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 سا٤ــــــــــــــــاٱٖ

 

 

إىل ا٭خ٠ٛ ايعاًَني ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ِٖ اٱغ٬ّ سٝجُا اضؼًٛا 

 ٚأقاَٛا..

ٱغذلاب ٚيف إىل ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بٛادب ايسع٠ٛ إىل اهلل يف ب٬ز ا

 اجملتُعات غرل اٱغ١َٝ٬..

إىل ايصٜٔ ٜكسٸَٕٛ اٱغ٬ّ يػرل املػًُني بًػإ ساشلِ قبٌ يػإ 

 َكاشلِ، ٚبأؾعاشلِ قبٌ أقٛاشلِ.

ِٸ إىل ا٭خ٠ٛ ايعاًَني يف َ٪غػ١ ايبشٛخ ٚاملؿاضٜع اٱغ١َٝ٬،  ث

ايصٜٔ نإ شلِ ؾهٌ ايعٕٛ ٚاملػاعس٠ يف ضقس ا٭سساخ ٚإط٬عٓا عًٝٗا، 

 ٚنل َِٓٗ َسٜط امل٪غػ١ ٚايعاًَني يف قػِ ا٭ضؾؿ١.

 إىل نٌ ٖ٪٤٫ ٚغرلِٖ ْٗسٟ ٖصا ايهتاب.

 امل٪يؿإ
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 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 س١َـــــــــــــــــــــاملك

اؿُس اهلل ع٢ً ْع١ُ اٱغ٬ّ ، ٚن١ًُ اٱخ٬م ، ٚع٢ً زٜٔ ْبٝٓا 

 إ َٔ املؿطنني.. ، ٚع٢ً ١ًَ أبٝٓا إبطاِٖٝ سٓٝؿاڄ َٚا نقُس 

ططساڄ  " غٛضباتؿٛؾٝاڄ" ٚإمنا ـ يف اؿكٝك١  ـ مل تهٔ ايبرلغذلٚنٝا

ناْت ايڀطح ا٭نجط ٚنٛساڄ ٚقطاس١ڄ َٔ قبٌ غٛضباتؿٛف.. َٚٔ ٜتتبع 

ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا  1918املػرل٠ ايتڀبٝك١ٝ يًؿهط ايؿٝٛعٞ َٓص ايجٛض٠ عاّ 

ت ٚ ططٚسات ٬ٜسغ ظاٖط٠ ايٓكض ٚ اٱبطاّ يف تٛدٗات ٚ َكطضا

يًكٝاز٠ املطنع١ٜ يًشعب ايؿٝٛعٞ، نُا ٬ٜسغ ٚدٛز امل٪متطات املتعاقب١ 

َػاس١ ْػب١ٝ َٔ ايبرلٜػذلٜٚها ناْت تتػع ٚتهٝل، ٚيهٓٗا ٫ ؽتؿٞ ، 

عٞ ٛع٢ً اؿهِ ؾٝٗا قاز٠ اؿعب ايؿٝ ٚشيو ع٢ً َساض ايعٗٛز اييت تعاقب

 يف ايهطًَني..

ٜتذاٚظ نٌ املعاْٞ َع٢ٓٶ  ـ نإغ٬َٝنيـ  إٕ يًبرلٜػذلٜٚها عٓسْا

َع٢ٓ ٜتكٌ أغاغاڄ مبؿّٗٛ املاضنػ١ٝ  ـغًباڄ أّ إهاباڄ  ـ اييت تٓاٚيتٗا

. ٜتكٌ بايؿهط ايؿٝٛعٞ نؿهط ٚنعٞ.. يًهٕٛ ٚ اٱْػإ ٚ اؿٝا٠ .

ؿهط ايؿٝٛعٞ .. خًؿ١ٝ قاْعٝ٘ ٚ املػتؿٝسٜٔ َٓ٘ .. يٜتكٌ غًؿ١ٝ ا

ايعطبٞ ٚ اٱغ٬َٞ .. ٚ ع٢ً مل اٜتكٌ بايسٚض ايصٟ أزاٙ ع٢ً قعٝس ايع

قعٝس قهاٜا ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ .. ع٢ً قعٝس ايجكاؾ١ نُا ع٢ً 

اغ١ .. ٚ ع٢ً قعٝس اٱقتكاز نُا ع٢ً قعٝس ا٭خ٬م ، ٝقعٝس ايػ

 نُا ع٢ً قعٝس اٱع٬ّ..
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اييت ططسٗا  ـأٟ إعاز٠ ايبٓا٤  ـإٕ َا ٜػ٢ُ ) برلٜػذلٜٚها ( 

َٚؿطظاتٗا قب ايعامل أسساثٗا ٚتؿاع٬تٗا غٛضباتؿٛف ايّٝٛ ، ٚاييت ٜط

٘ يف ٖصا ٚإغتهؿاؾ مما غٓشاٍٚ عطن٘ ـ ايهجرل ـتعين إيٝٓا نإغ٬َٝني 

ٗٳازٹ  ..، ٚ عًٝ٘ ايته٬ٕ. ايهتاب بعٕٛ اهلل تعاىل، ٚباهلل املػتعإ ٕٻ اهللځ يځ ٚٳِإ

ٓٴٛا ِإيځ٢ قٹطٳاطٺ  َٳ ٔٳ آځ ٍِايَّصٹٜ ، ٚق٢ً اهلل ِٝقسم اهلل ايعع {54اؿر:} َٴػٵتٳكٹٝ

 ع٢ً غٝسْا قُس ٚ ع٢ً اي٘ ٚ قشب٘  ٚغًِ ..

 امل٪يؿإ

  ّ. 1990متٛظ  23 ـ 1411قطّ  1ـ  قدلمـ  نتب يف ٫ضْها
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 ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 يف تعطٜـ ايبرلٜػذلٜٚها

 

 إعاز٠ ايبٓا٤، ٖٚٞ ن١ًُ ضٚغ١ٝ. ايبرلٜػذلٜٚها تعين يػ١:

 سز َٔ شيو:املع٢ٓ اٱقڀ٬سٞ يًه١ًُ ؾٛاغع َٚتعأَا 

)خًل أٚي١ٝ  )ايكها٤ اؿاظّ ع٢ً ع١ًُٝ ايطنٛز( ٚتعين أْٗا تعين

 اٱدتُاعٞ، َٚٓش٘ قسضاڄ ـ ٚؾاع١ً يتػطٜع ايتڀٛض اٱقتكازٟ َه١ُْٛ

 أندل َٔ ايسٜٓاَٝه١ٝ(.

)ايتڀٜٛط املتعسز  ٚتعين (ٚتعين)اٱعتُاز ع٢ً اٱبساع اؿٞ يًذُاٖرل

ت١ٝ يٲؾذلان١ٝ( ٚتعين )تكُِٝ اٱػاٖات يًسميكطاط١ٝ ٚاٱزاض٠ ايصا

ضٚح املبازض٠ ٚتععٜع ايٓعاّ ٚاٱْهباط، ٚتٛغٝع )ايػ٬غٓٛغت( ٚايٓكس 

)اٱسذلاّ ايطؾٝع يكِٝ  ايصاتٞ يف مجٝع فا٫ت سٝا٠ اجملتُع( ٚتعين

 ايؿطز ٚععت٘(..

ٕٸ ايبرلٜػذلٜٚها ٖٞ تهجٝـ اٱقتكاز ايػٛؾٝاتٞ يف ؾت٢ اٱػاٖات،  إ

١ ايسميكطاط١ٝ ٚتُٓٝتٗا يف إزاضتٗا اٱقتكاز ٚبعح َباز٤٣ املطنعٜ

ايٛطين، ٚاعتُاز ٚاغع يڀطا٥ل اٱزاض٠ اٱقتكاز١ٜ، ٚضؾض اٱ٥تُاض 

 ٚايتػٝرل املهتيب يف اٱزاض٠.

ٕٸ ايبرلٜػذلٜٚها تعين اٱْعڀاف اؿاظّ مٛ ايعًِ، ٚاتكإ إضغا٤ أٟ  إ

 ع٢ً قاعس٠ ع١ًُٝ ضاغد١..بسا١ٜ دسٜس٠ 
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ْٸٗا تعين ٚسس٠ َٓذع ات ايجٛض٠ ايع١ًُٝ، ٚايتك١ٝٓ ٚاٱقتكاز إ

 املدلَر...

ٕٸ ايبرلٜػذلٜٚها ٖٞ تڀٜٛط أٚي  تًب١ٟٝ يًُذاٍ اؿٟٝٛ، َٛد٘ مٛ ٛإ

أنٌُ ؿادات املٛاطٓني ايػٛؾٝات، إىل ؾطٚط دٝس٠ يف ايعٌُ ٚايعٝـ 

 ٚايطاس١ ٚايتعًِٝ ٚاـسَات ايڀب١ٝ.

ٕٸ ايبرلٜػذلٜٚها تعين: ؽًٝل اجملتُع ع تؿٜٛ٘ اـًؿ١ٝ ١ٜٛ َٔ ٝإ

ْٸٗا  اٱؾذلان١ٝ، ٚتڀبٝكاڄ َتػكاڄ ملباز٤٣ ايعساي١ اٱدتُاع١ٝ يف ايٛاقع. إ

ْٸٗا تكطٜط يًعٌُ املدًل  ٚسس٠ ايكٍٛ ٚايؿعٌ، ٚسس٠ اؿكٛم ٚايٛادبات.إ

يف ايٓٛع١ٝ اؾٝس٠، ٚايكها٤ ع٢ً ايٓعاعات "املػاٚات١ٝ" يف ؼسٜس ا٭دٛض، 

 اٱغت٬ٗن١ٝ.نُا تعين أٜهاڄ ايكها٤ ع٢ً ايٓععات 

 ايبرلٜػذلٜٚها تعين ايجٛض٠:

ْٸٗا ت٪زٟ  ٚايبرلٜػذلٜٚها تعين يس٣ غٛضباتؿٛف ايجٛض٠، سٝح أ

إىل)ؼڀِٝ نٌ َا ضنس ٚاْكه٢ ظَٓ٘، ٚأنش٢ عا٬َڄ ناعاڄ يًشطن١ 

ايػطٜع١ مٛ ا٭َاّ( ؾُٔ زٕٚ ٖصا ايتشڀِٝ) ئ ٜهٕٛ باٱَهإ إعساز 

س..ٖٚهصا، ؾايبرلٜػذلٜٚها تعين ا٭ضض اييت غٝكّٛ عًٝٗا ايبٓا٤ اؾسٜ

اٱدتُاعٞ،  -تهػرلاڄ ساظَاڄ سازاڄ يهٌ َعٛقات ايتڀٛض اٱقتكازٟ

ٚجملٌُ ايٓعِ ايكسمي١ يف إزاض٠ اٱقتكاز، ٚايُٓڀٝات ايسغُا١ٝ٥ يف 

 ايتؿهرل(..

ْٸ٘ ٜػتٓس  ٕٸ ايبرلٜػذلٜٚها تعين ايجٛض٠، ؾإ ٚغٛضباتؿٛف سني ٜكطض أ

جٛض٠ ايبًؿؿ١ٝ:)يٝؼ ٖٓاى يف  ايتاضٜذ بصنا٤ إىل قٛي١ يٝٓني إبإ اي

إٔ تٛنع يف اؾٝٛب، ٚإٔ تٓاّ ع٢ً -بعس اْتكاضٖا-ثٛضات ميهٔ

 1أنايٌٝ ايػاض(...

                                                           
1
 راجع كتاب: البيريسترويكا، لميخائيل غورباتشوف  
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   ايجاْــــــٞ ايؿكــــٌ

 

 ا؟ـــــــذلٜٚهــــــــــــــــــملاشا ايبرلٜػ

 ملــــــــــاشا غٛضباتؿـــــٛف ؟ 

 ملاشا اٱْك٬ب ع٢ً ايؿٝٛع١ٝ ؟ 

 ٛفـبٌ غٛضباتؿإضٖاقات َاق 

 ٛفـــسضٚبـــــــــــس أْــٗـــــــع 

 طْٝٓهٛـــــــــتؿ ســـــــٗـــــــــع 
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 ايؿكٌ ايجاْٞ

 ملاشا ايبرلٜػذلٜٚها؟

 

)ايبرلٜػذلٜٚها(، ؾهُشاٚي١ أخرل٠  عٓسَا ططح غٛضباتؿٛف      

ض، أٚ ٫غتٓؿاز ايؿهط ايؿٝٛعٞ ٚايٓعاّ املٓبجل عٓ٘  َٔ ايػكٛط ٚاٱْٗٝا

نُا وًٛ يًبعض إٔ ٜكٍٛ:نڀع١ٓ ل٤٬ تٛد٘ إىل قُِٝ ايؿًػؿ١ 

 املاضنػ١ٝ ٚاؿطن١ ايؿٝٛع١ٝ!!

أَا ملاشا غٛضباتؿٛف بايصات ٖٛ ايصٟ أقسّ ع٢ً شيو، ؾكه١ٝ نجط 

 ايتؿػرلات ٚايتهٗٓات..سٛشلا اؾسٍ ٚاختًؿت 

ْٸ٘- يٝؼ إ٫ّ طبد١ أَرلن١ٝ َعسٸ٠  ـ أٟ غٛضباتؿٛفـ  ؾُٔ قا٥ٌ إ

 ظَٔ يًكٝاّ بٗصٙ امل١ُٗ ٚيعب ٖصا ايسٚض.. َٓص

ٕٸ ؾدكٝت٘ املط١ْ، ٚؾهطٙ املٛنٛعٞ، ْٚعطت٘ ايٛاقع١ٝ - َٚٔ قا٥ٌ:إ

 ٖٞ اييت ضؾشت٘ شلصٙ املػاَط٠ ايكعب١.

ٕٸ اٱغتدباضات ايػٛؾٝات١ٝ )- ( ٖٞ اييت قٓعت KGBَٚٔ قا٥ٌ:إ

ؾعٔ نتاب عٓٛاْ٘ )خؿاٜا ايعٌُ  غٛضباتؿٛف ٖٚٝأت٘ شلصا ايسٚض.

يف عسزٖا ( سٚي١ٝاي)غٛغٞ ٚضا٤ ايػتاض اؿسٜسٟ( ْؿطت ف١ًاؾا

 َا ًٜٞ: 27/10/1997ايتاغع ٚايعؿطٜٔ ايكازض يف 

*أٚيٝؼ غٛضزٜٝؿػهٞ عهٛ املدابطات ايػٛؾٝات١ٝ إْتكٌ إىل ايػطب 

ٜٚهؿـ ايّٝٛ، يف نتاب، خؿاٜا ايعٌُ اؾاغٛغٞ ٚضا٤ ايػتاض  1985عاّ 

 اؿسٜسٟ.
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يٝؼ عٓٛإ ؾًِٝ غُٝٓا٥ٞ  ت١ٝ َٔ ايساخٌ"تاضٜذ املدابطات ايػٛؾٝا" 

بٌ إغِ نتاب ٜجرل َٓص قسٚضٙ يف بطٜڀاْٝا َٓص  ٚ ٫ عٓٛإ قه١ خٝاي١ٝ،

نبرلٜٔ. ايػبب ايط٥ٝػٞ يٲٖتُاّ ايصٟ ٜجرلٙ  ٚاٖتُاَاڄ بهع١ أٜاّ دس٫ڄ

يف املدابطات  نإ عهٛاڄ ايهتاب ٖٛ إٔ امل٪يـ أٚيٝؼ غٛضزٜٝؿػهٞ،

. ٚ خ٬ٍ امل٪متط 1985ٚ إْتكٌ إىل ايػطب غ١ٓ  ايػٛؾٝت١ٝ بطتب١ نٛيٌْٛٝ

قؿش١، ظٗط  700ايكشؿٞ ايصٟ عكس يف يٓسٕ يتكسِٜ ايهتاب ايٛاقع يف 

ق١ُٝ عٔ إٕ نتاب٘ ٜتهُٔ َعًَٛات عسٜس٠ ٚ :ٚقاٍ ايهاتب ًَجُاڄ

 ت١ٝ َٔ يٝٓني ست٢ غٛضباتؿٛف.ااملدابطات ايػٛؾٝ

ٔ اٱط٬ع ٜٚ٪نس ايهتاب ايصٟ ٜػتٓس إىل ٚثا٥ل متهٔ ايهاتب َ

 غ١ٓ ، إٔ 23عًٝٗا خ٬ٍ ؾذل٠ عًُ٘ يف املدابطات ايػٛؾٝت١ٝ طٛاٍ َس٠ 

(KGB)  ٌَٝدا٥ٌٝ غٛضباتؿٛف إىل ايػًڀ١ َٚاظاٍ ٜسعُ٘، ٚيهٓ٘ أٚق

ط١ٝ اؾسٜس٠ يف ميكطاسٜعاضض ايايٛقت ْؿػ٘ ٜتُتع بتٓعِٝ ؾعاٍ ٚ يف

كاٍ . ٚبايطغِ َٔ ايتٓاقض ايعاٖطٟ املٛدٛز بني إٜاٱؼاز ايػٛؾٝيت

اٱق٬س١ٝ، ؾإٕ ٝاغ١ٝ ٚغٛضباتؿٛف إىل ايػًڀ١ ٚ َعاضن١ أؾهاضٙ ايػ

عٞ إيكا٤ ا٭نٛا٤ ع٢ً َطاسٌ عسٜس٠ َٔ تاضٜذ ايع٬قات ايهاتب ٜسٸ

ت أقابِٗ خٛف اٛ ٜ٪نس َج٬ إٔ املػ٪ٚيني ايػٛؾٝؾٗ .1917ايسٚي١ٝ َٓص 

، إش ناْٛا َتأنسٜٔ َٔ إٔ ايػطب غٝؿٔ ع٢ً اٱؼاز 1981ؾسٜس َٓص 

، َٔ تاػٛؾٜٝكٍٛ إٔ ايكاز٠ ايتٞ ٖذَٛا ْٜٛٚا َؿاد٦ا. ٚاٛؾٝايػ

جا عٔ أ١ٜ ت١ٝ عاٛف دٓسٚا املدابطات ايػٛؾٝبطهٓٝـ ست٢ أْسضٚب

 َعًَٛات سٍٛ ٖصا اشلذّٛ ايٟٓٛٚ ايصٟ مل وكٌ أبسا. 

١ بأزلا٤ ع٤٬ُ املدابطات ٜٚتهُٔ ايهتاب أٜها ٥٫ش١ َؿكً

، 1975ٚ 1974عٛاقِ ايػطب١ٝ بني ات١ٝ ايصٜٔ ناْٛا َٛدٛزٜٔ يف ايايػٛؾٝ
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 ملا ٜػُٝ٘ )اٱزاض٠ ا٭غاغ١ٝ ا٭ٚىل( ٖٚٞ قؿا زقٝكاڄنُا ٜعڀٞ ٚ

يٮغايٝب اييت ناْت تًذأ  ، ٚ عطناڄاملدتك١ بعًُٝات ايتذػؼ باـاضز

إٔ   ٜتهُٓ٘ ايهتاب أٜهاڄإيٝٗا يٓؿط املعًَٛات اـاط١٦ يف ايػطب. ٚمما 

٠ إْتداب ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ َٓع إعاز 1984ساٍٚ غ١ٓ  (KGB) دٗاظ

ضْٚايس ضٜػإ بػبب عسا٥٘ ايؿسٜس يًؿٝٛع١ٝ نُا ساٍٚ اؿًٝٛي١ زٕٚ 

 .1983إْتكاض سعب احملاؾعني يف بطٜڀاْٝا غ١ٓ 

ٚزا٥ُا باٱغتٓاز إىل ٖصا ايهتاب، ؾإٕ املدابطات ايػٛؾٝات١ٝ ساٚيت 

ملٞ ٝؼ ايٛظضا٤ ايػٜٛسٟ أٚيـ بازٕٚ دس٣ٚ ايتأثرل يف ايػبعٝٓات ع٢ً ض٥

ساٚيت إغتػ٬ٍ أقٌ ٚايست٘ ايًٝتْٛٞ ، ٚ إٔ املدابطات ايػٛؾٝات١ٝ ناْت ٚ

بأْ٘ ساٌَ ضا١ٜ املباز٨  1982تعتدل باملٞ يس٣ عٛزت٘ إىل ايػًڀ١ غ١ٓ 

 ايػطب١ٝ.

نصيو ؾإٕ غٛضزٜؿػهٞ ٜ٪نس يف نتاب٘ إٔ ) ٖاضٟ ٖٛبهٝٓع( ايصٟ 

ّ عٔ قسٸ نإ أسس نباض َػتؿاضٟ ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ ؾطاْهًني ضٚظؾًٝت

١ عٓسَا أقٓع ضٚظؾًٝت باملٛاؾك١ غرل قكس يٲؼاز ايػٛؾٝاتٞ َػاعس٠ مّج

 ع٢ً ايػٝڀط٠ ايػٛؾٝات١ٝ ع٢ً زٍٚ ايبًڀٝل .

  ٚؼت عٓٛإ )غٛضباتؿٛف َع ايكسٜػني( ْؿطت دطٜس٠ ايًٛا٤

 َا ًٜٞ :  27/10/1990ايًبٓا١ْٝ يف عٗسٖا ايكازض يف 

َٓڀك١ ـ  ا٭قسؽ يف "تطْٞ يف نٓٝػ١ ايكًب نؿـ ايػتاضـ  )إٜڀايٝا

 60نًِ سلاٍ َٔ ضَٚا عٔ ؾػٝؿػا٤ َػاستٗا  100أَٚدلٜا " ع٢ً بعس 

ؼٌُ ضزلا ملٝدا٥ٌٝ غٛضباتؿٛف بايبع٠ ايعضقا٤ ٚ يعٚدت٘  َطبعاڄ َذلاڄ

 .ايبابا ٚايطغٌٛب أمحط ايًٕٛ إىل داْب املػٝح ٚضٜػا بج
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٢ً ٭خط٣ عاتٞ ٚإسس٣ ٜسٜ٘ ع٢ً قسضٙ ٚاٚظٗط ايط٥ٝؼ ايػٛؾٝ

 .ايجاْٞ ايصٟ ٜباضى اؾُٗٛضايبابا ٜٛسٓا بٛيؼ  عَعست٘ َبتػُا ٚ ٖٛ ٜتب

ٕ ٖصٙ إعاَا:  70يطاٖب ايهبٛؾٞ أٚغًٝٓٛ ٚ أٚنح ٚانع ايؿػٝؿػا٤ ا

صبح ايهبرل َٔ اؾسضإ املاز١ٜ ايؿػٝؿػا٤ اييت ضنعت ؾٛم امل

 .(ٛيٛدٝ٘ ٚ أ٢ْٗ ايكطاع َع ايهٓٝػ١اٱٜسٜٚ

 

 ملاشا غٛضباتؿٛف ؟

قًب املٛاظٜٔ ايسٚي١ٝ، ٚضغِ  ٤ غٛضباؾٛف إىل اؿهِ سسثاڄنإ فٞ

 ع٢ً ؾدكٝت٘ ٚزٚضٙ ع٬َات إغتؿٗاّ عطٜه١..

 دط١٦ٜ ع٢ً ططٜل أ غٛضباتؿٛف عٗسٙ غڀٛات َجرل٠ ٚبس

١ بٛد٘ أخل، َٚع اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜهٝ ايتكاضب َع ايػطب عَُٛاڄ

 يعسٚ ايًسٚز.تٞ ايكسٜل اؿُِٝ بعس إٔ نإ ااٚغسا اٱؼاز ايػٛؾٝ

 كطاعٝ٘ أَاّ غٝاغ١ ْعع ايباب ع٢ً َ يكس ؾتح غٛضباتؿٛف

ٚا٭غًش١ ايبعٝس٠ املس٣،  ،ؿٝض إْتاز ا٭غًش١ اٱغذلاتٝذ١ٝؽايػ٬ح ٚ

مما زلح بتٛقٝع عسز َٔ اٱتؿاقات بٗصا اـكٛم َع اي٫ٜٛات املتشس٠ 

 ا٭َطٜه١ٝ.

 شنٝاڄ باٱْػشاب َٔ أؾػاْػتإ ؾهإ كطداڄ أَا قطاضٙ املؿاد٧ 

يتٓعُٝات  فٗهاڄٚ غطٜعاڄ تٞ يف ٖصا ايبًس، ٚ اغتسضاداڄايًتٛضط ايػٛؾٝ

ْؿػِٗ ع٢ً بٛاب١ ايعاق١ُ نابٍٛ ايصٜٔ ٚدسٚا أ "اجملاٖسٜٔ ا٭ؾػإ"

ز٢ْ، مما أغط٣ بِٝٓٗ ايعسا٠ٚ ٚاـ٬ف أٚنأِْٗ َٔ ايٓكط قاب قٛغني أٚ 

 .بككس ٚ بسٕٚ قكس
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  ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ عسّ [ٚنإ يػٝاغ١ غٛضباتؿٛف املع١ًٓ

ٚ ْؿٛشٙ زاخٌ  ظعاَت٘ع٢ً  ْعهاغاتٷا ]ايساخ١ًٝ يب٬ز ايهت١ً ايؿطق١ٝ

٭ٍٚ َط٠ يف بٛيْٛٝا سه١َٛ ٫ ٚ شلصا تأيؿت ٚ خاضدٗا .. ايب٬ز ايؿٝٛع١ٝ ٚ

اييت ْاعهت  "ايتهأَ"ٜطأغٗا ضدٌ ؾٝٛعٞ بٌ ٜطأغٗا ضدٌ َٔ ْكاب١ 

ٚيكس تتابعت  ..يب٬زبععا١َ )يٝـ ؾايٝػا( ايػٝڀط٠ ايؿٝٛع١ٝ ع٢ً ا

، بٌ تعس٣ شيو إىل ٚضٚبا ايؿطق١ٝ عا١َاٱْتؿانات ايؿعب١ٝ يف زٍٚ أ

ْٝا، أشضبٝذإ ، أضَٝٓٝا، إخل..( ٛض١ٜ اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ )إغتْٛٝا، ٫تٛامجٗ

ني ع٢ً أسساخ املعػهط ايؿٝٛعٞ، ٚاملػاَطات املعًكست٢ إٔ بعض 

ًب ع٢ً ايػاسط، مبع٢ٓ ٓتٝذ١ غٝٓكٕ ايػشط بايأايػٛضباتؿٛؾ١ٝ أنسٚا 

 ؟! . ٕ ايبرلٜػذلٜٚها اييت أطًكٗا غٛضباتؿٛف غتكٝب٘ َكت٬ڄأ

  ؾتشت عٓٛإ عطٜض ْؿطت دطٜس٠ ايسٜاض يف عسزٖا ايكازضض يف

أيؿا  40عٔ ٚ ناي١ ايكشاؾ١ ايؿطْػ١ٝ :  اـدل ايتايٞ ْك٬ڄ 1990متٛظ  19

 ٖتؿٛا قطب ايهطًَني : يٝػكط اؿعب ايؿٝٛعٞ ايػٛؾٝاتٞ . 

