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املًدص-:
قاٍ تعاىل ((ٚنإ بني ذيو قٛاَاً)) ايفسقإ.25/
ٜتُشٛز ايبشح س ٍٛبٝإ َاٖ ١ٝاالعتداٍ َٔ
سٝح االضتكاَٚ ١االضتٛاٚ ٤ايتصنٚ ١ٝايتٛضط
بني سايتني فاٚش ٠اؿد املطًٛب ٚايكصٛز
نُا ٜعين االقتصاد ٚايتٛضط يف األَٛز ٜٚعد
االعتداٍ َٔ املٛاضٝع املُٗ ١اييت ْايت اٖتُاّ
ايػسا٥ع ايطُاٚ ١ٜٚايعً ّٛاإلْطاْ١ٝ
ٚاالٜدٜٛيٛدٝات ايطٝاض ١ٝاملدتًف ١يبٝإ َاٖٝت٘
ٚنٝف ١ٝؼكٝك٘ يف اجملتُعات ايبػسَٔٚ ١ٜ
شا ١ٜٚكتًف ١ادتُاع ١ٝضٝاضٚ ١ٝاقتصاد.١ٜ
فبتشكٝل االعتداٍ تطتطٝع اجملتُعات
ايٛص ٍٛاىل تُٓ ١ٝادتُاع ١ٝعاي ١ٝغايباً َا
تكٛدٖا اىل دٚي ١ايسفاٖ.١ٝ
نُا ٚأند ايبشح عًَ ٢اٖ١ٝ
االعتداٍ عال ً٠ٚعً ٢املتػرلات ايتُهٚ ١ٝٓٝاملاْع١
يتشكٝل االعتداٍ.

فبايسغِ َٔ ٚدٛد َعٛقات يالعتداٍ اال
اْ٘ ٖٓايو َكَٛات ميهٔ تطبٝكٗا يػسض إشاي١
ا ٚتكً ٌٝاملعٛقات املاْع ١اييت ؼ ٍٛد ٕٚايٛصٍٛ
اىل االعتداٍ ا ٚعً ٢األقٌ ايتدفٝف َٔ اثازٖا
عدل تٛافس بعض املُهٓات ا ٚتفع ٌٝايبعض االخس
ناالعتداٍ يف االعتكاد ٚايعبادات ٚايػعا٥س
عال ً٠ٚعً ٢ذيو فإ االعتداٍ ٜعد َٔ َستهصات
ايدٚي ٖٛٚ ١عص ٚق ٠ٛاملطًُني ٚفٜ ٘ٝد ّٚضًطإ
اإلضالّ.
فاالعتداٍ ذَ ٚفٗ ّٛذ ٚازتهاش يػٟٛ
دس ٣عً ١ٝاالضتعُاٍ يٛزٚد ٙيف ايكسإ ايهسِٜ
مبعاْ ٞكتًفٚ ١يٝظ فسد اصطالح َتدا.ٍٚ
ٚال ْعين باالعتداٍ ايعكالْ١ٝ
اإلضالَ ١ٝاييت ػُع بني ايعكٌ ٚايفعٌ ٚال ٖٛ
االميإ االضالَ ٞاير ٟهُع باألميإ بعامل
ايػٝب ٚعامل ايػٗاد ٠بٌ هُع االعتداٍ نٌ
ذيو عال ً٠ٚعً ٢اؾُع بني فك٘ االسهاّ ٚفك٘
ايٛاقع بٛضط ١ٝددي ١ٝاهل ٘ٝبكس١ٜٓ
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 االْباز١ٍ ؾاَعٚ االٞيٚعدد خاص باملؤمتس ايد
Abstract:
This study is about the nature of
moderation because of its importance in
social studies in general and humanities
studies in particular. Moderation is one
of the important subjects that attracted
the attention of Heavenly legislatures
and different political ideologies that
tried to explain its nature and apply it in
human society from different social,
political, and economic angles. Through
moderation societies can achieve high
development which can largely lead to
the state of leisure. Due to this
importance this study concentrates on
the enabling variants to achieve
moderation and those resistant ones. In
our Islamic societies moderation in
dogma, worships, and rituals is the main
foundation of the state as it boost the
dignity and power of Muslims and
preserve the might of the Islam and lay
the path for the progress of the
individual and society.
In spite of the importance of this concept
in many fields its nature is still
ambiguous because of its overlapping
with other concepts which creates
ambivalence
in
determining
fundamentals and obstacles. This also
cast shadow on the applications of this
concept were obstacles counter it. This
study, therefore, hypothesizes that
moderation cannot exist properly in the
presence of many obstacles and buffers.
Basing on this hypothesis the
significance of this study lies in that it
provides the reader with deep knowledge
about the enabling fundamentals that
Islam as religion provides as far as
moderation and its method are
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١ٝضطٛايٚ ١َضطاً) فباالضتكاٚ ١َدعًٓانِ اٚ(
٘اتٝ سل سك٘ سطب َكتطٟ نٌ ذ٤إعطاٚ
ًٛعدّ ايػٚ ١َٝ اإلضال١عٜ يف ايػس٤فل َا داٚٚ
.ٍايعدٚ  اؾُع بني اؿل٢ٓمبع
ع٥ذنسْا إ ايػساٚ نُا ضبلٚ
 َبدأ٢ًعاً اندت عٝإ مجٜاألدٚ ١ٜٚايطُا
َٞع اإلضالٜاالعتداٍ اال اْ٘ لد إ ايتػس
دٜ ايتذد٢ًت٘ عًٝقابٚ ٍتطِ باالعتداٜ َ٘اسهاٚ
اؿاداتٚ ات ايعصسٝ َع َكتطٞايتُاغٚ
.٠ٌ املطتذد٥املطاٚ
ٌني ال بَٝٔ اإلضالٜ املفهس٣سٜ نُا
َاعٛني اْفطِٗ َجٌ تٝٔ ايػسبٜ املفهس٢ست
ٞسٗا هلٛضٚٚ ِٝ ايتعايٙ ٖر١يد (إ بطاطْٛاز
 يف١ ايفعاي٠ٛل َٔ اظٗاز ايكٝد٘ ايتشكٚ ٢ًع
٣سٜ  اىل اإلضالّ نُا٠ٛيف ْػاط ايدعٚ ٜٔايد
٢تُاغٜ ّني (إ اإلضالٕٝ ايػسبْٛ ايكا٤اسد عًُا
ٕع اٝطتطٜ ٛٗ ف٠ات اؿادات ايعاٖسَٝع َكتط
٢بكٜٚ ٍٕٚ خالٍ ايكس٤تطاٜ ٕٕ اٚز دٛتطٜ
١ْٚاملسٚ ٠اٝ يف اؿ٠ٛ٘ َٔ قٜقتفعاً بهٌ َا يد
ًع ثباتا٥ ايعامل ازضخ ايػسا٢ اعطٟ ايرٛٗف
ٛٗ) ف١ٝزبٚع اال٥م نجرل َٔ ايػساٛعت٘ تفٜغسٚ
.زْتٜٛيـ دٚ ٣سٜ  نُا١ْٝ إْطا١ٝ عامل١عٜغس
٠٘ ايصالًٝ(ع٢ًقد ضاز ايٓيب قُد صٚ
ل ابعادٜ ْٗر االعتداٍ عٔ طس٢ًايطالّ) عٚ
ًِٗٝد عٝايتأنٚ اتٚايٓصٚ اتٛٗاملطًُني عٔ ايػ
 فاالعتداٍ ميٗد،طٜايتفسٚ بعدّ االفساط
ٖٛ ضطٛايتٚ اجملتُعٚ  تكدّ االفسادٌٛ مٝايطب
ٜٔ بعض املفهس٣سٜ ٖس اإلضالّ نُاٛد
حٝاالعتداٍ عٚ ١ني (اْ٘ َٔ ايبطاطٝايػسب
ٓفرٜٚ ً٘تكبٜ ٕاٚ ٔطَٛ ٟ اْطإ يف أٟ ألٟطسٜ
.)ىلٚ األ١ َٓر ايًشعٖٙسٛدٚ ٘سٚاىل ز
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،ايعسمٚ ٜٔايدٚ  نإ كتًفاً يف ايفهس٤اٛض
 يف ايفهسًٛعين ادتٓاب َعاٖس ايػٜ نُا
١ٜل ْعسُٝعين تعٜ ٖراٚ ١املُازضٚ ىًٛايطٚ
لٝ َٔ خالٍ ؼكٞاضٝاالعتداٍ يف ايبعد ايط
١ٝعٜاشٕ بني ايطًطات ايجالخ (ايتػسٛايت
٘اتًٝ) نُا إٔ َٔ ػ١ٝ٥ايكطاٚ ١ٜرٝايتٓفٚ
ّادبات بني اؿهاٛايٚ مٛاشٕ يف اؿكٛايت
ِٗات٦ايعدٍ بني االفساد مبدتًف فٚ َنيٛاحملهٚ
ًازاَٝعٚ ١ُٝٝ ق١ٜ فهس١ٝ َسدعٖٛ ٍفاالعتدا
د االْطبٜ٘ يف ؼدٝتعني االستهاّ ايٜ ًسانُا
عين نريو االعتداٍ يفٜٚ ،ًفهساٚ ًالٛاالصًح قٚ
عينٜ قت الٛيف ْفظ ايٚ املٓاٖرٚ زاتٛايتص
ٞقف اخالقَٛ ٖٛ ٌٕ بٚ ايتٗاٚب اٝايتط
 ايبعض٣سٜ االعتداٍ نُاٚ ، ثابتٞنًٛضٚ
ٌ اىل ايتعك٠ٛ ايدع٢ٓ يًتطسف مبعٞعٛٓايطد اي
٤ٛيف ضٚ ًُٞ ايطٞاضٝايذلادع اىل ايعٌُ ايطٚ
افسٖاٛادب تٛط ايٚ َٔ ايػس١ًذيو ٖٓايو مج
ذلادعٜ بايعهظ َٔ ذيوٚ ٍل االعتداٝيتشك
فٖٛرا َا ضٚ طٚاالعتداٍ اذا اْعدَت تًو ايػس
.ْطتعسض٘ يف ٖرا ايبشح

- : ايبشح١ٝاغهاي
ٟٖسٛ ايبشح يف طسح ضؤاٍ د١ٝتهُٔ اغهاي
ط ؼكك٘؟ٚ غسٖٞ َاٚ  االعتداٍ؟ٖٛ  َاَٙفاد
ل ايعٌُ ب٘؟ٝابح تعٛدد نٌٖٛ تٚ

-:  ايبشح١ٝفسض
٢ًف عٛقٛايٚ ٍ االعتدا١ٖٝد َاٜبعد ؼد
افسٛ ؼكك٘ يف ظٌ ت١ْٝ تصداد إَها،٘فٜتعس
ٖرا َاٚ ذلادع بايعهظ َٔ ذيوٜٚ ١ٓٝط َعٚغس
.٘ َٔ خالٍ ايبشحٍٝ ايٛصٍٛ ايٚف ماٛض
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concerned. The rules of Islam are
characterized by moderation and its
intentional theory is capable of dealing
with any obstacle obtruding in the
application of moderation.
The study uses the inductive method in
the analysis of ideas and texts to trace
the nature of moderation. The study also
uses the historical and behavioural
approaches because of their cognitive
necessity. This study, therefore, is part of
the theoretical studies in the social
sciences. The study found that
moderation secures political, security,
economic, and social stability and
enhances societal development. In
return, moderation is affected by many
factors, including extremism, excess,
corruption,
institutional
weakness,
regress of education, spread of
joblessness, migration, and the rise of
terrorist gangs. The study also found that
moderation is one of the bases of Islam.
The study recommends that moderation
is not the responsibility of the state alone
but a common and co-responsibility
carried by all members of the
community. The findings of this study
can be benefited from in initiating
further research in this topic and it is
possible that the educational institution
can incorporate moderation in their study
curriculum.

