح  ةةة   ةةةةذه العالدةةةةة وا مةةةرة الدولةةةةة عوةةةةر  ليةةةة الويعةةةةة بووعي ةةةةن  الويعةةةةة  ا ةةةةة السينسةةةةم 

                                                           

 ةةةةة  –المر   العربم لألبحنث ودراسة السينسنة واأل  حال    –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة  (29)
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الخن ةةةةة والويعةةةةة العناةةةةة، و مكةةةةن ان   طةةةةور  ةةةةذه اآلليةةةةة فةةةةم  ةةةةورة اعن ةةةةرة  ح ةةةةف ا ن ةةةةد ن دون 

 ما  ةةةةم  عةةةةد   دوا يوةةةةم بمةةةةن   ونسةةةةر  - ةةةة  اال  خةةةةنب  ةةةةم   كةةةةون السةةةة ال   خةةةةالل بلحكةةةةنم ال ةةةةرع، 

اوضةةةةةةع ا   ةةةةةةند و ةةةةةةذا  صةةةةةةل  ان  حةةةةةة  احةةةةةة  الويعةةةةةةة؟  -اةةةةةةع ال ةةةةةةر عة و ح ةةةةةةف ا ن ةةةةةةد ال ةةةةةةرع 

 .فم السنحة العلمية اعسالاية ا وول

واألسةةةةس ال ةةةةم   ةةةةوم علي ةةةةن  ةةةةذه الدولةةةةة واضةةةةحة و ليةةةةة وا ةةةةررة بنلوصةةةةوص ال ةةةةرعية وبممنرسةةةةة    

 -  مةةةةةن  ةةةةةو فةةةةةم الدولةةةةةة المد يةةةةةة الحد  ةةةةةة  -وليسةةةةة  السةةةةةيندة لل ةةةةةرع،  ان    الصةةةةةحنبة ل ةةةةةن، اول ةةةةةن

لل ةةةةةةعرل و ةةةةةةذه ايةةةةةة ة  حةةةةةةرز للوظةةةةةةنم اعسةةةةةةالام   ضودةةةةةةن  علةةةةةةى الد م را يةةةةةةة وعلةةةةةةى الةةةةةةوظم ال ربيةةةةةةة 

  ان الوظةةةةةنم اعسةةةةةالام   ةةةةةدم ضةةةةةمن ة ادةةةةةو  لعةةةةةدم االسةةةةة وداد، وملةةةةةس اةةةةةن و ةةةةةوه، او ةةةةةنالمعن ةةةةةرة، 

فةةةةإن ال ن ةةةةة الكوةةةةر  ال ةةةةم    ين ةةةةن ا   ظةةةةنم  وحةةةةنز ل  سةةةةن ية او ل  ليةةةة  االسةةةة وداد ب ةةةةدر اعاكةةةةننل 

ولح ةةةةةو  اع سةةةةةنن  ةةةةةم اوةةةةةع االسةةةةة وداد، واالسةةةةة وداد  مةةةةةن  كةةةةةون فةةةةةم امنرسةةةةةة السةةةةةلطة ال وضيذ ةةةةةة 

فةةةةةم امنرسةةةةةة السةةةةةلطة ال  ةةةةةر عية، و مةةةةةن  كةةةةةون االسةةةةة وداد اةةةةةن  -وبصةةةةةورة الةةةةةد   - كةةةةةون  ةةةةةذلس 

الضةةةةرد الحةةةةن م او الوخوةةةةة ال ليلةةةةة الحن مةةةةة  كةةةةون  ةةةةذلس اةةةةن األغلويةةةةة ال ةةةةم ا ةةةة  ب ةةةةن الصةةةةوند ف، 

ربمةةةةن  كةةةةون ا  ةةةةر  -و ن  ةةةةنن ادةةةة  لةةةةونعة لكو ةةةةم لةةةةيس اةةةةن فةةةةرد او   مةةةةة ادليةةةةة  -اسةةةة وداد  وو ةةةة

ال وفيةةةةف للضةةةةوز بنألغلويةةةةة، فةةةةإما ا حصةةةةر اسةةةة وداد  ضةةةةررا  ب ةةةةر حة  ويةةةةرة اةةةةن المج مةةةةع لةةةةم  حنلض ةةةةن

األغلويةةةةةة فةةةةةم  طةةةةةن  ال وضيةةةةةذ دون ال  ةةةةةر ع   لةةةةةه النةةةةةرر الوادةةةةةع علةةةةةى بةةةةةندم المج مةةةةةع  لةةةةةى ا  ةةةةةر 