  ٛعب ايؿٝٛعٞ ايػٛؾٝاتٞ ؼت أيـ ؾدل نس اؿ 40ٖتـ م

. يف خ٬ٍ تعاٖط٠ َعاز١ٜ يًؿٝٛع١ٝ دساض ايهطًَني يف َٛغهٛ َػا٤ أَؼ،

اؾٓطاٍ  (KGB)سٝح أعًٔ ض٥ٝؼ دٗاظ اٱغتدباضات ايػٛؾٝت١ٝ ايػابل 

 أٚيٝؼ ناتٛغني تطن٘ يًشعب .

اؾُاٖرل ٚ أشلب ْا٥ب ايػٛؾٝات ا٭ع٢ً ايػٝس َٝدا٥ٌٝ غٛضباتؿٛف 

 .ٔ إْتػاب٘ يًشعبعاَا َ 25أْ٘ اؽص ْؿؼ ايكطاض بعس 

زميكطاط١ٝ يف ٖٞ سطن١ ٚ، سع٠ٛ َٔ إؼاز ايٓاخبني يف َٛغهٛٚب

إْڀًل املتعاٖطٕٚ ايػاع١ ايػازغ١ َػا٤ ؼت  .ايعاق١ُ ايػٛؾٝات١ٝ
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املڀط َٔ سسٜك١ غٛضنٞ ست٢ َٝسإ ايؿطٚغ١ٝ بايكطب َٔ ايػاس١ 

 اؿُطا٤.

اؿُطا٤،  يتػكط أَدلاطٛض١ٜ ايؿاؾ١ٖٝطٕٚ ٖتاؾات : )ٚ أطًل املتعا

ٚيٝػكط اؿعب ايؿٝٛعٞ، ٚاؿعب ايؿٝٛعٞ يف َعابٌ ايتاضٜذ( ٚ قؿكٛا 

اختتِ  يًشعب ايصٟ 38ـ ايط عطاض٠ ملدتًـ اـڀبا٤، ايصٜٔ ْسزٚا بامل٪مت

ٝؼ َٝدا٥ٌٝ . يهٔ اٱْتكازات املٛد١ٗ إىل ايط٥أعُاي٘ ّٜٛ اؾُع١ املانٞ

 .ف ناْت ْازض٠غٛضباتؿٛ

غٝهٕٛ تاضىٝا ٚ بايؿعٌ قٌٝ يٓا إٕ ٖصا امل٪متط ): ٚقاٍ أسس اـڀبا٤

 .خط َ٪متط ٜعكس(آقس ٜهٕٛ 

ا اٱؼاز١ٜ ٝخط إىل ض٥ٝؼ ضٚغآٚقؿل املتعاٖطٕٚ يس٣ إؾاض٠ خڀٝب 

يت َٛغهٛ ٚيٝٓٝػطاز  غؿطٌٜٝ بٛبٛف ٜبٛضٜؼ ًٜتػني، ٚإىل ض٥ٝػٞ بًس

 ؿعب ايؿٝٛعٞ يف أثٓا٤ امل٪متط.أْاتٛيٞ غٛبتؿاى ايصٜٔ تطنٛا اٚ

عسٜس٠ يًُػ٪ٍٚ ايػابل عٔ  ٚيٛسغ إٔ املتعاٖطٜٔ وًُٕٛ قٛضاڄ

نايٛغني ايصٟ ْسز َٓص َس٠ قكرل٠ بعسّ إدطا٤ ايهجرل َٔ  (KGBـ)اي

ايصٟ ؼٍٛ يف خ٬ٍ أغابٝع إىل ٱق٬سات يف ؾ١ٓ ايسٚي١ يٮَٔ ٚا

َؿاضن١  . ٚيٛسعت أٜهاڄدك١ٝ َطَٛق١ يف أٚغاط اٱق٬سٝنيؾ

ايهأٖ ا٭ضثٛشٚنػٞ ؾًٝب بانْٛني ساٌَ يٛا٤ ايسؾاع عٔ املػذْٛني 

بػبب عكا٥سِٖ ايس١ٜٝٓ يف عٗس غتايني َٚسٜط َػطح )ْاؾاٖا( ايؿهاٖٞ 

 .(ٛضٟ يٝٛغٛف يف ايتعاٖط٠ . )اْت٢ٗب
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 ملاشا اٱْك٬ب ع٢ً ايؿٝٛع١ٝ ؟

إْ٘ بكطف ايٓعط عُا تػتجرلٙ ع٬ق١ غٛضباتؿٛف ايؿدك١ٝ 

ْتٝذ١ ست١ُٝ يٮظَات املػتؿش١ً ٜػذلٜٚها ، تبك٢ ٖصٙ ا٭خرل٠ بايبرل

زٍٚ تٞ ٚ امجٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝ املػتُط٠ اييت عاْت ٚ تعاْٞ َٓٗاٚ

املٓع١َٛ اٱؾذلان١ٝ ، ْتٝذ١ اٱخؿام  ٚايؿؿٌ ٚ اـًٌ ايها٥ٔ يف ايؿهط 

 ايؿٝٛعٞ ٚ ايٓعاّ املٓبجل عٓ٘ ..

 .غٛاٙ ؿٛف ايبرلٜػذلٜٚها يڀطسٗاٚيف تكٛضْا أْ٘ يٛ مل ٜڀطح غٛضبات

ا٫ٚت ايذل١َُٝٝ نإ غٛضباتؿٛف اؿًك١ ا٭خرل٠ يف َػًػٌ احمل

يف نٌ َػًػٌ تعتدل زا٥ُا ا٭ِٖ .. ٚ اؿًك١ ا٭خرل٠ يًؿهط ايؿٝٛعٞ

ٌ ؼتكط نٌ اؿًكات اييت غبكتٗا ، ٚ.. ؾٗٞ ؽتؿٜٛكاڄ إثاض٠ ا٭نجطٚ

  .؟٤ ايػتاض اؿسٜسٟ ْؿػُ٘ٛض َا ٚضاايعكس٠ ٚ ػًٛ ايػُٛض ، ؾهٝـ بػ

 إضٖاقات َا قبٌ غٛضباتؿٛف :

 بايطغِ َٔ إٔ نٌ عٗس َٔ ايعٗٛز اييت تعاقبت يف تاضٜذ اؿطن١

أعڀ٢ ايؿٝٛع١ٝ ز٫٫ت َٚؿاِٖٝ  ،ايؿٝٛع١ٝ اتػِ بڀابع تػٝرلٟ خام

ايعٗس، ٚقِٝ ، َٚؿاِٖٝ ضدٌ َتعسز٠ َتٓاقه١ عهِ ضدٌ ايعٗس قُٝاڄٚ

ي١ًٝٓٝٓٝ، َٚٓٗا .. َٓٗا اٛع١ٝ ؾٝٛعٝاتضدٌ ايعٗس، مما دعٌ ايؿٝ

 اٱلًع١ٜ، ظَٓٗا ايػتاي١ٝٓٝ، َٚٓٗااملاٚتػ١ٝ، َٚٓٗا َٚٓٗا، املاضنػ١ٝ

غِ َٔ إٔ نٌ : بايطايهاغذل١ٜٚ ٚايذلٚتػه١ٝ إىل َا ٫ ْٗا١ٜ ي٘.. ْكٍٛ

ايعٗٛز ؾاضنت بؿهٌ ٚبأخط، ٚبٓػب١ ٚبأخط٣، بإْهاز َا ٜػ٢ُ 

ٱؾاض٠ إىل عٗس غبل ف٤ٞ غٛضباتؿٛف ، إمنا ٫ بس َٔ ابايبرلٜػتٜٛها

 ..خرل يڀطح ايبرلٜػذلٚنٝاميهٔ إعتباضٙ املسخٌ قبٌ ا٭
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 :عٗس أْسضبٛف

ت١ٝ ٬َٜؼ املأظم اٛف عٓس تٛيٝ٘ ايكٝاز٠ ايػٛؾٝبنإ خڀاب أْسض

ايػٛؾٝاتٞ .. ؾكس زعا إىل ْبص َٓڀل اٱططا٤ ايصاتٞ ٚ ايتعاٌَ ايكٟٛ َع 

 س١ ..ايٓكس ايصاتٞ ايكا٥ِ ع٢ً املكاض

ط بٗا ٚيف َعطض ن٬َ٘ عٔ ا٭ظ١َ اٱقتكاز١ٜ اٱدتُاع١ٝ اييت مي

إىل ظاٖط٠ ٖبٛط َعس٫ت ايُٓٛ، ٚضنٛز ايتڀٛض  تٞ أؾاضااٱؼاز ايػٛؾٝ

اٱقتكازٟ، ٚ انؿاض إْتاد١ٝ ايعٌُ، ٚ نعـ ايتشسٜح ايتهٓٛيٛدٞ، 

 قكٛض ايبشح ايعًُٞ ٚ غرلٙ .. ٚ

 : ٚ يكس ضز أْسضبٛف أغباب نٌ شيو إىل 

ًٝٗا اييت متاٱمطاف عٔ ايكاعس٠ ايهطٚض١ٜ ٱزاض٠ اٱقتكاز  -1

تًهات ايؿعب، ٚيف ممٖا يف اؿطم ع٢ً جٌ دٖٛطتُاٱؾذلان١ٝ ٚ اييت ٜ

 . َهاعؿ١ ٖصٙ املُتًهات

، سٝح ٜ٪زٟ اٱخ٬ٍ بٗصا اٱخ٬ٍ مببسأ ايتٛظٜع سػب ايعٌُ -2

ٚايتٓكٌ َٔ  ا٭دٛا٤ امل٪ات١ٝ ؿا٫ت ايهػب غرل َؿطٚع،املبسأ إىل خًل 

ٚايذلاخٞ يف أزا٤ ايعٌُ،  ،بايتػٝب عٔ عٌُ بسٕٚ غبخط ٚعٌُ ٯ

 ..املتػبب يف عٝٛب اٱْتاز ٚ

قٝاز٠ اؿعب ٖٞ املػ٪ٚي١ بايسضد١ ٜٚعتدل ) أْسضبٛف( إٔ ايسٚي١ ٚ

اٍ غرل ْازض٠ إْٓا نٓا يف أسٛ٭ٚىل عٔ نٌ َاوسخ ؾٝكٍٛ بكطاس١: )ا

اـٍُٛ املذلانِ بايػطع١ اظٚ تُهٔ َٔ ػْْكبٌ باؿًٍٛ ايٛغط، ٚمل 

 (.ايهاؾ١ٝ
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هُ٘ ايككرل٠، تڀٗرل ق١ُ ، خ٬ٍ ؾذل٠ سٚنإ ٖادؼ أْسضبٛف ا٭ِٖ

ؼكٝل اٱْهباط، ٚ ؽؿٝـ ايسٚي١ ٚاؿعب َٔ ايعٓاقط ايؿاغس٠، ٚ

 ..تُع ايػٛؾٝاتٞ ع٢ً نٌ َػتٜٛات٘ايتػٝب يف اجمل

 :عٗس تؿطْٝٓهٛ

عاز باٱؼاز  ٟبعس َٛت أْسضبٛف ناْت ١ٜ٫ٚ تؿطْٝٓهٛ ايص

إىل َػطح  (غُا١ٝ٥ساي)، سٝح عاز ْٗر قبٌ عٗس أْسضبٛفايػٛؾٝيت إىل َا

 ..ايٛاقع ايػٝاغٞ َٔ دسٜس

ٕ زٍ ٖصا ايذلادع ع٢ً ؾ٧ٝ ؾإمنا ٜسٍ ع٢ً إغتُطاض١ٜ تػًط إٚ

ايتكًٝسٟ زاخٌ املهتب ايػٝاٜػٞ ٚايًذ١ٓ املطنع١ٜ يًشعب ايٓٗر 

 .ايؿٝٛعٞ
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 ايحايؿكٌ ايج

 َؿه٬ت املعػهط ايؿٝٛعٞ

 نُا ٜكؿٗا غٛضبايتؿٛف
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 ايككٌ ايجايح

 َؿه٬ت املعػهط ايؿٝٛعٞ نُا ٜكؿٗا غٛضباتؿٛف

َٓص تٛيٞ غٛضبتؿٛف ايػًڀ١ بسأ ايٓٗر ايتػٝرلٟ ٜتدص َٓش٢ 

ؾػٛضباتؿٛف مل ٜهتؿٞ مبا انتؿ٢ ب٘ اْسضبٛف َٔ اؾاضات  ..دساڄ خڀرلاڄ

 ١، ٚ إمنا عُس إىل تؿدٝل ا٭ظ١َ  تؿدٝكاڄَبس١ٝ٥ إىل ا٭ظ١َ ايؿٝٛعٝ

اض١ٜ اٱزقبع٘ ع٢ً املؿه٬ت اٱدتُاع١ٝ ٚاٱقتكاز١ٜ ٚإ ٚانعاڄ زقٝكاڄ

 تٞ ..ااملعؿعؿ١ يف اٱؼاز ايػٛؾٝ

ٚيف ) :ز اؿاقٌ يف ايُٓٛ اٱقتكازٟ قاٍؾؿٞ َعطض ٚقؿ٘ يًذُٛ

يف  غٝام ؼًًٝٓا يًٛنع املُٗٝٔ ع٢ً ايب٬ز اقڀسَٓا باؾُٛز اؿكٍٛ

ايُٓٛ اٱقتكازٟ. ؾكس انؿهت ٚتا٥ط ايُٓٛ يف ايسخٌ ايكَٛٞ خ٬ٍ 

َا يف بسا١ٜ أخ ا٭خرل٠ إىل أنجط َٔ َطتني. ٚ اـڀط اـُػ١ٝٓٝ ايج٬

ـ  يف ايٛاقعـ  و ايٛتا٥ط إىل َػت٣ٛ دعًٓا ٬َْؼايجُاْٝٓات ؾكس ٖبڀت تً

ب ًشام بطنايبًس ايصٟ متهٔ يف ايػابل َٔ ايايطنٛز اٱقتكازٟ. ٚ

ظزازت اٛنٛح تاّ ٜػًِ املٛقع تًٛ املٛقع. ٚ، بسأ ببًسإ ايعامل املتڀٛض٠

ٓا، غٛا٤ َٔ سٝح ؾاع١ًٝ ايؿذ٠ٛ اتػاعا بٝٓٓا ٚبني ايبًسإ يػرل قاؿ

   ( ..اٱْتاز، أٚ َٔ سٝح ْٛع١ٝ ايعٌُ

ٚيف َعطض ن٬َ٘ عٔ ايتػًط ايػٝاغٞ يًشعب ٜ٪نس غٛضباتؿٛف 

١ ايسميكطاط١ٝ َٔ خ٬ٍ تعسٌٜ ع٢ً نطٚض٠ إغٓا٤ قت٣ٛ املطنعٜ

املُاضغات اٱْتداب١ٝ اييت ناْت ػطٟ عاز٠ بذلؾٝح قا١ُ٥ َٔ 

، ٚسل اشل٦ٝات ايؿعب١ٝ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ني. ٚع٢ً تأنٝس ايع١ًٝٓٝاؿعب
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ٔ ْؿاط أدٗع٠ ايسٚي١ ايتٓؿٝص١ٜ كٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايهطٚض١ٜ عاؿ

إٕ َػأي١ صا ايكسز: )ٚايتؿطٜع١ٝ ٚ ايػٝاغ١ٝ.. ٜٚكٍٛ غٛضباتؿٛف بٗ

. إش ١ ٖٞ َػأي١ َبس١ٝ٥ بايٓػب١ إيٝٓا. إْٗا َػأي١ أغاغ١ٝتٛغٝع ايعًٓٝ

 (..ٛدس ٚ ٫ ميهٔ إٔ تٛدس زميكطاط١ٝبسٕٚ ع١ًٝٓ ٫ ت

ٚيٛ ؾُٝا ٜتعًل ٚيف َعطض سه٘ ٚ ؼطٜه٘ ع٢ً ايٓكس ٚ إبسا٤ ايطأٟ 

تؿٛف إْ٘ ٫ هب إٔ تٛدس َٓعُات أٚ اضبٛباؿعب اؿانِ ٜكٍٛ غ

إْ٘ ٫ بس َٔ َٛاق١ً بذل عك١َٛ َٔ ايٓكس ٚ احملاغب١، ٚقٝازات سعب١ٝ َ

 نٌ َا ٖٛ ضانس أٚ قاؾغ أٚ َعطقٌ يًتكسّ (.. 

١ يًبرلغتٜٛها ٜكٍٛ ٚيف َعطض ايه٬ّ عٔ امل١ُٗ ا٭غاغٝ

، ايطأٖ ؾإٔ تٓٗض باٱْػإ ضٚسٝاڄ ُٗتٓا يف ايٛقتَغٛضباتؿٛف: )أَا 

إْٓا ْػع٢ إىل ٚنع َٛاقع٘ اـًؿ١ٝ. ٚ ايساخًٞ، َععظٜٔ قذلَني عامل٘

ٛٸٕ ايؿطز َهاْات ايجكاؾ١ يف غنٌ إنٌ نُٕٛ اجملتُع ايصٖين ٚ بٌٝ ته

 (..ايٓؿٝط إدتُاعٝاڄ

ع٢ً ايٓعط٠ املاز١ٜ  ٚن٬ّ غٛضباتؿٛف ٖصا ٜعتدل خطٚدا نًٝاڄ

 .يًؿٝٛع١ٝ

 عطض تاضىٞ غطٜع :  :َؿه٬ت املعػهط ايؿٝٛعٞ

از ١ٝ ايؿٛق١ٝ ٚايتشت١ٝ يٲؼ٬ت اييت عكؿت بايبٓإٕ املؿه

نجط َٔ إٔ ؼك٢ ٚ أسلٌ َٔ إٔ تٞ ٚزٍٚ َٓع١َٛ اٱؾذلان١ٝ أاايػٛؾٝ

، ٚغاق١ كاز١ٜ يف املكس١َ َٔ سٝح اـڀٛض٠. ٚ تكع املؿه٬ت اٱقتؼس

ٓٸ  ـ ١ ايٛعٛز٠إٕ أخصْا بعني اٱعتباض إٔ ايٓعط١ٜ ايؿٝٛع١ٝ ناْت اؾ

 اي١ٝ ٚ اٱقڀاع .أزلَٔ دشِٝ ايط ـ عػب ضٚازٖا ٚ ؾ٬غؿتٗا
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َعه٬ت إقتكاز١ٜ ٗا بٓؿ٤ٛ تػببٸبٌ ٚ ـ إقتكازٜاڄـ ٚ إخؿام ايؿٝٛع١ٝ 

عتدل ٜٴ ـ ع٢ً تكشٝح املػاض اٱقتكازٟ ٖٚٞ ايٓعط١ٜ اييت تكّٛ أغاغاڄـ 

 .. نطب١ قان١ٝ يًؿًػؿ١ ايؿٝٛع١ٝ مج١ً ٚ تؿك٬ٝڄ

 عٛز إىل ايٛضا٤:

١ أثبتٓا يف نتاب ذطب١ ايؿٝٛعٝٚيف َعطض تكِٜٛ ايت 1970يف عاّ 

 سطنات ٚ َصاٖب يف َٝعإ اٱغ٬ّ (( َا ًٜٞ :))

إٕ ْعط٠ عُٝك١ ؾاسك١ يٮظَات ايكا١ُ٥ قٞ زٍٚ املعػهط ايؿٝٛعٞ 

ميهٔ إٔ تهٕٛ ناؾ١ٝ يًتأنٝس ع٢ً إٔ طٛض اٱمساض ٚ اٱْٗٝاض يف 

قس ٫ ىطز َٓ٘  خاْكاڄ ايؿًػؿ١ قس بسأ، ٚ إٕ ايؿهط ايؿٝٛعٞ ٜٛاد٘ َأظقاڄ

 ..ٛي٘ ٚ قٛاعسٙ ٚ يؿغ ْؿػ٘ ا٭خرلٚ قس زنت أقإ٫ 

ايٓاطك١ بًػإ ايًذ١ٓ  اْؿطت دطٜس٠ ايدلاؾس 1961ؾؿٞ أًٍٜٛ عاّ 

املطنع١ٜ يًشعب ايؿٝٛعٞ َؿطٚع بطْاَر دسٜس ٜ٪نس يًُط٠ )ايجايج١( 

ع ؾهط٠ . ؾكس تهُٔ املؿطٚع٢ً املباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًُاضنػ١ٝ خطٚز اؿعب

ٝٛع١ٝ يف ٖسّ ايهٝإ ايطأزلايٞ ٙ ايؿعتُستإيػا٤ ايٓٗر ايجٛضٟ ايصٟ 

ٚبايتايٞ ؾإٕ يصٟ ْكت عًٝ٘ ايؿكط٠ ايتاي١ٝ : )، ٚاٚبٓا٤ اجملتُع ايؿٝٛعٞ

ط ايڀبك١ ايعا١ًَ َٔ اٱْتكاٍ َٔ ايطأزلاي١ٝ إىل اٱؾذلان١ٝ ٚؼطٜ

بٌ  ،٫ بإق٬سات٫ بتػرلات بڀ١٦ٝ، ٚـ ايٞ، ميهٔ ؼكٝكٗا ايٓرل ايطأزل

 .. جٛض٠(ايأٟ ب ،ايطأزلايٞ ؾكط بتػٝرل نٝؿٞ يًٓعاّ

ملٓاظعات ز١َٜٛ  يف تًو ايؿذل٠، َػطساڄ ـ بهني ٚ َٛغهٛـ ٖٚصا َا دعٌ 

كٝين ايصٟ نإ ٜتععُ٘ يف سٝٓٗا ايؿٝٛعٞ اي از٠، بػبب إقساض اؿعبس
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)َاٚتػٞ تْٛؼ( ع٢ً تٓؿٝص َبسأ )اؿطب اؿت١ُٝ( بني ايؿٝٛع١ٝ 

 ايطأزلاي١ٝ .. ٚ

اؾسٜس عٔ ؾًو ايٓعاّ ا٭غاغٞ يًشعب عٔ دٓٛح ايتٛد٘  ٚؾه٬ڄ

خ٬ٍ  ؾكس أنس َٔ خ٬ٍ تعٗسٙ بتشكٝل اجملتُع ايؿٝٛعٞ ايؿٝٛعٞ

ايعؿطٜٔ غ١ٓ املكب١ً ؾؿٌ ايؿٝٛع١ٝ خ٬ٍ ا٭ضبعني غ١ٓ املان١ٝ ، يف خًل 

. ٖٚصا ٜعين إٔ ايؿٝٛع١ٝ ازٟ ٚ ايتهٓٝهٞ يًُذتُع ايؿٝٛعٞا٭غاؽ امل

٢ باؿت١ُٝ ايتاضى١ٝ يف اٱْتكاٍ نؿهط٠ قس ؾكست ايكسض٠ ع٢ً َا ٜػُ

 َٔ ايطأزلاي١ٝ إىل اٱؾذلان١ٝ .. 

٫ تكّٛ  ـ نع١ٝٚنٓعط١ٜ ـ  صا ايعذع أغاغا إىل إٔ ايؿٝٛع١ٜٝٚعٛز ٖ

ع٢ً أقٍٛ ٚقٛاعس عا١َ قازض٠ ع٢ً إغتٝعاب َؿانٌ اؿٝا٠ املتذسز٠ 

أقٛشلا تبسٌٜ ٚ ايتػٝرل اؾصضٜني يف ايإىل  نٗا َطاضاڄ، مما عطٸٚ ْٛعاڄ نُاڄ

 ايٓٗذ١ٝ ٚ ايؿهط١ٜ يف أقٌ َٔ ضبع قطٕ ..