:١ٝايهًُات املفتاس
، ١ٝٓٝ ايتُه،  املتػرلات، ٍ( االعتدا
.) ١املاْع
Key Words: Religious Moderation,
Variables, Resistance, Enabling

-:١ََكد
ٌ يف ن١ْاشٛ امل٢ًّ عٛكٜ ٟاالعتداٍ َٓٗر فهس
ْٕ٘ اخس بٌ اٚظ داْب دٝ يٖٛٚ ٠اٝز اؿَٛا
َع غرلْاٚ َٓٗر وهِ ايتعاٌَ بعدٍ َع اْفطٓا

عدد خاص باملؤمتس ايدٚي ٞاال ٍٚؾاَع ١االْباز
َٓٗر ايبشح- :
ضٝتبع ايباسح املٓٗر االضتكسا ٞ٥يف تتبع َاٖ١ٝ
االعتداٍ باإلضاف ١اىل املدخٌ ايتازى ٞنُا إ
ضًٛى املٓٗر ايتشً ًٞٝيف ٖرا ايبشح يػسض
اثبات ايفسض ١ٝاعال.ٙ

ايدزاضات ايطابك- :١
ٜٛدد ايعدٜد َٔ ايدزاضات ايطابك ١سٍٛ
االعتداٍ ،اال إ ايباسح مل ٜكف عٓد ٖرٙ
ايدزاضات ألُٖ ١ٝاالعتداٍ يف اجملتُعات
ايبػسٚ ١ٜضسٚز ٠ايٛص ٍٛاي.٘ٝ

ٖٝهً ١ٝايبشح- :
اْتعُت ايدزاض( ١االعتداٍ) :دزاض ١يف املتػرلات
ايتُهٚ ١ٝٓٝاملاْع ،١ثالثَ ١باسح فطال عٔ
َكدَ ٚ ١خامت ، ١دا ٤املبشح اال، ٍٚبعٓٛإ
َاٖ ٘ٝاالعتداٍ يف ايًػٚ ١االصطالح  ،اَا املبشح
ايجاْ ، ٞتٓا ٍٚاملتػرلات ايتُه ١ٝٓٝيالعتداٍ
:نُا زنص املبشح ايجايح عً ٢املتػرلات املاْع١
يالعتداٍ ٚ ،اْتٗت ايدزاض ١غامت ١قت١ٜٛ
عً ٢خالص ١ايبشح َع االضتٓتادات ٚ
ايتٛصٝات.

املبشح االٍٚ
َاٖ ١ٝاالعتداٍ يف ايًػٚ ١االصطالح
ٜعد َفٗ ّٛاالعتداٍ َٔ املفاٖ ِٝاملُٗ، ١يهْ٘ٛ
ٜستبط عٝا ٠االفساد ٚاؾُاعات ٚاجملتُعات
ازتباطا ٚثٝكا عً ٢ايصعد ناف٘ ،اْطالقا َٔ
ٖر ٙاألُٖ ١ٝتصدت ايعدٜد َٔ ايعً ّٛاإلْطاْ١ٝ
يًتٓعرل يف ٖرا املفٗ ّٛنعًِ ايطٝاض، ١
ٚاالقتصاد ٚايكاْٚ ٕٛاالدتُاع ٚايفًطف١

ٚاالختالف ،نُا ْعست ي٘ ٚعسفت٘ ايعدٜد َٔ
االػاٖات ايطٝاض ١ٝايفهس ١ٜقدميا ٚسدٜجا ،إ
َصطًح االعتداٍ  ،نُا ٜعسف يف َععِ املعاْٞ
اؾاَع( ، )1اعتداٍ اضِ َصدز اعتدٍ  ،اعتدٍ يف.
االعتداٍ ايسبٝع( - :ٞاؾػسافٝا) ايٛقت ايرٟ
ٜتطا ٣ٚف ٘ٝايًٚ ٌٝايٓٗاز يف مجٝع َٓاطل
االزض ٜٚه ٕٛذيو يف َ َٔ21ازع /اذاز ا ٟيف
ايسبٝع.
اَا االعتداٍ اـسٜف( :ٞاؾػسافٝا) فٗ ٛتطاٟٚ
ايًٚ ٌٝايٓٗاز يف اـسٜف ٜٚه ٕٛا ّٜٛ ٍٚيف فصٌ
اـسٜف ٚدا ٤اٜطا يفٜ ،أنٌ باعتداٍ تاّ :دٕٚ
افساط.
َٛٚقف ف ٘ٝاعتداٍ :ي ْ٘ٛٝال تطسف فٗٝا ٚاَسأ٠
سطٓ٘ االعتداٍ ٜعين سطٓ ١ايكٛاّ(.)2
ٜٚكاٍ اعدٍ ايػ : ٤ٞاقاَ٘ ٚضٛاٚ ٙدعً٘
َطتكُٝا ٚاعتدٍ ايػعس اتصٕ ٚاضتكاّ  ٚاعتدٍ
فالٕ يف دًطت٘  ،اضتكاّ فٗٝا  ٚاضتٚ ٣ٛاعتدٍ
االَس  ،صاز َعتدال ٚ ،عتدٍ  ٖٛٚ ،تٛضط بني
سايتني نِ ٚنٝف ا ٚتٓاضب َ ،اَ ٤عتدٍ
َتٛضط بني اؿساز ٚ ٠ايدلٚد ٚ ٠دطِ َعتدٍ
َتٛضط بني ايٓشافٚ ١ايبداْٚ ، ١دَ ٛعتدٍ اخل
باالعتداٍ َ ،جٌ اعتدٍ يف تفهرل ، ٙزأَ ٟعتدٍ
ٚضط ٞغرل َتطسف ٚ ،االعتداٍ عٓد تهبرل٠
االسساّ  ،االضتٛا ،٤يف ايٛقٛف اضتعدادًا يًدخٍٛ
يف ايصال.)3(٠
ٚمل ٜسد االعتداٍ ،بٗرا املصطًح يف املفاِٖٝ
يًػ ١ٜٛالْ٘ ٖ ٛاضِ َصدز عدٍ  ،فعسف ايعدٍ
ٚمل ٜعسف االعتداٍ يف اغًب َفاٖ ِٝايًػ١
ٚعسف مبا ٜكازْ٘ ناالضتكاَٚ ١ايتٛضط ،فكد
ٚزد يف يطإ ايعسب  ،إ ايعدٍ َا قاّ يف ايٓفٛع
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اْ٘ َطتكٚ ِٝضد اؾٛز عدٍ اؿانِ يف اؿهِ
ٜعدٍ عدال  ٖٛٚعادٍ َٔ ق ّٛعدٚ ٍٚعدٍ عً٘ٝ
يف ايكط ١ٝفٗ ٛعادٍ ٚ ،بطط ايٛي ٞعدي٘
َٚعديت٘ ٚ،يف ازلا ٤اهلل ضبشاْ٘ ايعدٍ  ٖٛٚايرٟ
ال مي ٌٝب٘ اهل ٣ٛفٝذٛز يف اؿهِ ٖ ٛيف االصٌ
َصدز ازلٚ ٞضع َٛضع ايعادٍ ٖ ٛابًؼ َٓ٘ .
ٚاٜطاً أغاز ايكاَٛع احملٝط ( )4بإٔ االعتداٍ (
يػ ١ايعدٍ ضد اؾٛز َٚا يف ايٓفظ أْ٘ َطتكِٝ
) (ٚعدٍ اؿهِ تعدٜالً أقاَ٘ ٚعدٍ فالْاً  ،شنا٠
ٚعدٍ املٝصإ زضٛاٚ )ٙاالعتداٍ ايتٛضط تٛضط
ساٍ بني سايني يف نِ ٚنٝف ٚ ،نٌ َا
تٓاضب فكد أعتدٍ ٚنٌ َا أقُت٘ عديت٘ ٚعديت٘
ٚايعد ِٖ ٍٚاـٝاز .
أَا املعذِ ايفًطف ، )5(ٞفكد أغاز ٚنُا ضبل
ٚذنسْا اىل نًُ ١ايعدٍ اييت أغتل َٓٗا اضِ
َصدز االعتداٍ  ،فك ٍٛيف أَس ٙعدالً اضتكاّ
ٚعدٍ يف سهُ٘  ،سهِ بايعدٍ ٚعدٍ ايػ، ٤ٞ
قٚ ،َ٘ٛعدٍ فالْاً بفالٕ  ،ض ٣ٛبُٗٓٝا  ،فايعادٍ
أذاً ٖ ٛاملطتك ِٝايرٜ ٟط ٟٛبني ايٓاع ٚوذلّ
سكٛقِٗ ٚ ،ال ىطع ا ٚمي ٌٝاىل ٖٛاٚ ، ٙال هٛز
يف سهُ٘ عً ٢اسد  ،فاذا نإ ايعادٍ تكٝاً يػ٤ٞ
دٍ عً ٢املجٌ ٚايٓعرل ٚاملطا ، ٟٚا ٚعً ٢ايتطابل
يًشل ايٛضع ٞا ٚاؿل ايطبٝع ، ٞفايعادٍ ٖٛ
اير َٔ ٟغاْ٘ إ ٜطا ٟٚبني االغٝا ٤غرل
املتطاٚ ، ١ٜٚوهِ عًْ ٢فط٘ مبا سهِ ب٘ عً٢
غرلٚ ٙهعٌ سهُ٘ فسداً َٔ ايعٛاطف ،
فايعادٍ خايٝاً َٔ ايػسض ٚايعٓف ٚاالْاْ. ١ٝ
ٚدطد ايكسإٓ ايهس ِٜيف آٜات٘ َعاَْ ٞكازب١
يالعتداٍ غايباً َا ديت عً ٢ايعدٍ ٚاالضتكاَ١
ٚايٛضط (ٚ ، )6ايتٛاشٕ نُا دا ٤يف سهِ نتاب٘
(( اذا سهُتِ بني ايٓاع إٔ ؼهُٛا بايعدٍ