 ان  صضم   ر ون ، وملس ألن ال  ر ع اصدره واحد للجميع، و و ال رع المعصوم.
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حةةةةةنل ان  كةةةةةون السةةةةةيندة  ان اوةةةةةدا خنةةةةةوع الدولةةةةةة لل ةةةةةن ون سةةةةةيكون اح  ةةةةةن  ب ةةةةةوة فةةةةةمواو ةةةةةن     

 جعةةةةة   ةةةةةةنحر السةةةةةيندة  ةةةةةو الورلمةةةةةةنن،  -لةةةةةد  ال طويةةةةةف  -لل ةةةةةرعل ألن اوةةةةةدا سةةةةةيندة ال ةةةةةةعر 

او بةةةةةنلمعوى األد  خنةةةةةوع الدولةةةةةة لل ةةةةةن ون  -و ةةةةةو  ةةةةة   اةةةةةن الدولةةةةةة، وال   ح ةةةةةف سةةةةةيندة ال ةةةةةن ون 

بطويعةةةةةة  -ب ةةةةةك   ةةةةةند واطمةةةةة ن  ال  ما  سةةةةةنو  فةةةةةم  ةةةةةذا الحةةةةةن م والمحكةةةةةوم، وو ةةةةةود الدولةةةةةة  -

  سةةةةةم الوةةةةةنس  لةةةةةى حةةةةةن م واحكةةةةةوم، وأل ةةةةة   ةةةةةذه ال نةةةةةية دعةةةةةن   يةةةةةر اةةةةةن المضكةةةةةر ن  -الحةةةةةنل 

اا ةةةةةنل )  ةةةةةور  سةةةةة  (  لةةةةةى  ةةةةةدم اوةةةةةدا السةةةةةيندة، ول ةةةةةد  جةةةةة  سةةةةة  واةةةةةن واف ةةةةةم فةةةةةم دحةةةةةت  ةةةةة  

يندة واوةةةةدا خنةةةةوع المحةةةنوالة ال ةةةةم دةةةةدا ن ال ةةةن و يون عزالةةةةة اةةةةن  و ةةةةد اةةةن  عةةةةنر  بةةةةين اوةةةدا السةةةة

 الدولة لل ن ون.

ه األسةةةةس  ان  األاةةةةة اصةةةةدر السةةةةلطنة و ةةةةنحوة السةةةةلطنن، ف ةةةةم ال ةةةةم  ةةةةولم الحةةةةن م  ةةةةن م  ةةةةذ   

، واألاةةةةة فودةةةةم (21)  و صةةةةرفم علةةةةى الوةةةةنس بطر ةةةةف الو نلةةةةة ل ةةةةمو ع لةةةةم، و ةةةةم ال ةةةةم  حنسةةةةوم و رادوةةةةم، 

اةةةةةنم  ما زا  عةةةةةن سةةةةةون الحةةةةةف  فةةةةةم حكمةةةةةم  لةةةةةم،   ةةةةةول اعاةةةةةنم الو ةةةةةداد   عةةةةةن اعا لمةةةةةن  ةةةةةو و  عمن

 ن ةةةةة  األاةةةةةة عيةةةةةنرا  عليةةةةةم فةةةةةم العةةةةةدول بةةةةةم اةةةةةن خطةةةةةله  لةةةةةى  ةةةةةوابم، او فةةةةةم  وا ةةةةةى زا  عةةةةةن ملةةةةةس  

العةةةةدول عوةةةةم  لةةةةى غيةةةةره، وسةةةةويل م اعةةةةم في ةةةةن  سةةةةويلم اةةةةع وزراألةةةةم ودنةةةةن م وعمنلةةةةم وسةةةةعن م،  ن زاغةةةةوا 

 .(21) عن سووم عدل ب م او عدل عو م

                                                           

 287ا ول الد ن ص   (21)

 2/121ال ونع    نب  (21)
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دنبةةةةة عليةةةةم  وعمليةةةةن   ن ةةةة  خطوةةةةة ابةةةةم بكةةةةر ا موم ةةةةن  للعالدةةةةة بةةةةين الحةةةةن م واألاةةةةة ال ةةةةم ل ةةةةن الر    

 ةةةةةن ا  ةةةةةن الوةةةةةنس ا ةةةةةم دةةةةةد و ل يةةةةة  علةةةةةيكم ولسةةةةة  بخيةةةةةر م فةةةةةإن ضةةةةةعض  ف واةةةةةو م و ن احسةةةةةو  »

