
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوقاف وأثرها في دعم األعمال الخيرية في المجتمع
 

 عبد هللا بن ناصر السدحانأ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 اؿُس هلل ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل.. ٚبعس :

يكس فتح اإلغالّ َٓابع عسٜس٠ يٓفع اآلخطٜٔ، فُٓٗا َا ٖٛ ٚادب نايعنا٠ ٚايهفاضات ٚايٓصٚض. ٖٚصٙ 

َا ع٢ً املػًِ َٚٔ املٓابع َا ٖٛ شٚ طابع تطٛعٞ عت َجٌ ال سسٜح عٓٗا باعتباضٖا ٚادبا الظ

ايصسقات ايتطٛع١ٝ ٚايٛقف، فاملػًِ سني ٜتٓاظٍ عٔ سط َاي٘ طٛاع١ٝ فٗٛ ٜتُجٌ ايطمح١ املٗسا٠ يف 

اإلغالّ يًبؿط أمجع ٚ ٜتشطض ب٘ َٔ ضٝل ايفطز١ٜ ٚ األْا١ْٝ َتذاٚظا األْا إىل ايهٌ ؾاَاًل اجملتُع 

ًا اؾػس ايٛاسس بهطّ ايعطٛ، ٖٚصا ايتفاعٌ ؼكٝكًا ؿسٜح ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل غري١ٜ ايفطز ٚباْٝ

عًٝ٘ ٚغًِ )تط٣ املؤَٓني يف تطامحِٗ ٚتٛازِٖ ٚتعاطفِٗ نُجٌ اؾػس إشا أؾته٢ َٓ٘ عطٛ تساع٢ 

 ي٘ غا٥ط دػسٙ بايػٗط ٚاؿ٢ُ( )ضٚاٙ ايبداضٟ(. 

يًصسق١ ايتطٛع١ٝ ايسا١ُ٥، بٌ ي٘ َٔ ٜٚعس ايٛقف مبفَٗٛ٘ ايٛاغع أصسم تعبريًا ٚأٚضح صٛض٠ 

اـصا٥ص ٚاملٛاصفات َا ميٝعٙ عٔ غريٙ، ٚشيو بعسّ قسٚزٜت٘ ٚاتػاع آفام فاالت٘، ٚايكسض٠ ع٢ً 

تطٜٛط أغايٝب ايتعاٌَ َع٘، ٚنٌ ٖصا نفٌ يًُذتُع املػًِ ايرتاسِ ٚايتٛاز بني أفطازٙ ع٢ً َط 

االدتُاع١ٝ اييت َطت بٗا األ١َ اإلغال١َٝ خالٍ ايعصٛض مبدتًف َػتٜٛاتٗا ايػٝاغ١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ٚ

األضبع١ عؿط قطًْا املاض١ٝ، فٓعاّ ايٛقف َصسض َِٗ ؿ١ٜٛٝ اجملتُع ٚفاعًٝت٘ ٚػػٝس سٞ يكِٝ 

ايتهافٌ االدتُاعٞ اييت تٓتكٌ َٔ دٌٝ إىل آخط سا١ًَ َطُْٛاتٗا ايعُٝك١ يف إطاض عًُٞ جيػسٙ 



إسػاغ٘ بكطاٜا إخٛاْ٘ املػًُني ٚجيعً٘ يف سطن١ تفاع١ًٝ  ٚعٞ ايفطز مبػؤٚيٝات٘ االدتُاع١ٝ ٜٚعٜس

 َػتُط٠ َع َُِٖٛٗ اؾع١ٝ٥ ٚايه١ًٝ. 

ٜٚٓعط نجري َٔ ايباسجني إىل ْعاّ ايٛقف باعتباضٙ أسس األغؼ امل١ُٗ يًٓٗط١ اإلغال١َٝ ايؿا١ًَ 

ْعاض إيٝ٘ َط٠ بأبعازٖا املدتًف١ االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ، يصا فكس اػٗت األ

أخط٣ بعس تػٝب زٚضٙ ايععِٝ يعكٛز ط١ًٜٛ باعتباضٙ ايبصض٠ ايصشٝش١ يبسا١ٜ ايٓٗط١ ايؿا١ًَ ؾُٝع 

فاالت اؿٝا٠ يف األ١َ املػ١ًُ ٚيعٌ َٔ املبؿطات يف شيو إٔ ايٓسٚات عٔ ايٛقف أخصت ترت٣ ع٢ً 

ٕ ايبسا١ٜ ايصشٝش١ يعٛز٠ ايٛقف اَتساز ايعامل اإلغالَٞ فُا إٔ ؽتِ ْس٠ٚ إال ٚتبسأ أخط٣، ٚالؾو أ

إىل َهاْ٘ ايفاعٌ يف زٚالب ايعذ١ً ايت١ُٜٛٓ ايؿا١ًَ ٖٛ إثاض٠ ايؿعٛض ٚاغتٓٗاض اهلُِ مٛ ػ١ًٝ 

 سكٝكت٘ ٚايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ غابكًا. 

ٚغتشاٍٚ ٖصٙ ايٛضق١ اإلؾاض٠ إىل ؾ٧ َٔ شيو ٚتٛضٝح األثط االدتُاعٞ يًٛقٛف ٚايسٚض ايصٟ أزاٙ يف 

تُعات اإلغال١َٝ ع٢ً َط ايعصٛض ايػابك١ ٚإبطاظ مسات ايتهاتف ٚايتعاضس اييت تفطز اجملتُع سٝا٠ اجمل

املػًِ ٚمتٝعٙ بٗا عٔ غريٙ َٔ اجملتُعات، نُا ؼاٍٚ ٖصٙ ايٛضق١ ططح تصٛض عًُٞ يهٝف١ٝ إعاز٠ 

ا ٚاملػؤٍٚ هلا األثط ايفعاٍ يًٛقف يف ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ايؿا١ًَ، ٚاهلل أغأٍ إعاْت٘ ٖٚٛ املأٍَٛ فٝٗ

 ٖٛ ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط. 

 ٚص٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني 



 أٚاًل: ايٛقف يف اإلغالّ

ٜعطف ايٛقف يف ايًػ١ بأْ٘: اؿبؼ ٚاملٓع، ٜٚكاٍ: ٚقفت ايساب١ إشا سبػتٗا ع٢ً َهاْٗا ، ٚيف تعطٜف 

 ايفكٗا٤ ايٛقف ٖٛ: ؼبٝؼ األصٌ ٚتػبٌٝ ايجُط٠. 