))ايٓطا(( ، 58/ ٤أٖدْا ايصساط املطتك)) ِٝ
ايفاؼٚ (( ، 5 / ١نريو دعًٓاِٖ اَٚ ١ضطاً ،
يتهْٛٛا غٗدا ٤عً ٢ايٓاع ٜٚه ٕٛايسض ٍٛعًٝهِ
غٗٝداً)) ايبكس (( ،143/٠إٔ نٌ غ ٤ٞخًكٓاٙ
بكدز)) ايكُسَ (( ، 49/ا تس ٣يف خًل ايسمحٔ َٔ
تفاٚت ) املًو (( ، 3 /ال ايػُظ ٜٓبػ ٞهلا إ
تدزى ايكُس ٚال ايً ٌٝضابل ايٓٗاز ٚنٌ يف فًو
ٜطبشٜ )) ٕٛظ ٜٚ ، 40/سٜد اهلل عص ٚدٌ إ
ٜعهظ االضالّ ظاٖس ٠ايتٛاشٕ ايه ١ْٝٛفُٝٝصِٖ
بريو عٔ ضا٥س االَِ ،
فايػُظ ٚايكُس ٚايٓذٚ ّٛاجملُٛعات ايه١ْٝٛ
يف فطا ٤اهلل ايفطٝح إٔ نٌ َٓٗا ٜطبح يف َدازٙ
ٜٚ ،دٚز يف فًه٘  ،د ٕٚإ ٜصدّ غرل ٙأ ٚىسز
عٔ دا٥ست٘ ٚ ،خًل ايعالّ ٚايٓٛز ٚاؿساز٠
ٚايدلٚدٚ ٠املاٚ ٤ايٝابظ ٚ ،ايػاشات املدتًف، ١
نًٗا بكدز َٝٚصإ ٚسطاب ال ٜطػ ٢غَٗٓ ٤ٞا
عًَ ٢كابً٘ ٚال ىسز عٔ سد ٙاملكدز ي٘ ،
فٝداطب اهلل تعاىل أَت٘ مبٓٗر االعتداٍ
ٚايتٛاشٕ ايرٜ ٟطًِ َٔ االفساط ٚايتفسٜط اٚ
َٔ ايػًٚ ٛايتكصرل (.)7
اَا اصطالسا  ،فاالعتداٍ  ٖٛ ،االيتصاّ ايٓٗر ،
املٓٗر ايعدٍ االقٚ ّٛاؿل ايرٚ ٖٛ ٟضط بني
ايػً ٚ ٛايتٓطع ٚ ،بني ايتفسٜط ٚايتكصرل
فاالعتداٍ ٚاالضتكاَٚ ١ضط بني طسفني ُٖا
االفساط ٚايتفسٜط ٚاالعتداٍ ٖ ٛاالضتكاَ١
ٚايتصنٚ ١ٝايتٛضط ٚاـرل. )8( ١ٜ
أَا َٔ املعاْ ٞاملكازب ١يالعتداٍ فٜٗ ٛعين ايعدٍ
 ،اير ٖٛ ٟضسٚز ٠يكب ٍٛغٗاد ٠ايػاٖد  ،فُا مل
ٜهٔ عدالً فإٔ غٗادت٘ َسفٛضَ ١سدٚد ، ٠أَا
ايػاٖد ايعدٍ ٚاؿهِ ايعدٍ فٗ ٛبني ايٓاع
ناف ، ١فاالعتداٍ ٖ ٛتٛضط بني ايطسفٝني
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املتٓاشعني ا ٚاالطساف املتٓاشع ١د ٌَٝ ٕٚا ٚؼٝص
اىل اسدُٖا ا ٚاسدٖا  ،اَٛ ٚاشْ ١بني ٖرٙ
االطساف عٝح ٜعط ٢نٌ َٓٗا سك٘ دٕٚ
غظ ٚال دٛز عًٚ ٘ٝال قابا ٠ي٘ (.)9
ٜٚعين نريو االضتكاَ ، ١اضتكاَ ١املٓٗر ٚايبعد
عٔ املٚ ٌٝاالمساف فاملٓٗر املطتكٖٛ ، ِٝ
ايطسٜل ايط ٟٛايٛاقع ٚضط ايطسم اؾا٥س ٠عٔ
ايكصد اىل اؾٛاْب.
ٚاالضالّ ٚسدٜٓ ٙفسد بٗر ٙاملص(( ١ٜاالعتداٍ))
د ٕٚغرل َٔ ٙاالدٜإ ،اذ دا ٤ايتفطرل املأثٛز يف
ايتُج ٌٝيًُػطٛب عً ِٗٝبايٛٗٝد ٚ ،يًطايني
بايٓصاز(( ، ٣اٖدْا ايصساط املطتك ِٝصساط
اير ٜٔاْعُت عً ِٗٝغرل املػطٛب عًٚ ِٗٝال
ايطايني )) ايفاؼ ، )7,6( ١فايٛٗٝد أضسفٛا يف
ايتشسٚ ِٜايٓصاز ٣اضسفٛا يف ايتشًٚ ٌٝاملطًُني
اعتديٛا بني ايدٜاْتني.
نُا إ االعتداٍ ميجٌ االَإ  ،سٝح ٜعد
االعتداٍ ضسٚز َٔ ٠ضسٚزات االضتكساز االَٔ
ٚاالَإ يف ا ٟفتُع  ،فإ ايعٌُ عً ٢تسضٝخ
ٖرا املفٗٚ ّٛادب انٝد َٔ خالٍ ْػس ٙضُٔ
َٓاٖر ايتعًٚ ِٝعدل ٚضا ٌ٥االعالّ ٚ ،تفع ٌٝدٚز
املؤضطات ٚاهل٦ٝات يف دعُ٘ ٚتٛطٝد ازناْ٘
َٚبادٖ َٔٚ ، ٘٥را املٓطًل ٜػد ٚايتُطو مبباد
االعتداٍ غسطاً ضسٚزٜاً يبٓا ٤عالق ١طٝب١
ٚاقاَ ١تفاِٖ بٓاٚ ٤تعاَ ٕٚجُس ٜطُٗإ بهٌ
اهاب َٔ ١ٝمتاضو اجملتُعات ٚاضتكساز ايعامل
(ٚ )10تُٓٝتُ٘.
ٚاالعتداٍ نريو ٜعين اـرلٚ ١ٜايفط، ١ًٝ
ٜٚكصد باـرل ١ٜاـٝاز االدٛد  ،نُا ٚصف

ايسض( ٍٛص) ايفسدٚع باْٗا اٚضط اؾٓ ١اٚ
اعً ٢اؾٓ. ١
أَا االعتداٍ مبعٓ ٢ايفط ، ١ًٝفكاٍ ايعسب ( خرل
االَٛز ايٛضط ) ٚقاٍ ازضط( ٛايفطٚ ١ًٝضط
بني زذًٜتني)(.)11
نُا ميجٌ االعتداٍ ديٝالً يًكٚ ٠ٛايٛسد٠
فاالعتداٍ مبعٓ ٢ايٛضط ٚ ،ايٛضط ٖ ٛديٌٝ
ايك ، ٠ٛفايػباب ق ٠ٛبني ضعفني ضعف ايطفٛي١
ٚضعف ايهٗٛي ١مبا ٜعين ايٛسد ٠فايٛضط ٖٛ
املسنص ٚاملسنص ٖ ٛايٛسد ٠فُُٗا تعددت
االطساف  ،فتجرل املراٖب املتطسف ١اختالفا نبرلاً
اَا االعتداٍ فٝكٛد اىل ايٛسد.)12( ٠
َ َٔٚعاْ ٞاالعتداٍ ايعكالْٚ ١ٝاالخالم الضُٝا
يف َٛضٛع االعتكاد  ،فٓذد إ االعتداٍ يف
االضالّ ٖ ٛايتٛضط بني اـساف٘  ٚايتصدٜل بهٌ
غ ٤ٞعٔ طسٜل ؼه ِٝايعكٌ ٚايدلٖإ ٚبني
املادٜني ايرٜٓ ٜٔهس ٕٚنٌ َا ٚزا ٤اؿظ  ،نُا
اْ٘ االعتداٍ بني اير ٜٔال ٜؤَٓ ٕٛباي٘ قط ٚبني
ايرٜ ٜٔعدد ٕٚاالهل ١ست ٢عبدٚا االٚثإ (. )13
ٚاختًف االعتداٍ يف ايفًطف ١ايػسب ١ٝعٓ٘ يف
ايفهس االضالَ ، ٞاذ اعتُد املفهس ٜٔايػسبٝني
عً ٢ايتفطرل االزضط ٞيالعتداٍ ٚايٛضط١ٝ
مبعٓ ٢ايٛضط بني زذًٜتني أغب٘ َا ته ٕٛيف
ٚضطٗا ((بايٓكط ١ايسٜاض )) ١ٝاييت تفصًٗا عٔ
ايكطبني ايسذًٜتني َطافَ ١تطا ، ١ٜٚتطُٔ هلا
ايتٛضط ٚايٛضط ، ١ٝاْٗا ْكط ١زٜاضَٛٚ ١ٝقف
ضانٔ ٚغ ٤ٞاخس ال عالق ١ي٘ بايكطبني ايًرٜٔ
تتٛضطِٗ (ٚ .)14يٝظ ٖهرا (االعتداٍ) يف َٓٗر
االضالّ  ،اْ٘ يف ايتصٛز االضالََٛ ٞقف ثايح
ٚددٜد ٚ ،يهٔ تٛضط٘ بني ايٓكٝطني املتكابًني
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ال ٜعين اْ٘ َجبت ايصً ١بطُاتٗا ٚقطُاتٗا
َٚهْٛاتٗا  ،اْ٘ كايف هلُا يٝظ يف نٌ غ، ٤ٞ
ٚامنا خالف٘ هلُا َٓشصس  ،يف زفط ١االمصاز ،
ٚاالْػالم عً ٢زلات نٌ قطب َٔ االقطاب
ٚسدٖا د ٕٚغرلٖا ٚ ،يريو فاالعتداٍ نُٛقف
ثايح ٚددٜد امنا ميجٌ يف ددت٘ يف اؾُع
ٚايتأيٝف بني َا ميهٔ مجع٘ ٚتأيٝف٘  ،نٓطل
غرل َتٓافس َٚتٛاشٕ  َٔ ،ايطُات ٚايكطُات
ٚاملهْٛات املٛدٛد ٠يف ايكطبني ايٓكٝطني
نًُٗٝا(. )15
يريو فاعتداٍ االضالّ ( داَع ) ٜتُٝص يف
ايتصٛز االضالَ ٞعٔ تًو اييت قاٍ بٗا سهِٝ
ايْٛٝإ (( أزضط )) ٛفُجالً (ايهسّ) ٚ ٖٛٚضط ،
يٝظ غسٜبا متاَا عٔ ايكطبني ايٓكٝطني ( ايػح
ٚاالضساف ) امنا ٖ ٛداَع َُٓٗا زلات َٚهْٛات
ٖرا املٛقف ( ايهسّ ) اؾدٜد اْ٘ داَع يًتدبرل
ٚيًبرٍ ٚايعطاٚ ، ٤نريو ايػذاع ، ١لدٖا
َػاٜس ٠يهٌ َٔ اؾي ٚايتٗٛز داَع ١بني اؿرز
( )16
ٚاالقداّ يٝه ٕٛاملٛقف ايٛضط اؾدٜد .