فةةةةلعيوو م، الصةةةةد  اان ةةةةة والكةةةةذب خين ةةةةة، النةةةةعي  فةةةةيكم ال ةةةةو  عوةةةةد  ح ةةةةى ار ةةةة  عليةةةةم ح ةةةةم 

 ن لةةةةةن  اهلل، وال ةةةةةو  فةةةةةيكم النةةةةةعي  عوةةةةةد  ح ةةةةةى  خةةةةةذ اوةةةةةم الحةةةةةف  ن لةةةةةن  اهلل، ال  ةةةةةدع دةةةةةوم 

، وال ا ةةةةةرة الضنح ةةةةةة فةةةةةم دةةةةةوم  ال عم  ةةةةةم الةةةةةوال ، بنلةةةةةذل  اهلل  ال ضةةةةةرب م اهلل الج ةةةةةند فةةةةةم سةةةةةوي  

ا يعةةةةةةو م اةةةةةةن ا عةةةةةة  اهلل ورسةةةةةةولم فةةةةةةإما عصةةةةةةي  اهلل ورسةةةةةةولم فةةةةةةال  نعةةةةةةة لةةةةةةم علةةةةةةيكم دواةةةةةةوا  لةةةةةةى 

   .(22)« ال كم  رحمكم اهلل

و ةةةةل م األسةةةةنس ال نلةةةةثل ليح ةةةةف بةةةةم اعسةةةةالم سةةةةو ن   ويةةةةرا ، و ةةةةو ال ةةةةور ، ال ةةةةم   عةةةةدد اجنال  ةةةةن    

ودواألر ةةةةةنل ل  طةةةةةم اسةةةةةنحنة واسةةةةةعة خةةةةةنر   طةةةةةن  ال  ةةةةةر ع، ول  ةةةةةم  لةةةةةراأل  ا عةةةةةددة بةةةةةدر نة 

ا ضنو ةةةةةة و وةةةةةوع  سةةةةة وعر األا ةةةةةة ب ةةةةةك  دديةةةةةف  راعةةةةةم ال خصصةةةةةنة، واةةةةةن  ةةةةةنلع السةةةةةيرة الووو ةةةةةة 

م  فةةةةةم ع ةةةةد الخالفةةةةةة الرالةةةةدة ادر  بسةةةةةوي  االسةةةة  را   ةةةةةذه المجةةةةنالة الواسةةةةةعة وال ةةةةنر   اعسةةةةالا

و ةةةةةذه الةةةةةدواألر الم ووعةةةةةة، وادر  دوةةةةة  ملةةةةةس  ةةةةةم  ةةةةةو راسةةةةة  وا ةةةةةين و جةةةةةذر فةةةةةم ال ربةةةةةة اعسةةةةةالاية 

  ذا األ   العظيم.

                                                           

 (.11/332اصو  عود الرزا  )  (22)
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و وةةةةةن  اسةةةةةس اخةةةةةر   ولةةةةة  ال ةةةةةر عة   ر ر ةةةةةن بمةةةةةواد دن و يةةةةةة لةةةةةرعية اخالديةةةةةة،  و ةةةةةوب رعن ةةةةةة    

 حةةةةةدد  نن، و وظةةةةةيم العالدةةةةةة بةةةةةين الحةةةةةن م والمحكةةةةةوم علةةةةةى اسةةةةةنس ال كناةةةةة  الةةةةةذ ح ةةةةةو  اع سةةةةة

 .(23)ح و  وا ونة    او من بددة بنل ة، وغير ملس

 ةةةةةل م ا سسةةةةةة ا ةةةةة  الحةةةةة   والع ةةةةةد فاا ةةةةةن عةةةةةن لةةةةةك  الدولةةةةةة و يكل ةةةةةن الةةةةةذ   ةةةةةوظم ا سسةةةةةن  نل    

وسنسةةةةةةةة  ن  علةةةةةةةةى راس الدولةةةةةةةةة، و ةةةةةةةةم اكو ةةةةةةةةة اةةةةةةةةن  وةةةةةةةةنر األاةةةةةةةةة و ةةةةةةةةضو  ن وعلمنأل ةةةةةةةةن وااراأل ةةةةةةةةن

ة لل اةةةةةنن والمكةةةةةنن، ووفةةةةةف دةةةةةوا ين  حةةةةةدد واصةةةةةلحي ن، امةةةةةن  خ ةةةةةنر م األاةةةةةة عوةةةةةر اآلليةةةةةة المونسةةةةةو

