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ــاٜٛ    ّ 5102ْـــاقؽ أعلـــا٤ َٓحـــذ٣ أطـــةاس  ـــ٬ٍ ػـــٗش َـ

ٚبعـ  ايكلـاٜا   َٛكٛعاد َحعـذد٠ ظـٍٛ ا٭ظـذاس ازباسٜـ١،     

ايفهشٜـــ١ َٚٓٗـــاا ظـــاٍ ايششـــٌ ايظـــعٛدٟ ٚاملـــشأ٠، ٚا٭ٚاَـــش 

املًهٝـــ١ ا٭ ـــري٠ ٚجـــذاعٝاجٗا، ٚايــــعاف١ احملًٝـــ١ ٚاملحًكـــٞ   

ُإ ٚاشبًٝض، ٚظشٜـ١ ايــعاف١، ٚعًُٝـ١    إكاف١ إىل َٛقف ُع

 (  think tankذأس ظبشإ، َٚشانض حبٛس ايـ )

صٗـا،  نُا ْاقؽ أعلا٤ املٓحذ٣ ق١ُ ناَت دٜفٝـذ ْٚحا٥ 

ٚايع٬ق١ بـني ايـذٜٔ ٚايذٚيـ١، ٚسعاٜـ١ نةـاس ايظـٔ، ٚأٚكـا         

د اأعلا٤ ٦ٖٝـ١ ايحـذسٜع يف ازباَعـاد  نُـا طايـخ اسبـٛاس      

ــذاعٝاد جفصــري      َٛاكــٝعا ا٭ظهــاّ ايكلــا١ٝ٥ يف َـــش، ٚج

 ايكذٜح ٚايطا٥ف١ٝ ٚاإلسٖاث 



2

–2102 
6 



2 

 

–2102 2102  
7 

ًكـــٞ رنـــش  حفعـــٍٛ ايع٬قـــ١ بـــني ؿـــعافحٓا احملًٝـــ١ ٚامل    

َظفش املٛط٢ بأْٓا ؿشْا عبانِ ايـعاف١ يف كـ٤ٛ   ا٭طحار

قـذسجٗا عًـ٢ جكـذِٜ َـٛاد دعا٥ٝـ١، ٚيـٝع قـذسجٗا عًـ٢ جكــذِٜ         

َاد٠ ؿعاف١ٝ  ٚاعحرب ا٭طـحار عةـذاهلل ايلـٛؼبٞ إٔ َظـح٣ٛ     

ــل    ــا   ٜشجــ ــ٢ بُٝٓــ ــٞ اسجكــ ــاداد    املحًكــ ــ  ايكٝــ ــح٣ٛ بعــ َظــ

خ جحعاَـٌ  ا صايـ َـ ايـعف١ٝ، َحأطفًا َـٔ ظـاٍ ايــعاف١ ايـ      

خ ـــ عاَـًا  ٚاجفك  01َع املحًكٞ نُا ناْخ جحعاَـٌ َعـ٘ قةـٌ    

عا٥ؼ١ ظصاصٟ َع٘ َة١ٓٝ إٔ ريو أد٣ يعضٚف مجـاعٞ عـٔ    د 

 قشا٠٤ ايـعف 

عةذاهلل اسبُٛد قاٍ بإٔ ايـعاف١ املطةٛع١ )أٚ َا بكـٞ   د 

ايحعــةري املٛكــٛعٞ عــٔ عكًٝــ١     َٓٗــا( عٓــذْا، دبٝــذ إمجــا٫ً   

ا نٝف جعرب عٔ ، ٖٚٞ جعشف شّٝذمجٗٛسٖا ٚجطًعاج٘ َٚٝٛي٘
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ريو مبٗاس٠ عاي١ٝ ع٢ً ايشغِ َـٔ بعـ  ٖفٛاجٗـا نُـا فعًـخ      

ؿعٝف١ اسبٝـا٠ يف عـشإ إظبـاصاد ا٭َـري ضبُـذ بـٔ طـًُإ         

ٚإمنـا اإلػـهاٍ يف    ،َلٝفًاا أعحكذ إٔ املؼه١ً يٝظـخ ٖٓـا  

ظين َحعًل مبذ٣ َعشفحٓا يًصُٗٛس ايزٟ جظـحٗذف٘ ايــعاف١   

ــذ ج  ــٞ   جعـ ــ١، فٗـ ــ٘   املطةٛعـ ــا جعشفـ ــٛس نُـ ــحٗذف ازبُٗـ ظـ

ــ ادساطــاد اإلعــ٬ّ ٚا٫جـــاٍ، بــٌ إٕ  ــا مجٗــٛسّ  ا بٝٓٗــا ْٛعٝ 

ــ٘ ٚجششــٛٙ، ٖٚــزا       ــ٘ ٚرباف ــ١، فٗــٞ رباطة ــ٘ ع٬قــ١ ْفعٝ ٚبٝٓ

ٚ  _ازبُٗٛس طـعٝذ   مبـا جفعًـ٘ ايــعاف١ املطةٛعـ١       _نُـا ٜةـذ

٭ْ٘ ٜظٔ إٔ ايٓاغ جكشأ َا ٜكشأٙ ٖٛ ٜٚٓحؼٞ ب٘  َ٪نذًا بـإٔ  

ــٔ     ــ٣ٛ َــ ــٝع ا ــ ــٞ ظةــ ــٛعٞ اإلع٬َــ ــ١، ٚايــ ــ١ عُٝكــ ازبذيٝــ

ا بــٌ طشًقــ ،ا آ ــشازبــاْةني، ٚازبُٗــٛس اسبكٝكــٞ ٚشــذ طشًٜكــ

 ا عٔ عكًٝح٘ ٚؼبكل جطًعاج٘ ػح٢ يٝكشأ ملٔ ٜعرب َٛكٛعٝ 

ــا  ــ٢ ٖــزا املٛكــٛ        د أَ ــٞ اسبــاسذٞ فعكــت عً ــذ ايعشاب فٗ

َــٔ َــٓهِ ٜٓحظــش ايحوــٝري، أٚ ايحطــٜٛش َــٔ قٝــاداد  "بــايكٍٛا 

َّـ  ا عُـا ػبـشٟ يف ٖـزا ايعـا ،     ؿعف١ٝ َحخؼة١ َٚعضٚي١ متا

ٖٚٞ إرا اجـًخ ب٘ جفعٌ ريـو عـرب ٚطـا٥خ أ ـش٣ غـري قـادس٠       

  "ع٢ً إٔ جٓكٌ  ا أنرش َٔ ْـف اسبكٝك١ أٚ سمبا سبعٗا
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ُٓا  د  ٚاْحكذ َظاعذ احملٝا اإلع٬ّ ايشمسٞ بأْ٘ ٫ ؽبرب ع

ُّـ  ا شش٣ يف صٜاساد س٩طا٤ ايذٍٚ إىل املًُه١، ٚإمنا جأجٞ دا٥

ازبُـٌ املظـحًٗه١ ايـ  جؼـري يًع٬قـاد ايرٓا٥ٝـ١ بـني ايةًـذٜٔ         

ا بأْ٘ َٓز إٔ نإ ٚايكلاٜا راد ا٫ٖحُاّ املؼرتى! َظرتشّع

ٌُ، ٫ٚ ٜضاٍ ٖـ، ٖٚٛ ٜهحت ٖزٙ ازب0011ؿعفًٝا يف عاّ 

 اإلع٬َٞ ظح٢ ايّٝٛ ٜفحكذ املع١ًَٛ 

ٍٍ قاٍ فٝ٘  د ٚعًّل  صٜاد ايذسٜع ع٢ً اْحكاد د  احملٝا بحظا٩

ا ٖــٌ جعــين إٔ ٦ٖٝــ١ ايـــعفٝني، سغــِ شٗٛدٖــا اسبرٝرــ١ يف       

ذبكٝــل ايحطًعــاد املظــحكة١ًٝ راد ا٫ٖحُــاّ املؼــرتى يـــٓاع١  

 ايـعفٞ ايظعٛدٟ احملرتف،   ذبٓشى طانًٓا ؟!
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يف جظا٩ٍ ظٍٛ َٛقف ُعُإ َٔ ايكلـاٜا ايـ  دبُـع دٍٚ    

َٛقف ُعُإ إػبابٞ "اشبًٝض، قاٍ ا٭طحار عةذاهلل آٍ ظاَذا 

بايٓظة١ يٓا  فًعًٗا جشٜذ إٔ جهٕٛ ايٛطٝخ بٝٓٓا ٚبني إٜـشإ،  

َٚٔ امل٬ظظ إٔ َٓـت َظاعذ ا٭َني ايعـاّ لًـع ايحعـإٚ    

ٝ ـــايظٝاطـــ١ٝ ٜهـــٕٛ ُع اشبًٝصـــٞ يًؼـــ٪ٕٚ َٓـــز جأطـــٝع  اُاْ

ـًًـ   ا طــٓصذ إٔ نــٌ الًــع، بــٌ إرا رٖةٓــا يٮَــِ املحعــذ٠ قًٝ

ايكــشاساد ايــ  ربــذّ إطــشا٥ٌٝ يف صبًــع ا٭َــٔ ٫ جكــذَٗا       

  "اي٫ٜٛاد املحعذ٠ بؼهٌ َةاػش، بٌ عٔ طشٜل أطرتايٝا

يف ٚشٗــــ١ ْظــــشٟ إٔ قــــشا٠٤ اشبشٜطــــ١ ذبــــذد "ٚأكــــافا 

فُٛقع ُعُإ ازبوشايف املطـٌ عًـ٢ ٖشَـض     ،ٚشٗاجٓا ايظٝاط١ٝ

ا َــٔ إٜــشإ  نُــا أْــ٘ يف أنرــش اعحــذاًي اػبعًــٗا جحةٓــ٢ َٛقًفــ

قشا٠٤ يع٬ق١ ايوشث بُعُإ أجٛقع أْٗا طحهٕٛ ا٭سدٕ ازبذٜذ 
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َٔ ْاظٝـ١ اظحلـإ املظحؼـشقني ٚاإلطـ٬ّ املعحـذٍ َـٔ ٚشٗـ١        

ــذيٌٝ ٖــٛ إٔ       ــ١، ٚنــزيو َشانــض ايذساطــاد  ٚاي ْظــش غشبٝ

  "ةًذ ايٛظٝذ ايزٟ صاسج٘ ًَه١ بشٜطاْٝا قةٌ طٓٛادُعُإ اي

 ايــذ ايشدٜعــإ إىل ظصــِ ايحةــادٍ ايحصــاسٟ بــني    د ٚأػــاس 

ٕٓ يًُعُـاْٝني َٛقفـًا طبحًفـًا عـٔ بكٝـ١       ،ُعُإ ٚإٜشإ َزنشا أ

ــ١ بعــذ اجفــام ناَــت دٜفٝــذ، فٗــِ   ٜكــاطعٛا      ايــذٍٚ ايعشبٝ

 َـش أٜاّ شة١ٗ ايـُٛد ٚايحـذٟ 

ٝا إىل إٔ اعحذاٍ ُعُإ َفّٗٛ إر أْٗا َظاعذ احمل د ٚيفخ 

ناْــخ عًــ٢ اسبٝــاد  ــ٬ٍ َٛقفٓــا َٚٛقــف دٍٚ اشبًــٝض َــٔ    

ظشث ايعـشام، ٚظـني أطـا٤ اإلٜشاْٝـٕٛ إيٝٓـا يف َهـ١ نـاْٛا        

ع٢ً اسبٝاد أٜلًا، يهٔ ظني جهٕٛ ع٢ً اسبٝاد ٫ ٜعـين إٔ  

جــزٖت ملــٔ أؿــةح ٜٗــذد أَٓٓــا ٚجٛذــل ع٬قحــو ايحصاسٜــ١ َعــ٘، 

ــِ بٗـــزا   ٜظـــحوًٕٛ اسبٝـــاد يف ذبكٝـــل    -نيايُعُـــاْٝأٟ –إْٗـ

املهاطــت  بُٝٓــا   ٜــش د  عةــذاهلل اسبُــٛد يف طــًٛى ُعُــإ   

ػــ٦ًٝا غشٜةــًا، ٚاؿــفا )ُعُــإ( ايــ  ٜعشفٗــا، بأْٗــا يــٝع  ــا     

 ع٬ق١ بأظذ، ٚجعٌُ بذٕٚ طٝاقاد إق١ًُٝٝ ٚاكع١ 
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ٚظٍٛ َٓٗض قابٛغ، رنش د  احملٝا بإٔ َٓٗض قابٛغ َٓز 

ظًط١ٓ َٔ عضيحٗا اي  ٚكعٗا فٝـ٘ ٚايـذٙ،   ايكذّ ٖٛ إ شاط اي

ٚإٔ جأذري اإلداس٠ ايربٜطاْٝـ١ ٚاكـح يف شعًـٗا متلـٞ بظٝاطـ١      

 ايٓأٟ عٔ املٛاقف ا٭ظاد١ٜ 

ٚعض٣ د  ايشدٜعإ ريو إىل بشامجاج١ٝ قابٛغ ايـزٟ ٜعـشف   

ا عـٔ قلـاٜا ايعـشث    طةٝع١ ايعشث، ٚيـزيو ْـأ٣ بٓفظـ٘ نـرريّ    

ٚيـــ١ ُعُـــإ ناْـــخ قةـــٌ ا إىل إٔ دٚجفـــشت يحُٓٝـــ١ بًـــذٙ، ٫فّحـــ

ّ أفكش َٔ ايُٝٔ، ٚإٔ إٜشإ دعُخ قابٛغ  ٬ٍ ذـٛس٠  0791

ــإ     ــُاّ ُعُــ ــ١ اْلــ ــذٍٚ ايعشبٝــ ــخ ايــ ــني سفلــ ــاس، يف ظــ ظفــ

ا إىل إٔ ايُعُـاْٝني اٯٕ  ّ، ًَُّع0791يعلٜٛحٗا بعذ اْك٬ث 

ا كــِ ايــُٝٔ لًــع ايحعــإٚ   ٜظــذدٕٚ ايــذٜٔ إلٜــشإ! َكرتظـّـ  

 اي١ٝ اشبًٝصٞ نعٌ َٓاطت يف ايفرت٠ اسب
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ــحار    ــاسذٞ ٚا٭طـ ظظٝـــخ اطحلـــاف  د  فٗـــذ ايعشابـــٞ اسبـ

ؼب٢ٝ ا٭َري ع٢ً قٓا٠ املٝادٜٔ يف بشْاصبني َٓفــًني بحفاعـٌ   

ــا٠،      ــاد ايكٓـ ــا٤ جٛشٗـ ــاٍٚ ا٭علـ ــز جٓـ ــذ٣، ظٝـ ــا٤ املٓحـ أعلـ

 َٚٗٓٝحٗا، ٚذب٬ًًٝ يٓحا٥ض ا٫طحلافحني 

ٖ٪٤٫ ٖـِ املفًظـٕٛ نُـا ٚسد    "نحت د  عةذاهلل اسبُٛدا 

يف ٚؿف ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يًُفًـع، َٚـا ٜظـ٢ُ    

َّـ  ا، بـ)اإلع٬ّ ايفاسطٞ( ٚنٌ َا ٜذٚس يف فًه٘، يٝع إع٬

بـــٌ ٖـــٛ ْظـــل َـــٔ أْظـــام ايذعاٜـــ١ ايـــزٟ ٜكـــّٛ ابحـــذا٤ عًـــ٢   

ايهزث ٚايحلًٌٝ ٚاملخادع١، ٖٚ٪٤٫ قّٛ ٫ ٜأْفٕٛ ايهزث 

   "يف أَش ايذٜٔ، فهٝف يف أَٛس ايذْٝا

أَــا د  َظــاعذ احملٝــا فــزٖت إىل إٔ ايظــ٪اٍ املٗــين ايــزٟ  

إىل أٟ َـذ٣ ٜٓةوـٞ إٔ ْؼـاسى يف    "ٜٓةوٞ إٔ ٜظـأٍ ٖٓـا، ٖـٛا    
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ايكٓــــٛاد راد ايحُٜٛــــٌ أٚ ا٫ْحُــــا٤ اإلٜشاْــــٞ؟ ٚأْــــ٘ عًٝٓــــا      

ا إٔ َا اطحـعاث نٌ َا قذ ٜرتجت ع٢ً املؼاسن١، َ٪نّذ

ا، ٚإٔ طــٌٝ ايؼــحا٥ِ  املٝــادٜٔ نــإ َحٛقّعــ  ظـــٌ َــٔ قٓــا٠   

ٚايظةاث اي  شا٤د ع٢ً ٖـاجف د  اسبـاسذٞ بعـذ اسبًكـ١ ٖـٞ      

شعِٗ، ٖٚـٛ  اؿشاخ َٔ ػذ٠ أ  ايهًُاد ايـ  أقٓلـخ َلـ   

ػبـت قةـٍٛ   "  َلـٝفًاا  "ٚطاّ ػشف يذفاع٘ عٔ اسبل ٚايٛطٔ

ايٛقٛف فٛم أٟ َٓـ١ ظح٢ يـٛ ناْـخ َعادٜـ١، ٭ْٗـا فشؿـ١      

ش ايزٟ ٜٓةوٞ إٔ ٜظُع٘ اشبـِ َٚٔ ٜكـف  إلظٗاس ايشأٟ اٯ 

يف ؿــف٘، ٚيهــٔ ٜٓةوــٞ إٔ ٜــحِ ريــو ٚفــل أ ٬قٝــاد َٗٓٝــ١   

  "أُٖٗا ا٫يحضاّ باحملاٚس املحفل عًٝٗا ،َعشٚف١

فكــــــــذ أػــــــــاسد  ،ٚجٛايــــــــخ ايحعًٝكــــــــاد ٚايحعًــــــــ٬ٝد

ــ١ ايكٓـــــا٠ ناْـــــخ   ا٭طـــــحار٠ نـــــٛذش ا٭سبـــــؽ إىل إٔ َزٜعـــ

 ٛ اس، َٚـــٔ جشٜـــذ دبـــٝري ٚاغحــــاث َـــا جشٜـــذ َـــٔ  ـــ٬ٍ اسبـــ

ذــِ فشكــ٘ عًــ٢ املؼــاٖذ عًــ٢ أْــ٘ اسبكٝكــ١   ٚٚافــل ايًــٛا٤         

د  طـــــعذ ايؼـــــٗشاْٞ عًـــــ٢ عـــــذّ جـــــشى املٓـــــابش اإلع٬َٝـــــ١  

  ٪٤٫، ٚايحـذٟ  ِ 
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ٚرنش د  صٜاد ايذسٜع إٔ اسبشث اإلع١َٝ٬ جحطًت دبٗٝض 

 َكاجًني أػذا٤ يهِٓٗ ٫ ٜكاجًٕٛ بايؼحا٥ِ بٌ باسبكا٥ل 

ــضسٚ  إىل    ــذ امل ــذٜٗا أؿــ٬ً  إإٔ ٚأػــاس د  محٝ ــٝع ي ــشإ ي ٜ 

َؼشٚ  ٚطين ظح٢ يإلٜـشاْٝني أْفظـِٗ، َٚؼـشٚعٗا عكا٥ـذٟ     

ٚجٗــذف َــٔ  ٬يــ٘ يًظــٝطش٠ عًــ٢ َكــذساد ايــذٍٚ الــاٚس٠     

ــ َّـ ــ١    ٚعُٛ ــ١ ٚايذْٜٝٛـ ــًط١ ايذٜٓٝـ ــني ايظـ ــع بـ ــٔ ازبُـ ا ٫ ميهـ

بؼـهٌ َحـٛاصٕ ٚدا٥ــِ  اؿـ١ يف ٖـزا ايعـــش، ٚعًٝـ١ منــٛرط      

ــاط١ ٫ ؼبكـــل  اسبهـــِ يف إٜـــشإ َــــريٙ ا٫ْـــذذاس ٭  ْـــ٘ بةظـ

املحطًةاد اسبٝاج١ٝ اسبذٜر١  يٝلٝف أ  ا٭َري بإٔ إٜـشإ، ٖـٞ   

املرـــاٍ ايٛظٝـــذ  ـــزا ايُٓـــٛرط ايٛاقـــع  ـــاسط ايذٚيـــ١ ايك طشٜـــ١  

 اسبذٜر١ جكذًَا يف أسإ املعشن١ اإلع١َٝ٬ 



2

–2102 
18 



2 

 

–2102 2102  
19 

ــل برتجٝــت املًُهــ١     د عــشإ  ــا َعًَٛــ١ جحعً َظــاعذ احملٝ

ــذ      ــا٤د بعـ ــا شـ ــعاف١، ٚأْٗـ ــ١ ايــ ــعٛد١ٜ يف ظشٜـ ــ١ ايظـ ايعشبٝـ

، 061ايظــــٛدإ ٚايــــُٝٔ ٚايـــــَٛاٍ، ٚيف ايرتجٝــــت ايعــــاملٞ 

َحظا٬ً٥ ا يف ك٤ٛ ٖزا ايرتجٝت، َارا قذَخ ١٦ٖٝ ايـعفٝني 

يًـــعاف١ يف املًُهــ١؟ نُــا جظــا٤ٍ أ   ايــذ اسبــاسذٞا ٖــٌ    

ف١ جــشجةخ بؼــهٌ ٚطةٝعــ١ ايٓظــاّ اسبــانِ يف ظشٜــ١ ايـــعا

ــا ح٬ف ا٭ْظُــ١     ــ٘ ٫ جٛشــذ طــكٛف يًـــعاف١ ب ــ١ أّ أْٓ ايذٚي

ٚطةا٥ع ٚجكايٝذ ايؼعٛث؟ فزنش د  عةذاهلل اسبُٛد إٔ ٚشٛد 

١٦ٖٝ ؿعفٝني عٓذْا ػ٤ٞ َٗـِ، ٚأشـاث د  احملٝـا بـإٔ ا٭َـش      

ــ١،      ــ١ٝ ٚايكاْْٛٝـــ ــاٜري ايظٝاطـــ ــٔ املعـــ ــ١ َـــ ــشجةخ مبصُٛعـــ ٜـــ

ــ١   ٚا٫قحــــاد١ٜ  ــا٤ عًٝٗـــا، ٖٚـــٞ طبحًفـ ــِٝ بٓـ ــحِ ايحكٝـ ايـــ  ٜـ

َٚحةا١ٜٓ ٚجشجةخ بٓظاّ اسبهـِ ٚطةٝعـ١ ايركافـ١، ٚقـاٍ بأْٓـا      
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عبحــاط إىل إساد٠ طٝاطــ١ٝ، جكــّٛ بحوــٝري ػــاٌَ يف ايـــعاف١،  

ــع   ــا٤اد املٗٓٝـــ١ املشجةطـــ١ بٛاقـ ٚيف أْظُـــ١ ايٓؼـــش، ٚيف ايهفـ

 ازبُٗٛس ٚاظحٝاشاجِٗ 

َٓاقؼــ١ َعــاٜري  ٚعــاد أ   ايــذ اسبــاسذٞ يٝعــشإ إَهاْٝــ١

ٚجةآٜٗا َـع ٚاقعٓـا، بٗـذف ذبظـني َعاٜريْـا       "فشٜذّٚ ٖاٚغ"

 عبٛ املضٜذ َٔ املظاظاد ٚسفع دسش١ ايحـٓٝف 

ٕٓ س٩طـا٤ ذبشٜـش ايــعف     " ايذ ايشدٜعإ قـاٍ ا   د  طاملـا أ

ٜعٕٝٓٓٛ بكـشاس ظهـَٛٞ فـإ ايــعاف١ طـحظٌ غـري َظـحك١ً،        

ـٗـ   يف ِ نُــا ٖــٛ اسبــاٍ َــع ٦ٖٝــ١ ايـــعفٝني، ٖٚــزا َعٝــاس َ

  "جكذٜشٟ املحٛاكع

نُــا أػــاس أ  َظــفش املٛطــ٢ إىل إٔ املــٛاطٔ أؿــةح ًٜصــأ  

إىل ايهــــاَريا املخفٝــــ١ يعــــذّ ذكحــــ٘ أ ــــز ظكٛقــــ٘ بــــايطشم  

باعاد٠ ايٓظش يف اطحخذاّ ايهاَريا املخف١ٝ  ايٓظا١َٝ، َٓادًٜا

يف ا٭َــانٔ ايشمسٝــ١ ْٚؼــش املكــاطع َــٔ ايٓاظٝــ١ ا٭ ٬قٝــ١    

ٚايكا١ْْٝٛ  َلـٝفًاا ٖٓـاى صبُٛعـ١ َـٔ احملـذداد ا٭ ٬قٝـ١       
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امل١ٝٓٗ ٫طحخذاّ ايـعافٝني يًهاَريا املخف١ٝ، َرٌا ذبكٝل 

، املـًع١ ايعا١َ، أٚ إٔ جهٕٛ اسبكٝكـ١ َشجٗٓـ٘ عًٝٗـا فكـخ    

أٚ يًعفاظ ع٢ً ط١َ٬ ايـعايف  يهٓٓا ايٝـّٛ أَـاّ َـحورياد    

شذٜــذ٠ يف ظــٌ ؿــعاف١ املــٛاطٔ، فٗــٌ باجــخ ايـــعاف١ َٗٓــ١   

؟! ٭ْٗا جذ ٌ  صُٝعضبحهش٠ ٭ػخاق َعٝٓني أّ أْٗا ظل يً

ــٌ      ــاد يف ظـ ــ٢ املعًَٛـ ــٍٛ عًـ ــةري ٚاسبــ ــ١ ايحعـ ــاس ظشٜـ يف إطـ

 ايٛطا٥ٌ اسبذٜر١ 

ٌَ أ ش٣  عٔ ايهاَريا املخف١ٝ، نُا اقرتح أ  املٛط٢ بذا٥

ٖٚـــٞا ػـــفاف١ٝ اإلشـــشا٤اد يف امل٪طظـــاد، ْٚؼـــش ايٛاشةـــاد 

ٚاسبكــٛم يًُظــحفٝذٜٔ َــٔ اشبذَــ١ ٚاملــشاشعني، ٚفــحح َٓفــز   

ا َٔ قةـٌ شٗـ١ َظـحك١ً    يًؼها٣ٚ بآي١ٝ َع١ًٓ، ٚجكُٝٝٗا دٚسٜ 

يلــُإ ذبكٝكٗــا ملُٗاجٗــا  ٜٚعحكــذ د  عًــٞ اسبهُـــٞ إٔ ٫      

  ٝ ــ ــو  ٭ٕ املٛكــٛ  ي ــشد   َؼــه١ً يف ري ع طــشًٜا ٚايحـــٜٛش ٜ

ــ١ املشاشــع، نُــا إٔ َــٔ ايـــعت      املــٛظفني َــٔ إطــا٠٤ َعاًَ
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َٓعــ٘ يحطــٛس ايحكٓٝــ١، َحفكــًا َــع َكرتظــاد بــذا٥ٌ ايهــاَريا    

املخف١ٝ ٖٛ ٚد  ايشدٜعإ، ٚإٔ ٜهـٕٛ ٖٓـاى جكـِٜٛ يًُـٛظفني     

عًـ٢ اْطةاعـاد    بٓا٤ّ ع٢ً ا٭دا٤، ٚظظٔ اإلظباص، ٚيـٝع بٓـا٤ّ  

 ػخـ١ٝ 
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ــاس  ــا٤ٍ      أ أذــ ــشإ( ٚجظــ ــأس ظبــ ــٛ  )ذــ ــٌ َٛكــ ــذ ايٛابــ  ايــ

َظـــحٓهشًاا ٖـــٌ ظشبٓـــا جــــف١ٝ ظظـــاباد ٚاْحكـــاّ أّ يعـــٛد٠  

إٕ ا حٝــاس ٖــزا ا٫طــِا طــكط١ َٗٓٝــ١ ٫     "ايؼــشع١ٝ؟ قــا٬ً٥ ا  

ــ٘ سمبــا ٜهــٕٛ     "ُجوحفــش ــٛا٤ د  طــعذ ايؼــٗشاْٞ إىل أْ ــ٘ ايً   ْٚة

ٚيــٝع ْظـة١ ا٫طــِ إىل بًــذ٠ يف َٓطكــ١ ظبـشإ امسٗــا )ذــاس(،   

ا ع٢ً ايعًُٝاد ايعظهش١ٜ  يهٔ د  ايشدٜعإ   ٜٛافـل  جعًًٝك

ا إٔ جًــو اسبــشث محاٜــ١ يًعــذٚد أٜلــًا   فعًــل أ  ايٛابــٌ َعحـربّ 

ــايكٍٛا  ــذْا ايحعــاطف،     "ب إٕ اطــحخذاّ ٖــزٙ املـــطًعاد ٜفك

  "ٖٚٓاى فشم بني )ذاس( ٚ )ذأس(

ــ٢ ا   ــفش املٛطـ ــاٍ أ  َظـ ــٛت يف   "ٚقـ ــشإ، َظـ ــأس ظبـ ــِ ذـ اطـ

ٝ ذكافحٓا،  ا، ٚا٫دبـاٙ  ا، يهٓـ٘ غـري َكةـٍٛ عاملٝ ـ    َٚكةٍٛ ضبً

عبٛ اإلطاس اإلْظاْٞ َرٌ )اسبشث ع٢ً اإلسٖاث( نُا فعًـخ  
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  "أَشٜها يف ظشبٗا ع٢ً ايعشام    ٜعطٞ املعشن١ قة٫ًٛ عاملًٝا

ــعًا ــٔ     َٛكــ ــش٠، ٚيهــ ــذف ٚايفهــ ــ٢ ا ــ ــٕٛ عًــ ــا َحفكــ أْٓــ

 يف ؿٝاغ١ اإلطاس اإلع٬َٞ  ٜهُٔا٫ ح٬ف 

حملٝا رٖت إىل ايكٍٛ بإٔ ٫ أظذ ٜحعذس ايٝـّٛ  د  َظاعذ ا

ــ٢ )َــا ايظــٝٓاسٜٖٛاد املحٛقعــ١ بعــذ      ــُٝٔ مبعٓ عــٔ َظــحكةٌ اي

أظــــذاس طًٜٛــــ١(، ٚأْــــ٘ ٜؼــــِ سا٥عــــ١ إٔ املًُهــــ١ ايعشبٝــــ١  

ايظعٛد١ٜ ٖٞ َٔ طحُلٞ يف اسبشث كـذ ؿـاو ٚاسبـٛذٞ،    

أَـــا بكٝـــ١ دٍٚ ايحعـــايف فكـــذ جـــحوري َٛاقـــف ايعذٜـــذ َـــِٓٗ،  

ــاس  ــٕٛ إىل  ٝ ــا   ٚميًٝ ــٕٛ طــًُٕٝٝٛ َعٓ اد أ ــش٣، ٚا٭َشٜهٝ

ظـني ٜــشٕٚ جفٛقٓــا، يهــِٓٗ اٯٕ ٜشٜــذٕٚ إٔ ْــذ ٌ أٜــذٜٓا يف  

 عؽ ايذبابري 

عةــذاهلل ايلــٛؼبٞ، فكــذ عــضا صبــ٤ٞ ٖــزا ا٫طــِ   أ ٚأَــا 

إىل املخضٕٚ ايركايف، نٕٛ ظبشإ َعحذ٣ عًٝٗا ٚطكخ فٝٗـا  

ــع  طـــ    ــًا َـ ــ٢، َحفكـ ــ  ايكحًـ ــهٌ،   ٔأبعـ ــزا ايؼـ ــ٘ بٗـ جٛظٝفـ

ــذْا  ــا َٚعحكـ ــاأْٓـ ــاطٞ   َـ ــٛث يف ايحعـ ــح٣ٛ املطًـ ــا دٕٚ املظـ صيٓـ

اإلع٬َٞ َع ا٭ظذاس، ٚخباؿ١ ايعظهش١ٜ َٓٗا، ٫عحُادْا 



2 

 

–2102 2102  
25 

عًـــ٢ ا٫شحٗـــاداد، ٚعـــذّ اإلفـــاد٠ َـــٔ ايهـــٛادس اإلع٬َٝـــ١  

املحخــــــ١ يف ازباَعـــــاد ٚغريٖـــــا، َطايةـــــًا بفـــــحح بـــــاث  

ايحخـف ايعـايٞ يف اإلعـ٬ّ ايعظـهشٟ ٚاسبـشث ايٓفظـ١ٝ،      

 ٚف َٔ ا حـاؿاد راد ع٬ق١ َٚا جفشك٘ ايظش

ــةري     ــٌ يف إٔ جع ــع أ  ايٛاب ــةع  َ ــل اي ٕ "ٚاجف ــأس ظبــشا    "ذ

ٜهٔ َٛفكًا، َِٓٗ د  فٗذ اسبـاسذٞ، ٚد  صٜـاد ايـذسٜع ايـزٟ     

قــاٍا نأْٓــا بٗــزا اشبطــاث اإلع٬َــٞ ا ضٜــٌ طٓـــٓع رسٜعــ١  

٫طرتشا  ذاساد قذمي١! ٚسطـاي١ ايحعـايف املعًٓـ١ َٓـز ايةـذ٤،      

ٕٓ د  ايشدٜعإ َا صاٍ ٜـش٣ بأْـ٘ َـٔ     أسق٢ َٔ ٖزا بهرري  إ٫ أ

ــًا إرا   ايلـــشٚسٟ ايحعـــذس بًوـــ١ ٜفُٗٗـــا املحًكـــ  ٞ،  ـٛؿـ

ٜهٔ عـايٞ ايركافـ١، ٚعًـ٢ اجــاٍ َـع نـٌ ايكٓـٛاد، ٫فحـًا         

ــأس ٜفٗــِ املكـــٛد      ــ٘ سطــاي١ اير إىل إٔ الحُــع ايــزٟ ٚشٗــخ ي

ظظـني اسبهُـٞ، ٚأ  عةـذاهلل     َٓٗا  نُا طايت نٌ َٔ د 

 ايلٛؼبٞ بإٔ ٜظحُش اطحخذاّ اطِ )عاؿف١ اسبضّ( 
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Think Tank

ــزا ــز ٖـــ ــاد    أ ـــ ــٔ ايٓكاػـــ ــعًا َـــ ــٝةًا ٚاطـــ ــٛ  ْــــ املٛكـــ

ــا٤ املٓحــــذ٣ يف اسبــــذٜز عــــٔ   ،ٚايطشٚظــــاد ٚأطــــٗت أعلــ

ــذ       ــشح د   ايــ ــذ طــ ــا  فكــ ــاِْٗ بأُٖٝحٗــ ــض إلميــ ــزٙ املشانــ ٖــ

ايشدٜعــــإ املٛكــــٛ ، ٚبــــذأٙ بايحظــــا٩ٍ ايحــــايٞا إىل أٟ ظــــذ  

جكـــّٛ بـــذٚس  Think Tankميهـــٔ ايكـــٍٛ إٔ َشانـــض حبـــٛس 

ذٚاٖا؟ ٖٚـــٌ ٜـــ٪َٔ فعـــاٍ يف ؿـــٓاع١ ايكـــشاس عٓـــذْا؟ َٚـــا شـــ

 بٗا ؿاظت ايكشاس؟

أجفـل َـع د  ايشدٜعـإ،    "فهحت د  فٗـذ ايعشابـٞ اسبـاسذٞا    

بإٔ ٖزا املٛكٛ  َِٗ شذًا يٝع ٭ْٓـا ْعحـرب أْفظـٓا يف أطـةاس     

(، ٚيهـٔ ٭ْٓـا   عاًَا 50َٔ أٚا٥ٌ َشانض طباصٕ ا٭فهاس )

ْعحكذ إٔ ٖزٙ املشانض َةعذ٠ عـٔ اإلطـٗاّ يف ؿـٓاع١ ايكـشاس     

اإلميــإ وــذ٣ٚ ايةعــز ايعًُــٞ، أٚ يعــذّ ايركــ١ يف إَــا يعــذّ 
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َٓٗص١ٝ ٖزٙ املشانض  ٚعٓذَا بذأد فهـش٠ َشانـض ؿـٓاع١    

َــٔ ا٫ظــرتاّ أْؼــأد بعــ  ازبٗــاد   ا٭فهــاس دبــذ بـٝـــًا

َشانضٖــا اشباؿـــ١ ٖٚـــٞ شٗـــاد يٝظـــخ ضباٜـــذ٠ بطةٝعحٗـــا  

ــاقٞ      ــا َٛظفــٛ ظهَٛــ١، ٚاية ٚعٝةٗــا اٯ ــش إٔ ايعــاًَني فٝٗ

 "عًٝو!

املــضسٚ  فكــذ أكــاف َشانــض قٝــاغ ايــشأٟ    أَــا د  محٝــذ

ٚقــاٍ ا إٕ املًُهــ١ ايعشبٝــ١ ايظــعٛد١ٜ  ،دبــاٙ قلــاٜا أطاطــ١ٝ

حبهِ ذبٛ ا ايظشٜع دباٙ ايُٓخ ايعـشٟ، ذبحاط إىل ٖـزٙ  

املشانــض يحكــٝع جطًعــاد ػــشا٥ح الحُــع ٚجكــذَٗا يـــاظت   

ايكــشاس، ٖٚــزا ٜظــاعذ عًــ٢ ا٫طــحكشاس ٚا٭َــٔ ا٫شحُــاعٞ        

حض عٔ ازباَعاد َٔ أحباس ٫ ٜــٌ يــاظت   إٕ َا ٜٓ"ٚقاٍا 

ايكــشاس، إَــا يطابعــ٘ ا٭نــادميٞ املُــٌ، أٚ يهْٛٗــا جشنــض    

 ،ع٢ً قلاٜا َٚؼانٌ اشحُاع١ٝ َحخـــ١، ٚيٝظـخ ف٦ٜٛـ١   

ٚإٔ ٚطا٥ٌ ايحٛاؿٌ اسبذٜر١  ،جِٗ َعظِ ػشا٥ح الحُع أٚ ٫

طٝهٕٛ  ـا دٚس ٚظلـٛس بٗـزا اشبــٛق، ٭ْٗـا بعٝـذ٠ عـٔ        

  فأٚكــح يــ٘ د  فٗــذ ايعشابــٞ اسبــاسذٞ، بــإٔ   "اإلعــ٬ّ املٛشــ٘
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  ّ ــ٬ ــٛس ٚاإلعـ ــاد ٚايةعـ ــةاس يًذساطـ ــض أطـ ــٛ  ،َشنـ ــٛ علـ ٖـ

صبًع أَٓا٤ املٓظُـ١ ايعشبٝـ١ ملشانـض اطـحط٬عاد ايـشأٟ يف      

ٚعلٛ ايًصٓـ١ ايحٓفٝزٜـ١ فٝٗـا بٓـا٤ عًـ٢ جشاذـ٘        ،ايعا  ايعشبٞ

 ٘ َٚـــع ٖــزا فٗـــٛ   ػبـــذ املظــاظ١ ايـــ  ميهـــٔ إٔ    ،ٚ ربجــ

املًُه١، ٚق١ًًٝ ٖٞ ازبٗاد اي  أٚيح٘ ١َُٗ ٜحعشى فٝٗا يف 

ا إىل إٔ اطــحط٬  ايــشأٟ يــذٜٓا َــا صاٍ ٫طــحط٬  ايــشأٟ  ٫فّحــ

 ٜؼٛب٘ اسبزس ٚبع  ايشٜة١!