املبشح ايجاْٞ
املتػرلات ايتُه ١ٝٓٝيالعتداٍ .
ٜستهص االعتداٍ عً ٢فُٛع َٔ ١املكَٛات
ٚاملعصشات ايػسعٚ ١ٝايتٓعٚ ١ُٝٝايطٝاض١ٝ
ٚايكاْ ١ْٝٛاييت َٔ املُهٔ االعتُاد عًٗٝا يتكًٌٝ
املعٛقات املٓاع ١يالعتداٍ  ٖٞٚناالت: ٞ

 -1ضبط املفّٗٛ

ٚؼدٜد -:)17( ٙيف ايبدا١ٜ

ٚنأَ ٟػسٚع فهس ، ٟدٜين ا ٚضٝاض ٞاٚ
ادتُاعٚ ، ٞعًَ ٢طت ٣ٛايدزاضات املدتًف ١البد
َٔ ؼدٜد َاٖ ١ٝاملفٗٚ ّٛاعطا ٤ايسؤ١ٜ
ايٛاضش ١عٓ٘  ،الضُٝا ٚمٔ منس مبسسً ١خًط

املفاٖٚ ، ِٝاالبتعاد بايتدزٜر عٔ ايكسا ٠٤نُا اْ٘
مل تسد نًُ ( ١االعتداٍ ) يف ايذلاخ ايعسبٞ
االضالَ ٞاملهتٛب بٗرا االضِ (االعتداٍ ) فٗٛ
َصطًح ٚيٝد ضٝام سدٜح  ،ايصكت ب٘ َعاْٞ
عد ، ٠بعٝدٚ ٠قسٜبٜ ، ١طتبطٔ املفٗ ّٛاالزضطٞ
ايرٜ ٟعد ايفطٚ ١ًٝضطا بني زذًٜتني ٚ ،دخٌ
املعٓ ٢عًَٓ ٢ع ١َٛاالضالّ  ،فأضش ٢اؾُٝع
ٜتشدخ عٔ االضالّ بٛصف٘ َٓٗر َعتدٍ يف
نٌ غ ٤ٞيف ايتصٛز ٚاالعتكاد ٚايتعبد ٚايتٓطو
ٚاالخالم ٚايطًٛى ٚايتػسٜع  ،اذ اعتدل ( ال
افساط ٚال تفسٜط )ٖ ٛاملعٓ ٢املطابل ملفّٗٛ
((االعتداٍ)) مما اد ٣اىل سص ٍٛايتباع يف
تدا ٍٚاملفٗٚ ، ّٛعدّ ٚضٛح ٖٚ ،را َا ال ٜتٓاضب
َع زضاي ١االضالّ نْٗٛا زضايَ ١عٝاز، ١ٜ
نُا ال هٛش إ ْفِٗ االضالّ َٔ ْكٝط٘ َٔ
خالٍ اضتعاز ٠ايفاظ َٚعاْْٚ ٞطبٗا اىل ايسضاي١
االضالَ. ١ٝ
ٚال ٜٓشصس ٖرا االيتباع مبفٗ ّٛاالعتداٍ
فكط( ، )18بٌ ٖ ٛغايبا َا ٜطٛد اـطاب االضالَٞ
ايطٝاض ٞاملعاصس فُا سح ايباسجني ٚاملفهسٜٔ
اىل ايكٝاّ بعٛد ٠يطبط املفاٖ ِٝا ٚايسدٛع اىل َا
ٜطُ ٢املسادعات ٚايتذدٜد يف ايفهس اإلضالَ، ٞ
يًتدًص َٔ االيتباع َٛٚ ،انب ١االسداخ
املعاصسٚ ٠ؽًٝص االضالّ َٔ َا قد ٜٓطب اي٘ٝ
َٔ ايػسب َؤند ٜٔإ ايطٝام ايكساْٜ ، ٞكع
خازز َٔ اْطب ايَٓ َٔ ٘ٝطل ايجٓاٝ٥ات ٚ ،إ
االضالّ زضايَ ١عٝازٚ ١ٜيٝطت تٛضط ١ٝبني
ايدٜاْات ايطابك ١بٌ ٖ ٞزضاي َُ٘ٓٝٗ ١عًَ ٢ا
ضبكٗا ٚيٝطت داَع ١بني َا ضبكٗا .
ٚقد اد ٣االيتباع مبفٗ( ّٛاالعتداٍ) إعطا٤
َعاْ ٞغرل دقٝكٚ ١غرل صشٝش ١عٓ٘  ،نٛصف٘
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باْ٘ دع ٠ٛالتباع اهلٚ ٣ٛايتطاٌٖ ٚايذلٌٖ
ٚاالضتطالّ ٚايتفسٜط يف ايدٚ ، ٜٔايبعض االخس
عد َٔ ٙكسدات االضالّ ايطٝاض ٖٛٚ ٞسٌ
يًدسٚز َٔ االشَات اييت ٜعٝػٗا الضُٝا بعد
ال عٔ
ايتػرلات اييت َست بٗا املٓطك ١ايعسب ١ٝفط ً
ظٗٛز َتشدثني بايدٜ ٜٔدع ٕٛباِْٗ وًُٕٛ
فهس اضالََ ٞعتدٍ ضًٛناً  ٚممازض، ً١
ٚاالعتداٍ ال ٜكس هلِ بريو.
ٚيف ْٗا ١ٜاملطاف ْصٌ  ،اْ٘ البد َٔ تكدِٜ
َعٓٚ ٢تعسٜف ٚاضح ( يالعتداٍ ) ٜعد ْكط١
ايبد ٤يف تطبٝل ٖرا املفٗ ّٛبػهٌ صشٝح ْ ،افٝاً
بريو َا ايصل ب٘ َٔ َفاٖ ِٝغرل دقٝك ١يٓصٌ
اىل إ االعتداٍ يف دٖٛسَٛ ٙقع دعٌ اهلٞ
ٚسايٚ ١دٛدٚ ١ٜيٝطت َٛقفاً ٚال َػسٚعاً ٚال
َٓٗذاً يًتػرل َعتُد ٜٔبريو عًَٗٓ ٢ر
ايتذدٜد ٚاملسادعات يف ايفهس االضالَ. ٞ
 -2ايتُطو بايٓصٛص ايكسآْٚ ،١ٝايطٓ ١ايٓب١ٜٛ
ايػسٜفٚ )19( ١فل زؤ ١ٜػدٜد ٜ٘داَٗٓ ٤ر
(االعتداٍ) يف ايكسإ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛيف
اضايٝب َتٓٛعٚ ١دالالت كتًف ، ١ػُع بني
ايتصسٜح ٚايتًُٝح  ،تازٚ ٠االمجاٍ اخس ، ٣يهٔ
نٌ تًو ايدالالت ناْت تػرل اىل ايصساط
املطتك ، ِٝاال إ ايتأٌَ يف ايٛاقع اير ٟتعٝػ٘
االَ ١اي ، ّٛٝنًُا ابتعدت عٔ غاٜات َٚكاصد
ايٓص ٚاهلدف االزل ٢اير ٟازاد ٙاهلل تعاىل َٔ
االَ ١ايػاٖد ، ٠زغِ اختالف تفطرلٖا ضٛا ٤قًٓا
اْٗا فُٛع األَ ١االضالَ ١ٝا ٚايػاٖد االدً٢
ايرَٝ ٖٛ ٟصإ اؿل املصدام االَجٌ  ِٖٚاالَ١
اجملتبا ، ٠اال اْ٘ ٜٛدد بٚ ٕٛاضع بني َا تصبٛا
اي ٘ٝايػسٜع َٔ ١اٖداف ٚتٛدٗات َٚ ،ا عً٘ٝ
بعض ايٓاع َٔ ايدعاٚ ٠غرلِٖ  ،اذ ٜتأزدشٕٛ

بني طسف االفساط ايدا ِ٥ا ٚايتفسٜط املطتدِٜ
َبتعد ٜٔعٔ اص ٍٛايدع ٠ٛاىل ايعكٝد ، ٠بكٛي٘
تعاىل ((ال انسا ٙيف ايدٚ ، ٜٔادعٛا اىل ضب ٌٝزبو
باؿهُٚ ١املٛعع ١اؿطَٓٚ ))١عامل ايدَٔ ٜٔ
َٓٗر االعتداٍ ٚايسأف ١باملؤَٓني ٚايذلاسِ  ،مما
سدا بكٝاّ نب َٔ ١عًُا ٤االَ ١االضالَ، ١ٝ
نتهًٝف غسع ٞاىل ايدع ٠ٛمبٓٗر االعتداٍ
ايتٛاشْ ٞنػاٖد تطبٝك ٞيًُساد مباٖ ١ٝاالَ١
ايٛضط  ،زغِ نجرل َٔ ايعسٚف غرل املٛات١ٝ
عً ٢ازض ايٛاقع ،سٝح ابتعد ايٓاع عٔ ايطسٜل
املطتك ِٝيًطباب ١ٝا ٚاؾٌٗ ا ٚايكصٛز
ٚايتكصرل ٚ ،ابتعدٚا عٔ َٓٗر ززل ١ايكسإ
ايهس ِٜيف مجٝع دٛاْب٘  ،اصٛال ٚفسٚعا  ،عكٝد٠
ٚعباد ، ٠خًكا ٚضًٛنا ٚ ،تصٛزات ٚاعٚ ١ٝاف، ١ٝ
 َٔٚاآلٜات ايكسآْ ١ٝاملبازن ١اييت ديت عً٢
َعٓ ٢االعتداٍ ( )20قٛي٘ تعاىل (( ٚنريو
دعًٓانِ اَٚ ١ضطاً))  ٚقٛي٘ تعاىل (( سافعٛا
عً ٢ايصًٛات ٚايصال ٠ايٛضطٚ )) ٢قٛي٘ تعاىل
(( َٔ اٚضط َا تطعُ ٕٛاًٖٝهِ )) ٚقٛي٘ تعاىل
(( إ ايد ٜٔعٓد اهلل االضالّ ٜ َٔٚتبع غرل
االضالّ دٜٓاً فًٔ ٜكبٌ َٓ٘  ٖٛٚيف االخسَٔ ٠
اـاضس )) ٜٔاٍ عُسإ ٚ .85/قٛي٘ تعاىل (( ثِ
اٚزثٓا ايهتاب يًر ٜٔاصطفٓٝا َٔ عبادْا فُِٓٗ
ظامل يٓفط٘ َ َِٗٓٚكتصد  َِٗٓٚضابل
باـرلات بأذٕ اهلل ذيو ٖ ٛايفطٌ ايهبرل
))فاطسٚ ، 32/قٛي٘ تعاىل (( اي ّٛٝانًُت يهِ
دٜٓهِ ٚ ،امتُت عًٝهِ ْعُيت ٚزضٝت يهِ
االضالّ دٜٓاً)) املا٥دٚ ، 3/ ٠قٛي٘ تعاىل (( ٦ٜظ
اير ٜٔنفسٚا َٔ دٜٓهِ فال ؽػٚ ِٖٛاخػٕٛ
)) املا٥دٚ ، 3 / ٠قٛي٘ تعاىل (( قٌ ٖر ٙضبًٞٝ
ادعٛا اىل اهلل عً ٢بصرل ٠اْا  َٔٚاتبعين ٚضبشإ
اهلل َٚا اْا َٔ املػسنني )) ٜٛضف ٚ، 108/قٛي٘