بددةةةةةة ورلةةةةةد  ةةةةةضنة  ةةةةة ال  األعنةةةةةن  و ةةةةةالحين  م،  ةةةةةذه الم سسةةةةةة العظمةةةةةى   عةةةةةدد في ةةةةةن الةةةةةر   

ل و ةةةةى األا ةةةةةة واحةةةةدة ال    نمف ةةةةةن ااةةةةةوا  واألفكةةةةنر والم ةةةةةنر ع واآلرا  و و ةةةةى  ةةةةةم ا سسةةةةة واحةةةةةدة، 

فةةةةةةةةم ال وليةةةةةةةةة والعةةةةةةةة ل  - ينبةةةةةةةةة عةةةةةةةةن األاةةةةةةةةة  - ةةةةةةةةوا  و  اعةةةةةةةةنة األحةةةةةةةة اب،  مةةةةةةةةنرس سةةةةةةةةلطن  ن األ

 والمحنسوة والمرادوة وال ور  وغير ملس.

واو ةةةةن  وو ةةةةف ا سسةةةة نن  وير ةةةةنن، األولةةةةى  ا سسةةةةة المج  ةةةةد ن )السةةةةلطة ال  ةةةةر عية( ال ةةةةم   ةةةةوم    

 م ن لل طويةةةةةةةف، و ةةةةةةةم بنال   ةةةةةةةند فةةةةةةةم اسةةةةةةة ووني األحكةةةةةةةنم اةةةةةةةن الك ةةةةةةةنب والسةةةةةةةو ة و ةةةةةةةينغ  ن و  ةةةةةةةد

اسةةةةة  لة  مةةةةةنم االسةةةةة  الل عةةةةةن اعاةةةةةنم و  ةةةةةنز حكوا ةةةةةم، وال ن يةةةةةة  ا سسةةةةةة الخالفةةةةةة، ال ةةةةةم   ةةةةةم  

                                                           

 را ع   نب  )الوظر ة العناة لوظنم الحكم فم عسالم( و  نب )األحكنم ال رعية للووازل السينسية( للم ل  (23)
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الخليضةةةةةةة واعنو يةةةةةةم، واو ةةةةةةن  وو ةةةةةةف الحكواةةةةةةة ال وضيذ ةةةةةةة وعلةةةةةةى راسةةةةةة ن الةةةةةةوز ر األول وز ةةةةةةر ال ضةةةةةةو ت 

 الذ   راس وزرا   وضيذ ين   عددون و  ووعون بحسر حن ة األاة.

ضةةةةةةةةة او رألةةةةةةةةيس الدولةةةةةةةةة سةةةةةةةةنألر الم سسةةةةةةةةنة، ال نةةةةةةةةن  والحسةةةةةةةةوة وبيةةةةةةةة  المةةةةةةةةنل و حةةةةةةةة  الخلي   

 والجيي والحكواة والوالة على األاصنر وغير ملس ان الم سسنة واأل   ة.

ودخةةةةةةول ال نةةةةةةن   حةةةةةة  سةةةةةةلطنن الخليضةةةةةةة ال  موةةةةةةع اةةةةةةن اسةةةةةة  الل ال نةةةةةةن ، ملةةةةةةس االسةةةةةة  الل    

  ةةةةد فعليةةةةم ان  طةةةةنلع   ةةةةر الةةةةذ  وضةةةةع  لةةةةم فةةةةم ال ةةةةر عة احكةةةةنم  نةةةةموم و نةةةةوطم، واةةةةن لةةةةن  الم

 الض م السينسم  والسينسة ال رعية.

وبمةةةةةن دةةةةةداونه   وةةةةةين ان  ال ةةةةةروي ال ةةةةةم الةةةةة ر  ن الةةةةةد  ور حةةةةةال   ل يةةةةةنم دولةةةةةة  سةةةةةالاية ا ح  ةةةةةة    

ب منا ةةةةةةن، وملةةةةةةس بنع وةةةةةةنر ان  الدولةةةةةةة اعسةةةةةةالاية  ما دناةةةةةة  علةةةةةةى  لةةةةةةس ال ةةةةةةروي  ن ةةةةةة  اسةةةةةة  وية 

ة، و و ةةةةن فةةةةم حةةةة   اةةةةن الةةةةدخول فةةةةم الم وندنةةةةة ال ةةةةم  وافةةةةف  مناةةةةن  عةةةةن ار ةةةةدا  حل ةةةةة الدولةةةةة الحد  ةةةة

الةةةةةد  ور حةةةةةال   علةةةةةى و ود ةةةةةن فةةةةةم حةةةةةنل اع ةةةةةرار علةةةةةى  لوةةةةةنس الدولةةةةةة اعسةةةةةالاية لوةةةةةوس الدولةةةةةة 

 الحد  ة او الد م را ية.