ٌ يف َؿطٚع١ٝ ايٛقف يف اإلغالّ ايػ١ٓ ٚاإلمجاع يف اؾ١ًُ، ٚيكس اتفل مجٗٛض عًُا٤ ايػًف ٚاألص

ع٢ً دٛاظ ايٛقف ٚصشت٘ بٓا٤ ع٢ً أزي١ َٚٓٗا سح ايكطإٓ ايهطِٜ يف آٜات عس٠ عًٞ فعٌ اـري ٚايرب 

ؼبٕٛ َٚا  ٚاإلسػإ ٖٚٛ َا ٜطَٞ إيٝ٘ ايٛقف َٚٔ شيو قٛي٘ تعاىل: )ئ تٓايٛا ايرب ست٢ تٓفكٛا مما

( ٚقٛي٘ تعاىل: )َٚا تٓفكٛا َٔ خري ٜٛف إيٝهِ 99تٓفكٛا َٔ ؾ٤ٞ فإٕ اهلل ب٘ عًِٝ( )آٍ عُطإ آ١ٜ: 

 (. 979ٚأْتِ ال تعًُٕٛ( )ايبكط٠ آ١ٜ: 

نُا ٚضز يف ايعسٜس َٔ اآلثاض ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ يًطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا ٜؤنس َؿطٚع١ٝ 

ايصٟ ٜكٍٛ فٝ٘: )أصاب عُط غٝرب أضضا  -ضضٞ اهلل عُٓٗا -ايٛقف، َٚٔ شيو سسٜح ابٔ عُط

فأت٢ ايٓيب !ٜ٘ فكاٍ: أصبت أضضا، مل أصب َاأل قط أْفؼ َٓ٘، فهٝف تأَطْٞ ب٘؟ قاٍ: )إٕ ؾ٦ت 

سبػت أصًٗا ٚتصسقت بٗا(، فتصسم عُط: أْ٘ ال ٜباع أصًٗا، ٚال ٜٖٛب، ٚال ٜٛضخ يف ايفكطا٤ ٚايكطب٢، 

يطٝف ٚابٔ ايػبٌٝ، ال دٓاح ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ ٜأنٌ َٓٗا باملعطٚف، ٜٚطعِ ٚايطقاب ٚيف غبٌٝ اهلل ٚا

 صسٜكا غرب َتٍُٛ فٝ٘( )َتفل عًٝ٘(. 

ٜٚسخٌ ايٛقف يف قٛي٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايػالّ ) إشا َات ابٔ آزّ اْكطع عًُ٘ إال َٔ ثالخ: صسق١ داض١ٜ 



 أٚ عًِ ٜٓتفع ب٘، أٚ ٚيس صاحل ٜسعٛ ي٘( )ضٚاٙ َػًِ(. 

ي١ ايع١ًُٝ فعً٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايػالّ يف أَٛاٍ كريٜل ٖٚٞ غبع١ سٛا٥ط باملس١ٜٓ أٚص٢ إٕ َٚٔ األز

ٖٛ قتٌ ّٜٛ أسس فٗٞ حملُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜطعٗا سٝح أضاٙ اهلل تعاىل، ٚقس قتٌ ّٜٛ أسس ٖٚٛ 

عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ٜٗٛزٜت٘ فكاٍ ايٓيب عًٝ٘ ايصال٠ ٚايػالّ )كريٜل خري ٜٗٛز( ٚقبض ايٓيب ص٢ً اهلل 

تًو اؿٛا٥ط ايػبع١ ٚدعًٗا أٚقافًا باملس١ٜٓ هلل ٚناْت أٍٚ ٚقف باملس١ٜٓ . ثِ ٚقف عُط ضضٞ اهلل 

عٓ٘، ٚبعس شيو تتابع ايصشاب١ ضضٛإ اهلل عًِٝٗ يف ايٛقف ست٢ إٕ دابطًا ضضٞ اهلل ٜكٍٛ: )مل ٜهٔ 

مجاع َِٓٗ، فإٕ ايصٟ قسض أسس َٔ أصشاب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ شٚ َكسض٠ إال ٚقف(. ٖٚصا إ

 َِٓٗ ع٢ً ايٛقف ٚقف ٚاؾتٗط شيو فًِ ٜٓهطٙ أسس فهإ إمجاعًا . 

ْٚعاّ ايٛقف باعتباضٙ ْعاًَا خريًٜا َٛدٛز َٓص ايكسّ بصٛض٠ ؾت٢، إال أْ٘ َٔ املؤنس إٔ ْعاّ ايٛقف 

اضات أٚ يف اإلغالّ بؿهً٘ اؿايٞ ٜبك٢ خصٛص١ٝ إغال١َٝ ال ميهٔ َكاضْتٗا بصٛض ايرب يف اؿط

 ايؿعٛب األخط٣ ٖٚصا عا٥س إىل عس٠ أَٛض: 

 ايتعًل ايؿعيب ب٘ ٚاَتساز ضٚاق٘ َٚعًت٘ إىل أَٛض تؿف عٔ سؼ إْػاْٞ ضفٝع.  -1

عسّ اقتصاض ايٛقف ع٢ً أَانٔ ايعباز٠ نُا ٖٛ يف األزٜإ ايػابك١، بٌ اَتس يف ْفع٘ إىل عُّٛ  -9

 أٚد٘ اـري يف اجملتُع. 

ت٢ ع٢ً غري املػًُني َٔ أٌٖ ايص١َ، فٝذٛظ إٔ ٜكف املػًِ ع٢ً ايصَٞ ملا مشٍٛ َٓافع ايٛقف س -3



 ٚقفت ع٢ً أر هلا ٜٗٛزٟ .  -ضضٞ اهلل عٓٗا -ضٟٚ إٔ صف١ٝ بٓت سٝٞ

ٜٚتُٝع ايٛقف غصا٥ص َٚٝعات َتعسز٠ قس ال تٛدس يف املؿاضٜع اـري١ٜ األخط٣، ٖٚصٙ املعاٜا 

١َ ع٢ً َس٣ قطٕٚ ط١ًٜٛ، ألدٌ شيو ال عذب إٔ ْط٣ أنػبت٘ تًو اؿ١ٜٛٝ اييت اغتُط أثطٖا يف األ

شيو اإلقباٍ ايهبري َٔ يسٕ أفطاز اجملتُع املػًِ ع٢ً ايٛقف ٚؼبٝؼ دع٤ نبري َٔ أَالنِٗ 

ألعُاٍ اـري، ٚقسٚتِٗ يف شيو ْبِٝٗ قُس عًٝ٘ ايصال٠ ٚايػالّ ثِ صشب٘ ايهطاّ )فكس ٚقف 

َِٓٗ: أبٛ بهط ٚعُط ٚعجُإ ٚعًٞ ٚايعبري بٔ ايعٛاّ فُٛع١ َٔ أصشاب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

َٚعاش بٔ دبٌ ٚظٜس بٔ ثابت ٚعا٥ؿ١ ٚأّ غ١ًُ ٚصف١ٝ ظٚدات ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأمسا٤ 

بٓت أبٞ بهط ٚغعس بٔ أبٞ ٚقاص ٚخايس بٔ ايٛيٝس ٚدابط بٔ عبساهلل ٚغريِٖ( َٚٔ بعسِٖ َٔ ايتابعني 

 املػًُني. ٚتابع ايتابعني َٚٔ بعسِٖ َٔ 

 ثاًْٝا: زٚض ايٛقف يف اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ

إٕ ايساضؽ يًٛقف يف اؿطاض٠ اإلغال١َٝ يٝعذب َٔ ايتٓٛع ايهرب يف َصاضف األٚقاف، فهإ ٖٓاى 

تًُؼ سكٝكٞ ملٛاطٔ اؿاد١ يف اجملتُع يتػس ٖصٙ اؿاد١ عٔ ططٜل ايٛقف، َٔ خالٍ األٚقاف، 

ع٢ً اؿؼ ايرتامحٞ ايصٟ ميتًه٘ املػًِ ٜٚرتمج٘ بؿهٌ فايٛقف َٔ سٝح بعسٙ االدتُاعٞ ٜربٖٔ 