66

عدد خاص باملؤمتس ايدٚي ٞاال ٍٚؾاَع ١االْباز
تعاىل ((فاضاٍ ايرٜ ٜٔكسا ٕٚايهتاب َٔ ١قبًو))
ْٜٛظٚ 94/قٛي٘ تعاىل (( وٌ ايطٝبات ٚوسّ
عً ِٗٝاـبا٥ح ٜٚطع عِٓٗ اصسِٖ ٚاالغالٍ
اييت ناْت عً)) ِٗٝاالعسافٚ ،157/قٛي٘ تعاىل
(( َا ٜسٜد اهلل يٝذعٌ عًٝهِ َٔ سسز ٚيهٔ
ٜسٜد يٝطٗسنِ )) املا٥دٚ ، 6/ ٠قٛي٘ تعاىل
((فُٔ اضطس يف كُص ١غرل َتذاْف الثِ
فإ اهلل غفٛز زس )) ِٝاملا٥دٚ ، 3/ ٠قٛي٘ تعاىل ((
ٚإ نٓتِ َسض ٢ا ٚعً ٢ضفس فعد َٔ ٠اٜاّ
اخس )) ٚ ،قٛي٘ تعاىل (( ٚإ نٓتِ َسض ٢ا ٚعً٢
ضفس ا ٚدا ٤اسد َٓهِ ايػا٥ط ا ٚالَطتِ ايٓطا٤
فًِ ػدٚا َا ٤فتُُٛٝا صعٝداً طٝباً )) ايٓطا٤
()21
. 43/
نٌ تًو اآلٜات ايبٓٝات تدٍ عً ٢االعتداٍ
ٚايٝطس ٚاملس ١ْٚيف ايعبادات ٚاملعاَالت ٚاتباعٗا
ٜعين اتباع ايصساط املطتك ٖٛٚ ِٝاالعتداٍ ٖٚرا
َا اندت٘ ايػسٜعٚ ١تعايُٗٝا باإلضاف ١اىل
غرلٖا َٔ اآلٜات االخس ، ٣أَا ق ٍٛايسضٍٛ
ايهس ِٜيف ْفظ ايػإٔ قٛي٘ (( إ اهلل وب إ
تؤت ٢زخص ١نُا ٜهس ٙإ تأتَ ٢عص)) ١ٝ
ٚق ٍٛصًٛات اهلل عًٚ ٘ٝضالَ٘ (( ٜطسٚا ٚال
تعطسٚا )) ٚقٛي٘ (ص) (( َٔ زغب عٔ ضٓيت
فًٝظ َين ))ٚ ،قٛي٘ (ص) (( اٜانِ ٚايػً ٛيف
ايد ٜٔفأمنا اًٖو َٔ نإ قبًهِ ايػً ٛيف ايدٜٔ
)) ٚ ،قٛي٘ (ص) (( ال تػددٚا عً ٢اْفطهِ فٝػدد
اهلل عًٝهِ )) ٚ ،قٛي٘ (ص) (( ًٖو املتٓطع، )) ٕٛ
ٚقٛي٘ (ص) (( التصاٍ اَيت غرل َا ؼابٛا ،
ٚتٗادٚا ٚادٚا االَاْٚ ١ادتٓبٛا اؿساّ ٚ ،قسٚا
ايطٝف ٚ ،اقاَٛا ايصالٚ ، ٠اتٛا ايصنا))٠
ٚيٛٝند اهلل تعاىل نٌ عٌُ ٚق ٍٛيًسض ٍٛيف
االٜات ((َا اتانِ ايسض ٍٛفدرَٚ ٙٚا ْٗانِ
فتٓتٗٛا عٔ)) اؿػس.7/

ٚقٛي٘ تعاىل ((َا ٜٓطل عٔ اهل )) ٣ٛايٓذِ ،3 /
سٝح تعد ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاملصدز ايجاْٚ ٞايصادم
يًتػسٜع االضالَٚ ٞنُا ٚزد عٔ ايسض( ٍٛص)
َٔ اقٛاٍ ٚافعاٍ ا ٚتكسٜسات اقسٖا ايسض ٍٛيف
سٝات٘ هب اخرٖا َأخر اؾد نُصدز زٝ٥ظ
ٚنٓص قطعًٜ ٞصّ املطًِ بطسٚز ٠تٓفٝر، ٙ
ٚيٝؤند اهلل دٌ ٚعال َاضبل ٚسطب االٜات
املػاز ايٗٝا اعالَ ، ٙع االخر بعني االعتباز
ضسٚزات ايٛاقع املعاصس َٚطتذدات٘ ٚ ،فل زؤ١ٜ
َعتُد ٠عً ٢فك٘ ايٛاقع ٚاملسادعات ٜٚهٕٛ
االعتداٍ مثس ٠االيتصاّ باألسهاّ ايػسع١ٝ
()22
َٚكتطٝاتٗا .
 -3ايتأنٝد عً ٢عكٝد ٠ايتٛسٝد يًٛص ٍٛاىل
ٚسد ٠االَٜٚ -: )23(١كصد بعكٝد ٠ايتٛسٝد
اـايص ١هلل ٚاييت تٓبع َٔ االميإ اـايص ،
باهلل َٚال٥هت٘ ٚنتب٘ ٚزضً٘ ٚاي ّٛٝاالخس ،
نكٛي٘ تعاىل (( يٝظ ايدل إ تٛيٛا ٚدٖٛهِ قبٌ
املػسم ٚاملػسب ٚيهٔ ايدل َٔ أَ باهلل ٚايّٛٝ
االخس ٚاملال٥هٚ ١ايهتاب ٚايٓبٝني )) ايبكس.177 / ٠
ٚق ٍٛايسض ٍٛايهس (( ِٜاالميإ إ تؤَٔ باهلل
َٚال٥هت٘ ٚنتب٘ ٚزضً٘ ٚاي ّٛٝاالخس ٚتؤَٔ
بايكدز خرلٚ ٙغس ،)) ٙفايتٛسٝد ٚاالميإ
ايصشٝح ٜكٛد اىل ايٛسد ٠بعدٖا غاٚ ١ٜقصً٘
يالعتداٍ  ،اذ متجٌ ايٛسد ٠غعازاً اضالَٝاً وح
املطًُني عً ٢ؼكٝك٘  ،باإلضاف ١اىل نْ٘ٛ
سادْ ١فطَ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢املٛدٚ ٠ايتعاطف زغِ
تٓٛع املصاحل  ،نُا اْٗا تٓعِ َصاحل افساد
اجملتُع مبا ٜٓطذِ ٚؼكٝل املصاحل ٚدفع
املفاضد ٚتتشكل ايٛسد ٠اييت َٖ ٞستهص اضاضٞ
يالعتداٍ َٔ خالٍ ْبر اـالفات املرٖب١ٝ
ٚتطبٝل قاْ ٕٛايعدٍ ٚاالْصاف ٚ ،غًل باب
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اجملادالت املرٖبٚ ١ٝإعطا ٤سس ١ٜايتشدخ نٌ
مبعتكد ٙبال أغٗاز ٚ ،ايدع ٠ٛاىل ايذلاسِ بني
ايٓاع نأضاع يتايفِٗ ٚ ،بايتاي ٞتسامحِٗ
عُال باآل ١ٜايهسمي (( ١قُد زض ٍٛاهلل ٚايرٜٔ
َع٘ اغدا ٤عً ٢ايهفاز زمحا ٤ب )) ِٗٓٝايفتح 29 /
 ،باإلضاف ١اىل إ ايد ٜٔاالضالَ ٞوح عً٢
االخالم اؿُٝدٜٚ ٠ؤند عًٗٝا يًٛص ٍٛاىل
ايٛسد ٠نكٛي٘ تعاىل (( ٚال تطت ٟٛاؿطٓٚ ١ال
ايط ١٦ٝأدفع باييت ٖ ٞأسطٔ فاذا اير ٟبٓٝو
ٚب ٘ٓٝعدا ٠ٚنأْ٘ ٚي ٞمح )) ِٝفصًت ،34/
 َٔٚاخالم املطًُني اييت ٜؤند عًٗٝا ايدٜٔ
االضالَٚ ٞزضٛي٘ ٖ ٛاالعتُاد عً ٢ايعكٌ
ٚاؿهُ ١يف ايٓطس بػؤ ٕٚايعبادات ٚاملعاَالت
بكٛي٘ تعاىل (( ادع اىل ضب ٌٝزبو باؿهُ١
ٚاملٛعع ١اؿطٓٚ ١دادهلِ باييت ٖ ٞاسطٔ ))
ايٓشٌٚ ، 125/تأنٝدا يكٛي٘ تعاىل عً ٢اميإ
املطًُني ٚاخالقِٗ فًِٗ َٛاصفات ٚخصا٥ص
َٓ ٖٞ،طًكات يًٛسدٚ ٠االعتداٍ نُا يف اال١ٜ
(( ٜا اٜٗا اير ٜٔآَٛا  ،ازنعٛا ٚاضذدٚا ٚاعبدٚا
زبهِ ٚافعًٛا اـرل ٚداٖدٚا  ...فاقُٛٝا ايصال... ٠
ٚاتٛا ايصناٚ ٠اعتصُٛا باهلل َٖٛ ٛالنِ يعًهِ
تفًش )) ٕٛاؿر. 77/
 -4االعتداٍ يف ايعبادات ٚايػعا٥س ايد-:)24(١ٜٝٓ
ٜطًب االضالّ َٔ املطًِ ادا ٤غعا٥س قدٚد ٠يف
اي ّٛٝنايصال ٠ا ٚيف ايطٓ ١نايص ّٛا ٚيف
ايعُس َس ٠ناؿر يٝطٌ داُ٥ا َٛصٛال باهلل
غرل َكطٛع عٔ زضا ٙثِ ٜطًك٘ بعد ذيو ضاعٝاً
َٓتذاً  َٔٚايٝات٘ (اإلضالّ) االعتداٍ يف ايعبادات
ٚايػعا٥س فطال عٔ ايعٛد ٠اىل ايكسإ ٚايطٓ١
ايٓب َٔ ١ٜٛايطسٚز ٟتٛسٝد املٓٗر ناـالف
بني املراٖب غايباً َا ٜؤد ٟاىل غً ٛيف ايعبادات