ٖٛ اٱستؿاظ سأ قٛض )املًه١ٝ ايؿطز١ٜ( عسٍ عٓ٘ إىل سٌ ٚغط، ٚؾُب

املؿاضٜع ات ايجك١ًٝ ٚ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚاملكاضف ٚيًسٚي١ بايكٓٓاع

 ..يعا١َ، ٚ تطى ايكٓاعات ايكػرل٠ ٚايتذاض١ٜ ايٛغڀ٢ يًػعٞ ايؿطزٟا

ٜع ايػًع اٱغت٬ٗن١ٝ (. ؾبسٍ إٔ ناْت تٛظنصيو عسٍ عٔ َبسأ )

ٌٍاعس٠ )ايك ( أقبدت نُا ْل سػب قسضت٘ ٚ يهٌ سػب  سادت٘ َٔ ن

، ٚيهٌ )َٔ نٌ سػب قسضت٘ 1936ٛض ايػٛٚؾٝاتٞ املعسٍ عاّ عًٝٗا ايسغت

( ثِ ٜعٛز ٔ ٫ عٌُ ي٘ يٝؼ ي٘ اؿل إٔ ٜأنٌسػب َا ٜ٪زٜ٘ َٔ عٌُ، َٚ

ايصٟ ٜكهٞ ٚع٘ اؾسٜس ٚإىل ططح َؿط 1961اّ اؿعب ايؿٝٛعٞ ع

 ( ٚ ٖهصا زٚايٝو !! َبسأ ايتٛظٜع سػب اؿاد١بايعٛز٠ إىل )
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 ايؿكٌ ايطابع

 عٛاٌَ غكٛط ايؿٝٛع١ٝ

 

  ٞايعاٌَ ا٭ٍٚ : ٚنع١ٝ ايؿهط ايؿٝٛع 

 َنـــــــٞ ـطٝايعاٌَ ايجاْـٞ : ايـسٚض ا٭ 

  ٞايعاٌَ ايجــــايــح : ايسٚض ايكْٗٝٛــــ 
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 بعؾكٌ ايطا

 عٛاٌَ غكٛط ايؿٝٛع١ٝ

ٖٓايو عٛاٌَ عس٠ تكـ ٚضا٤ غكٛط ايؿٝٛع١ٝ ٚططح ايبرلٜػذلٜٚها 

 ٖصٙ ايعٛاٌَ ؟.  ٞيٲْكاش ٚ إعاز٠ ايبٓا٤.. ؾُا ٖ نٛغ١ًٝ

 ايعاٌَ ا٭ٍٚ : ٚنع١ٝ ايؿهط ايؿٝٛعٞ : 

غرل ايؿٝٛعٝٝني إٔ ٚنع١ٝ أٍٚ َاهب إٔ ٜسضن٘ ايؿٝٛعٕٝٛ ٚ إٕ

ْعُتٗا ْٚعطٜاتٗا تكع يف َكس١َ ا٭غباب ؿًػؿ١ ايؿٝٛع١ٝ ٚٚنع١ٝ أاي

  ايعٛاٌَ اييت أٚقًتٗا إىل ايؿؿٌ ؾاٱْٗٝاض..ٚ

يف أٟ  (ٚز١ٜساحمل)إٕ عاٌَ ايٛنع١ٝ يف أ١ٜ ْعط١ٜ ٚؾًػؿ١.. عاٌَ 

 إٕ ٖصا ايعاٌَ ٖٛيف أٟ ْعاّ أٚ قإْٛ..  (ايبؿط١ٜ).. عاٌَ َٓٗر أٚ تؿطٜع

ٖر ٚايتؿاضٜع ٚا٭ْع١ُ دطث١َٛ  ؾٓا٤ ٖصٙ ايؿًػؿات ٚايٓعطٜات ٚاملٓا

 ايكٛاْني بسٕٚ إغتجٓا٤ ..ٚ
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 َٓاقؿ١ ايٓعط١ٜ املاضنػ١ٝ :

 تكّٛ ايٓعط١ٜ املاضنػ١ٝ ع٢ً َبسأٜٔ أغاغٝني ُٖا : 

 املاز١ٜ املٓڀك١ٝ. -1

شلصا املازٟ يًتاضٜذ. ٚاملاز١ٜ ايسٜايٝهتٝه١ٝ، أٟ ع٢ً ايتؿػرل  -2

نٌ ؾ٤ٞ يف اؿٝا٠،  زلٝت باملاز١ٜ ايتاضى١ٝ، إش أْٗا تعتدل املاز٠ أغاؽ

ٝٸ  ط٠ يف كتًـ أطٛاضٖا بتأثرل املاز٠ ؾكط ..ٚإٔ ايبؿط١ٜ َػ

 ؾُا ٖٞ املاز١ٜ املٓڀك١ٝ َٚا ٖٞ املاز١ٜ ايسٜايٝهتٝه١ٝ ؟:

ساي١ سطن١ أْٗا ٚ: تعين إٔ اؿٝا٠ نًٗا َاز٠، املاز١ٜ املٓڀك١ٝ -1

تڀٛض َػتُط. ؾٗٞ بايتايٞ تطؾض نٌ ايعٛاٌَ ايػٝب١ٝ اييت زا١ُ٥ ٚ

املاز٠  ٙبٗا ا٭زٜإ َعتدل٠ إٔ ايؿعٌ ٚايتؿاعٌ يف ٖصٙ اؿٝا٠ َٓؿ٪ تدا٤

 اْتٗا٤ ..ابتسا٤ ٚ

ُٸ إٕ ٖصٙ ايٓعط١ٜ املاز١ٜ َطؾٛن١ بسا١ٖڄ ا٤ ٫عتباض إٔ املاز٠ ايك

ٚأْ٘ ٫ بس شلا َٔ قٍٛ أٚ عاٌَ خاضدٞ عٓٗا  ميهٔ إٔ تتشٍٛ شاتٝا،٫

إىل أب١ٝٓ، ٚاملعازٕ  َ٪ثط ؾٝٗا .. ؾهُا إ اؾباٍ ٚ ايكدٛض مل تتشٍٛ

عسات َٝهاْٝه١ٝ إ٫ بؿعٌ اٱْػإ، َي١ٝ ٚآاملدتًؿ١ مل تكبح أدٗع٠ 

 ٕ تهٕٛ اْعهاغاڄأنصيو ؾإٕ اؿٝا٠ بهٌ دٛاْبٗا ٚأبعازٖا ٫ ميهٔ 

 يٝػت ؾاع١ً..شيو إٔ املاز٠ يف ا٭قٌ َٓؿع١ً ٚعٌ املازٟ . ايًتؿ

ؿٝا٠ ٚؿطن١ إ ٚااٱْػاملاز٠ ايؿٝٛع١ٝ املازٟ يًهٕٛ ٚ إٕ تكِٜٛ

ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠، دعًٗا تٓهط ٚدٛز اهلل ٚغا٥ط املػٝبات ا٭خط٣، 

نجرل٠ ع يف َٛان اٚؼصٚ سصٚ اؾا١ًٖٝ ا٭ٚىل ايصٟ دا٤ ٚقـ أقشابٗ
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ٝٳا ٚدٌ: عع َٓٗا قٛي٘ َٔ نتاب اهلل تعاىل  ْٵ ٓٳا ايسټ ٝٳاتٴ ٞٳ ِإيَّا سٳ ٖٹ َٳا  ٚٳقځايڂٛا 

ٗٵ ٜٴ َٳا  ٚٳ ٝٳا  ْٳشٵ ٚٳ ُٴٛتٴ  ٖٵطٴ ْٳ ٓٳا ِإيَّا ايسٻ  .{24اؾاث١ٝ:} ..ًٹهڂ

أعًٓت بًػإ غٓٔ ايهٕٛ سني ١ٝ خايؿت ؾڀط٠ اٱْػإ ٚؾايؿٝٛع

إٔ اهلل ؾهط٠ َاضنؼ إٔ )٫ إي٘ ٚاؿٝا٠ َاز٠( ٚسني أنست بًػإ يٝٓني: )

إٕ اهلل ٖٛ ايصٟ  اؾ١ٝ إختًكٗا اٱْػإ يٝدلض عذعٙ. ٚأْ٘ يٝؼ قشٝشاڄخط

ؾدل ٜساؾع عٔ ؾهط٠ اهلل إمنا ٖٛ ؾدل ٕ نٌ أٜٓعِ ا٭نٛإ، ٚ

 داٌٖ ٚ عادع( ..

ع٢ً نٌ َا ٜتكٌ ابعت مح٬ت ايؿٝٛع١ٝ ع٢ً ايسٜٔ ٚٚع٢ً ٖصا تت

 ..ب٘ َٔ َعتكسات

از باهلل إٕ اٱعتكدا٤ ؾٝ٘: ) َكا٫ڄ 1954ؾكشٝؿ١ بطاؾسا ْؿطت عاّ 

ٕ ٚادبٓا ٭ٕ إقايت ايكشٝؿ١: )ٚ 1958ٖٛ تطاخ ايكسا٢َ اؾ١ًٗ( ٚيف عاّ 

 .(مح١ً نؿاح عكا٥سٟ قشٝش١ نس ايسٜٔد٘ ْٛ

يٛ نإ ) :َا ْك٘ 1985( عاّ ؿطت قشٝؿ١ )بانٓػهٞ بابٛؾْٞٚ

 .ملا زلح يٓا إٔ ْٓبص ايسٜٔ( اهلل َٛدٛزاڄ

ايڀبٝعٞ إٔ ايكطاع َٔ : )1959ْٚؿطت قشٝؿ١ )ايعًِ ا٭محط( عاّ 

مٛ اٱميإ باهلل مل ٜٓت٘ بعس، ٫ٚ بس َٔ تٛدٝ٘ اؾُاٖرل بني اٱؿاز ٚ

شل١ بكٛض٠ أعُل مما ٖٛ ؾات ٚاؾٔ ٚاٯاغت٦كاٍ دصٚض اٱميإ باـطا

 ( .. ٕست٢ اٯ

ٚتػ٢ُ  ،ايجاْٞ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ ايؿٝٛع١ٝ املاز١ٜ ٖٚٞ املبسأ -2

. ٚتععِ ٖصٙ ايٓعط١ٜ بإٔ )ايسٜايٝهتٝه١ٝ( أٟ ايتؿػرل املازٟ ايتاضىٞ
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َاز١ٜ  قاَت بسٚاؾعتاضٜذ ايبؿط١ٜ يٝؼ غ٣ٛ أعُاٍ ٚأسساخ نًُت ٚ

 عت١.

ٖٞ ـ  نُا ٜذلزز شيو أنجط ا٭سٝإ ـ ٜكٍٛ َاضنؼ: ) يٝػت ا٭ؾهاض

اييت تكٛز ايعامل، بٌ إٕ ٖصٙ ا٭ؾهاض شاتٗا تتعًل بايؿطٚط اٱقتكاز١ٜ. 

. إٕ ييت تؿػط ايتاضٜذ يف ْٗا١ٜ ا٭َطَٚع٢ٓ ٖصا أْٗا تتعًل باملاز٠ ا

ت٬ى املاز٠ ٌَ إع اؾٗٛز اٱْػا١ْٝ يف غبٝٛاٱقتكاز ايصٟ ميجٌ فُ

سني إٔ  يًع٬قات اٱْػا١ْٝ، يف َٗا، إمنا ٜؿهٌ ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝإغتدساٚ

 (..اٖب ايؿهط١ٜ يٝػت إ٫ ب١ٝٓ ؾٛق١ٝاملص

دٓٛح ايؿًػؿ١ املاضنػٞ املازٟ ٚإْهاضٖا يهٌ ايعٛاٌَ ايؿهط١ٜ  إٕ

إٔ تهتٌُ اؿٝا٠ بسْٚٗا،  ٔٚاٱعتكاز١ٜ ٚايػًٛن١ٝ ٚايطٚس١ٝ اييت ٫ ميه

بػرلٖا، دعًت اجملتُع ايؿٝٛعٞ   ٫ ميهٔ إٔ  ٜعٝـ اٱْػإ غٜٛاڄاييتٚ

ٕ ايكِٝ يٝػت ْتاز املاز٠. نُا دعًت اٱْػإ أب٬ قِٝ، سٝح  فتُعاڄ

طى ٚؾل ايععاّ تتشيف ٖصا اجملتُع نت١ً َٔ ايًشِ ٚايصٟ ٜعٝـ 

ا٤ بهُا٤ ٫ َهإ ؾٝٗا ي١ٝ قُآ٭ْع١ُ  تبعاڄايكٛاْني املاز١ٜ املطع١ٝ، ٚ

 . اٱْػا١ْٝ ايؿڀط١ٜ ٝؼغاؿاعط ٚا٭سيًُ

 بؿط١ٜ ايٓعط١ٜ املاضنػ١ٝ دعًٗا تؿكس عٓكط زميَٛتٗاثِ إٕ 

، نُا دعًٗا تؿكس ايكسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ َؿانٌ اؿٝا٠ ٚاٱْػإ ٚبكا٥ٗا

 املتعسز٠ ٚ املتٓٛع١. شيو إٔ ا٭ؾل ايبؿطٟ قسٚز ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜتعس٣

تت٬ؾ٢  َٔ. ؾتٓعسّ ايط٩ٜا، نُاسكب١ َع١ٓٝ َٔ ايع ـ ُُٗا نإ ع٬ُقاڄـ

َا سكٌ ؾع٬ يًٓعط١ٜ  ايتكسٜط. ٖٚصاٚتهُشٌ ًَهات ايتكٛض ٚ

ٚٴأايؿٝٛع١ٝ ٚغاق١ بعس  نعت َٛنع ايتڀبٝل، ٚخهعت يًتؿػرلات ٕ 
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ا تسٚض ا٭َط ايصٟ دعًٗ ،اؿطن١ ايؿٝٛع١ٝايتأ٬ٜٚت ايؿدك١ٝ يععُا٤ ٚ

، نُا أز٣ إىل ١ع١ َٔ ايتذاضب املتٓاقهطخ٬ٍ ْكـ قطٕ يف زٚا١َ َؿ

خطٖا آطٟ ٚإىل ْؿ٤ٛ َساضؽ َتعسز٠ نإ ايؿه ١نطؿطاط ٚسس٠ اؿإْ

 .(ايبرلغذلٚنٝا)َٚكٛي١  (غٛضباتؿٛف)َسضغ١ 

، ٚغست ٝٛع١ٝ َٔ ؼكٝل ايػا١ٜ َٔ قٝاَٗاٚسني ؾؿًت اؿطن١ ايؿ

ٖا ايب٪ؽ ٪ٚسٝا٠ نٓها ٫ًَ ٜڀام،  ضٖٝباڄ )اؾ١ٓ املٛعٛز٠( غذٓاڄ

ت ؾاضغ١ ًَڀد١ بايسَا٤، ؾأْٗا ( ؾعاضاّ ٚايعساي١ٚغسا )ايػ٬ ٚايؿكا٤..

ا ايػطب ايطأزلايٞ ٱخؿا٤ سكٝكت٘، ٕ ايؿعاضات ايؿاضغ١ اييت ٜطؾعٗأؾ

.. سني شاى إْكًب ايػشط ع٢ً ٚتػڀ١ٝ دطا٥ُ٘، ٚخساع ايطأٟ ايعاّ ايعاملٞ

ايػٛؾٝيت ٚزٍٚ أٚضٚبا  ايػاسط ٚ بسأت اٱْتؿانات تعِ مجٗٛضٜات اٱؼاز

، يٝدطز َٔ عاض ٖصٙ ايػاع١ بؿاضؽ ايكدلاؾُٝع بإْت نإٔايؿطق١ٝ ٚ

 .. ايػذٔ ايبًؿؿٞ إىل غرل ضدع١ غٝاٖب

حملتّٛ ايصٟ ٜٓتعط نٌ ايؿًػؿات املكرل اإْٗا ايٓٗا١ٜ املتٛقع١ ٚ

إْ٘ ايسيٌٝ ايصٟ ٜتأنس يف نٌ سني ٚايٓعطٜات ٚا٭ْع١ُ ايٛنع١ٝ .. ٚ

، ٚقسم ض ؾٗس٣قسع٢ً عذع اٱْػإ ٚ قكٛضٙ ٚسادت٘ إىل اـايل ايصٟ 

ٔٳ : اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ ٕٻ ايَّصٹٜ ٘ٴ ِإ ُٹعٴٛا يځ ٌٷ ؾځاغٵتٳ َٳجٳ ٓٻاؽٴ نٴِطبٳ  ٗٳا اي ٜټ ٜٳا أځ

ِٴ ايصټبٳابٴ  ٗٴ ًڂبٵ ٜٳػٵ ٕٵ  ٚٳِإ ٘ٴ  ُٳعٴٛا يځ ِٛ ادٵتٳ ٚٳيځ ًڂكڂٛا شٴبٳابٶا  ٜٳدٵ ٔٵ  ِٕ اهللٹ يځ ٔٵ زٴٚ َٹ ٕٳ  تٳسٵعٴٛ

ـٳ ٘ٴ نٳعٴ ٓٵ َٹ ٙٴ  ٓٵكٹصٴٚ ٜٳػٵتٳ ٝٵ٦ٶا يځا  ًڂٛبٴ ؾٳ ٚٳاملځڀڃ ٙٹ  ايڀَّايٹبٴ  َٳا قځسٳضٴٚا اهللځ سٳلٻ قځسٵِض

ٟپ عٳِعٜعٷ ِٛ ٕٻ اهللځ يځكځ ِٕ اهللٹ ٜٚكٍٛ: ،  {73:74اؿر:} ِإ ٔٵ زٴٚ َٹ ٔٳ اتٻدٳصٴٚا  ٌٴ ايَّصٹٜ َٳجٳ

ٓٵ ٝٵتٴ ايعٳ ٝٴٛتٹ يځبٳ ٔٳ ايبٴ ٖٳ ٚٵ ٕٻ أځ ٚٳِإ ٝٵتٶا  ٓٵهځبٴٛتٹ اتٻدٳصٳتٵ بٳ ٌِ ايعٳ ُٳجٳ ٝٳا٤ٳ نځ ٚٵيٹ ٛٵ أځ هځبٴٛتٹ يځ

ٕٳ ُٴٛ ًځ ٜٳعٵ ْٴٛا     ..{41ايعٓهبٛت:} نځا
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أقابت مجٗٛضٜات اٱؼاز إ٫ أْ٘ بايطغِ َٔ ايتش٫ٛت اييت 

بايطغِ َٔ ايؿطق١ٝ ٚبًسإ سًـ ٚاضغٛ عَُٛا، ٚ زٍٚ أٚضٚباايػٛؾٝاتٞ ٚ

، إ٫ إٔ إىل ْبص ايؿٝٛع١ٝ نؿهط اقتكازٟ ٚادتُاعٞدٓٛح ؾعٛبٗا 

بايعسا٠ٚ  املڀًك١ يتعايِٝ مل ػاٖط  ٛيف َٛغهيكٝاز٠ ايؿٝٛع١ٝ اؾسٜس٠ ا

ٜػذلٜٚها( َٝدا٥ٌٝ غٛضباتؿٛف ايبرلظعِٝ ) يٝٓني . بٌ إٕٚ َاضنؼ

. ٜكٍٛ ًل َٔ أْ٘ ٜطٜس ػسٜس ايؿٝٛع١ٝ ٚزؾعٗا إىل ا٭َاّٜعاٍ ٜٓڀ٫

 غٛضباتؿٛف  يف نتاب٘ ) برلٜػذلٚنٝا( :

إْٗا  .ٖرلٕ ايبرلغذلٚنٝا ٖٞ اٱعتُاز ع٢ً اٱبساع اؿٞ يًذُاإ)

١ ٚاٱؾذلان١ٝ.. إٕ يٲزاض٠ ايصاتٝط َتعسز اٱػاٖات يًسميكطاط١ٝ ٚتڀٜٛ

، ٛ أْٗا تٛسس َا بني اٱؾذلان١ٝ ٚايسميكطاط١ٝا ٖٜهدٖٛط ايبرلٜػذلٚ

بايهاٌَ.  عًُٝاڄٚ ٚتبعح ايتكٛض ايًٝٓٝين سٍٛ ايبٓا٤ اٱؾذلانٞ ْعطٜاڄ

 ٗا ايؿُٛيٞ(.. طابعَٚٔ ٖٓا ٜذلا٣٤ عُكٗا ٚضٚسٗا ايجٛضٟ ايؿعًٞ ٚ

ٖٞ ػسٜس  ،، نُا ٜكٍٛ غٛضباتؿٛفػذلٜٚهاٌٜٖ إٕ ايبرل ..ٕٚاٯ

اٱؾذلان١ٝ أْٗا أزا٠ يًكها٤ ع٢ً ايؿٝٛع١ٝ ٚأّ  ؾذلان١ٝ،يًؿٝٛع١ٝ ٚا٫

 ؟.تٞ وٌُ يٛا٤ٖا ؾُٝا َه٢ااييت نإ اٱؼاز ايػٛؾٝ

ايّٝٛ بأظ١َ ساز٠  بٝل متطٸٕ ايؿٝٛع١ٝ نٓعط١ٜ ٚ تڀأمما ٫ ؾو ؾٝ٘ 

تح ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘ يف اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚزٍٚ . يكس ؾڂا١ٜيًػ

س ايكطٜح ايٛانح يًؿهط ايؿٝٛعٞ املٓع١َٛ اٱؾذلان١ٝ أَاّ ايٓك

عٞ ٚيًٓعط١ٜ يًٓعط١ٜ اٱؾذلان١ٝ عَُٛا. ٚايطاؾهٕٛ يًؿهط ايؿٝٛٚ

اتٛا ٜؿهًٕٛ قس باٱؾذلان١ٝ عَُٛا. ٚايطاؾهٕٛ يًؿهط ايؿٝٛعٞ، ٚ

 ..عدلٕٚ عٔ ضؾهِٗ ٖصا بؿت٢ ايٛغا٥ٌ، ضاسٛا ٜا٭نجط١ٜ يف أقڀاضِٖ
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ايه١ًُ املكط٠٤ٚ ٚاملػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥، ٚنًٗا تسعٛا إىل إيػا٤ َٓٗا 

ٖٓا ػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ تعتدل قعٛض٠ ٜٚعاقب ايؿٝٛع١ٝ. ٚ

 .ٗا ايكإْٛ يف اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞعًٝ

يؿو ؾؿٌ إٕ ايهجرل َٔ أقٛاٍ غٛضباتؿٛف ت٪نس مبا ٫ وٌُ ا

ايجٛض٠ ايؿٝٛع١ٝ ؾؿًٗا يف ايؿذل٠ املُتس٠ َا بني ايؿٝٛع١ٝ، ع٢ً ا٭قٌ 

 إْٓا ْػرل بإػاٙٚف٤ٞ غٛضباتؿٛف، ؾشني ٜكٍٛ غٛضباتؿٛف: )

اتٗاّ باٱػاٙ املعانؼ( ؾإٕ ٖصا ٫ ٜعين إ٫ ايؿه٢ً  ا٫ؾذلان١ٝ

 !! إؾذلان١ٝ يٝٓني ٚ غتايني َٚاضنؼ، بأْٗا إؾذلان١ٝ يٝػت ؾه٢ً

يف اٱػاٙ َٔ خ٬ٍ َك٫ٛت٘ ع٢ً أْ٘ ٜػرل  إٔ غٛضباتؿٛف ٜكطٸ إ٫

١ُ٥٬ ٚاـٝاض تٌ ايتػرلات اييت ٜڀطسٗا َإٔ ناٱؾذلانٞ ايكشٝح ، ٚ

َع ايڀطا٥ل ايطأزلاي١ٝ ٱزاض٠  ٍاأْٗا غرل ًَتك١ٝ عاٱؾذلانٞ، ٚ

َٔ ٖٓا قٛي٘ : )إْٓا ْبشح يف  ..قتكاز ٚأؾهاٍ ايتٓعِٝ اٱدتُاعٞا٫

. إْٓا ْكٝؼ نٌ لاساتٓا ؾذلان١ٝ ٚسسٚزٖا ٫ يف خاضدٗاإطاض اٱ

 . َٚٔ ٜأٌَ يف دٓٛسٓا عٔ ايڀطٜل ا٫ؾذلان١ٝ مبعاٜرل اٱؾذلان١ٝ

ػذلٜٚها ٜكّٛ ع٢ً ٜؾًٔ ًٜك٢ غ٣ٛ خٝب١ ا٭ٌَ املطٜط٠، ؾدلْافٓا: ايبرل

 .. ٱؾذلان١ٝ َعٜس َٔ ايسميكطاط١ٝ(َبسأ َعٜس َٔ ا

عٛظٖا ايسيٌٝ ايؿعًٞ ٫ٚ تتؿل َع َا إ٫ إٔ أقٛاٍ غٛضباتؿٛف ٖصٙ ٜ

 هطٟ ع٢ً أضض ايٛاقع .. 

 ؟ ٔ اٱؾذلانٝني يف أٚضٚبا ايؿطق١ًٝت َٛغهٛ عؾًُاشا ؽ -

َٔ ا٭سعاب ايؿٝٛع١ٝ يف ايعامل ٚاييت ملاشا ْؿهت َٛغهٛ ٜسٖا  -

 ؟ ناْت تتًك٢ ايسعِ ٚا٭َٛاٍ َٔ َٛغهٛ
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ايصٟ اؿعب ايؿٝٛعٞ يف أَانٔ َتعسز٠ ٚملاشا أغًكت َهاتب  -

اْٗٝاض ايب١ٝٓ ايتٓع١ُٝٝ ايؿٛق١ٝ ع٢ً تؿهو ٚ عتدلٙ املطاقبٕٛ زي٬ٝڄا

 ؟ شت١ٝ يٮسعاب ايؿٝٛع١ٝ يف ايعاملٚايت

عتُس ايكٛاْني ٚ اٱدطا٤ات اييت تٴبٌ ملاشا نجرل َٔ ايتؿطٜعات ٚ -

يًٓعط١ٜ  ٖٞ تتٓاقض َع املباز٨ ا٭غاغ١ٝؾذلان١ٝ ٚايّٝٛ يف ايسٍٚ ا٫

 ؟ايؿٝٛع١ٝ مج١ً ٚ تؿك٬ٝ

أثبتت ؾؿًٗا ايتاّ  ـ ٚنعٞ  نؿهطـ إْ٘ مما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ ايؿٝٛع١ٝ 

غٛضباتؿٛف ٚنٌ اؾٗٛز  "ػذلٜٚهاٜبرل"ايٓٗا٥ٞ ايصٟ ٫ تؿٝس َع٘ 

 إعڀا٥ٗا ؾطق١ دسٜس٠ يًشٝا٠ ..ايكا١ُ٥ يذلَُٝٗا ٚإْعاؾٗا ٚ

يكس إْتٗت يف اؿكٝك١ ايؿٝٛع١ٝ ٭ٕ ْتا٥ذٗا ناْت َعانػ١  -

 .اجملتُعات اييت تػٛزٖا ٚؼهُٗا عت١ُٝ اظزٖاض اتٗا٤تٗا ٚازعاملك٫ٛ

ؿه٬ت اٱقتكاز١ٜ َٔ امل سبت مبعٜإْتٗت ايؿٝٛع١ٝ ٭ْٗا تػب -

ت أْٗا دا٤ت عزأعٔ إخؿاقٗا يف سٌ املؿه٬ت اييت  املعٝؿ١ٝ ؾه٬ڄٚ

 ا..ؿًٗ

ٖا َٓٗا بعس إٔ شاقت سإْتٗت ايؿٝٛع١ٝ ْٚؿهت ايؿعٛب ٜ -

 ..اي٬ٜٛت ع٢ً نٌ قعٝس ٚيف نٌ َهإ

كايؿ١  ،٭ْٗا ناْت ْعط١ٜ َػاٜط٠ يًؿڀط٠ إْتٗت ايؿٝٛع١ٝ -

ا أٚزع اهلل ايهٕٛ ٚاٱْػإ َٔ خكا٥ل َع َتٓاقه١ ، َيػٓٔ ايهٕٛ

ٓٻ١ٹ اهللٹ  َعاز٫تَٚكَٛات، ٚقؿات َٚٛاقؿات، َٚعاٜرل ٚ ٔٵ تٳذٹسٳ يٹػٴ ٚٳيځ

ًڄا  ..{23ايؿتح:} تٳبٵسٹٜ
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تػرلات يف اٱؼاز ناي١ غاب ؾُٝا تٓكً٘ َٔ أْبا٤ عٔ املشنطت ٚ*

 تٞ َا ًٜٞ ؼت عٓٛإ :اايػٛؾٝ

 ضداٍ ايسٜٔ ٜعٚضٕٚ ايػذٕٛ 

ع٢ً َس٣ غٓٛات ط١ًٜٛ  نإ اٱْػإ يف اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ قطَٚاڄ

 َٔ إَها١ْٝ ايتكا٤ ضداٍ ايسٜٔ سني ٜهٕٛ ضٖني ايػذٔ .

ػرل ايٛنع ؾكس قسضت ٚثٝك١ خاق١ ٜؿاض ؾٝٗا إىل إٔ َٔ سل تٕ ٚاٯ

ٔ َٔ ٝ٘ ايڀًب َٔ اشل٦ٝات ايس١ٜٝٓ اٱيتكا٤ بطداٍ زٜنٌ قهّٛ عً

. ٫ٚ ول يػًڀات ايػذٔ إقا١َ أٟ عكبات أدٌ تًب١ٝ َتڀًبات٘ ايس١ٜٝٓ

 يف ططٜك٘ .