ايًٛا٤ د  طعذ ايؼـٗشاْٞ قٓظـِ َشانـض ايةعـٛس إىل ذـ٬س      

ايف١٦ ا٭ٚىل ٖٞ َشانض ايةعـز يف ازباَعـاد   "ف٦اد، فكاٍا 

ش ايةعـٛس راد ايطـابع ايعًُـٞ    املشجةط١ باسبكٍٛ املعشف١ٝ يٓؼـ 

ــخ  ــادميٞ ايةعــ ــذدٖا يف    ،ا٭نــ ــذ عــ ــٛد٠ ٚجضاٜــ ــزٙ َٛشــ ٖٚــ

 ـــري٠ إ٫ إٔ شـــٛد٠ َعظـــِ ايةعـــٛس ٫ جشقـــ٢ إىل  ايظـــٓٛاد ا٭

املعـــاٜري ايذٚيٝـــ١، أَـــا ايف٦ـــ١ ايراْٝـــ١ فٗـــٞ َشانـــض ايةعـــٛس  

ٖٚٞ كشٚس١ٜ يًكشاساد ا٫طرتاجٝص١ٝ  Think Tanksا٫طرتاجٝص١ٝ 

عٓـذْا،   ايؼذٜذ فٗٞ َفكٛد٠ متاًَايف ٖزا ايعـش، ٚيٮطف 

َع إٔ املحخــني يف اسبكٍٛ املعشف١ٝ املخحًف١ يف ازباَعـاد  
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يف  ايظـــعٛد١ٜ ميهـــٔ إٔ ٜهْٛـــٛا َٓـــحصني َٚفٝـــذٜٔ شـــذاً     

  ٖاجهٜٛٔ ٖزٙ املشانض ٚجطٜٛش

ــز       ــ٢ بايةعـ ــ  جعٓـ ــض ايـ ــو املشانـ ــٞ جًـ ــ١ ٖـ ــ١ ايرايرـ ٚايف٦ـ

َٓحصـــاد أٚ ايةعـــٛس ايحطةٝكٝـــ١ ايـــ  جطـــٛس    r&d ٚايحطـــٜٛش

ذبـــخ  َٓافظـــ١ يف ا٭طـــٛام ايٛطٓٝـــ١ ٚايعاملٝـــ١، ٖٚـــزٙ أٜلـــاً 

يف طـابو ٚأساَهـٛ    ادايـفش عٓذْا، َا عـذا بعـ  ايٓصاظـ   

َٚذ١ٜٓ املًو عةذايعضٜض يًعًـّٛ ٚايحكٓٝـ١، ٖٚـزا ٖـٛ أظـذ أٖـِ       

أطــةاث ربًفٓــا ايحُٓــٟٛ ايـــٓاعٞ، نُــا إٔ ٖــزا ايٓــٛ  َــٔ   

 ايعظــٌ ايةعــٛس ٖــٛ ٚظٝفــ١ َُٗــ١ يًكطــا  اشبــاق ايٓــا٥ِ يف   

 ريٜـٔ  بأْ٘ إرا   ْطٛس ايٓٛعني ا٭   ضبزسًا"مبخذس ظهَٛٞ

َٔ َشانض ايةعـز فًـٔ ْوـادس َهآْـا، بـٌ قـذ ْرتاشـع بعـذ         

 ْلٛث َـادسْا ايطةٝع١ٝ 

ــ٘ طــٝهٕٛ       ــربد د  ازبــاصٟ ايؼــةٝهٞ أْ ــا اعح َــٔ شٗحٗ

يحًــو املشانــض ػــإٔ َعحــرب ٜٚحٓــا٢َ ا٫ٖحُــاّ ٚا٭ ــز بــ٘ َــع   

٥ٌ ايحٛاؿــــٌ ا٫شحُــــاعٞ ايــــ  جٓــــاَٞ دٚس اإلعــــ٬ّ، ٚٚطــــا

 ٫ظظٓا مجٝعًا جأذريٖا يف اإلقا٫د ٚاإلعفا٤اد ا٭ ري٠ 
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 ايـذ بـٔ عةــذايعضٜض اسبـاسذٞ إٔ ٖٓـاى َظــحٜٛاد      أ ٚسأ٣ 

يف عاملٓا َـٔ   "طباصٕ ايفهش"َٔ ايحعذٜاد اي  جعٝل ٚؿٍٛ 

أبشصٖا املكاس١ْ بٝٓٓـا ٚبـني ايعـا  املحكـذّ، ٚايـ  فٝٗـا إغفـاٍ        

، ٚعًُٝــًا ٛسٟ يًُعشفــ١ ٚيًُعًَٛــاد اشحُاعٝــًايًُظــح٣ٛ ايحـــ

ٚأٜلـــا املظـــح٣ٛ املعـــشيف يًةـــاظرني ٚعُـــل اط٬عٗـــِ، ٚدَـــض 

َظحصذاد املعشف١ املخحًفـ١ يف قـشا٤اجِٗ ٚذبًـ٬ٝجِٗ املظـحكا٠     

َٔ جٛطع ازباَعاد َٚشانض ا٭حباس يف مجٝع فشٚ  املعشف١ 

اي    ْظُع بٗا ظح٢ يف بع  املٛكـٛعاد ٚبعـ  ايكلـاٜا    

 ١ًُٝ  َلٝفًا بإٔ ايظٝاطٞ يف ايعا  ايعشبٞ ٫ ٜرل نـررياً ايع

ــٌ      ــاد، ٚيعـ ــض ايذساطـ ــاد ٚاملشانـ ــشٚس٠ ايذساطـ ــاي١ ٚكـ بأؿـ

عًــ٢  َــٔ داس ا٭ٖــشاّ مترــٌ ديــ٬ًٝ  "ايظٝاطــ١ ايذٚيٝــ١"فـــ١ًٝ 

 ع٬ق١ )عذّ ذك١( َحةادي١ فٝٗا 

ٕٓ ايةاظـز ؼبحـاط   ْفظ٘ ٚيف املٛكٛ   يفخ د  ايشدٜعإ إىل أ

ــةع  املعًَٛــاد، ٚأ٫    يف ٖــزٙ املشانــض  ــ١ ايٛؿــٍٛ ي إىل ظشٜ

 اد اسبهَٛٝـ١ طـةةاً  ٤جهٕٛ ايظـش١ٜ املفحعًـ١ يـةع  اإلظــا    

إلظصاَ٘ عٔ ايعٌُ يف ٖزٙ املشانـض، ٚرنـش أْـ٘ رٖـت َـش٠      
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    ٕٓ ــذد٠، إ٫ أ ــاد ضبـ ــ٢ بٝاْـ ــٍٛ عًـ ــ١ يًعــ إىل إداس٠ ظهَٛٝـ

املظــ٪ٍٚ عٓٗــا سفـــ  ايحعــإٚ َعــ٘ حبصـــ١ طــش١ٜ ايةٝاْـــاد،      

ٛافش املعًَٛـاد عًـ٢ َٛقـع ايةٓـو ايـذٚيٞ!      يٝحفاشأ بعذ ريو بح

ــًا ــ        َٓحٗٝــ ــذ٣ بعــ ــز يــ ــٔ ايةعــ ــٛشع َــ ــذ جــ ــ٘ ٜٛشــ إىل أْــ

ايةريٚقــشاطٝني، ٚأْٗــِ ٜشْٚـــ٘ َــٔ بـــاث دغ ا٭ْــف يف أَـــٛس     

 ٜفرتإ ابحعاد ايةاظرني عٓٗا 

ٕٓ ايـزٟ ؿـٓع     ٚجذا ٌ د  فٗذ ايعشابٞ اسباسذٞ، َٛكـعًا أ

ٚبذْٚـ٘  ، ٖـٛ ايةعـز ايعًُـٞ    صبذ ايوشث، ٚأَشٜها ذبذٜـذاً 

٫ س١ٜ٩ يًُظحكةٌ، ٫ٚ  طـٛاد ذابحـ١ عبـٛ ذبكٝـل ا٭ٖـذاف،      

بٌ ٖٛ اطحرُاس ٚعٛا٥ذ َاي١ٝ ١َُٗ يـذِٜٗ ٭ْٗـا جعـشف نٝـف     

ٕٓ َشانـــض ايةعـــز اسبهَٛٝـــ١    جٛظفـــ٘ َٚحـــ٢! َٓةٗـــاً   إىل أ

جــــــشف أغًـــــت َٝضاْٝاجٗــــــا عًـــــ٢ ايٛظـــــا٥ف ٚاملهاجــــــت     

٘، ٚا٫ْحذاباد، ٚأَا املٓحصـاد ايعًُٝـ١ فٗـٞ آ ـش َـا ًٜحفـخ يـ       

َٔ  %0بُٝٓا يف إطشا٥ٌٝ ٜـشف ع٢ً ايةعٛس ايع١ًُٝ ظٛايٞ

ايذ ٌ ايكَٛٞ، ٚيف ايذٍٚ املحكذَـ١ ٜلـطًع ايكطـا  اشبـاق     

وض٤ ٚافش َـٔ متٜٛـٌ ايةعـٛس ايعًُٝـ١ يظـةت بظـٝخ ٖٚـٛ إٔ        
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متٜٛـــٌ ايةعـــٛس ايعًُٝـــ١ َعٓـــاٙ ذبًٜٛـــٗا إىل َٓحصـــاد جـــذس       

ُــٞ ا٭سبــاح، ٚظحــ٢ عًــ٢ املظــح٣ٛ ايظٝاطــٞ فــإ ايةعــز ايعً 

 عةاس٠ عٔ َٓحض ٜظِٗ يف ذبصِٝ اشبظا٥ش إٕ   ؼبكل أسباظًا

ظاٖش٠  ٚعًل ع٢ً ٖزا ا٭طحار  ايـذ اسبـاسذٞ بـإٔ ايظٝاطـٞ     

عـــٔ َٓحصـــاد َشانـــض ايةعـــز يف عاملٓـــا،      َحكـــذّ نـــررياً 

ٚاطــرتاجٝص١ٝ ايحعــٍٛ لحُــع املعشفــ١ ٖــٞ ديٝــٌ إكــايف عًــ٢     

ــذ ايٛابــ     ــاس ا٭طــحار  اي ٌ ظفٝظــ١ ايحعــذٜاد املؼــاس إيٝٗــا  ٚأذ

ا٭علا٤ بٓكٌ اي٥٬عـ١ املٛظـذ٠ يًةعـز ايعًُـٞ يف ازباَعـاد      

ايظعٛد١ٜ  ٚاي  َٔ َٛادٖا إٔ َهافأ٠ ايةاظز ايـش٥ٝع َـٔ   

 ( ػٗشًٜا 0511مح١ً ايذنحٛساٙ أيف َٚا٥حا سٜا ٍ )

ا٭طحار٠ فاط١ُ ايؼشٜف جعحكذ إٔ َٔ أٖـِ أدٚاس َشانـض   

حملاكــٔ ا٭حبــاس ٚايذساطــاد يف ايعــا  إٔ جهــٕٛ مبرابــ١ ا    

ا٫طــرتاجٝص١ٝ إلْحــاط املعشفــ١ ايعًُٝــ١ ٚجطــٜٛش املٓــاٖض ٚجفعٝــٌ   

ــ١ الحُــع، ٚإٔ جهــٕٛ      ــ١ يف  ذَ ــ١ ٚاملعشفٝ ــاد ايعًُٝ املكاسب

١ُٓ ع٢ً جطٛس ايذٚي١ ٚجكُٝٝٗا يًةعـز ايعًُـٞ    أظذ ايذ٥٫ٌ املٗ

ــٛس       ــشيف يحطـ ــٛس املعـ ــل املٓظـ َٚفـ ــحكةٌ  ــام املظـ ــشافٗا آفـ ٚاطحؼـ
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يزا فـإ جفعٝـٌ دٚسٖـا اسبكٝكـٞ      الحُعاد اإلْظا١ْٝ عًَُٛا،

يف دساط١ ايكلاٜا ٚاملؼـه٬د ايـ  جٛاشـ٘ الحُـع ٚايذٚيـ١      

ٚذبًًٝٗا، َٔ أِٖ ا٭دٚاس اي  ػبت إقشاسٖا ٚجفعًٝٗا ٚسبطٗا 

 َع َٓظ١َٛ اربار ايكشاس 

ــإٔ َعظــِ ا٭قظــاّ ايعًُٝــ١ يف       ــإ ب ــذ ايشدٜع ــاد د   اي ٚأف

ششا٤ ايةعٛس، شاَعاد بشٜطاْٝا ممٛي١ َٔ ايكطا  اشباق إل

ٚعٓـــذَا ٜفؼـــٌ قظـــِ َـــا يف اسبــــٍٛ عًـــ٢ إٜـــشاداد َـــٔ        

ايؼشناد جـحِ ٖٝهًحـ٘، أٚ دصبـ٘ َـع قظـِ آ ـش  ٚأنـذد        

ــا    ــاس٠ إىل دبشبحٗـــ ــزا باإلػـــ ــ١ ايؼـــــشٜف ٖـــ ــحار٠ فاطُـــ ا٭طـــ

ايؼخـ١ٝ يف ايعٌُ َع ػشناد ا٭د١ٜٚ ايعامل١ٝ، ايـ  متـٍٛ   

َـٔ  مجٝع ايةعٛس ايعًُٝـ١، ٚجكٝـذ  ـا َٝضاْٝـاد طـ١ٜٛٓ ذابحـ١       

أسباظٗا، ظح٢ ٚإٕ ناْخ ٖزٙ ايةعـٛس ٫ جــت يف َــًع١    

 ايؼشن١ َةاػش٠ إلْحاط أد١ٜٚ أٚ َٛاد طة١ٝ 

نُــا أفــاد د  فٗــذ ايعشابــٞ اسبــاسذٞ بــإٔ َٝضاْٝــ١ ايةعــز  

 8ايعًُٞ يف شاَع١ املًـو طـعٛد ناْـخ يف ٜـّٛ َـا ٫ جحصـاٚص       

٬َٜني سٜا ٍ فكخ! َلٝفًاا يف ا٫طحؼاساد اي  جذ ٌ ذبـخ  
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ممــا  %72ايةعــز ايعًُــٞ، ٖٓــاى دساطــ١ ج٪نــذ بــإٔ َظًــ١ 

ٜـــشف يف ٖــزا الــاٍ ٜــزٖت ملشانــض ٚػــشناد أشٓةٝــ١       

 فكخ ٜـشف يًُشانض احمل١ًٝ  %2)ًَٝاساد(، بُٝٓا 

ٚعٔ اسبًٍٛ املُه١ٓ يف ٖزا ايـذد رنش ا٭طـحار  ايـذ   

ــ٢       ــإٔ اسبــٌ ٜهُــٔ يف قـــش دساطــ١ ايــذنحٛساٙ عً ــٌ ب ايٛاب

ٜوادس ظاٌَ ايذنحٛساٙ امل٪طظ١  ٫َّامل٪طظاد ا٭نادمي١ٝ  ٚأ

ا٭نادمي١ٝ إ٫ بعذ ظـٛي٘ ع٢ً دسش١ أطحار َؼاسى  يٝكـذّ  

بعــــ  ايةعــــٛس قةــــٌ َوادسجــــ٘  ٚ٭ٕ ػــــٗاد٠  _عًــــ٢ ا٭قــــٌ_

ايطشٜــــل  _ٚإىل اٯٕ_ايــــذنحٛساٙ أؿــــةعخ يف ٚقــــخ َلــــ٢ 

ٗا  نُا سأ٣ د  ٥ملٓـت ٚصاسٟ، ٚفشغخ ازباَعاد َٔ أعلا

ــذ٠ حبر    ــإ كــشٚس٠ ٚكــع أشٓ ٝــ١ يًُٛكــٛعاد املًعــ١،   ايشدٜع

 ٚايرتنٝض عًٝٗا شبًل جشانِ َعشيف 

ٚأػاسد د  عا٥ؼ١ ظصاصٟ إىل َؼه١ً ايحٌُٜٛ أٜلًا، إر 

يحُٜٛــٌ ا٭حبــاس، ٚإششا٤اجٗــا   قايــخا املٝضاْٝــ١ ضبــذٚد٠ شــذاً  
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نُا أػاسد إىل دبشب١ شاَع١ ْٛس٠ يف املشانض  ،َعكذ٠ شذًا

ٚ  جحلـح س٩اٖـا بعـذ، نُـا      ٠صايـخ ٚيٝـذ   اَـ ايةعر١ٝ، ٚأْٗا 

أْـــ٘ جٛشـــذ صبُٛعـــ١ َـــٔ َشانـــض ايةعـــٛس عًـــ٢ َظـــح٣ٛ        

 صاٍ ؼبةٛ  ايهًٝاد بازباَع١ ايعٌُ بٗا َا

َظاعذ احملٝا َٔ  ٬ٍ دبشب١ ػخــ١ٝ إىل إٔ   د ٚجٛؿٌ 

َٔ املِٗ ٖٓا، ٖٛ اإلفاد٠ َٔ ٖزٙ ايةعٛس، ٚإٔ ؿاْع ايكـشاس  

      ٕ ٜأ ــز  يــذٜٓا ٜــش٣ إٔ ايعُــٌ بحصشبحــ٘ ٚ ربجــ٘ أفلــٌ َــٔ أ

بٓحٝص١ دساطـ١ ٖٚـزا شـض٤ َـٔ َهُـٔ اشبًـٌ  ٖٚـٛ َـا ٚافكـ٘          

عذد َٔ ا٭علا٤  ٚعًل د  فٗذ اسباسذٞ بـإٔ ٖـزٙ ٖـٞ أّ     ٘فٝ

 املـا٥ت 

د  ايشدٜعإ اعحرب إٔ َذ١ٜٓ املًو عةذايعضٜض يًعًّٛ ٚايحك١ٝٓ 

إ٫ إٔ  ،َــــٔ أفلــــٌ ازبٗــــاد املُٛيــــ١ يًةعــــٛس يف املًُهــــ١

ــ      ــارط ايــ ــٔ يف ايُٓــ ــهًحٗا جهُــ ــز  َؼــ ــذَْٛٗا يًةاظــ ٜكــ

َٚطٛي١، ٚجكٛد ايةاظـز ٭ٕ ٜعـني    يحعة٦حٗا، فٗٞ نرري٠ شذًا
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ٝ ـ  ًاَع٘ ضباطة ، ًٜـٗف ْــف َٝضاْٝـ١ ايةعـز َـٔ أشـٌ       اقاْْٛ

 كةخ ايفٛاجري!

نُا أػاسد د  ازباصٟ ايؼةٝهٞ إىل إٔ ايحٛشـ٘ اسبـايٞ   

يف ايةعــــٛس ٖــــٛ عبــــٛ ايذساطــــاد ٚا٭حبــــاس ايةٝٓٝــــ١، بــــني  

خحًفـــ١، يهٓٗـــا ذبحـــاط إىل س٩ٜـــ١ ايحخـــــاد ٚالـــا٫د امل

ربطٝطٝــ١ ػــا١ًَ عًــ٢ َظــح٣ٛ ايذٚيــ١، ذــِ ٜــحِ جؼــعٝةٗا بــني  

يحعكٝــل   ازباَعــاد َٚشانــض ايذساطــاد َٚشانــض ا٭حبــاس 

  ايفاع١ًٝ بؼُٛي١ٝ ٚعُل 

ٚاْحكـــــٌ اسبـــــذٜز إىل فهـــــش٠ ايهشاطـــــٞ ايةعرٝـــــ١ يف  

–َظـاعذ احملٝـا فٝٗـا، ٚذبٛيـخ      د ازباَعاد إر  اث جفا٩ٍ 

ىل ػـهٌ َـٔ أػـهاٍ جُٓٝـ١ املـٛاسد اشباؿـ١،       إ -يف ْظشٙ

، ٫ٚ ٜحظـل  ، َع إْحاط حبرٞ أٚ عًُـٞ كـعٝف شـذاً   "ايؼ١ًًٝ"ٚ

َـــع  –ٚاملـــأٍَٛ َٓٗـــا أٚ ظصـــِ ايحُٜٛـــٌ ايـــزٟ ذبــــٌ عًٝـــ٘  

     ٞ  ايــذ    بُٝٓـا رنـش د   _اطـحرٓا٤ ٜظـري يـةع  ٖـزٙ ايهشاطـ

ايشدٜعإ بأْ٘ ع٢ً َعشف١ خبُع أٚ طـخ دساطـاد قا٥ُـ١ عـٔ     
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ــٞ ايعًُٝـــ  ــا   ايهشاطـ ــرري٠، ٚأْٗـ ــه٬جٗا نـ ــةني إٔ َؼـ ١، جـ

ػبابٝـاد  نُـا يفـخ    حباش١ إىل حبـز َظـحكٌ سغـِ بعـ  اإل    

ــإٔ أطــٛأ َــا يف أحبــاس بعــ  ٖــزٙ      ــاد ب أ د  عةــذايشمحٔ ايعٓ

ايهشاطٞ أْٗا ٫ جٓؼش ٚجةك٢ ظةٝظ١ دسط أطحار ايهشطٞ، 

ٜكًٌ فـشق ا٫طـحفاد٠ َٓٗـا،     أٚ جٓؼش ع٢ً ْطام ضبذٚد شذًا

ع٢ً شاَع١ اإلَاّ ضبُذ بٔ طعٛد بــفح٘   ٫فحًا إىل أْ٘ اقرتح

ــا، إٔ جٓؼــش       ــ١ ٭ظــذ نشاطــٞ ايةعــز فٝٗ ــ١ عًُٝ علــٛ ٦ٖٝ

 ا٭حباس نا١ًَ ع٢ً َٛاقع ايهشاطٞ ْفظٗا 
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ع٢ً  ًف١ٝ اْعكاد ق١ُ ناَت دٜفٝذ، ْؼش ا٭طـحار  ايـذ   

يًٜٓٝٛـٛسى جـاميض ؼبًـٌا ملـارا غـاث املًـو طـًُإ         ايٛابٌ َكـا٫ً 

ــ٘ أْــ٘ ٫ ميهــٔ دباٖــٌ أسبعــ١      عــٔ ناَــت دٜفٝــذ؟ ْٚكــٌ َٓ

أطةاث، ٖٞا ا٫جفـام ايٓـٟٛٚ َـع إٜـشإ، ٚؿـعٛد اسبشنـاد       

اإلطـــــ١َٝ٬، ٚا٫كـــــطشاباد ا٫قًُٝٝـــــ١، ٚطفـــــش٠ ايـــــٓفخ     

ا٭َشٜهـــٞ ٚذبـــشس أَشٜهـــا َـــٔ اعحُادٖـــا عًـــ٢ ايشٜـــاإ   

ــو   َؼــريًا إىل إٔ ايـــعف ا  ــاث املً ــ١ أمجعــخ إٔ غٝ ٭َشٜهٝ

صٜــاد ايــذسٜع فكــاٍ بــإٔ غٝــاث املًــو       د اصدسا٤ ٭ٚباَــا  أَــا  

طــًُإ عــٔ قُــ١ ناَــت دٜفٝــذ أػــوٌ اإلعــ٬ّ ا٭َشٜهــٞ،   

يظــةتا إٔ ايكُــ١ فؼــًخ قةــٌ إٔ  َحظــا٬ً٥ا ٖــٌ ٖــزا ايولــت  

؟!، َ٪نــذًا إٔ غٝــاث املًــو طــًُإ بايفعــٌ ٖــٛ اصدسا٤      جةــذأ

٭ٚباَـــا، ٚيـــإلداس٠ اسبايٝـــ١ عاَـــ١  ٚإٔ أعلـــا٤ ايهـــْٛوشغ  
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 طٝظحخذَْٛٗا ٚسق١ جؼٜٛؽ ع٢ً ا٫جفام اإلٜشاْـٞ  نياحملافظ

 ايٟٓٛٚ 

ــا يف      ــشٜح أٚباَــ ــاس إىل جـــ ــا فأػــ ــاعذ احملٝــ ــا د  َظــ أَــ

ٕٓ    "ايٜٓٝٛٛسى جاميض" إٜـشإ  َع ايهاجت جَٛاغ فشٜـذَإ َـٔ أ

ــش      ــا اشبطـ ــٝض، ٚإمنـ ــ٢ دٍٚ اشبًـ ــرب عًـ ــش ا٭نـ ــخ اشبطـ يٝظـ

ايــذا ًٞ املحُرــٌ يف اطــحٝا٤ ػــعٛبٗا َــٔ غٝــاث اإلؿــ٬ظاد،  

ٚغٝاث فشق ايعٌُ، ٚاملظاٚا٠، َعحربًا إٔ ٖزا ايحـشٜح أظذ 

أطةاث عذّ اسجٝاح املًُهـ١ وذٜـ١ أٚباَـا يف َٛقفـ٘ َـع دٍٚ      

٣ فٝــ٘ اشبًــٝض، ٚإٔ نــريٟ )َٗٓــذغ ٖــزا ايًكــا٤( أؿــةح ٜــش  

فشؿ١ يعكٛد جظًٝح َٔ  ٬ٍ َا أمسـاٙ باجفـام أَـين شذٜـذ،     

ــإٚ،     ــع ايحعـ ــ٪متش دٍٚ صبًـ ــٞ ملـ ــش٥ٝع ايفشْظـ ــ٠ٛ ايـ ٚإٔ دعـ

َٚشٚس )احملُذٜٔ( بفشْظا قةٌ ايٛؿـٍٛ إىل أَشٜهـا يًكُـ١،    

ٖٞ سطاي١ قـذ جؼـري إىل ذبـٍٛ يف املٛاقـف حبظـت املــاو،       

هـ١  ٚٚسق١ كوخ يف ادباٙ اسبـٍٛ ع٢ً َٛقف ٜلـُٔ يًًُُ 

 إٔ أَشٜها ئ جهٕٛ َع َٔ ٜٗذد أَٔ املًُه١ 
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ــٔ عةــذايعضٜض اسبــاسذٞ، فاْــ     ــذ ب  ٘ٚيف جـــٛس ا٭طــحار  اي

ٜش٣ إٔ أٚباَا ٜةعز عٔ ؿفك١ ؽبحِ بٗـا َظـريج٘ ايش٥اطـ١ٝ،    

٫ٚ َـــاْع يذٜـــ٘ َـــٔ إٔ ٜحـــٛس  ايعـــشث فٝٗـــا ٚؼبرتقـــٛا بعـــذٙ   

د  عًٞ اسبهُٞ، َلٝفًاا ؿفك١ جحفل َع َا ٚعذ ب٘  ٚٚافك٘

ٕ ٚايعا  بعذّ  ـٛإ أَشٜهـا ظـشٚث  اسشٝـ١،     ٛا٭َشٜهٝ

َــٔ ا٭َــشٜهٝني ٜ٪ٜــذٕٚ ا٫جفــام َــع إٜــشإ    %61ظٝــز إٕ 

ٚأنذ أ  اسباسذٞ َش٠ أ ـش٣ بـإٔ ايوـشث ٚأَشٜهـا ٫ ٜـضا٫ٕ      

ــًا  إىل ٜٓظـــشإ  إٜـــشإ عًـــ٢ أْٗـــا ػـــشٜو ضبحُـــٌ ٚأنرـــش أَٓـ

، إكاف١ إىل اسجةا  قـشا٤جِٗ يًؼـشم بـايفشغ    "شغف"بـفحِٗ 

ٚيـٔ   ،ٚظلاس٠ فاسغ ٚاسجةا  جاسٜخ ايذَا٤ باإلط٬ّ ٚايعـشث 

ٚاملضٜـذ َـٔ    "اسبـضّ  "ٜحوري ريو ط٣ٛ بايحعشناد ايظٝاطـ١ٝ  

ايذساطــاد ازبٝٛبٛيٝحٝهٝــ١ ٚا٫طــرتاجٝص١ٝ ٚإؿــ٬ح ايٓظــاس٠  

 ٕٚ َٔ  ٬ ا ايحاسٜخ ٖٓا ٩اي  ٜكش

ايـزٟ ط ـشح يف بذاٜـ١ ايٓكـاؾ ظـٍٛ ٖـزا       ٚعٛدًا ع٢ً املكـاٍ  

ــ٘ جًخــٝف يش٩ٜــ١        ــحار ؼبٝــ٢ ا٭َــري بأْ املٛكــٛ ، اعحــرب ا٭ط

ــ       ــذميكشاطٝني اسبــاد٠ دبــاٙ املًُهــ١، ٚدبــاٙ ا٭ْظُــ١ اي اي
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ــ جعــٝؽ اطــحكشاسًا  ٝ ا ٫ جكــذّ منٛرّشــْفظــ٘ ا، ٚيف ايٛقــخ دا ً

ا ٚفــــل املعــــاٜري ايٓظشٜــــ١ ايـــــشف١ يًذميكشاطٝــــ١   دميكشاطٝ ــــ

ــا َــر٬ً   َظــحطشدًا ــذ صنشٜ ــاد فشٜ ــابع يهحاب َــٔ ، ٖٚــٛ ا املح

ٖـزٙ ايـشٚح    املكشبني َٔ ايةٝخ ا٭بٝ  ػبذ يف َكا٫ج٘ نرريًا

يهٓــ٘ غـري دميكشاطـٞ    ايـ  جـش٣ يف ايٓظـاّ ايظــعٛدٟ ْظاَـاً    

، ٖٚٓا جـأجٞ ايحفظـرياد ايعَُٛٝـ١ َـٔ     ْفظ٘ َظحكش يف ايٛقخ

إٔ قةٌٝا ايرشا٤، ايكُع، ا٫طـحةذاد، نُـا أْٓـا نًٓـا ْـذسى      

ــا ٫ جـــح ٚاقعٝ ــ  ٖــزٙ جفظــرياد ٚإٕ ؿــعخ ْظشٜ ــ    ا، ا إ٫ أْٗ

جٗـُٝٔ عًـِٝٗ    ـ  َـركفني  ّطٝاطٕٝٛ نـاْٛا أ  ـ  فايذميكشاطٕٝٛ

 ايٓظش١ٜ أنرش َٔ ايٛاقع  دا٥ًُا

ٚأيك٢ د  محٝذ املضسٚ  بعذ٠ جظا٫٩د ظٍٛ أبشص ْحا٥ض ق١ُ 

ناَـت دٜفٝـذ، ٖٚـٌ يف ا٫عحكـاد إٔ أٚباَـا أ ـز َـٔ س٩طــا٤        

اشبًٝض أنرش مما أ عط٢؟ ٌٖٚ جهـٕٛ ٖـزٙ ٖـٞ ايةذاٜـ١     دٍٚ 

اسبكٝكٝـــ١ ٭ٕ جعحُـــذ دٍٚ صبًـــع ايحعـــإٚ اشبًٝصـــٞ عًــــ٢      

 ْفظٗا؟!
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فُٝـا  "فأ ز بضَاّ اإلشاب١ ا٭طحار  ايذ اسبـاسذٞ، ٚقـاٍا   

ؽبف ناَت دٜفٝـذ ٖـٌ اعحكـذْا أْٓـا فصـأ٠ أؿـةعٓا أْـذادًا        

ًـ      ٢ ٭َشٜها، ْٚعٍٛ ع٢ً أْٓـا يف عؼـ١ٝ ٚكـعاٖا طـٓوًةٗا ع

عكٝــــذجٗا ايظٝاطــــ١ٝ ٚيٝربايٝحٗــــا ٚجعحٓــــل ٖــــٞ َـــــاو دٍٚ 

اشبًٝض؟! ٖٓاى َةايوـ١ نـةري٠ يف جٛقعـاد طبششـاد ناَـت      

دٜفٝذ يف ْظشٟ، ٚيعٌ َـٔ ازبـذٜش بايـزنش أْٓـا ْـحعًِ ايٝـّٛ       

َــٔ ناَــت دٜفٝــذ، ٚعاؿــف١ اسبــضّ املظــاس ايـــعٝح إلداس٠   

ايٓضا  َع إٜشإ ٚإطشا٥ٌٝ، ٚنـٌ ايـذٍٚ ا٭ ـش٣ َـٔ كـُٓٗا      

ــٝض() ــّٛ ايعظــهش١ٜ      ،دٍٚ اشبً ــٌ قٛاعــذ ايعً ــا ْوف ــا أْٓ نُ

ْحعًِ َٔ ناَت دٜفٝذ أٜلًا أْٓـا  "  َلٝفاا "ٚا٫طرتاجٝصٝاد

يف ظاش١ يةٓا٤ )حبش١ٜ ق١ٜٛ( جحٓاطـت َـع ايعُـل ا٫طـرتاجٝصٞ     

ٚايظٛاظٌ املُحذ٠ يًظعٛد١ٜ، َٚشانض قٝـاد٠ ٚقٛاعـذ ٥٬َُـ١    

 ٛ جري٠ أطـش   يزيو ٚجطٜٛش ايـٓاعاد ايعظهش١ٜ ٚا٫بحهاس بـ

ــٌ     ــا يف املٓطكــ١، ٚاعحــرب إٔ دسغ ناَــت دٜفٝــذ أٓش َــٔ غريْ

ٜـــشإ، ٚعًُٓـــا إٔ دباًٖـــٗا نُـــا طـــةل  إظـــذ٠ ايــــشا  َـــع 

ٖا غري ممهٔ  نُـا إٔ ناَـت   ٩ٓٗا َٔ سقابٓا، ٚإيواميّه
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دٜفٝذ عضص َٔ َها١ْ املًُهـ١ ايعشبٝـ١ ايظـعٛد١ٜ يف ؿـٓاع١     

يحـــضاّ ايكـــشاس ايظٝاطـــٞ ا٭َشٜهـــٞ، يف قلـــاٜا اشبًـــٝض ٚا٫

ٚبٓـــا٤ ْظـــاّ اإلْـــزاس املةهـــش،  ،باسبـــذ ا٭دْـــ٢ َـــٔ ايحعـــإٚ

ٚجكاطـــِ ا٭دٚاس َــــع فشْظــــا يف بٓـــا٤ املٓظَٛــــ١ ايعظــــهش١ٜ   

ٚاطحو٬ٍ ايفٛا٥  يحعضٜضٖا ٚنـةح مجـاح ايطُـٛح اإلٜشاْـٞ     

ٚإزباّ بشٚوٓذا ايحٌٜٗٛ، ٚايحؼصٝع ع٢ً دٚس اشبًٝض يف ْـض   

ٟ ٜظــحذعٞ َــع ايعــشام، ايــز بــشاذٔ إٜــشإ َــٔ طــٛسٜا ٫ٚظكــاً 

( يًعــشام إٔ ٜهــٕٛ ٖٓــاى ْؼــا  دبًَٛاطــٞ   06ؿــفك١ )اف 

ــ١ باؿــ٬ظاد       ــشام َكرتْ َــ٪ذش، يحهــٕٛ ؿــفك١ ايحظــًٝح يًع

 "طٝاط١ٝ يـاو دٍٚ اشبًٝض يف ايعشام 

ٝٓٔ د  َظــاعذ    ٚظــٍٛ بٝــإ قُــ١ ناَــت دٜفٝــذ اشبحــاَٞ بــ

ٚأْٓ٘ ٜعحكذ إٔ ايةٝإ ٫ ٜعرب ع٢ً ٚشـ٘   ،احملٝا س٩ٜح٘ ايحع١ًًٝٝ

ٝك١ عُا داس يف ايك١ُ، ٜٚةـذٚ َـٔ بعـ  ايحــشؼباد إٔ     اسبك

أَشٜهـــا َعٓٝـــ١ بعكـــٛد ايظـــ٬ح، ٚجطـــٜٛش أْظُـــ١ دفاعٝـــ١       

ٕٓ أَشٜها  ؿاسٚ ١ٝ ٚشٛاْت املعًَٛاج١ٝ ا٭١َٝٓ، نُا ٜةذٚ أ

جحص٘ إلسطاٍ ٚفـٛد أَٓٝـ١ يعٛاؿـِ اشبًـٝض يضٜـاد٠ ٚجـري٠ قـٛاد        
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ٕٓ اي٫ٛ ٜاد ايعًُٝاد اشباؿ١ يف صباٍ َهافع١ اإلسٖاث، ٚأ

ــت    ــا٤ َهحـ ــٕٛ إلْؼـ ــٝض ٜعًُـ ــ١ ٚدٍٚ اشبًـ ــذ٠ ا٭َشٜهٝـ املحعـ

َؼرتٜاد املةٝعاد ايعظهش١ٜ  َلٝفًا إٔ ادبـاٙ أَشٜهـا إىل   

 يًُٓطكــ١ ٫ٚ يًعــا ، فاْٗــا  ًا طــش ًاإٔ إٜــشإ   جعــذ َـــذس 
ادبٗـــخ يًـــذٍٚ اشبًٝصٝـــ١    _يحــــشؼباد أَشٜهٝـــ١  ٚٚفكـــًا_

  ٚ ٕ ػـو  ْفظٗا، ٚٚؿفحٗا بعذّ ايذميٛقشاطٝـ١    إ،، َٚـٔ د

أ ش٣ بعلٗا ٜحٓـاق  َـع ايٛاقـع َرـٌ      فإ ايةٝإ مشٌ ْكاطًا

اسبذٜز عـٔ ا٭ٚكـا  يف طـٛسٜا ٚايعـشام ٚايـُٝٔ، نُـا أْـ٘        

أػاس إىل أْ٘ َٔ املحعزس ظباح اسبٌ ايعظهشٟ فٝٗا، يف ظني 

جحصــ٘ أَشٜهــا يــذعِ املعاسكــ١ يف طــٛسٜا ٚايظــ١ٓ يف ايعــشام    

ايةٝإ   ٜؼـحٌُ عًـ٢   ملٛاش١ٗ داعؽ  ٚ حِ ذبًًٝ٘ بايكٍٛ إٔ 

ا٭ٖــِ، ٖٚــٛ َــا شــش٣ يف احملادذــاد املوًكــ١! فــةع  نحابٓــا   

ــٛا ريــو ْـــشاً    اْؼــوًٛا نــررياً  ــاث عــذد َــٔ ايكــاد٠ ٚشعً  بوٝ

ظككح٘ دٍٚ اشبًٝض ع٢ً أَشٜها، ٚاسبكٝكـ١ ٖـٞ أْٓـا ْةعـز     

عٔ أٟ ػهٌ َٔ أػـهاٍ ايعٓرتٜـ١ يٓـربص بٗـا أْفظـٓا، ٚأْٓـا       

 !قاطًٝا ٓا أَشٜها دسطًايّك



2

–2102 
46 



2 

 

–2102 2102  
47 

ــ١ ػــٝع١ٝ أّ         ــاس طــشح َٛكــٛ  ظــٍٛ إٜــشإ ٖــٌ ٖــٞ دٚي أذ

يف قلاٜا َحـ١ً ظٍٛ ايـذٜٔ ٚايذٚيـ١،    ط٬ًٜٛ فاسط١ٝ؟ ْكاػًا

ٚع٬قحٗــا با٫طــحةذاد، فكــاٍ ا٭طــحار  ايــذ اسبــاسذٞا يكـــذ       

 قايٛا مجٗٛسٜـ١ إطـ١َٝ٬ ٚأْحصـٛا ْظاَـاً     ،نزبٛا ع٢ً ايٓاغ

ٜكـٞ اٯ شٜٔ َٔ ػـشنا٤ ايـٛطٔ، ٚأعحكـذ أْـ٘ ٫      عٓـشًٜا

ٜٛشــذ دٚيــ١ دٜٓٝــ١ أ ــش٣ يف ايعــا  غــري إٜــشإ، ٚايفاجٝهــإ   

ــ١،        ــ١ فكــخ مبــا ذبُــٌ َــٔ سَضٜ ــإ ٚمترًٝٝ ــ١ سٖة ــا دٚي يهٓٗ

(  ٚعًــل ا٭طــحار َعــار    ٚداعــؽ املٓــافع ايٛظٝــذ )كــاظهاً    

ايعحّٛا إٜشإ ٫ ُٜٗٗا ايؼٝع١ ايعشث، ٚجش٣ فـِٝٗ أدا٠ يحٓفٝـز   

ِٗ يف املٓطكــ١ ايعشبٝــ١  يٝلــٝف   ش٠ املاكــٞ، ٚطبططــاج  ظظــ

أ ــزٚا ْـــٝةِٗ َــٔ ا٫كــطٗاد،   اسبــاسذٞا ا٭نــشاد أٜلــاً أ 

 فايذٚي١ ايذ١ٜٝٓ غطا٤ ٫طحةذاد ايكًـ١، ٚ  ٜظـًِ َـِٓٗ أٜلـاً    
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ايؼٝع١ َٔ فشغ ٚعشث ٚغريِٖ َٔ َٛاطين إٜـشإ، ٚايؼـعت   

يًــحخًف َــٔ ٖــزٙ ايـــٝو١   اإلٜشاْــٞ طــٝكٛد اْحفاكــح٘ ظحُــاً 

ٕٓ ايكًـ١ املظـحةذ٠ يف إطـشا٥ٌٝ ايـ       اي  بادد ٚأبادد، نُا أ

جذعٞ ايذميكشاطٝـ١ ذبـاٍٚ ايح٬عـت يًحعـٍٛ عبـٛ دٚيـ١ دٜٓٝـ١        

ايربشٛاص١ٜ اسبذٜر١ َحٛظؼ١ ٚد١َٜٛ ٚراد أْٝاث "  ٚقاٍا أٜلًا

ــع    ٫ قةـــٌ يًةؼـــش١ٜ بٗـــا  غًةـــٛا ٚظـــٛؾ ذبـــايف ايهٓٝظـــ١ َـ

  "ا٭سطحكشاط١ٝ

٫ ميهٔ ملٔ فهش يف ؿٓاع١  عةذاهلل اسبُٛد ٜش٣ أْ٘ د 

ــ٘ ظــٛذٞ أٚ ؿــفٟٛ أٚ        ــوٌ رٖٓ ــ١ إٔ ٜهــٕٛ ممــٔ ػ ٖــزٙ اٯي

 ؿْٗٝٛٞ أٚ قاعذٟ أٚ داعؼٞ أٚ َٔ ٖٛ يف ظهُِٗ 

ٚعًكخ أ  فاط١ُ ايؼشٜف ع٢ً َـا رٖـت إيٝـ٘ أ  اسبـاسذٞ،     

بـإٔ اإلطـ٬ّ ظـاسث ايربشٛاصٜـ١ بؼـح٢ أْٛاعٗـا ٚعًـ٢ طبحًـف         

بــني مجٝــع  ٚظــشق عًــ٢ ذبكٝــل ايعــذٍ     ،ايعـــٛس ايةؼــش١ٜ 

بــاسبشق عًــ٢ أنـإ  ، طــٛا٤ ٚاشحُاعٝـاً  ا٭طٝـاف اقحـــادٜاً 

نــــإ عــــرب ايضنــــا٠  ايعــــذٍ يف جٛصٜــــع ٚطــــا٥ٌ اإلْحــــاط، أٚ

ٚايـذقاد يحٛفري ايحهافٌ ا٫شحُاعٞ يًفكري ٚايو٢ٓ املعظش  
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َلٝف١ بإٔ ايعكٝـذ٠ اإلطـ١َٝ٬ جعطـٞ املظـًِ جــٛسًا نـا٬ًَ       

ي٘ إسػاداد ٚجٛشٝٗاد  َٚحٛاصًْا يًعٝا٠ ايذْٝا ٚاٯ ش٠، ٚجٛفش

ن١ًٝ ذبذد اشبطٛ  ايعا١َ يؼ٪ٕٚ اسبٝا٠ املخحًفـ١، ٚذبـذد   

ي٘ ايظًٛى ا٭ ٬قٞ ايزٟ ٜٓةوـٞ يـ٘ إٔ ٜظـًه٘ يف الـا٫د     

 ٚاسبا٫د املخحًف١ 

دعا ا٭طـحار عةـذاهلل ايلـٛؼبٞ ٭ٕ ٜطـشح ايحظـا٩ٍ      ٖٚزا 

اٯجٞا ٌٖ ميهٔ ايكٍٛ إٔ اسبهَٛاد أؿةعخ جعضف عًـ٢  

إٕ  _َٓٗـا بأْـ٘ ٚطـ١ًٝ يــ )جـشقٝف( ايؼـعٛث        مياْـاً ٚجش ايذٜٔ إ

؟ يٝكــٍٛ أ  د  عةــذايشمحٔ ايعٓــاد بــإٔ ا٭دم ٖــٛ _شــاص ايحعــةري 

صٜــاد ايــذسٜع فأنــذ  د )اطــحُشد( ٚا٭قــشث يـــ)ربذٜش(  أَــا 

عًــ٢ جعًٝــل أ  ايؼــشٜف، ٚنحــت ٜكــٍٛا ظــٌ اإلْظــإ يكــشٕٚ    

اٍ، ط١ًٜٛ ٜةعز عٔ ايـٝو١ ا٭َرـٌ يًع٬قـ١ بـني الحُـع ٚاملـ     

ٚمت دبشٜـــت نـــرري َـــٔ ايــــٝل ايذٜٓٝـــ١ ٚايٛكـــع١ٝ يٛكـــع       

ايرتجٝةاد اي٬ص١َ يًعـٝؽ ايشػـٝذ  َٚـٔ اإلشعـاف ايكـٍٛ بـإٔ       

ــ١ َــٔ اسبــع اإلْظــاْٞ      ــٗا ناْــخ  ايٝ ايـــٝل ايٛكــع١ٝ نً

 ٞ َرًُـا أْـ٘ َـٔ املةايوـ١ ايكـٍٛ بـإٔ ايــٝل         ،ٚاملظع٢ ا٭ ٬قـ
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يـٝع   ،ايذ١ٜٝٓ ناْخ ٖٞ اسبًٍٛ ايظـعش١ٜ  ـزٙ املؼـه٬د   

