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   النجاح في وأد الفتنة

الملف

 أ.د. علي أبو الخير

 مذير مركز الفارابي للذراسات االستراتيجية ـ القاهرة

 

 

 النجاح في وأد الفتنة

 
 

كض  مذْش مش ٓش  ثٍ الخ لّ ا لذكزٍس ػ كذ ا أ

فاااّ  خالفااابساثّ للذسا ااابد اي ااازشارٓ ٓ

 ّالماااابيشح  لق المبالااااذ ايمااااب  ػلاااا

خبمهئ فّ ّال زالٌأد  ن ح  هخ ال كبدد ي  ّفز

كاام ماام العداازجؼذ فلااي ْ رجمااّ ٌي راازس 

فزهاااخ مزيجٓاااخ ثااآم ال ااآؼخ  انف ااابس

الُ حشة أيلٓخ فّ الؼشاق أٌ  ّرهزً ٌالدهخ

فّ لجهبق أٌ فّ أِ ثلذ آخش  ٌيزا مب ْدؼُ 

 للٓى أػذاء األمخ.

ٌلاابا الااذكزٍس أثااٍ الخٓااش  لق األمااخ 

كش  مم ْؼ كل  حذح  ٌ لُ الٍ جخ ل اإل المٓخ ثحب

أجٍاء يزو الٍحذح ْكٍق آثعب  فعب حذس مم 

خص ندت نفدى ل ٓؼخ أيل الجٓذ ػلًٓي الدال  ش

األػظي  ّثي لب  ثدت الدٓذح ػبال خ صٌج الهج
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)ص(   ٌكاازلس  اات ثؼااا الوااحبثخ ٌخب ااخ 

كٍق  ثذ أق ْ عش   فال كش ٌػ ثّ ث زٓم أ الخلٓف

 ااآًٍنٓب أمشْكٓاااب  ٌساء رلاااس الاااذافغ

ا زكجبسْب  ألق العدزفٓذ الٍحٓذ معب لبا يي 

كل ضشة  ْذٌق  لزْم ْش وًبْهخ ا دلعٓم  ال الع

  ػلُ اخزالف مزايجًي.

ي ْفشلٍق  ٌأػشة ػم اػزمبدو ثأق الوًبْهخ

أثذا ثٓم العدلعٓم  فأرجبع الفشق ٌالعزايت 

ػهاااذيي جعٓؼاااب مدااالعٍق ْ ااات  اي اااالمٓخ

وبلًي  ػذاء  ا زئ طُ الفش خ أل مم  ت أػ ٌ

ك عب  ّاإل ال  ل كش   ك عبء الؼ فّ ال وطبدٌا  ْ

فش لزْم ْك ٓشْٓم ا طُ الفش خ للزكف كل أػ ٌق 

 العدلعٓم أْضب لٓهبلٍا مم ال ٓؼخ ػعٍمب.

دٓذ  زٍَ ال جبءد ف مذ  ٓش  ل ثٍ الخ ضبف أ ٌأ

لزعهااغ حشْمااب كاابد ْواآت كاال  ّالخاابمهئ

العدلعٓم  ٌيثذ مم المٍا لق األالعخ مم أيل 

ٓااذ ػلاآًي الدااال  لٓدااٍا  ااجبثٓم ٌي الج

لؼبنٓم  ٌكل مم ْدت أٌ ْلؼم ْكٍق غٓش مؤيل 

كٍق  مٓي اإل المٓخ  ٌْ جبدئ ٌال ػم الع كال   لل

خبسجب ػم سثمخ اإل ال   ألق اإل ال  ْهًبنب ػم 

يؤيء  كبق  فإرا  دبء   جبا ٌاله مم الش ٓل  اله

ْعثلااٍق لذا ااخ لااجؼا العداالعٓم فالثااذ ماام 

 احزشامًي.
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ْعثل اإل ال   ّالً  اإلمب  الخبمهئٌربثغ لبال

الش اابلّ الاازِ ْؼزااشف ثكاال العداالعٓم 

مٍص أِ  مم س مض  مم أِ س هبا  مزايجًي  ٌي ْ ٌ

مزيت  ٌلًزا فإق فزٍاو نبلذ سضب العدلعٓم  

شٓخ ال بمغ  جش  مب  األك ضٓلخ اإل لذ سد ف ٌ

األصيش الذكزٍس أحعذ الطٓت سدا جعٓال ٌاػزشف 

خبمهئ مب  ال مم  ّثأق اإل عبء ػبلي  جش ػل أك

العدلعٓم ٌأنى ْعثل اإل ال  الوبفّ ٌالٍ طٓخ 

مغ أِ سأِ  مل  مم الزؼب ثذ  لزا ي ؼخ  ٌ الشاال

مخبلف للعشجؼٓخ ثحزس شذْذ  ٌػلُ العدلعٓم 

ٓخ  ٌي  ثشأِ العشجؼ فٍا لي  دهخ أق ي ْؼزش ال

ز عٍا أساء ال ًب ّْؼع وك  ْمٍل مم ْل ؼا  ث

دى ثبل ٓؼخ ؼل  نف عب ْف كل ال ٓؼخ ك لُ  ػ

ٓشْااٍق الاازْم ي ْااشٌق لًااي ٌحااذح الزكف

ٓذح  لخ الٍح ًي الفش مذٌق أن دلعٓم ٌْؼز الع

ثبل ٓخ ٌ ف ّالهبج هبس  ٌْك فّ ال دلعٓم   ّالع

أنًي يي الزْم ْمزلٍق العدلعٓم  هخ ٌشٓؼخ 

ٌيااي ْخااذمٍق أػااذاء األمااخ جعٓؼااب  كااأنًي 

 مزحبلفٍق مؼًي.

ل لذكزٍس ػ ززي ا ثى  ٌّاخ ٓش حذْ ثٍ الخ أ

مششااذ  ّلخاابمهئثاابلمٍا  لق فزااٍَ اإلمااب  ا

لزِ  يٍ ا يٍ سأِ اإل ال   ٌ ثٍسح اإل المٓخ  ال

المٍا لنى كعب جبءد رلس  ٌّأد الفزهخ  ٌْكف
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ًب  دلعٓم  فإن لُ الع ثشدا ٌ المب ػ زٍَ  الف

 جبءد نبسا ػلُ مم أساد للفزهخ أق ر زؼل . 
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