َا  13/9/1990ايكازض بتاضٜذ  348ْؿطت دطٜس٠ ايعامل يف عسزٖا *ٚ

 : ًٜٞ 

 ع٢ً سط١ٜ املعتكس ٜٓل قإْٛ غٛؾٝاتٞ 

ٜتعًل عط١ٜ  ؼاز ايػٛؾٝاتٞ قاْْٛاڄفًؼ ايػٛؾٝات ا٭ع٢ً يٲأقط ٸ

ٚوٌ ٖصا ايٓل قٌ قإْٛ ٜعٛز يػ١ٓ  .املعتكس ٚايتٓعُٝات ايس١ٜٝٓ

. أَا ٢ً ايهٓا٥ؼ يف اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞع نجرل٠ڄ نإ ٜؿطض قٝٛزاڄ 1929

 .ٜس ؾٝهُٔ شلا سط١ٜ مماضغ١ ْؿاطٗاايتؿطٜع اؾس

ٝل دًػتني إىل ؽكيف ايدلملإ ايصٟ إنڀط  نإ اؾسٍ ساَٝاڄٚ

تعًِٝ زٜين بطظ بؿهٌ خام خ٬ف سٍٛ إَهإ إزخاٍ ٱقطاض ايكإْٛ. ٚ
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ايٓٛاب إعڀا َٔ . ٚضؾهت غايب١ٝ ندل٣ إختٝاضٟ إىل املساضؽ ايطزل١ٝ

 ..نصيو إعڀا٤ إشٕ ملُاضغ١ ْؿاطات ز١ٜٝٓ يف اؾٝـٖصا اٱشٕ ٚ

 : ايسٚض ا٭َطٜهٞ: ْٗا١ٜ ايؿٝٛع١ٝ ٚيعاٌَ ايجاْٞا

ـ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َرلن١ٝ شات ايٓعاّ َٔ ايڀبٝعٞ إٔ تك

 ضايطأزلايٞ َٛقـ ايعسا٤ َٔ ايؿٝٛع١ٝ ٭ْٗا ايٓعاّ املعازٟ شلا. ٚؾٛ

إٔ ايٓعاّ  إْتٗا٤ اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ اعتدلت اي٫ٜٛات املتشس٠

ٚبٛدٛز ٖٓطٟ تطَٚإ ع٢ً ضأؽ ايػًڀ١ يف  .ايػٛؾٝاتٞ ْعاّ َعازٟ

ًّ، دطٚغتايني يف ضٚغٝا ،أَرلنا سٚزٜٔ ت سطب خؿ١ٝ بني ايٓعاَني اي

 ٚقس أساط غتايني ٚقتٗا ب٬زٙ بكٛاْني ؼسٸ .زعٝت ٚقتٗا باؿطب ايباضز٠

يف  متٓع ا٭داْب َٔ ظٜاض٠ ضٚغٝا إ٫ّتٞ ٚأ اشلذط٠ َٔ اٱؼاز ايػٛؾَٝ

 ..ٚزلٝت ٚقتٗا بايػتاض اؿسٜسٟ أسٛاٍ غا١ٜ يف ايكعٛب١،

ٗع٠ إع٬َٗا ايك١ٜٛ يتؿٜٛ٘ ت اي٫ٜٛات املتشس٠ بٛاغڀ١ أدشٚناؾ

، ٚقٛضت ايؿٝٛع١ٝ ايعاملٜٞيت يس٣ ايطأٟ ايعاّ ازلع١ اٱؼاز ايػٛؾٝ

بأْٗا بعبع قازّ ٱيتٗاّ ايٓاؽ. يف سني ناْت ايسعا١ٜ ايؿٝٛع١ٝ غا٥ب١ 

 طح يف املٝسإ يٛسسٖا..يًسعا١ٜ ا٭َرلن١ٝ إٔ تػطح ٚمت تاضن١ڄ

ٜٛض ايٓعاّ ٚناْت اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َرلن١ٝ تڀُع بتؿ

َت٬ى ضٚغٝا اـ ايڀطم ست٢ ايعػهط١ٜ َٓٗا، يهٔ ايؿٝٛعٞ مبدتً

، ٚ بعسٖا اشلٝسضٚد١ٝٓٝ ٚغرلٖا َٔ أغًش١ ايسَاض ايطٖٝب١ يًكٓب١ً ايصض١ٜ،

تعان١ اٱغايتدًٞ عٔ ؾهط٠ اؿطب ايؿا١ًَ ٚ زؾعت باي٫ٜٛات املتشس٠ إىل

طب ايعامل١ٝ اؿْتٗا٤ اغتُطت ط١ًٝ ؾذل٠ اعٓٗا باؿطب ايباضز٠ اييت 

، إغتعان١ ايجا١ْٝ ٚست٢ َٓتكـ اـُػٝٓات. ٚبعس َٛت غتايني
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، مبشاٚي١ تكٜٛض ايٓعاّ َٔ ايساخٌ اي٫ٜٛات املتشس٠ عٔ خڀط اؿطب

. ٛشٙ املتٓاَٞ يف احملاؾٌ ايسٚي١ٝإع١َٝ٬ ٚنبح ْؿٚٚؾٔ سطب إقتكاز١ٜ 

ٞ اٱميإ ٖٚٚنإ َٛقـ اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ايؿٝٛعٞ َٔ َػأي١ ايسٜٔ 

املػٝش١ٝ  اييت ؾذطت اـ٬ف َع ايؿاتٝهإ باعتباضٙ ساَٞ ايسٜا١ْ

تٞ بأْ٘ اايهٓٝػ١ ايباب١ٜٛ اٱؼاز ايػٛؾٝ. ٚٚقؿت ايهاتٛيٝه١ٝ يف ايعامل

عسٚاْ٘ يًسٜٔ  ىؿٞتٞ ٫إ اٱؼاز ايػٛؾٝأ. ٚاؿكٝك١ عسٚ اهللًَشس ٚ

ٝػ١ شلاشا ؾاضنت ايهَٓتُج٬ بكٍٛ يٝٓني: )ايسٜٔ أؾٕٝٛ ايؿعٛب(. ٚ

زعت امل٪َٓني إىل َٓاٖه١ تٞ، ٚا١ٜ يف اؿ١ًُ ع٢ً اٱؼاز ايػٛؾٝايبابٛ

تٞ قس ؾٌ عٌُ ايهٓٝػ١ ا. ٚنإ اٱؼاز ايػٛؾٝقاضبتٗاايؿٝٛع١ٝ ٚ

١َٝ ساضب ايسٜا١ْ اٱغ٬ٝا َٚٓع إقا١َ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ ٚايؿطق١ٝ يف ضٚغ

ٚض ايتعًِٝ اٱغ٬َٞ، ٚأٌُٖ املػادس ٚزاتٞ يف مجٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝ

 .اٱغ٬َٞ

عٞ مبباضن١ أَطٜه١ٝ ٛٝٚؾٔ ايؿاتٝهإ مح١ً ؾعٛا٤ ع٢ً ايٓعاّ ايؿ

ايؿٝٛعٝني بايهؿاض املًشسٜٔ، يف سني تٓاغ٢ ايسٚض  أٚضٚب١ٝ ٚاقؿاڄ

زعِ ا٭َطٜهٞ، ٚقاٚيت٘ ؾطض ُٖٝٓت٘ ع٢ً ايعامل، ٚإغتػ٬ٍ ايؿعٛب، ٚ

بتدل١٥ ايٝٗٛز  ؿٗرلأقسض قطاضٙ ايْٝٛٞ ٭ضض ؾًػڀني، ٚاٱست٬ٍ ايكٗ

  .َٔ زّ املػٝح

ييت تكّٛ بٗا أَطٜها يف ايتعسٜات اايهٓٝػ١ اييت غهتت عٔ اجملاظض ٚ إٕ

ٗت نٌ دٛب ٚضبڀٗا إىل عذًتٗا اٱقتكاز١ٜ، ٚإغتبعاز ايؿعايعامل ٚ

غتٓهط اعٝح  ،ٛع١ٝ مما أؾكسٖا َكساقٝتٗاإٖتُاَٗا حملاضب١ ايؿٝ

 ايبابٟٛ املٓشاظ.ايعسٜس َٔ املؿهطٜٔ ايعاملٝني ٖصا ايسٚض 
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ٚضٚبا أاييت أقابت املعػهط ايؿٝٛعٞ يف  إٕ أَرلنا بعس اشلع٠ ايعٓٝؿ١

ػٗا يتًعب ايسٚض ا٭ٍٚ يف ايعامل، يتػٝڀط ، ٚتعس ْؿتٓؿؼ ايكعسا٤تأخص 

يتُٗس يطبٝبتٗا إغطا٥ٌٝ يتشٌ املها١ْ ا٭ٚىل يف قًب ٚ قتكازٜاڄاعًٝ٘ 

 .ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ

 : ا١ٜ ايؿٝٛع١ٝ ٚايسٚض ايكْْٗٝٛٞٗ :ايجايح ٌَايعا

ُا٤ قٕٗٝٛ دا٤ يف ايدلٚتٛنٌ ايجاْٞ َٔ نتاب بطٚتٛن٫ٛت سه

ٕٸٜانِ إٔ تعتكسٚا ؿع١ ٚاسس٠إَاًٜٞ ٚ باؿطف ايٛاسس: ) َا أقٍٛ ٖٛ  ، أ

 حقٓعٓا ٱلايف َا  ايه٬ّ ايكًٌٝ اؾس٣ٚ، ؾُا عًٝهِ إ٫ إٔ تتؿهطٚا

. أَا مٔ ايٝٗٛز ؾُا عًٝٓا إ٫ ؿ١ٝايٓٝتايٓعطٜات ايسض١ٜٝٓٚ ٚاملاضنػ١ٝ ٚ

ع٢ً أؾٗاّ ٕ يتٛدٝٗاتٓا َٔ أثط خڀرل ايتًبٝؼ اإٔ ْط٣ بٛنٛح َان

 ( "ايػِٜٛ ِٖ ايبؿط َٔ غرل ايٝٗٛز"..ايػِٜٛٝ يف ٖصا اجملاٍ

فا٫  ، مبا ٫ ٜكبٌيف بطٚتٛنا٫ت سهُا٤ قٕٗٝٛ ٜؿٝس ٖصا ايكٍٛ

بؿهٌ تٛدٝٗات َت أْٗا قاإٔ املاضنػ١ٝ ٖٞ بٓت ايكْٗٝٛب١ ٚ، بيًؿو

أٚ ٜتشسض  ؾُاضنؼ نإ ٜٗٛزٜاڄ .يٝؼ ٖصا غطٜباايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ، ٚ

َٚٔ . ٜتشسض َٔ أقٌ ٜٗٛزٟ ، ٚنصيو يٝٓني ؾٗٛ أٜهاڄَٔ أقٌ ٜٗٛزٟ

يف َس١ٜٓ  يٛا ايكٝكط إغهٓسض ايجاْٞاغتااملعطٚف إٔ ايٝٗٛز ِٖ ايصٜٔ 

١ْٝٛٝٗ متس ٚبعس ٖصا اٱغتٝاٍ أخصت ايك .1881اشاض  13بڀطغدلز يف 

ٚدٛز نرلْػهٞ ع٢ً ضأؽ اؿهِ إناؾ١  إىل َػاعسٙ  دصٚضٖا َػتػ١ًڄ

ع٢ً ظععع١ ايٓعاّ  ٌؾعُ .)ؾٓشاؽ ضٚتٓدلؽ( ايٝٗٛزٟ ايكْٗٝٛٞايكٟٛ 

بكٝاز٠ ْتكاٍ ايػًڀ١ إىل ايؿٝٛعٝني يف ضٚغٝا ٫ ٤اؾسٜس، ٖٚٝأ ا٭دٛا

٤ قٕٗٝٛ يًشًِ ا٭ندل ايصٟ ٜساعب ك١ًٝ سهُا ٚ متٗٝساڄ ، زعُاڄيٝٓني



 

35 
  

ت ايسٚي١ َاعٓسَا قٚ ..ايٌٓٝ إىل ايؿطاتَٔ يف إقا١َ زٚيتِٗ ايهدل٣ 

بايهٝإ إ ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ أٍٚ املعذلؾني نايك١ْٝٛٝٗ يف ؾًػڀني 

 ع٢ً أضض ؾًػڀني املػ١ًُ. ايكْٗٝٛٞ اؾسٜس

عٝس ٫ٚ هب إٔ ٜػٝب عٔ ايباٍ إٔ ايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ غاضعت بٴ

ىل سح ايسٍٚ ايػطب١ٝ ع٢ً تكسِٜ املػاعسات اٱدتٝاح ايٓاظٟ يطٚغٝا إ

 ،اشلا١َ يطٚغٝا يتػڀٝع ايكُٛز يف ٚد٘ ايػعٚ اشلتًطٟ اٱقتكاز١ٜ

 تٗا ا٭ٚضٚبٝات يًهػٛط ايك١ْٝٛٝٗ،اسًٝؿٚ ٚاْكاعت اي٫ٜٛات املتشس٠

ٚأغسقت ع٢ً ضٚغٝا ايؿٝٛع١ٝ ايكطٚض ٚاملعاْٚات ست٢ اغتڀاعت قس 

 ٟ.اشلذّٛ َٚٔ ثِ زسط اٱدتٝاح ايٓاظ

بعٝس٠ ايك١ً ٖٚٞ ضاغد١ ؾايك١ً بني ايك١ْٝٛٝٗ ٚايؿٝٛع١ٝ ق١ٜٛ ٚ

خط ع٬قات ؾتٛض ؾٗصا ٜهٕٛ ٚإشا ناْت تعٗط بني اؿني ٚاٯ َٚت١ٓٝ.

عًٝٗا بني ايؿٝٛع١ٝ ٚايك١ْٝٛٝٗ ٫دتصاب ايتأٜٝس  َٓاٚض٠ غٝاغ١ٝ َتؿل

بإغطا٥ٌٝ بعٝس سطب  ٗاقس قڀعت ضٚغٝا ع٬قاتاملٓاقط٠ يًك١ْٝٛٝٗ.. ٚٚ

، إغطا٥ٌٝ يٮضانٞ ايعطب١ٝ احملت١ًع٢ً إست٬ٍ  استذاداڄ 1967طإ سعٜ

ع٢ً عسّ تعٜٚس م ايعطب ٖصٙ املػطس١ٝ، يهٔ ضٚغٝا ظًت سطٜك١ ٚقسٸ

ح ايهطٚضٟ عذ١ إٔ ايعطب غرل ايسٍٚ ايعطب١ٝ املٛاد١ٗ ٱغطا٥ٌٝ بايػ٬

ًني تهٓٛيٛدٝا ٱغتٝعاب ا٭غًش١ اؾسٜس٠، ؾعًت أَرلنا تكسض ٖ٪َ

أؾهٌ َاتٓتذ٘ تطغاْتٗا املػًش١، بُٝٓا وكٌ ايعطب ع٢ً  ٱغطا٥ٌٝ

 دٝٛؾٗا. ايػ٬ح ايكسِٜ ايصٟ ؽطد٘ ضٚغٝا ايؿٝٛع١ٝ َٔ خس١َ

يف ؾهط٠  ٔظٗط  غٛضباتؿٛف إىل ايعً ٚملا إْهؿؿت ٖصٙ ايًعب١ اـبٝج١،

ا ايؿطق١ٝ أٚضٚب ايبرلٚغذلٚنٝا ٚؾٝٗا اٱْؿتاح ايهاٌَ ٚايتدًٞ عٔ
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ٝات يًٝٗٛز ايػٛؾـ يف بازض٠ إْػا١ْٝ َعٜؿ١ ـ ٚزلح  سًٝؿتٗا يف سًـ ٚاضغٛ

يكهِ اٱغطا٥ًٝٞ يٮضانٞ احملت١ً، نتٌُ ااباشلذط٠ إىل إغطا٥ٌٝ بعس إٔ 

بعس عاّ ٜػتٛطٔ  املٗادطٕٚ  ا٭ضانٞ  أ٫ّ ٚيهٔ بؿطط قػرل خذٍٛ ٖٚٛ

1967. 

، ٖٚٛ َا ٜدلض ايتػرلات ايك١ْٝٛٝٗ ٚايؿٝٛع١ٝ ، ٚثٝل بني إشاڄ ؾايتعإٚ،

املدڀط ايكْٗٝٛٞ  أخرلاڄٚ اق١ً يف املعػهط ايؿٝٛعٞ ايصٟ ىسّ أ٫ٚڄاؿ

 اٱغ١َٝ٬. ٜكٍٛ ؾًػڀني أضض ايعدل١ٜ ع٢ً ٖٚٛ إقا١َ ايسٚي١ ايعاّ،

ايدلٚتٛنٍٛ ايجايح يف نتاب بطٚتٛن٫ٛت سهُا٤ قٕٗٝٛ، ٚاييت تهؿـ 

 ظٜـ ايؿعاضات ايؿٝٛع١ٝ :

اڄ، ٖٚٞ َا ٜػ٢ُ )قس دعًٓا ايسغاترل تٓل ع٢ً اؿكٛم ْكاڄ قطو

َٔ ٖصا ايؿ٤ٞ، ٖٚٛ ٫  ٫ٜٓاي٘ أَا ايؿعب ْؿػ٘ ؾإْ٘. ٚبعكٛم ايؿع

إٔ ٫دس٣ٚ ي٘  ، ٜٚٛقٔ ايعاٌَ ايهازحٚغطاباڄ هس يف ٖصٙ اؿكٛم إ٫ خٝا٫ڄ

ب٘ ٜسٚض سٍٛ  ا. إشتَٔ تًو ايٓكٛم ايؿاضغ١ ٚاـڀب اؾٛؾا٤ يف ايكاعا

٫ٜٚكٝب٘ أٟ خرل َٔ  ايڀ٣ٛ ٜعاْٞ ايؿسا٥س،ع٢ً  بامب٘  اإشْؿػ٘ ٚ

 ايسغتٛض ٚ ْكٛق٘(.

غٝاغ١ ؼطٜو ايٓاؽ  ،ٙ ٖٞ ايػٝاغات ايك١ْٝٛٝٗ املانط٠ٖص

اييت  بايؿعاضات اؾٛؾا٤ اـاي١ٝ َٔ أٟ َهُٕٛ نايؿهط٠ ايؿٝٛع١ٝ َج٬ڄ

اٍ، اشلسف ايػٓٛات ايڀٛ تعس ايٓاؽ ظٓات ايٓعِٝ، ؾٝهسسٕٛ يبًٛؽ ٖصا

 ..١ٓ قس إغتشايت غطاباڄ، ٚإشا باؾ٫ ٜكًٕٛ إىل ؾ٤ٞ أخرلاڄٚ
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إ٫  عاَاڄ  َٔ قٝاَٗا مل ؼٌُ إىل املٛاطٓني 83إٕ ايؿٝٛع١ٝ بعس 

ايڀبك١ ايعا١ًَ  يٝٓني بإٔ غٝڀط٠ايب٪ؽ ٚايؿكا٤، ؾأٜٔ َٛعٛز َاضنؼ ٚ

ٜٴ ،غٛف ؼكل ايطؾا١ٖٝ يًؿعب  احملتهطٜٔ؟!كه٢ ع٢ً املػتػًني ٚٚ

  :  ايك١ْٝٛٝٗ املػتؿٝس ا٭ٍٚ

ٕ إٔ ايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ ٖٞ ٛض ست٢ اٯٜعٗط َٔ فطٜات ا٭َ

 ٚشيو يٮغباب ايتاي١ٝ: املػتؿٝس ا٭ٍٚ ايط٥ٝؼ َٔ ٖصٙ ايتڀٛضات،

إٕ ايتػرلات اؿاق١ً يف أٚضٚبا ايؿطق١ٝ زلشت يًٝٗٛز ايػٛؾٝات -1

ناْت ٖٛ َڀًب ٚ ،ؾًػڀني احملت١ً ايػٛؾٝاتٞ إىل ذط٠ َٔ اٱؼازباشل

ؼاز ٚاؾل ا٫ ٚؾع٬ڄ .ٍ عًٝ٘زا٥ُا يًشكٛ تًح ايعامل١ٝ ايك١ْٝٛٝٗ

َايڀا اييت نُت غٛضباتؿٛف ٚايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ  ق١ُ ايػٛؾٝاتٞ بعس

 .ف ع٢ً ٖذط٠ ايػٛؾٝات إىل إغطا٥ٌٝبٛ

َٛاؾك١ زٚي١ اجملط ع٢ً دعٌ احملڀات اؾ١ٜٛ ؾٝٗا أَانٔ  -2

ُٸ  ..يًُٗادطٜٔ ايػٛؾٝات إىل إغطا٥ٌٝ عػ

إغطا٥ٌٝ ٚضٚبا ايؿطق١ٝ َٚٛاغ١ٝ بني زٍٚ أإعاز٠ ايع٬قات ايسبً -3

ٚقٝاّ بعض ض٩ٚغا٤ ٖصٙ ايسٍٚ بعٜاض٠ إغطا٥ٌٝ ٚقٝاّ ع٬قات ثكاق١ٝ 

 ٚػاض١ٜ َعٗا.

َٛاؾك١ أملاْٝا ايؿطق١ٝ ع٢ً تكسِٜ تعٜٛهات سطب عٔ اجملاظض  -4

 يجا١ْٝ، ٖٚٛ َڀًبخ٬ٍ اؿطب ايعامل١ٝ ااييت اضتهبتٗا ايٓاظ١ٜ عل ايٝٗٛز 

ُٸناْت تًح إغطا٥ٌٝ يف اؿكٍٛ  ٌ ايؿعب ا٭ملاْٞ ناؾ١ عًٝ٘ يتش
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َػ٪ٚي١ٝ املدايؿات اييت اضتهبٗا ايٓاظٟ، َٔ زٕٚ اٱؾاض٠ إىل ا٭غباب اييت 

 ٖصٙ اجملاظض .. زؾعت٘ إىل إضتهاب

 احملا٫ٚت اؾاز٠ اييت ٜكّٛ بٗا اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٱعاز٠ -5

 ٚقس قڀعت ؾٛطا 1967ايع٬قات َع إغطا٥ٌٝ إىل َاناْت عًٝ٘ قبٌ عاّ 

 ع٢ً ٖصا ايڀطٜل.  

 ايؿٝٛع١ٝ قطٜٔ ايك١ْٝٛٝٗ :

ايك١ْٝٛٝٗ   ،إٕ املُعٔ يف زضاغ١ طبٝع١ ٚخكا٥ل ٚأٖساف اؿطنتني

ايٛثٝك١ ايكا١ُ٥ بني ٖاتني اؿطنتني،  ًُٜؼ بٛنٛح ايع٬ق١ ،ٚايؿٝٛع١ٝ

 ع٢ً أنجط َٔ قعٝس :  ٜٚبسٚ ي٘ ظ٤٬ ايكاغِ املؿذلى بُٝٓٗا

 غٝاز٠ ايعامل:*

تبسٚ  ايك١ْٝٛٝٗايؿٝٛع١ٝ ٚ نياٱيتكا٤  بَٔ ْكاط  ا٭ٚىل ايٓكڀ١

  .كاؿُٗاتػدرلٙ ملع٢ً ايعامل ٚإغتػ٬ي٘ ٚ ْعع١ ايػٝاز٠

ًع ٖصا ايػطض َٓص ظٗٛض بٝإ َاضنؼ ٚإلؾايؿٝٛع١ٝ نؿؿت عٔ 

، ٚعًٝهِ )أَاَهِ ايعامل :املؿٗٛض يف تاضٜذ ايؿٝٛع١ٝ. سٝح ٜكٍٛ َاضنؼ

 إٔ تهػبٛٙ(.

ع٢ً ايعامل َٓص ظَٔ بعٝس ع٢ً ايعك١ًٝ  نصيو طػت ؾهط٠ ايػٝڀط٠

أِْٗ ؾعب اهلل املدتاض، ىڀڀٕٛ ايٝٗٛز١ٜ. ؾِٗ َٔ خ٬ٍ َا ٜعتكسٕٚ ب

 ٜعًُٕٛ ع٢ً تػدرل ايبؿط١ٜ يف خس١َ بين إغطا٥ٌٝ.ٚ

: أْٓا كتاضٕٚ َٔ دا٤ يف ايدلٚتٛنٍٛ اـاَؼ: )إْٓا ْكطأ يف ؾطٜع١ ا٭ْبٝا٤

قازضٜٔ ع٢ً ايكٝاّ بٗصا بكط١ٜ نٞ ْهٕٛ اهلل يٓشهِ ا٭ضض. ٚقس َٓشٓا اهلل ايع
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ٜػ٢ُ إزاض٠ اؿه١َٛ  (Monstor)غٓهع َٛنع اؿهَٛات ايكا١ُ٥ َاضزاڄايعٌُ. ٚ

ٚغتُتس  (Adminastration Of The Super Government) ايعًٝا

 إَطت٘ غٝهٕٛ ْعاّ ٜػتشٌٝ َع٘ ؼتايڀ١ًٜٛ املس٣، ٚ أٜسٜ٘ ناملدايب

 ..إٔ ٜؿؿٌ يف إخهاع نٌ ا٭قڀاض 

 ْؿط اٱؿاز:*

٭ؾهاض ٚنُا إٔ ايؿٝٛع١ٝ تهؿط بٛدٛز اهلل ٚتٓهط نٌ ايػٝبٝات ٚ ا

(  َٛدٛزا ملا زلح إٔ ْٓبص ايسٜٔيٛ نإ اهللايس١ٜٝٓ ٚ تعًٔ بهٌ قطاس١: )

َٔ خ٬ٍ  ثِ ت٪نس ع٢ً شيو 1958نإْٛ ايجاْٞ  17قشٝؿ١ باْهػٞ 

ح أْٗا ت َتؿاب١ َٔ سٝإٕ مجٝع ايسٜاْاقڀ١ إشاع١ َٛغهٛ ؾتكٍٛ: )

 .1985ْٝػإ  3( نًٗا باط١ً

ٓا إٔ مڀِ نٌ : )هب عًٝيف أٖساف ايبعٝس٠ تعًٔنصيو ايك١ْٝٛٝٗ 

، ؾًٔ ٜسخٌ امل٪قت١ شلصا ٖٞ إمثاض املًشسٜٔ إش تهٕٛ ايٓتٝذ١عكا٥س اٱميإ. ٚ

غتكػٞ إىل يٮدٝاٍ ايكاز١َ اييت  ٖصا يف َٛنٛعٓا، ٚيهٓ٘ غٝهطب َج٬ڄ

نٌ إيٝٓا بعكٝست٘ ايكاض١َ ٚادب صٟ أٚتعايُٝٓا، ع٢ً زٜٔ َٛغ٢ اي

 إخهاع نٌ ا٭َِ ؼت أقسآَا( ايدلٚتٛنٍٛ ايطابع عؿط.)