ٖــزا قـــٛسًا يف ايــذٜٔ ٚيهٓــ٘ قـــٛس يف فُٗٓــا يًــذٜٔ، ٚإ٫   

ّ  0011يكًٓا بإٔ اإلط٬ّ ايزٟ ظشّ ايضْـا قـذ عصـض َٓـز       عـا

عــٔ ايكلــا٤ عًــ٢ ايضْــا ٖٚهــزا ػــشث اشبُــش ٚأنــٌ ايشبــا   

َلــٝفًاا اهلل عــض ٚشــٌ  ــايل ايةؼــش١ٜ ٖٚــٛ   ٜشطــٌ ايشطــٌ   

ــ٦ٝ    ــٛاصٜٔ املؼــ ــخ َــ ــ١ ٚإ٫ ا حًــ ــش إىل ٥٬َهــ ــٍٛ ايةؼــ ١ يٝعــ

جعــاىل اهلل عًــًٛا نــةريًا  ٚا٭دٜــإ ايظــُا١ٜٚ شــا٤د    ،ايشباْٝــ١

يحٗزث ايةؼش١ٜ ٚربفف فكخ َٔ أعشاإ ايحـٛظؽ ايةؼـشٟ،   

ٚقـذ متٝــض اإلطــ٬ّ عــٔ غـريٙ بهرــش٠ اطحعلــاس ٚاطــحزناس   

َهافآد ٚعكٛبـاد ايٝـّٛ اٯ ـش يحــةح ٚطـ١ًٝ يًحعـزٜش َـٔ        

ا١ْٝ إغشا٤اد اشبط١٦ٝ ايؼٗٛا١ْٝ  بٓفع املٓطل، طحظٌ ايؼٗٛ

ٚإٕ  ةخ  ،املاي١ٝ )ايشأمساي١ٝ املحٛظؼ١( ٖٞ اي  جذٜش ايعا 

يـٝع يؼـ٤ٞ إ٫ ٭ٕ ا٭قـ٣ٛ ٖـٛ ايـزٟ ٜفـشإ        ،بني ظني ٚآ ش

ــعٝذ       ــ٢ ؿـ ــزا عًـ ــ٘  ٖـ ــ٘ ُٖٚٝٓحـ ــٔ قٛجـ ــذ َـ ــزٟ ٜضٜـ ــ٘ ايـ قاْْٛـ

أَا ع٢ً ؿعٝذ ايحٓظري فا٭ذشٜا٤ ٖـِ أنرـش ايٓـاغ     ،ايحطةٝل

ٜـ       ٕٛ إٔ طــش ذسنظـذٜرًا عـٔ ايفكـشا٤ ٚاملعـذَني، ٚإٕ نـاْٛا 

 !ذشا٥ِٗ ٖٛ َٔ فكش ٖ٪٤٫
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ٚجـذا ًخ ا٭طـحار٠ نــٛذش ا٭سبـؽ، فكايــخا يطاملـا نــإ     

ايذٜٔ أِٖ ا٭فخاخ اي  ٜٓـةٗا ايظٝاطـٕٝٛ ٫ؿـطٝاد أنـرب    

عــذد َــٔ ا٭ْـــاس  ٭ٕ ا٫ْظــإ بطةٝعحــ٘ َحــذٜٔ  ٚ٭ٕ ايؼــشم 

ــط ــذًا _ني ٝأٚط َحــذٜٕٓٛ، ٖٚــزٙ أٖــِ مســاجِٗ  ٭ْٗــِ      _ذبذٜ

بـايٓة٠ٛ  ٚأكـافخ يف    خ ايٛظٞ ٚا٭قشث عٗـذاً ا٭قشث إىل َٗة

امساعٝــٌ ايـــفٟٛ ظُٝٓــا ْــ٣ٛ  "َعــشإ جٛكــٝعٗا ملــا قايحــ٘ا 

١َٝ٬،   ػبـذ أطـٌٗ   طـ عضٍ ب٬د فاسغ عـٔ شظـذ ا٭َـ١ اإل   

َــٔ ايعــضف بأٚجــاس ايــذٜٔ  فحًــةع ايحؼــٝع ٚأغــش٣ املحــذٜٕٓٛ        

ايةظــطا٤ مبةايوــاد ٖٚشطكــاد   ٜهــٔ ايؼــٝع١ ٜكَٛــٕٛ بٗــا 

ًّـ   ٙ عًـ٢ سقةحـ٘ ٜٚـزٖت يضٜـاس٠ كـشا٥ح      ٤ل ظـزا ظح٢، نـإٔ ٜع

! أَــا َــٔ دبــذٟ َعــ٘ َةايواجــ٘ جًــو فكــذ عُــذ    ا٭٥ُــ١ ظافٝــًا

فشإ ايحؼـٝع عًـ٢    ٫طحخذاّ ايعٓف ٚجٗذٜذاد املٛد، ٚفع٬ً

ايٓاغ بكـ٠ٛ ايظـٝف! ٚيعًٓـا ْـذسى إٔ ايحـاسٜخ ٜعٝـذ ْفظـ٘ َـع         

 ٗا ايحٛطعٞ ططإٜشإ ٚطب

بـإٔ اطـحخذاّ   ٚعًكخ أ  فاط١ُ ايؼـشٜف عًـ٢ أ  ا٭سبـؽ،    

ايذٜٔ يف اشبطاث املٛشـ٘ يًؼـعٛث بـذأ َٓـز عكـٛد، ٚذبذٜـّذا       
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َٓــز بــشٚص ظــاٖش٠ َــا ٜظــ٢ُ اإلطــ٬ّ ايظٝاطــٞ ٚعبــٔ ْظــُع 

َكٛي١ اطحخذاّ ايذٜٔ يف ايظٝاط١ َٔ قةٌ ا٭ٚطا  ايشمسٝـ١  

ــشإ    ــٓٝفاجٗا، ٚريـــو يف َعـ ــا ٚجــ ــ١ مبخحًـــف دبًٝاجٗـ ايعشبٝـ

را ؿــةو١  ْاصبـاً ا صـّٛ عًــ٢ ايكـ٣ٛ اإلطــ١َٝ٬ ايـ  جطــشح بش   

إطــ١َٝ٬  َلــٝف١ بــإٔ َظــأي١ ايع٬قــ١ بــني ايــذٜٔ ٚايظٝاطــ١    

جظحعل بع  ايحعشٜش، َٚٔ ظل أ١ٜ ق٣ٛ طٝاط١ اطحخذاّ َا 

جـشاٙ َششعٝــ١  ــا يف ايحؼـشٜع ٚايــش٣٩ ايظٝاطــ١ٝ ٚا٫قحـــاد١ٜ   

 ٚا٫شحُاع١ٝ 

 ايـذ ايشدٜعـإ فأػـاس إىل سفـ  نـاسٍ َــاسنع       د أَـا  

يًــذٜٔ بــذع٣ٛ أْــ٘ أفٝــٕٛ ايؼــعٛث، ٚإٔ ايطةكــ١ اسبانُــ١       

َــٔ بــشٚص ايــٛعٞ  ايشأمسايٝــ١ جظــحخذَ٘ يحضٜٝــف ايــٛعٞ  ٛفــًا

ايطةكٞ عٓذ ايربٚيٝحاسٜا  ْٚٛٙ بذساط١ أظبضٖـا َشنـض أطـةاس    

 أْٗا، ٚ"جذٜٔ ايظعٛدٜني"يًذساطاد ٚايةعٛس ٚاإلع٬ّ بعٓٛإ 

 قذ جفٝذ يف ٖزا ازباْت 

ــاٍ سطـــا٥ٌ      ــ٢ إٔ إسطـ ــذيل عًـ ــذايشمحٔ ا ـ ــذ د  عةـ ٚأنـ

ــع ايظــا٥ذ يف        ــذٜٔ عــٔ ايظٝاطــ١ ٫ ٜحظــل َ جفــرتإ فـــٌ اي
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ــاف١ إىل إٔ    ــا، إكـ ــٔ ٚدْٝـ ــ٬ّ دٜـ ــايِٝ اإلطـــ١َٝ٬، فاإلطـ ايحعـ

املٓطل ٚايعكٌ ٜكٍٛ بإٔ ازبُٝع ؼبل  ِ مماسط١ ايظٝاط١ يف 

 إطاس ؼبفظ ايٛظذ٠ ايٛط١ٝٓ 

د  محٝذ املضسٚ  أْـ٘ يف جـاسٜخ ايـُٝٔ ايكـذِٜ نـإ      ٚرنش 

اسبانِ ٜعشف باطِ )املهشث(، ٚنـإ ػبُـع بـني ايظـًط١     

ايذٜٓٝــ١ ٚايذْٜٝٛــ١  ٚأكــافا َــا أجـــٛسٙ َٚــع ايعٛملــ١ ٚجــذا ٌ  

ــإْٛ      ــل ايكـ ــاد جطةٝـ ــش٠، َٚحطًةـ ــِ املعاؿـ ــع ا٭َـ ــاو َـ املــ

ايــذٚيٞ أْــ٘ َــٔ ايـــعٛب١ يًعــانِ إٔ ػبُــع َــا بــني ايظــًط١  

١ٝ اسبذٜر١ ٚا٫يحضاّ ايهاَـٌ بـايكِٝ ايحؼـشٜع١ٝ  ٚيـزا     ايظٝاط

ــ٘ ػبــت ايحفشٜــل بؼــهٌ       سأد ا٭طــحار٠ فاطُــ١ ايؼــشٜف بأْ

ــ٢     ــٗا عًـ ــ١ ٜٚعشكـ ــشح س٩اٙ ايذٜٓٝـ ــٔ ٜطـ ــٞ بـــني َـ ــح ٚشًـ ٚاكـ

ازبُٗــٛس باإلقٓــا ، ٚبــني َــٔ ٜفشكــٗا بظــط٠ٛ ا٭َــٔ ٚاملــاٍ،  

بظـــط٠ٛ ايفلـــا٥ٝاد، ٚٚطـــا٥ٌ ا٫عـــ٬ّ اسبذٜرـــ١       َٚـــ٪ شًا

ٔ يف ايٛقخ ايشأٖ نُصحُعاد عشب١ٝ حباش١ إىل ٚقايخا عب

ذبشٜش ايذٜٔ َٔ قةل١ ايظٝاط١، أنرش َٔ ظاشحٓـا إىل َٓـع   

 اطحو٬ٍ ايذٜٔ يف ايظٝاط١ 
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ع٢ً ؿعٝذ َحـٌ، ٚظٍٛ مماسط١ ايذٚس ايظٝاطٞ أٚكح 

عةذاهلل اسبُٛد ا٭ؿٌ إٔ ًٜحضّ نٌ ؿاظت َٗٓـ١ حبـذٚد    د 

ــٮ    ــ١ ي ــاٜري املٗٓٝ ــ٘، ٚإٔ جهــٕٛ املع دا٤ ٚاكــع١ ٚضبــذد٠  َٗٓح

َٚششع١ٝ يًظًٛى ايٛظٝفٞ، ٚأْ٘ ٜٚٓةوٞ إٔ ػبـشٟ ريـو عًـ٢    

، فإ بو٢ أٌٖ َٗٓـ١ عًـ٢ غـري َٗٓـحِٗ ظٗـش      أٌٖ املٗٔ مجٝعًا

ايفظــاد يف ايــرب ٚايةعــش  ٚػبــشٟ ريــو عًــ٢ ايؼــشعٝني بــإٔ        

ل ًّـ بجهٕٛ ظذٚد َٗٓحِٗ بٝإ ايؼش  يًٓاغا )ٜا أٜٗـا ايشطـٍٛ   

اّ ايؼـشعٝني أْفظـِٗ يف َٗٓـ١    َا أْضٍ إيٝو َٔ سٓبـو(، ٚإقعـ  

ــت،     ــإ بايعصا٥ـ ــ٘، ٚإجٝـ ــ٢ َٗٓحـ ــٞ عًـ ــٞ )اإلداسٟ( بوـ ايظٝاطـ

ٚذبٜٛش يًواٜاد ٚاملكاؿذ ايه١ًٝ إىل ا٭ْا ٚاملـاو ايلٝك١  

ٚنزا ٜفعٌ ايظٝاطٞ عٓذَا ٜحصاٚص مبٗٓحـ٘ اإلداسٜـ١ احمللـ١    

إىل َٛاطٔ ايؼشٜع١، فٝهرش ظٛي٘ ايو٠٬ ٚايةوا٠، ٚجوًت َـٔ  

 ٚ املــــاو اسبضبٝـــ١ ٚايف٦ٜٛـــ١ ٚايطا٥فٝـــ١ عًـــ٢     شذٜـــذ ا٭ْـــا 

املــــاو ٚايواٜـــاد ايهًٝـــ١  ٚأكـــاف د  اسبُـــٛدا الحُـــع      

املظحكش املضدٖش، ٖٛ الحُع ايزٟ ٫ ٜةوٞ فٝ٘ أٌٖ ١َٓٗ ع٢ً 

غريٖــِ َــٔ أٖــٌ املٗــٔ ايــ  ٜكــّٛ عًٝٗــا الحُــع اإلْظــاْٞ،     
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ٚايزٟ ذبذد فٝ٘ جًًو اسبذٚد ٚؼبشّ دباٚصٖا  ٚايزٟ ٜهٕٛ 

عًــ٢ َـــادس ايحؼــشٜع نافــ١،  َٚٓفحعــًا ايؼــشعٞ ٚاعٝــًا فٝــ٘

ٚجكذِٜ ا٭ظهاّ يف ايعةاداد ٚاملعا٬َد نُا ٖـٞ يف دا٥ـش٠   

 اإلط٬ّ ايهرب٣ 

ٕٓ ا٭َــشٜهٝني كــشبٛا      ــا فًفــخ إىل أ أَــا د  َظــاعذ احملٝ

يظٝاط١ ميهٔ إٔ مياسطٗا نٌ َٔ اأَر١ً ؿاسب١ يًكٍٛ بإٔ 

، فهــٛئ ـــًاميًــو قــذساد دبًَٛاطــ١ٝ ٚيــٛ   ٜهــٔ َحخـ

، ذِ أؿةح س٥ٝع ١٦ٖٝ ا٭سنإ، ذـِ جظـًِ   باٍٚ نإ شٓشا٫ً

اسبكٝةــ١ ايذبًَٛاطــ١ٝ يــٛصاس٠ اشباسشٝــ١، َٚرًــ٘ نْٛــذٚيٝضا، 

َٓحًٗٝا إىل أْ٘ إرا ؿح إٔ ٜحـٛىل ايذبًَٛاطـ١ٝ ا٭َشٜهٝـ١ َـٔ     

َحكـذَا يف   ٜأد َٔ  ًفٝـ١ عظـهش١ٜ ٚيف دٚيـ١ جعـذ أمنٛرشـاً     

ٚايركـــايف ٚا٫قحــــادٟ  اإلداس٠، فـــُٝهٔ إٔ ٜهـــٕٛ ايـــذٜين 

 ظني ميحًو أدٚاد ريو ٚأطةاث ظباظ٘  طٝاطًٝا

يهٔ د  اسبُٛد ٜ٪نذ ع٢ً ايفـٌ بني املٗٔ، ٚأْ٘ ًُٜـح  

بني ظل اإلْظإ يف ازبُع بني َٗـٔ عذٜـذ٠، ٚبـني بوـ٢       ًطًا

أٖــٌ َٗٓــ١ عًــ٢ أٖــٌ َٗٓــ١ أ ــش٣، قــا٬ً٥ا يــٝهٔ ايٓصــاس أٚ     
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ايٓصـاس٠ ٚاسبـذاد٠   أٚ طٝاطًٝا، يهٔ ٫ ػبعـٌ   اسبذاد ػشعًٝا

قشبــ١ هلل، أٚ أػــشف َٗٓــ١، َطايةــًا بايحأَــٌ بعُــل يف املعــاْٞ  

ا ذيل يلشث بع  ا٭َر١ً َـٔ ايٛاقـع    ٚا٭فهاس  ٖزا قاد د 

ٕٓ د  ضبُــذ عةـذٙ ميــإ     ايظٝاطـٞ يف املًُهــ١، إر أػـاس إىل أ

شٝٛيٛشٞ نـإ ٚصٜـشًا يإلعـ٬ّ، ٚ عًـٞ ايؼـاعش ايعظـهشٟ       

شًا  َلــٝفًا املُاسطــ١ ايظٝاطــ١ٝ  ذــِ ٚصٜــ ايظــابل أؿــةح طــفرياً 

ممه١ٓ ملٔ ميحًو ا٭دٚاد ايف١ٝٓ يف ريو مبع٢ٓ أْـ٘ ٫ ٜٓةوـٞ   

 اػرتا  ػٗاد٠ يف ايعًّٛ ايظٝاط١ٝ ظح٢ متاسغ ايظٝاط١ 

بأْ٘ نُـا ؼبـت إٔ ٜحفـل     ،ٚأٚكح ا٭طحار  ايذ اسباسذٞ

فاْــ٘ ٬ٜظــظ أْٗــِ ذباػــٛا رنــش إٔ ْظشٜــ١       ،َــع ا٭غًةٝــ١ 

 ذ ا٫شحُـاعٞ ٚفـــٌ ايظــًطاد بعٝــذاً ايذٚيـ١ جطــٛسد يف ايعكــ 

ٚايعًـّٛ ايظٝاطــ١ٝ   عـٔ اسجةاطٗـا بايـذٜٔ ٭ٕ ايــذٜٔ ٫ ٜحطـٛس،    

فٌٗ نإ ريو يظـةت   ،ٖٞ ْظشٜاد جحطٛس َع جطٛس اإلْظإ

َا، أّ  ؼ١ٝ َٔ ا٫يحةاغ يف فِٗ ايشابخ بني اإلْظإ ٚايذٜٔ 

 ٚايذٚي١ ٚايعًّٛ؟
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ــذايشمحٔ ا ــذيل   إٔ ْظــاّ اسبهــِ، ٖٚــٛ    فأٚكــح د  عة

املششــع ا٭طاطــٞ يًذٚيــ١ ٫ ٜــضاٍ ٜ٪نــذ عًــ٢ اسجةــا  ايذٚيــ١  

ٝٓٔ د  عةــذاهلل       ٚطــًطاجٗا بايهحــاث ٚايظــ١ٓ )أٟ ايــذٜٔ(، ٚبــ

ــش ٫    ــاد ٚعٓاؿـ ــ١ٝ َشنةـ ــا ايظٝاطـ ــ٘ يف دبشبحٓـ ــٛد بأْـ اسبُـ

٫ ع٬ق١  ـا بـايفهش ٚايركافـ١،     َٔ َذِع٬ق١  ا بايٓظش١ٜ، ٚ

ــا طـــًط١ طٝاطـــ١ٝ َهٓٗـــا اهلل جعـــاىل َـــٔ   قـــا٬ً٥ا يف دبشبحٓـ

اسبهِ ٚأْعِ عًٝٗا خبـاٍ ٖـٞ طـش متهٝٓٗـا يف اعحكـادٟ     

َـا   -بـارٕ اهلل -ٖٚٞ طش بكا٥ٗـا ٚدبـذد بكا٥ٗـا، ٚطـحةك٢     

 بكٝخ جًو اشبـاٍ فٝٗا، ٚأِٖ  ـا اا

      ٟأْٗا طًط١ ٫ جظًِ ٫ٚ جةطؽ ٖٚـزا طـش متهـني فـشد

 ٚمجعٞ ٚدٚيٞ ذةخ بايٓكٌ ٚايعكٌ ٚايحصشب١ 

 ١ ربــاف اهلل ٚجشاقةــ٘ ٚإٕ أ طــأد فلــُريٖا  أْٗــا طــًط

 اسبٞ ٜشبطٗا باهلل عٔ ؿذم ١ْٝ ٚقـذ 

 جٓظِٝ  ٚاطعًا أْٗا طًط١ َهٓخ يًعًِ ايؼشعٞ قذسًا َٔ

ظٝا٠ ايٓاغ، ٖٚٛ قذس غايت ٫ ػو، ظٝز جكـٌ َـٛاطٔ   

 جظصٌٝ ازبذيٝاد ايؼشع١ٝ احمله١ُ 
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       ٔــ ــ٘ َ ــا طــًط١ إٕ غلــةخ َــٔ أظــذ أٚ طــخطخ عًٝ أْٗ

أٚ َعٗا أٚ َٔ ظٛ ا انحفخ بحعٝٝـذٙ عـٔ   ايعاًَني فٝٗا 

 طشٜل عةٛسٖا، ٚكُٓخ ي٘ ظٝا٠ نشمي١، ٚ  جوذس ب٘ 

        ٞأْٗا طـًط١ جٛػـعخ ايهـشّ نخــ١ً ٚنكُٝـ١، فٗـ

 نشمي١ ايٝذ  ،نشمي١ اشبًل ،طًط١ نشمي١ ايٓفع
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ــذ٣ أٜلــًا ـ          أذــري ــ١    ـ يف املٓح ــاس ايظــٔ يف ايشعاٜ ظــل نة

ايهشميـــ١، َٚعاْـــاجِٗ َـــٔ ْكـــف املشافـــل ايرتفٝٗٝـــ١  ـــِ يف  

ــإ     ــذ ايشدٜعــ ــت د   ايــ ــعٛد١ٜ، فطايــ ــ١ ايظــ ــ١ ايعشبٝــ املًُهــ

ٞٓ، َؼـــريًا إىل أْٗـــِ ٜؼـــعشٕٚ  بحـــٛفري أْذٜـــ١  ـــِ يف نـــٌ ظـــ

ــ١      ــ١ اسبذٜرــــ ــ١ ايحكٓٝــــ ــٌ ُٖٝٓــــ ــ١ يف ظــــ ــايحُٗٝؽ ٚايوشبــــ بــــ

ــذ ٫   ــ  قــــ ــاعٞ ايــــ ــٌ ا٫شحُــــ ــا٥ٌ ايحٛاؿــــ ــذٕٚ  ٚٚطــــ ػبٝــــ

ــش ايحعـــــةري عـــــٔ ايفـــــشح    اطـــــحخذاَٗا، ٚيٛشـــــٛد َـــــٔ ٜٓهـــ

ــذٚد      ــخ يف ظــ ــاد إرا ناْــ ــٔ املةاظــ ــا َــ ــِ أْٗــ ــ١ سغــ ٚايةٗصــ

 ايؼش  

ٚطايــــت د  عًــــٞ اسبهُــــٞ بحٜٓٛــــع ا٭ْؼــــط١، ٚإد ــــاٍ 

ــاث،      ــٕٛ ايؼــعة١ٝ ٚا٭يع ايعشكــ١ ٚايظــاَشٟ ٚغريٖــا َــٔ ايفٓ

ٚا٭ْؼط١ ايشٜاك١ٝ اي  جٓاطـت أعُـاسِٖ  ٚقـاٍا يٮطـف يف     
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حُعاجٓــــا ٖٓــــاى َــــٔ قحــــٌ سٚح املــــشح يف الــــايع بعــــ  صب

 ٚا٭فشاح، ٚظح٢ ظف٬د ايضٚاط اشباؿ١ بايششاٍ 

ا٭طحار َظفش املٛط٢ رنش بإٔ ربطٝخ ا٭ظٝا٤ عٓذْا ٫ 

ٜحٓاطت َع ا٭طفاٍ ٚنةاس ايظٔ، ٚايرتفٝ٘ يًهةاس يـٝع يـ٘   

ــاصٍ،       ــف املٓ ــ١ أٚ منــخ َعــني )ظذٜكــ١ ؿــوري٠  ً ٚطــ١ًٝ َعٝٓ

ــٔ،       ــاس ايظـ ــٞ يهةـ ــٞ( جهفـ ــع يًعـ ــا٠، صبًـ ــشاد يًُؼـ ممـ

 ٚذا٥كٝـاً  أْـحض َـع صبُٛعـ١ فًُٝـاً     5110ٚجزنش بأْ٘ يف عـاّ  

ــٛإ ــٔ     بعٓـ ــ١ َـ ــ٘ صبُٛعـ ــخ فٝـ ــ١(، ٚطشظـ ــش٠ إىل املذٜٓـ )ا صـ

احملاٚس َٔ كُٓٗا طشٜك١ جـُِٝ املذٕ، ٚ ًف املؼـاسنٕٛ  

يف ايفًِٝ إىل إٔ َذْٓا يٝظخ َـذٕ إْظـا١ْٝ، ٫ٚ جظـاعذ عًـ٢     

 ذبظني ايع٬قاد ا٫شحُاع١ٝ 

ٚبٝٓــخ د  عا٥ؼــ١ ظصــاصٟ أْــ٘ يٮطــةاث ايظــابك١ أكــع٢    

اؿـ١ ا٫نح٦ـاث   نةاس ايظـٔ عشكـ١ يٮَـشاإ ايٓفظـ١ٝ، ٚ     

ٚأؿةعٛا فشٜظ١ يٮد١ٜٚ، ٚبعـذ جكاعـذِٖ َـٔ ايعُـٌ ػبـذٕٚ      

أْفظــِٗ ٚنــإٔ اسبٝــا٠ اْحٗــخ  َلــٝف١ بــإٔ نةــاس ايظــٔ يف   

ا صايـــٛا ٜحُحعـــٕٛ بـــشٚح ايٓؼـــا     َـــايكـــش٣ ٚبعـــ  املٓـــاطل   
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ــ١ املضعصــ١       ــ١ ٚايحكٓٝ ــ١   جحعــشإ يًُذْٝ ــ١، ٭ٕ اية٦ٝ ٚاسبٜٝٛ

ٖــٛا   ذٜــذاً ش ٚػــشح د  ايشدٜعــإ ريــو بــإٔ ٖٓــاى َـــطًعاً     

ــاث " ــش٠ اإلٜـ ــ     "ٖصـ ــأ بعـ ــز ًٜصـ ــ١ٝ ظٝـ ــش٠ ايعهظـ ، أٚ ا صـ

ــٛا فٝٗــا طــٓٛاد، ٜٚعــٛدٕٚ      املحكاعــذٜٔ يــرتى املــذٕ ايــ  عًُ

عــٔ ايٓــٛاظٞ اإلْظــا١ْٝ، ٖٚــٛ  يكــشاِٖ ايــ  ٚيــذٚا فٝٗــا حبرــًا

ٕ ػشٚ  َذْٓا َضعصـ١  ٚقـاٍ د    إإر  ،أفلٌ يًـع١ ايٓفظ١ٝ

ــا    ــٛدا إٕ صبحُعٓ ــذاهلل اسبُ ــ١  ٜف _يف ا٭ؿــٌ_عة ــش يًٗٝهً حك

ــ٘ َؼـــه١ً َفٗـــّٛ )صبحُـــع(    ــ٘ ٜٛاشـ الحُعٝـــ١، ٚأعحكـــذ أْـ

َٚؼــه١ً ػــهٌ )صبحُــع(، ٚريــو إٔ ايع٬قــ١ بــني عٓاؿــشٙ  

جفحكش يؼهٌ الحُـع ٜٚظـٛدٖا أمنـا  أ ـش٣ َـٔ ايع٬قـاد       

ا٭طش١ٜ ٚايكشاب١ٝ ٚمجاعاد ايشفام ٚصَـ٤٬ ايعُـٌ، ٚيف ٖـزٙ    

حُعٞ غري ايُٓط١ٝ َٔ ايع٬ق١ بني ايٓاغ، ٜـةح ايهٝإ ال

ع٢ً َٓظ١َٛ َٔ ايهٝاْاد ايـوري٠ ايـ  ٫   ًاَرتابخ بٌ قا٥ُ

جؼرتى َع بعلٗا بكٛاطِ َٓفحعـ١، ٚجعًـٛ قُٝـ١ اشبـٛؿـ١ٝ     

يهٌ نٝإ فشعٞ، ٖٚٛ نُا ٜةذٚ َا ٜربس ظـشق ايهٝـإ   

يًُصحُــع  ايـــوري عًــ٢  ـٛؿــٝح٘ يف اية٦ٝــاد املحاظــ١ أؿــ٬ً 
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ٖـٞ   حضٖاد عاملٝـاً ناملٓحضٖاد ٚاملطاعِ ٚعبٖٛا  َلٝفًاا املٓ

َهـــإ ؽبـــحًخ ايٓـــاغ فٝٗـــا، ًٜٚحكـــٕٛ يف طـــٝام اشحُـــاعٞ  

نــةري  يهــٔ املحــاح َٓٗــا عٓــذْا أػــة٘ بـــٓادٜل جعٝــذ إْحــاط    

 ـٛؿ١ٝ ا٭طش٠ ٚازبُاعاد ايـوري٠  ٚاقرتح إٔ اسبٌ ٜكـّٛ  

عًــ٢ أَــشٜٔا ا٭ٍٚا َٓــع جــذ ٌ امل٪طظــاد ايذاعُــ١ ملرــٌ ٖــزا 

ــ١ غــري د    ــ١ أٚ ذكافٝ ــاْٞا ٚكــع  ايحكًٝــذ حبصــض دٜٓٝ قٝكــ١، ٚاير

 طخ جع١ًُٝٝ ٚجشب١ٜٛ ٚذكاف١ٝ ٚإع٬َٝـ١ يرتطـٝخ قـِٝ ايعـٝؽ     

يف صبحُع نـةري ٚدعـِ ايظـًٛى الحُعـٞ ايشػـٝذ َٚشاقةحـ٘       

  ظلاسًٜا

عةذاهلل ايلٛؼبٞ أػاس إىل َؼشٚ  َشنض ا٭َري  ا٭طحار

 طًُإ ا٫شحُـاعٞ يف ايشٜـاإ، ٚقـاٍا نـإ َؼـشٚعًا شٝـذاً      

ــ١ َــٔ      ــاس ايظــٔ، ٚٚاشــ٘ َعاسكــ١ يف ايةذاٜ يًُحكاعــذٜٔ ٚنة

ايــةع  عًــ٢ أْــ٘ طــٝ٪دٟ إىل قطٝعــ١ ايــشظِ ٚعــذّ بــش ا٭بٓــا٤ 

َشنض إٜٛا٤ يًُظـٓني    –نُا ٜش٣ ٖ٪٤٫  –بآبا٥ِٗ باعحةاسٙ 

ظح٢  عاًَا ٚاٯٕ أؿةح َشنضًا ٭ٕ َفَٗٛ٘   ٜهٔ ٚاكعًا

طـٝهٕٛ  ملٔ ِٖ يف طٔ اير٬ذني  ٚأكافا َرـٌ ٖـزا املشنـض    
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يـٛ مت جعُُٝـ٘، ٚمجعٝـ١ املحكاعـذٜٔ   جفعـٌ       ْاشعـاً  َؼشٚعًا

فٗٞ جعـاْٞ، ٜٚةـذٚ بأْٗـا ٚيـذد َٝحـ١! ٚنؼـف د  فٗـذ         ػ٦ًٝا

اسبظـــني عـــٔ دبشبـــ١ ػـــاٖذٖا يف ايةعـــشٜٔ، ٖٚـــٞ إقاَـــ١       

صبُٛع١ َٔ ا٭ْذ١ٜ  اؿ١ بهةاس ايظٔ، ٜٚطًل عًٝٗا اطـِا  

 ٛ ٕ ايــذاس )داس ٜــانٛ( ْظــة١ إىل مجعٝــ١  ريٜــ١ ٜاباْٝــ١  ٚجحهــ

َٔ قاعاد طبحًف١ ا٭ظصاّ، َٓٗا قاعـ١ يًصًـٛغ ٚايًكـا٤اد،    

ٚقاع١ ي٬ظحفا٫د، ٚقاع١ سٜاك١ٝ، إكاف١ إىل ٚسؾ يًعشف  

ٜكلـــٞ نةـــاس ايظـــٔ أٚقـــاجِٗ يف ايعُـــٌ ٚإْحـــاط َــــٓٛعاد  

جكًٝذ١ٜ ممٝض٠ جؼرتٜٗا ايذاس  ٜٚٛشذ دا ٌ ايذاس طةٝت  ٚجكاّ 

 اسش١ٝ َـع ايـذٚس    َظابكاد دا ١ًٝ بني أٌٖ ايذاس َٚظابكاد

ا٭ ش٣، ٜٚحِ ْكٌ نةاس ايظٔ َٔ قةٌ ايـذاس  َعًكـًاا ٚشـذد    

بني سٚاد ايذاس، َٚٔ امل٪نذ أْٗا دبشبـ١ سٜادٜـ١    نةريًا فشظًا

 يف سعا١ٜ نةاس ايظٔ شذٜش٠ بحطٜٛشٖا ٚجعُُٝٗا يف ا٭ظٝا٤ 

ــٗشاْٞ، فأنـــذ عًـــ٢    ــٛا٤ د  طـــعذ ايؼـ ــا ايًـ ــأَـ ــا٤  ٓشبـ اٯبـ

يــذعِ ا٫طــشٟ يهةــاس ايظــٔ، ٚبــش  يٝــربِٖٚ ا٭بٓــا٤، ٚقــاٍا ا 

ايٛايــذٜٔ، ٚجكـــذٜشِٖ، ٚشعًـــِٗ أٚيٜٛــ١ يف ظٝـــا٠ ا٭بٓـــا٤ ٖـــٛ   
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ايعاٌَ ازبٖٛشٟ يف صبحُعٓا، ٚيـٔ ٜـحوري الحُـع لـشد أْٓـا      

ــاً  أٚ ظحــ٢ ربًــف  ٚعــضا د  َظــاعذ    أٚ قـــٛسًا ْــش٣ فٝــ٘ عٝٛب

احملٝا عذّ ٚشٛد ٚطـا٥ٌ جشفٝٗٝـ١ يًهةـاس إىل ذكافـ١ ايهةـاس      

ُاع١ٝ، ٚيـٝع  ُٝٓـ١ شٗـ١ متٓـع ٖـزٙ ايٛطـا٥ٌ        ٚعادجِٗ ا٫شح

ايهرري َٔ ايٛطـا٥ٌ   مماسط١ٕ نةاس ايظٔ يذٜٓا ٫ ٜشٕٚ إإر 

  ٚ ايف٘ د  ايشدٜعإ بـايكٍٛا ايهةـاس ؼبةـٕٛ    َكة٫ًٛ ايرتف١ٝٗٝ

ايةٗصــ١ ٚؼبةــٕٛ اٯٜظــهشِٜ يهــٔ ٖٓــاى َــٔ ٜٓهــش عًــِٝٗ 

ٖٞ  عًٞ ايٛسايف بإٔ املؼه١ً عٓذْا أ فُٝا يٛ فشظٛا  ٚاعحرب 

را ايؼــاٜت "إٔ ايهةــاس إرا عًُــٛا ػــ٦ًٝا غــري َــأيٛف، قــايٛاا  

  "اْٗةٌ

ٚاقـــرتح د  عًـــٞ اسبهُـــٞ َؼـــشٚعًا يحأطـــٝع َكــــاٖٞ      

ــِ بحـــُِٝ َةحهــش ٚأْؼــط١      ــاس ايظــٔ َٚــٔ يف ظهُٗ يهة

َحٓٛع١، ٚبادس عذد َٔ ا٭علا٤ مبةاسن١ ايفهش٠، ٚاقرتاح 

 جفاؿٌٝ املؼشٚ  ٚآيٝاج٘ 
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أيــف  08َفـادٙ إٔ أنرــش َـٔ    ْكـٌ د  محٝــذ املـضسٚ   ــرباً  

علٛ ١٦ٖٝ جذسٜع أشٓيب يف ازباَعاد ايظـعٛد١ٜ، َـٔ أؿـٌ    

أيف علٛ ١٦ٖٝ جذسٜع فٝٗا، ٚبني أ  عةـذاهلل ايلـٛؼبٞ    60

ــٕٛ   ــِ ميرًـ ــًا %01أْٓٗـ ــاى   جكشٜةـ ــةري٠، ٖٚٓـ ــة١ نـ ٕٓ ايٓظـ ، ٚأ

 ايٛظا٥ف نٛادس طعٛد١ٜ َ٪١ًٖ َٔ ازبٓظني يؼوش ٖزٙ 

ٚأيك٢ ايةع  بحظا٫٩د أَاّ ايٓكاؾ يف املٛكٛ  فحظـا٤ٍ  

د  عًـــٞ اسبهُـــٞا َـــٔ أٟ ازباَعـــاد ربـــشط أعلـــا٤ ٦ٖٝـــ١  

ايحذسٜع ا٭شاْت؟ ٚجظا٤ٍ أ   ايذ اسبـاسذٞ َـٔ أٟ شاَعـاد    

َٚا ٖٛ ا٭ذش ايزٟ ٜرتنْٛـ٘ عًـ٢ ايـة٬د؟ ٖٚـٌ      %01شا٤ ايـ 

ٝـاط اسبـايٞ يف   ٜحُاذٌ اظحٝاشٓا ايكـذِٜ مبـٮ ايفـشات َـع ا٫ظح    

إذــشا٤ ايةعــز ايعًُــٞ ٚاملعشفــ١؟ ٚ َــا ايظٝاطــاد ايعاَــ١ ايــ    

ربـــذّ ٖـــزا ايحعـــٍٛ ٖٚـــٌ باَهـــإ ايـــٛصٜش ازبذٜـــذ س٩ٜحٗـــا  

 ٚجةٓٝٗا؟
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نُا جظا٤ٍ أ  َظفش املٛط٢ا ٌٖ جـٛطني ٚظـا٥ف أعلـا٤    

 ١٦ٖٝ ايحذسٜع َطًت أطاطٞ؟

فحٛقع د  محٝـذ املـضسٚ ا بأْـ٘ َٚـع اصدٜـاد عـذد اشبـشػبني        

ــحاملة ــحضداد ْظـــ عـ ــرب، ٚسأ٣  رني طـ ــعٛدٜني بؼـــهٌ أنـ ة١ ايظـ

عًٞ اسبهُٞ، إٔ ازبٓظ١ٝ يٝظخ ١َُٗ يف ا حٝاس ا٭طحار د 

ازبــاَعٞ، املٗــِ متٝــضٙ ايعًُــٞ ٚايةعرــٞ، ٚايحٛشــ٘ يظــعٛد٠       

بأِْٗ  ازباَعاد ع٢ً ظظاث ازبٛد٠  طأ نةري، َظحعلشَا

نــاْٛا ًٜوــٕٛ عكــٛد أطــاجز٠ غــري طــعٛدٜني َحُٝــضٜٔ بظــةت     

ةًــٛغِٗ ايظــحني، ٚؼبًــٕٛ َهــاِْٗ يطــٓٛاد أٚ  ِٗ عؼــش٥بكــا

غري أطاجز٠ طعٛدٜني ظذٜرٞ ايحخـشط َـٔ شاَعـاد َٓخفلـ١      

َـٔ  ٚاعرتإ أ  اسبـاسذٞ بـإٔ ا٭طـحار املـذسغ ميهـٔ جـٛفريٙ       

را إ، َحظــا٬ً٥ا َــا ٖــٛ ايحُٝــض املطًــٛث دٕٚ دنحــٛساٙ ٚضبًٝــًا

يًحكًٝـذ؟ فأشـاث    ًا اسقـ  ًاٚ َؼـشف أ ًاٚيٝع باظرـ  ًانإ َذسط

اسبهُــٞ بــإٔ ازباَعــ١ جؼــٌُ ايةعــز ايعًُــٞ ٚاإلػــشاف  د  

 إىل شاْت ايحذسٜع 
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ــٛا٤ د  طــعذ ايؼــٗشاْٞ قــاٍ بــإٔ ايظــعٛدٜ     ٜظــحعكٕٛ نيايً

 ايحؼصٝع ٚايحٛظٝف ٚسفع َظـحٛاِٖ، إرا نـإ ريـو كـشٚسٜاً    

(، postgraduate studiesَـــٔ  ـــ٬ٍ ا٫بحعـــاس ملـــا ٜعـــشف بــــ)

فُٝـا ْحؼـذد    ،ايحعاقذ قذ ٜأجٞ أظٝاًْا بأػخاق غري َـ٪ًٖني 

ــٔ     ــايٞ ٜحطًـــت َـ ــِٝ ايعـ ــع يف ايحعًـ ــٛطٔ، ٚايحٛطـ ــا٤ ايـ ــع أبٓـ َـ