  وةةةةةةدو وادعيةةةةةةة، ولكو ةةةةةةن ليسةةةةةة  افةةةةةةرزة  لةةةةةةكنلينة لكووةةةةةةن ال زلوةةةةةةن اعةةةةةةم فةةةةةةم اسةةةةةة طرادا م ال ةةةةةةم   

 .. اللعولمة ب  ل ن وو ل  ن ،    ن اس عصية على الح
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 عنألف العولمة

  وم فةةةةةم اةةةةة   ةةةةةذه علةةةةةى فةةةةةر  ان  الدولةةةةةة اعسةةةةةالاية اسةةةةة جمع  لةةةةةرو  ن لل يةةةةةنم، فكيةةةةة  سةةةةة   

؟  ةةةةذا  ةةةةو السةةةة ال الةةةةذ  اسةةةة ر الةةةةد  ور حةةةةال   فةةةةم اع نبةةةةة عليةةةةم، فةةةةم سةةةةين  العولمةةةةة الطنغيةةةةة

ال  وةةةةةدو اعةةةةةةم ان  االسةةةةة حنلة ا صةةةةةةورة علةةةةةى الصةةةةةةورة ال ةةةةةم  وصةةةةةةر  علي ةةةةةن الدراسةةةةةةة، فضةةةةةم الودا ةةةةةةة 

 فعنلموةةةةةن لةةةةةيس اكةةةةةون اةةةةةن دول فحسةةةةةر، بةةةةة   ةةةةةو  سةةةةة عر  الوادةةةةةع الو ةةةةةر   فةةةةةم اةةةةة   العولمةةةةةة  

ة بةةةةين  لةةةةس الةةةةدول ...  ةةةةذا الوظةةةةنم الةةةةدولم  الم لةةةة  ا نةةةةن اكةةةةنن لةةةةيس فيةةةةم اسةةةةنفنة غيةةةةر سينسةةةةي

اةةةةن دول  حكمةةةةم علةةةةى  حةةةةو ا  ا ةةةةد عالدةةةةة دةةةةوة حد  ةةةةة  سةةةةوين  بن ةةةة   عةةةةرب بنسةةةةم العولمةةةةة ...  ةةةةم 

اد صةةةةند ة بصةةةةورة ا م ةةةةة، و ةةةةم  ةةةةذلس سينسةةةةية و  نفيةةةةة بصةةةةورة   يضةةةةة وا  ولةةةةة، و مةةةةة فةةةةم ال ةةةةك  

 -لةةةةد  ن  كولو يةةةةن اال صةةةةنالة ال و ةةةةة و  -الحةةةةد ث للعولمةةةةة عالدةةةةة  دليةةةةة اسنسةةةةية غيةةةةر اسةةةةوودة 

بةةةةين المحلةةةةم والعةةةةنلمم، حيةةةةث  صةةةةو  للحةةةةوادث المحليةةةةة اعةةةةنن اعولمةةةةة بصةةةةورة ا  ا ةةةةدة و ل نأليةةةةةل 

ان  المعةةةةةةةةةةن م والحةةةةةةةةةةوادث العنلميةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةنبس فةةةةةةةةةةم الحيةةةةةةةةةةنة  -بنلم نبةةةةةةةةةة   -و ةةةةةةةةةةذا اةةةةةةةةةةن  عوةةةةةةةةةةم 

 .(22)المحلية 

                                                           

ث المر   العربم لألبحن –ة عمرو ع منن  –واأل  حال   –اعسالم والسينسة والز  الحدا ة األخالدم  –الدولة المس حيلة     (22)
 221 ةةةةةةةةةةةةةة  –ودراسة السينسنة 



 

45 
 

 د. عطية عدالن                                                                     كتاب الدولة المستحيلة لوائل حالق

بسةةةةةرعة دوران األر   واةةةةن  بعةةةةةد وبعةةةةد ان  ةةةةور  وا ةةةةةر اةةةةن الصةةةةةراع بةةةةين العولمةةةةة ال ةةةةةم   مةةةةدد    

اعمند ةةةةنل   ةةةةرر  الحد  ةةةةة ال ةةةةم    ةةةةوث بةةةةنألر  الضةةةةوارة و نةةةةرب  ةةةةذور ن فةةةةم اليةةةةوم، وبةةةةين الدولةةةةة