 : ايتٛغٌ بايعٓـ*

يف ايتٛغٌ  ١امل٬سغ نصيو إٔ ايؿٝٛع١ٝ تًتكٞ َع ايكْٗٝٛٝٚ

 ايكٗط ٱقا١َ غًڀاْٗا..غتدساّ نٌ ٚغا٥ٌ ايك٠ٛ ايٛسؿ١ٝ ٚبايعٓـ ٚ إ

طب َٔ ايهٛاضخ نايع٫ظٍ عٕٛ اشلإْهِ ٫ تػتڀٜٝكٍٛ غتايني: )

ؾتكبًْٛٗا قاغطٜٔ، ؾهٝـ ٫ تكبًٕٛ عًُٝات  ،تٌ امل٬ٜنيايعٛاقـ اييت تكٚ
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ايتڀٗرل اييت تكّٛ بٗا ايػًڀات ايؿٝٛع١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ٖصا ايتكؿ١ٝ ٚ

 (.املبسأ ايصٟ غٝكسّ إيٝهِ اـرل

هب إٔ ٜهٕٛ ؾعاضْا: : )ٍٚصيو ٜكٍٛ ايدلٚتٛنٍٛ ايكْٗٝٛٞ ا٭ن

املٓتكط٠ يف ايػٝاغ١،  اـسٜع١. إٕ ايك٠ٛ احمله١ ٖٞيعٓـ ٚنٌ ٚغا٥ٌ ا

اْت َكٓع١ با٭ملع١ٝ اي٬ظ١َ يطداٍ ايسٚي١ هب إٔ ٜهٕٛ نٚغاق١ إشا 

 (.ايعٓـ ٖٛ ا٭غاؽ 

أدٌ إغتبعازْا ؾُٝع اؿهَٛات َٔ ٜٚكٍٛ ايدلٚتٛنٍٛ ايػابع: )

٥ِ ايعٓـ. ٠ َٓٗا، َتٛغًني ظطا، غٛف ْبني قٛتٓا يٛاسسمم١ٝ يف أٚضٚباا٭

٥ص نسْا، ؾعٓس إشا اتؿكٛا مجٝعاڄي٘ سهِ اٱضٖاب. ٚشيو ٖٛ َا ٜكاٍ ٚ

 .غٓذٝبِٗ باملساؾع ا٭َرلن١ٝ ٚايك١ٝٓٝ ٚايٝابا١ْٝ(

 : ٚاملهط ٚاٱستٝاٍ ايتٛغٌ باـساع*

يف غبٌٝ  اٱستٝاٍنٌ أْٛاع اـساع ٚايػـ ٚ نُا إٔ ايؿٝٛع١ٝ تباضىٚ

عٝني ع٢ً ٓني، سٝح وض ايؿٝٛيٝ، نُا ٜعًٔ ؼكٝل املباز٨ ايؿٝٛع١ٝ

ٛعٞ إٔ ٜتُطؽ بؿت٢ نطٚب اـساع هب ع٢ً املٓانٌ ايؿٝشيو ؾٝكٍٛ: )

إٔ  ايتهًٌٝ. ؾايهؿاح َٔ أدٌ ايؿٝٛع١ٝ. هب إٔ ٜهٕٛ َؿَٗٛاڄٚايػـ ٚ

ٓب١ًٝ ٜتڀًب يف نجرل َٔ ٕ ؼكٝل ايػا١ٜ ايإايؿٝٛع١ٝ غا١ٜ ْب١ًٝ، ٚ

إٕ ايؿٝٛع١ٝ تباضى ؾت٢ . ٚشلصا ؾغتدساّ ٚغا٥ٌ غرل ْب١ًٝاا٭سٝإ 

ػاعس ع٢ً ؼكٝل ايٛغا٥ٌ املٓاٖه١ يٮخ٬م َازاَت ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ت

 (.أٖساؾٓا ايؿٝٛع١ٝ

 .خ٬ق٬ّٞأيأْؿؼ ايؿع١ً ٚتصٖب ْؿؼ املصٖب نصيو تؿعٌ ايك١ْٝٛٝٗ 

يػٓا إ٫ غاز٠ ايعامل  : )مٔ ايٝٗٛزسٝح تكٍٛ يف ايدلٚتٛنٍٛ ا٭ٍٚ

 (.َ٘ٚؿػسٜ٘ ٚقطنٞ ايؿنت ؾٝ٘ ٚد٬زٜ
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 :ز٠ ايؿٝٛع١ٝ ٜٗٛز؟نٌ قا

َٓؿ٦تٗا ٚقاْعتٗا. بإٔ ايؿٝٛع١ٝ ضبٝب١ ايك١ْٝٛٝٗ ٚ ْكطضمٔ سني ْكٍٛ ٚ

ؾإْٓا ٫ ْطدِ بايػٝب أٚ ْؿذلض ْٚتِٖٛ، إمنا ْكطض شيو َٔ خ٬ٍ ٚقا٥ع ٚأزي١ 

 .زاَػ١

إْ٘ ٜهؿٞ أزي١ ع٢ً ق١ْٝٛٝٗ اؿطن١ ايؿٝٛع١ٝ إٔ َععِ َ٪غػٝٗا ٚقازتٗا 

  :ط َِِٖٓٗ َٔ ايٝٗٛز ْصن

 : يف اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ

 َاضنؼ. -

 ضبٝب ايٝٗٛز. -يٝٓني -

 تعٚز َٔ ٜٗٛز١ٜ. -غتايني -

  .ٜٗٛزٟ -تطٚتهؼ -

  .ٜٗٛزٟ  -ناَٝٓٝـ  -

 ٜٗٛزٟ. –غٛنٛ نًٓٛف  -

  .ٜٗٛزٟ –ظٜٓٛؾٝـ  -

  .ٜٗٛزٟ –بٝٓٛف  -

 ٜٗٛزٟ. –ناداْٛؾتـ  -

 ٜٗٛزٟ. –برلٜا  -

 . ٜٗٛزٟ –ؾٝؿطْٝو  -

 ٜٗٛزٟ. –نرلتؿٝػنت  -

 .ٟٜٗٛز –دٛضنني  -

 ٜٗٛز١ٜ. ٔتعٚز َ –َٛيٛتٛف  -

 .ٜٗٛزٟ –زٜؿػهٞ  -

 .ٜٗٛزٟ –ٖٝػٓدلٜؼ  -

 . ٜٗٛزٟ –ؾطَني  -

 . ٜٗٛزٟ –دٛضٟ  -

 .ٜٗٛزٟ –يٛظٚؾػهٞ  -

 ٜٗٛزٟ.  –ناؾاتاْٛف  -

 .ٜٗٛزٟ –بٝذل يٝؿتًهٞ  -
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 :ًؼ ايؿٝٛعٞ ؾٝٗا سمػ١ نًِٗ ٜٗٛزنإ أعها٤ اجمل يف اجملط . 

 :غبع١ ٜٗٛز. نإ أعها٤ ايؿٝٛعٞ ا٭ع٢ً أسس عؿط ٚيف بٛيٓسا َِٗٓ 

 ٚا بٛنط( ايٝٗٛز١ٜ ايؿٝٛع١ٝ. ْٸآَاْٝا : ناْت تػٝڀط ع٢ً ا٭َٛض )ٚيف ض

 نإ ؾاٚؾٝػهٛ عٌُٝ يًك١ْٝٛٝٝٗ يف سكٝك١ ا٭َط .ٚ

 ك١ْٝٛٝٗ. ٜٚكٍٛ ً: ٜعتدل ؾٝسٍ ناغذلٚ قسٜل محِٝ يٚيف نٛبا

 . ط برلؾت( إٕ ناغذلٚ َٔ أقٌ ٜٗٛزٟضٚدايهاتب ايؿطْػٞ )

 ايؿٝٛعٞ ٜٗٛزاڄ، َِٓٗ مل٪غػٕٛ ا٭ٚا٥ٌ يًشعب : نإ ايعطامٚيف ا

 .قسٜل ٜٗٛزا ، ٜٛغـ سعقٌٝ ، غاغٕٛ ز٫ٍ، ْادٞ سلٌٝ

 ٕؼ ا٭ٍٚ يًشعب ايؿٝٛعٞ ايٝٗٛزٟ: نإ امل٪غٚيف غٛضٜا ٚيبٓا 

 .1924)دان٣ٛ تاٜدل( عاّ 

  :ايطٚغٞ  ؼ ا٭ٍٚ يًشعب ايؿٝٛعٞ ايٝٗٛزٟنإ امل٪غٚيف َكط

 )دٛظٜـ ضْٚدلؽ(.

  :ٚظٚض ؾتأٜ تأغؼ اؿعب ايؿٝٛعٞ ع٢ً ٜس ايٝٗٛزٟٚيف ؾًػڀني(.) 

إٔ اؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ ٖٞ وتٌُ ايؿو  ٫ٖٚهصا ٜتأنس يٓا مبا 

١ ٚسهُت بٗا مجٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚزٍٚ ت ايؿٝٛعٝأاييت أْؿ

 ، مبا ؾٝٗا بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ،َٔ زٍٚ ايعامل نجرلاڄايؿطق١ٝ ٚ أٚضٚبا

ٚأْٗا سني إغتًٗهت ٖصٙ ايٛضق١  ضبٗا،آنُا غدطتٗا ملكاؿٗا َٚ

يڀطح بسٌٜ  إغتٓؿست َٓٗا أغطانعا، غشبت ايبػاط َٔ ؼتٗا متٗٝساڄٚ

خط َٔ آؿٗا ٚوكل أغطانٗا ع٢ً َس٣ قطٕ دسٜس ميهٔ إٔ ىسّ َكا

 ..ايعَٔ
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 ايؿكٌ اـاَؼ

 َاشا تطٜس ايؿعٛب يف املعػهط ايؿٝٛعٞ؟

 .ؿٝٛعَٞعاْا٠ ايؿعٛب ؼت اؿهِ ايحمل١ غطٜع١ عٔ 

 

  .ع٢ً ايكعٝس ا٭َين -1

  .ع٢ً ايكعٝس اٱقتكازٟ -2

  .ع٢ً ايكعٝس اٱدتُاعٞ -3

  .ع٢ً ايكعٝس ايؿهطٟ -4
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 ايؿكٌ اـاَؼ

 َاشا تطٜس ايؿعٛب يف املعػهط ايؿٝٛعٞ ؟

 

ايصٟ  (غ٪اٍ ٜڀطح ْؿػ٘ بإؿاح َٔ خ٬ٍ )املػًػٌ ايسضاَاتٝهٞ

.. َاشا ٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞٚبعض مج ١ؾٗست٘ ايسٍٚ أٚضٚبا ايؿطقٝ

 ؟س ايؿعٛب ايجا٥ط٠ يف ٖصٙ ايسٍٚ ٚاؾُٗٛضٜاتتطٜ

اؿٝا٠  ٚقبٌ اٱداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ٫ بس َٔ ايتعطف ع٢ً طبٝع١

ايؿٛع١ٝ  ١ُٗٛضٜات يف ظٌ ا٭ْعُاؾاييت عاؾتٗا ٖصٙ ايسٍٚ ٚ

 اٱؾذلان١ٝ.ٚ

اييت تكـ ٚضا٤  عٔ املساخ٬ت ٚاـًؿٝات ايسٚي١ٝ ٚايػاغ١ٝ ؾبعٝساڄ

تؿٛف، ٖٓايو ساي١ ا)ايبرلٜػذلٚنٝا( ٚايؿعاضات اييت أطًكٗا غٛضب

اؿسٜسٟ َا ٜكاضب َٔ ا ايؿعٛب ٚضا٤ ايػتاض ٗؾعٛض١ٜ ناْت تعٝؿ

 .غبعني عاَاڄ

ط عٓ٘ ٍٗٛ .. تاض٠ ٜعبٸ... ٖٓايو تؿتٝـ عٔ فٖٓايو عح عٔ بسٌٜ

ٚتاض٠ أخط٣ با٭َإ خط بايهؿا١ٜ ٚايعسٍ، آ ، ٚطٛضاڄباؿط١ٜ ٚايسميكطاط١ٝ

.. إىل َا ٖٓايو َٔ ؾعاضات مج١ًٝ تسغسؽ املؿاعط ط٦ُٓإ ٚاٱغتكطاضٚا٫

 ..ؿبٝػ١ ٚ ايٓؿٛؽ املعصب١ا

ؿهِ ايؿٝٛعٞ ع٢ً قعٝس اؿٝا٠ إٕ َعاْا٠ ايؿعٛب ط١ًٝ ا

س اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ ٚ ا٭١َٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ، قتكاز١ٜ نُا ع٢ً قعٝا٫

َؿاعط اؿكس ٚ ايطؾض، ٚبٛاعح ايجٛض٠ ـ َع ا٭ٜاّ  ـ ناْت ؽتعٕ ؾٝٗا
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اؿطَإ، خاي١ٝ ط ٚايعصاب ٚٗٚاٱْك٬ب، يف ظٌ َاز١ٜ قاغ١ٝ َؿبع١ بايك

 َٔ ْؿش١ إميإ أٚ َٚه١ أَإ ٚاط٦ُٓإ..

ا٤ قٕٗٝٛ سٍٛ ٫ت سهُٛكٍٛ ايدلٚتٛنٍٛ ايجايح َٔ بطٚتٛنٜ

 :خساع ايؿعٛب َا ًٜٞ

١ اييت ناْت تساؾع ضغتكطاطٝٚايؿعب بإضؾازْا قس قا ايڀبك١ ا٭)

قس ّٛ ٚ، ْطاٙ ايٝؼُٝ٘ ملٓؿعتٗا َٓ٘، إش إٔ َكاؿُٗا َؿذلن١عٓ٘ ٚ

 ،ض املطابني ميتكْٛ٘ إَتكام ايعًلأطبكت ع٢ً كٓك١ أٜسٟ قػا

َا ٜتػاقط عًٝ٘ َٔ ؾتات املٛا٥س َٔ َٛاغِ  . إ٫ّؾاغذلقٛٙ ٚ قٝسٚٙ

قبٌ  ًٞ عًٝ٘ إزل٘ َٔتدب املطؾح ايصٟ ميٓاٱْتدابات ايعا١َ، يٝ

اؿكٛم اييت ٜٓاشلا يف ب٬ز اؿهِ اؾُٗٛضٟ ٫ ؽؿـ َٔ ع٥٬ُٓا، ٚ

اييت تهؿٌ ي٘ ا٭دٛض املٓتع١ُ، أعبا٥٘ ؾ٦ٝا بٌ تػًب٘ مجٝع ايهُاْات 

 . عًٝ٘ بأَط غازت٘ ػعً٘ ًٜذأ إىل اٱنطابات َع ضؾاق٘، أٚ تطاٙ قذٛظاڄٚ

رل مما يعاٌَ ايؿكْعٗط ع٢ً املػطح َسعني سب إْكاش امٔ ٚ ؾٓأتٞ

كاتٌ ؼت يٛا٤ ٓسعٛٙ إٔ ٜٓتعِ يف قؿٛف دٓسْا امل. ؾٖٛ ؾٝ٘ َٔ ب٤٬

١ٜ ٚايؿٝٛع١ٝ. ٚأَا مح١ً ٖصٙ ا٭ي١ٜٛ ؾُٔ زأبٓا ٛاٱؾذلان١ٝ أٚ ايؿٛن

ٚ تًو  ،يكاعس٠ أخ١ٜٛ َعع١َٛ ٖٚٞ تهأَ اٱْػا١ْٝ ٕ ْػاعسِٖ إتباعاڄأ

  .(َٔ قٛاعس املاغ١ْٝٛ عٓسْا

١ٝ ٜٓڀبل ع٢ً ٖصا املبسأ ايكْٗٝٛٞ إٕ َا هطٟ يف أٚضٚبا ايؿطق

كس َٔ ايؿٝٛع١ٝ ْٚعاَٗا إ٫ ايبػٝض، ؾايؿعٛب يف تًو ايبًسإ مل ؼ

ايصٜٔ ناْت  عٓسَا ضؾعت ضٚغٝا ٜسٖا عٔ ايععُا٤، ٚاملطاض٠ ٚايؿكا٤

ٔ عغٛاعس اؾٓٛز، إْسؾعٛا إىل ايؿٛاضع يًتعبرل ؼُِٝٗ بك٠ٛ ايٓاض ٚ
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أقًح َٔ ايكسمي١ بس٠ يٝػت ؾطستِٗ باؿط١ٜ يتتًكؿِٗ ظعاَات دسٜ

ٚ  ٫تػُٔ ٚيهٓٗا ٚدٛٙ دسٜس٠ تًكٞ بٝاْات دٝس٠ ٚإٕ ناْت نُج٬ٝتٗا،

 عطف٫ت دٛؾا٤ يف ٫ٛ تػين َٔ دٛع . إٕ اؿط١ٜ ٚايسميكطاط١ٝ َك

يتٓؿط عامل١ٝ. إْٗا ؽڀط يتعِ ايؿاق١ ٚايب٪ؽ ايعاّ، ٚايك١ْٝٛٝٗ اي

ٖٛ ايػٝڀط٠ ع٢ً رل ٚعًٝٗا ايٛقٍٛ إىل سًُٗا ايؿٗاجملاع١ ست٢ ٜػٌٗ 

 ايعامل يف ظٌ سه١َٛ ٚاسس٠ ٜٗٛز١ٜ.

خطز ايؿعب إىل ١ُ املٛاي١ٝ يٲؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٖٚٚهصا اْٗاضت ا٭ْع

أؾٗطٖا عطف عٔ ؾطست٘، ٚغكڀت ايعطٚف ايك١ٜٛ ٚ ايؿٛاضع َعدلاڄ

ٛٳ ع٢ً  تؿاٚؾٝػهٛ سانِ ضَٚاْٝا ايكٟٛ، يهٔ اؿه١َٛ اييت خًؿت٘ مل تك

دطت اٱْتدابات ڀايب١ باؿط١ٜ ٚ ايسميكطاط١ٝ. ٚامل فاب١ٗ اؾُاٖرل

ع٢ً ايؿٝٛع١ٝ َٚع شيو مل تٗسأ  ايعا١َ يف أنجط َٔ بًس نإ قػٛباڄ

عاٖطات ٫ٚ املڀايب١ بايتػٝرل. ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘، َٔ ايصٟ امل

يٝس اـؿ١ٝ اييت ؼطى اؾُاٖرل ؟ َٔ ٖٞ اٜسعٛ اؾُاٖرل يًتعاٖط

ؿط زا٥ُا إىل املدڀط ايطٖٝب ٚيهٔ اؾٛاب ٜ ؟ أغ١ً٦ نجرل٠ٚملكًش١ َٔ

 .ايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝنعت٘ ٚ ايصٟ

إٕ ايهابٛؽ  ايؿٝٛعٞ قس ظاٍ، ٚزعٛات ا٭ؿاز اييت تٓؿٞ ٚدٛز اهلل 

 ؟ا٭زٜإ قس إْٗاضت ؾُاشا بكٞ يًُٛاطٔ يف ايبًسإ ايؿطق١ٝٚ

ميٮ ؾطاؽ ْؿػ٘ ٚ ضٚس٘، بعس ايًٌٝ  ٕ عٔ شات٘ عُاإْ٘ ٜؿتـ اٯ

ٔ يًهٓٝػ١ ؾٝٗا ٌ ايصٟ عاؾ٘ يف ظٌ سٝا٠ َاز١ٜ عات١ٝ قاغ١ٝ، مل ٜهايڀٜٛ

، سٝح ظًت بعٝس٠ عٔ ا٭نٛا٤ يف ظٌ ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ. ٚمل تٓؿع أٟ زٚض

، إىل ايٓاؽ بأْ٘ ناضزٜٓاٍ بٛيْٛٞ قٛض٠ ايبابا ايصٟ ساٍٚ إٔ ٜعٗطٖا
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ؾايؿطاؽ ايطٚسٞ عُٝل يف قًٛب اؾُاٖرل اييت ٫ تعاٍ تبشح عٔ 

 اؿكٝك١.

سعاب ايؿٝٛع١ٝ يف َٔ ٖٓا ميهٔ إعتباض ا٭ظ١َ اييت ضاست تهطب ا٭

ثك١ اؾُاٖرل  تٓبع خڀٛضتٗا َٔ ؾكسإٚ ايعامل ضٖٝب١ ٚخڀرل٠.

اغتٗٛت ايهجرلٜٔ  . ؾايؿٝٛع١ٝ نُصٖب ؾهطٟ ٚنعٞبايؿٝٛع١ٝ

ؾهٌ تٓتؿٞ ؾٝ٘ ايؿٛاضم محًتِٗ ع٢ً أدٓش١ اـٝاٍ مٛ عامل أٚ

ا٭َٔ، بعس ؾذل٠ عا٢ْ ؾٝٗا ايؿعب  ٜعُ٘ ايطخا٤ ٜٚػٛزٙايڀبك١ٝ ٚ

اضؽ ا٭َطٜٔ خ٬ٍ اؿهِ ايكٝكطٟ يف ضٚغٝا، سٝح ناْت اٱقڀاع١ٝ مت

زب١ٝ اييت قس سؿًت ايهتب ايطٚغ١ٝ ا٭أبؿع أغايٝب ايعًِ يف ايب٬ز. ٚ

غرلِٖ بٛقـ نتبٗا نٌ َٔ تٛيػتٟٛ ٚبٛؾهني َٚهػِٝ غٛضنٞ ٚ

دا٤ت ا ايٓعاّ اؾا٥ط. ٚبسٙ يف ظًِ ٖصايعًِ ايصٟ نإ ايؿطز ايطٚغٞ ٜه

إعتدلٖا ايٓاؽ  إدتُاع١ٝ بطاق١،ٌُ َعٗا ؾعاضات إقتكاز١ٜ ٚايؿٝٛع١ٝ ؼ

٬م، يهٔ ايٓعط١ٜ ظًت زٕٚ ايٛاقع. ؾايٓعاّ ايؿٝٛعٞ سكل خؿب١ اـ

يهٔ ، بعض املٓذعات يف فاٍ اٱقتكاز ٚايتكسّ ايعًُٞيف َڀًع عٗسٙ 

باطأ ثِ ٜذلادع، َؿه٬ أخص ايتكسّ ٜتغطعإ َا امػط ٖصا اٱْسؾاع، ٚ

أظ١َ إقتكاز١ٜ ٚؾهط١ٜ أقابت اجملتُع ايطٚغٞ َكت٬ڄ، ٚعاز املٛاطٔ 

يٝعٝـ يف ظٌ زٜهتاض١ٜٚ ؾاؾ١ٝ متاضؽ نٌ قٓٛف اٱمطاف اييت 

 عطؾتٗا ايكٝكط١ٜ َٔ قبٌ.
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 :اؿهِ ايؿٝٛعْٞا٠ ايؿعٛب ؼت حمل١ غطٜع١ َٔ َعا

يف قبٌ ايؿٝٛع١ٝ شهِ َٔ يكس عاْت ايؿعٛب اييت قسض شلا إٔ تٴ

طق١ٝ ايهجرل ايهجرل َٔ زٍٚ أٚضٚبا ايؿمجٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚ

ٜٚكعب اٱساط١ يف ٖصٙ ٜتػع اجملاٍ ؿكطٙ اٱنڀٗاز مما ٫اي٬ٜٛت ٚ

٪يؿات اييت أؾانت يًكاض٨ إٔ ٜعٛز إىل املهتب١ يٝذس عؿطات املايعذاي١، ٚ

ؽ ٚضا٤ ايػتاض عاؾٗا ايٓاسهت قك١ املأغا٠ اييت يف ٖصا ايؿإٔ ٚ

 . اؿسٜسٟ

 : ٓا يف ٖصا املكاّ إٔ ْٛضز َا ًٜٞٚسػب

 :املعاْا٠ ا٭١َٝٓ -1

 : ت١ٝٚؼت عٓٛإ نبرل محٌ ايهًُات اٯ

أعُاٍ اٱضٖاب ٚ ايكُع ٚ ايكتٌ ٚ ايتعصٜب  اييت مياضغٗا ايؿٝٛعٕٝٛ )

يٛ ناْٛا يؿِٝٗ ٚ َعاضنِٝٗٝ ٚ َٓتكسُِٜٗ َٚٓاؾػِٝٗ ، ٚنس كا

 ..، ٚ يٛ ضؾام ايٓهاٍ(نػػٔ َجًَِٗاض

ٓهب١ قا٬٥: )٫ ٜتكٛض ايؿهط، ٫ٚ با٭غتاش عبس ايطمحٔ س نتب

، إىل َٔ أيٛإ ايتعصٜب اشلُذٞ ٚايكُع ٚاٱدطاَٞ ، يْٛاڄٜتِٖٛ اـٝاٍ

اطؿ١ إْػا١ْٝ، َع ، زٕٚ أ١ٜ عباز٠ اؾُاع١ٝ يًُذُٛعات ايبؿط١ٜسس اٱ

ؿٝٛعٕٝٛ بأقبح قٛضٙ، تعصٜب إ٫ ٚمياضغ٘ ايغا٥ٌ ايايتؿٓٔ ايعذٝب يف ٚ

ُٖٚذ١ٝ. ؾٗست بٗصا ايٛقا٥ع اييت  أنجطِٖ تٛسؿاڄٚأؾس َػتٜٛات٘، ٚ

، ٚزيت عًٝ٘ طبٝع١ ايؿٝٛع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿكس ايڀبكٞ ٫ؼك٢
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إْهاض ايعسٍ ذل١ْ بإْهاض ٚدٛز اـايل دٌ ٚع٬، ٚٚا٭ْا١ْٝ املكٝت١ املك

 . هِٝ ايكسٜط(سه١ُ اهلل ايعًِٝ اؿ ايطباْٞ ايصٟ ٖٛ َعٗط َٔ َعاٖط

( يُٝٝع بني )د٬ٝؽ ـ١ َٔ َكٛي١  يٓهبٜٓڀًل بعٝس شيو ا٭غتاش سٚ

ني َٔ ؾطا٥ح اجملتُع ايػٛؾٝاتٞ )ايؿٝٛعٕٝٛ ٚاملػًُٕٛ( تعطنتا ؾطوت

)د١ٓ ايؿٝٛع١ٝ  ـايتعصٜب ع٢ً أٜسٟ املبؿطٜٔ ب٭بؿع قٓٛف ايكتٌ ٚ

ٛاؾط٠ يسٜ٘ تمل، باملعًَٛات املٛثك١ اع٢ً تأنٝس شيو ( َػتعٝٓاايجا١ْٝ

 .. ٚاقع ايتذطب١ ٚ ضقست تكًباتٗا ٚؼطناتٗا بهتابات  تٓاٚيتٚ

ض٥ٝؼ زٚي١ ٖٛ ْا٥ب ٜكٍٛ )د٬ٟٝ( يف نتاب٘ )ايڀبك١ اؿسٜس١ٜ( ٚ

 تٝتٛ(:ٜٛغٛغ٬ؾٝا ايؿٝٛع١ٝ )

، قس ملڀاضميكس غبل ـطٚتؿٛف إٔ أقط بإٔ ٚغا٥ٌ ايتعصٜب َٚٓٗا ا)

، بٌ إْٗا قازت املتُٗني َٔ اـكّٛذلاف عيف إْتعاع ا٫ أغاغٝاڄ يعبت زٚضاڄ

، خ٬ٍ مح٬ت ايتڀٗرل ايطٖٝب١ اييت ٱقطاض ظطا٥ِ مل ٜطتهبٖٛا ايبت١إىل ا

مل ٜعذلف باؿكٝك١ ايها١ًَ سني ْؿ٢  "خطٚتؿٛف"قازٖا غتايني غرل إٔ 

 تتذُع ؾٝ٘ نٌ ا٭زي١ صٟدسضات نس املتُٗني يف ايٛقت ايإغتدساّ امل

 .. ٚاغعع٢ً أْٗا إغتدسَت ع٢ً ْڀام 

 ايػٝاغٝني َٚٔ بِٝٓٗ بس َٔ اٱؾاض٠ إىل إٔ اجملطَنيٖٚٓا ٫

 ، إٔٚٛ يف غٝبٛب١ ط١ًٜٛ ؾب١ٗٝ باملٛتَها١ْ عاي١ٝ ٜهٝعٚ ؾٝٛعٕٝٛ شٚ

، أٚ ٜتعطنٕٛ ٱْعاٍ عكٛب١ اٱعساّ ٜسؾعٕٛ يٲز٤٫ بإعذلاؾات عكٝب١

 .. ِ ع٢ً دطا٥ِٗؾِٝٗ عكابا شل

، باز٨ شٟ بس٤ َؿادأ٠ عٓٝؿ١ أْؿػِٗؾٛد٧ املتُٕٗٛ ايؿٝٛعٕٝٛ  كسي

نٌ ايبعس  ايتعصٜب ايبعٝس٠٭ؾطؽ نطٚب ايعًِ ٚايعٓـ ٚسني تعطنٛا 
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ايهاشب١ اييت ٚقُٛا بٗا َٔ دٛبٗٛا باٱتٗاَات  ، أٚعٔ املؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ

يسضد١ مل ٜػتڀٝعٛا َعٗا إزضاى إٔ ٖصٙ ا٭غايٝب اييت  ،ظعا١َ اؿعبقبٌ 

كِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، َٚٛغ١ً يف ائ تتبعٗا ايععا١َ ايؿٝٛع١ٝ خاي١ٝ َ