ــشاَض     ازباَعــاد ايظــعٛد١ٜ ا٭قــذّ، ٚا٭نــرب إٔ جطــٛس َــٔ ب

ايذساطـــاد ايعًٝـــا يحوزٜـــ١ ازباَعـــاد ايٓاػـــ١٦  َلـــٝفًاا يكـــذ  

، ٚنإ ٖٓاى َربساد صا٥ف١  زا ايحـأ ش، بـٌ   جأ شد نرريًا

ٖـ      زٙ ازباَعـاد فٛقٝـ١   َاسغ بعـ  أعلـا٤ ا ٦ٝـ١ ايعًُٝـ١ يف 

عًـــ٢ شاَعـــاد أ ـــش٣ جكـــذَخ عًـــ٢ شاَعـــاجِٗ  أنرـــش صٜفـــًا

ــرياً   ــخ أ ــ ــ١ ٚظبعــ ــخ ايحصشبــ ــًا ،ٚ اكــ ــّٛ   ـٛؿــ يف ايعًــ

 ايذ١ٜٝٓ، ٚايًو١ ايعشب١ٝ ٚايعًّٛ اإلْظا١ْٝ 

ٚاقرتح بع  ا٭علا٤ يف ٖزا ايـذد اػرتا  ْؼـش حبـز   

عًُٞ ٚاظذ ع٢ً ا٭قٌ يف صب١ً عًُٝـ١ ضبهُـ١، ٚايؼـفاف١ٝ    

أنرش َٔ ١٦ٖٝ ا٫عحُاد ا٭نادميٞ، ٚجعشٜف الحُع بٛكع 

ازباَعــاد ايظــعٛد١ٜ َٚظــح٣ٛ شٛدجٗــا، ٚجٛطــٝع ؿــ٬ظٝاد    
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صبــــايع ايهًٝــــاد ٚا٭قظــــاّ، ٚايحفشٜــــل بــــني ا٭ٖــــذاف      

اٍ ايةعــز ايعًُــٞ، ٚفـــًٗا عــٔ ايحــذسٜع   ٚاشبطــخ يف صبــ 

ٚاإلسػـــاد ا٭نـــادميٞ، ٚإٔ جهـــٕٛ ازباَعـــاد َ٪طظـــاد     

َظــحك١ً، ٚعــذّ جهةًٝــٗا بأْظُــ١ ذبــذ َــٔ متٝضٖــا، ٚجحــٛىل  

٦ٖٝــ١ ا٫عحُــاد َٛكــٛ  َشاقةــ١ ازبــٛد٠، ٚشٗــاص آ ــش ٜشاقــت   

ــٔ     ــذٜشٖا َــ ــاد جــ ــاد زبٗــ ــ١ يًصاَعــ ــايٞ، ٫ٚ ظاشــ ا٭دا٤ املــ

  اسشٗا 

سجـــٞ ايحعًـــِٝ ااسبهُـــٞ إٔ قـــشاس دَـــض ٚصٚجٛقـــع د  عًـــٞ 

ايعــايٞ ٚايرتبٝــ١ ٚايحعًــِٝ، ٖــٛ َشظًــ١ ٫طــحك٬ي١ٝ ازباَعــاد   

ٖٚـٞ   ،نُا يفخ د  َظاعذ احملٝا إىل فهـش٠ طـحطةل قشٜةـاً   

شاَعـاد، ميرًـٕٛ زبٓـ١ جٓظـش فُٝـا      ذـ٬س   (0) ا حٝاس َذٜشٟ

 جشفع٘ صبايع ازباَعاد، ذِ جكشس َا جشاٙ يٝعحُذٙ ايٛصٜش 

ــحوشث أ ــ١    ٚاطــ ــرب ازباَعــ ــني ْعحــ ــا يف ظــ ــٛؼبٞ أْٓــ   ايلــ

ــاداد يف     ــٛصسا٤ ٚايكٝــــــ ــأد ايــــــ ــا ٜــــــ ــ١ ٚصاس٠، َٚٓٗــــــ بذسشــــــ

ــا   ــاّ ٚاشبـــــــاق، َٚـــــــع ريـــــــو ٫ منٓعٗـــــ ايكطـــــــاعني ايعـــــ

 ا٫طحك٬ي١ٝ يف ايكشاس ٚاإلداس٠!
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ٚ  ٜحفــل د  محٝــذ املــضسٚ  َــع َــا رٖــت إيٝــ٘ ايــةع  َــٔ   

فـــشإ طـــعٛد٠ قطـــا  ايحعًـــِٝ وُٝـــع دسشاجـــ٘، قـــا٬ً٥ا سمبـــا 

ــِٝ يــذٜٓا      ٜهــٕٛ ٖــزا َــٔ أٖــِ أطــةاث فؼــٌ طبششــاد ايحعً

ٚايحعًِٝ بذسشاج٘ ٖٛ طًظ١ً  ،ظٝز أؿةح ١َٓٗ َٔ ٫ ١َٓٗ ي٘

َــٔ املشاظــٌ ايرتبٜٛــ١ ٚايحعًُٝٝــ١ ايــ  ػبــت أ٫ ٜكــّٛ عًٝٗــا        

ٚيزيو أْـا كـذ طـعٛدج٘     ٚجعًًُٝٝا ايهٛادس املحخــ١ جشبًٜٛا

زٟ أؿةعخ دٕٚ َعاٜري ذابح١، إكاف١ إىل ايحعًِٝ ايعايٞ ائَ 

بع  بشاَض ايذساطاد ايعًٝا فٝ٘ أقشث يربْاَض )أبٛ سٜاٍ( َع 

 اظرتاَٞ يهِ 

ٚجظا٤ٍ د   ايذ ايشدٜعإا نٝف جظـحكٌ ازباَعـاد ٖٚـٞ    

ػبــت  ـخـــ١ ازباَعــاد، ٚإػبــاد   قطــا  ظهــَٛٞ؟! أ٫ًٚ

سٜع  ـاق بهـٌ شاَعـ١، ٚبعـذٖا جظـحكٌ، اشبـخــ١ ٖـٞ        

يًحـذسٜع   ًاطـة ا يـٝع نـٌ َـٔ محـٌ دنحـٛساٙ َٓا     اسبٌ  ذاًْٝا

، ع٢ً ازباَعاد إٔ جلع َعاٜري ملٔ ٜٛد ًاظح٢ يٛ نإ طعٛدٜ

ــٔ    ــش عــ ــشف ايٓظــ ــا٠٤ بـــ ــحكطت أٟ نفــ ــا، ٚجظــ ايعُــــٌ بٗــ
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شٓظٝحٗا، ٚٚشٛد غري طعٛدٜني فٝٗا كشٚس٠ فهشٜـ١ قةـٌ إٔ   

 ٜهٕٛ اظح٬ٍ ٚظٝف١ َٔ قةٌ غري طعٛدٟ 

عاد د  املضسٚ  يٝٛكح بإٔ َا ذبحاش٘ ازباَعاد أٜلـًا ٖـٛ   

( 09) ، فصاَعــ١ حبصــِ شاَعــ١ املًــو طــعٛد يــذٜٗا ايحخـــف

ــش٠   ــةع عؼـ ــ٢    طـ ــض عًـ ــا إٔ جشنـ ــ١، ٫ ميهٓٗـ ــ١ َحٓٛعـ نًٝـ

ربــاد ْٛع١ٝ، ٚاملٝضاْٝـ١ ايعاَـ١ َؼـحح١ عًـ٢ عـذد نـةري       

غاسق١ بايحضاَاجٗا ايحذسٜظـ١ٝ   َٔ َذَِٔ ايهًٝاد ٚا٭قظاّ، ٚ

أنرــش َــٔ ايةعرٝــ١، ٚيــزيو ظبعــخ شاَعــ١ ايــةرتٍٚ ٚاملعــادٕ  

ع٢ً ربــاد ْٛع١ٝ ضبذد٠، ٚقذ ظإ ايٛقخ ٭ْٗا سنضد 

ًـ     املعشفـ١   ٢٭ٕ جشنض نٌ شاَع١ عًـٞ ربـــاد جشنـض ع

 ٚاملٗاس٠ اي  ؼبحاشٗا طٛم ايعٌُ 

يهـٔ ايًــٛا٤ د  طـعذ ايؼــٗشاْٞ طايــت بـإٔ جٛكــع املعــاٜري    

املٛكٛع١ٝ اي  جطةل ع٢ً ازبُٝـع ذـِ ْحؼـذد بعـذٖا! أَـا إٔ      

ــٌ    ،جهــٕٛ آسا٤ ػخـــ١ٝ  ــا ٚكــع عشاقٝ أَــاّ ػــةاث  فهفاْ

ــ١ يف     ــاّ ايعًُٝـ ــ  ا٭قظـ ــذد يف بعـ ــٔ ٜحؼـ ــٛطٔ، ٚبعـــ  َـ ايـ

شاَعاجٓا، يٝحِٗ ٜششعٕٛ ملاكِٝٗ! ٫ ػبت إٔ ٜطايت أٚ ظح٢ 
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ــٌ        ــا٠٤ ب ــ٢ ظظــاث ايهف ــٛطني عً ــإٔ ٜهــٕٛ ايح ــٌ أظــذ ب ٜكة

ايحٛطني يف ا ٦ٝاد ايع١ًُٝ بايهفا٠٤، ٚمبعاٜري عًٝا  ٚيهـٔ  

أ٫ ٜٛشـذ بـني   أٜٔ اشبطخ ٚايظٝاطـاد ٚايؼـفاف١ٝ ٚاملظـا٤ي١؟    

)٦َـ١ ٚسظـني أيفـًا(     021111ػةابٓا املةحعرني ايزٜٔ ْاٖضٚا 

َا ٜظذ بع  ا٫ظحٝاط ؟ عبـٔ عبحـاط يحطةٝـل َةـاد٨ َٚعـاٜري      

 اسبٛن١ُ يف ازباَعاد 

ــت      ــذْٞ سٚاجـ ــٔ جـ ــذٜز عـ ــاس اسبـ ــإ يف إطـ ــرب د  ايشدٜعـ ٚعـ

ا٭طــاجز٠ ازبــاَعٝني، ٚاحملفــضاد املايٝــ١ بــإٔ سٚاجــت أطــاجز٠    

ْا َحذْٝـ١ َكاسْـ١ مبـا ؼبــٌ عًٝـ٘ ا٭طـحار يف       ازباَعاد عٓذ

شاَعاد اشبًـٝض مبـا يف ريـو شاَعـاد طـًط١ٓ عُـإ، ٚقـاٍا        

ٖٓـاى اكــطشسد قةــٌ فــرت٠ َـع بعــ  ا٭طــاجز٠ َــٔ ايهٜٛــخ   

ــذِٜ َعًَٛــ١ غــري دقٝكــ١ عــٔ ساجــيب عٓــذَا طــ٦ًخا نــِ         يحك

 َعاػو؟
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نٝف "د  فٗذ ايعشابٞ اسباسذٞ اي  ْـٗا  ناْخ جوشٜذ٠

َشطـٞ ٚنٝـف أؿـةح يف     د نإ َظح٣ٛ اسبشٜـاد يف عٗـذ   

 عٗذ ا٫ْك٬ث؟

ــٔ      ــ٘ أٜــ ــذ يف عشػــ ــزا ميٓصــ ــذاّ ٖٚــ ــام إىل اإلعــ راى ٜظــ

ٖـٞ ػـشاس٠ اسبـذٜز    "طحخفٕٛ ٚشٖٛهِ َٔ اهلل ٚايحـاسٜخ ؟  

ــٛعاد     ــش، ٚاملٛكـ ــا١ٝ٥ يف َــ ــاّ ايكلـ ــ١ ا٭ظهـ ــٍٛ ْحٝصـ ظـ

نكلـ١ٝ اإل ـٛإ َـر٬ً، فـزنش ا٭طـحار ؼبٝـ٢       املشجةط١ بٗا 

ــاى صســاً   ــإٔ ٖٓ ــًا ا٭َــري ب يف قــشا٠٤ ا٭ظهــاّ   ٖــا٬ً٥ عاطفٝ

َـا جهـٕٛ    ايكلا١ٝ٥ اي  ؿـذسد يف َــش، ٚايعاطفـ١ دا٥ُـاً    

ٖــٞ املظــٝطش٠، ٚيهــٔ أ طــا٤ اإل ــٛإ ٚؿــًفِٗ ٖــٛ ايــزٟ     

أٚقعِٗ يف ٖزا َـع ا٭طـف، ٚيـٝع َـٔ ايـذٜٔ ٫ٚ َـٔ املـش٠٤ٚ        

صني، نُـا ٫ ميهـٔ دباٖـٌ ايكُٝـ١ ايهـرب٣      ايؼُاج١ بايظ
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ايــ  ميرًــٗا ايكلــا٤ املـــشٟ، ٚنْٛــ٘ أعــشم امل٪طظــاد يف    

  "َـش ٚأنرشٖا ق٠ٛ ٚذةاجًا

ٟ طـعٛدٟ  أأَا ا٭طحار  ايـذ ايٛابـٌ فهحـتا أْـا أذبـذ٣      

ٜهحـت يف ايؼـإٔ املـــشٟ    "إ٫ َـٔ سظـِ سبــٞ ٖٚـِ قًـ١ قًًٝــ١    "

ـش  ٖٛ يف ٭ْ٘ جُٗ٘ َـش، أٚ دميكشاط١ٝ َـش، أٚ قلا٤ َ

ــحطٝع    ــ٢ ٜظـ ــش ظحـ ــ١ إىل َــ ــ٘ احملًٝـ ــٌ  ٬فاجـ ــ١ ٜشظـ اسبكٝكـ

 ايحعذس حبش١ٜ بعّٝذا عٔ أعني ايشقٝت!

فٝـــ٘ ايهـــرري َـــٔ  ٕٚا حًـــف أ  ا٭َـــري َـــع ٖـــزا َعحـــربًا أ 

، ٚجشطخ ٖـزا املفٗـّٛ بعـذ    َـشًٜا ايحعُِٝ َٚـش يٝظخ ػأًْا

ــا ا حًــف َــع   5100أظــذاس    إكــاف١ إىل إٔ د  َظــاعذ احملٝ

ٚرنش أْ٘ يٛ أششٜخ دساط١ ذبًًٝٝـ١ يٮظهـاّ    ،لًاا٭َري أٜ

اي  ؿذسد يف ايظ١ٓ ا٭ ري٠ يف َـش، ملـا ٚشـذْا َعٓـ٢ ٭ٕ    

ايكلا٤ املـشٟ عشٜل أٚ ػاَخ أٚ ذابخ، ٚإٔ َـا طـٓصذٙ ٖـِ    

أفشاد ا حاسجِٗ امل٪طظ١ ايعظهش١ٜ ٚا٭١َٝٓ يٝهْٛٛا أداجٗـا  

١ٝ، ايكلا١ٝ٥، َٚـا شـش٣ بـذا أْـ٘ عًُٝـاد اْحكاَٝـ١ اطح٦ــاي       

فــأٟ قلــا٤ ػــاَخ ريــو ايــزٟ ٜكلــٞ حبهــِ اإلعــذاّ عًــ٢    



2 

 

–2102 2102  
75 

٦َاد قةٌ عذ٠ أػٗش يف شًظ١ اطحوشقخ ْـف طـاع١؟! يـريد   

عًٝــ٘ ا٭َــري بأْــ٘ ٫ أظــذ قــاٍ بــإٔ ازبًظــ١ اشباؿــ١ بــايٓطل    

 باسبهِ ٖٞ نٌ إششا٤اد ايكل١ٝ 

ا٭طــحار بــذس ايعــاَش اعحــرب إٔ َــا شــش٣ يف َـــش َــٔ قةــٌ  

باعـــــخ ْفظـــــٗا ٭َشٜهـــــا   ازبُاعـــــاد ٚاملٓظُـــــاد ايـــــ    

 ٝاْـ١ نـرب٣ ٚظكٝكـ١ ٜحعـا٢َ عٓٗـا       5100ٚايـ١ْٝٛٝٗ قةـٌ  

ٕٓ ػـٛاٖذٖا ٚاكـع١ َرـٌ ايؼـُع          ايهرري عًـ٢ ايـشغِ َـٔ أ

نـٌ َـٔ    ،ٚأكافا بو  ايٓظش عٔ ا٭ظهـاّ ايـ  ؿـذسد   

ــشف        ــ٘ ٜع ــا ػبــشٟ فٝ ــشأ جفاؿــٌٝ َ ــابع ايؼــإٔ املـــشٟ ٜٚك ٜح

 كــًٛ  محــاغ ٚظــضث اهلل َٚٓظُــاد أ ــش٣ فُٝــا شــش٣ يف      

املؼـٗذ املـــشٟ، ٚإٔ ا٭ظهــاّ ايـ  ؿــذسد ٫ جٓفـــٌ عــٔ   

اسبذس ٚجفاؿًٝ٘، ٚريو يف َعشإ اطـحذساى د  احملٝـا بأْٓـا    

ْعين ا٭ظهـاّ فكـخ  َحابعـًاا َرـٌ جفشٜـل ايـةع  عـٔ فعًـني         

ٚذـٛس٠  ًا ٚطةٝعٝ ًاْٜٛٝٛا ا٭ٍٚ ٜشْٚ٘ عفٜٛ 01ٜٓاٜش ٚ 52ذٛسٜني 

  أْــا ٫ أساٖــِ ٚايرــاْٞ ٜشْٚــ٘ َــ٪اَش٠ ،اشحُاعٝــ١ غــري َٓظُــ١

ٜظــحعكْٛ٘ أٚ ٫ ٜظــحعكْٛ٘، ٖــزا ظهــِ قلــا٥ٞ ٜكــع عًٝــ٘    

 ايـٛاث ٚاشبطأ ٚايل٬ٍ، ٚظهُٞ عًٝ٘ بٓا٤ ع٢ً فعـ٘ 



2

–2102 
76 

ٕٓ نٌ ػـٛاٖذ املـ٪اَش٠ ظاكـش٠ شـذاً     يف  ٚأنذ أ  ا٭َري أ

ايفعٌ ا٭ٍٚ، يهٓٓا َٚع ص ِ ايؼـعٛس ايرـٛسٟ ايعـاّ اْـذصبٓا     

    ٝ ف أ  ايعـاَش بأْٓـا   يف ايًعظ١ إىل دسشـ١ فكـذإ ايحـٛاصٕ  يٝلـ

ْحعـا٢َ عـٔ ريــو، ٚإٔ أ طـش ػـ٤ٞ ٖــٛ ايـشبخ بـني ايظــفا١ٖ       

ٝٓٔ ايكلـا٤      ٚامل٪اَش٠ ٚبني ايٓضع١ ايعك١ْٝ٬ ٚإْهاسٖـا  فكـذ بـ

إٔ اسبهــِ غٝــابٞ ٚإٔ احملهُــ١   جؼــعش مبــٛد املــحُٗني،  

ٖٚزا يحةٝإ إٔ ايكل١ٝ جكشأ َٔ املخطخ ايعاّ يًرٛساد ٚيٝع 

عةذايشمحٔ ا ـذيل، أْـ٘ عٓـذَا     د عٔ ايكلا٤  ٚاعحرب  دفاعًا

ٜظٝع ايكلا٤ فإ ا٭ظهاّ جهٕٛ عشك١ يًخطأ  ٚأػاس أ  

ٕٓ ايذفا  عـٔ اإل ـٛإ َـٔ َركفٝٓـا بايٛنايـ١       بذس ايعاَش إىل أ

ٖٛ ايزٟ أػـوت عًـ٢ املٛقـف ٚأسبـو ايؼـةاث  بُٝٓـا رنـش د         

ــٌ      ــا إٔ َــٔ ايظــٛاٖش ايظــًة١ٝ ٚشــٛد غبةــٟٛ ًٜٗ َظــاعذ احملٝ

 ٞ ، ٜٚةعــز عــٔ يوــ١ جظــاعذٙ يف اْحكــا٤   إلعــذاّ طٝــف طٝاطــ

إطكاطاد َع١ٓٝ، ٜٚوُ  ناٌَ عٝٓٝ٘ عـٔ قلـا٤   ؼبكـل    

 يف نٌ َا شش٣ َٔ ششا٥ِ قحٌ  أؿ٬ً
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ٚيف كــ٤ٛ ٖــزا طايــت ا٭طــحار ؼبٝــ٢ ا٭َــري بــايششٛ  إىل    

أسػٝف قٓا٠ املٓاس يف جًو ايفـرت٠، ٚايٓظـش يف نٝـف اظحفًـخ     

ٓطــشٕٚ، خبــشٚط عٓاؿــش ظــضث اهلل ايــ  ناْــخ يف طــصٔ اي 

ٚأٜلًا ايششٛ  ٭سػٝف جًو ايفرت٠ ملعشف١ ملـارا طـصٔ ٖـ٪٤٫،    

ٚطحظٗش أ ةاس إيكـا٤ ايكـة  عًـ٢  ًٝـ١ إٜشاْٝـ١ جابعـ١ سبـضث        

٤ٍ د  احملٝاا نٝف عشفخ بأْ٘   ٜـحِ ايحعكٝـل يف   اظجاهلل  ٚ

نٌ َا شش٣ َٔ ششا٥ِ قحٌ؟ ٭ْ٘ يف ظاٍ ذةٛد ٖزٙ املعًَٛـ١  

 قشا٤جٓا ٚذب٬ًٝجٓا يذٜو نٛاقع١، طٛف جرتاشع 

ٚٚاؿٌ أ  ايعاَش جٛكٝعاج٘ بايكٍٛ بأْٓـا بـذأْا ْحعـشط َـٔ     

ــذ اإل ــذ ظهَٛحٓــا يهرــش٠ ايفضٜعــ١،      ْك  ــٛإ أنرــش َــٔ ْك

ــِ َعٗــا ايحفاؿــٌٝا إٔ ٖٓــاى       ٚايـــٛس٠ املخحـــش٠ ايــ  ٫ ٜٗ

َؼـشٚعًا يإل ــٛإ بايحعــإٚ َــع ايكـ٣ٛ ايهــرب٣ ٜلــش بــا٭َٔ   

ٙ ايحفاؿـٌٝ ُجكــشأ يف  ايكـَٛٞ املــشٟ ٚايعشبـٞ، ٚإٔ نــٌ ٖـز    

ٖزا ايظٝام َٚع٘ ٚب٘  ايكحٌ ٚا٫قححاٍ ي٘ ؿٛس نرري٠، ٖٓاى 

اقححاٍ ٚقحٌ ٜكع بني ف١٦ ٚدٚي١، ٖٚٓاى قحاٍ )ا ٝؼاد( ايـزٟ  

ٜكع بني ايف٦ـاد املحــاسع١ يف ايؼـٛاس ، ٖٚٓـاى ايكحـٌ ايعُـذ       
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ــض ػـــشط١، أٚ عـــضٍ    ــا٤ أٚ َشنـ ــ٘ عًـــ٢ أبشٜـ ايـــزٟ ٜٗصـــِ فٝـ

 ٗا، ٖٚٛ َفـٌ يف نحت ايفك٘ فٝكحًٛا، ٚيهٌ ظاي١ ظهُ

ٚجذا ٌ د  عةذاهلل اسبُٛد يف ايٓكـاؾ قـا٬ً٥ا دعـٛا َــش     

ِٖ َــٔ فــاششِٖ  فُــا شَّ٭ٖــٌ َـــش، فــٛ اهلل   ْعــذ ْعــشف ٔبــ

أظظٔ َِٓٗ أظذ إ٫ بع١ً، ٫ٚ أطا٤ إ٫ مب١ً، ٫ٚ َعشٚف عٓذ 

 اؿــحِٗ، ٫ٚ َٓهــش عٓــذ عــاَحِٗ  ٖــِ ا٭ٚغ ٚاشبــضسط يف   

ًـ٢ بعلـِٗ  ؿـٓٝعحِٗ دطٝظـ١ إ٫ َـٔ      أسكِٗ، ِٖٚ ايفشغ ع

سظِ سبو  طشِٖ عصٝت، ٚع٬ْٝحِٗ أَـش غشٜـت  جكـٍٛ عـِٓٗ     

ــاغ فحـــذم  ٚجكــٍٛ عــِٓٗ أمحــل ايعــشث فحـــذم       أشــٛد ايٓ

ٚجكــٍٛ عــِٓٗ أٖــٌ دٜــٔ ٚأ ــ٬م فحـــذم  ٚجكــٍٛ عــِٓٗ أٖــٌ      

فظٛم فحــذم  ٚجكـٍٛ عـِٓٗ رٚٚ عفـ١ فحــذم  ٚجكـٍٛ عـِٓٗ        

ٚا بةعلــِٗ فحـــذم  أٖــٌ َٝرــام فحـــذم  ٚجكــٍٛ عــِٓٗ غــذس  

ٚجكٍٛ عـِٓٗ َـا ػـ٦خ فحــذم  يـٝع ٭ٖـٌ َــش يف اشبًٝكـ١         

شٓاغ ٫ٚ طةام، ٚيٝع  ِ بني ايٛس٣ سفـام  سفـٝكِٗ َـٔ ٖـٛ     

ظــٛ ِ  إٕ سشــٛٙ أغــاذِٗ، ٚإٕ دعــٛٙ أشــابِٗ، ٚإٕ طــأيٛٙ      

ميــٓعِٗ  ط٬بــٕٛ يًُــشاد، ًَعــٕٛ فٝــ٘، َحُٓعــٕٛ عُــا ٜــشاد،  

 َحفًحٕٛ فٝ٘ 
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ٕٓ ايكلـ١ٝ   جعـذ َــش ٚايظـعٛد١ٜ،     ٚبني أ  بـذس ايعـاَش    أ

بــٌ ايكلــاٜا َشجةطــ١ َٚحؼــابه١، ٚا٭ظــذاس بٝٓٗــا ع٬قــ١       

َةاػش٠، ٚإرا عطظخ َـش صنُٓا! فُٔ ػا٤ إٔ ٜذ  فًٝذ   

يــٝع ا٭َــش َــٔ فــشٚإ ا٭عٝــإ  يٝلــٝف د  احملٝــاا اطــحكشاس  

 َـش ٖٛ عُل يًظعٛد١ٜ 

ٕٓ اسبهَٛــ١ املـــش١ٜ جعًــٔ اطــحك٬ٍ  فأٚكــح أ  ايعــاَش بــأ

ايكلا٤ ٚعذّ ايحذ ٌ فٝ٘، ٚيٛ طًُٓا بإٔ ا٭ظهـاّ َظٝظـ١   

فٗــــٞ يًٛؿــــٍٛ إىل اجفاقٝــــاد، ٖٚــــزا َعــــشٚف يف َـــــش       

ــاٚإ     ــٌ ايحفـ ــٔ أشـ ــواث َـ ــا  يإلػـ ــٕٛ ا٭جةـ ــاإل ٛإ ؼبشكـ فـ

ٚايحخفٝــف، ٚاسبهَٛــ١ جـــذس ا٭ظهــاّ ٚا٫عحكــا٫د َــٔ    

أشـــٌ ايلـــوخ بادبـــاٙ ايحٗذ٥ـــ١  َؼـــذدًا بـــإٔ املٗـــِ أ٫ ٜششـــع  

ــحةذاد١ٜ  اإل ـــٛإ ظحـــ٢ ٜح ــ١ ا٫طـ ــاداجِٗ ا شَـ ــٛا َـــٔ قٝـ خًــ

ــ١     ايحهفريٜــ١ )املـــًعص١ٝ( ايــ  باعــخ َـــش ٚايــة٬د ايعشبٝ

حبفٓــ١ َــٔ املًٝــاساد  ٚ ــحِ د  عةــذايشمحٔ ايعٓــاد املٛكــٛ        

بايكٍٛ بأْ٘ بعذ ٖزٙ ا٭ظهاّا َـش طحهٕٛ خبـري إٕ ػـا٤   

 اهلل 
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 ًل ْكٌ د  صٜاد ايذسٜع ملكاٍ يـ٘ بعٓـٛإ ظفـ٬د نٝذٜـ١     

ذبذس فٝـ٘ عـٔ جظـًٝع ايفـشح، ٚذبٛيـ٘ َـٔ اطـحرٓا٤ إىل عـاد٠         

ٝٓٔ إٔ ظـاٖش٠ اْحؼـاس        قحًخ بٗصح٘، ٚا ـذف ايظـاَٞ َٓـ٘، ٚبـ

دٕٚ َظٛت ٖٛ َعَشإ ملشإ ايحةاٖٞ ٚايحٓافع َٔ ا٫ظحفا٫د 

ْٚةــذٟ  يف ايةــزخ ٚايحُظٗــش ٚإدعــا٤ ايحُــذٕ  فهًٓــا ْٓحكــذٖا 

غلــــةٓا ٚاطــــحٝا٤ْا يهٓٓــــا ْٓخــــش  يف َضاٚيحٗــــا اطــــحصاب١  

يلوٛ  عا١ًٝ٥ أٚ ٚشذا١ْٝ ! َطايةًا مبٓاقؼـ١ ٖـزٙ ايظـاٖش٠،    

ٚاإلفاد٠ َٔ إػبابٝاجٗا ا٭طش١ٜ َع اسبزس َٔ طًةٝاجٗا املـ٪ذش٠  

 ع٢ً املضاط ا٫شحُاعٞ؟!

فةٝٓٔ د  احملٝا إٔ املؼه١ً يف ٖزٙ اسبف٬د أْٗـا أكـعخ   

ٜشٜـذ إٔ   ميـاسغ َـٔ  ٬ ـا ايفـشد طـًٛناً      سًٜاطًٛنا افحخا

َــٔ أػــهاٍ  ٜةــض بــ٘ اٯ ــشٜٔ، نُــا أْٗــا أؿــةعخ ػــه٬ً 
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اإلجاٚاد اي  جفشإ عًـ٢ ا٭طـش٠ ٚايفـشد يٝكـّٛ بٗـا فٝلـطش       

إىل ا٫طحذا١ْ يحٛفري املــاسٜف  ٜٚعحكـذ د   ايـذ ايشدٜعـإ إٔ     

جظــًٝع املٓاطــةاد ٚايًعظــاد ايظــعٝذ٠ نــافشاص سأمســايٞ ٖــٛ 

يف نرش٠ اسبفـ٬د ٚاملٓاطـةاد، ٚقـاٍ بعةـاس٠ أ ـش٣ا      ايظةت 

 )فحؽ عٔ ايشأمساي١ٝ(  

ــخ       ــا ظاٚي ــا أٚكــعخ د  ازبــاصٟ ايؼــةٝهٞ أْٗ َــٔ شٗحٗ

وٗذ َحٛاكـع إٔ جـرين َـٔ جظـحطٝع َـٔ عا٥ًحٗـا عـٔ ريـو أٚ         

ربفف َٓ٘، ٚيهٓٗا قٛبًـخ باجٗاَـاد غـري َةاػـش٠ بايةخـٌ،      

ايٓفظـ١ٝ ٚاملـضاط    ٚعذّ صباسا٠ بك١ٝ أفشاد ايعا١ً٥، غـري اسبايـ١  

ايظ٧ٝ يـذ٣ ايؼـاباد ايكشٜةـاد َـين  ٚقايـخا املٛكـٛ  ؼبحـاط        

إىل شٗــذ َشنــض، َٚــذسٚغ يضٜــاد٠ ايــٛعٞ ظٛيــ٘، ذــِ عُــٌ    

ــذ       ــو ازبٗ ــا٥ض ري ــز ْح ــ٢ َظــح٣ٛ الحُــع، يحٓفٝ جهــاًَٞ عً

ــ١ ٚغريٖــا َــٔ     باطــحرُاس ٚطــا٥ٌ ايحٛاؿــٌ ا٫شحُــاعٞ اسبذٜر

 ٕٓ ظانِ قطـش ايظـابل   ايكٓٛاد، ٚقذٚاد الحُع  ٫فح١ إىل أ

ــا٤      أٚؿــ٢ أفــشاد ا٭طــش٠ اسبــانِ بلــشٚس٠ ايحــةهري يف اْحٗ

ظف٬د ايضٚاط، ٚايحكًٌٝ َٔ اسبف٬د، َٚٔ اإلطشاف فٝٗـا،  

 ٭ْ٘ ق٠ٛ ايؼعت ايكطشٟ 
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ــ٘      ــًا عًٝـ ــًا َحعاسفـ ــإٔ ْظاَـ ــإ بـ ــذ ايشدٜعـ ــف د   ايـ ٚنؼـ

ــ١     ــاع١ ايراْٝـ ــذ ايظـ ــا٤ ظفـــ٬د ايـــضٚاط عٓـ ــٓٔ إْٗـ يف ظا٥ـــٌ ٜكـ

يإلطــــشاف يف اسبفــــ٬د، ٚيًعــــذ َــــٔ  عؼــــش٠ يــــ٬ًٝ، َٓعــــا

 ايةزخ 

   ٌ ٚ   َــــٔ د   ٚأػــــاسد نــــ أ  فاطُـــــ١  عا٥ؼــــ١ ظصــــاصٟ، 

ايؼشٜف، إىل إٔ ٖزٙ ا٫ظحفا٫د آ ـز٠ يف ايحلـخِ، فٗٓـاى    

ــ١،   دظفــ٬د صٚاط، ٚربــشط، ٫ٚٚ  ــع ايعضٚبٝ ٠، ٚطــ٬م، ٚجٛدٜ

ــا بؼـــهٌ َـــٛاصٟ    ٚقةـــٌ ايـــ٫ٛد٠ بؼـــٗش، ٜٚـــحِ اإلْفـــام عًٝٗـ

ــضٚاط، ٚأْٗـــِ      ــ٬د ايـ ــذف ٖـــٛ    سبفـ ــٛا ػـــ٦ًٝا، ٚا ـ ٜرتنـ

 ا٫طحعشاإ ٚايحـٜٛش، ٚيٝع ايحعةري عٔ ايفشح 

أَــا د  عةــذاهلل اسبُــٛد فــزٖت إىل شاْــت آ ــش )غــري سث    

ا٭طش٠( ِٖٚ ايفحٝاد ٚايفحٝإ ٚيظإ ظا ِا )قاٍ ٚؾ ظـذى  

عًـ٢ املــش؟ قــاٍ ايًــٞ أَــش َٓـ٘!( طبايفــًا َــا رٖــت إىل ايةكٝــ١،   

ْـع، ٜٚةهـٞ َـٔ فكـذ     َٚٛكعًاا صبحُعٓا ٦ٜٔ َٔ ٚظؼـ١ ا٭ 

ايرتفٝ٘، ًٜٚطِ )ٖٚٛ ٜعًِ شٓع١ ايًطـِ(، عٓـذَا ٜـش٣ ايعـا      

َــــٔ ظٛيــــ٘ ٜــــأْع ايٓــــاغ فٝــــ٘ ٚميشظــــٕٛ ٜٚلــــعهٕٛ يف  
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)صبحُع( يٝع عٓذْا ؿفاج٘ ٚ ـاي٘ ا٫شحُاع١ٝ اي  عشفٗا 

)عًِ ا٫شحُا (  فٛشذ ايؼةاث َٔ ازبٓظني ٚخباؿ١ ايفحٝاد 

باسبٝـا٠، ٚعًـ٢ اٯبـا٤     يٝأْظٔ ٜٚحُحعٔ يف ٖزٙ اسبف٬د ظ٬ً

ٚا٭َٗاد متٌٜٛ أْظٗٔ، ايزٟ عصضد َ٪طظاد الحُع عـٔ  

فعً٘  ٚأكافا أْا َع ٖـزٙ اسبفـ٬د، ٚأدعُٗـا يف بـٝ  قـذس      

َا جظُح ب٘ احملفظ١  ٚششٜش٠ ريو ع٢ً نـٌ َـٔ ْهـذ عًـ٢     

يًُعشفـ١  ٚ ًـف    ، أٚ اظحهـاساً َٓ٘، أٚ جضيفًا صبحُعٓا ش٬ًٗ

 ط٣ٛ عصض ايكادسٜٔ ع٢ً ايحُاّ إىل أْٓ٘ يٝع مث١ عٝت فٝٓا 

ــا  ــ٢ َـ ــذسٜع عًـ ــ٢ د  ايـ ــشًا   ٚذٓـ ــٛد ْظـ ــ٘ د  اسبُـ ــت إيٝـ رٖـ

يٛشا١ٖ َٓطًكاج٘ ايحربٜش١ٜ، ٚقاٍا ٖزا املأصم ايركايف   ٜوت 

ٖـزا  "بـشاظ١ عـٔ رٖـين ظـني نحابـ١ املكـاٍ، ٚيـزا نحةـخا        

ا٫عحظاف يًعف٬د، مبربس َٚٔ دٕٚ َربس، يـٝع دَٚـًا َـشٓدٙ    

ٗـــاص أٟ فشؿــ١ يًفـــشح ٚايظــعاد٠ ٚإػـــاع١   سغةــ١ احملــحفًني اْح  

ايةٗص١، بٌ سمبـا نـإ َـشٓدٙ أظٝاْـًا إػـاع١ ايلـو١ٓٝ ٚايوـري٠        

ٚايحفا ش ٚايحعاطذ،  ـٛؿـًا بـني ايٓظـا٤، فححعـٍٛ اسبفًـ١      

  "إىل مح١ً يًهٝذ ٚجـف١ٝ اسبظاباد!
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ٚعًــل د  ايشدٜعــإ بأْــ٘ ٚفكــًا ملٓطــل د  اسبُــٛد فــإ عًٝٓــا  

 َٓاصيٓـا، نُـا قـاٍ ايًـٛا٤     دبٗٝض ؿا٫د عشإ طُٓٝا١ٝ٥ يف

 د  طعذ ايؼٗشاْٞ إٕ ؿا٫د ايعشإ يف املٓـاصٍ ظاؿـ١ً فعـ٬ً   

يف بع  ايةٝٛد، ٚبحكٓٝاد ا٫جـاٍ اسبذٜر١، ٚيهٔ املفكٛد 

ٖٛ ايفشح ٚايرتفٝ٘ ازبُاعٞ  اسط املٓـضٍ  ٚأكـاف أ  عةـذاهلل    

ايلـــٛؼبٞ بـــإٔ ٖٓـــاى مماسطـــاد َحكذَـــ١ يحـــٛفري ايفـــشح يف  

بني ايةٓاد أنرش َـٔ ا٭بٓـا٤ ٚذبٛيـخ إىل    املٓاصٍ ظٝز جٓحؼش 

 دباس٠ سا٥ص١ 

أَا ا٫طحار  ايذ اسباسذٞ، فضاد يف جٛطـٝع دا٥ـش٠ ايٓكـاؾ    

ٚريو باسبـذٜز عـٔ ايشأمسايٝـ١ بؼـهٌ أٚطـع فـشأ٣ إٔ قـِٝ        

ايفشات ايشأمساي١ٝ اي  جكٛدٖا ايربشٛاص١ٜ يـذٜٓا ٚذبـاٍٚ ْؼـش    

فشح ٚجؼٛؾ املظاٖش مبةايو١ جلٝع َعٗا شٛاٖش املٓاطةاد ٚاي

عًــ٢ مجــاٍ ا٭ؿــٌ ٚازبــٖٛش، ٚإٔ جكًــف ٚاْهُــاؾ ظصــِ   

ايطةك١ ايٛطط٢ ٜوزٟ َرـٌ جًـو املظـاٖش ا٫ؿـطٓاع١ٝ، ايـ       

جعةز يف املحع١ اسبكٝكٝـ١ يًحصُـع ٚا٫ظحفـاٍ  َعحـربًا إٔ ايةـزخ      

ٜةذد املحع١ ا٭ؿ١ًٝ ٚؼبذس ايحؼٜٛؽ، ٚأْٓـا إرا جعٛدْـا مسـا     
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ايهرري َٔ ايؼعت فـٓعٔ  ٚس١ٜ٩ بزخ ا٫ظحفاٍ ايزٟ ٫ ٜطٝك٘ 

بؼهٌ، أٚ بآ ش ْٗذّ ط٬  ازبذاس٠ ع٢ً ايؼةاث ٚعبـشف  

 َعاْٞ املحع١ َٔ رٚاد املٓاطةاد إىل بزخ املظاٖش ٚا٭دٚاد 

ــضٚ    ــحوشاث بعــ ــٌ إىل ا٫طــ ــ٬ّ ايٛاٜــ ــاد د  عةذايظــ ــزا قــ ٖــ

صبحُعٓا ٚ قُٝ٘ املظحصذ٠ يًشأمساي١ٝ! ٚقـاٍا عبـاٍٚ إٔ ْعًـٞ    

بأْـ٘ سأمسـايٞ أٚ قُٝٓـا بكـِٝ      َٔ أْفظٓا ظني ْـف صبحُعٓـا 

ٜكـذغ ايعُـٌ    شـاداً  َٓحصًا سأمساي١ٝ  ايشأمساي١ٝ جع٢ٓ صبحُعًا

ــاغ      ــ١ جعــين جظــٝذ ايكــإْٛ يف طبــ٬ٝد ايٓ ٚايكــِٝ  ايشأمسايٝ

ٚايعك٬ْٝــ١ يف جـــشفاجِٗ ٚ ٝــاساجِٗ  عبــٔ بعٝــذٕٚ َــٔ نــٌ   

 ٖزا  ٫ عبٔ صبحُع سأمسايٞ ٫ٚ قُٝٓا قِٝ سأمساي١ٝ 

ــشث      ــذ٣ ايوـ ــٕٛ يـ ٕٓ ايحًفضٜـ ــا إىل أ ــاعذ احملٝـ ــخ د  َظـ ٚيفـ

اسجةطخ بشاصب٘ بايرتفٝ٘ ٭ٕ بشاصب٘ ناْخ لحُع ؿٓاعٞ، 

       ٕٓ ــّٛ عُــٌ ػــام، ٚأ ــذ ٜ ــ٘ بع ــةع  ايرتفٝ ــ٘ ي ــشد فٝ ــاط ايف ؼبح

غاية١ٝ اسبلٛس يف َةاسٜاد ايهش٠ يف إطةاْٝا أٚ اظبًـرتا َـٔ   

     ٛ ــاح  ــِ ظلــ ــاس ايظــٔ، أَــا ايؼــةاث ٚا٭طفــاٍ فــ٬ ٜح س نة

املةاسٜاد يوـ٤٬ ايحـزنش٠، ٚاَحٓـا  ايٛايـذٜٔ أٚ عـذّ قـذسجِٗ       
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ع٢ً دفع ايحزانش، ٚعًـ٢ ٖـزا فـإ ػـةابٓا َرتعـٕٛ بايعذٜـذ       