 ال  ال ةةةةةةةةةة اح مةةةةةةةةةنالة او جيةةةةةةةةةة، اال  صةةةةةةةةةنر الكناةةةةةةةةة  للعولمةةةةةةةةةة، او  - ما   -ال  و ةةةةةةةةةى لوةةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةةم   

اال  صةةةةنر الكناةةةة  للدولةةةةة، او عالدةةةةة  دليةةةةة ار وةةةةة واسةةةة مرة اةةةةن االح كةةةةن  وال عةةةةنون بيو مةةةةن، وال 

 وةةةةةةدو ا  ةةةةةةن  اةةةةةةن اال  صةةةةةةنر ن امكةةةةةةن الحةةةةةةدوث فةةةةةةم المسةةةةةة  و  ال ر ةةةةةةرل اةةةةةةن   ر وةةةةةةن اةةةةةةع االح مةةةةةةنل 

  الح ي ةةةةةةة الضعليةةةةةةة علةةةةةةى األر  ... واةةةةةةن   عمةةةةةةم  ةةةةةةو ا  ةةةةةةم  ما  ةةةةةةنن الحكةةةةةةم ال نلةةةةةةث الةةةةةةذ   م ةةةةةة

اعسةةةةالام  ال   وافةةةةف اةةةةع الدولةةةةة الحد  ةةةةة فإ  ةةةةم سةةةةيكون بةةةةنألحر  ادةةةة   واف ةةةةن  اةةةةع ال ةةةةك  الحنضةةةةر 

 .(22)للعولمة بنع ونر ن ال ك  الوحيد للحكم 

اةةةةن اوضةةةةع الدراسةةةةة   ةةةم   ةةةةر و وةةةةة واسةةةةعة وعنليةةةةة  ل ةةةةم بظةةةةالل االسةةةة حنلة علةةةةى اسةةةةنحة اوسةةةةع    

اةةةةةن داوةةةةةن دةةةةةد اف رضةةةةةون ديةةةةةنم حكةةةةةم  سةةةةةالام ل فالبةةةةةد  ان  ض ةةةةةر  ا نةةةةةن  ان  ملةةةةةس الحكةةةةةم سيخنةةةةةع  

لل حةةةةةةةةد نة ال ةةةةةةةةم  طرح ةةةةةةةةن العةةةةةةةةنلم المعةةةةةةةةولم  الطويعةةةةةةةةة العسةةةةةةةةكر ة للةةةةةةةةدول اعاورا ور ةةةةةةةةة ال و ةةةةةةةةة، 

يسةةةةةة   ةةةةةةةذه وال  ةةةةةةوالة ال  نفيةةةةةةة الخنر يةةةةةةة، والسةةةةةةةو  العنلميةةةةةةة الراسةةةةةةمنلية الليوراليةةةةةةةة ال نأللةةةةةةة، ول

ال حةةةةد نة اسةةةة  لة بعنةةةة ن عةةةةن بعةةةةت ... ف   مةةةةة عسةةةةكر ة علةةةةى غةةةةرار العةةةةرا  واف ن سةةةة نن  ظةةةة  

 وا ةةةةم ا   لةةةةك  اةةةةن الحكةةةةم اعسةةةةالام  ... سةةةةيل م  -ولةةةةو لةةةةم  كةةةةن ولةةةةيكن   -داألمةةةةنص اح مةةةةنال  
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الحكةةةةةةم اعسةةةةةةالام  بةةةةةةلن  كةةةةةةون اودةةةةةة  اةةةةةةن الضوةةةةةةون االداأليةةةةةةة والمرأليةةةةةةة، واةةةةةةن الصةةةةةةور الجوسةةةةةةية 

ر ةةةةةن  و وسةةةةةية الجسةةةةةد، واةةةةةن اععال ةةةةةنة الم العوةةةةةة بنلمسةةةةة  لس بةةةةةال وعةةةةةم اوةةةةةم، ... المسةةةةة  لة  جن

 لةةةةة  .. وعلةةةةةى الحكةةةةةم اعسةةةةةالام  ان  رضةةةةةى بسةةةةةو  عنلميةةةةةة ادعواةةةةةة اةةةةةن دول راسةةةةةمنلية وليوراليةةةةةة 

ع يةةةةةةدة دو ةةةةةةة، اسةةةةةةوا    ةةةةةةيمن علي ةةةةةةن ال ةةةةةةر نة فةةةةةةم سةةةةةةعي ن الةةةةةةداألم غيةةةةةةر األخالدةةةةةةم  ورا  الةةةةةةرب  

 ...(22). 