عًُٞ يف تفاعً٘ َع ُّٖٛ فتُع٘ ايهبري ٜٚبسٚ ٖصا دًٝا يف ضصس ايتطٛض ايٓٛعٞ يًٛقف ع٢ً اَتساز 

ايكطٕٚ األضبع١ عؿط فًكس نإ املػذس أِٖ األٚقاف اييت عين بٗا املػًُٕٛ، بٌ ٖٛ أٍٚ ٚقف يف 



بٓا٤ َػذس قبا٤ أٍٚ َكسّ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل املس١ٜٓ اإلغالّ، نُا ٖٛ َعًّٛ يف قص١ 

املٓٛض٠، ٚيعٌ َٔ أبطظ ؾٛاٖس اٖتُاّ املػًُني بصيو اؾاْب يف ايٛقف: اؿطَني ايؿطٜفني مبه١ 

املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚاؾاَع األظٖط بايكاٖط٠، ٚاملػذس األَٟٛ بسَؿل ٚايكطٜٚني باملػطب، ٚايعٜت١ْٛ 

ْٛؼ ٚغريٖا نجري، ثِ ٜأتٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح ايهجط٠ ايعسز١ٜ ٚاأل١ُٖٝ ايٓٛع١ٝ املساضؽ، بت

فًكس بًػت اآلالف ع٢ً اَتساز ايعامل اإلغالَٞ ٚنإ هلا اثط ٚاضح يف ْؿط ايعًِ بني املػًُني ٚقس 

يعٛاصِ اإلغال١َٝ أز٣ تٛافس طالب ايعًِ َٔ مجٝع أما٤ ايعامل إىل َطانع اؿطاض٠ اإلغال١َٝ ٚا

إىل إْؿا٤ اؿاْات ايٛقف١ٝ اييت تؤِٜٚٗ، إىل داْب ت١٦ٝٗ ايططم، ٚإقا١َ ايػكاٜات ٚاألغب١ً يف ٖصٙ 

 ايططم يًُػافطٜٔ، ٚنصا زٚابِٗ. 

ٚصاسب شيو إْؿا٤ األضبط١ ٚزٚض ايعًِ يًطالب ايػطبا٤ إلٜٛا٥ِٗ، ٚاغتتبع شيو ظٗٛض ايٛقف 

َٔ طالب ايعًِ املػتشكني يًُػاعس٠ يف زاض ايػطب١، ٚال ؽًٛ  يًصطف ع٢ً ٖؤال٤ ايطالب باعتباضِٖ

نٌ ٖصٙ املطاسٌ ٚاألْٛاع َٔ دٛاْب ادتُاع١ٝ يًٛقف هلا زاليتٗا ٚأُٖٝتٗا ٚأثطٖا يف اجملتُع بؿهٌ 

 عاّ. 

إال إٔ ايسٚض ايفاعٌ يًٛقف يف فاٍ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٜتُجٌ يف املساضؽ ٚاحملاضٔ اييت أْؿ٦ت 

ٜتاّ ٜٛفط هلِ فٝٗا املأنٌ ٚاألزٚات املسضغ١ٝ نُا ٜتُجٌ زٚض ايٛقف يف فاٍ ايطعا١ٜ خصٝصًا يأل

االدتُاع١ٝ يف األضبط١ ٚايعٚاٜا، ٚايتهاٜا باإلضاف١ إىل األغب١ً اييت ٜكصس بٗا تٛفري َا٤ ايؿطب 



يًُػافطٜٔ ٚعابطٟ ايػبٌٝ ٚمجٛع ايٓاؽ غٛا٤ زاخٌ املسٕ أٚ خاضدٗا ٚميهٔ إٔ ْعس نٌ شيو 

غػات ادتُاع١ٝ أزت زٚضٖا االدتُاعٞ باقتساض ضغِ صعٛب١ اغتُطاض َجٌ ٖصٙ املؤغػات االدتُاع١ٝ َؤ

ٚبكا٥ٗا فرتات ط١ًٜٛ ٚع٢ً َس٣ أدٝاٍ َتٛاي١ٝ، ٜٚعٛز شيو إىل سادتٗا ايهبري٠ إىل َٛاضز َاي١ٝ 

ظزٖط يف زا١ُ٥ ال تتٛقف ٚال تٓطب ٚقس ؼكل هلا شيو بفطٌ َٔ اهلل ثِ بفطٌ ْعاّ ايٛقف ايصٟ ا

تصاعس َع اظزٖاض اؿطاض٠ اإلغال١َٝ شيو إٔ املالسغ يف نجري َٔ سًكات ايتاضٜذ ٚيف ايعسٜس َٔ 

بالز األٚقاف ٚأثطٖا يف ايعامل تٛقفت َؤغػات خري١ٜ ضد١ُ عٔ أزا٤ ضغايتٗا بعس فرت٠ َٔ ايعَٔ، 

 سني ٚآخط، أَا يف بػبب ْطٛب َٛاضزٖا املاي١ٝ ٚإفالغٗا مما ٜطططٖا إىل طًب َػاعس٠ اـرئٜ بني

 اؿطاض٠ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ فإْ٘ قٌ إٔ ػس َجٝاًل هلصٙ ايعاٖط٠. 

 ٚميهٔ إٔ لعٌ اجملاالت ايط٥ٝػ١ٝ يعٌُ األٚقاف يف اؾٛاْب االدتُاع١ٝ يف اجملاالت اآلت١ٝ:

 أ( فاٍ ضعا١ٜ األٜتاّ: 

األٚقاف عجًا عٔ األدط  لس اؿطص ايهبري َٔ املػًُني ع٢ً ضعا١ٜ األٜتاّ ٚتطبٝتِٗ َٔ خالٍ

ٚاملجٛب١ ٚطًبًا ملطافك١ ْبِٝٗ قُس عًٝ٘ ايصال٠ ٚايػالّ يف اؾ١ٓ، ففٞ اؿسٜح إٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ ) أْا ٚنافٌ ايٝتِٝ يف اؾ١ٓ نٗاتني ٚأؾاض بايػباب١ ٚايٛغط٢، ٚفطز بُٝٓٗا 

 ؾ٦ًٝا( )ضٚاٙ ايبداضٟ(. 

ألٜتاّ إْؿا٤ َهاتب يتعًُِٝٗ ٚضعاٜتِٗ، َٚٔ شيو َا ْكٌ يف َآثط صالح َٚٔ أؾٗط األٚقاف يطعا١ٜ ا



ايسٜٔ األٜٛبٞ أْ٘ أَط بعُاض٠ َهاتب أيعَٗا َعًُني يهتاب اهلل عع ٚدٌ ٜعًُٕٛ أبٓا٤ ايفكطا٤ ٚاألٜتاّ 

خاص١ ٚجيطٟ عًِٝٗ اؾطا١ٜ ايهاف١ٝ هلِ ٜٚكصس باؾطا١ٜ ايها١ًَ َأنًِٗ ٚنػٛتِٗ ٚأزٚات زضا 

ٔ صٛض٠ ضعا١ٜ األٜتاّ َهتب ايػبٌٝ ايصٟ أْؿأٙ ايػًطإ ايعاٖط بٝربؽ ظٛاض َسضغت٘ ٚقطض غتِٗ َٚ

ملٔ فٝ٘ َٔ أٜتاّ املػًُني اـبع يف نٌ ّٜٛ، باإلضاف١ إىل ايهػ٠ٛ يف ايؿتا٤ ٚايصٝف، نصيو أْؿأ 

يكس ايػًطإ قالٕٚٚ َهتبًا يتعًِٝ األٜتاّ ٚضتب يهٌ طفٌ نػ٠ٛ يف ايؿتا٤ ٚأخط٣ يف ايصٝف. ٚ

اغرتعت ظاٖط٠ نجط٠ املساضؽ اييت تع٢ٓ باألٜتاّ ايطساي١ ابٔ دبري، فكس عسٖا َٔ أغطب َا حيسخ ب٘ 

 َٔ َفاخط ايبالز ايؿطق١ٝ َٔ ايعامل اإلغالَٞ. 