 َٔ ايٛطا٥ٌ ايرتف١ٝٗٝ 

بُٝٓا اعحرب أ  اسبـاسذٞ إٔ ايشأمسايٝـ١ فؼـًخ نٓظشٜـ١ يف     

٘ ْظــإ ٚس ا جشقٝــ١ اإل  ، فأَشٜهــا ايذٚيــ١ قــذَخ جشًٜٝـــٕٛ    ٥ــ

طبايف ملةاد٨ ايشأمساي١ٝ َٚرٌ ريو  د٫ٚس يذعِ ايةٓٛى ٖٚزا

ــا       ــاٍ أٚسٚبـ ــإ دٍٚ مشـ ــًا فـ ــا، أٜلـ ــاسٜخ أَشٜهـ ــرري يف جـ نـ

ــني عــذد َــٔ اإلشــشا٤اد ٚايظٝاطــاد      ٚاطــهٓذْافٝا دبُــع ب

ايــ  متٓــع ذبهــِ ايكًــ١ مبـــري ا٭غًةٝــ١ ٖٚــزا منــٛرط ظبــح   

ــةين ايحهافــٌ ايربامجــاجٞ       يًٛؿــٍٛ بالحُعــاد ٖٓــاى إىل ج

 د يف بٓا٤ ٚبكا٤ اطحكشاس الحُع ايٛاعٞ  بأ١ُٖٝ طًٛى ايفش

ــٌ سفــ  إٔ ٜكــشس ايفؼــٌ َــٔ      يهــٔ د  عةــذ ايظــ٬ّ ايٛاٜ

 ٬ٍ ْكاؾ، بـٌ عـرب طـكٛ  ايُٓـٛرط ٚعصـضٙ، نُـا ظـذس        

يًُٓٛرط ا٫ػرتانٞ ايؼُٛيٞ قةٌ سبع قـشٕ، ٚإىل اٯٕ، فـإ   

ايشأمساي١ٝ ٖٞ املحظـٝذ٠ نُٓـٛرط إْحـاشٞ أَرـٌ  ٚرنـش بـإٔ       

ٕ ٕٛ املاسنظــٝٚ  فــاملٓظشايكـــذ ٖــٛ ايحٛؿــٝف ٚايحـــٓٝف   

ايعذا٠ٚ يًشأمساي١ٝ  يهِٓٗ ٜكـشٕٚ بأْٗـا ظايـ١ اسجكـا٤      ٚػذٜذ
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جــاسؽبٞ عُــا قةًــٗا َــٔ منــارط  ٚايــزٟ ٜفــشقِٗ عــٔ املٓظــشٜٔ   

  ايًٝــربايٝني أْٗــِ ٜحطًعــٕٛ يحصاٚصٖــا عبــٛ عــا  أنرــش عــذ٫ً 

عًٝٓا ٫  ا٫ ٜحطًعٕٛ ملا قةًٗا  َٛكعًا إٔ د ٛ  يهِٓٗ ظحًُا

١ أْٓا ؿشْا سأمسايٝني، إمنـا ٜعـين أْٓـا اطـحٛسدْا     ٜعين بةظاط

بعــ   ـا٥ـــٗا ا٫طــح٬ٗن١ٝ  فــةني د  ايشدٜعــإ أْــ٘ كــذ   

أٟ –ايـــٛس٠ املحٛظؼــ١ ايــ  ْشاٖــا ايٝــّٛ يًشأمسايٝــ١، ٚأْٗــا    

 ّ ــٛ ــ١ ايٝـ ــٝع     -سأمسايٝـ ــو يـ ــشم إٔ أْفـ ــٌ ايطـ ــو ٚبهـ جكٓعـ

، ٚأْــ٘ ًٜــضّ ٘، فٗــٛ صبــشد أدا٠ يــذ ٍٛ ا ــٛا٤ ٚ شٚشــمجــ٬ًٝ

نزيو، ٖٚزا طـش   ٚمج٬ًٝ ظكٝكًٝا يهٞ ٜـةح أْفًادبًُٝ٘ 

 ري٠  فعـاد  اْحؼاس عٝاداد ايحصٌُٝ ٚا ٛغ ب٘ يف ايظٓٛاد ا٭

د  ايٛاٜـــٌ يٝكـــٍٛ عبـــٔ طـــٛم، ٚيظـــٓا  ـــخ إْحـــاط  مبعٓـــ٢ إٔ 

 ايشأمساي١ٝ ٖٞا طٛم +  خ إْحاط 

ا٭طـــحار٠ فاطُـــ١ ايؼــــشٜف جـــش٣ إٔ ايٓظـــاّ ايشأمســــايٞ     

ٍٛ يإلػـاد٠ بٗـزا ايٓظـاّ،    طٝضٍٚ، ٚ  ٜعذ ٜٛشـذ طـةت َعكـ   

ٚإٔ ٖــزا َــا أنذجــ٘ جـــشؼباد عذٜــذ٠ ٭علــا٤ يف ا٫ذبــاد   

يف َٓحـذ٣ دافـٛغ ايـزٟ     ا٭ٚسٚبٞ يف املذ٠ ا٭ ري٠،  ـٛؿـاً 
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عكذ َ٪ شًا  عٔ ايشأمساي١ٝ ٚطكٛطٗا، َذي١ً ع٢ً ريو، بإٔ 

ــاإلف٬غ، ٜعهـــع بٛكـــٛح       ــع يف ايْٝٛـــإ، املٗـــذد٠ بـ ايٛكـ

ٜشيٓـذا  إاي١ٝ يف أٚسٚبا، ٚيف ايفؼٌ ا٫شحُاعٞ ايهةري يًشأمس

  ٚايربجواٍ ٚإطةاْٝا ٫ ؽبحًف ايٛكع نرريًا

ٚطشح د  َظاعذ احملٝا ٚش١ٗ ْظش جفٝذ بإٔ َفّٗٛ ايظـٛم  

أبعذ ٚأمشٌ إر أؿـةح طـٛم ا٭فهـاس ٚمنـارط اسبٝـا٠ ايوشبٝـ١       

ايكا٥ُــ١ عًــ٢ اسبشٜــ١ ايٛاطــع١ غــري املٓلــةط١ ٚجظــٜٛكٗا يف        

ٖٚـــذٟ ايشطـــاي١، ٜٚٗـــذد  عـــٔ سٚح ايـــٛظٞ صبحُعاجٓـــا بعٝـــذًا

طُٝا ٚأْٗا أؿةعخ متـشس عـرب ذكافـ١ ْاعُـ١ شعًـخ       ذكافحٓا ٫

صبحُعاجٓا متٌٝ إىل نرري َٓٗـا  نُـا ػـذد أ  اسبـاسذٞ عًـ٢      

إٔ ايٓظشٜاد جظٌ ْظشٜاد، ٚجطةٝكٗا ٖـٛ ا٭ٖـِ، ٖٚـٛ ايـزٟ     

ؼبهـــِ عًٝٗـــا بايٓصـــاح ٚايفؼـــٌ  ٚأػـــاسد أ  ايؼـــشٜف َـــش٠  

أعًـٔ نـٌ    ٓز طٓحني جكشٜةـاً أ ش٣ إىل َ٪متش دافٛغ، ٚأْ٘ َ

ــٞ عــٔ ٖــزا ايٓظــاّ       َــٔ طــاسنٛصٟ َٚرينــٌ كــشٚس٠ ايحخً

ٚا٫ْحكاٍ إىل ْظاّ آ ش َرٌ اقحـاد ايظٛم ا٫شحُاعٞ، ٖٚٛ 

ايةـــذٌٜ ايـــزٟ ٜعٝـــذ اإلْظـــإ إىل َشنضٜـــ١ ايٓظـــاّ نٗـــذف 
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يًٓؼـــا  ا٫قحــــادٟ، بـــذٍ ٖـــذف ايـــشبح ايـــزٟ جـــذعٛ إيٝـــ٘   

عذٜــذ َــٔ ايــذٍٚ ايــ   ايًٝربايٝــ١ ازبذٜــذ٠، َةٝٓــ١ إٔ ٖٓــاى اي 

جشف  ٖزا ايطشح ٚع٢ً سأطٗا اي٫ٜٛاد املحعذ٠  اؿ١ ٚأْٗـا  

ٖٞ اي  ؿٓعخ ايٓظاّ ايشأمسايٞ ايعاملٞ بعذ اسبشث ايعاملٝـ١  

إىل  ظاشاجٗـا اشباؿـ١، ذـِ قـشسد إٔ جكفـض ٫ظكـاً      ٚفل ايرا١ْٝ 

ايًٝرباي١ٝ ازبذٜذ٠ بعذ أصَحٗا يف ايظـةعٝٓاد يحعـٌ َؼـانًٗا    

عا  ا٭ ش٣، ٚدٍٚ ايعا  ايرايز بؼهٌ ع٢ً ظظاث دٍٚ اي

  اق نُا ششد ايعاد٠ 

ٚعضا د  عةذايظ٬ّ ايٛاٜـٌ اْحــاس ايشأمسايٝـ١ إىل قـذسجٗا     

أْ٘ ٫ َكاس١ْ بني  ع٢ً جطعِٝ ْفظٗا بٓكذ  ـَٛٗا  ا، َةًٝٓا

سأمساي١ٝ ايٝـّٛ ٚايشأمسايٝـ١ ايـ  نحـت عٓٗـا َـاسنع قةـٌ        

١ يٓفظـــٗا  قـــشٕ ْٚــــف، أْـــ٘ يـــٛ نـــإ جعـــذٌٜ ايشأمسايٝـــ      

ٚذبظــــٝٓاجٗا يــــزاجٗا فٗــــزا ٜعــــين أْٗــــا   جعــــذ سأمسايٝــــ١،  

ٚيهاْخ َٓح١ٝٗ َٓـز أنرـش َـٔ قـشٕ  ٚاطـحوشبخ أ  ايؼـشٜف       

ــاس ايشأمسايٝــــ١، َــــع نــــٌ ٖــــزٙ اإل    فاقــــاد ايكــــٍٛ باْحـــ

بٓظــاّ سأمســايٞ "ؿــٛاد ايــ  جعًــٛ ظــٍٛ ايعــا  ٚجطايــت   ٚا٭
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 ٬قٞ، إْظاْٞ، ٜٗحِ بايؼ٪ٕٚ ا٫شحُاعٝـ١، ٚؽبًـل فـشق    أ

عُــــٌ، ٜٚٛشــــ٘ ا٫طــــحرُاساد عبــــٛ ايكطاعــــاد ا٫قحـــــاد١ٜ 

 عــــاّاسبكٝكٝــــ١  ٚجــــذا ٌ د   ايــــذ ايشدٜعــــإ يٝؼــــري إىل إٔ  

ــ5105 ــاّ ّٛ ٖـ ــٝخ   عـ ــ١ يحٓؼـ ــاد ايحعاْٚٝـ ــاد "ازبُعٝـ ا٫قحــ

، ايــزٟ ؼبــاسث سغــِ نــٌ ػــ٤ٞ  ٚٚافــل د  ايٛاٜــٌ َــا  "ايرايــز

 أ  ايؼــشٜف قــا٬ً٥ أْــا أطايــت بٓظــاّ أنرــش عــذ٫ً   أػــاسد يــ٘

ــٚ ــا٤ اسبــشث      ًاأ ٬ق ــزٟ ٖــٛ اْحٗ   يهــٔ اسبــذس ايهــْٛٞ اي

 ايشأمساي١ٝ عًـ٢ ايؼـُٛي١ٝ/   / ايةاسد٠ ٜظ٢ُ اْحـاس ايًٝرباي١ٝ

ا٫ػرتان١ٝ  ٖزا ايٛؿف ٫ ٜعين إٔ ايشأمسايٝـ١ ْظـاّ عـادٍ    

ــ١ ظــذذخ       ــ١ جاسؽبٝ ــ٘ ضبــ  ٚؿــف يعًُٝ أٚ بــ٬ َؼــانٌ  إْ

 فِٗ ٚ إدساى إىل ٚذبحاط ٚمتخ 

ٚاْحٗــ٢ اسبــذٜز ٖٓــا إىل د  صٜــاد ايــذسٜع ايــزٟ قــاٍ بــإٔ   

ا٭فهاس اي  مت جذاٚ ا ظٍٛ ايشأمساي١ٝ ٚايشأمساي١ٝ ايةذًٜـ١  

إٕ ؿح ايحعةري مج١ًٝ، َحفكًا َع د  عةذايظ٬ّ ايٛاٜـٌ َـٔ إٔ   

اسبذٜز عٔ طـكٛ  ايشأمسايٝـ١ َـا ٖـٛ إ٫ ظـذٜز أَٓٝـاد ٫       

ملشاد ايعذٜذ٠ اي  أٚػهخ فٝٗا ايشأمساي١ٝ ٚقا٥ع، ريو إٔ ا
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ــحعٝذ      ــخ جظـ ــاغ، ناْـ ــٔ ايٓـ ــزا ظـ ــكٛ ، أٚ ٖهـ ــ٢ ايظـ عًـ

أْفاطٗا عرب قذسجٗا ع٢ً ْكـذ أدٚاجٗـا ٚدبذٜـذ ْفظـٗا، ٖٚـٞ      

 ـ١ً دبعًٓا أَاّ سأمساي١ٝ شذٜذ٠ أعكاث نٌ أصَـ١ َايٝـ١،   

َٚٔ أبشصٖا ا٭صَـ١ ايـ  ٚقعـخ يف ايكـشٕ ايحاطـع عؼـش ٚفـشح        

َـا صاٍ ٜـذٕٚ نحابـ٘ ايؼـٗري )سأغ املـاٍ(       بٗا َاسنع ٖٚـٛ  

طــ٬  عًــ٢ ايــشابخ يهــٔ فشظــ١ َــاسنع   جــحِ ! ٚدعــا ي٬

، http://www.ziadaldrees.com/?p=409ايحــايٞ   ٜشغــت يف املضٜــذا 

قا٬ً٥ بأْ٘ َا داّ ايشأمساي١ٝ َظـحُش٠ يف احملافظـ١ عًـ٢ َٝـض٠     

ايٓكــذ ايــزاجٞ ٚايحعــذٌٜ فظــٓهٕٛ نــٌ ظــني أَــاّ سأمسايٝــ١  

ذٜـذ٠ بذًٜــ١ عـٔ ايشأمسايٝــ١ ايكذميـ١ ظحــ٢ ٜكلـٞ اهلل أَــشًا     ش

 !نإ َفع٫ًٛ
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جٓاٍٚ ا٭علا٤ َكاٍ ايهاجةـ١ ظــ١ آٍ ايؼـٝخ ايـزٟ أذـاس      

 عُا ٜذٚس يف جـٜٛرت  سدٚد فعٌ ٚاطع١ بايٓكاؾ ٚايحعًٌٝ، بعٝذًا

ٕٓ ظــ١    َٔ إدا١ْ ٚذبشٜ ، بذأٖا د   ايذ ايشدٜعإ بـايكٍٛ أ

آٍ ايؼٝخ جوشد  اسط ايظشث ٚجٓهش أػـٝا٤ّ نـرري٠، ٚيٝظـخ    

دقٝكــ١ يف ٚؿــف ايٛكــع، فٗــٞ جحةٓــ٢ َٓظــٛس ْظــٟٛ ٚجــذافع   

عٓ٘  ٚعربد أ  فاط١ُ ايؼشٜف بإٔ املكاٍ ٜوًت عًٝـ٘ ازبٗـٌ،   

هاجةـ١  بو  ايٓظش عٔ ايحصاٚص ايـذٜين، ٚنـإ َـٔ ا٭ٚىل يً   

ٕٓ جٛطــع اط٬عٗــا ٚذكافحٗــا، قةــٌ إٔ جٓحكــذ ايــذٜٔ  ٚأػــاس د    أ

ٕٓ ايؼٝخ ضبُذ ايوضايٞ اْحكذ ايطشٜك١  عةذايظ٬ّ ايٛاٌٜ إىل أ

اي  جطةل بٗا عذ٠ ا٭سًَـ١، أشـاص  ـا ايحـضٜٔ َـٔ أشـٌ شـزث        

اشبطاث، ٚأْٓ٘ ٜظحذٍ بأَر١ً َـٔ عـا  ايحـابعني يٓكـذ ايطًـت      

ــضاٍ ٚايحكٛقــ    ــ١ ا٫ْع ــ٘    َــٔ ا٭سًَ ــا ْٓة ــذ٠  نُ ــرت٠ ايع ــا٤ ف ع أذٓ

ــحار َظــفش املٛطــ٢ إىل كــشٚس٠ ايعــذٍ، ٚطايــت باعــاد٠       ا٭ط
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قـشا٠٤ َطًةٗـا ا٭طاطـٞ يف املكايــ١ أ٫ًٚ، ذـِ ايةعـز عـٔ ْــف       

ػـــشعٞ ؽبـــايف َـــا أسادد قٛيـــ٘  َحظـــا٬ً٥ا ٖـــٌ ٜٛشـــذ ْـــف 

 ٜذعٛ املشأ٠ ي٬ْعضاٍ يف َهإ ضبذد أذٓا٤ ايعذ٠؟! ؿشٜح

ٕٓ نـ٬ّ ايؼـٝخ ايوضايـٞ غـري     ازباصٟ ايؼـةٝهٞ سأد أ  د 

َكةٍٛ ْفظًٝا ٚػـعٛسًٜا ٚإْظـاًْٝا، قا٥ًـ١ا بـاهلل عًٝـو   نٝـف       

٫َــشأ٠ فكــذد ػــشٜو ظٝاجٗــا إٔ ٜهــٕٛ  ــا أدْــ٢ جفهــري أٚ  

ٌَٝ يًحصٌُ ٚايحضٜٔ يف أػٗش ٚفاج٘ ا٭ٚىل، ٌٖٚ ٖٞ َٓعذَـ١  

اإلظظاغ ٚاملؼاعش ٚايٛفا٤؟! ٚاجفل أ  عةذاهلل ايلـٛؼبٞ َـع   

ملؼه١ً يف ريو إىل ا٭عشاف ايـ  ذبٛيـخ إىل   ا ريو، َششعًا

ــض٬َٝد       ــذ٣ ايـ ٕٓ إظـ ــأ ــٝؽ بـ ــٔ دٖـ ــذ بـ ــش د   ايـ ــش   ٚرنـ ػـ

املظ٪٫ٚد يف ايعٌُ داَٚٔ باْحظاّ بعذ عذ٠ أطـابٝع َـٔ ٚفـا٠    

ــ٘ بأْٗــا طــأيخ ايؼــٝخ      صٚشٗــا، فاطــحوشث ريــو، فــزنشد ي

فأشــاص  ــا اشبــشٚط يًعُــٌ  –سمحــ٘ اهلل  –عةــذايعضٜض بــٔ بــاص 

سغِ أْٗا جظحعل إشـاص٠ عـذ٠ ٚفـا٠      –را سغةخ إ –دٕٚ ايحضٜٔ 

ٕٓ أطـــًٛث ايهاجةـــ١ يف ربـــشٜض ا ـــذف َـــٔ ايعـــذ٠     َةٝٓـــًا أ

، إر أد ًـخ املـٛسٚس ا٫شحٗـادٟ يحعكٝـل ايحٛشٝـ٘      ٜهٔ شٝذًا
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عا٥ؼــ١  د يًٓكــاؾ  ٚاجفكــخ  ايشبــاْٞ ٚ ــزا نــإ املكــاٍ َرــاسًا

ٕٓ ايحؼــشٜع ٚاكــح يف َرــٌ ٖــزٙ     ظصــاصٟ َــع ريــو، ٚقايــخ بــأ

س، ٚي٘ َربساد ٚاكع١، ٚيهٔ اشبًخ بٝٓـ٘ ٚبـني بعـ     ا٭َٛ

٢ آ ـش ٜٚحعـشإ   ا٭عشاف ٚايحكايٝذ ٖٞ َـا شعًحـ٘ ٜأ ـز َٓعّـ    

يًٓكـــذ  فًـــِ ٜـــزنش ايـــذٜٔ أبـــذا إٔ ا٭سًَـــ١ جًحـــضّ ايةكـــا٤ يف  

 َهإ، ٫ٚ متاسغ أٟ ْؼا  

يهٔ د  عةذ ايظ٬ّ ايٛاٌٜ اعحرب إٔ ا٭ظاطٝع ايزاج١ٝ ٫ 

ّ، بٌ يف بـاث اسبظـٔ ٚايكةـٝح،    جذ ٌ يف باث اسب٬ٍ ٚاسبشا

يكُٝـ٘   ٚميهٔ يًؼخف اعحةاس ٖـزا ايفعـٌ غـري َكةـٍٛ ٚفكـاً     

ــاظة٘     ــإٔ ؿـ ــا٤ بـ ــين ا٫دعـ ــو ٫ ٜعـ ــذًا إٔ ريـ ــ١، َ٪نـ اشباؿـ

اعحذ٣ ع٢ً أظهاّ اهلل  َطايةـًا بـايحفشٜل بـني َـا ْظحعظـٓ٘      

ــف       ــ١ ربحًـ ــاّ راجٝـ ــٞ أظهـ ــا٬ً٥ا ٖـ ــحكةع٘، ٚقـ ــا ْظـ ــني َـ ٚبـ

٫ٚ َؼـــاظ١ يف ا٫ ـــح٬ف  بـــا ح٬ف ا٭فـــشاد، ٚايركافـــاد،   

 فٝٗا، ٚا٫ ح٬ف بٝٓٗا ٚبني ا٭ظهاّ ايؼشع١ٝ 

ا٭طحار َظـفش املٛطـ٢ قـاٍ بأْٓـا أَـاّ إسس ذكـايف، نُـا        

ٕٓ نرري َٔ ا٭َٛس ذبحاط إىل  ًارنشد ايهاجة١ آٍ ايؼٝخ، ٚأ
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َشاشعاد  ٚبني أ  ايلٛؼبٞ، ٚد  ايٛاٌٜ بإٔ ا ذف ا٭طاطٞ 

  ٌ َــٔ عذَــ٘، ٚظفــظ   َــٔ ايعــذ٠ ٖــٛ يًحأنــذ َــٔ ٚشــٛد محــ

 ا٭ْظاث ٚعذّ ا ح٬طٗا  ٚسمبا ٖٓاى أطةاث أ ش٣  اف١ٝ 

بُٝٓا دعخ د  ايؼةٝهٞا يرتى اسبهـِ ايؼـشعٞ شاْةـًا،    

ٚجظا٤يخا َارا ُٜعٝت اجةاعٓا يةع  ا٭عشاف ٚايحكايٝذ ايٛفٝـ١  

ازب١ًُٝ اي  جظـٌ َـٔ مسـاد صبحُعاجٓـا؟ ملـارا ػبـت إٔ ُْوـري        

ل ا٭ؿـٌ نـاٯ شٜٔ؟   نٌ ػ٤ٞ يف ظٝاجٓـا ظحـ٢ ْهـٕٛ طةـ    

ملارا ْرٛس لشد ايرٛس٠ ع٢ً َـا ميٝضْـا إػبابٝـًا، ٜٚ٪نـذ عًـ٢      

إْظاْٝحٓا يف ايحعاٌَ ٚايٛفا٤ ٚاسبت ايـزٟ افحكذجـ٘ صبحُعـاد    

غريْــا يف  لــِ ؿــخت اسبٝــا٠ ٚجظــاسعٗا ٚمجــٛد ايع٬قــاد    

 فٝٗا؟!

ظظني اسبهُـٞ أملـح إىل إٔ اطـحخذاّ ايهاجةـ١ قـذ ٫       د 

ٕٓ ريـو ٖـٛ َـا        ، إر أْٗـا ٜهٕٛ َٛفكًا َظـخ َظـأي١ دٜٓٝـ١، ٚأ

أد٣ يإلقـا٤ ٚا صّٛ بٗزا ايؼهٌ، َ٪نذًا بإٔ ايحوٝري قذ 

ــاً  ــٕٛ َطًةـ ــٌ      ٜهـ ــشأ٠ يًعُـ ــشٚط املـ ــع ٚ ـ ــري الحُـ ــةت جوـ بظـ

ٚا٫ْحكاٍ يًُذ١ٜٓ ٚايةعذ عٔ ايعا١ً٥ ٚا٭قـاسث ٚأطـةاث أ ـش٣    
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ؽبـــايف ايؼـــش   ٫َّاملٗـــِ أ ،نـــرري٠  فـــايحوري ظاؿـــٌ ٫ضبايـــ١

ايحٝظري َٚظـاعذ٠ ايٓـاغ  ٚعًـل د  ايٛاٜـٌ عًـ٢       ٜٚهٕٛ ٭شٌ

جظا٫٩د د  ازباصٟ بـايكٍٛ إٔ ٖـزٙ أطـ١ً٦ َؼـشٚع١، ٚيهـٔ      

، ٚبعــذ ػبــت ايحأنٝــذ عًــ٢ إٔ ايهاجةــ١   جشجهــت ششَــاً  

جأنٝـذ ٖــزٙ ايٓكطـ١ا ميهــٔ يًصُٝــع اْحكادٖـا ٚايــشد عًٝٗــا     

ــ١ ايٛفــا٤ ٜطــاٍ      ــ١ َــٔ صاٜٚ نُــا إٔ ا٭َــش، إٕ ناْــخ املكاسب

  جٛفٝخ عٓ٘ صٚشح٘ أٜلًا ايضٚط ايزٟ

ع٢ً إذش ريو رٖت أ  ايلٛؼبٞ إىل إٔ ايكل١ٝ يٝظخ ذٛس٠ 

ع٢ً ا٭عشاف ٚايحكايٝذ، بٌ بعلٗا َطًٛث احملافظ١ عًٝٗـا،  

ٚإمنا اسبـذٜز عـٔ املٛقـف ايؼـشعٞ، َٚٛقـف الحُـع ايـزٟ        

ؽبحًـــف َـــٔ صبحُـــع ٯ ـــش ظحـــ٢ دا ـــٌ املًُهـــ١ ايعشبٝـــ١        

ٕٓ ايٓكــذ ايظــعٛد١ٜ ْفظــٗا، َٛكــعاً  املٛكــٛ  طــاٍ   ايف ٖــز أ

ِٖ، أنرـش َـٔ ايفهـش ٚايـش٣٩ ٚٚشٗـاد      ٤ا٭ػخاق ٚإقـا

ٕٓ بعــ  أفهــاس  د  ايٓظــش  ٚأٚكــح ايًــٛا٤   طــعذ ايؼــٗشاْٞ بــأ

ايهاجةـ١ ظــ١ آٍ ايؼـٝخ، شٝــذ٠ بـٌ ممحـاص٠ ٚيهٓٗـا ذبحــاط       

ٕٓ اشبـــ٬ف يف ٖـــزا  إىل جشػـــٝذ قًُٗـــا  ٚاْحٗـــ٢ ازبُٝـــع إىل أ
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ـــ  ــاساد املٛكـــــٛ  ٖـــــٛ يف إيةـــــاغ ايعـــــاداد ٚايحكايٝــ ذ ٚاشبٝـــ

ايؼخـــ١ٝ يف ٖــزٙ املٛكــٛ  يةــاغ ايكذطــ١ٝ، ٚنأْٗــا َــٔ       

 ايذٜٔ 

عًـ٢ َكـاٍ    َٔ شٗح٘، رٖت ا٭طحار  ايذ اسبـاسذٞ جعًٝكـاً  

آٍ ايؼــٝخ، إىل إٔ ا٫طــحٗضا٤ ٚايظــخش١ٜ َــٔ عًُــا٤ ايؼــشٜع١   

٭ٕ ٖ٪٤٫ ايؼشعٝني  ،، ٫ٚ ٜذٍ ع٢ً ٚعٞ أٚ َٓطليٝع ظ٬ً

د ٚظــاٍ ٚٚاقــع ضبــذد قــاَٛا باشحٗــادِٖ، يف إطــاس صَــٔ ضبــذ

ــٌ     ًَحــضَني مبــٓٗض ٚاكــح ٚضبــذد، ٚأكــاف يف ْظــشٟ إٔ َر

ٖزٙ ا صُاد ع٢ً عًُا٤ ايؼشٜع١ ٖٞ أظذ أِٖ ا٭طةاث اي  

ج٪شــٌ دبذٜــذ اشبطــاث ايــذٜين ٚظذاذــ١ ايفحــ٣ٛ، ٚأْٗــا صٚبعــ١ 

 إع١َٝ٬ 

 عةذاهلل اسبُٛد، فأػاس إىل إٔ الادي١ بايعًِ ْك٬ً د أَا 

، يف ظاي١ َرـٌ نحابـاد ظــ١ آٍ ايؼـٝخ     ٖٛ َا ٜعصة٘ ٚعك٬ً

ٚيــٝع أ ــزٖا وًةــ١ املٛاقــف َٚــا اعحــادٙ ايٓــاغ    ،ايفهشٜــ١

ــادسٖا      ــٔ َــ ــشع١ٝ َـ ــ١ ايؼـ ــاٍ باسبصـ ــ١ املكـ ــًا مبٓاقؼـ َطايةـ

 ا٭ؿ١ًٝ 
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ٚاعحــرب ا٭طــحار بــذس ايعــاَش إٔ املةايوــاد يف سطــِ املؼــٗذ   

ية٦ٝـ١ ايؼـخف    جهـٕٛ اْعهاطـاً   ا٫شحُاعٞ َ٪ر١ٜ، ٚأظٝاًْا

ٕٓ نٌ الحُـع نـزيو  ٚإٔ بعـ  ايعٛا٥ـٌ      اشباؿ١، فٝظٔ أ

ــ١ ملــذ٠ جضٜــذ عــٔ       إرا جــٛيف أظــذ َــِٓٗ، جظــٌ ْظــا٩ٖا بــ٬ صٜٓ

ايظــ١ٓ، يهــٔ ريــو يــٝع بايكـــش ٚاإلنــشاٙ، بــٌ بــاإلساد٠        

ايزاجٝـ١، ٜٚظْٓٛــ٘ َةايوـ١ يف ايٛفــا٤  َلـٝفًاا ايــزٟ ٜكـشأ َرــٌ     

ــ٢      ــاى ظشاطــاد َؼــذد٠ عً ــ٘ إٔ ٖٓ ــٌ إيٝ ٖــزٙ املكــا٫د، ؽبٝ

، أٚ إٔ املحــٛف٢ عٓٗــا صٚشٗــا جــحعني ايفشؿــ١ يًخــشٚط    املعحــذ٠

ٚاملشح، يهـٔ اسبكٝكـ١ أْـ٘ ٜكـشأ بـني ايظـطٛس يف بعـ  ٖـزٙ         

املكــا٫د،  ًفٝــ١ سافلــ١ يًكــِٝ ايؼــشع١ٝ أنرــش َــٔ سفلــٗا   

 يًحطشف ٚايوًٛ 

عًٞ اسبهُٞ أدىل بشأٜ٘ يف ٖـزا املٛكـٛ ، ٚقـاٍ بـإٔ      د 

    ٛ ــا يــٝع بٗــزا ايظــ٤ٛ ايــزٟ ٜـــٛسٙ ايــةع ، طــ ا٤ يف صبحُعٓ

جعاٌَ ايششٌ َع املـشأ٠ ٚقُٝحٗـا عٓـذٙ، أٚ يف جعاَـٌ املـشأ٠ َـع       

ايششٌ ٚقُٝح٘ عٓذٖا  ٚجعُِٝ ع١ٓٝ ؿوري٠ َٔ جـشفاد بع  

ف٦ــاد َــٔ الحُــع عًــ٢ الحُــع بؼــهٌ عــاّ  طــأ  ٚبــني إٔ  
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بع  املكا٫د، َٚٔ  ٬ٍ قشا٤جٗا، جؼعشى أْٗا جحعذس عـٔ  

الحُع ايزٟ عؼخ صبحُع آ ش متاًَا، بُٝٓا ايزٟ أعشف٘ إٔ 

ٚأعــٝؽ فٝــ٘، ٫ املــشأ٠ فٝــ٘ يف طــصٔ عٓــذ ٚفــا٠ صٚشٗــا، ٫ٚ     

ايششــٌ ٜــشن  يًــضٚاط عٓــذ ٚفــا٠ صٚشحــ٘، بــٌ ٖٓــاى اظــرتاّ  

 َحةادٍ يف ظٝاجِٗ، ٚعٓذ ٚفا٠ أظذِٖ 

ٚع٢ً ك٤ٛ ريو طأٍ د  اسبُـٛدا ٖـٌ ميهـٔ إٔ ْكـٍٛ إٔ     

بني أططش ايؼشعٝني َا ٖٛ ْاقِ ع٢ً اسبٝاٙ ٚضبت يًهـذس؟  

ــو َٓٗصــاً     ــايكٍٛا ٫ أظــٔ ري ــو ب ــا ري ــذًا َحةع   فأشــاث أ  محٝ

ايعاَش بأْ٘ ػبضّ بإٔ ٖٓاى َٔ ٜكٍٛ ٖـزا بـني طـطٛسٙ، ٖٚـٛ     

ٜكٛي٘ يف طٝام ايهـ٬ّ عـٔ ناجةـ١ ضبـذد٠، ٚيـٝع نش٩ٜـ١       

ٝٓاس١ٜ، يٝعًل أ  اسبُٛدا إَر ٖزا  ًٌ عُٝل يف َٓٗض ايٓكـذ،   ِٕج

ــذد٠ أٚ ٫     ــذٜز عــــٔ ناجةــــ١ ضبــ ٫ٚ ٜفــــشم إٔ ٜهــــٕٛ اسبــ

ةني د  اسبُـٛد ٚأ  ايعـاَش ظـٍٛ    فـ ٚاطحطشد اسبذٜز بعذ ريـو  

 َٓٗض ايٓكذ، ٚايحعًٌٝ ايظاٖش ٚايةاطٔ 

ٚأٚكح د  ظظـني اسبهُـٞ، أْـ٘ عٓـذ ذبًٝـٌ أٟ  طـاث       

عــٔ  ًفٝــ١  فــإ ايؼــخف ؼبًــٌ ايهًُــاد ٚايٓـــٛق بعٝــذاً 
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ناجةٗــا، ٚيف َرــٌ ظايــ١ َكــاٍ ظـــ١ آٍ ايؼــٝخ، فاْــ٘ عًٝٓــا  

ــ١ يهـــٞ غبـــشط بأؿـــٌ   ذبًٝـــٌ املفـــشداد بعٝـــذاً  عـــٔ ايهاجةـ

ايفهش٠  َلٝفًاا سبـخ ٖـزا املكـاٍ بأفهـاس ايهاجةـ١ ٚبعـ        

طشٚظاجٗا اي  قذ متـع ايؼـش  ؼبحـاط إىل إٔ ٜـحِ ا٫طـحفٗاّ      

َــٔ ايهاجةــ١ عٓــ٘ يحؼــشح َكـــذٖا  ٭ٕ ريــو ٜرتجــت عًٝــ٘       

ْلــــع  ٫َّشعٞ  أَــــا عٓـــذ ذبًٝـــٌ ايــــٓف فعًٝٓـــا أ   ظهـــِ ػـــ  

طٝٓاسٜٖٛاد ْٚةين عًٝٗا ذبًـ٬ٝد ٚآسا٤، ذـِ ظبـضّ بـإٔ ٖـزا      

 َا سَخ إيٝ٘ 

ٚسدًا عًـــــ٢ ٖـــــزا ْـــــٛٙ أ  بـــــذ ايعـــــاَش بأْـــــ٘ سدد ٚشـــــادٍ  

ــِ    ــاس اسبهـــ ـــ )إْهـــ ــٝخ بـــ ــ١ آٍ ايؼـــ ايـــــزٜٔ ٜحُٗـــــٕٛ ظــــ

ــش     ــا جٓهــ ــٌ ايرتبــــف ٚيهٓٗــ ــش بأؿــ ــا جكــ ــشعٞ(، ٚأْٗــ ايؼــ

٣ إٔ ٜــــحِ ريــــو مبعــــضٍ عــــٔ طــــٝام طكٛطــــ٘  يهٓــــ٘ ٫ ٜــــش

َكا٫جٗــــا  َٓةٗـــــًا بـــــإٔ ايهَٛٝـــــذٜا ايظـــــٛدا٤ ٫ جــــــًح يف  

ــ١     ــًا ملٓٗصٝـ ــاى غٝابـ ــشعٞ، ٚإٔ ٖٓـ ــش ػـ ــاؾ يف أَـ ــٝام ايٓكـ طـ

ايحٓــــاٍٚ يًُظــــا٥ٌ ايؼــــشع١ٝ، ايــــزٟ ٖــــٛ عًــــِ قــــا٥ِ بزاجــــ٘ 

 ٚأؿٛي٘ 
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ٚذبــذس عــٔ اسبايــ١ ايٓفاقٝــ١ يف ٖــزا ايظــٝام، ٚقــاٍا َــٔ  

يف ايكــشإٓ أْــ٘ ٜــةطٔ ايهفــش   إبــذاعاد املٓــافل ايــ  رنــشد 

ٜٚظٗش اإلط٬ّ، ذِ ٜةـذأ ٜشَـٞ نًُـاد ٜفـخ نةـذ الحُـع       

ٚي٘ أيف طبشط ٚطبشط حبٝز ٫ ٜهٕٛ مث١ َظحُظو عًٝـ٘،  

ٚيـزا ٜعاَـٌ يف ايظــاٖش نُظـًِ  َلـٝفًاا ربٝــٌ عةـذاهلل بــٔ      

أبــٞ بــٔ طــًٍٛ نــإ سأغ املٓــافكني، ٜكــٍٛ يــ٦ٔ سشعٓــا إىل       

رٍ! نًُـ١ عظُٝـ١، يهــٔ ٫   املذٜٓـ١ يٝخـششٔ ا٭عـض َٓٗــا ا٭   

َظحُظو يف اسبهِ ايكلا٥ٞ عًٝـ٘ فٝٗـا، ٚيـٛ دعـٞ ٚطـ٦ٌ      

يكاٍا ايشطٍٛ ا٭عض ٚأعذا٩ٙ ا٭ريٕٛ، ٚاهلل جعاىل قـاٍ عـِٓٗا   

)ٚيحعشفِٓٗ يف سبٔ ايكٍٛ(، ٚسبٔ ايكـٍٛ ٖـزا قـشا٥ٔ يًةـاطٔ     

إرا جهــاذشد عًــ٢ ايؼــخف  ٚبــني بــإٔ اسبايــ١ ايٓفاقٝــ١ ٖــزٙ   

ــ٘    أعــِ َــٔ فهــش٠ ايٓفــام، فع   ــ٢ ايــزٟ ٜعــٝؽ يف صبحُــع ي ح

طكٛطــ٘ اشباؿــ١ ٜةــذٟ أفهــاسٙ بؼــ٤ٞ َــٔ ايحٛسٜــ١ ٚجــشى        

 ايٛكٛح 

يهـٔ د  عةذايظـ٬ّ ايٛاٜـٌ سأ٣ بـإٔ ايٓكـاؾ ايفهـشٟ ٫       

ٜـــح إٔ ٜكــاسث بأيفــاظ ػــشع١ٝ نــايشد٠ ٚايٓفــام، ٭ٕ ٖــزا   
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ٜظـكخ أٖـِ ػـش  يٓكـاؾ ظـش، ٚ ٖـٛ عـذّ ادعـا٤ طـشف أْـ٘           

عًـ٢ ٖـزٙ    ميرـٌ  طـشاً  ٜذافع عٔ أظهاّ اهلل، أٚ إٔ  ـُ٘ 

ا٭ظهـاّ  ٚأبـذ٣ د  َظـاعذ احملٝـا ذبفظـ٘ عًـ٢ آٍ ايؼـٝخ،        

ٚأْ٘ نإ ميهٔ  ا إٔ جٓحكذ املظاٖش الحُع١ٝ اي  د ًـخ  

يف َفٗــّٛ ايرتبــف فٗــٛ أدعــ٢ يكةٛيــ٘، يهٓٗــا ادبٗــخ إىل       

اطحخذاّ َـطًعاد َرٌ ايرتاس املأفٕٛ ٚا٫ظحكإ كذ ٖـزا  

َٓـ٘، ٖٚـزا َـا شعـٌ َـٔ       ايرتاس دٕٚ ايحــشٜح بوـري ايــعٝح   

ــٔ      ــاغ َـ ــع ايٓـ ــشٟ يف ٚاقـ ــا ػبـ ــذ َـ ــا جشٜـ ــٛس أْٗـ ــعت جــ ايــ

أْٗا بايوخ يف ايكٍٛ بإٔ املـشأ٠ يـذٜٓا    مماسطاد  اط١٦  َعحربًا

جكلــٞ ايعــذ٠ ٚفــا٤ يًششــٌ ذــِ جظــخش َــٔ ايششــٌ بأْــ٘ ٜحــضٚط    

، ٚإٔ ٖــــزٙ املكابًــــ١ يف َةاػــــش٠ صٚشحــــ٘ بعــــذ دفــــٔبــــأ ش٣ 

 املؼٗذٜٔ غري َٓطك١ٝ 

ــا٤  ــت د    ٚيف أذٓـــ ــاٍ، نحـــ ــٍٛ املكـــ ــاؾ ظـــ ــحعاٍ ايٓكـــ اػـــ

عةذايًطٝف ايعٜٛٔا ؿعٝف١ ايشٜـاإ ذبـزف املكـاٍ، فعًـل أ      

ــا َــــٝة١، ٚأ  عةـــذاهلل ايلـــٛؼبٞ بـــإٔ    َظـــفش املٛطـــ٢ بأْٗـ

ايـعٝف١  لعخ يشأٟ ازبُٗٛس، ٖٚـزا كـعف إ٫ إرا نـإ    



2

–2102 
104 

ٖٓــاى َــا ٖــٛ أقــ٣ٛ َٓٗــا  ٚقــاٍ د  عةذايظــ٬ّ ايٛاٜــٌ بأْــ٘        

ــ١   ؼبظــٔ إبعــاد املفــاِٖٝ اي  ــ١ َــٔ صبــاٍ جـــٓٝف ايهحاب عكذٜ

 ٚايفهـش، ٚإٔ ايطشٜـل عبـٛ ذبُــٌ ا٫ ـح٬ف طٜٛـٌ، َــ٪٬ًَ     

  ٚجعصت أ  ايعاَش َـٔ ٖـزا، ٚقـاٍا    فؼ٦ًٝا إٔ ْحعٛد عًٝ٘ ػ٦ًٝا

ايذع٠ٛ إلبعاد املفاِٖٝ ايعكذ١ٜ ٚايؼشع١ٝ يف صباٍ ايٓكاؾ يف 

املظا٥ٌ ايع١ًُٝ ايؼشع١ٝ قذ ٜــذم يف ظـذٚد ايكلـاٜا ايـذْٝا     

أَا يف َرٌ ظاٍ َكاٍ آٍ ايؼـٝخ   ،املحعًك١ باإلششا٤اداحملل١ 

 فوشٜت !