ٚايػعا٥س ٚاير ٟتػر ٜ٘ايٓصاعات ايطٝاض، ١ٝ
فايطسٚسات ايد ١ٜٝٓغٚ ٤ٞايطٝاض ١ٝغ ٤ٞاخس
ٚبايتاي ٞال هٛش ايدَر بني االَس ٜٔن ٞال
ْٓطب ايفػٌ يف ايطسح ايطٝاض ٞا ٚايتذسب١
ايطٝاض ١ٝاىل ايد ٜٔعَُٛاً  ،فايدٜٛ ٜٔد٘
ايطٝاض ١ضُٔ اصٛي٘ ايجابتَٚ ١باد ٘٥ايعاَ١
ٚيهٔ ال هٛش إ ٜبطٔ ايد ٜٔبأطسٚسات
ضٝاض ١ٝعٔ طسٜل ايػً ٛيف ايعبادات ٚايػعا٥س
ايد ، ١ٜٝٓفباإلضاف ١اىل اؿاد ١يتٛسٝد املٓٗر
نُا ذنسْا اعال َٔ ٙايطسٚز ٟاٜطا تجكٝف
ايٓاع  ،عًْٗ ٢ر االعتداٍ ٚاالزتكا ٤مبطت٣ٛ
اـطاب ايدٜين ٚايطٝاضٚ ، ٞزٚح اؿٛاز َع
املطًِ ندًل اضالَْ ٞابع َٔ ايػسٜع١
االضالَ ، ١ٝنُا  َٔٚايطسٚز ٟاختٝاز
االغداص املؤًٖني يف االفتا ٤فُٝا ىص
ايعبادات ٚايػعا٥س  ،فاملتصد ٟيإلفتا ٤البد إ
تهتٌُ ٚتتٛافس ف ٘ٝغسٚط طسسٗا ايعًُا ٤يف
بابٗا ٚ ،قد عٓ ٢االضالّ بايك ِٝاالخالق١ٝ
ٚزفض َٛقف ايرٜ ٜٔعتدل ٕٚايعبادات ٚايػعا٥س
ٖ ٞنٌ غٚ ، ٤ٞإ مل تؤثس يف اخالقِٗ
ٚضًٛنِٗ َٛٚ ،قف ايرٜ ٜٔعتدل ٕٚاالخالم
نٌ غٚ ، ٤ٞإ مل ٜؤدٚا فسا٥ض زبِٗ  ،فايكِٝ
االخالق َٔ ١ٝغعب االميإ  َٔٚمثسات ايعبادات
اييت فسضٗا اهلل ٚ ،دا ٤اؿدٜح ايٓب (( ٟٛامنا
بعجت ألمتِ َهازّ االخالم)) ٚعدّ االخالٍ
باألخالم  ،ضٛا ٤ناْت فسد ١ٜنايصدم
ٚاالَاْٚ ١ايٛفا ٤بايعٗد ٚايتٛاضع ٚ ،اؿٝا... ٤اخل
 ،اّ اخالقا ادتُاع ١ٝنايعدٍ ٚاالسطإ ٚبس
ايٛايدٚ ٜٔصً ١االزساّ ٚعدّ ايتبرٜس  ...اخل .
 -5تطٜٛس املٓاٖر املعتُد ٠يتصشٝح املفاٖ ِٝيف
ايفهس االضالَ َٔ )25( ٞخالٍ املٛاشْ ١بني ثٛابت
ايػسع َٚتػرلات ايعصس ٚ ،فِٗ ايتهايٝف
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ٚاالعُاٍ فُٗا َتٛاشْا ٚٚضعٗا يف َساتبٗا
ايػسعٚ ، ١ٝتٓص ٌٜنٌ تهًٝف َٓصيت٘ ٚفل َا
دا٤ت ب٘ ايٓصٛص  ،فال هٛش أغفاٍ ايجٛابت ٚال
اُٖاٍ املتػرلات ٚال ؼ ٌٜٛايجٛابت اىل َتػرلات ،
ٚال املتػرلات اىل ثٛابت ٚ ،يهٔ هب َالسع ١اثس
تػٝرل ايصَإ ٚاملهإ ٚاؿاٍ ٚايفسم يف تػرل
ايفتٜٚ ، ٣ٛتِ ذيو َٔ خالٍ ؼدٜح ٚتطٜٛس
املٓاٖر يف ايتذدٜد ٚتطٜٛس ايٛضاٚ ٌ٥االيٝات
ٚاملس ١ْٚيف ايفسٚع ٚاؾص٦ٜات .
 -6سكٛم االقًٝات ٚايطٛا٥ف ايد١ٜٝٓ
ٚايك -: )26(١َٝٛإ اسذلاّ االقًٝات ٚاالعذلاف
عكٛقِٗ  ،ضٛا ٤االقًٝات ايدٜٛٗ ١ٜٝٓد، ١ٜ
ْصساْ ،١ٝفٛض ،١ٝاٜصد ، ١ٜغبه ... ، ١ٝاخل اٚ
اقًٝات ق ، ١َٝٛنسد ، ١ٜتسنُاْ... ١ٝاخل
َٚعاًَتِٗ مبا اٚدب٘ االضالّ ٚعدّ ايتدخٌ يف
غؤ ِْٗٚايعكد ١ٜا ٚايتعبد ، ١ٜا ٚاسٛاهلِ
ايػدصٚ ، ١ٝايتأنٝد عً ٢اِْٗ َٔ اٌٖ ( داز
االضالّ )بإمجاع ايفكٗا ، ٤فِٗ َٛاطٓ ٕٛهلِ َا
يًُطًُني ٚعًَ ِٗٝا عً ، ِٗٝاال َا افتطاٙ
ايتُٝص ايدٜين .
فايكب ٍٛباألخس َٔ خالٍ االميإ بايتعددٜات ،
ايد ، ١ٜٝٓايعسق ١ٝايًػ ، ١ٜٛاؿطازٚ ، ١ٜايجكاف١ٝ
 ،ضسٚز ١ٜيتشكٝل ايتعاٜؼ  َٔٚثِ تسضٝخ
َبدا االعتداٍ .
 -7تفعَ ٌٝبدأ ايعٌُ باالعتداٍ  َٔ ،خالٍ
ايتأنٝد عًْ ٢ػس افهاز ٙيف ٚضا ٌ٥االعالّ ،
(االذاعٚ ١ايتًفص ، ) ٕٜٛغبهات ايتٛاصٌ
االدتُاع ، ٞاملؤمتسات ايعًُٚ ١ٝايعامل، ١ٝ
باإلضاف ١اىل ادخاي٘ ضُٔ َٓاٖر َٚكسزات
ايدزاض ١االضاض ١ٝيف املدازع ٚاملعاٖد
ٚاؾاَعات .

 -8ايتأنٝد عً ٢دٚز املسأٚ ٠االضس ٠يف تفعٌٝ
َبدا االعتداٍ  ،فاملسأ ٖٞ ٠املطؤٚي ١عٔ تٓػأ٠
االطفاٍ ٚتسبٝتِٗ ٚاالضس ٖٞ ٠ايًبٓ ١االٚىل يف
اجملتُع  ،فاذا اْصفت املسأٚ ٠اعطٝت سكٛقٗا
َٚهاْتٗا ٚسفعت نساَتٗا َٔ َٓطًل
االعتداٍ بني ايرنس ٚاالْجٚ (( ٢املؤَٕٓٛ
ٚاملؤَٓات بعطِٗ اٚيٝا ٤بعض )) ايتٛب، 71 / ١
فبايتاي ٞاملسأ ٠اييت ْػأت عً ٢االعتداٍ تٓػا
اضسَ ٠بٓ ١ٝعً ٢االعتداٍ فال عٓف ٚ ،ال طالم،
ٚال تفسق ١بني ذنس ٚاْج ، ٢فال َػاالٚ ٠ال
اْفالت يف سدٚد املسأٚ ٠االضس ٠بٌ نُا ْص
عً ٘ٝايػسع االضالََٚ ٞكتطٝات ايعصس .
َ -9كا ١َٚايتدًف ٚايفطاد ( َٔ -:)27خالٍ اً ٚ
ال
تػرل االْطإ ٚثاْٝاً تػرل اجملتُع  ،فايفطاد
االقتصادٚ ٟايطٝاضٚ ٞاالدازٚ ٟاالخالق ، ٞال
ال بٓا ً ٤دٜٝٓاً فهسٜاً
ٜتِ اال بإصالح ٚبٓا ٤االْطإ اً ٚ
ٚثكافٝاً ،قاُ٥ا عً ٢ايتٛاشٕ ٚاالعتداٍ ٚٚ ،ضع
ايػدص املٓاضب يف املهإ املٓاضب ٚايعٌُ مببدأ (
إعطا ٤نٌ ذ ٟسل سك٘) َٔ ،خالٍ تٓعِٝ
ايٓػاط االقتصادٚ ٟتُٓ ١ٝاملٛازد يف اطاز
فتُع ٞتتٛاشٕ ف ٘ٝاملصاحل املدتًف ١تتٛشع ف٘ٝ
ايدخٚ ٍٛايجس ٠ٚبػهٌ عادٍٚ ،دعٌ ايجس ٠ٚعاَالً
يًتٛسٝد َٔ خالٍ اهاد ْعاّ اقتصاد، ٟ
َػذلى َٚتهاٌَ اذ إ املصًش ١االقتصادٖٞ ١ٜ
اييت تكٛد اىل ايذلابط ٚايتفاِٖ ٚاالؼاد يف عامل
اي. ّٛٝ
صف ٠ٛايكٜٓ ٍٛعس يالعتداٍ عً ٢اْ٘ َبدا َِٗ
يٓذاح ٚفاعً ١ٝاؿٝا ٠االْطاْ ، ١ٝاير ٟميهٔ ي٘
إ ٜطِٗ يف بٓاْ ٤عاّ ضٝاض ٞصاحل  ،وكل
ايتٛاصٌ االهاب ٞبني املٛاطٔ ٚايطبك١
ايطٝاضٚ ، ١ٝنريو ٜدفع املٛاطٔ اىل تفعٌٝ
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َػازنت٘ يف اؿٝا ٠ايطٝاض ١ٝظُٝع
َطتٜٛاتٗا فطال عٔ تعسٜف املٛاطٔ عكٛق٘
ٚسدٚد سسٜات٘ ٚ ،مبا ٜطِٗ باجملٌُ يف ؼكٝل
االضتكساز ايطٝاضٚ ٞاجملتُع ٞايرٜ ٟعد َطًباً
يٓذاح ايٓعاّ ايطٝاض. ٞ

املبشح ايجايح
املتػرلات املاْع ١يالعتداٍ.
إ اؿدٜح عٔ االعتداٍ ٖ ٛسدٜح عٔ َد٣
اسطاع االفساد باملطاٚاٚ ٠ايعداي ١يف اؿكٛم
ٚايٛادبات ٚاؿسَٚ ، ١ٜدَ ٣ػازنتِٗ يف
ايجسٚ ٠ٚايطًط ١بػهٌ عادٍ َٓٚصف  ،بػض
ايٓطس عٔ ايً ٕٛا ٚاملعتكد ا ٚاؾٓظ .
ٚقد قاَت ايدزاض ١بتػدٝص ٚؼدٜد اغًب
املعٛقات املاْع ١يالعتداٍ  ٖٞٚناالت-: ٞ
 -1ايػًٚ ٛايتطسف ( ٖٛٚ -:)28ضد االعتداٍ ٖٛٚ
((امل ٌٝاىل طسف د ٕٚاالخس)) ا ٚايتُطو بػد، ٠
ا ٚاؾفاٜ ، ٤عين قطع ايصًٖٚ ، ١را َا لد ٙاْ٘
اصبح ميازع َٔ قبٌ بعض ايف٦ات ايد١ٜٝٓ
ٚاالدتُاع ، ١ٝغايباًٚ ،قد ٜه ٕٛايػً ، ٛدٜين ،
ثكايف  ،يػ ، ٟٛعسق ،ٞضٝاضٚ ،ٞيهٔ باتفام اغًب
املفهس ٜٔاْ٘ دٜين بايدزد ١االضاع ٚ ،ايػً ٛايرٟ
بعدَ ٙا ٖ ٛاال َٔ افساشات اال.ٍٚ
فايػًٜ ٛؤد ٟاىل ايبدع ٚايكب ٍٛبُٗا ٚ ،اييت
دخًت اىل ايد ٜٔبطبب اعدا َٔ ، ٙ٤اـازز اٚ
بطبب مجاع َٔ ١املطًُني افسطت يف ايتُطو
يف َطا ٌ٥غسعٚ ١ٝشادت عًٗٝا ٚاصبشت عسفاً
غا٥عاً ،ال ضُٝا يف ايعبادات ٚايػعا٥س ٚ ،اييت تصٌ
اسٝاْاً اىل اْتاز ايفاظ د ١ٜٝٓددٜد ٠ال متت اىل
ايد ٜٔبصًٜٓ ، ١عت بٗا طسف اخس  ،مما ٜؤدٟ