ٚيعٌ مما ؼػٔ اإلؾاض٠ إيٝ٘ إٔ زاض األٜتاّ ايكا١ُ٥ سايًٝا يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ تعس َٔ األٚقاف اييت أْؿأٖا 

ٖـ قاّ ايؿٝذ عبسايػين 1339هلٓس١ٜ قبٌ قطاب١ غبعني عاًَا ألٜتاّ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ففٞ عاّسذاز ايكاض٠ ا

بتأغٝؼ َهإ ٜأٟٚ أٜتاّ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚأٚقف عًٝٗا زاضا ي٘ ٚاغتُط ايصطف  -ٜطمح٘ اهلل -زازا

يساض، ست٢ عًٝٗا َٔ غ١ً شيو ايٛقف باإلضاف١ إىل املػاعسات اييت ناْت تصً٘ َٔ اهلٓس إىل أٜتاّ ا

أْؿ٦ت ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ ٚتٛيت اإلؾطاف ايهاٌَ عًٝٗا، َٚا ظاٍ َبٓاٖا اؿايٞ ٚقفًا 

ٖـ(  1331ع٢ً أٜتاّ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ٖٚصا َجبت يف صو ؾطعٞ صازض َٔ قه١ُ املس١ٜٓ املٓٛض٠ عاّ )

(8 .) 

ألٜتاّ ٚايعٓا١ٜ بِٗ تٛفري سٝا٠ نطمي١ ٚخالص١ ايكٍٛ فُٝا ٜصنط َٔ دٛاْب ع١ًُٝ آْف١ ػاٙ ضعا١ٜ ا



هلِ َجٌ باقٞ أفطاز اجملتُع ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٛقف نإ ي٘ زٚض نبري يف غس ثػط٠ ادتُاع١ٝ نإ 

غٝعاْٞ َٓٗا اجملتُع املػًِ يف ساي١ إُٖاهلا، ٖٚصا ٜؤنس أ١ُٖٝ ايٛقف يف عالز بعض املؿهالت 

 االدتُاع١ٝ يف اجملتُع. 

 ٚايعذع٠: ب( يف فاٍ ضعا١ٜ ايػطبا٤

يكس أزت األٚقاف زٚضا ًَُٗا يف ؼكٝل ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ ايؿا١ًَ يًػطبا٤ ٚايعذع٠ بؿهٌ عاّ، فُا 

َٔ َسضغ١ ٜٓؿ٦ٗا ايٛاقفٕٛ إال ٜٚٛضع ظٛاضٖا بٝت خاص يًطالب املػرتبني ٚجيطٟ عًِٝٗ فٝٗا َا 

بني املسٕ ٚايكط٣ يف ايعامل حيتادْٛ٘ َٔ غصا٤. يصا ال عذب إٔ لس تًو اؿطن١ ايبؿط١ٜ املتٛاص١ً 

اإلغالَٞ، طًبًا يًعًِ يف املساضؽ ايٛقف١ٝ، فال ٜٛدس َا ٜعٛم طًب ايعًِ فايططم قس أَٓت باألغه١ٓ 

ايٛقف١ٝ، ٚاملساضؽ قس مت ػٗٝعٖا بايػطف اـاص١ بايػطبا٤، ٚقس تعاٜست تًو ايعاٖط٠ بؿهٌ ًَفت 

يف بالز املؿطم اإلغالَٞ َٔ عٓا١ٜ بايػطبا٤، فكاٍ:  يًٓعط، ٚقس أبس٣ ابٔ دبري إعذاب٘ ايؿسٜس ملا ملػ٘

)إٕ ايٛافس َٔ األقطاض ايٓا١ٝ٥ جيس َػهًٓا ٜأٟٚ إيٝ٘ َٚسضغًا ٜعًُ٘ ايفٔ ايصٟ ٜطٜس تعًُ٘، ٚاتػع 

عٓا١ٜ ايػًطإ بايػطبا٤ ست٢ أَط بتعٝني محاَات ٜػتشُٕٛ فٝٗا ْٚصب هلِ َاضغتاًْا يعالز َٔ 

إ خبعتني يهٌ إْػإ يف نٌ ّٜٛ ٚظنا٠ ايعٝس هلِ( ٚسػبو َٔ َطض َِٓٗ، ٚيكس عني هلِ ايػط

ٖصا إٔ صالح ايسٜٔ قس خصص يًػطبا٤ َٔ املػاضب١ داَع ابٔ طٛيٕٛ يف َصط ٜػهْٓٛ٘ ٚأدط٣ عًِٝٗ 

 األضظام يف نٌ ؾٗط. 



أَا ايطبط ٖٚٞ األَانٔ اييت مت إعسازٖا ع٢ً ايجػٛض يًُذاٖسٜٔ ٚصس ٖذُات األعسا٤ فكس ؼٛيت 

قت ٖٞ ٚاؿاْات ٚايتهاٜا ٚايعاٜٚا إىل أَانٔ يًُتفطغني يًعباز٠ َٔ اؾٓػني، فهإ ٜٓكطع َع ايٛ

فٝٗا َٔ ٜطغب ايتفطغ يًعباز٠، ٚجيطٟ عًٝٗا ايٛاقفٕٛ اؾطاٜات اي١َٝٛٝ َٔ غصا٤ ٚنػا٤، ٖٚصا ايٓٛع 

ٔ بطٛط١ َٔ األٚقاف ٜٓتؿط بؿهٌ نبري دسا يف َسٕ ٚقط٣ ايعامل اإلغالَٞ فُٔ ٜطًع ع٢ً ضس١ً اب

فػٝذس ايعذب فُا َط ع٢ً قط١ٜ أٚ َس١ٜٓ يف ايبًسإ اإلغال١َٝ اييت ظاضٖا يف ضسًت٘ إال ٜٚصنط َجٌ 

ٖصٙ األضبط١ ٚايعٚاٜا بٌ نإ َٔ املػتفٝسٜٔ َٓٗا ٚغهٔ يف بعطٗا، َٚع تطٛض ايٛقت ؼٛيت بعض 

ٖات ٚنباض ايػٔ ٖصٙ األضبط١ إىل َالد٧ َػتسمي١ يًصٜٔ ٜػتشكٕٛ ايطعا١ٜ، ٚخاص١ أصشاب ايعا

ٚايعُٝإ ٚاملطًكات ٖٚصا ايتشٍٛ أز٣ بٗا إىل ؼكٝل ضغاي١ ادتُاع١ٝ، شيو أْٗا غست َأ٣ٚ يًػطبا٤ 

ٚايعذع٠ ٚضعفا٤ اجملتُع، ٚمجٝع ٖصٙ املٓؿآت ٚدست يف ْعاّ ايٛقف أنرب ضافسًا َهٓٗا َٔ َٛاص١ً 

إلغالَٞ ٚميهٔ ضؤ١ٜ ايعسٜس َٓٗا يف ضغايتٗا. ٚالظايت بعض ٖصٙ األضبط١ تؤزٟ ٖصٙ ايطغاي١ يف ايعامل ا

نٌ َٔ َس١ٜٓ َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠، سٝح أصبشت َأ٣ٚ يًعسٜس َٔ ايعذع٠، ٚاملطض٢، 

ٚاملعاقني، ٚنباض ايػٔ ٚأسٝاًْا ايعاطًني، ٖٚصا َا أظٗطت٘ ايسضاغ١ اييت قاَت بٗا ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٦ٕٛ 

ك١ َه١ املهط١َ )َه١ املهط١َ، دس٠ ايطا٥ف( َٚٓطك١ ٖـ عٔ األضبط١ يف َٓط 1119االدتُاع١ٝ عاّ 

 املس١ٜٓ املٓٛض٠. 