ةةةةم ولةةةةو بطر ةةةةف غيةةةةر اونلةةةةر فةةةةإن  األ   ان ةةةةة    نةةةةم ان  خنلضةةةةم، أل وةةةةن  واف ةةةةم ف ةةةة  واةةةةن دام دةةةةد عم 

فةةةةةم اسةةةةة حنلة ان   ةةةةةوم الدولةةةةةة اعسةةةةةالاية فةةةةةم  ةةةةةورة الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة، اا ةةةةةن اسةةةةة حنلة ديةةةةةنم دولةةةةةة 

ل بةةةةرغم وادعيةةةةة اةةةةن احةةةةد واف ةةةةم عليةةةةم  سةةةةالاية وحكةةةةم  سةةةةالام  اةةةةن األسةةةةنس، ف ةةةةذا اةةةةن ال  مكةةةةن ان 

 ن  حد نة.عر  ا

لةةةةن   ةةةةوم فةةةةم فةةةةرا ، وال فةةةةم اسةةةةنحنة املةةةةو ة ب يةةةةر ال  نفةةةةة  ن  الدولةةةةة اعسةةةةالاية عوةةةةدان   ةةةةوم    

اعسةةةةالاية الو يةةةةة، ولةةةةن  ةةةةل م وحةةةةد ن، و  مةةةةن سةةةة  و  فةةةةم سةةةةين    ييةةةةر   لةةةةنا ، فنلوعةةةةث اعسةةةةالام  

لةةةةةةن    صةةةةةةر علةةةةةةى الدولةةةةةةة، و  مةةةةةةن  ةةةةةةو بعةةةةةةث حنةةةةةةنر    ناةةةةةة  ولةةةةةةنا ، و ةةةةةةم فةةةةةةم ملةةةةةةس  نلدولةةةةةةة 

د  ةةةةةة، فلةةةةةو ان  احةةةةةدا  امةةةةةن عةةةةةنن فةةةةةم العصةةةةةور الوسةةةةةطى حةةةةةنول ان   خيةةةةة  دولةةةةةة اد يةةةةةة حد  ةةةةةة الح

مةةةةةةن  بوظةةةةةةنم الونبو ةةةةةةة، وسةةةةةة وا م  حةةةةةةد  ال حةةةةةةنل  بنسةةةةةة حنلة دينا ةةةةةةن لكو  ةةةةةةن س صةةةةةةطدم ح ل طةةةةةةع 
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المصةةةةةةلحم  او  كةةةةةةنر المصةةةةةةنل  بةةةةةةين السةةةةةةلطة ال اويةةةةةةة والسةةةةةةلطة الد ويةةةةةةة، ولةةةةةةو ا  ةةةةةةم  صةةةةةةور ن فيمةةةةةةن 

 من دطع بنس حنلة حدو  ن. حي  ب ن ان   يراة ل

 

 

 المخر  لد  حال 

الةةةةد  ور واألةةةةة  حةةةةةال   نةةةةةع الم ةةةةةروع االسةةةةةالام بمةةةةلز  غيةةةةةر دنبةةةةة  للحةةةةة   ال بنب كةةةةةنر ) خيةةةةة (    

    د ةةةةةةد   المةةةةةةدارة والسةةةةةةنح ة أل ال ةةةةةةمي يةا ظمةةةةةةة اخالديةةةةةةة دةةةةةةندرة علةةةةةةى الصةةةةةةمود ااةةةةةةنم اآللةةةةةةة 

عاكةةةةةةةةنن  دوةةةةةةةةنع م بنلم ةةةةةةةةروع ، و طةةةةةةةةرر فكةةةةةةةةرة   ال حةةةةةةةةنور   وال وةةةةةةةةنار اةةةةةةةةع ال ةةةةةةةةربيين لو ود ةةةةةةةةن

 .(27) األخالدم العنلمم ان خالل اب كنر اضرداة  س طيع المحنورون ان  ض مو ن!

و ةةةةةةر  حةةةةةةال  ا ةةةةةةم ال  اكن يةةةةةةة لم ةةةةةةنر ة اعسةةةةةةالايين فةةةةةةم العةةةةةةنلم اليةةةةةةوم  ال بةةةةةةلن  كةةةةةةون ل ةةةةةةم       

ال ةةةةةدرة علةةةةةى  ال خيةةةةة   واعفصةةةةةنر عةةةةةن الةةةةةكنل حكةةةةةم  د ةةةةةدة دون االا  ةةةةةنل والرضةةةةةو  لمعةةةةةن ير 