إٔ  بڀ٬ْٗا ايهاٌَ. إ٫ٚمل ٜػتڀٝعٛا إٔ ميٝعٚا ؾػازٖا ٚ، اٱمڀاط

إ َا ٚدس املتُٕٗٛ أْؿػِٗ ٚقس ش غطعإَٛقؿِٗ املتؿسز مل ٜسّ ط٬ٜٛ، 

يف ايععا١َ ٚأزضنٛا إٔ طبكتِٗ املتذػس٠  ،كٛا عٔ َطانعِٖقأ

، ٚظٗط شلِ شلِ ا٭َٛض. عٓسٖا تٛنشت ْٗا٥ٝا ِايؿٝٛع١ٝ قس ؽًت عٓٗ

عٔ قًبِٗ  أيؿٝٛع١ٝ قس نؿؿت ايكٓاع عٔ ٚدٗٗا، ؾًِ تتًهإٔ ايععا١َ ا

 . (ِٖ ا٭بطٜا٤دطاّ ٚاـٝا١ْ، ٚع٢ً قاضم اٱ

، ٖٛ إٔ صٟ هب اـطٚز َٓ٘ بعس ايصٟ تكسّإٕ اٱغتس٫ٍ املٓڀكٞ اي

ٜكب  املس اٱضٖابٞ املػتكسّ َٔ عٛاقـ تػًط ايععا١َ ايؿٝٛع١ٝ مل

، "أؾطاز اجملتُع ايؿٝٛعٞ" بٌ تعساٙ ٚبؿهٌ طبٝعٞ إىل ؾ٦ات أخط٣ ؾكط

 .ػًُٕٛ زاخٌ ايذلنٝب١ اٱدتُاع١ِٖٝٚ امل

ٓهب١ املعًَٛات املتٛاؾط٠ بٜعطض ا٭غتاش س ،ٚع٢ً ن٤ٛ اٱغتٓتاز ٖصا

ني ايؿٝٛعٝني زاخٌ يسٜ٘. َػتدسَاڄ يف غبٌٝ تٛقٝـ ٚاقع اؿطنٝ

" اٱْهًٝعٟ "ضٚضبطت نْٛهٛغت ْعاَِٗ نتاب "اٱضٖاب ايهبرل" يًباسح

يٛاقع املػًُني يف ٖاتٝو  يف غبٌٝ ٚقؿ٘ "ضٜؿ١ املكاض١ْ"َع  َٚتعاطؿاڄ

بني ازٖا ايؿٝٛعٕٝٝٛ إٔ ػُع بِٝٓٗ ٚبػ١ٝ ٚقـ ايع٬ق١ اييت أض ،ايبكاع

املػًُني قبٌ إٔ ٜتػبب شلِ ا٭َط، ٚطبٝع١ املٛاقـ اييت سهُت َػاض 

ًل َٔ نٌ شيو إىل ايتأنٝس ديٓ .١ٝعٝس قٝاّ ايجٛض٠ ايبًؿؿع٬قتِٗ بٴ

ع٢ً ٚنع١ٝ اؿاي١ ايعسا١ٝ٥ اييت ٜهٓٗا ايؿٝٛعٕٝٛ يػٛاِٖ َٔ أقشاب 

 ،، ٚع٢ً إٔ ايكٝؼ ايع٬قات١ٝ امل٪قت١ اييت ٜٛدسْٚٗااٱػاٖات ايؿهط١ٜ

 ٥ِ ع٢ً خس١َ ططف ٚاسس.اايكَٗا ايػًيب املكًش١ مبكسٸعٓٛاْٗا 
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  :اٱضٖاب ايػتايٝينٓهٛبني يف عٗس إسكا٤ات تكطٜب١ٝ يًُ-1

إىل اٱسكا٤ات  نْٛهػت " ٛقٌ "ضٚبطتإىل كتًـ املكازض تٳ إغٓازاڄ

 : ايتاي١ٝ

هطات ايعٌُ َعػناْت ايػذٕٛ ٚ 1937ٕ ا٭ٍٚ يعاّ َٓص ناْٛ - أ

 .اٱدباضٟ ؼتٟٛ ع٢ً )سمػ١ ٬َٜني(

 1938ّ ست٢ نإْٛ ايجاْٞ عا 1937ٚخ٬ٍ املس٠ َٔ نإْٛ ا٭ٍٚ عاّ 

 .ت قطاب١ )غبع١ ٬َٜني(نإ يف املعتك٬

ًَٕٝٛ( َٚات َِٓٗ ًَٕٝٛ(. قتٌ َِٓٗ َا ٫ ٜكٌ عٔ ) 12ؾاجملُٛع )

 يف املعػهطات بػبب غ٤ٛ ا٭سٛاٍ َا ٫ ٜكٌ عٔ ًَْٝٛني ..

نإ يف ايػذٕٛ قطاب١ )املًٕٝٛ( ٚيف 1938يف أٚاخط عاّ  - ب

  .تػع١ ٬َٜني()مثا١ْٝ ٬َٜني( ؾاجملُٛع ٖٛ ) َعػهطات ايعٌُ قطاب١

 1953ست٢ عاّ  1930سك١ًٝ سكاز سهِ غتايني َٔ عاّ  تكسض -ز

 .٫ تكٌ عٔ )ث٬ث١ ًَٕٝٛ( نش١ٝ مبا

 ايتكؿٝات يف ايكٝازات ايعػهط١ٜ : -2

عكس يف ْعؿط ايصٟ اأعًٔ "كًٝؼ" يف تكطٜطٙ إىل امل٪متط ايجأَ  -أ

عطض تٞ قس تإ ٜهٕٛ اؾٝـ يف اٱؼاز ايػٛؾٝأغؿ٘ ٭ 1939ض عاّ آشا

ىل عاّ  إ 1935، سكًت يف املس٠ َٔ عاّ ايڀطز غرل ايكشٝش١ ؿا٫ت َٔ

 . عتُاز اؿكا٥ل ٚايٛثا٥لاْتٝذ١ ايٛؾا١ٜ بسٍ  1937

ا أز٣ إىل صت إغتُطت يف قؿٛف اؾٝـ زٕٚ تٛقـ، ٫ٖٚايهٔ اٱعتك

 .1940ٚعاّ  1939طب ايؿًٓس١ٜ عاّ نعـ نؿا١ٜ اؾٝـ ايطٚغٞ يف اؿ
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ق٠ٛ  ـ ٭ٍٚ َط٠ـ ٝا يف سطٚبٗا ْتٝذ١ يٲضٖاب ايؿاٌَ ؾٗست ضٚغ -ب

 . ندل٣ َٔ َٛاطٝٓٗا تٓهِ إىل ايعسٚ

 .خط غين سٝاْ٘آقـ "غتايني" عًُٝات ايتڀٗرل ست٢ مل ٜٛ -ز

 : ات يف ايكٝازات ايعػهط١ٜ مبا ًٜٞتكسض ايتكؿٝ-ز

  (.5)َؿرلٜٔ َٔ أقٌ  (3) -

  (.16)ايجا١ْٝ َٔ أقٌ قا٥س دٝـ َٔ ايؿ١٦ ا٭ٚىل ٚ (14) -

  .ِٖ مجٝع قاز٠ ا٭غڀٍٛغڀٍٛ، ٚقاز٠ يف ا٭ (8) -

  .(67)قا٥س ؾًٝل َٔ أقٌ  (60) -

  .(199)قا٥س ؾطق١ َٔ أقٌ  (136) -

  .يٛظٜط ايسؾاع ْا٥باڄ (11) -

  (.80)َٔ أعها٤ اشل١٦ٝ ايعػهط١ٜ ايعًٝا َٔ أقٌ  (75) -

فُٛع ايهباط، أعسَٛا أٚ ْكـ ِٖ َٔ ايهباط، ٚ (35000) -

 .اعتكًٛا

 ع٢ً ٜس " غتايني" . تػاقط ايكٝازٜني اؿعبٝني -3

ظٗط  1939اض غ١ٓ آش٪متط ايجأَ عؿط ايصٟ اْعكس يف يف امل -أ

، بت١ُٗ اضتهاب دطا٥ِ َهاز٠ يًجٛض٠َٓسٚب ناْٛا اعتكًٛا  (1108)تػاقط 

 . ا قس خهطٚا يف امل٪متط ايػابل يَ٘ٓسٚب ناْٛ (1966)َٔ أقٌ 

غبعني ٚ ٚاسساڄ 1939نإ أعها٤ ايًذ١ٓ املطنع١ٜ يف عاّ  -ب

، أَا ا٭عها٤ ايباقٕٛ عهٛاڄ 16غ٣ٛ  1939، ٚمل ٜبل َِٓٗ يف عاّ عهٛا

 . دػس١ٜ ؾكس متت تكؿٝتِٗ تكؿ١ٝڄ اڄطعه (55)عسزِٖ ٚ
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 ٜبل َِٓٗ غ٣ٛ مثا١ْٝ ، ملعهٛاڄ (68)ٚنإ ا٭عها٤ املطؾشٕٛ 

 . ايباقٕٛ ايػتٕٛ ؾكس متت تكؿٝتِٗ ، أَاأعها٤ ؾكط

عسَٛا قس أڂ عهٛاڄ (89)إٔ  1956ـطٚتؿٛف" عاّ ٚدا٤ يف بٝإ غطٟ "

ايصٜٔ غابٛا، ٚايباقٕٛ َاتٛا َٛتا  (115ايـ)، َٔ أقٌ ضَٝاڄ بايطقام

 . طبٝعٝا

س تػاقط أعها٥٘ َابني عهٛ ناٌَ أَا املهتب ايػٝاغٞ ؾك -ز

 .(33)َٔ أقٌ  اڄٓكطع (19)عهٛ َطؾح ٚ

أعها٤،  (3)، ٚ اْتشط غتٌٝ عهٛإا، ٚعهٛاڄ (١13 )يكس مت إعساَ

 .ٚاسسػذٔ عهٛ َات يف ايٚ

غٞ بايتكؿ١ٝ اييت ا َٔ املهتب ايػٝاٛٚؾُٝا ًٜٞ أزلا٤ ايصٜٔ غكڀ

 ـ نطٜػتٝٓػُٞ ـتطٚتػهٞ  ـنآَٝـ  ـقاّ بٗا غتايني: نرلٚف 

 نٛغرلـ ؾٛباض  ـ غٛنٛيٝٓهٛف ـتَٛػهٞ  ـضٜهٛف  ـبٛخاضٜٔ  ـظٜٓٛؾٝٝٝـ 

 ٜعٖٛف. ـإٜذ ـ  بٛغتٝؿــ  غرلتًٛف ـ بَٛإ ـ

  تكاز١ٜاملعاْا٠ اٱق -2 

سٍٛ ايتشهِ اٱقتكازٟ يف  َٔ ٚقـ "ًَٝٛؾإ زٚد٬ٝؽ" أٜهاڄ

 ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ اقتبؼ َا ًٜٞ : 

يؿٝٛعٞ يف تٛدٝ٘ زق١ اٱقتكاز، ٜكطض زٚد٬ٝؽ إٔ تسخٌ اؿهِ ا -

َكازض٠ مجٝع ٚغا٥ٌ اٱْتاز مل ٜهٔ يٝتِ ؾكط َٔ باب ايسع٣ٛ إىل ٚ

ٓػذُا َع ؼكٝل تػطٜع يف إلاظ عًُٝات ايتكٓٝع بكسض َا دا٤ َ

 . ك١ اؿان١ُ ٚتٛطٝس قٛتٗا ايصات١ٝاَع ايؿدك١ٝ يًڀبڀامل
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 ٜكٍٛ زٚد٬ٝؽ:

ايؿٝٛعٕٝٛ ... مل ٜطؾع عاضن١ ايعٓٝؿ١ يهٌ أؾهاٍ املًه١ٝإٕ امل)

ؾ١ ايػًڀ١ ايػٝاغ١ٝ تكُُِٝٗ ع٢ً ايعؿط بسيٛا٤ِٖ إ٫ ٱقطاضِٖ ٚ

يهٔ ٖصا .. أؾداقِٗ ع٢ً اجملتُع املٓهٛب بِٗ، ٚؾطض ٚ اٱقتكاز١ٜ

ب إىل ْكٝه٘ إشا َا اٱقطاض ع٢ً املعاضن١ ايعٓٝؿ١ غطعإ َا ٜٓكً

 . يصات١ٝ ٚ تٛطٝس ْعٚاتِٗ ا٭ْا١ِْٝ اإقڀسّ مبكاؿ

ؾٝا أْؿأٚا املعاضع ايتعا١ْٝٚ : إِْٗ يف ٜٛغٛغ٬ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ

ٌٍبإغِ املطنػ١ٝ ٚ "ايهٛـٛظات" ٚ أ اٱؾذلان١ٝ املعك١َٛ عٔ نٌ ظي

 ـاملٓع١ٖ نصيو  ـ، ٚ بإغِ املاضنػ١ٝ ٚاٱؾذلان١ٝ ٛاؾت٦، يهِٓٗ َا خڀأ

إٔ سًٛ تًو املعاضع، يٝتدبڀٛا يف ططٜل ايٛغط، ٫ اٱؾذلان١ٝ 

 .. ا ايؿٛن١ٜٛ بايصاتمنٚايطأزلاي١ٝ.. إ

بتًو  قس َطٸٚميهٔ ايتأنٝس بإٔ نٌ قڀط َٔ ا٭قڀاض ايؿٝٛع١ٝ 

ِ إيػا٤ نٌ ٖسف أٖساؾٗايتذطب١.. إش ٚنع ايؿٝٛعٕٝٛ ْكب أعِٝٓٗ، ٚ

 .. ايؿطز١ٜ بإغتجٓا٤ ًَهٝتِٗ ٚسسِٖ( نطب َٔ نطٚب املًه١ٝ

ٖٛ  ، ؾٝكطض زٚد٬ٝؽ إٔ ايعاٌَ يف ايٓعاّ ايؿٝٛعٞأَا عٔ ايعاٌَ

، ؾٗٛ إشٕ ممًٛى يًڀبك١ اؾسٜس٠ أسس عٛاٌَ اٱْتاز اٱدتُاعٞ

ط٠ٚ جاؿان١ُ، َازاَت ٖصٙ ايڀبك١ قس ٚنعت ٜسٖا ع٢ً مجٝع اي

: ) َٚٔ ٖصا املٓعاض بايصات ٱْتاز ؾٝٗا.. ٜكٍٛ زٚد٬ٝؽٚعٓاقط ا ايك١َٝٛ

ْ٘ أايؿٝٛع١ٝ إىل ايعاٌَ إ٫  "قطاط١ٝايبرلٚ"٫ تٓعط ايڀبك١ اؿان١ُ 

سٛاي٘ يف مجٝع أأسس عٛاٌَ اٱْتاز، ٚبايتايٞ ؾإٕ ظطٚف ايعٌُ ٚ

، يٝػت َٛنع غُٝا تًو ايك١ً َا بني ا٭دٛض ٚا٭ضباح ، ٫امل٪غػات

ي١ ايؿكا٤ آاييت تعطف نٝـ تڀشٔ ايعاٌَ ب "ٚقطاط١ٝايدل"إٖتُاّ تًو 
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يكٛاعس ايعٌُ يف ْعط١ٜ ايك١ُٝ ٚايك١ُٝ  "ع١ًُٝ"يهٔ ٚؾل ْعط٠ ايهدل٣، ٚ

ٞ تسْٞ بصا ناْت اؿك١ًٝ ايع١ًُٝ شلصا ايتكطف غرل اٱْػاْايعا٥س٠.. ٚ

   ..اٱْتاز ٠٤ضزا، ٚايڀاق١ اٱْتاد١ٝ ايؿع١ًٝ، ٚغرل ايكٗكط٣ بايتكسّ ايتكين

إىل بصٍ كتًـ اؾٛا٥ع، " قطاط١ٝايبرلٚ"ست ايڀبك١ اؿان١ُ عُ

ايعُاٍ إىل اٱٖتُاّ  ايع٬ٚات اٱغتجٓا١ٝ٥، ٫دتصابت ٚآٚنطٚب املهاؾ

 .. ػني ْٛعٝت٘بايعٌُ ٚ ؼ

َٔ إٔ ت٪تٞ أنًٗا إ٫ ٭َس  املٗٝذات أبعسيهٔ تًو ايٓؿڀات ٚ

 تكطؾاڄع٢ً مجٝع َطاؾل اؿٝا٠  ، َازاّ ايؿٝٛعٕٝٛ َُٗٝٓنيقكرل

٢ً ايڀبك١ ايعا١ًَ َٜٛاڄ بعس .. ٚ بؿهٌ تعٜس ؾٝ٘ ٚطأ٠  ايٓعاّ عٚإستهاضاڄ

)ّٜٛ .. 

اٱقتكاز ايؿٝٛعٞ ٜٛاد٘ ؽڀٝڀا إٔ ٚيكس اعتدل زٚد٬ٝؽ: )

ٜٚتُاؾ٢ ، املڀًل يًڀبك١ ايؿٝٛع١ٝ اؿان١ُ اٱغتبسازتٓؿٝصاڄ يتععٜع ٚ

ز اٱقتكاز١ٜ، ٫ٚ ٚؾل استٝادات ايب٬ ، ٫اؿعب١ٝؾل املكاحل ايػٝاغ١ٝ ٚ

 . ٱغعاز ايؿعب ٚضؾاٖٝت٘(

ٚٴ ايؿٝٛع١ٝ قٓاعات سطب١ٝ َتكس١َ ٚتسْت  دست يف ايسٍٚٚيصيو 

اييت ؽسّ سادات ايؿعب ا٭غاغ١ٝ،  اٱْتادات ا٭خط٣ايكٓاعات ٚ

، ٚايب٬ز اييت نايػصا٤، ٚايهػا٤، ٚايسٚا٤، ٚاملػهٔ، ٚٚغا٥ٌ ايطؾا١ٖٝ

قبٌ ايؿٝٛع١ٝ أَػت بعس اؿهِ ناْت تكسض ساق٬ت ظضاع١ٝ ٚقٓاع١ٝ 

 ايؿٝٛعٞ تػتٛضز ا٭ْٛاع اييت ناْت با٭َؼ تكسضٖا.. 

إٔ ا٭َٛض اييت بات ٜتكبًٗا ايٓعاّ  "زٚد٬ٝؽ"نصيو اعتدل 

إغا٠٤ ي١ ايؿٝٛع١ٝ بعؿ١ٜٛ ٚعسّ اغتػطاب: ايػطقات ٚاٱقتكازٟ يف ايسٚ
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ٝع١ ايٓعاّ غ١ٝ شلصٙ ا٭عُاٍ تعٛز إىل طب٣ إٔ ايسٚاؾع ا٭غا. ٜٚطا٭َا١ْ

 ايصٟ هعٌ املُتًهات غرل عا٥س٠ ٭سس.

كط انتؿؿت يف ٜٛغػ٬ؾٝا عاّ ٜٚصنط بأْ٘ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿ

، ٚقعت يف قڀاع املُتًهات َاٜعٜس ع٢ً ايعؿطٜٔ ع١ًُٝ غطق١ 1954

 اٱؾذلان١ٝ..

 ـٚيكس ختِ ا٭غتاش سبٓه١ سسٜج١ عٔ ايٛنع اٱقتكازٟ مبكٛي١ ي

١ٝ املڀبك١ يف اٱؼاز ٞ ايؿطْػٞ عٔ ايؿٝٛعايؿٝٛع" "أْسضٜ٘ دٝس

 .. ايػٛؾٝاتٞ

)..ٚسني ٖطبت َٔ نباض املٛظؿني َٚهٝت اختًط بايعُاٍ تبني إٔ 

دًؼ ؾٝ٘ نجطِٖ ٜعٝؿٕٛ يف أبؿع قٓٛف ايؿاق١ يف ايٛقت ايصٟ نٓت أأ

ساؾ٬ باْٛاع ا٭طاٜب أض٣ اـٛإ إىل َأزب١ ؾاخط٠ نٌ ي١ًٝ، ٚ

 . ٚاملؿتٗٝات(

 

غٝا ع٢ً ايعُاٍ ؾٝٗا غرل أٚ ختؿا٤ ايطأزلاي١ٝ َٔ ضٚا)..مل ٜعس 

.. ؾًتسضى ايڀبكات ِ اؿط١ٜ اييت ناْٛا شلا ْاؾسٜٔمل ٜبل شلْؿع، ٚ

 ايهازس١ خاضز اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٖصٙ اؿكٝك١ نٌ ا٫زضاى(.. 

 

 املعاْا٠ اٱدتُاع١ٝ-3

 

بطح َا دتُاع١ٝ ؾًعًٗا تهٕٛ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ اييت ملُاضغ١ ا٫أَا ا

ايڀبك١ اؾسٜس٠( يف نتاب٘، ايصٟ ٜسٍ عٓٛاْ٘: ) "زٚد٬ٝؽ"ٜعاؾٗا 

 ع٢ً شيو .. 
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إٔ ا٭ْع١ُ ايؿٝٛع١ٝ مل  "زٚد٬ٝؽ"ٜ٪نس  ؾع٢ً ٖصا ايكعٝس

ٌٸ  ، ٚاملتُجٌ بايكها٤ ع٢ًأٖساؾٗا نُٔ ٖصا اٱطاض تػتڀع ؼكٝل أد

ض نُٔ عذ١ً ايتڀٛ ايصٟ ٜعتدل يف ْٗا١ٜ املڀاف غرلاڄمتاٜع ايڀبكٞ، ٚ

 .اؿتُٞ

إٕ َاسكٌ ٖٛ خ٬ف شيو متاَاڄ ؾًكس أؾطظت ا٭ْع١ُ ايؿٝٛع١ٝ بٌ 

يف ٖصا  "زٚد٬ٝؽ".. ٜكٍٛ املُاضغ١ اٱدتُاع١ٝ طبك١ دسٜس٠ ع٢ً قعٝس

 : ايكسز

 ضا٤ غتايني اييت تتشسخ عٔ ت٬ؾٞ ايسٚي١ ٚانُش٬شلا يف ٚقتآ)إٕ 

إىل اظزٜاز  ٟ، ٚت٪زتػرل ؾٝ٘ باػاٙ ايُٓٛ ٚايتٛطس، ٚتتٛغع بؿهٌ َػتُط

 ضا٤ َهشه١ ؾع٬ڄ.. آعسز املٛظؿني، شلٞ 

، طٜات َؿاب١ٗ يًٓعطٜات ايػتاي١ٝٓٝٚيكس اْتؿطت يف ٜٛغٛغ٬ؾٝا ْع

مل تػتڀع إٔ تطزّ اشل٠ٛ املتػع١ بني ايٓعطٜات ايؿٝٛع١ٝ  إ٫ أْٗا مجٝعاڄ

املدتًـ متاَاڄ ايصٟ ت٪نسٙ سكٝك١ ايػًڀ١ بني ايٛاقع ايسٚي١، ٚعٔ 

سٜهتاض١ٜٚ" ايكا١ُ٥ اييت متاضغٗا "ايبرلٚقطاط١ٝ" اؿعب١ٝ َٔ املڀًك١، ٚ"اي

 ..(.د١ٗ ثا١ْٝ

 : ٖصٙ ايڀبك١ ٜٚهٝـ زٚد٬ٝؽ ٚاقؿاڄ

طَٞ شلٞ َؿتٛس١ َٚتػع١ َٔ اشلايبٓا٤ إٕ ايڀبك١ اؾسٜس٠ شات )

ايڀُٛح يٝػا ُٖا ايك١ُ. ؾايطغب١ ٚ ستهٝل بؿس٠ عٓ ، إ٫ أْٗاايؿكط

ىل ايك١ُ إٕ ٜتػًل ايك١ُ. إش ايكعٛز ايصٟ ىٍٛ املط٤ أ ايؿ٤ٞ ايٛسٝس

، يكسض٠ ع٢ً ؾِٗ املصاٖب ٚ تڀٜٛطٖا، اٜتڀًب ع٠ٚ٬ ع٢ً ايطغب١ ٚايڀُٛح

ؿس٠ يف ايٓهاٍ نس ايك٣ٛ املعاضن١، ٚاؿعّ يف تكؿ١ٝ اـكّٛ، ٚاي

 . طٝس ايڀبك١ اؾسٜس٠ ٚزعِ َطانعٖا(املٖٛب١ يف تٛ خطاڄآٝؼ ٚي أخرلاڄٚ
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، ٚ ٜػتًعّ تكسِٜ ايتهشٝات اؾػاّ إىل ايك١ُ ٜتڀًبإٕ اٱضتكا٤ )

ايهجرل َٔ ايهشاٜا يف ا٭ْع١ُ ايؿٝٛع١ٝ اييت ٖٞ َؿتٛس١ يًذُٝع ع٢ً 

أؾسٖا إَعاْاڄ يف أنجط اؿطنات إْػ٬قا ع٢ً ْؿػٗا، ٚ سني تعٌ َٔ

 تبك٢ عكٝس٠ غرل َتػاق١ ست٢ بايٓػب١ إىل َعتٓٝكٝٗا(..، ٚاـكٛق١ٝ

 

 املعاْا٠ ايؿهط١ٜ -4

 

ايعٓٛإ  ( إْ٘هطٟ يف اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ اؿٝا٠ٌ ايؿ)مل ٜٖٛب ايعُ

 . يف ٖصا ايكسز "زٚد٬ٝؽ"٭ْػب يعطض َك٫ٛت ا٭َجٌ ٫ بٌ املكس١َ ا

ايػُاح أٚ ميهٔ  ،رل ممهٔط غٚ اييت اغتًٗٗا بايكٍٛ: )إٕ اؿٛاض اؿ

 ..بإدطا٥٘ يف ظٌ ؾطٚط َع١ٓٝ، ٚبڀطٜك١ قسٚز٠ دساڄ(

يٛسس٠ عُا ٖٛ املككٛز بعباض٠ اٖٚصا َا ٜسؾعٓا إىل ايتػا٩ٍ )

 ؟.ايعكا٥س١ٜ اٱيعا١َٝ يًشعب، ٚإىل أٟ ؾ٤ٞ تكٛز ٖصٙ ايٛسس٠

، إٕ ايٓتا٥ر ايػٝاغ١ٝ املذلتب١ ع٢ً ايٛسس٠ ايعكا٥س١ٜ ٖٞ خڀرل٠ دساڄ

َطز شيو إٔ ايػًڀ١ يف أٟ سعب نإ، ٫ غُٝا اؿعب ايؿٝٛعٞ، تبك٢ ٚ

هعٌ ايٛسس٠ ايعكا٥س١ٜ اجملايؼ ايعًٝا، ٖٚصا َا َككٛض٠ بٝس ايكاز٠ ٚ

اب ايؿٝٛع١ٝ شات ايتٓعِٝ يف ا٭سع إيعاَٝاڄ نأَط َطؾٛض ضؾهاڄ

، ٜٚكٛز زٕٚ ضٜب إىل تػًط اؾٗاظ املطنعٟ، ٚايٓعاّ ايساخًٞ ٚايعػهطٟ

 املطنعٟ ع٢ً أؾهاض أعها٥٘.. 