 ز( يف فاٍ ضعا١ٜ ايفكطا٤ ٚاملعسَني:



 يف فاٍ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ الؾو إٔ األٚقاف باعتباضٖا صسق١ داض١ٜ قس قاَت بسٚض نبري

ٚايطُإ االدتُاعٞ يف اجملتُع املػًِ، فُٔ ايالفت يًٓعط إٔ ٚثا٥ل األٚقاف يف غايبٗا تٓص ع٢ً 

ًٓا أغاغًٝا يف ايٛقف، إال إٔ املػاعسات تهٕٛ بأؾهاٍ  َػاعس٠ ايفكطا٤ ٚاحملتادني، بٌ إٕ ٖصا ٜعس ضن

١ٜ، ٚأسٝاًْا أخط٣ ايع١ٝٓٝ ٚمما ٜصنط يف ٖصا اجملاٍ ٚأْٛاع كتًف١، فُٔ شيو تٛظٜع املػاعسات ايٓكس

إٔ ايػطإ ايعاٖط بٝربؽ أٚقف ٚقفًا يؿطا٤ اـبع ٚتٛظٜع٘ ع٢ً املعسَني.. ٚػاٚظ األَط إىل ضعا١ٜ 

أٚي٦و ايفكطا٤ ست٢ بعس ٚفاتِٗ ٜٚهٕٛ شيو بتشٌُ تهايٝف تػػًِٝٗ ٚتهفِٝٓٗ ٚزفِٓٗ، َٚٔ أؾٗط 

صٟ دعً٘ ايعاٖط بٝربؽ بطغِ تػػٌٝ فكطا٤ املػًُني ٚتهفِٝٓٗ ٖصٙ األٚقاف )ٚقف ايططسا٤( اي

 ٚزفِٓٗ. 

َٚٔ ٚدٛٙ ايرب اييت اٖتِ ايٛاقفٕٛ بايصطف عًٝٗا َٔ ضٜع أٚقافِٗ نػ٠ٛ ايعطاٜا ٚاملكًني ٚغرت عٛضات 

ايطعفا٤، ٚايعادعٜٔ ٚإضضاع األطفاٍ عٓس فكس أَٗاتِٗ ٚٚفا٤ زٜٔ املسٜٓني، ٚفهاى املػذْٛني 

و أغط٣ املػًُني ايعادعٜٔ ٚػٗٝع َٔ مل ٜؤز اؿر َٔ ايفكطا٤ يكطا٤ فطض٘، َٚساٚا٠ املعػطٜٔ ٚف

املطض٢ غري املكتسضٜٔ ٚنإ مما سسزٙ ايػًطإ املًُٛنٞ األؾطف ؾعبإ ملصاضٜف أٚقاف٘ إٔ دعٌ 

 َٓٗا ْفكات خري١ٜ غ١ٜٛٓ تؿٌُ تأَني اإلبط ٚاـٝٛط يًفكطا٤ مبه١ املهط١َ. 

ري١ٜ تٓفل ع٢ً اغط ايػذٓا٤ ٚأٚالزِٖ، سٝح ٜكسّ هلِ ايػصا٤ ٚايهػا٤ نُا نإ ٖٓاى أٚقاف خ



ٚنٌ َا حيتادْٛ٘ ؿني خطٚز عا٥ًِٗ َٔ ايػذٔ، نُا ٚدس َؤغػات ٚقفٝ٘ يتذٗٝع ايبٓات إىل 

 أظٚادٗٔ ممٔ تطٝل أٜسِٜٗ أٚ أٜسٟ أٚيٝا٥ِٗ عٔ ْفكات ػٗٝعٖٔ. 

 ثايجا: ايسٚض ا الدتُاعٞ يألٚقاف

ٔ ايٛقف َٔ شنط اآلثاض املرتتب١ عًٝ٘، إال إٔ ايرتنٝع غايبًا َا ٜهٕٛ ع٢ً األزٚاض ال ؽًٛ أٟ زضاغ١ ع

االقتصاز١ٜ أٚ األزٚاض ايتع١ًُٝٝ يألٚقاف ضغِ إٔ ايسٚض االدتُاعٞ يألٚقاف ال ٜكٌ عٔ األزٚاض 

 االقتصاز١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚايصش١ٝ إٕ مل ٜفاضقٗا ٚال ٜهاز ٜٛدس داْب َٔ دٛاْب اؿٝا٠ يف اجملتُع

املػًِ إال ٚهلا ص١ً بٓعاّ األٚقاف َٔ قطٜب أٚ بعٝس، بٌ ٜط٣ أسس ايباسجني إٔ األٚقاف عٌُ ادتُاعٞ 

زٚافع٘ يف أنجط األسٝإ ادتُاع١ٝ ٚأٖساف٘ زا٥ًُا ادتُاع١ٝ، فاألٚقاف اإلغال١َٝ يف األصٌ عٌُ 

نإ يًٛقف زٚض يف  ادتُاعٞ، ٚميهٔ إٔ ْٛضز بعض اآلثاض االدتُاع١ٝ املرتتب١ ع٢ً ايٛقف، أٚ اييت

تععٜعٖا يف سٝا٠ اجملتُع ٚتطغٝدٗا ع٢ً َس٣ ايكطٕٚ املاض١ٝ، فًكس غاعس ايٛقف ع٢ً ؼكٝل 

االغتكطاض االدتُاعٞ ٚعسّ ؾٝٛع ضٚح ايتصَط يف اجملتُع ٚشيو ْٛع َٔ املػاٚا٠ بني أفطازٙ فكس متهٔ 

ٍ ْعاّ ايٛقف بٌ إٕ بعض ايفكري َٔ اؿصٍٛ ع٢ً سك٘ َٔ املتطًبات األغاغ١ٝ يف اؿٝا٠ َٔ خال

األٚقاف نإ خيصص ضٜعٗا يًفكطا٤ ٜٚؿري بعض ايباسجني إىل إٔ )اآلالف ايهبري٠ َٔ اجملتُع َٔ 

 ايعًُا٤ املربظٜٔ يف كتًف ايتدصصات ناْٛا َٔ ف٦ات ادتُاع١ٝ ٚاقتصاز١ٜ ضقٝك١ اؿاٍ(. 