ٚ  ٜظحوشث د  عةذايشمحٔ ا ذيل َا نحةح٘ آٍ ايؼـٝخ،  

َؼريًا إىل أْٗا ؿـاظة١ طـةل يف اإلحبـاس عهـع ايحٝـاس، ٚيف      

أَٛس ٫ ٜٓةوٞ ايحٗإٚ فٝٗا، َرـٌ ٖـزٙ املكـا٫د املـرري٠ يًصـذٍ      

َـاد١َ يؼش  اهلل قذ ٚاي  ٜعحربٖا نرري َٔ أفشاد الحُع 

 جهٕٛ َٔ أطةاث دفع بع  ايؼةاث يًحطشف 

ٚبعــذ جــذاٍٚ اْحؼــاس ٖاػــحام َكــاٍ ظـــ١ آٍ ايؼــٝخ عًــ٢  

أيــف  007( يف ايرتْــذ، بــأنرش َــٔ 0جــٜٛرت ٚٚؿــٛي٘ يًــشقِ )

ٚإػــاس٠ أ   ايــذ املؼــشيف بــإٔ غــايةٝحِٗ َٛشٗــٕٛ ٫ٚ  ،جوشٜــذ٠
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ــإٔ ر    ــا، ب ــل د  َظــاعذ احملٝ يــو ٜظــحٛعةٕٛ َــا ٜهحةــٕٛ، عً

ايٛؿف فٝـ٘ ظايـ١ َـٔ ايٓششظـ١ٝ، إر ٜٓةوـٞ اظـرتاّ نـٌ رٟ        

فهش، ٚأْٓا إرا آَٓـا بطشٜـل اسبشٜـ١ ٚايذميكشاطٝـ١، فٝٓةوـٞ      

ــا٤    ــشٜٔ، َٚــــٔ أنــــرب ا٭ طــ إٔ جحظــــع ؿــــذٚسْا ٯسا٤ اٯ ــ

َـادس٠ ايٓاغ سأِٜٗ  يٝلٝف د  عةـذ ايظـ٬ّ ايٛاٜـٌا ايحعـةري     

، ٚإٕ عٔ ايشأٟ ظل َاداّ أْ٘ ٫ ؼبشإ ع٢ً اسجهاث ايعٓف

ــٛد      ــحِ ؿـ ــذ يهـ ــٌ أظـ ــٝحطًع نـ ــ١ فظـ ــزٙ ايكُٝـ ــذ ٖـ   جظـ

َعاسكٝ٘، َٚٔ ايٛاكح إٔ ايحعـةري ٜهحظـت ػـشع١ٝ ايٛشـٛد     

 َٔ ضبح٣ٛ املك٫ٛد، ٚيٝع َٔ َةذأ اسبل يف ايحعةري 

ٚنؼف د  ا ذيل عٔ إٔ ظٝرٝـاد َكـاٍ ظــ١ آٍ ايؼـٝخ     

اجلعخ ٭ؿعاث ايكشاس َٔ  ٬ٍ جٛاؿٌ ايعًُا٤ َع ا٭َشا٤ 

٬د جــٜٛرت ايــ  دبــاٚصد عؼــشاد اٯ٫ف َــٔ َٚــٔ  ــ٬ٍ محــ

أْٓـا أَـاّ    ايحوشٜذاد، ٚإٔ اإلششا٤اد طـححخز ظٛيـ٘  َٛكـعاً   

كوٛ  ػعة١ٝ جؼهٌ أغًة١ٝ إٕ ؿـح ايحعـةري  ٚعًـل د   ايـذ     

ايشدٜعإ بأْ٘ إرا مت اربـار إشـشا٤ قـاغ حبـل ايهاجةـ١، فاْـ٘       

قــــذ ٜهــــٕٛ يــــ٘ جــــأذري عًــــ٢ ٖــــاَؽ اسبشٜــــ١ ايـــــعف١ٝ يف 

  -نُا ٚؿف٘ –ٖاَؽ ضبذٚد املًُه١، ٖٚٛ 
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َٛكـــٛ  املكـــاٍ قـــاد اسبـــذٜز ملٛكـــٛ  ظشٜـــ١ ايحعـــةري،       

ــ٬ّ، ٚايكلــــاٜا راد ايـــــ١ً،      ــ١ اإلقـــــا٤ يف اإلعــ ٚمماسطــ

فحظا٤ٍ أ   ايذ ايٛابٌا ملارا ٫ ُٜعط٢ أٟ َعرتإ ع٢ً املكاٍ، 

َٛذٛم بعًُ٘ ايؼـشعٞ َظـاظ١ يف ازبشٜـذ٠ يحفٓٝـذ َـا شـا٤ يف       

ــٔ املفـــ   ــٝع َـ ــٝخ؟ أيـ ــاٍ آٍ ايؼـ ــا  َكـ ــاسغ إع٬َٓـ رتإ أ٫ ُُٜـ

 اإلقـا٤، ٚإٔ ٜعضص فهش٠ اسبٛاس ٚصبادي١ ايفهش بايفهش؟

ــش      ــا١ٜٚ أَـ ــ١ َحظـ ــع فشؿـ ــا٤ ازبُٝـ ــذيلا إعطـ ــاٍ د  ا ـ فكـ

مجٌٝ، يهٓ٘ ٫ ٜطةل يٮطف  ٚقاٍ أ  اسباسذٞا عبٔ ظذٜرٛ 

دبشب١ بـايحعةري ٚاسبشٜـاد غـري َــعٛب١ حبشٜـاد ظكٝكٝـ١ يف       

   ٚ ــ٢ اسبــذ ــٌ ْحةٓ ــ١، فٗ ــا٠ ايعاَ ــاد   اسبٝ ــٔ اسبشٜ د ايكـــ٣ٛ َ

ْٚعشإ الحُع ي٬كـطشاث ٚايحٓـاق  دٕٚ جفظـرياد َكٓعـ١     

ــذ     ــا٤ٍ د   ايـ ــا جظـ ــش٠  نُـ ــ١ يٮطـ ــ١ ا٫شحُاعٝـ ذبفـــظ ايةٓٝـ

ايشدٜعإا أٜٔ طبششاد اسبٛاس ايٛطٔ، ٚكـشٚس٠ جكةـٌ ايـشأٟ    

املخـــايف ٚضباٚسجـــ٘؟ فأٚكـــعخ د  ازبـــاصٟ ايؼـــةٝهٞ بـــإٔ  

ض جُٜٓٛــ١ طبحًفــ١ نــإ ؼبحــاط يحٓظــِٝ بــشاَ "اسبــٛاس ايــٛطين"

جؼــــرتى فٝٗــــا ا٭طٝــــاف ايفهشٜــــ١ املخحًفــــ١، ٫ٚ ُٜهحفــــ٢  

باسبٛاساد فكخ  ٚرّنش أ  ايٛابٌ بأْ٘ إرا اطحُشسْا ع٢ً ٖـزٙ  
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يًعــٛاس ٫ ٜهفــٞ!!   ٚاظــذًا اسبــاٍ )اإلقـــا٤( فــإ َشنــضاً   

ٚاعحكــذ إٔ ششٜــذ٠ ايشٜــاإ فٛجــخ عًــ٢ ْفظــٗا فشؿــ١ رٖةٝــ١  

َـٔ ظصـت املكـاٍ،     خبًل ظٛاس فهشٟ قذ ٜطـٍٛ ُٜٚرـشٟ بـذ٫ً   

 ٚطٝهٕٛ فعًٗا ط١ٓ ٜحةعٗا بك١ٝ إع٬َٓا 

ا٭طحار عةذاهلل ايلٛؼبٞ جٛؿـٌ بعـذ قـشا٠٤ َحأْٝـ١ ملكـاٍ      

آٍ ايؼــٝخ إىل بعــ  ايٓحــا٥ض، فعــاد يٝكــٍٛ بــإٔ عٓــٛإ املكــاٍ    

٧ٜٝٗٚ املحًكٞ يشد٠ فعٌ َكٛية١ ٚشاٖض٠ دباٙ ٖـزا   نإ َرريًا

ٕٓ املكذَــ١ ناْــخ اَحــذاداً  يًعٓــٛإ  ايٓــٛ  َــٔ ايطــشح، نُــا أ

مما ٜشطـخ سد٠ ايفعـٌ جًـو، ٚػبعـٌ املحًكـٞ َٗٝـًأ أنرـش  ـا،         

بأْـ٘ َـٔ    ٚخباؿ١ عٓذَا ٜشجةخ ريو باطـِ ايهاجةـ١  َلـٝفاً   

ٌ ايٛاكح إٔ ايهاجة١ جذسى اسبكٝك١ ٚاسبهِ ايؼشعٞ بـذيٝ 

ــا أسادد     ــشِٜ، ٚيهٓٗـ ــشإٓ ايهـ ــٔ ايكـ ــاد َـ ــٗادٖا بآٜـ اطحؼـ

 جٛؿــٌٝ سطــاي١ َعٝٓــ١، فكــذ أ ــزد قلــ١ٝ ضبظــ١َٛ طــًفاً       

ــذَا       ــا عٓ ــذْخ عًٝٗ ٚميهــٔ َٓاقؼــحٗا يف بلــع١ أطــطش ٚدْ

بايوخ يف شًذ ايزاد ٚايحعاٌَ َع املشأ٠ ايظعٛد١ٜ بــٛس٠ غـري   

ــا٤    ــٝع أ ـــــش٣ ظـــــٍٛ ايعًُـــ ؿـــــعٝع١، ٚايـــــذ ٍٛ يف َٛاكـــ

 ايٓـٛق ٚايرتاس  ٚأٚكح بأْ٘ يٝع غشٜةًا املحكذَني، ٚبع 
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جحـذس ايحوشٜذاد ظٍٛ املٛكٛ  جـٜٛرت ٭طـةاث َٓٗـا اطـحرُاس     

ريو ممٔ ٜشٜذٕٚ اإلطا٠٤ يًظعٛد١ٜ، أٚ يٓظا٥ٗا، أٚ يإلط٬ّ 

ع٢ً طشٜك١ )ٚػٗذ ػاٖذ َٔ أًٖٗا(، ٚاْحٗـ٢ إىل ايكـٍٛ بـإٔ    

ٗـا  ايزٟ أشاص املكاي١ إَا أْـ٘   ٜكشأٖـا، أٚ قـشأ َكحطفـاد َٓ    

ع٢ً إٔ ايهاجة١ َٓحظُـ١ َـع ازبشٜـذ٠ ٚجعـشف ظـذٚد       َعحُذَا

ٚكــٛابخ ايٓؼــش  أٚ أْــ٘ ٜــذسى ريــو ٚأساد ٖــٛ اٯ ــش متشٜــشٙ   

 ـــذف َعـــني، أٚ إٔ ذكافحـــ٘ ٫ جظـــاعذٙ عًـــ٢ فٗـــِ َلـــاَني 

 املٛكٛ  َٚٔ ذِ جذاعٝاج٘ 

ٚاْحٗض ا٭طحار  ايـذ ايٛابـٌ ٖـزٙ ايفشؿـ١ يٝؼـري إىل سدٚد      

 ٟ يف ششٜــذ٠ ايٝــّٛ ظــٍٛ طبططــاد   ايفعــٌ عًــ٢ َكــاٍ ايكفــاس

ــا َٛقــف      ــ١ ظٝٓٗ ــٝع ذبشٜشٖــا، ٚٚقــٛف ايذٚي ــشإ، ٚسد س٥ إٜ

اسبٝــاد! ٚ شبــف أ  َظــفش املٛطــ٢ َــٔ ٚشٗــ١ ْظــشٙ، َٛقــف    

املعاسكني ملكاي١ ظـ١ آٍ ايؼٝخ يف املٓحذ٣ ع٢ً ف٦حنيا ا٭ٚىل 

جٓظش إىل أْٗا ذبذذخ عٔ أَش غـري َٛشـٛد يف صبحُعٓـا ٚأْٗـا     

ــ٘ ايعً   ــخ مبــا ٜكٛي ــحِ إ٫    قاي ــضٍ ٫ ٜ ــا٤، ٚإٔ ايحصــاٚصاد ٚايع ُ

بــــٛس٠ ْـــادس٠  ٚايرـــاْٞ جكـــٍٛ أْٗـــا دبـــاٚصد اسبـــذ ايؼـــشعٞ  

ٚ ايفـــخ ايـــٓف املٓـــضٍ  ٚاشب٬ؿـــ١ أْٓـــا يف صبحُـــع ٫ ٜكةـــٌ  
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  ٚ ِ  بايشأٟ املعـانع يًحٝـاس،   ففشؿـحٓا يف ايحوـٝري دا٥ُـاً    َـٔ َذـ

 ْادس٠ ٚضبذٚد٠ ظح٢ يف أٚطا  ايٓخت 

ــٌ أملــ    ــذ ايظــ٬ّ ايٛاٜ ــ١ ْظــش   يهــٔ د  عة ح إىل ٚشــٛد ٚشٗ

طبحًفــ١ ظــٍٛ َٛكــٛ  املكــاٍ، َفادٖــا إٔ َــا شــش٣ َــٔ ٖةــ١    

جٜٛرتٜـــ١ ؽبفـــٞ ٚسا٤ٙ ؿـــشا  جٝـــاساد إطـــ١َٝ٬ عًـــ٢ ايظـــًط١  

بـإٔ ريـو   ايذ١ٜٝٓ يف ايةًذ  ٖٚٛ َا أنذ د  ا ذيل َظحذسناّ 

ــٌ قــذ       ــاساد أ ــش٣ يف ايـــشا ، ب ٫ ٜعــين عــذّ َؼــاسن١ جٝ

ٛ   "ٜظحوشث ايةع  َٔ ٚشـٛد   بـني جٝـاس    "ا  ايحعـايف ْـٛ  َـٔ أْـ

إطـــ٬َٞ طـــًفٞ ٚبعـــ  اإل ـــ٠ٛ ايًٝـــربايٝني يف ظايـــ١ ا٭ ـــخ  

ظـ١ ٚيف ظا٫د طابك١  نُـا  ـايف د  َظـاعذ احملٝـا جًـو      

ــّٛ عًــ٢        ــشدٚد املحؼــٓص١ جك ــخ اي ــاٍا سمبــا ناْ ايفهــش٠، ٚق

مما شش٣ ٖٛ  َٛقف َظةل َٔ ايهاجة١، ٚبايحايٞ فإ نرريًا

جٜٛرتٜـا، ٚإمنـا ٖـٛ    جـف١ٝ ظظاباد، ٜٚةـذٚ إٔ ايولـت يـٝع    

غلت صبحُعٞ، فهرري ممـٔ ٫ ٜظـحخذَٕٛ جـٜٛرت ضبحكـٓني     

ــٔ اشبطــأ إٔ جهــٕٛ ٖــزٙ        ــ٘ َ ــٞ ٖــٛ أْ ــ١، ٚسأٜ ــ٢ ايهاجة عً

ملعشفــ١ َــذ٣ جكةــٌ ازبُٗــٛس يًــشأٟ    املكــا٫د املظــحفض٠ َعٝــاساً 

اٯ ش، ٭ْٗا َكا٫د ؿاد١َ َٚظحفض٠ يًُصحُـع، َٚرـٌ َكـاٍ    
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ــٛ ج    ــاد يُٓـ ــٕٛ أدا٠ إفظـ ــٔ إٔ ٜهـ ــ١ ميهـ ــٛاس  ظــ ــٛس اسبـ طـ

 الحُعٞ 

ٚظٍٛ َٛقـف ايهاجةـ١ د  ْـٛس٠ ايظـعذ َـٔ َكـاٍ ايهاجةـ١        

ظـــ١ آٍ ايؼــٝخ ٚجؼــهٝهٗا يف أْٗــا جهــٕٛ قــذ نحةحــ٘،   

رنش أ  َظفش املٛط٢ بأْ٘ جؼهٝو يف غـري ضبًـ٘، ٚسأد د    

ازباصٟ ايؼةٝهٞ بإٔ ايظعذ جحخز َٛقفًا ظذًٜا َحطشفـًا َـٔ   

ــعٛد١ٜ     ــشأ٠ ايظــ ــٛد املــ ــا٤اد ٚشٗــ ــٔ عطــ ــرري َــ ــ١ نــ ايطاضبــ

يًُؼاسن١ وذ١ٜ يف ج١ُٝٓ ب٬دٖا، ٚجـت شاّ غلةٗا عًـ٢  

َٔ ٫ ٜعصةٗـا َـٔ أٚي٦ـو ايٓظـا٤ بأيفـاظ قٜٛـ١ ٚشاسظـ١، ٚقـذ         

ٚافكٗــا د  عةــذايشمحٔ ا ــذيل يف ريــو  ٚرنــش د  ايٛاٜــٌ بــإٔ 

جؼهٝو د  ايظعذ بايكذساد ايهحابٝـ١ سبــ١ آٍ ايؼـٝخ ٖـٛ     

شأ٠ املـــ"جهحٝـــو قـــذِٜ، فعـــني نحـــت قاطـــِ أَـــني نحابـــ٘   

يـاو ايربٜطـاْٝني   ٚيهٔ ،٘جًك٢ ايحؼهٝو ْفظ "ازبذٜذ٠

 ٚيٝع املواسب١ 
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ــاع٬د ٚأسا٤ َُٗــ١ ظــٍٛ       ــ١ جفصــري ايكــذٜح جف  ًّفــخ ظادذ

جــذاعٝاجٗا، ٚأطــةابٗا فاطحؼــٗذد ا٭طــحار٠ فاطُــ١ ايؼــشٜف  

ــٛا     ــ١ يًهاجـــت أَربجـــٛ أٜهـ ٫ ٜفعـــٌ اإلْظـــإ ايؼـــش   "مبكٛيـ

، "بهُاٍ ٚمحاغ َرًُا ٜفعً٘ عٓذَا ٜـذس عٔ قٓاع١ دٜٓٝـ١ 

ٚقاٍ ايًٛا٤ د  طعذ ايؼٗشاْٞ إٔ املكـٛد َٔ ٖزٙ ايـحفصرياد  

يــٝع ايكطٝــف ٫ٚ أٖــٌ ايكطٝــف، بــٌ أَــٔ املًُهــ١ ايعشبٝــ١    

ايظعٛد١ٜ، يٝلشبٛا ايعـت اسبظـاغ يف بٓـا٤ ٖـزا الحُـع،     

ــٓوُع ايــةع  يف َظــحٓكع ايطا٥فٝــ١ ايةوٝلــ١  ٚاعحــ     رب د  ٚيٝ

فٗذ ايعشابٞ اسباسذٞ إٔ َا ظذس يف ايكذٜح بايكطٝف ششمي١ 

بؼع١ ٜشفلٗا ايذٜٔ ٚا٭ ٬م ٚايعكٌ ايظٟٛ  نُـا رنـش أ    

ــري٠ يف     ــ١ ا٭ ـ ــٛ  إىل اسبادذـ ــذ ايششـ ــ٘ عٓـ ــاسذٞ بأْـ ــذ اسبـ  ايـ

ظظٝٓٝاد ا٭ظظا٤، ٖٚزٙ اسبادذ١ ظبذ إٔ املحطـشفني ٜعًُـٕٛ   
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شث ػٝع١ ايظـعٛد١ٜ  ع٢ً عذد َٔ املظاساد املحٛاص١ٜ، َٓٗاا ك

يف إذــاس٠ ايفحٓــ١/ ٚايحــأذري عًــ٢ ايــذا ٌ ايظــعٛدٟ   أَــ٬ً أٜلــًا

ٕٓ ٖزٙ ا٭عُاٍ اشبطـري٠ ذبحـاط إىل إعـ٬ّ ٜهافعٗـا      َعحربًا أ

ٕٓ ظادذـ١    بحخــ١ٝ ٚاظرتاف١ٝ  أَا د   ايذ ايشدٜعإ، فـشأ٣ أ

 ايكذٜح ٜشاد َٓٗا جفصري الحُع ايظعٛدٟ َٔ ايذا ٌ 

ايٛاٌٜ إىل ايكٍٛ بإٔ ٖٓـاى َـٔ ٜشٜـذ    ٚادب٘ د  عةذايظ٬ّ 

يٓــا إٔ منلــٞ عًــ٢ طشٜــل ايعــشام، ٚطــٛسٜا زبٗــ١ ا٫ظــرتاث    

املـزٖيب، َــع ٬َظظــ١ إٔ ايعٛاَــٌ ايذا ًٝــ١ يــذٜٓا متٓــع ريــو  
، ٚأكــاف بــإٔ اسبــاٍ يف ظادذــ١ )ايــذاي٠ٛ( شــش٣  _حبُــذ اهلل_

ــا     ــ٘ جهرٝـــف إع٬َـــٞ جـــ٬ٙ شٗـــٛد صبحُعٝـــ١، طـــشعإ َـ فٝـ

اي١ َٔ أشـٌ جعضٜـض فهـش٠ املٛاطٓـ١      جةخشد، ٚ  جظحرُش اسب

إٔ ايحهرٝف  يهٔ د  ايشدٜعإ  ايف٘ يف ػعٛسٙ ٖزا، َعحربًا

ــاَح    اإلع٬َـــٞ َٗـــِ ٚكـــشٚسٟ، شبًـــل ايـــٛعٞ بأُٖٝـــ١ ايحظـ

ــ١       ــ١ سمسٝ ــشاَض عًُٝ ــ٘ ب ــزٟ ْؼــأ دٕٚ إٔ جعُــٌ ي املــزٖيب، اي

جعُل َٔ ٚشٛدٙ  ٚأنذ أ  َظفش املٛط٢ يف ٖـزا ايظـٝام بـإٔ    

ــا٤ اإلع٬ ــا بٛشٗــــ١ ْظــــشى  َظــــاظ١ ايفلــ َــــٞ إٕ   متٮٖــ
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ٚجٛشٗو، فظُٝٮٖا غريى بأشٓذجـ٘ اشباؿـ١  نُـا يفـخ د      

ــعاٜا    ــ١ ٚؿـــف كـ ــإ ٚصاس٠ ايذا ًٝـ ٕٓ بٝـ ــا إىل أ ــاعذ احملٝـ َظـ

 ا٫ْفصاس بايؼٗذا٤ ٖٚزا جطٛس ْٛعٞ 

ٚعًـل د  ظظـني اسبهُــٞ عًـ٢ َكطـع طــشد َٓـذٚث قٓــا٠      

اإل ةاسٜــ١ بــايكٍٛا ٖــٌ ٫ظظــحِ َــٔ ٜـــٝح يف َكطــع طــشد        

َٓذٚث اإل ةاسٜـ١ وًُـ١ )اإلسٖـاث ايظـعٛدٟ( ٚنـإٔ ايكا٥ـٌ       

ــش٠ إٔ     ــف فهـ ــٌ ايكطٝـ ــٌ أٖـ ــٝة١ إٔ ؼبُـ ــعٛدٟ! َــ ــري طـ غـ

ايظــعٛد١ٜ ذبــاسبِٗ، ٚأْٗــِ يٝظــٛا َــٛاطٓني! َعحــربًا إٔ ايــزٟ  

ٜكٍٛ َرـٌ ٖـزا ايهـ٬ّ قـذ ٜهـٕٛ َحعُـذًا، يٓؼـش ايفهـش٠         

يف َرــٌ ٖــزٙ املٛاقــف ايــ  ٜوٝــت فٝٗــا    بــني ايٓــاغ  ـٛؿــاً 

َـ     فهش ا عرٕٛ عُـٔ  ةطـٝ  ٔيعكـٌ ٚاسبهُـ١ ٚاملٓطـل، ٚأْٗـِ 

ــ١      ــًا مبٛاشٗــ١ ريــو، َٚعشف ــٌ َطاية ؼبحلــٓ٘  ٚٚافكــ٘ د  ايٛاٜ

 أطةاب٘، ٚطشم َٛاشٗح٘ 

ــاس د  عةــذايشمحٔ ا ــذيل فهــش٠    ْفظــ٘ ظــٍٛ املٛكــٛ   أذ

ٚشٛد ؿشا  فهشٟ نـةري بـني َعحـذيٞ ايؼـٝع١ َٚحطـشفِٝٗ      

ُـ  ٞ، بـإٔ  يف ايكطٝف ْفظٗا  يٝظحذسى عًٝ٘ د  ظظني اسبه



2

–2102 
114 

ايحطشف َٛشٛد عٓذ ايؼٝع١ ٚعٓذ ايظـ١ٓ ٚا٫عحـذاٍ نـزيو     

ــايف        ــذَاط ذك ٚجظــا٤ٍ أ  َظــفش املٛطــ٢ عــٔ ٚشــٛد َؼــشٚ  اْ

ٚاكح َع َذٕ َرٌ ايكطٝف؟ فأٚكـح د  ا ـذيل أْـ٘ ٫ ٜٛشـذ     

ػ٤ٞ دباٙ فهش٠ ا٫ْذَاط ٚن٬ ايطـشفني ٜشفلـْٛٗا، إمنـا    

ــش٠   ــٛد٠ ٖـــٞ فهـ ــش٠ املٛشـ ــاٜؽ"ايفهـ    ٚبـــني د  ظظـــني"ايحعـ

ــني       ــ١ يف ايحعــاٜؽ ب ــذٜٓا منــارط َكةٛي ــ٘ نــإ ي اسبهُــٞ بأْ

ايظــ١ٓ ٚايؼــٝع١ )ايعــشام، ايهٜٛــخ، ايةعــشٜٔ(، يهٓٓــا اٯٕ 

ْـــش٣ ايطا٥فٝـــ١ ٖـــٞ ا٭بـــشص، ْٚـــش٣ ايحٓـــاظش ٚايحٓـــافش بـــني        

ايطا٥فحني  ٖٚٓا طًت د  عةذاهلل اسبُٛد إٔ ٜرتنـض اسبـذٜز   

يف َٛكـــٛ  ايـــحفصري ظـــٍٛ جعشٜـــف ايطا٥فٝـــ١، ٚايحعــــشٜ       

ــا، ٚجعشٜــــف الحُــــع املظــــًِ اسبــــذٜز، ٚجؼــــشٜعاد      عً ٝٗــ

 يًُعشكني ع٢ً ايطا٥ف١ٝ 

ا٭طحار  ايذ ايٛابٌ ايحكخ اسبذٜز ٖٓا، يٝكـٍٛ بـإٔ ٖـزٙ    

ا٭ظذاس ػبـت إٔ دبعًٓـا ْعـاك َهـأَ اشبًـٌ يف أْفظـٓا،       

َٔ ضباٚي١ سَٞ ايح١ُٗ ٖٓا أٚ ٖٓـاى  عبـٔ يـذٜٓا طا٥فٝـ١      بذ٫ً

ٚجشا ًٝا َٔ قةٌ ايذٚيـ١  ٚايٝـّٛ جعـذد     بوٝل١ ٚشذد جظا٬ًٖ
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(، ٚٚطٓـاً  يحــةح )أَٓـاً   ، أٚ فهشٜـاً عكا٥ـذٜاً  نْٛٗا ا ح٬فًا

ــ١        ــ٢ سأطــِٗ ايذٚي ــا، ٚعً ــع ضباسبحٗ ــ٢ ازبُٝ ٚ ــزا ٚشــت عً

 َظحوشبًا عذّ اجعاظٓا مما ػبشٟ ظٛيٓا 

َٚكرتظــاد   ٚمتٓــ٢ د  ا ــذيل إٔ ٜطــشح ازبُٝــع أفهــاساً    

ٚجعضٜــض ايحعــاٜؽ بــني طٛا٥ــف  إػبابٝــ١، ملهافعــ١ ايطا٥فٝــ١، 

ــٞ اسبــاسذٞ إىل أْــ٘ ٫       ــاد الحُــع  ٚرٖــت د  فٗــذ ايعشاب ٚف٦

ٕٓ ضباسبــــ١      ــ١ إ٫ بحصشميٗــــا، ٚأ ــةٌٝ إىل َٛاشٗــــ١ ايطا٥فٝــ طــ

ايطا٥فٝـــ١ جةـــذأ َـــٔ جٓكٝـــ١ اشبطـــاث ايـــٛعظٞ ٚايـــذعٟٛ َـــٔ  

ــ٢ َحطــشيف ايظــ١ٓ       ــا ػبــت ايعُــٌ عً ــ١، نُ ػــٛا٥ت ايطا٥فٝ

١ ٭ٕ أَـٔ ايـٛطٔ  ـخ    بٓفع قذس ايعُـٌ عًـ٢ َحطـشيف ايؼـٝع    

أمحــش  ٚاعحــرب د  ايشدٜعــإ بــإٔ أٍٚ طشٜكــ١ يحصــشِٜ ايطا٥فٝــ١  

ٖٞ َٓع َـطًعاد َرٌ سافلٞ ْٚاؿيب، ذِ إػباد َششعٝـ١  

طــعٛد١ٜ ػــٝع١ٝ َعــرتف بٗــا عًــ٢ املظــح٣ٛ ايشمســٞ ٫ جــشجةخ   

ــ٘، ٚعُــٌ طبــــاد طــ١ٜٛٓ يًُشاشــع،      ــ١ ايفكٝ مبفٗــّٛ ٫ٜٚ

ا د  ظظني اسبهُٞ َٚٓعِٗ َٔ أ ز ا٭ساغ َٔ ايٓاغ  أَ

فــذعا ٭ٕ ٜحٛقــف اشبطةــا٤ عــٔ جهفــري اٯ ــش عًــ٢ َٓــابش        

ازبُع١، ظانًٝا أْ٘ ظلش  طة١ ٭طحار شاَعٞ بايكشث َـٔ  
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طهٔ ازباَع١، ٜٚظٔ إٔ نٌ َٔ ظلشٖا  شط ٖٚٛ َـٛقٔ  

 بهفش ايؼٝع١، ٚعذاٚجِٗ يًظ١ٓ 

إٕ  ٚاقرتح د   ايذ ايشدٜعإ يذَض ايؼـٝع١، إٔ ْعـرتف أ٫ًٚ  

ٝٝض كذِٖ أّ ٫، ذِ بعذ ريو ٜٓطًـل اسبـٛاس،   نإ ٖٓاى مت

بٛشٛد متٝٝض كذِٖ يف أشٗض٠ ايذٚي١، ٚعًـ٢ َظـح٣ٛ    َعحكذًا

ايٛظــا٥ف ٚاملٓاؿــت، ٚبعــ  املهحظــةاد  ٚبــني د  اسبــاسذٞ    

بــإٔ املٛاطٓــ١ ظــل َؼــشٚ ، ٚٚاشــت ٫ جٓــاصٍ عــٔ ايٛفــا٤ بــ٘،    

ٜٚؼرتى يف ريو نـٌ ػـشٜو يف ٖـزٙ ازبوشافٝـا ايـ  امسٗـا       

ــا بـــإٔ ايحطـــشف )ايظـــعٛد١ٜ ــاعذ احملٝـ ــا سأ٣ د  َظـ  يف (  نُـ

أظذاس ايُٝٔ ٚايعشام ٚطٛسٜا ٚيةٓإ ج٪شص٘ ايحطـشف يـذٜٓا،   

٫ٚ ميهـــٔ فــــٌ املــــ٪ذش اشبـــاسشٞ ٚخباؿــــ١ إٜـــشإ عًــــ٢     

ايؼـــٝع١، ٚإٔ ايحـــأشٝض ايطـــا٥فٞ يـــٝع يـــ٘ طـــشف، بـــٌ نـــٌ 

ا٭طشاف َؼاسن١ فٝـ٘، ٚأسشعـخ ا٭طـحار٠ فاطُـ١ ايؼـشٜف      

عٓـ٘ إىل َـا طـةل ايٓكـاؾ ظٛيـ٘،       نٌ ٖزا ايحطشف َٚـا ْـحض  

 ٖٚٛ ْكذ اشبطاث ايذعٟٛ ٚاإلسػادٟ ٚدبذٜذٙ ٚجٓكٝح٘ 

ا٭طحار بذس ايعاَش أنذ ع٢ً إٔ ايكطٝف فٝٗـا َـٔ ايةٓٝـ١    

، اٚايعٓا١ٜ أنرش َٔ شٓٛث املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ٚمشا 
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ٚإٔ ايؼعٛس باملظ١ًَٝٛ ٚظاي١ ا٫ْفــاٍ ايؼـعٛسٟ جٛشـذ عٓـذ     

 ُا جٛشذ عٓذ امل٪دزبني اإلط٬َٝني نرري َٔ ايؼٝع١ ن

١ ػبت ٝعا٥ؼ١ ظصاصٟ سأد أْ٘ يرتطٝخ املٛاط١ٓ اسبكٝك د 

إٔ ٜهـــٕٛ يف نـــٌ َذٜٓـــ١ َـــضٜض َـــٔ ايطٛا٥ـــف، مياسطـــٕٛ  

 ظٝاجِٗ، ٫ٚ ميظٕٛ ظشٜاد اٯ شٜٔ املؼشٚع١ 

ــذ َـــٔ       ــ١ ٚاسبـ ــاسذٞ جشػـــٝذ ايطا٥فٝـ ــذ اسبـ ــرتح د  فٗـ ٚاقـ

ا٤ عًـ٢ ايطا٥فٝـ١ أٚ   أْ٘ َٔ املظحعٌٝ ايكل أكشاسٖا، َعرتفًا

 ٫َّاشحراذٗــــا، ٚأْــــ٘ يــــٝع املطًــــٛث إيوــــا٤ ايطا٥فــــ١، ٚإمنــــا أ

جظحعذٟ غريٖا َٔ ايطٛا٥ف، ٚإٔ ٜةـل ايظـ١ٓ طـ١ٓ، ٚايؼـٝع١     

      ٌْ ــذ ايطــشف اٯ ــش، ٚنــ ػــٝع١، ٚؼبــرتّ نــٌ طــشف َعحك

طـــًٝك٢ سبـــ٘ مبـــا عٓـــذٙ  ٚجـــذا ٌ أ  ؼبٝـــ٢ ا٭َـــري بـــايكٍٛ إٔ  

املُهــٔ ٖــٛ إداس٠ ايطا٥فٝــ١، ٚجكــٓني  طابٗــا عــرب جٓظُٝــاد   

عًــ٢ أَٓــ٘  ٚجؼــشٜعاد ذبُــٞ ايــٛطٔ، ٫ٚ دبعــٌ َٓٗــا  طــشاً 

 شاسٙ ٚاطحك

ٚفظــش أ  َظــفش املٛطــ٢ فهــش٠ ايــذَض َــٔ ٚشٗــ١ ْظــشٙ،   

ٚأْٗا ٫ جعين جوـٝري املعحكـذ، ٚإمنـا إػبـاد سٚابـخ أ ـش٣ ذبـٌ        

َهإ ا٫ ح٬ف املزٖيب، ٚدبعً٘ يف رٌٜ قا١ُ٥ ا٫ٖحُاَاد  
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يٝلٝف د  ايعشابٞا ايطا٥ف١ٝ َؼشٚ  نةري ٚطٌٜٛ قـا٥ِ عًـ٢   

حٓفاس ناَـٌ  جشاس َذٜذ ٤ًَٞ بايؼعٓا٤، ٖٚـٛ ؼبحـاط إىل اطـ   

)ذكــايف ٚفهــشٟ ٚجشبــٟٛ ٚإع٬َـــٞ(، ٚجهــٕٛ ايةذاٜــ١ َـــٔ      

  ِ ــ٤٬ ايعًُــا٤ أْفظــٗ ٭ٕ نًُــحِٗ ٖــٞ املظــُٛع١ فُٝــا     ،عك

ٜحعًل با٫ ح٬ف، يف ايفهش، أٚ يف َظا٥ٌ املزاٖت  ٚطـخش  

د   ايذ ايشدٜعإ َٔ فهش٠ ايـذَض، بـايكٍٛ بأْٓـا   ْظـحطع     

٬ث، ظحـــ٢ دَـــض رٟٚ ا٫ظحٝاشـــاد اشباؿـــ١ َـــع طـــا٥ش ايطـــ 

فهٝف بذَض ايؼٝع١ َع ايظ١ٓ ٚنٌ َِٓٗ ٜكٍٛ َا ٜكٍٛ عٔ 

 ؿاظة٘ 

ٚاطحٓحض أ  ؼب٢ٝ ا٭َريا بإٔ ايطا٥ف١ٝ ٫ جٓحٗٞ بكشاساد أٚ 

جوٝرياد طفٝف١ يف املٓاٖض، ٚإمنا ذبحاط ملؼشٚ  ذكايف كخِ، 

ٚإٔ ايك١ُٝ ا٭ٚىل اي  ػبت ايعٌُ عًٝٗا ٖٞ اإلع٤٬ َٔ ػإٔ 

املحٓٛ  ايركايف ٚايذٜين، فٝحعٍٛ  املؼرتى ايٛطين ع٢ً ظظاث

 ايحٓٛ  إىل عاٌَ ذشا٤، ٫ إىل عاٌَ فشق١ 

ــٞ     ــش١ٜ سأ٣ د  عًــ ــ١ ٚايعٓـــ ــٞ يًطا٥فٝــ ــٛس ْفظــ ــٔ َٓظــ َــ

اسبهُــٞ أْــ٘ ٫ ميهــٔ ايحوًــت عًٝٗــا بــايحعًِٝ ٚظــذٙ، أٚ       

ايحٛعٝــ١، أٚ ظحــ٢ ايعــٝؽ شٓةــًا زبٓــت، بــٌ ٫ بــذ َــٔ قــٛاْني   
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   ُ ــع أػــها ا ايع ــ١ ٚاكــع١ )ذبــذد مجٝ ــ١  ٚأْظُ ــ١ ٚايًفظٝ ًٝ

ٚاملهحٛبـــــ١   إ،(، ٚجطةـــــل ايعكٛبـــــاد عًـــــ٢ ازبُٝـــــع  ٚإٔ  

ايذساطــاد ايٓفظــ١ٝ ٚشــذد إٔ ايحـــٓٝف ٚايعٓـــش١ٜ أػــٝا٤      

َحصزس٠ يف ايٓفٛغ قذ ربحفٞ فرت٠، يهٓٗا جظٗش عٓـذ جـٛفش   

ــإْٛ      ــا إ٫ ايكـ ــزيو ٫ ٜعازبٗـ ــا، ٚيـ ــض يظٗٛسٖـ ــٝام احملفـ ايظـ

  ٚ طـًِ ناْـخ   ٚأكافا ظح٢ يف عٗذ ايشطٍٛ ؿـ٢ً اهلل عًٝـ٘ 

ٚيهـٔ ايشطـٍٛ    ،جظٗش ايعٓـش١ٜ ٚايكة١ًٝ يف طـٝاقاد َعٝٓـ١  

ــا حبــضّ ػــذٜذ، ٖــزا ٚعبــٔ ْحعــذس عــٔ       نــإ ٜحعاَــٌ َعٗ

أفلـــٌ شٝـــٌ، أَـــا اٯٕ فـــايكٛاْني ػبـــت إٔ جهـــٕٛ بايوـــ١       

ايـــــشا١َ ٫ٚ جظــــاَح َــــع أٟ ػــــخف  ٚجظــــا٤ٍ د   ايــــذ      

ايشدٜعإا أٜٔ املؼه١ً يف ؿٝاغ١ قإْٛ ٜعهف ع٢ً إعذادٙ 

 ٝع١؟ط١ٓ ٚػ

ٕٓ أٌٖ ايكطٝف  اؿـ١   ا٭طحار عةذاهلل آٍ ظاَذ عرب عٔ أ

عًـ٢ ايـشغِ َـٔ     ،ٜٛاشٕٗٛ ؿعٛب١ يف ا٫ْـٗاس دا ٌ الحُع

إٔ ػــةابِٗ أمنــٛرط ٚقــذ٠ٚ يف ايعُــٌ ٚاإلظبــاص، ٚيف ايحٛاكــع   

ٚايعُــــٌ ا٫شحُــــاعٞ ٚايفٓــــٕٛ ٚاملةــــادساد، ٚعــــضا د  عًــــٞ      

 ٔ ايظــ١ٓ  اسبهُــٞ املؼــه١ً اسبكٝكٝــ١ ٖٓــا إىل املحطــشفني َــ

ٚايؼٝع١، ايزٜٔ ؼبشكٕٛ ايعا١َ شبذ١َ أٖذافِٗ، فُحطشفـٛ  
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ايظ١ٓ  طش ع٢ً ايؼٝع١ ٚايظ١ٓ، َٚحطشفٛ ايؼٝع١  طش ع٢ً 