اىل تػذٝع االختالف ٚايفسق َٔٚ ١ثِ ايٛصٍٛ
اىل َا ال وُد عكبا. ٙ
 -2االقصا ٤االدتُاعٚ ٞايتُٗٝؼ  -:إ َٔ
املعٛقات املاْع ١يالعتداٍ ٖ ٞنٝف ١ٝايٓعس اىل
االخس ال ضُٝا املدتًف دٜٝٓا ً ٚقَٝٛاً ٚتكافٝاً
ٚعسقٝاً  ،إ ايٓطٝر االدتُاع ٞجملتُع َا ،
الضُٝا اجملتُع ايعسبٜ ٞته َٔ ٕٛفاَٝع
َتٓٛع َٔ ١ايكَٝٛات ٚايطٛا٥ف .
ٖٚرا ايتٓٛع ٜؤند ايتهاتف ايٛطين داخٌ ايبًد
ايٛاسد  َٔٚثِ ايبًد االندل االَ ١االضالَ،١ٝ
فٗرا ايتٓٛع  ٖٛ ،عاٌَ ق ٠ٛالغٓا ٤اجملتُع ثكافٝاً
ٚسطازًٜا ٚاٜديٛدًٝا  ،اال إ ضعف اداز ٠ايدٚي١
بٗرا ايتٓٛع َٔ خالٍ االبتعاد عٔ ق ِٝاالعتداٍ ،
ٚتكسٜب ف ١٦د ٕٚف ١٦اخس ، ٣اد ٣اىل سصٍٛ
تُٗٝؼ ٚاقصا ٤عدد نبرل َٔ غسا٥ح اجملتُع
ٚبايتاي ٞاثس عً ٢ايتُاضو االدتُاعٚ ٞقاد اىل
ايتػسذّ ٚايتػتت  ،فايتُٗٝؼ ٚاالقصا ٤اد ٣اىل
عسقً ١بٓا ١ٜٖٛ ٤املٛاطٔ ٚتػٝٝب اْتُا ٤عً ٢اخس
ٚ ،ايذلنٝص عًَ ٢فاٖ ِٝطا٥ف ١ٝا ٚعٓصس، ١ٜ
مما دعٌ االفساد ٜعٝػ ٕٛيف ساي ١فٛض ، ٢فطال
عٔ االثاز ايط ١٦ٝعً ٢اْتُا ٤املٛاطٔ ٚٚال٘٥
يًدٚيَٛٚ ١اقف٘ َٔ ضٝاضاتٗا .
 -3ايعًِ ٚايتعصب ( -:)29اال ٠ٖٛ ٍٚفاٚش٠
اؿل يريو زل ٢اهلل ايػسى ظًُاً (( إ ايػسط
يعًِ عع )) ِٝيكُإ  ، 13/اَا ايتٛدب فٗ ٛاَس
َرَ ّٛيف االضالّ ٚدرٚز ٙتعٛد اىل َا ازلاٙ
ايسض( ٍٛص) دع ٣ٛاؾاًٖ ١ٝاملرَ ١َٛاييت ال
تؤَٔ عٛاقبٗا الْ٘ ٜػٝب ايعكٌ ٚاؿهُٜٚ ١بعد
االْطإ عٔ ايتطاَح ٚاالعتداٍ ٜٚدفع ١اىل
ايػطب ايػدٜد ٚايكٝاّ بتصسفات ٖٛدا ٤ال
ؼُد عٛاقبٗا ،قد تصٌ اىل اْتٗاى اؿسَات
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ٚاٜرا ٤ايٓاع بايكٚ ٍٛايفعٌ ٚ ،تعاْ ٞفتُعاتٓا
سايٝاً َٔ تفػ ٞدا ٤ايتعصب  ،ايرٜٗ ٟدد ٚسد٠
اجملتُعات ٚاعتداهلاٚ ،غايبا َا ٜكٛد ايتعصب اىل
ايعًِ ا ٚبايعهظ ٚايٓتٝذٚ ١اسد ٖٞٚ ٠االضساز
مبفٗ ّٛاالعتداٍ ٚتعجس.ٙ

ٚضٝاضٚ ١ٝتػسٜعٚ ١ٝب ، ١ٝ٦ٝيف صٓع ايطٝاضات
ايعاَٚ ١ضٔ ايتػسٜعات ؿٌ املػانٌ ٚاالشَات
َٚعاؾتٗا يتشكٝل االعتداٍ ٚايتٛاشٕ ٚضُإ
اسذلاّ سكٛم االْطإ االضاض ١ٝؾُٝع
املٛاطٓني.

 -4تفػ ٞظاٖس ٠ايبطايٚ ١ايفكس ٚتسادع ايتعًِٝ
 -:تعد ايبطايٚ ١ايفكس َٔ ايعٛاٖس املالشَ١
يعدّ االضتكساز ايطٝاضٚ ٞاالقتصادٚ ٟاؿسٚب
ٚاالشَات االقتصاد ، ١ٜفطال عٔ عدّ اضتكساز
َطتٜٛات ايتعًٚ ِٝامداز ٙاىل َطتٜٛات َتدْ١ٝ
 ،نٌ تًو االضباب تكٛد اىل ايعٓف ٚاالزٖاب
اييت تؤد ٟتٗدٜد االَٔ ٚاالضتكساز فايعالق ١بني
االضتكساز ٚاالعتداٍ ٖ ٞعالق ١عُٝكٚ ١س، ١ٜٛٝ
سٝح إ االضتكساز ايعُٝل ٖ ٛايٛيٝد ايػسعٞ
يالعتداٍ بهٌ َطتٜٛات٘  ،سٝح ٜتأضظ
االضتكساز ايطٝاضٚ ٞاالدتُاع ٞعً ٢اضظ
صًبٚ ١عُٝك ١تٛفس االَهاْ ١ٝيالعتداٍ  ،فال
اضتكساز بال اعتداٍ ،فاالضتكساز بد ٕٚاعتداٍ
ٜٛيد َصٜدا َٔ ايطعف ٚاهلٛإ.

 -6ظاٖس ٠ايفطاد(ٜ -: )31عد ايفطاد مبدتًف
اْٛاع٘ َٔ املعٛقات ايسٝ٥طٚ ١ٝاالضاض ١ٝاييت
تًشل اضسازاً بايػ ١باؿٝا ٠االدتُاع١ٝ
ٚاالقتصادٚ ، ١ٜميجٌ ايفطاد ظاٖسَ ٠سنب ١ذات
امناط عال ٠ٚعًَ ٢ا مت ذنس ، ٙميجٌ امناطًا
ادازٚ ١ٜقاْ ، ١ْٝٛالضُٝا اذا َس مبساسٌ اْتكاي، ١ٝ
َتػرلَ ٠ع تػرل االْعُ ١ايطٝاضٚ ، ١ٝمل تتِ
َعاؾت٘ فٝهجس ايفطاد ٜٚصداد سذُ٘ يف ضٌ
اْعداّ االَٔ ٚايصساعات ايطٝاضٚ ١ٝعدّ تطبٝل
ايكاْ ٕٛمما ٜصداد تأثرل ٙعً ٢اؾٛاْب ايطٝاض١ٝ
ٚاالقتصادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝاييت تؤد ٟاىل اْٗٝاز
ايدٚيٚ ١تفهو اجملتُع مما ٜبعد ايدٚي١
ٚاجملتُع عٔ َعاٜرل االعتداٍ  ،بطبب غٝاب
ايسقاب ٚ ١ايتطذل عً ٢املفطد ٜٔا ٚاملطاَٚات
ألدٌ محاٜتِٗ الٕ ذيو ٜعد اْتٗاناً يالعتداٍ
ايكا ِ٥عً ٢ايعدايٚ ١املطاٚا. ٠

 -5اهلذس ٠ايبػسٚ ١ٜضعف َؤضطات ايدٚي١
(ٜ -:)30ؤد ٟاضتُساز ١ٜاْعداّ االعتداٍ ٚايتٛاشٕ
ٚشٜاد ٠ايػًٚ ٛايعًِ ٚايتُٗٝؼ ٚايبطاي ، ١يف ظٌ
َؤضطات ضعٝف ١اىل ٖذسَ ٠تصاٜد ٠اىل اـازز
 ،عال ٠ٚعً ٢ذيو ظٗٛز َا ٜطُ ٢ايتٗذرل
ٚايٓصٚح يألفساد داخٌ ايٛطٔ ايٛاسد بطبب
ايعٓف ٚاالزٖاب ا ٚبطبب اْعداّ اـدَات ٚض٤ٛ
االسٛاٍ املعٝػٚ ١ٝاـدَٚ ، ١ٝاشَ ١املٝاٚ ٙايتًٛخ
ايبٚ ٞ٦ٝايعصابات االزٖاب. ١ٝ
اَا عٔ ضعف َؤضطات ايدٚي ، ١فهٌ َا اضًفٓا
ٖٜ ٛعٛد يطعف ايدٚيٚ ١دٚزٖا يف َا هب إ
تك ّٛب٘ َٔ تدخالت اقتصادٚ ١ٜادتُاع١ٝ

اـامتٚ ١االضتٓتادات- :
َجٌ االعتداٍ َٚا ٜتطُٓ٘ َٔ دالالت اٖتُاّ
اجملتُع ،الضُٝا اْ٘ اخر سٝصا يف فهس اجملتُعات
ٚنفاسٗا يًٛص ٍٛاىل ايعدٍ ٚاالضتكاَ١
ٚاضتُست اجملتُعات االْطاْٚ ١ٝعدل تطٛزٖا
ايتازىٚ ٞالشايت ؼا ٍٚؼكٝل االعتداٍ اذ
اضتطاعت بعض ايد َٔ ٍٚؼكٝك٘ ٚاحملافع١
عًٚ ٘ٝتطٜٛسٚ ،ٙايبعض االخس َٔ ايد ٍٚتسادع
عٔ ؼكٝك٘ ٚوا ٍٚايعٛد ٠اي َٔ ٘ٝخالٍ