عٞ ٚؾٝٛع ضٚح ايرتاسِ نُا متهٔ ايٛقف مبا ميتًه٘ َٔ َط١ْٚ َٔ بػط َبسأ ايتطأَ االدتُا



ٚايتٛاز بني أفطاز اجملتُع ٚمحاٜت٘ َٔ األَطاض االدتُاع١ٝ اييت تٓؿأ عاز٠ يف اجملتُعات اييت تػٛز 

فٝٗا ضٚح األْا١ْٝ املاز١ٜ ٜٚٓتر عٓٗا ايصطاعات ايطبك١ٝ بني املػتٜٛات االدتُاع١ٝ املدتًف١، ٖٚٓاى َٔ 

تُعٗا َٔ اَتساز ثٛض٠ ايعُاٍ اييت بطظت َع ايجٛض٠ ٜط٣ إٔ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ قس محت ف

ايبًؿف١ٝ يف ضٚغٝا إىل اجملتُع ايعُايٞ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ َٔ خالٍ ايتٛغع يف فتح أبٛاب 

ايعٌُ اـريٟ ٚتؿذٝع ايؿطنات ٚاألثطٜا٤ بإعفا٤ات نبري٠ ملٔ تكسّ َِٓٗ ع٢ً األعُاٍ اـري١ٜ 

 طاعفت اهلبات ست٢ بًػت ٦َات املالٜني يف ٚقت َبهط َٔ ٖصا ايكطٕ. فعازت املؤغػات اـري١ٜ ٚت

نُا إٔ يف ايٛقف تٛظٜعا عازاًل يف ايجطٚات ٚعسّ سبػٗا بأٜس قسٚز٠ مما جيعًٗا أنجط تساٚاًل بني 

ايٓاؽ ألٕ ايٛاقف عٓسَا ٜٛصٞ بتٛظٜع غ١ً َٛقٛفات٘ ع٢ً د١ٗ َٔ اؾٗات، ٜعين تٛظٜع املاٍ ع٢ً 

 س٠ ٚعسّ اغت٦جاض املايو ب٘. اؾ١ٗ املػتفٝ

إٕ املتأٌَ يٓعاّ ايٛقف يف اإلغالّ ٜط٣ بٛضٛح نٝف عٌُ شيو ايٓعاّ املتهاٌَ عًٞ تععٜع ضٚح 

االْتُا٤ بني أفطاز اجملتُع ٚؾعٛضِٖ بأِْٗ دع٤ َٔ دػس ٚاسس ؼكٝكًا ؿسٜح ايطغٍٛ ص٢ً اهلل 

جٌ اؾػس إشا اؾته٢ َٓ٘ عطٛ تساع٢ عًٝ٘ ٚغًِ ) تط٣ املؤَٓني يف تطامحِٗ ٚتٛازِٖ ٚتعاطفِٗ نُ

 ي٘ غا٥ط اؾػس بايػٗط ٚاؿ٢ُ( )ضٚاٙ ايبداضٟ(. 

ٖٚصا ايؿعٛض باالْتُا٤ ٜؿٌُ ايططفني ايٛاقف ٚاملػتفٝس َٔ ايٛقف فايٛاقف اغتؿعط زٚضٙ املٓاط ب٘ يف 

 اجملتُع ٚخصص دع٤ًا َٔ َاي٘ يػس ساد١ َٔ سادات اجملتُع ٚاملػتفٝس َٔ ايٛقف ٜػتؿعط بعني



ايتكسٜط َس٣ سادت٘ يالْتُا٤ ؾػس اجملتُع ايٛاسس ايصٟ قاّ أثطٜاؤٙ بإغعاز فكطا٥٘ َٔ خالٍ ْعاّ 

 ايٛقف. 

إٕ ايساضؽ يألثط االدتُاعٞ يًٛقف البس إٔ تػتٛقف٘ ْٛع١ٝ ايطبك١ االدتُاع١ٝ اييت اغتفازت بؿهٌ 

دتُاعٞ( يف ب١ٝٓ نبري َٔ ايٛقف ٚنٝف اغتطاع تػٝريٖا ٚؼكٝل َا ٜػ٢ُ بعاٖط٠ )اؿطاى اال

اجملتُع. ٚاؿطاى االدتُاعٞ ٜكصس ب٘: اْتكاٍ األفطاز َٔ َطنع إىل آخط يف ْفػٞ ايطبك١.. ٚقس 

ٜهٕٛ ضأغًٝا ٖٚٛ اْتكاٍ األفطاز َٔ طبك١ ادتُاع١ٝ إىل طبك١ ادتُاع١ٝ أع٢ً ٚيكس َهٔ ايتعًِٝ 

ٓ٘ أفكًٝا ضأغٝا ٚفل َفّٗٛ ايٛقفٞ ٚ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٚايٛقف١ٝ َٔ تػري طبكات املػتفٝسٜٔ َ

اؿطاى االدتُاعٞ، فػاعس ْعاّ ايٛقف ع٢ً ؼػني املػتٜٛات االقتصاز١ٜ، ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ يهجري 

َٔ أفطاز اجملتُع، فايتعًِٝ اؾٝس ايصٟ قس حيًُ٘ ؾدص َٖٛٛب قس ٜٓكً٘ يٝؼ! ألٕ ٜتػًِ َطتب١ 

ػري أَٛض ايسٚي١ أٚ يف أٟ ١َٓٗ َتدصص١ اإلفتا٤ ٚايكطا٤ فشػب، بٌ ٜتُطؽ يف ايعٌُ اإلزاضٟ ٚتٝ

 نايطب أٚ اإلزاض٠ أٚ غريٖا ٚاييت قس ال تتاح ي٘ يٛال إٔ أَٛاال َٛقٛف١ قس غًٗت ي٘ غبٌٝ ايتعًِٝ. 

ٚإضاف١ يهٌ َا غبل فكس نإ يٓعاّ ايٛقف َٚصاضف غالهلا ايسٚض ايهبري يف تععٜع اؾاْب األخالقٞ 

ع٢ً َٓابع االمطاف، فكس ناْت تٛدس ايعسٜس َٔ  ٚايػًٛنٞ يف اجملتُع َٔ خالٍ ايتطٝٝل

األٚقاف يطعا١ٜ ايٓػا٤ ايالتٞ طًكٔ أٚ ٖذطٖٔ أظٚادٗٔ ست٢ ٜتعٚدٔ أٚ ٜطدعٔ إىل أظٚادٗٔ صٝا١ْ 

هلِ ٚيًُذتُع ٜٚهٕٛ شيو بإبساعٗٔ ايطباط، سٝح ٜٓكطعٔ عٔ ايٓاؽ، ٚفٝٗا َٔ ؾس٠ ايطبط ٚغا١ٜ 



ا تطاٙ، ٚػط٣ عًٝٗٔ َٔ األٚقاف. فتٓكطع سادتٗٔ اييت االسرتاظ، ٚتؤزب َٔ خطدت عٔ ايططٜل مب

 قس تًذ٦ٗٔ إىل غًٛى زضٚب االمطاف بػبب اؿاد١. 