ايظ١ٓ ٚايؼٝع١  ٚقاٍ بإٔ ايٛكع بني ايؼٝع١ ٚايظـ١ٓ قةـٌ ذـٛس٠    

ُـ نـإ  اشبُٝين نإ عادٜـًا ٚايحعـاٜؽ    بظـ٬ّ، ٚيهـٔ    ًاقا٥

اْةني، ذِ اْفش  جطشف ايرٛس٠ عضص َها١ْ املحطشفني َٔ ازب

 عكذ ايحطشف ٚاْحؼش يف نٌ َهإ 

ا٭طحار بذس ايعاَش رنش َـش٠ أ ـش٣ إٔ ايكلـ١ٝ يـٝع  ـا      

د ــٌ يف ايطا٥فٝــ١ ٫ٚ يف املٛقــف ايعكــذٟ َــٔ ايؼــٝع١، ٚإمنــا  

ٜــذيٛشٞ ايــزٟ ٜٛظــف ٖــزا ا٭َــش يف ايكلــ١ٝ يف ايحظــٝٝع ا٭

ــا  ٚعكــٛ ِ،      املؼــشٚعاد يًُٓظُــاد ايــ  جٛشــ٘ أْظــاس ا٭جة

ي٬ً عًــ٢ ريــو بأْٓــا ٫ ظبــذ ػــابًا ٜكــّٛ بٓفظــ٘ مبرــٌ ٖــزٙ   َــذ

ٚإمنا إرا د ٌ كُٔ َٓظ١َٛ طٝاط١ٝ  ٜٚـش٣ بأْـ٘ ٫    ،ا٭فعاٍ

ٜٛشذ أٟ اسجةا  بني ايحهفري ٚايكحـٌ، ٚإٔ  طـاث ايـحهفري    

ــ١     ــ٧ ا٭سكــ١ٝ يٮفهــاس املحطشف ــذ ٜٗٝ ــٝع طــةةًا    ،ق ــ٘ ي يهٓ

إٔ ا٭َــش ملرــٌ ٖــزٙ ا٭فعـاٍ  َلــٝفًا بــ  –يف ايوايــت  –َةاػـشًا  

ٕ إٜشإ ٚنٌ ايك٣ٛ اي  إَحٛقع شذًا بعذ عاؿف١ اسبضّ، إر 

ص٘ ملرـٌ ٖـزٙ ا٭فعـاٍ، َٚـٔ ٜكـشأ      ٓحجشٜذ إذاس٠ ايفٛك٢ طٛف ج

يًكاعذٟ أبٞ بهش ْاشٞ ٜعشف َع٢ٓ  "إداس٠ ايحٛظؽ"نحاث 

ٜـشإ املُظـه١ خبٝـٛطِٗ    إإٔ جحٛش٘ ايكاعذ٠، أٚ داعـؽ، أٚ  
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ٜـــــشإ يف قـــــربٟ إلذـــــاس٠ ايفحٓـــــ١ ايطا٥فٝـــــ١، ٚقـــــذ فصـــــشد إ 

ايظــاَشا٥ٝني ٖٚــٞ كــشا٥ح َكذطــ١ إلذــاس٠ ايٓعــشاد ايطا٥فٝــ١    

 بايعشام، ٖٚزا بؼٗاد٠ ػٝع١ ايعشام 

نُــا أكــاف أ  ايعــاَش بــإٔ ايحٛشــ٘ ػبــت إٔ ٜهــٕٛ اٯٕ  

 زٙ املخططاد اي  جحخز َٔ ٖ٪٤٫ ايؼةاث َطاٜا يحعكٝكٗا 

أٚ  ٚاقعًا، ٚإقٓا  ايٛعٞ ا٫شحُاعٞ بأْٗا يٝظـخ أفعـا٫ً فشدٜـ١   

 ْضعاد راج١ٝ، بٌ أَش ٫ ٜٓفـٌ عٔ َا ٜشاد بٓا 

ٚرٖــت أ   ايــذ اسبــاسذٞ إىل إٔ مماسطــ١ ايؼــعا٥ش ملخحًــف 

ايفشم دٕٚ اإل ٬ٍ حبل اٯ شٜٔ أٚ ا٫ْحكاق َٔ َكذطـاجِٗ  

٫ جعحـــرب َؼـــه١ً إرا نٓٓـــا ْعحـــرب ايـــٛطٔ قـــذغ ا٭قـــذاغ،  

اط١ٝ ٚايعةز بأَٓ٘ أٚ اطحكشاسٙ  خ ْاس  َطايةًا بايح١ُٝٓ ايظٝ

ــٌ يف اسبهــِ        ــ٢ املكاب ــاد عً ــشف ايؼــعت َــٔ نــٌ ايف٦ يٝحع

املًهٞ َٔ آيٝاد يف ا٭ْظ١ُ ا٫ ش٣، ٖٓاى َٔ ٜحُٗٓا بـحِٗ  

شـشا٤ كـعف أشٗـض٠     عـذّ ْؼـش ايـٛعٞ ٚأظٝاْـاً     باط١ً َظحو٬ً

ايشقاب١ ٚاحملاطة١ ايعا١َ، ٚسأ٣ إٔ يٓا أدٚاسًا نةري٠ ٚنـرري٠  

    ٚ ــإ  ــٝؽ بأَ ــا يًع ــاّ بٗ ــا ايكٝ ــ١ ٚطــ٬ّ،  َٚحٓٛعــ١ عًٝٓ نشاَ

يهٓٗا ذبحاط َٓا زبشعـ١ نـةري٠ َـٔ ازبـشأ٠ ٚايحٛاكـع أَـاّ       

 َـاو ٚطٓٓا 
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ٚرنش أ  بذس ايعاَش إٔ ايهـش٠ يف َشَـ٢ ايؼـٝع١، فـٓعٔ     

 ًا)أٟ ايظ١ٓ( ْرتكـ٢ عـٔ نـٌ ايــعاب١ ٖٚـِ ٜظـةٕٛ مجٗـٛس       

َٔ ايـعاب١، فأٟ ايفشٜكني َٔ املفـرتإ إٔ ٜٛشـ٘ يـ٘ ايًـّٛ،     

 ايعذا٠ٚ؟ ٖٚٛ املظ٪ٍٚ عٔ جشى َا ؼبذس

ٚأبـإ د  عةــذ ايظــ٬ّ ايٛاٜــٌ بــإٔ َـا ٜؼــوٌ بايــ٘ ٖــٛ َــذ٣   

ــ١     ــاٚص ظايـ ــفحني، يف دبـ ــ٢ ايلـ ــٝخٞ عًـ ــاث املؼـ ــذس٠ اشبطـ قـ

ايظصاٍ املزٖيب ٚاطحؼعاس  طٛس٠ ايطشٜـل ايـزٟ ْظـري إيٝـ٘      

فايؼــشاس٠ ؿـــشا  طٝاطـــٞ يهــٔ دٚس اشبطـــاث املؼـــٝخٞ يف   

ٜحضاٜــذ  َحُٓٝــًا إٔ ٜــزٖت بعــ  أعلــا٤   َــٛسألجٛشٝــ٘ َظــاس ا

١٦ٖٝ نةاس ايعًُا٤ يحعضٜـ١ ػـٗذا٤ ايكـذٜح بأْفظـِٗ  َ٪نـذ٠      

ريو د  عا٥ؼ١ ظصاصٟ بإٔ اشبطاث ٖٛ أظـذ ا٭طـةاث ايكٜٛـ١    

فُٝـا ٜظٗـش اٯٕ عًـ٢ ايظـاظ١  يهـٔ د  َظـاعذ احملٝـا ٖٓـا،         

سأ٣ إٔ ايحـــأذري يًصُـــٛ ، ٖٚـــٞ َـــٔ ٜكـــٛد ايٓخـــت مبـــا فـــِٝٗ  

ــا   ايعًُـــا٤، عًـــ٢ ط ــا ايٓـــاغ أْـ ــ١ املرـــٌ اإلْهًٝـــضٟا )أٜٗـ شٜكـ

قا٥ــذنِ فــذيْٛٞ عًــ٢ ايطشٜــل( إ٫ إٔ د  ايٛاٜــٌ سشــع يٝكــٍٛ  

ــا٤    ــإٔ  لــٛ  ايعًُ ــضصٙ ػــٛاٖذ نــرري٠     آلب ــاٖري ٜع سا٤ ازبُ

فُــش٠ اعــرتف ايؼــٝخ ايكشكــاٟٚ خبلــٛع٘ يف فحــ٣ٛ ؿــذسد  

ــا أَــاّ      ــش َــٔ إٔ ذبـــ٢  يهٓٓ ــذْا أنر عٓــ٘، ٚاسبــا٫د عٓ
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ذ يف١٦ ايعًُا٤ إٔ جكحٓع َٔ دا ًٗا أ٫ًٚ   ٫باظحُاٍ  طري شذًا

إٔ جـذسى   بعةر١ٝ اسبشد املـزٖيب َٓـز قـشٕٚ بـ٬ طا٥ـٌ، ٚذاْٝـاً      

ٕٓ عًٝٗــا إٔ جكــٍٛ يٓفظــٗا       قـــٛسٖا ٚعصضٖــا ٚاْكٝادٖــا، ٚأ

صبحُعاجٓا أَاّ أ طاس أِٖ بهرري َٔ انحظاث ظب١َٝٛ، أٚ 

 جعضٜض َها١ْ أٚ جٓافع ع٢ً َٛقع يذ٣ ازبُاٖري 

هلل اسبُــٛد َــٔ ٖــزا املٛكــٛ ، َٚٛكــٛ  ٚ ًــف د  عةــذ ا

َكاٍ ظــ١ آٍ ايؼـٝخ إىل ايكـٍٛ بأْـ٘ َـا بـني دعـ٠ٛ نـررئٜ         

ــع     ــاٜؽ َـ ــاَح ٚايحعـ ــٝخ، ٚايحظـ ــ١ آٍ ايؼـ يًكــــاق َـــٔ ظــ

ايؼٝع١ عبٔ صبحُع   ٜٓح٘ بعذ َٔ ذبذٜذ قٓاعاج٘ ٚجعشٜفٗـا   

َـــٔ بعلـــٓا! إٕ  )عبــٔ( ٫ ْعـــشف )نًٓـــا( َـــارا ْشٜـــذ متاَـــاً 

ٗـا أٖـٌ ظـٌ ٚعكـذ، ٚإٕ قاسبٓـا ا٭غًةٝـ١       ظهُٓا ا٭قًٝـ١ فٮْ 

فٗٞ دميٛقشاط١ٝ غشبٝـ١ َكٝحـ١ ٚذبهـِٝ يًؼـعت ٫ ًٜٝـل بٓـا        

عٓـذ   إٕ جهاػفٓا ففٝٓـا بـش ٚفـاشش، َـع جٓـاٚث ا٭دٚاس طةعـاً      

ــٝع بايلــشٚس٠       ــا ضبظــ١َٛ، ٚي ــ١ نــٌ َٓ نًُٝٗــا، َٚششعٝ

 بٝاْٗا  أٌٖ ايظ١ٓ عٓذْا   ٜحفكٛا ع٢ً ايظ١ٓ، ٚافرتقٛا فشقـاً 

إظذاٖا ا٭ ش٣، ْٚٓظش يف ايحٛافل َع ـ جهاد  ـ أٚ ػح٢ جًعٔ  

 غري أٌٖ ايظ١ٓ 
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ــا        ــني أجةـ ــا بـ ــشث َـ ــٛاس، ْٚكـ ــا  يًعـ ــذعٛ ايعـ ــتا ْـ ٚنحـ

ٝٓــا عــٔ ٝايــذٜاْاد يف نــٌ ا٭سإ، ٚعباكــش يف ْٜٝٛــٛسى ٚف 

بةين شًـذجٓا عٓـذَا    أ ٬قٝاد ٚأدبٝاد اسبٛاس، ْٚلٝل رسعًا

عـٔ ايـذٜٔ،    صْذق١ َٚشٚقـاً  ٫ ٜشٚم يٓا، ذِ ًْكُ٘ ٜكٛيٕٛ ق٫ًٛ

أٚ ٖٛ َشٚم عٔ اسبلاس٠ ٚاملذ١ْٝ ٚايعــش١ْ  ؽباؿـِ بعلـٓا    

ٜفصش يف اشبـ١َٛ بعلـٓا ٚؼبحهـش املعشفـ١      ، ٚأظٝاًْابعلًا

ــذ      ــ١ عٓـ ــايفهش ٚايركافـ ــخ نـ ــذْا يٝظـ ــ١ عٓـ ــش ٚايركافـ ايفهـ

ــٓا،      ــٌ ٚطكٛطـ ــ١، بـ ــ١ ٚايركافٝـ ــذٚدْا ايفهشٜـ ــا ظـ ــا، يٓـ غريْـ

   ٔ أْٗـا أمسـ٢ ظـذٚد، َٚـا      َٚفشداجٓا، ٚػـشٚطٓا، يهٓٓـا ْظـ

عٓذ غريْا ٖشط َٚشط  ٫ أدسٟ نٝف ميهٔ ايحكشٜـت بٝٓٓـا،   

ظح٢ إٔ َٔ بني َـٔ ٜكـشأ اٯٕ  طـابٞ ٖـزا َـٔ دبـاٚص ايـٓف        

املكــش٤ٚ ٜةعــز عــٔ ػــ٤ٞ َــا بــني ايظــطٛس ٜٓظــةين إيٝــ٘، ٫ٚ    

أْـ٘ ؿـادم يف ظٓـ٘ بـٞ       أٚ إكـُاساً  ٜظحٓهف إٔ ٜكظِ يفظـاً 

شنــت ايفهــشٟ راجــ٘، ايظــٝام ٜأطــش فهشْــا أنرــش َــٔ امل 

ٚاية١٦ٝ ايركافٝـ١ جةحًعٓـا أنرـش ممـا جفعـٌ ايركافـ١ راجٗـا  عبـٔ         

أٜٔ َٛقعٓـا؟ ظحـ٢ إٔ َـٔ بـني َـٔ       ٖٓا، يهٓٓا ٫ ْذسٟ متاًَا

َـا را أسٜـذ إٔ    ٫ ٜضاٍ ٜكـشأ ٖـزا ايـٓف َـٔ ٜظـأٍ َظـحٓهشاً      
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أقٍٛ بايلةخ؟ ٭ْ٘ إمنا ٜشٜذ إٔ أعـرب عٓـ٘ ٖـٛ أٚ أْـين طـ٤ٞ      

 ايحعةري 

ع٢ً َـا رنـشٙ د  اسبُـٛد، قـاٍ أ   ايـذ اسبـاسذٞ        ٚجعًٝكًا

بأْـــ٘ عبـــٔ بالُـــٌ ْحــــشف بـــٛعٞ ايكـــشٕ ايرـــأَ عؼـــش أٚ  

ــ٢      ايحاطــع عؼــش يف أظظــٔ جكــذٜش، ٚايعــا  املحكــذّ ٜــةين عً

جشانِ ٜٚظحفٝذ َـٔ َهحظـةاد ٚعٝـ٘ باسباكـش فُٝـا عبـٔ       

يف طةاد ْظحويب ظحـ٢ أْفظـٓا  َلـٝفًا ا ايـٛطٔ ايـزٟ ْحُحـع       

ــٌ ٚأس   ــٛ أمجــ ــ٘ ٖــ ــ٘    بــ ــٌ َكَٛاجــ ــإ بهــ ــش ا٭ٚطــ ــع ٚأفخــ فــ

َٚكذطاج٘، ٖٚزٙ ْعِ نةري٠ ٫ ْشعاٖا بـٛعٞ ايكـشٕ ايٛاظـذ    

ٚايعؼشٜٔ، ْٚحصاٌٖ َظحصذاد املعشف١ يف عًـِ ايـٓفع ٚعًـِ    

ا٫شحُا  ٚنٌ ايعًـّٛ نـإٔ   ْحعـشإ يًـٛعٞ بايربامجاجٝـ١      

ــ٢     ــاس ظح ٚاقحـــاد املعشفــ١، ٚنــإٔ اهلل طــًُٝٗٓا ػــعة٘ املخح

اطت، ٚنزيو َٓع عٓا طٓٓ٘ ف٬ ؼبٌ بٓـا  ْفٝل يف ايٛقخ املٓ

 إ٫ َا ْشٜذ 

َٚل٢ أ  اسباسذٞ ٜكٍٛا يهٌ ايعـا  أٖـذاف ٚأطُـا  يف    

ٚطٓٓا اسبةٝت، ٚاعحكادْا بطٛبا١ٜٚ اسبًفـا٤ ٚا٭ؿـذقا٤ يـٝع    

إ٫ غةا٤ نُا جكٍٛ ايعًـّٛ ٚذٛابـخ ٚقٛاعـذ املعشفـ١، جحُظٗـش      
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ٌ إرا ٖزٙ ا٭طُا  بأقٌ ػهٌ يف اسبظذ أٚ ايوـري٠ عًـ٢ ا٭قـ   

نٓٓــا عبــٔ طٛبــاٜٚني بــزٚاجٓا  أطــ١ً٦ نــرب٣ ٚإشابــاد ؿــعة١  

جًضّ  زا ايٛعٞ املأٍَٛ يٓحٓاٍٚ جظا٫٩جو بـاسبٛاس ٚايٓكـاؾ،   

ظحــ٢ ٜــ٪ذش ريــو يف نٝــف ْظــحصٝت  ــزٙ ايحعــذٜاد ايٛطٓٝــ١ 

ايذا٥ُــ١ ٚيف أٟ ادبــاٙ جهُــٔ ا٫طـــحذا١َ؟ ٖٚــٌ ٖٓــاى َـــٔ      

ميهــٔ َضاٜــذاد عًــ٢ ايٛطٓٝــ١ بــني ف٦ــاد دٕٚ أ ــش٣؟ ٖٚــٌ   

يًــــٛعٞ املٓؼــــٛد ايظٗــــٛس أّ إٔ قــــذسْا إٔ جحٓاصعٓــــا ا٭ٖــــٛا٤  

ــذ إٔ       ــذٙ بع ــٛطٔ ْٚفك ــ٢ َـــاو اي ــٛ عً ــ٢ جعً ٚايعٓـــش١ٜ ظح

جحــأصّ اسبًــٍٛ ٫ٚ ٜـــةح  ــا َفعــٍٛ ظــني جــزٖت ايظــهش٠        

ٚجأجٞ ايفهش٠؟ ايطا٥ف١ٝ ٚظذٖا جؼل ايعـا ٚجٓيب عٔ َـذ٣  

ــٌ      ــا ب ازبٗــٌ ايــزٟ ؽبــرتم ايـــفٛف  ٚايعٓـــش١ٜ   جكــف ٖٓ

جزٖت ٭ػهاٍ طبحًف١ َٓذط١ يف ذٓاٜـا ايظـًٛى ا٫شحُـاعٞ    

 ٚسبٔ ايكٍٛ 

ــٞ      ــٔ َآطـ ــشٟ َـ ــش٣ ٚػبـ ــا شـ ــإٔ َـ ــإ بـ ــا٤ٍ د  ايشدٜعـ ٚجفـ

ٚإسٖاؿاد ع٬َاد ب٫ٛد٠ فصش شذٜـذ ٚٚعـٞ شذٜـذ يف ٚطـٔ     

ــحكةٌ يف       ــٌ املظـ ــارا ؼبُـ ــذسٟ َـ ــع، ٫ٚ ْـ ــع ازبُٝـ ــذ ٜظـ شذٜـ
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ــا  ــرياً    ــذ بٓ ــ٘، فًعــٌ اهلل ٜشٜ ــا   طٝاج إٔ ٫ ْعًُــ٘، يهــٔ عًٝٓ

ْحــزنش إٔ اهلل عــادٍ ٫ٚ ٜكةــٌ ايظًــِ  ٚربــٛف د  ايٛاٜــٌ َــٔ  

غٝــاث اسبــع بايةؼــش، فا٭ظــذاس يف ٚشٗــ١ ْظــشٙ جكــاسث ٫     

بٛؿفٗا َآطٞ حبل بؼش، ٚإٔ ظـع اإلْظـإ بأ ٝـ٘ اإلْظـإ     

 ٖٛ أنرب طٛاسد ايعٓف ٚايذّ َٔ املخ١ًٝ 

صٜـــاد ايـــذسٜع أدىل بـــذيٛٙ ظـــٍٛ املٛكـــٛ ، ٫ٚظـــظ إٔ  د 

يني يف قا١ُ٥ ٚصاس٠ ايذا ًٝـ١ نًـِٗ أٚ شًّٗـِ    ايذٚاعؽ املؼُٛ

َٔ أبٓا٤ أطش ظبذ١ٜ عشٜك١ َٚشَٛقـ١ )غـري َُٗؼـ١(، ٚطايـت     

بــإٔ ْحظــا٤ٍ َــٔ َٓطًــل طٛطــٝٛيٛشٞ ٚيــٝع إقًُٝــٞ ٚبهــٌ  

دبــشدا ملــارا ظٗــشٚا َــٔ ظبــذ بايــزاد؟! ٚقــاٍ بــإٔ املةايوــ١ يف    

جفظـــري ٚجأٜٚـــٌ دعـــ٠ٛ املششـــع طـــاٖش ايؼـــُُٝٞ إىل جهـــٜٛٔ   

يـــٝع َـــٔ اإلْــــاف، ٖٚـــٞ دعـــ٠ٛ فاطـــذ٠   اسبؼـــذ ايؼـــعيب

ٚ طـري٠ ٚػبـت ايٛقـٛف كـذٖا ْعـِ، يهـٔ يـٛ إٔ اْفصــاسٜٔ        

ٚقعا يف بًذ٠ ظبذ١ٜ يشمبا أد٣ اْفعاٍ أًٖـٗا إىل سد فعـٌ أػـذ    

ــ١     ــٌ املٛاقـــف ا٫ْفعايٝـ ــشح بحأٜٚـ ــ٬ ْحُظـــو ْٚفـ ــزا، فـ ــٔ ٖـ َـ

 ايطةٝع١ٝ اٯٕ!
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ــ١   ٚأكــــافا عبــــٔ ْحعاَــــٌ اٯٕ يف جكٝــــِٝ اسبــــذس حبذٜٓــ

ايــــٛاث املطًـــل أٚ اشبطـــأ املطًـــل(، أٟ إَـــا إٔ  ٚاكـــع١   )

َؼاؽبٓا بشآ٤ نًـِٗ َـٔ َظـ٪ٚي١ٝ ايحــعٝذ ٖٚـِ املظـ٪ٚيٕٛ       

أٚ َٔ طشف آ ش ٜرب٩ِٖ نًِٗ ًٜٚكٞ ايًّٛ فكـخ عًـ٢    ،عٓ٘

ٔ ٚيذِٜٗ َــٓعذٕٚ  َٜؼاؽبٓا نًِٗ ! ٚاسبل إٔ يذٜٓا َـٓعذ

 ٚػبت إٔ ٜٛقف ٚؼباطت ٖ٪٤٫ ٖٚ٪٤٫ 

جؼــــعت إىل َٛكــــٛعاد ٖــــزا املٛكــــٛ  طــــاٍ نــــرريًا، ٚ

ــح٬ف ٫    ــت يف إٔ ا٫ ــــ ــا جـــــ ــ١ً يهٓٗــــ ــذد٠ راد ؿــــ َحعــــ

ٜٓةوــــــٞ إٔ ٜكــــــٛد إىل ايطا٥فٝــــــ١، ٚإٔ ايطا٥فٝــــــ١ ػبــــــت إٔ 

عًــــ٢ أظــــذ،   جٓــــحظِ يف ْظــــٝض ٚاظــــذ ٫ ٜؼــــهٌ  طــــشاً    

ــاف١ إىل      ــا  إكـ ــٍٛ إيٝٗـ ــٛ ايٛؿـ ــ١ ْششـ ــاٜؽ ْحٝصـ ــٕٛ ايحعـ ٚنـ

 ْكاؾ ظٍٛ اإلَا١َٝ، ١ٜ٫ٚٚ ايفكٝ٘ 
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ع٢ً ايشغِ َٔ إٔ ايكل١ٝ ايظابك١ ناْخ ع٢ً ؿ١ً ٚذٝك١ 

بٗــزا املٛكــٛ ، بــٌ إْــ٘ ٜعــذ اَحــذادًا  ــا، إ٫ أْــ٘ بعــذ ؿــذٚس  

جظــا٤ٍ أ   ،بٝــإ ٚصاس٠ ايذا ًٝــ١ ظــٍٛ ايــحفصري ٖٜٚٛــ١ املفصــش  

بذس ايعاَش ٌٖ َـٔ نـإ أبـٛٙ َظـصًْٛا ٜٓـحكِ يـ٘ بكحـٌ سشـاٍ         

إٔ ايحطـــشف راجـــٞ أَـــٔ؟ أّ مبــــًني يف ايكـــذٜح؟ ٖـــزا ٜـــذٍ  

جرتطخ فهشج٘ يف ايٓفع َٔ دٕٚ ظظاباد أٚ َ٪ذشاد  نُـا  

أكاف د  َظاعذ احملٝا بإٔ اإلظةا  يذ٣ بع  ٖ٪٤٫ ا٭بٓا٤ 

ػبعًـــِٗ َؼـــشٚعاد إسٖابٝـــ١، أٚ أْٗـــِ ميًهـــٕٛ ا٫طـــحعذاد  

 ي٬غبشا  يف ريو 

ــٔ     ــ١ٜٛٓ َــ ــٛا٥ِ ايظــ ــ٘ ايكــ ــ٢ بأْــ ــفش املٛطــ ــت أ  َظــ ٚطايــ

٥ُــ١  ــاسط ايكــٛا٥ِ املعًٓــ١ بهــٌ َــا اإلسٖــابٝني، ٚاشب٬ٜــا ايٓا

ــِٝ      ــ٘ َــٔ د٫٫د ا٫ْحُــا٤ يًٝــافعني دبعــٌ َــٔ إعــاد٠ جكٝ ذبًُ
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 عاَــًا ٥١َؼــشٚ  َهافعــ١ اإلسٖــاث ٚا٭َــٔ ايفهــشٟ بعــذ   

كشٚس٠ ًَع١، فٓحٝص١ ايظ١ٓ ا٭ ري٠ جهاد جحطابل َع ايظـ١ٓ  

ــا      ــٌ َ ــذايشمحٔ ا ــذيل إٔ ايٛكــع اٯٕ َر ا٭ٚىل  ْٚفــ٢ د  عة

، سغِ ايفـشم بـني ايظـشٚف احملفـض٠ يًحطـشف      نإ يف بذاٜاج٘

ٚاحملٝطــ١ بٓــا، َؼــريًا إىل إٔ َــٔ أٖــِ ٖــزٙ ايظــشٚفا جٓــاَٞ   

 ،ايطا٥ف١ٝ بؼهٌ نةري، ٚاسجفا  ْظة١ ايحصٓٝذ بني ايؼـةاث 

ــٛسٟ،    ــ١ بعـــذ جـــذ ٌ ظـــضث اهلل ٚإٜـــشإ يف ايؼـــإٔ ايظـ  اؿـ

إكــــاف١ إىل ا٫طــــحخذاّ ايٛاطــــع ٚاملــــ٪ذش يٛطــــا٥ٌ ايحٛاؿــــٌ 

يؼــةاث، ٚٚشــٛد ايحــذ ٌ ايوشبــٞ ايــذٚيٞ يف ا٫شحُــاعٞ بــني ا

ــرري٠     ــ١ َــ ــاد َضدٚشــ ــحخذاَ٘ يظٝاطــ ــٞ ٚاطــ ــإٔ اإلقًُٝــ ايؼــ

إٔ  ٚاسجهاب٘ أ طا٤ يف ظل صبُٛعاد َذ١ْٝ بش٦ٜـ١  َ٪نـذاً  

ٖــزٙ ا٭طــةاث يف صبًُــٗا ٖــٞ َــٔ أٖــِ ايعٛا٥ــل ايــ  جٛاشــ٘    

اطرتاجٝص١ٝ َهافع١ اإلسٖاث ٚايحطشف، َعرتفًا بإٔ بعلٗا 

  اسش١ عٔ اإلساد٠ 

ٚرٖـــت د  ايٛاٜـــٌ إىل إٔ ايعٓـــف اٯٕ أ طـــش بهـــرري، ٭ٕ 

ــًا،     ــا طا٥فٝــ ــحفصري عٓفــ ــحٗذف ايــ ــؽ( جظــ ــرتاجٝص١ٝ )داعــ اطــ

ٚايٛؿـــٍٛ  ـــزا ا ـــذف أطـــٌٗ بهـــرري َـــٔ ٚؿـــٍٛ ايكاعـــذ٠  

ــ١ يف طــشد غــري املظــًُني ٚجكــٜٛ  امل٪طظــ١      ٭ٖــذافٗا املحُرً
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ــا    ــا عبـــع بايوــــ١، بُٝٓـ ا٭َٓٝـــ١، َٛكـــعًاا ايكاعـــذ٠ شعًحٓـ

ـٓـ  ٕٓ َــا نـإ ٖــذفاً  داعـؽ شعًح يف  عةرٝــًا ا ْؼـعش بايشعــت، ٚأ

  5102ٜحعٍٛ إىل ٖذف ممهٔ ط١ٓ  5110ط١ٓ 

ٚبٝٓٔ د   ايذ ايشدٜعـإ أْـ٘، ٚملٛاشٗـ١ املخـاٚف املـزنٛس٠      

)يذ٣ د  ا ذيل( ٖٓاى ظٌ ٚاظـذ ػبـت ايرتنٝـض عًٝـ٘، ٖٚـٛ      

ايحعاّ ازبةٗـ١ ايذا ًٝـ١ يف صبحُعٓـا، ٚعـذّ إعطـا٤ ايفشؿـ١       

يف ػل عــا ايطاعـ١ أٚ ايحؼـهٝو     ـ  نإنا٥ٔ َٔ ظذ ـ  ٭

يف طًٛى ٚمماسطاد ايكٝاد٠، َعحكـذًا إٔ ريـو كـشٚسٟ شـذًا     

 ٓا ٥يرتطٝخ٘ عٓذ أبٓا -ع٢ً ا٭قٌ-

فأٚكح د  ا ذيل بإٔ ريو َطًت أطاطٞ فعـ٬ً، ٚأْٓـا يف   

ظاش١ يًُضٜـذ َـٔ ايرتبٝـ١ ايٛطٓٝـ١ إىل شاْـت ايرتبٝـ١ ايذٜٓٝـ١،        

ايحطـشف ٚذبــني ا٭بٓـا٤     ٚإىل شاْت جٛع١ٝ ا٭طش مب٪ػـشاد 

ــذعٛ يًحطــشف ٚايعٓــف، َةؼــشًا باربــار       ــ  ج ــذعٛاد اي َــٔ اي

ٝـ     طٛاد قشٜةًا ٚايحعــ١ٝٓٝ يف ٖـزا    ١يحفعٝـٌ ازبٛاْـت ايٛقا٥

 ايـذد 

ٚاقرتح د  ايشدٜعإ ع٢ً َٔ ٜعًُٕٛ يف ايحـذسٜع )طـٛا٤ يف   

َـٔ احملاكـش٠    ازباَعاد أٚ ايحعًِٝ ايعاّ( إٔ ؽبــٛا شـض٤اً 
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اقــرتح عًــ٢ َــٔ ٜهحةــٕٛ يف ايـــعف ذبــشٟ يًحٛعٝـ١، نُــا  

اسبكٝكــ١، ٚايةعـــذ عـــٔ نـــٌ َـــا ٜـــرري ايةولـــا٤ ٚاملؼـــاظٓاد  

ٚايحـٓٝف، ٚيف  طت اسبـشَني ايؼـشٜفني عًـ٢ اشبطةـا٤ إٔ     

ــاً   ــ١ٝ ْٗا٥ٝـ ــٛعاد ايظٝاطـ ــٔ املٛكـ ــذٚا عـ ــا  ٜةحعـ ــ  فٝٗـ ، أٚ ايـ

 ـــ٬ف، ٚإٔ ٜحٛقـــف ايـــذعا٤ عًـــ٢ املخـــايفني َُٗـــا ا حًفٓـــا  

 َعِٗ 

ٛط٢ إىل إٔ ٖٓاى ضبفـضاد أ ـش٣ )غـري    ٚيفخ أ  َظفش امل

فهش١ٜ( عبٛ ايظًٛى اإلسٖابٞ ٚجظـٜٛو٘ يف أرٖـإ ايؼـةاث،    

َرٌ أيعاث اية٬ٜظحٝؼٔ ايهرري٠ اي  دبعٌ َٔ قل١ٝ ايكحـٌ  

ٚايحفصري ٚايحذَري أطٌٗ َٔ ػشث املـا٤، ٚػبـت دساطـ١ َـذ٣     

جأذريٖــــا ا٭يعــــاث عًــــ٢ رٖٓٝــــ١ املٓلــــُني  ــــزٙ ازبُاعــــاد  

قخ ايـشأٖ، أٚ املحـٛسطني َـٔ ايٝـافعني ايـزٜٔ      املحطشف١ يف ايٛ

 مت ايكة  عًِٝٗ  ٭ْٗا َٔ املحورياد اسب١ٜٛٝ 

ــ٣ٛ يٮيعـــاث      د  ــأذري ا٭قـ ــٞ ْةـــ٘ إىل إٔ ايحـ ــٞ اسبهُـ عًـ

يهرتْٚٝــ١ ٖــٛ فهــشٟ، ٚػــشح ريــو بــايكٍٛ إٔ اإلسٖــابٞ    اإل

أ٫ًٚ ٜــ٪َٔ بفهــش٠ ٜٚعحكــذ بلــ٬ٍ َــٔ ؽبايفــ٘، ذــِ ٜةــذأ يف   

ٚإكفا٤ ايؼشع١ٝ عًٝ٘، ٜٚش٣ إٔ ظٝـا٠   إػباد ايحربٜشاد يعًُ٘
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َٔ ؽبايف٘ يٝع  ا ق١ُٝ، ذِ ٜحعٍٛ ا٫عحكاد إىل عُـٌ  نـٌ   

ٖزا يف ٚشٛد ْظاّ دعِ ْفظٞ فهشٟ ٚاشحُـاعٞ ٚيٛشظـ    

َٔ الُٛع١ اإلسٖاب١ٝ اي  ٜٓحُٞ إيٝٗا  ٚأيكـ٢ أ  عةـذاهلل آٍ   

ْــا أظلــإ ٤ظاَــذ باي٥٬ُــ١ عًٝٓــا، ٚقــاٍا عبــٔ َــٔ أٚد  أبٓا 

 ت ٚايحوشٜــت! فهــِ طــاع١ ظبًــع َعٗــِ؟ ٚنــِ َٜٛــاً  ايرتٖٝــ

ِٖ؟ ٚأٟ ٩مناسغ ا٭ْؼط١ َعٗـِ؟ ٖـٌ ْعـشف َـٔ ٖـِ أؿـذقا      

ــاعذْاِٖ يف     ــٌ طـ ــأيفٕٛ؟ ٖٚـ ــذٜل ٜـ ــًٕٛ؟ ٚأٟ ؿـ ــاّ ٜفلـ طعـ

ــرباً      ــذٕٚ ٖــِ ٫ عبــٔ؟ َعح ــا ٜشٜ إٔ  ايحخطــٝخ ملظــحكةًِٗ نُ

ؿـــٝا١ْ ا٭طـــش٠ ٚايعٓاٜـــ١ بـــذٚسٖا أٖـــِ َـــٔ نـــٌ َؼـــاسٜع        

 ٖزا املٛكٛ   ٚاطرتاجٝصٝاد ايذْٝا سبٌ

 ١يهــٔ د  َظــاعذ احملٝــا َٚــٔ س٩ٜــ١ إع٬َٝــ١ ٜــش٣ إٔ مثــ   

طفـاٍ إيٝـ٘،   َةايو١ يف جكشٜش إٔ بشاَض ايعٓف ٖٞ َٔ ٜكـٛد ا٭ 

إر جٛشــذ َــحورياد اشحُاعٝــ١ ْٚفظــ١ٝ نــرري٠ جــ٪دٟ إىل ريــو  

ــا ايظــشٚف أٚ        ــو ْهــٕٛ قــذ أغفًٓ ــٌ ري ــا ظــني ْفع ــاٍا إْٓ ٚق

 ٚ جعـشإ  ـا فــٓعخ     ايرتانُاد ٚاية١٦ٝ اي  عاػٗا ايفـشد أ

ؼبت ايظًٛى ايعذٚاْٞ، ٚيف املكابـٌ أظٗـشد بعـ      َٓ٘ سش٬ً

ايذساطاد إٔ َؼـاٖذ٠ َـٛاد ايعٓـف متـحف َـا يـذ٣ املـش٤ َـٔ         

يف طــٝام آ ــش، بــإٔ ايــزٜٔ  سغةــ١ يف مماسطــ١ ايعٓــف  َلــٝفًا
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ــزٖا طــٝعًُٕٛ      ططــٛا زبشميــ١ ايكــذٜح، ٚػــاسنٛا يف جٓفٝ

شف عًـ٢ اٯ ـش،   ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  ا مثشجٗا يف جأيٝت نـٌ طـ  

 ٚأٟ اطحصاب١ ظح٢ ٚيٛ ناْخ ٖاَؼ١ٝ جـت يف َـًعحِٗ 

نُا بني د  احملٝا بأْ٘ عٓذ ضباٚي١ ذبًٌ ضبح٣ٛ عذد َٔ 

ٔ ظظاباد َٛاقـع ايحٛاؿـٌ ا٫شحُـاعٞ     ـ   مت ايكـة  عًـِٝٗ    ملـ

انحؼف بـأِْٗ   ـ  مبا فٝٗا ظظابإ ٜةذٚ أْٗا يًزٟ فصش ْفظ٘

ــ٢     ــٝطش عًـ ــو ٜظـ ٕٓ ريـ ــؽ، ٚأ ــت داعـ ــٕٛ حبـ ــٔ   َحُٝـ ــذد َـ عـ

ٕٓ اظحكــاِْٗ دبــاٙ املًُهــ١ ايعشبٝــ١       جوشٜــذاد ظظــاباجِٗ، ٚأ

ايظــعٛد١ٜ ٚسَٛصٖــا ايظٝاطــ١ٝ ٚايعًُٝــ١ ٚا٫شحُاعٝــ١ بظــةت      

 جعاطفِٗ َع املٛقٛفني ظاٖش ٚباسص 

 ــا عًــ٢ ٖــاَؽ جفصــري     ْٚكًــخ أ  نــٛذش ا٭سبــؽ َكــا٫ً   

ــذ        ــ٘ ٫ ُٜٛي ــ٘ عــٔ اإلسٖــاث بأْ ــخ فٝ ايكــذٜح، ٚنــإ ممــا قاي

١ٜ أ٫ًٚ، إمنا ٜةذأ َٔ جعة١٦ ايٓفٛغ بايهشا١ٖٝ بـٛسج٘ ايذَٛ

ٚايٓةز  يحـٓع قاج٬ً عًٝو أ٫ًٚ إفظاد قًةـ٘، ٚفهـشٙ! ٚقحًـخ    

أٜلًاا إٔ ايوشٜت إٔ أغًت املطايةني بحصشِٜ ايطا٥فٝـ١ نحةـٛا   

بٝاْــاجِٗ بًوــ١ جفــٛح بايهشاٖٝــ١! ٜطــايةٕٛ باإلؿــ٬ح بــأدٚاد   

٠ٛ؟ ٚنٝـف  ايفظاد! ف٬ أدسٟ نٝف ْةين بٝحًا ع٢ً أسإ س ـ 

 عبُٞ متاطهٓا باملضٜذ َٔ ايحفهٝو 
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عًــ٢  ٚعًــ٢ ؿــعٝذ َحـــٌ يف َٛكــٛ  اإلسٖــاث، ٚجعًٝكــاً  

َؼاسن١ د  فٗذ ايعشابٞ اسباسذٞ يف ٚسػ١ عٌُ يف أبـٛ ظـيب   

بعٓــٛإ )ايكحــٌ باطـــِ اهلل( َٚطايةحــ٘ باػبـــاد جعشٜــف  ـــاق     

بـــايعشث يإلسٖـــاث، سأ٣ أ  َظـــفش املٛطـــ٢ إٔ أٟ اطـــحخذاّ     

ــاً  يًعكـــٛم ٖـــٞ  ٭دٚاد ٚايكحـــٌ ٚايكـــ٠ٛ ظحـــ٢ يـــٛ ناْـــخ طًةـ

ٗـذ َـٔ   إسٖاث  بُٝٓا أنذ د  َظاعذ احملٝا َا رٖت إيٝ٘ د  ف

إٔ أظــذ أطــةاث اغبــشا  ايؼــةاث يف ا٭ْؼــط١ اإلسٖابٝــ١ ٖــٛ    

ظةــا  ممــا جحعــشإ يــ٘ بًــذاِْٗ َٚظــحكةًِٗ َــٔ       عٛاَــٌ اإل"

  ا٭طـــحار  ايـــذ بـــٔ عةـــذايعضٜض "اَحٗاْـــاد دا ًٝـــ١ ٚ اسشٝـــ١

اسباسذٞ، قاٍ بأْ٘   ٜعرب أظذ مبرٌ َا عرب ب٘ د  ايعشابٞ َٔ 

  ٕٓ ــا   إٔ اإلػبــابٞ يف املٛكــٛ  أْــ٘ َــٔ داعــؽ، ٚأ ٖــزا ٜط٦ُٓٓ

عًــ٢ بًــذْا، ٚاملفاسقــاد بــني دعــ٣ٛ داعــؽ يف اشب٬فــ١ ٚقحــٌ   
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ــٛج٘ إىل     ــإ ؿـ ــذ ايشدٜعـ ــِ د   ايـ ــاشذ  ٚكـ ــًُني يف املظـ املظـ

عبحـاط إىل جعشٜـف يإلسٖـاث ٜٓطًـل      ؿٛد د  فٗـذ قـا٬ً٥ فعـ٬ً   

ــِ      ــزيو، ٭ٕ َعظـ ــاّ بـ ــاٍٚ ايكٝـ ــعٛد١ٜ، فًٓعـ ــا ايظـ ــٔ ب٦ٝحٓـ َـ