ع٢ً ايٛسس٠ ايعكا٥س١ٜ اٱيعا١َٝ،  اٱقطاضضا٤ املع١ٓٝ ٚإٕ ؾطض ايٰ

ٚضا٤ٙ ايسٜهتاتٛض١ٜ ايؿطز١ٜ، ٚيٝػا غرل عٓكطٜٔ  قٓاع تتػذل ٣يٝػا غٛ

 ..ُُني شلآَ
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 ٜهٕٛ َاضنػٝاڄ ٕايؿٝٛعٞ يٝؼ َؿطٚنا ع٢ً املط٤ أ يف ظٌ اؿهِ

 ..( از٠ٝؾكط بٌ عًٝ٘ إٔ ٜتبع اـط املاضنػٞ ايصٟ تٓتذ٘ ايك

 : قا٬٥ڄ "زٚد٬ٝؽ"ٚتابع 

ـٸ) يتؿهرل عٔ ا ٫ٚ ضٜب يف إٔ أؾس اٱنڀٗاز ٖٛ إضغاّ ايٓاؽ ع٢ً ايه

ضا٤ ٚأؾهاض ٫ٜ٪َٕٓٛ بٗا، ٫ٚ متت آُا ٜطغبٕٛ، أٚ زؾعِٗ يًشسٜح عٔ ن

. إٕ ق١ً ؾهط١ٜ ٚسٝات١ٝ يف ظٌ اٱضٖاب ٚايعًِضابڀ١ أٚ  ١إيِٝٗ بأٜ

ؿهٌ اعتس٤ ع٢ً اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٜع٢ً سط١ٜ ايؿهط ٫اعتسا٤ٶ 

ع٢ً اٱْػإ نها٥ٔ َؿهط  ، بٌ ٜؿهٌ تعسٜاڄٚاٱدتُاع١ٝ يًؿطز ؾشػب

 . ٌ(عاق

 :" بطتطاْسضغٌ" ايؿًٝػٛف ايٛدٛزٟ ٚيف ٖصا اجملاٍ ٜكٍٛ

 إٜاٖا اخت٬ؾاڄ غٝاغٝاڄ.. ختًـ ٚأ)يف ايؿٝٛع١ٝ ْاس١ٝ 

 ـبايٓػب١ إىل َعتٓٝكٗا  ـ، بٌ ٖٞ ؾٗٞ يٝػت فطز َعتكس غٝاغٞ

ٍٟزٜٔ شٚ عكا٥س إميا١ْٝ َا،  ، ؾشػب يٝٓني إش َا أضاز ايدل١ٖٓ ع٢ً قش١ ضأ

 . ٜػٓسٙ إىل " َاضنؼ" أٚ " الًع"( بٓل ـ عإٕ اغتڀاـ  إٔ ٜػتؿٗس

 

*** 
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 ايؿكٌ ايػازؽ

 

 ايؿٝٛع١ٝ ٚ ايؿطاؽ ايطٚسٞ 

 ػذلٚنٝاٜأٚ اـًؿ١ٝ ايطٚس١ٝ يًبرل

 

 

 اٱْػإ يف املٓعٛض اٱغ٬َٞ  -

 اٱْػإ يف املٓعٛض ايؿٝٛعٞ  -
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 ايؿكٌ ايػازؽ

 رلغذلٚنٝا ايؿٝٛع١ٝ ٚ ايؿطاؽ ايطٚسٞ أٚ اـًؿ١ٝ ايطٚس١ٝ يًب

 

تهُٔ ٚضا٤ ططح غٛضباتؿٛف  بايطغِ َٔ شنط نجرل َٔ ا٭غباب اييت

نٝا ؾإْ٘ َٔ ا٭دس٣ إؾطاز "ايؿطاؽ ايطٚسٞ" بٗصا ايؿكٌ، ػذلٜٚيًبرل

١ٝ ايٓعط اٱغ١َٝ٬ ايػبب ا٭غاؽ ٚاـًؿ د١ٗع٢ً إعتباض أْ٘ ميجٌ َٔ ٚ

ي١ غكٛط ايؿًػؿ١ ايؿٝٛع١ٝ ٚبايتايٞ ططح املكٛيف تساعٞ ٚا٭ِٖ 

 ايػٛضباتؿٛؾ١ٝ .. 

  : ايتكٛض عٓٛإ ايتكطف 

أؾعاي٘ عٔ إٔ اٱْػإ ٜكسض يف نٌ تكطؾات٘ َٚٔ ا٭َٛض ايكڀع١ٝ 

 ٜ٪َٔ بٗا.. تكٛضات٘ َٚعتكسات٘ اييت وًُٗا ٚ

 .. ْػاْاڄ َٔ غرل تكٛض َعني يًهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠ٜٚكعب إٔ ػس إ

ٝـ خًل، ٚمما عطف ن.. ٜإ ايصٟ ٜ٪َٔ بايبسٜٗٝات ايه١ْٝٛؾاٱْػ

ّٜٛ  ، ثِ ٜبعحضٚح، ٚأْ٘ غُٝٛتَٔ  خًل، ٚأْ٘ دب١ً َٔ طني، ْٚؿد١

ايكٝا١َ سٝح ػع٣ نٌ ْؿؼ َانػبت ِٖٚ ٫ ٜعًُٕٛ.. إٕ ٖصا 

   ..ِ تكطؾات٘ اي١َٝٛٝ ٚؾل تكٛضٙ شاىٕ تٓػذأاٱْػإ ٫ بس ٚ

ٛض ٚاؾ١ٓ ، ٜٚؿهط بايبعح ٚايٓؿْػإ املًشس ايصٟ ٜٓهط ٚدٛز اهللاٱٚ

شلا َٔ خ٬ٍ ايٓعط١ٜ آض، ٜٚٓعط إىل اؿٝا٠ َٚٔ عًٝٗا، ْؿأتٗا َٚٚايٓا

 ..تكطؾ٘ َع ٖصا ايتكٛض غٛا٤ بػٛا٤ ، غٝتٛاؾلاملاز١ٜ

اؿٝا٠ َتٛاؾكا َع  ، ٜهٕٛ تكطؾ٘ يفست٢ ايها٥ع بني ٖصا ٚشاى

٢ ؾهٌ ٜعٌُ عً)اض٠ إىل ٖ٪٤٫ ٚتاض٠ إىل أٚي٦و ).. ؾتنٝاع٘ ٚؾطٚزٙ

ٌٴ َكسقاڄ يكٛي٘ تعاىل :  ((٘نٌ َٝػط ملا خًل ينًت٘. ٚؾا ُٳ ٜٳعٵ ٌپ  ٌٵ نڂ قڂ

ًڄا ٖٵسٳ٣ غٳبٹٝ ٛٳ أځ ٖٴ ٔٵ  ُٳ ِٴ بٹ ًځ ِٵ أځعٵ ٘ٹ ؾځطٳبټهڂ ًځتٹ ًځ٢ ؾٳانٹ  .{84اٱغطا٤:}عٳ
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  : َٞاٱْػإ يف املٓعٛض اٱغ٬ 

غ٬َٞ نا٥ٔ غرل ايها٥ٓات ا٭خط٣.. نطَ٘ ؾاٱْػإ يف املٓعٛض اٱ

٫ت ايٓب١ٜٛ، ٚايهتب ايػُا١ٜٚ، ختك٘ بايطغاااهلل بايعكٌ ٚاٱزضاى، ٚ

ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜسٜ٘ ٫ٚ ٙ يعُاض٠ ا٭ضض ٚؾل َٓٗر قسز ٫قڀؿااٚ

 محٝس. سهِٝ نِ خًؿ٘ تٓعٌٜ َٔ

 ٜكٍٛ ا٭غتاش قُس قڀب يف نتاب "َٓٗر ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬" :

، َٚا ٜكع خاضز يها٥ٔ اٱْػاْٞ مبا تسضن٘ اؿٛاؽاٱغ٬ّ ٜ٪َٔ َٔ ا)

ْ٘ قبه١ َٔ طني أ.. ٜ٪َٔ بهٝاْ٘ املازٟ احملػٛؽ، ٚٛاؽْڀام اؿ

ؾٝ٘ ٖصا ايهٝإ احملػٛؽ َٔ َڀايب، ٜٚ٪َٔ مبا ؾٝ٘ .. ٜ٪َٔ مبا ا٭ضض

َٔ قُٝت٘ ٫ ٜػض ؾ٦ٝا  . ٜٚعذلف بٗصا ايهٝإ إعذلاؾا نا٬َڄَٔ طاقات

ؾٝٛؾط ي٘ املأنٌ ، ٫ٚ ٜٗسض ؾ٦ٝا َٔ طاقت٘.. ٜػتذٝب ؿادات٘ َٚڀايب٘

ٓس طاقت٘ يتعٌُ يف . ٚهٔ ٚاؾٓؼ ْٚكٝب٘ َٔ املتاعملًبؼ ٚاملػهاٚ

ات٘ ٜ٪َٔ يف ايٛقت شتعُرل ا٭ضض ٚإْؿا٤ ايٓعِ ٚتؿٝٝس اؿهاضات.. ٚ

مبا ٜ٪َٔ . ٜ٪َٔ بإٔ ؾٝ٘ ْؿد١ َٔ ضٚح اهلل.. ٚ.بايهٝإ ايطٚسٞ يٲْػإ

ؾٝعڀٝ٘ . شلصا ايهٝإ ايطٚسٞ َٔ َڀايب، َٚا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ طاقات

ٓس طاقات٘ يف إق٬ح نٝإ ، ٚهَجٌ ٚقعٛز ٚتطؾعَاٜڀًب َٔ عكٝس٠ ٚ

 ..باهلل( ٘ايٓؿؼ ٚاجملتُع، ٚإقا١َ اؿل ٚايعسٍ ا٭ظيٝني، بإٔ ٜكً

َتٓاؾػ١ َتها١ًَ إٕ سٝا٠ اٱْػإ يف ْڀام ٖصا ايتكٛض سٝا٠ َتٛاظ١ٜ 

.. نُا إٕ ايتؿطٜع ٚايٓعاّ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ٫ تٓاقض ؾٝٗا ٫ٚ إخت٬ٍ

ؿغ ايتٛاظٕ ٚاٱْػذاّ ٚايتهاٌَ يٲْػإ اؽ َٔ ٖصا ايتكٛض وأغ

 .. ٚاجملتُع ٚاؿٝا٠
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ػطق١ يف املجايٝات غرل ايؿڀط١ٜ ٚغرل ايڀبٝع١ٝ َ ـضٖبا١ْٝ  ـ ؾ٬ ضٚس١ٝ

 .. ِٵ ِٗ ٝٵ ًځ ٖٳا عٳ ٓٳا َٳا نځتٳبٵ ٖٳا  ٝٻ١ڄ ابٵتٳسٳعٴٛ ْٹ ٖٵبٳا ٫ٚ َاز١ٜ   ،{27اؿسٜس:} ..ٚٳضٳ

أڂٚيځ٦ٹوځ ..ايػطا٥ع١ٜ ، َػطؾ١ يف اٱؾباعات دام١ مٛ اؿٝٛا١ْٝ

ٕٳ ًڂٛ ِٴ ايػٳاؾٹ ٖٴ ٌټ أڂٚيځ٦ٹوځ  ِٵ أځنٳ ٖٴ ٌٵ  ِّ بٳ ْٵعٳا ٚإمنا سٝا٠  ،{179ا٭عطاف:}نځا٭ځ

ًڃِل اهللٹ َتٛاظ١ْ َتٓاؾػ١  ٌٳ يٹدٳ ٗٳا يځا تٳبٵسٹٜ ٝٵ ًځ ٓٻاؽٳ عٳ ؾٹڀڃطٳ٠ځ اهللٹ ايَّتٹٞ ؾځڀځطٳ اي

ِٴ شٳيٹوځ ٝٿ ٔٴ ايكځ  .{30ايطټّٚ:} ايسٿٜ

ُٳا آځتٳاىځ نأسػٔ َاٜهٕٛ يف قٛي٘ تعاىل :  دا٤ تكٜٛطٖا ٚٳابٵتٳِؼ ؾٹٝ

ٔٳ اهللڂ  ُٳا أځسٵػٳ ٔٵ نځ ٚٳأځسٵػٹ ٝٳا  ْٵ ٔٳ ايسټ َٹ ْٳكٹٝبٳوځ  ٓٵؼٳ  ٚٳيځا تٳ اهللڂ ايسٻاضٳ اٯځخٹطٳ٠ځ 

ٔٳ ٜٴشٹبټ املڂؿڃػٹسٹٜ ٕٻ اهللځ يځا  ٚٳيځا تٳبٵِؼ ايؿځػٳازٳ ؾٹٞ ا٭ځضٵِض ِإ ٝٵوځ   .{77ايككل:} ِإيځ

 

 يف املٓعٛض ايؿٝٛعٞ اٱْػا ٕ 

ٓعٛض ايؿٝٛعٞ ع٢ً عهؼ شيو متاَا.. ؾٗٛ دع٤ َٔ ٚاٱْػإ يف امل

سَت ؾٝ٘ ا٭ؾٛام ٚاٱؾطاقات، ٚشبًت عٓسٙ املؿاعط .. إْعٖصا ايهٝإ املازٟ

 . ٚ ا٭ساغٝؼ

بػٛا٤ . ؾٗٛ نايػٝاض٠ ٚايڀا٥ط٠ ٚقڀع١ ايػٝاض ي١ غٛا٤ ؾأقبح ٚاٯ

ا ٜؿهًٗا يف ؾ٤ٞ ٚقس تؿهً٘ أسٝاْ ، ٫ي١ ايٓػٝر ٚاـطاط١ ٚغرلٖاآٚ

 .. عػب املؿاِٖٝ  املاز١ٜ ايكُا٤

ؾشني تٛسٞ ملكسض ايػابل: )ٜكٍٛ ا٭غتاش قُس قڀب يف ْؿؼ ا

، إي٘، أٚ يٝؼ مث١ ضٚح ١ْ٘ يٝؼ مثأ٠ َٔ ايعكا٥س أٚ ْعاّ َٔ ايٓعِ بعكٝس

.. سني شيو ِٝ اٱقتكازٟ ٖٛ نٌ سٝا٠ ايبؿط١ٜايتٓعٕ ايٛاقع املازٟ ٚأٚ

. ٚيهٓٗا ٫ .ْب اٱْػإ ايطٚس١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚايؿهط١ٜبت َ٪قتا دٛاته

  .(تبك٢ نصيو إىل ا٭بس..
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نإ ٜتًٌُُ نًُا  عٕٞ اٱْػإ يف ظٌ اجملتُع ايؿٝٛأٚاؿكٝك١ 

ايؿات يًؿڀط٠ ، ٜٚعدل عٔ ضؾه٘ ملا مياضؽ عًٝ٘ َٔ كغٓشت ي٘ ايؿطق١

، ٚؼت سهِ ػتاض اؿسٜسٟٚضا٤ ايـ َٚا أقًٗا ٚ أْسضٖا  ـبايٛغا٥ٌ املتاس١ 

 ..ت ؾٝ٘ أز٢ْ َػاس١ ؿط١ٜ ايه١ًُ ٚايتعبرلبٛيٝػٞ إضٖابٞ إْعسَ

ٚيهٔ بايطغِ َٔ نٌ ٖصٙ اؿٛادع ٚايكٝٛز اْڀًكت قٝشات 

ُٸضتؿعت أقٛات تٓهط ٖصا ايٛنع، ٚتػتٓهط ٖصا اؾشِٝاٚ ٞ ايٓؿؼ ، ٚتٓ

 ..بػكٛط اشلٝهٌ ٚؼطٜط اٱْػإ

نتابات ٚايػتٝٓات َ٪يؿات ٚٚبايؿعٌ قس ظٗطت يف اـُػٝٓات 

ا اٱْػإ أٚضٚبٝني ؾطقٝني تكـ اؿاٍ ايصٟ ٜعٝؿٗاب غٛؾٝٝت ٚيهتٸ

يػاع١ اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ( اؼت اؿهِ ايؿٝٛعٞ. نإ أبطظٖا )قك١ 

. ٚاييت سه٢ ؾٝٗا ايهاتب قك١ اٱْػإ "نْٛػتاْتإ دٝٛضدٝٛ"يًطٚا٥ٞ 

ضبع ٚايعؿطٜٔ ا٭ طٛاٍي١ متاَا ٶ اجملتُع ايؿٝٛعٞ ايصٟ غسا ناٯيف

خطٚد٘ َٔ  ، غاع١ًٗـ إىل ايػاع١ اـاَػ١ ٚايعؿطٜٔايصٟ ٜتغاع١، ٚ

 .. ٖصا ايٓؿل املعًِ

يف مجٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚزٍٚ أٚضٚبا َٚا هطٟ ايّٝٛ 

كٝك١ تطمج١ يتهًِ املؿاعط اييت نتب٘ اٱضٖاب ايؿطق١ٝ ٖٛ يف اؿ

شلا إٔ تعدل عٔ َهْٓٛات تٝح أعٞ طٛاٍ أنجط َٔ ْكـ قطٕ، ٚاييت ٛايؿٝ

يٝؼ يف  ـىل إعاز٠ ايٓعط شاتٗا ؾٛض إع٬ٕ غٛضباتؿٛف عٔ ْٗذ٘ اؾسٜس إ

ٚإمنا يف أقٛشلا ايؿهط١ٜ  ـؿًػؿ١ ايؿٝٛع١ٝ ٚايؿهط املاضنػٞ َطػٝات اي

 .. ٚايعك١ًٝ نصيو

إيتعاَ٘ بأقٍٛ نا٥ٓاڄ َا نإ أغًٛب غٛضباتؿٛف يف ايتعبرل عٔ ٚ

ٜعٝٓ٘ بايبرلٜػذلٜٚها ٫ ميهٔ إٔ ٜؿهٌ ٚككسٙ ايؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ، ٚإٔ ٜ
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ا إٔ تكٝب ْٗأَٚباز٥ٗا ؾإٕ َك٫ٛت٘ ٚططٚسات٘ َٔ ؾ خطٚداڄ ع٢ً ثٛابتٗا

 .. تًو ايؿًػؿ١ يف ايكُِٝ

ْٚهتؿٞ يف ٖصا املكاّ ظ١ًُ قكرل٠ َٚكتهب١ ٚيهٓٗا قڀٝع١ ايس٫ي١ 

 أَا َُٗتٓاضٟ يف أغاؽ ايتكٛض بني غٛضباتؿٛف: )ع٢ً ايتٓاقض اؾص

٘ ، قذلَني عاملايطأٖ ؾإٔ ْٓٗض باٱْػإ ضٚسٝاڄا٭ِٖ يف ايٛقت 

 .. ضادع ايبرلٜػذلٚنٝا يػٛضباتؿٛف( ايساخًٞ َععظٜٔ َٛاقع٘ اـًؿ١ٝ

 

*** 

 

 : ًٜٞ نتب د٬ٍ املاؾڀ١ يف دطٜس٠ اؿٝا٠ َا 

غبعني عاَاڄ أقُٝت َٜٛٞ ايػبت  )بعس إْكڀاع إغتُط أنجط َٔ

١ ايعصضا٤ يف ايػاس١ اؿُطا٤ إىل دٛاض ا٭سس قًٛات يف نٓٝػ١ ؾؿاعٚ

يت َٓع ايط٥ٝؼ ايتطؾطف ا٭ع٬ّ ايػٛؾٝات١ٝ اؿُط قباب ايهطًَني سني 

" تسْٝؼ ضَٛظ ايسٚي١" َٝدا٥ٌٝ غٛضباتؿٛف ايتڀاٍٚ عًٝٗا نُا سعط 

 . ٚيف َكسَتٗا ضَٛظ يٝٓني

ْٴ ض٠ "تععٜع ، ع٢ً نطٚؿط أَؼ ا٭سسٚؾسز ايط٥ٝؼ يف املطغّٛ ايصٟ 

ثاض املطتبڀ١ إٖا١ْ يٰ" عٔ نٌ َا ٜعتدل ١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٚاٱزاض١ٜاملػ٪ٚي

بتاضٜذ ايسٚي١ ٚضَٛظٖا، نايتُاثٌٝ املكا١َ يًٝٓني ٚايٓكب اييت متذس 

 . تڀاٍٚ ع٢ً ؾعاض ايسٚي١ ٚعًُٗا ْٚؿٝسٖا ، َٚٓع أٟايجٛض٠ ايبًؿؿ١ٝ

ٚغا٥ط اشل٦ٝات  ٚقطض تعڀٌٝ نٌ ايكطاضات ايكازض٠ عٔ اؾُٗٛضٜات

" ٚطًب عسّ إؽاش ٓكب ايتصناض١ٜضؾع أٚ ْكٌ أٚ تػٝرل اييف ؾإٔ "احمل١ًٝ 

 قطاضات مماث١ً َػتكب٬ڄ.
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إٔ  ٚع٢ً ضغِ تهًٝـ ايط٥ٝؼ ٦ٖٝات ا٭َٔ احمل١ًٝ تٓؿٝص املطغّٛ إ٫ّ

َٔ اؾُٗٛضٜات نإ أقسض قطاضات تعتدل إٔ يًتؿطٜعات  نبرلاڄ عسزاڄ

تٓاقهاڄ ٜكعب سً٘.  نع١ٜ مما غٝؿهٌاحمل١ًٝ أٚي١ٜٛ ع٢ً ايكطاضات املط

َٔ َسٕ ضٚغٝا أظايت ؾع٬  عسزاڄٛضٜات ايبًڀٝل ٚدٛضدٝا ٕٚ مجٗأٜٚصنط 

١ٜ يف أٟ َس١ٜٓ أٚ بًس٠ ؽًٛ َٓٗا َػاس١ َطنع٫ متاثٌٝ يٝٓني اييت 

 . غٛؾٝات١ٝ

طغّٛ ايط٥اغٞ ا٭خرل ُٖا َٚٔ ايٛانح إٔ "ايتڀاٍٚ ع٢ً ايطَٛظ" ٚامل

خكّٛ ايجٛض٠ ايبًؿؿ١ٝ اض ٚخط يًُعطن١ احملتس١َ بني أْكآػػٝس 

اـاق١ بصنطاٖا ايجايج١ ايصٜٔ قطض نٌ َِٓٗ اٱستؿاٍ ع٢ً ططٜكت٘ 

 . ٚايػبعني

، تڀُح اؾُٗٛضٜات ايك١َٝٛ إىل ضؾع ايطَٛظ اييت َٔ د١ٗ أخط٣

ك٬شلا بإقساض إع٬ْات إغت عٜعإىل إضتباطٗا مبٛغهٛ ٚؼاٍٚ تعتؿرل 

ٝس يٛط١ٝٓ ايكسمي١ أٚ ٚنع أْاؾا٭ْاؾٝس اايػٝاز٠ ٚايعٛز٠ إىل ا٭ع٬ّ ٚ

 . مجٗٛض١ٜ ضٚغٝا اٱؼاز١ٜ أخرلاڄ ، نُا ؾعًتق١َٝٛ دسٜس٠

، غٝذطٟ يهٔ ايكطاع اؿكٝكٞ، ايػٝاغٞ ٚاٱقتكازٟ ٚايكَٛٞ

إٔ ٜبسأ ايٓعط يف  إبتسا٤ َٔ ايّٝٛ يف ايدلملإ ايػٛؾٝاتٞ ايصٟ نإ َكطضاڄ

ا ٜبسٚ، َٔ ، ع٢ً َخڀط اٱق٬سات. يهٔ ايط٥ٝؼ غٛضباتؿٛف متهٔ

دتُاعاڄ َڀ٫ٛڄ أٍٚ َٔ ٗٛض١ٜ سهطٚا َع٘ إجًٞ إسس٣ عؿط٠ مجإقٓاع مم

، ٗٛضٜات ايبًڀٝل ايج٬خ ٚدٛضدٝاأَؼ ايػبت، غاب عٓ٘ ممجًٛ مج

 .. ٛنٛع إىل سني إغتهُاٍ املٓاقؿاتبإضدا٤ ايبت يف امل

ٚدا٤ ب٬ؽ ْؿطت٘ ايكشـ أَؼ ا٭سس إٔ اجملتُعني إتؿكٛا ع٢ً إٔ 

ػاٖات ا٭غاغ١ٝ يٲْتكاٍ إىل إقتكاز ايػٛم يف إطاض هطٟ إقطاض اٱ
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اؾُٗٛضٜات تتٛىل ٦ٖٝات ايػًڀ١ يف املطنع ٚ فًؼ ايػٛؾٝاتٞ ع٢ً إٔ

َعسي١ إىل ايدلملإ ايػٛؾٝاتٞ  ، َٚٔ ثِ تطؾع ٚثٝك١ؼسٜس ايتؿاقٌٝ

 .ٚؾاْ٘ يسضغٗا ٚإقطاضٖا

غرل  ٜٚعين ٖصا عًُٝاڄ إضدا٤ ايبح يف اـڀ١ اٱقتكاز١ٜ إىل أدٌ

 َػ٢ُ مما قس ٜهع ايدلملإ ايطٚغٞ يف َٛقـ سطز بعسَا نإ أعًٔ أْ٘

" إعتباضاڄ َٔ َڀًع ايؿٗط املكبٌ نُا إٔ ّٜٛ 500ـغٝبسأ تٓؿٝص "بطْاَر اي

اٱضدا٤ غٝعڀٞ ايط٥ٝؼ غٛضباتؿٛف ؾطق١ إقساض املطاغِٝ اٱقتكاز١ٜ 

ٕٚ خٛض يف إطاض ايك٬سٝات اٱغتجٓا١ٝ٥ اييت َٓشٗا ي٘ ايدلملإ َٔ ز

 . ٓاقؿات بطملا١ْٝ ط١ًَٜٛ

ٕ ايط٥ٝؼ قس ٜػتٓس إىل ايتٛدٗات ايعا١ًَ ايًٝدلاي١ٝ أٜٚط٣ املطاقبٕٛ 

ّٜٛ بُٝٓا ٜعتهس يف تڀبٝكٗا ع٢ً اٱدطا٤ات اييت  500 ـايٛاضز٠ يف خڀ١ اي

اٚي١ ٱق٬ح ، يف ق١َٛ ْٝه٫ٟٛ ضههٛفْل عًٝٗا َؿطٚع اؿه

 ..ا٭ٚناع اٱقتكاز١ٜ

 1919ٚىل َٓص عاّ ٪َٓني بايػُاح شلِ يًُط٠ ا٭ٗاز املٚع٢ً ضغِ إبت

بإقا١َ ايكًٛات يف نٓٝػ١ ؾؿاع١ ايعصضا٤ يف ايػاس١ اؿُطا٤ ؾإِْٗ يف 

سٛاٍ ايطا١ٖٓ تهطعٛا إيٝٗا إٔ "تٓكصِٖ َٔ املكا٥ب ظٌ تطزٟ ا٭

  ."ٚاي٬ٜٛت

ع٢ً ضأغِٗ ٛع املكًني ِٖٚ وًُٕٛ ايكًبإ ٚايطاٜات ٚاؾت مجٚط

ٝػ١ املعطٚؾ١ سٍٛ ايهٓ "ايٝهػٞ ايجاْٞ"عُّٛ ضٚغٝا ٚٛ بڀطٜطى َٛغه

 َٔ أمجٌ أَانٔ ٚاييت تعتدل املسؾٕٛ ؾٝٗا  "ؾاغًٝٞ"باغِ ايكسٜؼ باظٍ 

" نُا ٜػُٝٗا "ؾؿاع١ ايعصضا٤ ايعباز٠ ايطٚغ١ٝ. ٚناْت ايهٓٝػ١

 "إٜؿإ ايطٖٝب"املتسٜٕٓٛ ؾٝست يف ايكطٕ ايػازؽ عؿط يف عٗس ايكٝكط 
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قسَت فُٛع١ َٔ ضداٍ ي١ بعس ثٛض٠ أنتٛبط. ٚٚأؿكت مبتشـ ايسٚ

ايػًڀات مل تبت يف املٛنٛع ع٢ً  ٔيسٜٔ طًباڄ بإعازتٗا إىل ايهٓٝػ١، يها

ا٭عٝاز يس٣ ضغِ زلاسٗا يًُ٪َٓني يف عٝس ايؿؿاع١ ٖٚٛ َٔ أِٖ 

ايكًٛات يتكٌ أقٛاتِٗ املڀايب١ ، بإٔ ٜطؾعٛا املػٝشٝني ا٭ضثٛشنؼ

ب اجملتُعني ٚضا٤ دسضإ " إىل أزلاع ايٓٛاب"باـ٬م َٔ اي٬ٜٛت ٚاملكا٥

 .. )اْت٢ٗ(ايهطًَني

 

 ٕ( قسض عٔ ٚناي١ : إْبعاخ اٱغ٬ٚؼت عٓٛإ )أشضبٝذاّ

 :غابا َا ًٜٞ

ٝٴ ٭ٍٚ َط٠ خ٬ٍ ايػٓٛات َتشـ تاضٜذ أشضبٝذإ عُا قطٜب ٚ عاز يفغ

 . ١ٜإْتؿاضٙ يف اؾُٗٛض١ًٜ اؾتتاح دٓاح تاضٜذ اٱغ٬ّ ٚايڀٛ

املتشـ عبجاڄ إٔ هسٚا بني َعطٚنات املتشـ ايػ١ٝٓ َا ٚساٍٚ ظٚاض 

ـ شضبٝذإ َٓص ٦َات ايػٓٛات. ٖٚصا ىل اٱغ٬ّ ايصٟ إعتٓك٘ ايٓاؽ يف أ

ْتٝذ١ يًٓهاٍ ايس٩ٚب  ـسس املػ٪ٚيٞ املتشـ أمحس سػٝٓٛف نُا قاٍ أ

نس اٱغ٬ّ يف أشضبٝذإ خ٬ٍ غٓٛات ايػًڀ١ ايػٛؾٝات١ٝ سٝح مت إغ٬م 

املؿٗٛضٜٔ  ٚ غرل شيو أ ايٓاؽ ْػذ ايكطإٓ َٚ٪يؿات ايؿكٗا٤ املػادس ٚخب

 . َٔ ايكُع َٔ ا٭ؾٝا٤ يف كاب٧ غط١ٜ باملكابط خٛؾاڄ

بٝذإ ؾكس املتشـ اٱتكاٍ ْٚتٝذ١ يًش١ًُ ع٢ً اٱغ٬ّ يف أشض

اّ . ؾًِ ٜعٛزٚا ٜأتٕٛ إىل املتشـ بهتب ز١ٜٝٓ َجرل٠ يٲٖتُبايٓاؽ

شلصا ؾإٕ املتشـ ميهٔ كسَا٤ يبٝعٗا. ْٚٚتادات اؿطؾٝني املعاقطٜٔ ٚاي

. ٠ اييت نإ ميتًهٗا يف ايػابلطٚايّٝٛ ْعضاڄ ٜػرلاڄ ؾكط َٔ ايج إٔ ٜعطض

ٕ آٜؿس ْعط ايهٝٛف ٚخاق١ غ٬ف يًكطٚيهٔ َاغٝعطض ٫ بس إٔ 
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ٚقس أٖساٙ يف َڀًع َكٓٛع َٔ ايؿه١ ٚطعِ بايصٖب َٚعٜٔ بعخاضف. 