نُا ٚدست أٚقاف خاص١ يتدًٝص ايػذٓا٤ ٚٚفا٤ زِْٜٛٗ، ٚفهاى أغط٣ املػًُني، نُا ٚدست 

دْٛ٘ َٔ أَٛض أٚقاف خري١ٜ تٓفل ع٢ً أغط ايػذٓا٤ ٚأٚالزِٖ، سٝح ٜكسّ هلِ ايػصا٤ ٚايهػا٤ َٚا حيتا

أخط٣. ٚعال٠ٚ ع٢ً ايصطف ع٢ً املػادني ٚعٛا٥ًِٗ َٔ أَٛاٍ ايٛقف ناْت ٖٓاى بعض األٚقاف 

كصص١ يًصطف ع٢ً ايفكٗا٤ بؿطط إٔ ٜؤَٛا املػادني أٚقات صًٛاتِٗ ٚإٔ ٜسضغٛا ٜٚفكٗٛا 

ًّٛ أٚ ايػذٓا٤ ٜٚكٛزِٖٚ يف سٝاتِٗ ايع١ًُٝ يٝدطز ٖؤال٤ َٔ ايػذٔ ٚقس اغتفازٚا عًًُا َٔ ايع

سطف١ َٔ اؿطف، ٖٚصا َا ٜػ٢ُ يف ايٛقت اؿاضط بايطعا١ٜ ايالسك١ ٖٚٞ ايطعا١ٜ اييت تكسّ يًػذني 

ٚأغطت٘ يف أثٓا٤ غذٓ٘، ست٢ ال ٜعٛز إىل االمطاف َط٠ أخط٣، ٚست٢ ال ٜٓشطف أسس أفطاز أغطت٘ بػبب 

 غٝبت٘ عِٓٗ ٚعسّ ٚدٛز ايٛيٞ ٚايطقٝب عًِٝٗ. 

ح إٔ يًٛقف زٚضًا ادتُاعًٝا نبريًا َُٚٗا، ٚضغِ عسّ ٚضٛس٘ يف بعض ٚمجاع ايكٍٛ يف ٖصا املبش

األسٝإ ٚشيو ٜعٛز إيٞ تأخط ظٗٛض اآلثاض االدتُاع١ٝ يف سٝا٠ اجملتُعات ٚاستٝادٗا إىل غٓٛات 

ٚأسٝاًْا إىل عكٛز ط١ًٜٛ َٔ ايػٓني ٚاألعٛاّ يتتطح يًعٝإ، ٖٚصٙ اآلثاض يف مجًتٗا آثاض إجياب١ٝ ْافع١، 

ا ٜؤنس ضطٚض٠ ايعٛز٠ بايٛقف إىل زٚضٙ ايفعاٍ يف اجملتُعات املػ١ًُ ؾين مثاضٙ االدتُاع١ٝ ٖٚصا َ

 ٚاالقتصاز١ٜ ٚايجكاف١ٝ بؿهٌ َتٛاظٕ َٚتهاٌَ. 



 ضابعًا: نٝف ٜعاز زٚض ايٛقف يف فاٍ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ؟ 

يف فاٍ ايطعا١ٜ يعٌ فُٝا شنط يف املباسح ايػابك١ َا ٜٛضح األثط ايهبري املتٛقع َٔ ايٛقف 

االدتُاع١ٝ ٚيٝؼ شيو بػطٜب، فإٕ املتأٌَ يف تاضٜذ األ١َ يٝذعّ ٚبك٠ٛ إٔ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ يف 

 اجملتُع املػًِ طٛاٍ ايكطٕٚ املاض١ٝ مل تٛدس إال عٔ ططٜل ايٛقف. 

اع١ٝ ٚيف عصطْا اؿايٞ، ٚضغِ ٚدٛز َفّٗٛ ايسٚي١ ايكا٥ِ بؿهً٘ املعاصط، بهجري َٔ اـسَات االدتُ

اييت ناْت تكسّ بٗا األٚقاف غابكًا، إال إٔ ايعطٚف املاي١ٝ يًسٍٚ تٛدب إعطا٤ ايٛقف زٚضٙ اؿكٝكٞ 

يف املػا١ُٖ يف دٛاْب ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٖٚصٙ املؿاضن١ َٔ قبٌ أثطٜا٤ األ١َ ال تعين تكًٌٝ األعبا٤ 

تُع املػًِ ايهًٞ ٚدعٌ أفطاز عٔ اؿهَٛات بكسض َا تؤزٟ إىل تطغٝذ قِٝ االْتُا٤ يف ايٓفٛؽ يًُذ

األ١َ أنجط اغتعسازا يًُؿاضن١ ايفعاي١ يف تبين ُّٖٛ اجملتُع ٚايتدفٝف َٔ اإلتهاي١ٝ ايؿا٥ع١ يس٣ 

 ايٓاؽ اعتُازًا ع٢ً دٗٛز ايسٚي١، ٚايسٚي١ فكط. 

 ٖٚصا األَط يٝؼ بسعًا َٔ ايكٍٛ، فًكس ناْت األٚقاف ع٢ً َط ايتاضٜذ إسس٣ ايطٚافس األغاغ١ٝ يبٝت

املاٍ ٜصطف ضٜع٘ ع٢ً دٗات ايرب املدتًف١ َٔ َؤغػات ز١ٜٝٓ ٚصش١ٝ إىل داْب نجري َٔ املٓؿآت 

ايتع١ًُٝٝ ٚايصش١ٝ ٚاملطافل ايعا١َ األخط٣. ٚمما ٜسعٛ إىل األخص بٗصا االػاٙ ٖٛ ايٓتا٥ر اإلجياب١ٝ 

ٚإزاضتٗا ميهٓٗا إٔ  املتٛقع١ َٔ اضطالع ايٛقف بسٚضٙ يف فاٍ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ، شيو إٔ األٚقاف

متًو َٔ املط١ْٚ اإلزاض١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ َاال متًه٘ اإلدطا٤ات ايطمس١ٝ ٖٚصٙ املط١ْٚ ٖٞ َا ؼتاد٘ 

 بطاَر ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ بؿهٌ عاّ بعٝسًا عٔ اؾُٛز ايطٚتٝين ٚاألْع١ُ املكٝس٠. 

ٕٛ األٚقاف تػريٖا األْع١ُ ٖٚصا ال ٜعين إٔ عسّ االغتفاز٠ َٔ ايٛقف يف ايٛقت اؿايٞ عا٥س إىل ن

ايطٚت١ٝٓٝ املكٝس٠ يف نجري َٔ األسٝإ، بٌ إٕ َعٛقات االغتفاز٠ َٔ األٚقاف يف فاٍ ايطعا١ٜ 

االدتُاع١ٝ يف ايعصط اؿايٞ قس ٜهٕٛ َٔ ايٛاقفني أْفػِٗ ٚشيو ظعٌ َصاضف ايٛقف يف أؾٝا٤ قس 

فإٕ اؿاد١ َاغ١ يتهجٝف ايسع٠ٛ مٛ تهٕٛ اؿاد١ اؿكٝك١ٝ يًُذتُع قس ػاٚظتٗا، َٚٔ ٖصا نً٘ 

إعاز٠ ايٛقف ملٛقع٘ ايطبٝعٞ يف ْٗط١ األ١َ اإلغال١َٝ بؿهٌ عاّ، ٚاملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بؿهٌ 

خاص فٗٞ نٝإ َِٗ يف ايعامل اإلغالَٞ، فُا ٜتِ ع٢ً األٚقاف يف املًُه١ ٜعس َجااًل حيتص٣ ب٘ 

 العتباضات عس٠ ال ؽف٢. 