 كٛع١ٝ ايحعشٜفاد َ٪دزب١ ٚجعهع َٛاقف غري َٛ

ٕٓ ايعـــا  املحكـــذّ ٚاملحـــأ ش       د  صٜـــاد ايـــذسٜع رٖـــت إىل أ

ــ١   جظــحطع طــّو جعشٜــف ضبهــِ      ــ١ املعٓٝ ٚاملٓظُــاد ايذٚيٝ

بظــةت ايحعٝــضاد ايذٜٓٝــ١ ٚايعشقٝــ١ ٚبظــةت ؿــشا   ،يإلسٖـاث 

١ٓٝ عًـ٢     املـاو ايظاٖش٠ ٚايةاط١ٓ، ٖٚٛ َٔ ايحعشٜفـاد ايعــ

ــاد  ــضسٚ   -يٮطـــف–اسبٝـ ــذ املـ ــ٘ د  محٝـ ــا ادبـ إىل إٔ    بُٝٓـ

ــِ       ــام ا٭َ ــش٣ يف َٝر ــخ ٫ ج ــذٍٚ ايذا٥ُــ١ ايعلــ١ٜٛ إرا ناْ اي

 املحعذ٠ إ٫ َا ٜٓاطت َـاسبٗا، فًٔ جٗحِ بايٓظاّ ايعاملٞ 

ٚبذأ د  ايشدٜعإ مبعاٚي١ ؿٝاغ١ جعشٜـف يإلسٖـاث، فكـاٍ    

ميهٓٓــا ذبذٜــذ بعــ  ايظــُاد املٛكــٛع١ٝ يإلسٖــاث، َٓٗــا    

يـذسٜعا َـا املـاْع    بشٜـا٤، أٚ جـشٜٚعِٗ، فكـاٍ د  ا   مس١ا قحـٌ ا٭ 

َٔ احملاٚي١ نُا ظاٍٚ اٯ شٕٚ ! ٚمس١ا قحٌ ا٭بشٜا٤، بذا١ٜ 

َح١ٓٝ َٚٓطك١ٝ يٓعخ ايحعشٜف  أَا د  فٗـذ اسبظـني فـاعرتإ    
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ع٢ً إٔ ٚؿف بش٤ٟ ٖٛ مس١ ايهٌ ٜذعٝٗا َٔ ٚشٗـ١ ْظـشٙ،   

ــٌ اٯ ــشٜٔ دٕٚ        ــربا٠٤  ٚاقــرتح مســ١ قح ــذ ٜــذعٞ اي ٚالــشّ ق

عًـٞ اسبهُـٞ    د ا١ٝ٥  َظٛم قـاْْٛٞ ؿـادس َـٔ َٓظُـ١ قلـ     

يفظٞ، ْٚفظٞ، ٚشظـذٟ )جعـزٜت ٚقحـٌ(،    َٓٗا ٚكع مساد 

كــاف د  عةــذاهلل اسبُــٛدا ٚجــذَري املشافــل ٚاملُحًهــاد أٚ  أٚ

ــاد باػــاس٠ أ      ــٛٙ د  صٜ ــرب  ْٚ إفظــادٖا دٕٚ ظهــِ قلــا٥ٞ َعح

ٕٓ اإلسٖــاث يــٝع )قحــٌ( فكــخ، ٭ْــ٘    عةــذاهلل ايلــٛؼبٞ إىل أ

ا أكاف أ  املٛط٢ ن١ًُ ) َِٗ شذًا يف ايحعشٜف املٓحظش  نُ

ايحعشٜ (، اي  أفاد د  ايذسٜع بأْٗا أٍٚ َعـاٍٚ اإلسٖـاث،   

ــ١(     ــش إىل )يعٓـ ــا   ٜؼـ ــاث َـ ــف يإلسٖـ ــٌ أٟ جعشٜـ ــٔ ٜهحُـ ٚيـ

ايحعشٜ   نُـا أدسط د  املـضسٚ  ا٭ظـضاث ايذٜٓٝـ١ املحطشفـ١،      

ذبــخ َــا ميهــٔ إٔ ٜظــ٢ُ   ،ٚنــزيو ايظٝاطــ١ٝ اإلقـــا١ٝ٥ 

 يحعكٝل أٖذافٗا! سٖاث ٚاحملشك١ عًٝ٘ظاكٓاد اإل

يهــٔ أ  َظــفش املٛطــ٢ أملــح إىل إٔ املؼــه١ً يف ايحعشٜــف 

نٝــف  طـحكع عٓــذ جطةٝــل ايٓظشٜــ١ يف ايٛاقـع ايفعًــٞ، فُــر٬ً  

ــ١ قـــاَٛا       ــ٬ث يف ايراْٜٛـــ١ ايعاَـ ــ١ َـــٔ ايطـ ــف صبُٛعـ طٓــ
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بحهظري ممحًهـاد املذسطـ١؟ ٚنٝـف ْــف ايذاعٝـ١ ايـزٟ       

ــذ َــٔ ٚشــ       ــ١؟ إر ٫ ب ــ١ مجع ــ٢ ايؼــٝع١ نــٌ  طة ــذعٛ عً ٛد ٜ

َـطًعاد أ ش٣ ْظحطٝع َٔ  ٬ ـا متٝٝـض اإلسٖـاث، َـر٬     

)ايحخشٜت، أٚ دعا٠ ايفح١ٓ   ( ٜٚشجةخ اإلسٖاث فكخ بهٌ َـا  

 ٜؼاس ب٘ إىل ايلشس بايٓفع ايةؼش١ٜ َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ 

نُا نؼف د  صٜاد ايذسٜع بـإٔ ايؼـوٌ ايؼـاغٌ يًٛفـٛد     

ايفاؿٌ  اإلط١َٝ٬ يف املٓظُاد ايذٚي١ٝ نإ ٖٛ إػباد اسبذ

بني ازبٗاد ٚاإلسٖاث عٓذ بٓـا٤ ايحعشٜـف ! ٚافـرتإ أ  املٛطـ٢     

ملا رنش بإٔ نـٌ َفٗـّٛ أٚ جعشٜـف طـٝهٕٛ ٫ ضبايـ١       ٚفكًا

َ٪دزبا ٚؽبحف بة١٦ٝ َع١ٓٝ، يهٔ د  ايشدٜعإ   ٜش٣ بأطـًا  

يف ريو، إر طـٝحِ ايهؼـف عـٔ شاْـت ا٭دزبـ١ ٫ظكـًا  ٚسأ٣       

ايؼشع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٖٞ  ايًٛا٤ د  طعذ ايؼٗشاْٞ إٔ ايحعشٜفاد

ــذد       ــشّ ٚذبــ ــا دبــ ــاث ٭ْٗــ ــ١ اإلسٖــ ــا يف َٛاشٗــ ــٍٛ عًٝٗــ املعــ

ٕٓ ايحعشٜفــــاد ايظٝاطــــ١ٝ ٚا٫شحُاعٝــــ١      ايعكٛبــــاد، نُــــا أ

ا يف ذبذٜــذ املٛاقــف   ـّٛؿــ ،ٚايٓفظــ١ٝ ٚا٫قحـــاد١ٜ َُٗــ١ 

ٚا٭طــةاث ٚايٛقاٜــ١  َؼــريًا إىل ٦َــاد ايحعشٜفــاد يف أدبٝــاد      
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ٕ ايعٓف شض٤ َـٔ ايحـاسٜخ   دساط١ ٚ َهافع١ ايظاٖش٠، ٚإىل أ

ٌ    _اإلْظاْٞ  ، ٚإىل إٔ أظـذ أٖـِ   _نُـا يف قــ١ ٖابٝـٌ ٚقابٝـ

ضبفضاد اإلسٖاث ٚايزٟ أْحض داعؽ ٖٛ ربةخ ٚجعذٟ ايكـ٣ٛ  

ايعظ٢ُ ع٢ً َٓطكحٓا، ٚايعذٚإ ا٭َشٜهٞ عًـ٢ أفواْظـحإ   

ٚايعــشام، ٚقةًــ٘ اعحــذا٤ ا٫ذبــاد ايظــٛفٝ  عًــ٢ أفواْظــحإ،  

ٝـ   ١ ي٬طـحفضاص ٚا٫طـحو٬ٍ ٚا٫ ـرتام    َ٪نذًا بإٔ يـذٜٓا ايكابً

 يحذَري أْفظٓا قةٌ غريْا 

ــح      ــذٜٛيٛشٞ )إٕ ؿـ ــا اإلٜـ ــذٜٗا َأصقٗـ ــ١ يـ ــٌ ذكافـ ٚ٭ٕ نـ

ايحعةري( فكذ أػاس د  صٜاد ايذسٜع إىل إٔ ٖٓا جهُـٔ ؿـعٛب١   

ايٛؿــٍٛ إىل جعشٜــف نــْٛٞ َٛظــذ يٮػــٝا٤،  ـٛؿــًا ايــ  

   ٕٓ ــٗشاْٞ إىل أ ــاس د  ايؼــ ــا أػــ ــًا  نُــ ــًا ذكافٝــ ْٛٓــ ــٌ َه  ذبُــ

ــاً  ــ١ جعشٜفـ ــ١ َعشفـ ــ١   ازبشميـــ١ اإلسٖابٝـ ٫ بـــأغ بـــ٘ يف ا٫جفاقٝـ

ــاٍا املفهــشٕٚ ٚاحملشكــٕٛ      ــ١ ملهافعــ١ اإلسٖــاث، ٚق ايعشبٝ

ــٕٛ    ــابٕٝٛ  ٚاملخططــ ــٌ إسٖــ ــ١ ٚايعٓــــف ٚايكحــ ــ٢ ايهشاٖٝــ عًــ

ٚاملٓظُــٕٛ يًكحــٌ إسٖــابٕٝٛ  ٚايــذاعُٕٛ ٚاملُٛيــٕٛ ٚاملحظــرتٕٚ 

ــاً   زٜٔ ٖــِ سأغ إ٫ املٓفــزٜٔ ايــ  إسٖــابٕٝٛ  ٚعبــٔ ٫ ْــش٣ أظٝاْ
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شةٌ اإلسٖاث، ٚنٌ ٖزٙ ا٭عُاٍ َٚـا يف ظهُٗـا ػبـت إٔ    

دبـــــشّ ٚجعاقـــــت  ٚسأ٣ د  عةـــــذاهلل اسبُـــــٛد بـــــّإٔ ازبـــــشا٥ِ 

ٚا٫عحذا٤ ٚايعٓف بؼهٌ عاّ ٫ ميهٔ فٝـ٘ اجفـام ايطـشفني    

 املعحذٟ ٚاملعحذ٣ عًٝ٘ يف جفظري ايظًٛى ٚجعشٜف٘  فايرأس َر٬ً

املحلـشس، ٚعبـٛ   عٌُ ػشٜف عٓذ فاعً٘، يهٓ٘ ششميـ١ عٓـذ   

ريو  ٚجٛؿٌ إىل أْ٘ يحعشٜف اإلسٖاث ٫ بـذ َـٔ َعشفـ١ ٚشٗـ١     

 !أبذًا ْظش املحلشس، ٫ٚ ميهٔ جعشٜف٘ إط٬قًا

ا٭طــحار بــذس ايعــاَش شــا٤ يٝكــٍٛ بــإٔ ايةؼــش١ٜ اكــطشد        

يًعًّٛ ايعك١ًٝ ٚعًِ املٓطـل يلـةخ ظشنـ١ ايـحفهري ٚكـةخ      

ىل املـــطًعاد، ٚد٫٫د ا٭يفــاظ يًٛؿــٍٛ َــٔ ايحـــٛساد إ    

ايحــــذٜكاد ٚإقاَـــ١ ايـــرباٖني، َلـــٝفًا بـــإٔ عـــذّ ا٫ٖحُـــاّ 

ٜهـٕٛ يـ٘ َكــذ زبعـٌ ايٓـاغ يف       بايلةخ ٚايحعشٜف أظٝاًْا

عُاٜــ١ نُـــطًح اإلسٖــاث ايــزٟ ٖــٛ َـــطًح َظــٝع يف       

 أؿً٘ 

يهـــٔ ايًـــٛا٤ طـــعذ ايؼـــٗشاْٞ يف ٚشٗـــ١ ْظـــشٙ ٜعحكـــذ إٔ 

اسبشٚث غري املؼشٚع١ أعظـِ ٚأ طـش أْـٛا  اإلسٖـاث، ٚبٗـزا      
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ِ فإ أَشٜها أنرب دٚي١ إسٖاب١ٝ يف ايحاسٜخ  أَا إسٖـاث  ايفٗ

فــشاد ٚاملٓظُــاد فايكــإْٛ ايــٛطين يهــٌ دٚيــ١ ٖــٛ املعــٍٛ     ا٭

عًٝ٘ يف ذبذٜذ ٚدبشِٜ ٚعكـاث ا٭فعـاٍ ايـ  ٜعشفٗـا ايكـإْٛ      

ــ١      ــذٜز املٓظَٛــ ــٜٛش ٚذبــ ــت بحطــ ــ١  ٜٚطايــ ــاٍ إسٖابٝــ نأفعــ

 ايحؼشٜع١ٝ اي  دبشّ ايعٓف ٚنٌ َا ٜ٪دٟ إيٝ٘ 

ٔــ    محٝذ املضسٚ  فأٚكح أْٓا عبحـاط َشظًٝـاً  أَا د ف إٔ ْ

اإلسٖـاث، ذـِ ْـــٓف٘  ٚبعـذ ريــو ْحٛافـل عًــ٢ ؿـٝو١ َحٛاصْــ١      

دباٙ ايحعشٜف ايعـاّ يإلسٖـاث  ٚرٖـت ا٭طـحار  ايـذ اسبـاسذٞ       

إىل كـــشٚس٠ كـــةخ املــــطًح، ّٚأ٫ ٜـــزٖت إىل ظـــذ مشـــٛيٞ  

ــعفا٥ٗا      ــا ٚكــ ــا٬٥د بأطفا ــ ــاى عــ ــٕٛ ٖٓــ ــرتإ إٔ جهــ ٜفــ

ٝـــع أقشبـــا٥ِٗ ٚشرياْٗـــِ إسٖـــابٝني، عٓـــذٖا     َٚشكـــاٖا ٚمج

طٓـةح عبٔ اإلسٖابٝني  بُٝٓا ػذد د  َظاعذ احملٝا ع٢ً إٔ 

ايٛؿٍٛ إىل جعشٜف شاَع َاْع يإلسٖاث ٜحطًت اطحرُاس نٌ 

ازبٗـــٛد املعشفٝـــ١ احملًٝـــ١ ٚايذٚيٝـــ١ ايـــ  أْحصـــخ جعشٜفـــاد       

ٚيزا ٜهٕٛ جعشٜف اإلسٖـاث َـٔ     يإلسٖاث أٚ ظذدد َفَٗٛ٘

ــفش دٕٚ ــذاً  ايــ ــٌ شٗـ ــا قٝـ ــًا اطحــــعاث َـ ــٝف  َعشفٝـ ٫ ٜلـ
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  ٚأكــافا يف جكــذٜشٟ إٔ اإلسٖــاث أؿــةح أدا٠ ٚٚسقــ١   شذٜــذًا

طٝاطــ١ٝ جظــحخذَٗا نــٌ دٚيــ١ دبــاٙ دٚيــ١ أ ــش٣ ٚأؿــةعخ    

َـاسبٗا ٖٞ اي  جكٛد يٛؿف ٖـزا ايعُـٌ أٚ ٖـزٙ امل٪طظـ١     

أٚ ٖــزٙ ازبٗــ١ بأْٗــا إسٖابٝــ١  نُــا ْةٗــخ د  عا٥ؼــ١ ظصــاصٟ  

يـٝع فكـخ يف ايعكٝـذ٠، بـٌ      ٚفهشٜـاً  عكًٝـاً  بإٔ ٖٓاى إسٖابًا

 يف جٓؼ١٦ أشٝاٍ غري ٚاع١ٝ 

ــا طايــــت  ــاسذٞ بــــإٔ ايحعشٜــــف   د ٖٚٓــ فٗــــذ ايعشابــــٞ اسبــ

اإلششا٥ٞ ايزٟ ٜٓادٟ ب٘، ٖٛ يٓا عبٔ ايعشث يهٞ ٫ جظـحوٌ  

بع  ايظـًطاد ايعشبٝـ١ املــطًعاد املا٥عـ١ فُٝـا ٜهفـٌ  ـا        

 مماسطاجٗا ايكُع١ٝ 
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جعًٝكًا ع٢ً ظادذ١ طشد علٛ ١٦ٖٝ ا٭َش بـاملعشٚف ٚايٓٗـٞ   

عٔ املٓهش ملحظٛق١ بأظذ امل٫ٛد يف ظا٥ٌ اجفل ازبُٝـع عًـ٢   

 طـــأ جــــشف٘، فـــاعحرب أ   ايـــذ اسبـــاسذٞ بـــإٔ ٖـــزا جحةـــع        

يًعٛساد، ٚادعا٤ يهؼف ايٓٝاد، ٖٚٛ َا ٜفكذ َع٢ٓ ٚظٝف١ 

ٜهُٔ يف إٔ ٜكحـش عٌُ ا ١٦ٝ  إٔ اسبٌ شٗاص ا ١٦ٝ، َعحربًا

ع٢ً ايحٛشٝ٘ ٚاإلسػاد، ٚجظعت َٓٗا طًط١ ايلةخ  ٚسأ٣ د  

ْٗـــش اَـــشأ٠ َظـــ١ًُ ضبحؼـــ١ُ بٗـــزا      عةـــذاهلل اسبُـــٛد بـــإٔ   

ايؼــهٌ، اعحــذا٤ ٚجشٜٚــع يًُظــًُاد، ٚػبــت َعاقةــ١ فاعًــ٘   

ٚا٫قحـــاق َٓــ٘ سبــل  ــاق ٚظــل عــاّ  أَــا د  عةذايظــ٬ّ    

ًــ٢ َكايــ١ ظـــ١ آٍ ايؼــٝخ،  ايٛاٜــٌ فكــاسٕ بــني سدٚد ايفعــٌ ع 

ٚبني ايشدٚد ع٢ً َكطع طشد سشٌ ا ١٦ٝ يًُحظٛق١، ٚٚشـذ إٔ  

ا٭ؿذا٤ اي  ظـذٖا املكاٍ أػذ ٚأعٓف، ٚايظةت َٔ ٚش١ٗ 

ْظــشٙ ٖــٛ إظظــاغ ايٓــاغ بــإٔ ظشاطــحِٗ يًــذٜٔ جحكــذّ عًــ٢    
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ا عبـٔ صبحُـع َحـذٜٔ، ْظـكٓا ايكُٝـٞ      ظشاطحِٗ يًعذٍ  َعًكًا

 كٛم ايذ١ْٜٛٝ!ٜكذّ َكحلٝاد اٯ ش٠ ع٢ً اسب

عةـــذايشمحٔ ايعٓـــاد سفـــ  نـــ٬ّ علـــٛ ٦ٖٝـــ١ ا٭َـــش   د 

باملعشٚف، ٚأطًٛث ايطشد، ٚقـاٍ ٖـزا ٫ ًٜٝـل، ٚاجٗـاّ املـشأ٠      

بٗزا ايؼهٌ عزس أقةح َٔ رْت، بٌ أقشث إىل ايكـزف  ٚبـني   

أ  ايعاَش بإٔ بع  ػةاث ا ٦ٝاد فِٝٗ غًٛ ٚجؼذد  ٚاعحـرب د   

يعُـٌ  إىل ابـإٔ َرـٌ ٖـ٪٤٫ ٖـِ َـٔ ٜظـ٤ٞ        عةذايشمحٔ ا ذيل

ا٫ظحظــابٞ  نُــا رٖــت د  َظــاعذ احملٝــا إىل أْــ٘ جـــشف       

فــشدٟ  يهــٔ د  اسبُــٛد أنــذ عًــ٢ أْــ٘ جـــشف َ٪طظــٞ،    

ــزٟ      َظــحٓذًا ــ١ ظــٍٛ املٛكــٛ ، اي ــإ ا٭ ــري َــٔ ا ٦ٝ إىل ايةٝ

إىل أْــ٘ عًــ٢ ايــشغِ َــٔ إٔ   امل٪طظــ١، َؼــريًا ٪ٜ٪نــذ جٛاطــ

ــذايشمح   ــ١ د  عة ــٝع ا ٦ٝ ــو، يهــٔ    س٥ ٔ ايظــٓذ ٫ ٜشكــ٢ ري

  ٭ٕ امل٪طظ١ أق٣ٛ َٓـ٘  َطايةـًا بايوـا٤ ٚظٝفـ١ ايشقابـ١ ْٗا٥ٝـاً      

ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـش يـٝع ٖهـزا! بـٌ ٚظٝفـ١        

الحُع نً٘ ٚفـل ْظـاّ ٚقـإْٛ ظــٝف، ٚإٔ ٜهـٕٛ أَشْـا       

، فٓظاّ ازبُـع    شذًا باملعشٚف ْٚٗٝٓا عٔ املٓهش َحطٛسًا

 ٜعذ َكة٫ًٛ 
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ــ١ صٟٚ فــرياسٟ عــٔ ايششــٌ      ــ١ ا٭َشٜهٝ ــشح سأٟ ايهاجة ط 

َــا  ايظــعٛدٟ، ٚأْٗــا جؼــعش بايؼــفك١ ٚاسبــضٕ دباٖــ٘ بظــةت    

ٜحعًُ٘ َـٔ جعـت ٚإسٖـام حبٝاجـ٘ ايَٝٛٝـ١ ٚأْـ٘ َظًـّٛ َكاسْـ١         

 ايــذ ايشدٜعــإ طــ٪ا٫ً عــٔ  د بةكٝــ١ ايششــاٍ يف ايعــا   ٚٚشــ٘ 

؟ فعًكخ ا٭طحار٠ نٛذش ا٭سبؽ، ظكٝك١ ٚؿع١ َا قايح٘ صٟٚ

  فكــاٍ د   "ٜةــذٚ أْٗــا   جــضس ايشٜــاإ   "عًــ٢ طــةٌٝ ايــحٗهِ   

ايشدٜعــإ إٕ ايششــٌ ٜعــاْٞ يف ايشٜــاإ أنرــش َــٔ املــشأ٠  ٭ٕ   

ــٛ صٚط ٚأث ٚطــا٥ل، َٚــذٜش َــايٞ    إ،،     أدٚاسٙ َحعــذد٠، فٗ

ٚيذٜــ٘ َٗــاّ نــرري٠ جظــحطٝع املــشأ٠ ايكٝــاّ بٗــا  يــرتد ا٭سبــؽا  

ْـــةح طــةاناد،  َحعــذد٠ ٜــا طــٝذٟ، أظٝاْــًا نًٓــا أدٚاسْــا

ٚظاسطاد يًعذٜك١، َٚشبٝاد، ٚطةا اد  ٚأ٫ظظ اصدٚاشٝـ١  

فح١ يف جفهري أغًت ايظعٛدٜني خبـٛق َا جكّٛ بـ٘ املـشأ٠   ٫
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َٚــا ٫ جكــّٛ بــ٘  َٛكــع١ بأْــ٘ بعــ  أٚي٦ــو ٜطايــت ْظشٜــًا        

ــ١ أ ــش٣ إرا       ــشأ٠، َٚظــاعذجٗا يًششــٌ، َٚــٔ شٗ ــحُهني امل ب

ك١ً َٚحُه١ٓ ٜٓحكذٖا ٜٚحُٗٗا باملظـرتش١ً!  ؿادف اَشأ٠ َظح

، فاْ٘   ٜظًُ٘ أظذ، ٚإٔ ايششٌ ايظعٛدٟ إرا نإ َظًًَٛا

ٚإمنا ظًِ ْفظ٘، فٗٛ ميٓعٗا َـٔ إٔ جعحُـذ عًـ٢ ْفظـٗا َٚـٔ      

 ا٫طحك٬ي١ٝ ذِ ٜؼحهٞ َٔ ذبٌُ املظ٪ٚي١ٝ نا١ًَ!!

ازباصٟ ايؼةٝهٞ، فحفظش َا رٖةخ إيٝ٘ ايهاجةـ١   د أَا 

عاػخ َع ع١ٓٝ غري ممر١ً يهاف١ أطٝاف الحُع صٚسٟ بأْٗا 

ايظعٛدٟ، ٚنرري َٔ ايششاٍ ؽبًذٕٚ يًكًٝٛي١ أٚ ايشاظ١ بعذ 

ايعــٛد٠ َــٔ ايعُــٌ، أَــا املـــشأ٠ فحةــذأ بعــذ عٛدجٗــا يف جأدٜـــ١        

ــ١      ــاد عاَـ ــ١ ع٬قـ ــ١، ٚأّ، َٚٛظفـ ــش٣ نضٚشـ ــا ا٭ ـ أدٚاسٖـ

يٮطش٠ فُٝا ؽبف أًٖٗا ٚأٖـٌ ايـضٚط ٚا٭قـاسث ٚايــذٜكاد     

 إ  ٚازبري

ٕٓ شـذٍ املـشأ٠ ٚايششـٌ ٫ ٜٓحٗـٞ يف        ٚيفـخ د  ايشدٜعـإ إىل أ

نــٌ الحُعــاد، ٜٚــش٣ أْــ٘ َــٔ املفــرتإ فعــف ع٬قــاد        

ازبٓذس َٔ  ٬ٍ ذكافـ١ الحُـع ايـ  جؼـهٌ ٖـزٙ ايع٬قـ١،       
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َٔ ايششاٍ قذ ٫ ٜهْٕٛٛ ساكـني عـٔ جًـو     َعحربًا إٔ نرريًا

ٔ  ٘ايع٬قــ١، ٚيف ايٛقــخ ْفظــ  قٝــذ  ٫ ٜظــحطٝعٕٛ ايفهــاى َــ

 ايركاف١ 

ٚظٍٛ ايـذَاد ٚاإلؿشاس عًـ٢ ايحوـٝري يف الحُـع ٚايـ      

َظـــاعذ احملٝـــا بأْٓـــا  د أذـــاسد َٛكـــٛعٗا أ  ا٭سبـــؽ رنـــش 

ــذجٓا      ــ  أفكـ ــذَاد ايـ ــذ٣ ايــ ــ٢ ؿـ ــٓٛاد عًـ ــز طـ ــٝؽ َٓـ ْعـ

ّ  ايهــرري َــٔ ايظــًطاد عاَــاً     ظحــ٢ أْٓــا   ْعـــذ    ،بعـــذ عــا

املشأ٠  ْظٝطش ع٢ً قشاساجٓا اي  متع ػخـٝاجٓا  َلٝفًا بإٔ

أجـاح  ـا إٔ متظـو ايشميـٛد      يف صبحُعٓا دبذ دعُا يٛشظحًٝا

ا بٝــذٖا، ٚعبــٔ ْــذاس َــٔ ظٝــز ْؼــعش أٚ ٫ ْؼــعش، َحظــا٬٥ً  

ــ        ــا بعــ ــٛا يٓــ ــٛنِ دعــ ــذَاد؟ أسشــ ــٔ ايـــ ــٞ َــ ــارا بكــ َــ

 ا٭نظصني نٞ ْحٓفع!

ٚجذا ًخ ا٭طحار٠ نٛذش ا٭سبؽ َع د  احملٝا َش٠ أ ش٣، 

   ٚ ظا ـا أَٗـاجٗٔ يٝـذسى ظصـِ     ٚطايةح٘ بحأَـٌ ظـاٍ املـشأ٠ اٯٕ 

ــ٢      ا٫طــح٬ث ايــزٟ ناْــخ جعٝؼــ٘ املــشأ٠، ٚظصــِ ايحوــٝري عً

ْا ٤  ٚقايخا َا ظـٌ ٖٛ إٔ آبا_نُا رنشد_ط١ٓ  01َذ٣ 

ا يف جظـًٝع املـشأ٠ ٚاطـحو٬ ا    متـادٚا نـرريّ   –طاضبِٗ اهلل  –
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ٚايحعاطٞ َعٗا نأظذ ا٭َـ٬ى اشباؿـ١، ا٭َـش ايـزٟ أيكـ٢      

املـــري راجــ٘  َحظــا١ً٥ا َــارا يــٛ     يف سٚ  ازبٝــٌ اي٬ظــل قًــل   

اطحظًُخ املشأ٠ أنرـش؟ ٖـٌ ناْـخ طحعــٌ َعصـض٠ ٜٚفٝـل       

ايششٌ َٔ ْؼ٠ٛ ايحظًخ جًو؟ َٚ٪نـذ٠ا إرًا نـإ ٫ بـذ َـٔ     

ظشاى فاعٌ ٚدا ًٞ، ٚنإ ٫بذ يًفحـا٠ إٔ جكـٍٛ ٫، ٚنـإ    

٫بذ َٔ ؿٛد ٜعـانع جٝـاس ايشكـ٢ ٚايكٓاعـ١ ايـ  جٛاسذحٗـا       

 ا٭َٗاد َٔ ازبذاد 

ٗذ ايعشابٞ اسباسذٞ قاٍ بأْٓا نًٓا ْحعذس عـٔ املـشأ٠   ف د 

ؼ٤ٞ َٔ ايلصش ب ٚأظٝاًْا ،بؼ٤ٞ َٔ ايعؼِ املُضٚط بايلصش

املُضٚط با٭طُا ، ٚأْ٘ ٜٓةوٞ عذّ ايٓظش إىل ظكـٛم املـشأ٠ يف   

َعــضٍ عــٔ ٚاشةاجٗــا، ايــ  ربحًــف َــٔ صبحُــع إىل آ ــش ٚفــل 

ٕ يف دٜٓا١َٝ ايركاف١ ايعُٝك١ يًُصحُع، جًو ايركاف١ اي  جهٛ

  َحطٛس٠ دا٥ًُا

عـــــٔ جكـــــارف    عةـــــذاهلل اسبُـــــٛد أْـــــ٘ عٛكـــــاً    د ٚسأ٣ 

ا٭طشٚظــــــاد ايركافٝــــــ١ ٚايفهشٜــــــ١ ٚا٭ٜذٜٛيٛشٝــــــ١ ظــــــٍٛ 

ــٛم    ــٞ ايحــــــزنري حبكــــ ــعٛد١ٜ ٜهفــــ ــشأ٠ ايظــــ ــٛ  املــــ َٛكــــ
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ــع    ــٌ، ٚايعهـــ ــاٙ ايششـــ ــ٬ّ دبـــ ــشأ٠ يف اإلطـــ ــاد املـــ ٚٚاشةـــ

ــحِ عُــٌ         ــو ٜ ــذ ري ــ١ سفٝعــ١، ٚبع ــ١ عًُٝ ــ١ ٚأَاْ أٜلــًا مبٓٗصٝ

ا٤ بظـــٝخ ْعـــشف َـــٔ  ٬يـــ٘ أٜـــٔ َٛقعٓـــا ا٫شحُـــاعٞ  إظــــ

َــٔ اإلطــ٬ّ راجــ٘  نُـــا أٚكــح د  ايشدٜعــإ بأْــ٘ ٫ ٜٛشـــذ       

إطـــ٬ّ ٚاظـــذ ٚبــــٝو١ ٚاظـــذ٠، قـــا٬ً٥ا إٕ اإلطـــ٬ّ َحٓـــٛ ،  

ــُحٗا،    ــُ٘ بظـــ ــٗا ايـــــ  جظـــ ــ١ ْفظـــ ــةت ايركافـــ ــ٘ بظـــ ٚجٓٛعـــ

ــا إىل املوــــــشث،      ــٔ َايٝضٜــــ ــ٬ّ َــــ ــٛ  يف اإلطــــ ــاى جٓــــ ٖٚٓــــ

، فخ٬فٓـــــا عًـــــ٢ ش ذكافٝــــاً ٚايٓـــــٛق ايذٜٓٝـــــ١ قــــذ جفظـــــ  

ــاٍ يـــٝع دٜٓٝـــاً      ــاث املـــشأ٠ عًـــ٢ طـــةٌٝ املرـ بايحأنٝـــذ،  ظصـ

ــ٘ ظـــــٍٛ    ــًا أطشٚظحـــ ــاّ ا٭ٍٚ  َحابعـــ ــ٘ ذكـــــايف يف املكـــ ٚيهٓـــ

ٖــــــزا املٛكــــــٛ ا جكظــــــِٝ ايعُــــــٌ عًــــــ٢ أطــــــاغ شٓظــــــٞ  

ــ٘ ظٝــــٛاْٞ، فاْــــاس ايكــــشٚد ٫ ربــــشط    )رنش/أْرــــ٢( أطاطــ

ــ١    بعٝــــذًا ــا ، َٚــــٔ ذــــِ جهــــٌ َُٗــ ــا يإلسكــ ــ١ أبٓا٥ٗــ سباشــ

ٕٓ   د إظلـــاس ايطعـــاّ يـــزنٛسٖا  ٚجعحـــرب     عا٥ؼـــ١ ظصـــاصٟ أ

يف ٚكـــــع ؿـــــٛسجٗا يف إطـــــاس  ًانـــــةري ًايًُـــــشأ٠ ْفظـــــٗا دٚس

ــذ د       ــا ٜعحكـــ ــا  بُٝٓـــ ــ٢ أَشٖـــ ــٛث عًـــ ــعف١، أٚ املوًـــ املظحلـــ



2

–2102 
150 

ايعشابــــٞ إٔ َٛكــــٛ  املــــشأ٠ ٖــــزا يــــٔ ٜــــحِ ايفـــــٌ فٝــــ٘ يف  

ضبهــــّٛ بركافــــ١  ٛ دا٥ُــــًانــــٌ الحُعــــاد ايةؼــــش١ٜ، ٖٚــــ

الحُــــــع ايذا ًٝـــــــ١ َــــــع بعـــــــ  ا٫طــــــحصاب١ يًُـــــــ٪ذشاد    

ــ٘   ــ١  ٚ ايفـ ــايكٍٛا   د اشباسشٝـ ــٜٛٔ بـ ــذايًطٝف ايعـ ــٌ يف "عةـ بـ

اعحكـــادٟ أْـــ٘ أَـــش مت ايفــــٌ فٝـــ٘، فكـــخ عـــذ إىل ا٭ؿـــٌا  

ايٝـــّٛ أنًُــــخ يهـــِ دٜــــٓهِ ٚأمتُـــخ عًــــٝهِ ْعُــــ     "

، ٚيفـــخ د  ايشدٜعـــإ إىل إٔ  "ٚسكـــٝخ يهـــِ اإلطـــ٬ّ دٜٓـــا   

ــذٜين ٚايحٓـــٛ  يف ريـــو         ــٍٛ جفظـــري ايـــٓف ايـ ــذٍ ٖـــٛ ظـ ازبـ

ــ١    ــ١ ايركافٝـ ــ٘ َـــٔ ايٓاظٝـ نُـــا أٚكـــح د  ايعشابـــٞ إٔ ن٬َـ

ــاً  ــ١ أظٝاْــ ــٓف ميهــــٔ     املوًكــ ــٜٛٔا ٖــــٌ ايــ   ٚجظــــا٤ٍ د  ايعــ

جفظــريٙ َــٔ نــٌ أظــذ، أّ أْــ٘ َــٔ املحخـــف؟ يٝصٝــت د         

ايشدٜعــإ بأْــ٘ ظحــ٢ املحخـــف فاْــ٘ ٜــأجٞ َــٔ  ًفٝــ١ َــا،         

طـــــ١َٝ٬، ٚأْـــــ٘ ٫ س املـــــزاٖت اإلٚإ٫ نٝـــــف ْفظـــــش ظٗـــــٛ

 ٜحعذس عٔ ايٓـٛق قطع١ٝ ايذ٫ي١ 

د  ايعــــٜٛٔ ٚاؿــــٌ ايٓكــــاؾ ظــــٍٛ املٛكــــٛ ، ٚأٚكــــح إٔ 

ــإ      ــا نــ ــ٘، ٚإمنــ ــٛق أيةحــ ــ٢ ْـــ ــف عًــ ــزاٖت   ربحًــ املــ
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اشبـــــ٬ف يف ا٫شحٗـــــاد يظـــــشٚف ايضَـــــإ ٚاملهـــــإ، َٚـــــا  

ــري     ــزاٖت غــ ــذ املــ ــذ٣ أظــ ــٓف يــ ــ٘ ْــــف، أٚ إٔ ايــ ــٝع فٝــ يــ

 ظٝٓ٘ َعًّٛ، أٚ َٛذٛم يف 

َــــــٔ شاْةــــــ٘ قــــــاٍ د  اسبُــــــٛد، إْــــــ٘ يــــــٝع املكـــــــٛد 

ــعابٗا      ــٔ أؿــ ــ  ٜظــ ــع١ٝ ايــ ــ٬َاد( ايٛكــ ــ٬ّا )اإلطــ باإلطــ

أْٗـــا دٜــــٔ إ ــــٞ، يف ظــــني أْٗـــا ٚكــــع١ٝ باَحٝــــاص، ٚأطًــــت   

ممــــٔ ٜظــــحطٝع إٔ ٜحصــــاٚص شــــٌ َــــا ٚكــــعح٘ ذكافــــ١ ايٓــــاغ 

ــًا ــّٛ يف َٛكـــٛ  املـــشأ٠،       دٜٓـ ــذس اإلطـــ٬ّ ظحـــ٢ ايٝـ َٓـــز ؿـ

ٝع ايعكـــٌ َـــا يًُـــشأ٠ َٚـــا يًششـــٌ  ٜٚـــأجٞ يٓـــا َـــٔ ايٓكـــٌ ٚيـــ

يــٔ ٜهــٕٛ ٖٓــا اشحٗــاد أٚ بٛابــ١ يًٛكــع  ٚاطــحذسى د  فٗــذ        

ــش       ــذد٠ طحفظـ ــ٬َاد املحعـ ــزٙ اإلطـ ــإٔ ٖـ ــاسذٞ بـ ــٞ اسبـ ايعشابـ

ــًا       ــا  َحفكـ ــٞ إيٝٗـ ــ  جٓحُـ ــاد ايـ ــ٣ٛ ايركافـ ــل ٖـ ــٛق ٚفـ ايٓــ

 َع َا رٖت إيٝ٘ د  ايشدٜعإ 

ٚعــــٛدًا عًــــ٢ رٟ بـــــذ٤ أػــــاس د  احملٝــــا يف َعـــــشإ سدٙ     

  نـــٛذش ا٭سبـــؽ إىل إٔ َـــا جعٝؼـــ٘ املـــشأ٠ يف ب٦ٝحٓـــا      عًـــ٢ أ

ٖـــٛ ْحـــاط جشانُـــاد نـــرري٠ ٚبعٝـــذ٠ ا٭َـــذ، ٚجشاذٓـــا ًَـــ٤ٞ   
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ــشأ٠،     ــٛم املــ ــح٬ث ظكــ ــش اطــ ــ  جظٗــ ــٛس ٚايكـــــف ايــ بايـــ

ــاّ    بعلـــــٗا ٜكـــــٍٛ بـــــ٘ سَـــــٛص فكٗٝـــــ١، ٚبعلـــــٗا ْحـــــاط ْظـــ

اشحُـــاعٞ جشٜٚـــ٘ يٓـــا نحـــت ايظـــري  َلـــٝفًاا َـــا أعٓٝـــ٘ ٖـــٛ 

ــشأ٠ ايٝـــّٛ  ــذًا ايفحٝـــاد–إٔ املـ ــرري َـــٔ   -ذبذٜـ ٜأ ـــزٕ ايهـ

اسبكــــٛم ٫ٚ ٜكُــــٔ إ٫ بايكًٝــــٌ َــــٔ ايٛاشةــــاد، ٚاملظــــحكةٌ  

ٜـــ٪رٕ بظـــًة١ٝ أنـــرب، فكـــذ ظــــًخ املـــشأ٠ عًـــ٢ ايهـــرري        

ــشٚط يــ٘ ٖــٞ أػــهاٍ          ــت َــا ٜ ــٛم بٝــذ إٔ غاي ــٔ ٖــزٙ اسبك َ

، ٫ٚ ٜفٝـــــذ ظكٛقٝـــــ١ ٫ جلـــــٝف يًُـــــشأ٠ يف الحُـــــع ػـــــ٦ًٝا

  َٓٗا إ٫ ايزٜٔ ٜحِ اؿطفا٩ِٖ أٚ ا حٝاسِٖ

ــٍٛ ٖــــــزا      ــاؾ ظــــ ــت ا٭علــــــا٤ يف ايٓكــــ ــٗت أغًــــ ٚأطــــ

ــٛ ، ٚجؼــــعت إىل َٛكــــٛعاد َحـــــ١ً ظــــٍٛ نٝــــذ       املٛكــ

ايٓظـــــا٤، ٚسٜاكـــــ١ املـــــشأ٠، ٚايـــــذفا  عـــــٔ املـــــشأ٠، ٚأػـــــاس 

ــٕٛ      ــت إٔ ْهــ ــٔ ػبــ ــذ، ٚيهــ ــٛاس َفٝــ ــةع  إىل إٔ اسبــ ايــ

 َحظاضبني، ٚإٔ ْةحعذ عٔ ايحؼٓض 
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 09 ايفاجٝهإ -
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، 20، 02، 50، 07، 00  ايُٝٔ -

006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 )رئيض اللجنة( د. عبداهلل احلمود-

 د. اجلازي الشبيكي-

 د. محيد املسروع-

 د. عائشة حجازي-

 د. عبد الرمحن العناد أ.-

 د. عبد الرمحن اهلدلق-

 د. علي احلكمي-

 د. فهد العرابي احلارثي-

 أ. كوثر األربش-

 د. مصاعد احمليا-

 مصفر املوشىأ. -

 
 

 اللجنة اإلشرافية-

 تشكيل جلنة التقارير الشهرية-

 جلنة الكتاب الصنوي-

 اللجنة التحضريية للقاء الصنوي "منتدى أشبار"-

 "منتدى أشبار"األمانة العامة جلائسة -

 األمانة العامة للمنتدى-
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