71

عدد خاص باملؤمتس ايدٚي ٞاال ٍٚؾاَع ١االْباز
تفع ٌٝايٝات٘ اييت ضبل ذنسٖا ،اَا ايدٍٚ
األخس ٣فال تصاٍ تعاْ َٔ ٞايعًِ ٚاْكطاّ
اجملتُع ،ن ٕٛاالعتداٍ ميجٌ عٓصس اضاض ٞيف
عًُ ١ٝاصالح اجملتُع .
الضُٝا اْ٘ وٌُ يف َطاََ ٘ٓٝعاْ ٞنجرل٠
ؽص اؿسٚ ١ٜايعدايٚ ١املطاٚاٚ ٠سكٛم
االْطإ ٚايتطاَح ٚتهافؤ ايفسص ٚ ،االَإ .
إ االعتداٍ ٚفل َا مت ايتٛصٌ اي ٘ٝوكل
االضتكساز يف اجملتُع  ،اقتصادٜاً ٚضٝاضٝاً
ٚادتُاعٝاً ٚاالضتكساز ٚاالَإ ٖ ٛسل َٔ
سكٛم االفساد االضاضٚ ، ١ٝسادتِٗ االْطاْ١ٝ
اييت البد َٔ ؼككٗا ٚفل ضٛابط ٚايٝات  ،تكع
َطؤٚي ١ٝؼكٝكٗا عً ٢عاتل ايدٚي ١فايدٚي١
تًعب دٚز زٝ٥ط ٞيف ؼكٝل االعتداٍ ٚاالخرل ال
ٜتشكل اال بٛدٛد دٚي ١ق ١ٜٛذات اقتصاد قٟٛ
َٛسد  ،عال ٠ٚعً ٢ذيو البد َٔ ٚدٛد ْعاّ
ضٝاض ٞعادٍ ٜعذلف عكٛم َٛاطٓ٘ٝ
ٚٚادباتِٗ ايدٚ ١ٜٝٓاملدْٚ ١ٝايطٝاضٚ ، ١ٝبٓاً٤
عً ٘ٝميهٔ ايك ٍٛإ االعتداٍ ٖ ٛايطسٜل
املطتك ِٝيًشهِ ايصاحل ا ٚايسغٝد .
نُا إ ٚاقع االعتداٍ تأثس بعٛاٌَ نجرل ٠ادت
اىل ايذلادع يف ايعٌُ ب٘ ٚ ،اييت متجًت بايتطسف
ٚايػًٚ ، ٛايفطاد ٚضعف َؤضطات ايدٚي١
ٚتسادع ايتعًٚ ِٝاْتػاز ايبطايٚ ١اهلذس، ٠
ٚظٗٛز ايعصابات االزٖاب ، ١ٝاال إ ايد ٍٚغايبا َا
ساٚيت ايعٛدٚ ٠ايتُطو ب٘ َٔ خالٍ تفعٌٝ
بعض االيٝات  ،نُشازب ١ايفطاد ٚتػذٝع اقاَ١
املؤمتسات ٚايٓدٚات ٚبٓا ٤االضسٚ ٠اؿح عً٢
ايتعًٚ ِٝتطٜٛسْٚ ،ٙػاط ٚضا ٌ٥االعالّ
ٚغبهات ايتٛاصٌ االدتُاع ٞيف اؿح عً ٢قِٝ

االعتداٍ نُا إ دٚز االفتاٚ ٤املسادع ايد١ٜٝٓ
نإ هلا دٚز ٚاضح يف ْػس ثكاف ١االعتداٍ.

االضتٓتادات -:
ٜ -1عد االعتداٍ َٔ اِٖ زنا٥ص ايد ٜٔاالضالَٞ
ٚاييت َٔ االيصاّ عً ٢اؿانِ إ وهِ بٗا يف
ايد ٍٚاالضالَٖٚ ، ١ٝرا ٜعٗس غهٌ ٚاضح َٔ
املعاْٚ ٞايدالالت اييت اغازت ايٗٝا ايٓصٛص
ايكسآْٚ ١ٝاؿدٜح ايػسٜف .
 -2إ االعتداٍ َفٗ ّٛغاٌَ ٚٚاضع ٜعِ نٌ
فاالت اؿٝاٚ ٠ذيو الٕ َٛضٛع٘ ٖ ٛاجملتُع
فٜٗ ٛػٌُ االعتداٍ يف ايطٝاضٚ ١االقتصاد ٚإ
اجملتُعات َتَ ٢ا ٚصًت اىل االعتداٍ سككت
االضتكساز ايطٝاضٚ ٞاالقتصادٚ ٟضاُٖت يف
من ٛاجملتُع ٚتطٛز.ٙ
 -3إ ؼكٝل االعتداٍ ٜعين ؼكٝل ايعداي١
ٚاملطاٚاٚ ،٠ايتٛشٜع ايعادٍ يًجسٚ ٠ٚايكطا ٤عً٢
اؾٌٗ ٚايتدًف ٚايفطاد ٚازتفاع َطت ٣ٛايتعًِٝ
ٚ ،ذيو ٜطُٔ سكٛم االدٝاٍ يف اؿاضس
ٚاملطتكبٌ .
 -4إ ايبًدإ اييت ضازت يف ْٗر االعتداٍ ،قد
سككت َطتٜٛات عاي ١ٝيف ايتطٛز ٚايتكدّ يف
ايصشٚ ١ايتعًٚ ِٝاـدَات ٚايتُٓ ، ١ٝسٝح
غٗدت ْٗط ١عُساْ ١ٝتُٓٚ ،١ٜٛبايعهظ
( ايد ٍٚاييت مل تطرل عًَٗٓ ٢ر االعتداٍ غٗدت
ْهٛص ٚاضح يف فتُعاتٗا ).
 -5غايباً عٓد سص ٍٛعًُٝات ايتػٝرل يف
فتُعات ال تأخر باؿطبإ َٛضٛع ايسدٛع اىل
َباد (االعتداٍ إلصالح االعتالٍ) ،اذ إ انجس
ايتذازب اييت سككت ايٓذاح يف اضتكساز
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اجملتُعات ٚتطٛزٖا فصدت بني ايعٛد ٠اىل
اؾرٚز االٚىل يإلضالّ ٚايطرل عً ٢ايصساط
املطتكٚ ِٝبني ايٛاقع االقتصادٚ ٟاالدتُاعٞ
ٚايطٝاضَ( ٞتطًبات ايعصس).

 -2دعِ ٚتسضٝخ ق ِٝايد ٜٔاالضالَ ٞالضُٝا
فُٝا ىص اسذلاّ االخس ٚايعدايٚ ١املطاٚا٠
ٚاغاع ١ق ِٝايتطاَح ٚايتعاٜؼٚ ،ايعٛد ٠اىل
ايتُطو باألخالم ٚايفطا ٌ٥اييت تسب ٢عًٗٝا
ايسد يف ظٌ َٓع ١َٛايك( ِٝاالضالَ.)١ٝ

ٖٓ -6اى ايهجرل َٔ املعٛقات اييت تكف بٛد٘
ؼكٝل االعتداٍ ٚذيو الٕ ايكب ٍٛباالعتداٍ
ٜعين ايكب ٍٛبإيػا ٤االَتٝاشات ٚاملصاحل
ايػدصٚ ١ٝاملطاٚا ٠بني ايف٦ات ٚايػسا٥ح
املرٖبٚ ١ٝايكٚ ١َٝٛايد.١ٜٝٓ

 -3االبتعاد عٔ نٌ َا َٔ غأْ٘ إ ٜطس مببدأ
االعتداٍ نايفٚ ١ٜٛ٦ايطا٥فٚ ١ٝايتطسف،
ٚاالٖتُاّ اٚالً بايػإٔ ايعاّ ٚاملػازن ١يف أطاز
ايصاحل ايعاّ.

ٚ -7اخرلاً يف ضٖ ٤ٛرا نً٘ ٖٓاى َطتكبٌ
يًطرل عًْٗ ٢ر االعتداٍ يف ساي ١تفع ٌٝايٝات٘
ٚايكطا ٤عً ٢ايفطاد ٚؼكٝل االضتكساز مما
ٜك ٟٛنٝإ ايدٚيٚ ١ضًطتٗا ٚوكل ناٌَ
غسعٝتٗا.

 -4عٌُ ايدٚيٚ ١بػهٌ دؤٚب َع َٛاطٓٗٝا عً٢
اضاع املطاٚا ٠بهَٛ ِْٗٛاطٓني هلِ سكٛم
ٚعًٚ ِٗٝادبات َٔ خالٍ ايعٌُ ٚفل ايكإْٛ
ٚايدضتٛز بٛصف٘ دٗ ١قاٜدٚ ٠ضًط١
َطؤٚي.١

ايتٛصٝات -:

 -5اصالح ايبٓ ١ٝاالضاض ١ٝيًُذتُع عٔ طسٜل
بٓا ٤صشٝح يألضس ٠عً ٢اضظ د ١ٜٝٓصشٝش،١
باإلضاف ١اىل بٓا ٤اقتصاد قٜ ،ٟٛه ٕٛقاعد٠
اضاض ١ٝؿُا ١ٜاالضس َٔ ٠تكًبات ايعصس
املاد ،١ٜعال ٠ٚعً ٢ايكطا ٤عً ٢ايفطاد بهٌ
َطتٜٛات٘ ٚعً ٢ناف ١االصعد َٔ ،٠خالٍ بٓا٤
َٓع ١َٛق ١ُٝثكافَ ،١ٝفاصًٗا االقتصاد١ٜ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايطٝاض ١ٝتك ّٛعًَ ٢باد ايدٜٔ
االضالََٚ ، ١ٝكتطٝات ايعصس .

يف ض ٤ٛمما تكدّ ْكذلح فُٛع َٔ ١ايتٛصٝات
يف ضب ٌٝايٛص ٍٛاىل االعتداٍ ٚؼكٝك٘ ٚاُٖٗا:
 -1ال تتشٌُ ايدٚيٚ ١سدٖا َطؤٚي ١ٝؼكٝل
االعتداٍ امنا َٖ ٞطؤٚي ١ٝمجاعَ ١ٝػذلن١
تطاِٖ فٗٝا االفساد نال سطب َسنصٙ
االدتُاعٚ ٞايطٝاضٚ ٞايفهسَٚ ٟطت٣ٛ
اَهاْٝات٘ ايعًُٚ ١ٝقدزات٘ اـاص ١مبطؤٚي١ٝ
ف٦ات ايػعب ناف ١عً ٢اختالف اْتُاٖ٤ا
ٚاطٝافٗا ٚايٛاْٗا َٚعتكداتٗا ،اذ البد َٔ تعصٜص
ٚع ٞاالفساد ٚتٛضٝع َدازنِٗ بأُٖ١ٝ
ٚضسٚزَ ٠بد االعتداٍ ٚايعداي َٔ ١خالٍ
تعصٜص ثكافتِٗ مبطاَني املبد االْطاْٚ ٞدٚزٙ
ايفعاٍ يتشكٝل اؿٝا ٠األَٓ٘ ٚاملطتكس ٠هلِ.

املصادز-:
 -1مجاٍ ايد ٜٔقُد بٔ َهسّ ابٔ َٓعٛز  ،يطإ ايعسب ،
اؾص ٤ايتاضع  ،داز صادز ٠ببرلٚت.
 -2ايطٝد ايػسٜف عً ٞبٔ قُد اؾسداْ ، ٞنتاب
ايتعسٜفات  ،داز اسٝا ٤ايذلاخ  ،ايعسب ٞيًطباعٚ ١ايٓػس ،
ببرلٚت .
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