املكرتسات عٔ نٝف١ٝ إضداع يف زٚض ايٛقف يف فاٍ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ  ٚفُٝا ًٜٞ ططح يبعض

ٚاقرتاسات أخط٣ تتعًل بٛضع األٚقاف يف املًُه١، ٖٚٞ َكرتسات عا١َ أدعّ إٔ يف َٓاقؿتٗا إثطا٤ هلا 

 يًٛصٍٛ إىل َا ٜطُح إيٝ٘ اؾُٝع بإشٕ اهلل فُٔ شيو: 

ايصسقات ٚأدط اإلْفام يف غبٌٝ اهلل، ٚغاص١ َا  تٓفٝص مح١ً إضؾاز ٚتٛع١ٝ تٗسف إىل إبطاظ ق١ُٝ -1

 نإ َٓٗا صسق١ داض١ٜ )ايٛقف( يإلقباٍ ع٢ً إسٝا٤ ٖصا ايٓعاّ ٚدعً٘ ٜؤزٟ زٚضٙ. 

اغتُطاض عكس ايٓسٚات ايع١ًُٝ املتدصص١ يف األٚقاف ٚططسٗا بؿهٌ َٛغع عٝح تهٕٛ  -9



 حملًٞ. املؿاضنات َٔ زٍٚ ايعامل اإلغالَٞ ٚعسّ قصطٖا ع٢ً املػت٣ٛ ا

إبطاظ زٚض ايٛقف االدتُاعٞ يف ايٓٗط١ اإلغال١َٝ ٚططسٗا عرب ايكٓٛات اإلعال١َٝ، َع ايرتنٝع  -3

 ع٢ً ضطٚض٠ ايتٓٛع يف َصاضف غالٍ األٚقاف ٚفل سادات اجملتُع اييت تػس ايجػطات االدتُاع١ٝ. 

بٝع ٚعسّ طباع١ أعاخ ايٓسٚات اييت أقُٝت عٔ ايٛقف يف نتب ٚططسٗا إىل األغٛام يً -1

 االقتصاض ع٢ً ايتٛظٜع اجملاْٞ هلا. 

ؼٌٜٛ مجٝع عًُٝات ايٛقف َٔ َبازضات فطز١ٜ إىل عٌُ َؤغػٞ َٓعِ َٔ خالٍ إْؿا٤ صٓازٜل  -3

ٚقف١ٝ َتدصص١ ٜٓسضز ضُٓٗا األٚقاف ايكا١ُ٥ سايًٝا، َٚا ٜػتذس َٔ أٚقاف يف إطاض ٚاسس ؼسزٙ 

االدتُاع١ٝ ال ميهٔ إٔ تٓٗض بطغايتٗا إال يف ظٌ  ؾطٚط ايٛاقفني ٜٚؤنس ٖصا إٔ َؤغػات ايطعا١ٜ

َٛاضز َاي١ٝ ضد١ُ ٚزا١ُ٥ باغتُطاض، ٖٚصا ٜتشكل ظال٤ يف ْعاّ ايٛقف ٚايتذطب١ ايتاضخي١ٝ ايػابك١ 

 أثبتت شيو. 

ٚؽصص ٖصٙ ايصٓازٜل املكرتس١ يًكٝاّ باألْؿط١ ايؿطع١ٝ، ٚايجكاف١ٝ ٚايصش١ٝ باإلضاف١ إىل 

خالٍ إْفام ضٜع األَٛاٍ ايٛاقفني مبا حيكل أغطاض ايٛاقفني، ٚتتهٕٛ َٛاضز  األْؿط١ االدتُاع١ٝ َٔ

نٌ صٓسٚم َٔ ضٜع األَٛاٍ ٚاألعٝإ ايٛقف١ٝ ٜٚكّٛ ع٢ً إزاض٠ نٌ صٓسٚم ؾ١ٓ َتدصص١، ٚتػاعس 

َجٌ ٖصٙ ايصٓازٜل ع٢ً تٛفري ضأؽ َاٍ نبري َٔ فُٛع األٚقاف املتٓاثط٠، مما ٜعطٞ فطص١ أنجط 

 األَٛاٍ ٚإْؿا٤ َؿاضٜع ؼكل ت١ُٝٓ ٚاغع١. يت١ُٝٓ ضؤٚؽ 

ٚميهٔ يتًو ايصٓازٜل زعِ املؿاضٜع اـري١ٜ اييت تتٛافل َع ؾطٚط ايٛاقفني عٝح تكسّ أ١ٜ د١ٗ 

مبؿطٚع َتهاٌَ َٔ سٝح ايسضاغ١ ٚايتٓفٝص ْٚٛع١ٝ َٚكساض املػتفٝسٜٔ َٓ٘، يٝكّٛ ايصٓسٚم بسضاغ١ 

اٜري ٚاضش١، بصيو ْطُٔ ؼكٝل أنجط فا٥س٠ َٔ املؿطٚع ٚؼسٜس َس٣ إَها١ْٝ زعُ٘ ٚفل َع

 األٚقاف يف اجملاالت املدتًف١ َٚٓٗا دٗات ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ. 

َٔ املعًّٛ إٔ األضبط١ اـري١ٜ ٖٞ اؾاْب ايعاٖط َٔ زٚض ايٛقف يف فاالت كتًف١ َٚٓٗا  -1

س١ٜٓ املٓٛض٠ بهجط٠ األضبط١ ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ يف املًُه١ سٝح تؿتٗط َٓطك١ َه١ املهط١َ َٚٓطك١ امل

اـري١ٜ بٗا، إال أْ٘ أصابٗا َا أصاب غطٖا َٔ األٚقاف ْتٝذ١ عٛاٌَ عس٠، فًكس أظٗطت زضاغ١ يٛظاض٠ 

ايعٌُ ٚايؿ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر اييت تؤنس تٓاقص زٚض األضبط١، بٌ ٚعسّ ؼكٝل 

ٗط يبعطٗا آثاض غًب١ٝ َٔ اؾٛاْب األ١َٝٓ ؾطٚط ايعسٜس ممٔ أٚقفٖٛا، ٚخطاب ايعسٜس َٓٗا، نُا ظ

ٚاألخالق١ٝ يف ظٌ ٚضعٗا اؿايٞ ٖٚصا األَط ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط يف ٚضعٗا، فكس ؼتاز إىل زضاغ١ 

ؾطع١ٝ خاص١ بٗا يًٓعط يف نٝف١ٝ ؼكٝل االغتفاز٠ َٓٗا بؿهٌ ٜتٛافل َع ؾطٚط ايٛاقفني ٚحيكل 

 يٛاقف َٓٗا. ايبعس االدتُاعٞ ٚاهلسف اـريٟ ايصٟ قصسٙ ا

ٚميهٔ ؼكٝل شيو بإغٓاز ٖصٙ األٚقاف يف ْعطتٗا إىل بعض اؾُعٝات اـري١ٜ يتتٛىل َتابعتٗا 

ٚصطف ضٜعٗا ٚفل ؾطٚط ايٛاقف، ٚٚضع ؾطٚط يتػهني املػتفٝسٜٔ تتفل َع ؾطٚط ايٛاقف ٚعسّ 



 تطنٗا فااًل يتؿذٝع ايبطاي١ بني ضعاف ايٓفٛؽ ممٔ أيفٛا ايسع١ ٚايطاس١ 

 ملٛقف ٚاهلازٟ إىل غٛا٤ ايػبٌٝ ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني. ٚاهلل ا
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