الدولةةةةةةة الحد  ةةةةةةة،  كةةةةةةون في ةةةةةةن الوطةةةةةةن  المر ةةةةةة   اخالديةةةةةةن ، و جووةةةةةةن  للصةةةةةةدام اةةةةةةع ال ةةةةةةو  العظمةةةةةةى 

لوا اةةةةةةع  ظةةةةةةراأل م ال ةةةةةةربيين، وان   واةةةةةةوا ب طةةةةةةو ر اضةةةةةةرداة  مكةةةةةةن ل ةةةةةة ال  الوظةةةةةةرا  فالبةةةةةةد ان   ضةةةةةةنع
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المحةةةةنور ن ان  ض مو ةةةةن، اضةةةةرداة   ةةةة م ضةةةةمن اةةةةن   ةةةة م بمض ةةةةوم الح ةةةةو ، فةةةةم سةةةةين  ضةةةةرورة بوةةةةن  

 .(28)  وو عنة للوظنم األخالدم  ونسر    اج مع

احةةةةةد لد ةةةةةم حةةةةةس  ولةةةةةو ول ةةةةةد ام لوةةةةةم  ةةةةةذا ال ودةةةةة  المضةةةةةن م  الةةةةةذ  ال بةةةةةد  ان   ةةةةةعر بةةةةةم ا      

 ةةةة   ةةةةذا السةةةةي  الجةةةةنرب اةةةةن الم ةةةةدانة  ةةةةل م الطةةةةرب اآلخةةةةر اةةةةن   د  ع ةةةةبة  غلةةةةي  بليةةةةد دليةةةة  ال ةةةةل ر، ا  

 المعندلة او سرا  بن  ن   لى  ذا الحد  ؟!!

!   ةةةةس بعةةةةد ان  ةةةةورة لوةةةةن العةةةةنلم فةةةةم اةةةة   العولمةةةةة المو لعةةةةة لكةةةة  حةةةةم ، ا    حةةةةنور وا    ضةةةةن م   

ةةةةلسةةةةنح ة لكةةةة  لةةةةم ،  ر ةةةةد اةةةةن الح  و حةةةة   نحو ةةةةة الدولةةةةة الحد  ةةةةة ا   ان   ةةةةدم  د ةةةةة للةةةةذألر، م 

و لةةةةةور بيد ةةةةةم احيي ةةةةةن الوسةةةةةر السةةةةةنب  فةةةةةم ا يةةةةةر الةةةةة ه االف ةةةةةراس، و رسةةةةة  دولةةةةةة فةةةةةم ال ةةةةةوا  لألسةةةةةد، 

 نلطويةةةةر الةةةةذ  و ةةةة  للمةةةةر ت الةةةةدا  العنةةةةنل، وبعةةةةد  ةةةةوالة و ةةةةوالة فةةةةم المعناةةةة     وةةةةن   ةةةةس

 ورد نة المس  ضينة، اعطنه دوا  للسعنل !!

 ن  ال لةةةةة ال الةةةةةذ   ةةةةةن ة بةةةةةم الدولةةةةةة الحد  ةةةةةة،  ةةةةةو ما ةةةةةم الةةةةةذ  سةةةةةيل م بةةةةةم الوظةةةةةنم اعسةةةةةالام     

السةةةةةةةةو ة المنضةةةةةةةةية، و ن  الحنةةةةةةةةنرة ال ربيةةةةةةةةة دةةةةةةةةد  نوالحكةةةةةةةةم اعسةةةةةةةةالام  والدولةةةةةةةةة اعسةةةةةةةةالايةل و    ةةةةةةةة

بكرسةةةةةم  الحكةةةةةم، واةةةةةن  ةةةةةدر  ا  ةةةةةم  لةةةةةنخ ، و مسةةةةةك ن بنل يةةةةةندة   مسةةةةةس رألةةةةةيس الج األةةةةةر الم عةةةةةد

لضةةةةةم غيةةةةةره لةةةةةن  ام ابةةةةةى، وال ةةةةةن ون الةةةةةذ   حكةةةةةم األاةةةةةم ال  حةةةةةنبم وال  جناةةةةة  وال  لةةةةةى م ةةةةةنبل ليخ
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 د. عطية عدالن                                                                     كتاب الدولة المستحيلة لوائل حالق

. واعسةةةالم دةةةندم ب ةةةر ع م و  نف ةةةم دةةةد ول ةةةى  ظلةةةم، فةةةدور الحنةةةنرة ال ربيةةةة بمةةةن في ةةةن الدولةةةة المد يةةةة

 وبي  م ودول م.

 ،،(واهلل غنلر على ااره ولكن  ا  ر الونس ال  علمون)
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