٢ ايصٟ ٜكع تاغٝٝـ  قاسب املبٓ ٖصا ايكطٕ أَرل غاض٣ إىل ايتادط ايجطٟ

خؿب سكٝب١ َٔ ٕ. ٖٚٓاى أٜها غذادٝس ؾطٜس٠ يًك٠٬ ٚؾٝ٘ املتشـ اٯ

ٚفُٛع١ نبرل٠ َٔ قشٕٛ  ١ْٝ آٜات ايكطاؾٛظ اشلٓسٟ ْكؿت عًٝٗا اٯ

ع١ٜٓ باؿطٚف ايعطب١ٝ املعخطؾ١ ٚأسع١َ ؾه١ٝ ٚغرلٖا َٔ ماغ١ٝ َ

 .. طؾٝني ايكسَا٤ْتادات اؿ

ُٗٛض١ٜ برل يف إْبعاخ اٱغ٬ّ باؾهضبٝذإ أًَِٗ املٜٚعًل َػًُٛ أش

ملإ اٱؼاز املٓعُات ايس١ٜٝٓ ايصٟ أقطٙ بطع٢ً قإْٛ سط١ٜ ايعكٝس٠ ٚ

عٔ ايٓؿاط ايسٜين،  ايصٟ ضؾع مجٝع ايكٝٛز تكطٜباڄايػٛؾٝاتٞ َٓص أٜاّ، ٚ

 . ٚدعٌ املٛاطٓني املتسٜٓني ٚغرلامل٪َٓني َتػاٜٚٔ يف اؿكٛم

ٕ ٖصا ايكإْٛ اؾسٜس غٝتٝح يًُتشـ إقتٓا٤ : إٚقاٍ سػٝٓٛف

ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ تتاح إَهاْٝات دٝس٠  .٭ؾٝا٤ اؾسٜس٠ املجرل٠ يٲٖتُاّا

يتٓعِٝ ايتعإٚ َع ايع٤٬َ يف بًسإ ايؿطم مبا ؾٝٗا ايبًسإ ايعطب١ٝ 

تًكٞ ا٭نٛا٤  ايصٟ ميهٔ إٔ ٜػاعسٚا املتشـ يًشكٍٛ ع٢ً أؾٝا٤ مث١ٓٝ

 .)إْت٢ٗ( .ّع٢ً تاضٜذ اٱغ٬

ايؿطاؽ ايسٜين غرلٖا تهؿـ سكٝك١ ايهبت ايطٚسٞ ٚإٕ ٖصٙ املعاٖط ٚ

َاز١ٜ إىل ؾًػؿ١  ٝؿ٘ ايٓاؽ يف ظٌ سهِ ٚنعٞ ٜػتٓسايصٟ نإ ٜع

 .ايطٚس١ٝ عٓسٖا أز٢ْ َٛقع أٚ َهإاٱؾباعات يٝؼ يًُعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚ

ٔ إْ٘ بكطف ايٓعط عٔ غ١َ٬ ايٓٗر ايصٟ مياضغ٘ اـاضدٕٛ ايّٝٛ َ

ٜبك٢  ، إمناع٢ً املعاْا٠ ايتاضى١ٝ ايڀ١ًٜٛ دشِٝ ايهبت املازٟ نطز٠ ؾعٌ

ٛع١ ايطٚس١ٝ اييت ٜعٝؿٗا ايتعبرل عٔ اؾٖصا يػ١ َٔ يػات اٱؾكاح ٚ

. ٚيٛ إٔ ايعامل اٱغ٬َٞ ٚايػاس١ اٱغ١َٝ٬  يف َكسٚضٖا إٔ تكسّ اؾُٝع
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ٚسٝاڄ احملبڀ١ اؾا٥ع١ ضاملكاٍ إىل ٖصٙ ايؿعٛب اٱغ٬ّ بًػاْٞ اؿاٍ ٚ

كل تطمج١ قٍٛ اهلل تعاىل َٔ دسٜس: ، يتشْؿػٝاڄ، املٗس١َٚ َعٜٓٛاڄ، َٚازٜاڄ

ٚٳايؿځتٵحٴ ْٳكٵطٴ اهللٹ  ٛٳادٶا ِإشٳا دٳا٤ٳ  ِٔ اهللٹ أځؾڃ ٕٳ ؾٹٞ زٹٜ ًڂٛ ٜٳسٵخٴ ٓٻاؽٳ  ٜٵتٳ اي  ٚٳضٳأځ

ٛٻابٶا ٕٳ تٳ ٘ٴ نځا ْٻ ٙٴ ِإ ٚٳاغٵتٳػٵؿٹطٵ ُٵسٹ ضٳبٿوځ  ٓٻ}ؾځػٳبٿحٵ بٹشٳ  .{كطاي

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعــــــــٌ ايػــــــايؿك

 

 ا٤ــــ٬ّ ٬َش ايبؿط١ٜ مجعــــــــــاٱغ

 ٬ّ ٖٛ ايبسٌٜــــاٱغ
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 ايؿكٌ ايػابع

 اٱغ٬ّ ٬َش ايبؿط١ٜ مجعا٤

 

ٕٵ ٖصا ايؿكٌ ؾإمنا ٜتعًل باملدطز ا٭نٝس ايصٟ  يف نإ َٔ ن٬ّ إ

.. ٜتعًل باؿٌ ايصٟ َٔ ٖصا ايٓؿل املعًِ ايڀٌٜٛؿط١ٜ ميًو إخطاز ايب

 .. ػإ ٜٚطو٘ َٔ َعاْات٘ املع١َٓ ٚاملطٜط٠ميًو بايؿعٌ سٌ َؿانٌ اٱْ

، ؾًِ تبًؼ اَتڀت نٌ َعٗط، ٚيكس ضنبت ايبؿط١ٜ نٌ َطنب

 .. تٗا أٚ ؼكل َٓؿٛزٖا ع٢ً أٟ َٓٗاناي

إٔ ؼٌ ٍ ٖصا ايكطٕ إٔ تػتػين عٔ ضبٗا ٚدطبت ايبؿط١ٜ طٛا

 .. إغتٗسا٤ بطغاي١ أٚ اتباع ايطغٍٛ َؿانًٗا بٓؿػٗا َٔ غرل

ٓاٖر ْٚعطٜات ؾُاشا .. إبتهطت َاقڀٓعت أْع١ُ.. ٚٚنعت ؾًػؿات

 ؟ . ناْت ايٓتٝذ١

اييت ٜعتس بٗا ايػطبٕٝٛ أْتذت )املدسضات( ٚاٱٜسظ   اؿهاض٠ ايػطب١ٝ

 .إعات املاز١ٜ اييت ٚؾطتٗا يٲْػأؾاعت ايكًل بايطغِ َٔ نٌ اٱؾباٚ

ٛع١ ايٓعط١ٜ ايؿٝٛع١ٝ بهٌ َٓاٖذٗا َٚساضغٗا املتعسز٠ تػببت ظ

٫ ٖٞ أغٓت٘ ٚ ، ؾ٬ ٖٞ أؾبعت٘ سػٝاڄَطٜط٠ يٲْػإ يف بڀٓ٘ ٚضٚس٘

 ..ْؿػٝاڄ

ايٓتٝذ١ ، َطت باٱْػإ، ٚػاضب نجرل٠، ٚع٢ً َس٣ َٔ ايعَٔ طٌٜٛ

ناْت ٚاسس٠.. ايٓتٝذ١ ناْت َعٜساڄ َٔ املعاْا٠ يف ؾت٢ املٝازٜٔ 
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.. ٚنإ اٱْػإ يف ايٓٗا١ٜ ٖٛ ايهش١ٝ ٚنإ عًٝ٘ يف كتًـ ايكعسٚ

 ايٓٗا١ٜ إٔ ٜتًك٢ ْتٝذ١ ايتذاضب ايؿاؾ١ً ايٛاسس٠ بعس ا٭خط٣ ... 

تذطب١ ايؿٝٛع١ٝ ناْت سض ي٘ إٔ ٜعٝـ يف سكٌ ايٚاٱْػإ ايصٟ قڂ

ط بايسْٝا ٫ٚ ٖٛ سع٘ أغٛأ، ؾ٬ ٖٛ ظؿَكٝبت٘ أندل، ٚخػاضت٘ أؾسح، ٚ

 .. يو ٖٛ اـػطإ املبنيشايسٜٔ، يكس خػط اٱثٓني ٚأبك٢ ع٢ً 

 أضبابٗا ميٕٓٛ ايٓاؽ باؾ١ٓ ايس١ْٜٛٝ املٛعٛز٠..ناْت ايؿٝٛع١ٝ ٚ

 .. بايعٝـ ايطغٝس.. ٚايطظم املٛؾٛض، ٚا٭َٔ املٓؿٛض، ٚايسض املٓجٛض

وسثِْٛٗ عٔ ايعساي١ اٱدتُاع١ٝ، ٚإْتؿا٤ ايڀبك١ٝ، ٚسكٝك١  ناْٛا

  ..املػاٚا٠ ٚاؿط١ٜ

َاٍ، ٚإْٗاضت ا٭س٬ّ، ٚؼذطت ايهًُات ٚغكڀت ٚؾذأ٠ خابت اٯ

ايٓاؽ طعُ٘ ع٢ً  ب٪غاڄ ٚؾكا٤ شامايؿعاضات، ٚإغتشايت اؾ١ٓ دشُٝاڄ ٚ

 . َس٣ غبعني عاَاڄ

بايطغِ َٔ نٌ قا٫ٚت  بس َٔ اٱْؿذاض يف ايٓٗا١ٜنإ ٫ٚ

قاَت قٝا١َ ايٓاؽ يف زٍٚ أٚضٚبا ايذلَِٝ ٚايتشػني ٚايتذٌُٝ.. ٚ

ڀًل ْع٤٫ ايػذٔ ايؿٝٛعٞ ْاؿطق١ٝ ٚمجٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ، ٚيا

وڀُٕٛ يف ططٜكِٗ نٌ ؾ٤ٞ. إِْٗ ٜؿتؿٕٛ عٔ شٚاتِٗ  ضناٱعكا

ا ست٢ ايًشع١ ٫ ٜعطؾٕٛ سكٝك١ سطٜتِٗ ٚإٕ ناْٛٚإْػاْٝتِٗ ٚ

 .. َآٜؿعِٗ ٜٚػعسِٖ

ٝاض ٕ ايؿعٛب اشلاضب١ َٔ اؾشِٝ ايؿٝٛعٞ أَاّ خأٚاؿكٝك١، 

، ٚتبتاعٗا متٞ َٔ دسٜس يف أسهإ ايطأزلاي١ٝؾٗٞ إَا إٔ تط ..قعب
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ٗا ٚتػذلز ؾڀطتٗا ، ٚإَا إٔ ؼكل شاتٗا ٚتػتعٝس إْػاْٝتاؿهاض٠ ايػطب١ٝ

 ... بطغاي١ اٱغ٬ّ

ٕ اٱغ٬ّ ٖٛ ططٜل أْأتٞ ظسٜس سني ْكٍٛ ٖٓا ْٚكطض بإْٓا ٫ 

، ا٭ٚسس، ٖٚٛ ٬َش ايبؿط١ٜ مجعا٤، ٖٚٛ سبٌ ايٓذا٠ اـ٬م ايٛسٝس

َإ ٚنؿا١ٜ أ٭نٝس إىل َاتٓؿس َٔ سط١ٜ ٚأَٔ ٚٚغبًٝٗا املهُٕٛ ا

 . ٚعسٍ

. ؾٗٞ ػٌٗ اد١ إىل إٔ تعطف ؾ٦ٝا عٔ اٱغ٬ّإٕ ٖصٙ ايؿعٛب ع

ايهجرل عٓ٘. ٚنٌ َاعطؾت٘ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ قٛضاڄ َؿ١ٖٛ َٔ ايٓعطٜات أٚ 

 .. ّ بك١ًٱغ٬ايتڀبٝكات اييت ٫ متت إىل ا

)ْصنط َٔ ٖصٙ إٕ املهتب١ اٱغ١َٝ٬ تصخط مبذُٛع١ َٔ امل٪يؿات ٚ ايهتب 

دسٜط٠ بإٔ تذلدِ إىل ، : اٱغ٬ّ ٬َش اجملتُعات ايبؿط١ٜ، ز. قُس غعٝس ضَهإ ايبٛطٞ(ايهتب

يػات ٖصٙ ايؿعٛب نُٔ َٓٗر زعٟٛ ضغايٞ ٜٗسف إىل تكسِٜ املٓٗر 

٠ إْكاش بهٌ ع١ًُٝ َٚٛنٛع١ٝ ٚ ىل ايبؿط١ٜ ايتا١ٗ٥ نبازضاٱغ٬َٞ إ

 .. ػطز

 : خكا٥ل املٓٗر اٱغ٬َٞ

ضم أق١ًٝ ؾٛاقٌ دصض١ٜ ٚؾٛاميتاظ غكا٥ل شات١ٝ ٖٞ  إٕ اٱغ٬ّ

 .. بٝٓ٘ ٚ بني اٱػاٖات ٚاملصاٖب اؿسٜج١

 : اؿان١ُٝ هلل

 .اؿان١ُٝ يف املٓٗر اٱغ٬َٞ هلل.. ٫ يؿطز ٫ٚ ؿعب، ٫ٚ يؿعبؾ
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٫ سان١ُٝ يؿعب يف ٚ ز.. ٫ٚ تػًط ؿعب..طؾ٬ زٜهتاتٛض١ٜ يؿ

 .. تؿطٜع اٱغ٬ّ

 طمل اٱدتُاعب١ ٚاٱقتكاز١ٜ، َٚعاٖٕ َععِ املعاأكٝك١، ٚاؿ

َين ٚنعٞ ظغٞ َٓؿ٪ٖا خهٛع اؿان١ُٝ يتؿطٜع اٱغتبساز ايػٝا

 .. ٚيػًڀ١ بؿط١ٜ

ايسميكطاطٞ هعٌ اؿان١ُٝ يًؿعب.. ٚهعً٘ َكسض  ؾايٓعاّ

)ايؿطزٟ( ٚبصيو ٜهطٜؼ ايتُٝع  .أَط..٘ ٜعٛز نٌ .. َٓ٘ ٚإيٝايػًڀات

 اؿهِ أٚ أَٔ ٚغ٬ّ يف ( مما ٫ ٜتشكل َع٘ ٖٝب١ يفٱْتؿار )ايؿدكٞاٚ

 .. اجملتُع

ْ٘ َكسض ايكٛاْني أايؿطز يف ظٌ ايٓعاّ ايسميكطاطٞ بإٕ ؾعٛض 

ُٸٚ ٜعڀٝ٘ َٔ بايكٛاْني ٚايتؿاضٜع .. ٚ تاضٞ ؾٝ٘ بٛاعح اٱغتٗايتؿاضٜع ٜٓ

ع٢ً تػدرل  املازَٟا هعً٘ قازضاڄ بٓؿٛشٙ ايؿدكٞ ٚػڀ٠ٛ أغباب اي

 بايتايٞ ميٓش٘ سل ايت٬عب بايكٛاْنيايػًڀ١ ملكاؿ٘ ٚضغبات٘.. ٚ

يف نتاب٘  "زٚززَاضتٔ "ٜكٍٛ  ..ٚٚنعٗا مبا ٜت٤٬ّ َع أٖٛا٥٘ ٚأغطان٘

يف َعطض سسٜج٘ عٔ ايسميكطاط١ٝ: )ٚؾهط٠  (18قؿش١  / اعطف َصٖبو)

. ا ضعاٜايف إٔ وهِ ايٓاؽ أْؿػِٗ زٕٚ إٔ ٜهْٛٛ يسميكطاط١ٝ تتًدلا

املطتب١ ايجا١ْٝ  ثِ تًِٝٗ يف .شيو إٔ ايٓاؽ شلِ املكاّ ا٭ٍٚ ٚايكساض٠

ٞ وهِ اجملتُع ْؿػ٘ َٔ . ٚيف ظٌ ايٓعاّ ايسميكطاطايػًڀ١ اؿان١ُ

 .أدٌ ْؿػ٘(

أَا ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ، ؾإْ٘ ٜهطؽ سان١ُٝ )اؿعب ايٛاسس( يٮ١َ 

صيو ٜعڀٞ اؿعب ْؿػ٘ سل غٔ ايكٛاْني ٚاغتكساض بغطٖا.. ٚأب
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 ْعاّٖٚٛ بصيو .. هؿٌ ي٘ ايبكا٤ ٚايػٝڀط٠ يف اؿهِايتؿاضٜع مبا ٜ

ع٢ً ظَاّ ايػًڀ١ يف بًس ىهع أؾطازٙ  (اؿعب)غٝاغٞ ٜكبض مبكتهاٙ  

ٜٴ  . ِٝٗ ٚع٢ً ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ َٔ إدطا٤اتؿطض عًعَُٛاڄ ملا 

ؿعب ايػٝاغٞ ايٛسٝس ؾاؿعب ايؿٝٛعٞ يف ضٚغٝا َج٬، ٖٛ ا

ع شيو ؾإْ٘ ٫ ميجٌ ايؿعب ايطٚغٞ، إش ٜبًؼ عسز أعها٥٘  .. َِٚاؿانٚ

ًَْٝٛاڄ، ٖٚٞ نُا ْط٣ ْػب١ ن١ًٝ٦  ١180 ٬َٜني ؾكط َٔ أقٌ تغ

 .. دساڄ

ّ َٔ ٚبٗصا ٫ميهٔ إٔ تهٕٛ سان١ُٝ اؿعب ايٛاسس يف أٟ ْعا

 .أْع١ُ اؿهِ َكسض إغتكطاض ٚعساي١ َٚػاٚا٠

ٜٴطاملا إٔ  عٕٛ نٌ ؾ٤ٞ ملكاؿِٗ دهٹايصٜٔ يف أٜسِٜٗ ايػًڀ١ 

 .. ايؿدك١ٝ ٚاؿعب١ٝ

قٛاعس ّ املٓٗر اٱغ٬َٞ ؾٛم ٛبني ٖصٜٔ اٱػاٖني املتڀطؾني ٜكٚ

 ٜٓكاع شلا ايهبرلتؿطٜع١ٝ ىهع شلا اؿانِ ٚاحملهّٛ ع٢ً سس غٛا٤.. ٚ

 ..ٚ ايكػرل زٚمنا متاٜع أٚ ؽكٝل

ٖٛ ايؿإٔ يف نُا ـ ٝػت يؿعب ؾاؿان١ُٝ يف ايٓعاّ اٱغ٬َٞ ي

نُا أْٗا يٝػت ؿعب نُا ٖٛ يف ايٓعاّ  .(ايسميكطاطٞ)ايٓعاّ 

ٖٞ نصيو يٝػت يؿطز نُا .. ٚٚغا٥ط ا٭ْع١ُ اٱؾذلان١ٝ (ايؿٝٛعٞ)

َايه٘. ٖٚصا َا يل ايهٕٛ ٚاايسٜهتاتٛض١ٜ ٚإمنا ٖٞ )هلل( خ ١يف ا٭ْعُ

ِٕ :ٜكطضٙ ايسغتٛض اٱغ٬َٞ يف نجرل َٔ ّاٜات٘ ِٴ ِإيَّا هللٹ ِإ  ..اؿڂهڃ

٘ٴ ِإيځ٢ اهللٹ ،{67ٜٛغـ:} ُٴ ٞٵ٤ٺ ؾځشٴهڃ ٔٵ ؾٳ َٹ ٘ٹ  ِٵ ؾٹٝ ًځؿڃتٴ َٳا اخٵتٳ ، {10ايؿټٛض٣:} ..ٚٳ
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ُٳا أځضٳاىځ اهللڂ ٓٻاِؽ بٹ ٔٳ اي ٝٵ ِٳ بٳ ٝٵوځ ايهٹتٳابٳ بٹاؿځلٿ يٹتٳشٵهڂ ٓٳا ِإيځ ْٵعٳيڃ ْٻا أځ  ِإ

 .{105ايٓػا٤:}

( قإْٛ إشلٞيطبا١ْٝ عٔ ططٜل )ٖصٙ اؿان١ُٝ اٚاٱغ٬ّ وكل 

ؾػطتٗا ٚؾكًتٗا غ١ٓ ضغٍٛ ٕ ايهطِٜ ٚآٜتهُٔ ا٭سهاّ اييت دا٤ بٗا ايكط

 .. اهلل 

ؾاٱغ٬ّ َٓٗر َتؿطز يف خكا٥ك٘.. مل تهع أسهاَ٘ ْٚعُ٘ 

ٚ َكًش١ سعب.. ٚإمنا ٚنعتٗا عساي١ ايػُا٤.. أٚتؿطٜعات٘ أٖٛا٤ سانِ 

، ٫ٚ غڀ٠ٛ ٚإمنا  ؼهِ، ٫ٚ سعب١ٝؾ٬ متٝٝع ٫ٚ قابا٠، ٫ٚ أْا١ْٝ ٫ٚ

 ؾطع اهلل غٛا٤.. اؾُٝع أَاّ 

 ..٫ٚ تؿانٌ ٚ ٫ عٓتاڄ عساي١ ٫ تعطف ظًُاڄ -

 .ٝع َٔ غرل قػٛبٝات أٚ إغتجٓا٤اتَٚػاٚا٠ تڀبل ع٢ً اؾُ -

ايٓاؽ غتعبسمت ا)َت٢  ٘ٚسط١ٜ تؿعط اٱْػإ بكُٝت٘ ٚنطاَت -

  .(ٚقس ٚيستِٗ أَٗاتِٗ اسطاضا

ٓٴٛا ٛاٖس َٔ زغتٛض اهلل اـايس: عض ايؿٖٚانِ ب َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ ٜٳا أځ

ًځ٢ أځيَّا تٳعٵسٹيڂٛا  ٍّ عٳ ٛٵ ٕٴ قځ ٓٳآځ ِٵ ؾٳ ٓٻهڂ َٳ ٜٳذٵِط ٚٳيځا  ٗٳسٳا٤ٳ بٹايكٹػٵطٹ  َٹنيٳ هللٹ ؾٴ ٛٻا ْٴٛا قځ نڂٛ

ُٳا  ٕٻ اهللځ خٳبٹرلٷ بٹ ٚٳاتٻكڂٛا اهللځ ِإ ٛٳ٣  ٛٳ أځقڃطٳبٴ يٹًتٻكڃ ٖٴ ًڂٛاعٵسٹيڂٛا  ُٳ ، {8املا٥س٠:} ٕٳتٳعٵ

 ٔٵ ٓٴٛىځ عٳ ٜٳؿڃتٹ ٕٵ  ِٵ أځ ٖٴ ٚٳاسٵصٳضٵ ِٵ  ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٚٳيځا تٳتٻبٹعٵ أځ ٍٳ اهللڂ  ْٵعٳ ُٳا أځ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ِٕ اسٵهڂ ٚٳأځ

ٝٵوځ ٍٳ اهللڂ ِإيځ ْٵعٳ َٳا أځ ٚٳيځا .. ، {49املا٥س٠:}..بٳعٵِض  ٍٳ اهللڂ  ْٵعٳ ُٳا أځ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ ؾځاسٵهڂ

ِٵ ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٔٳ اؿځلٿ تٳتٻبٹعٵ أځ َٹ ُٻا دٳا٤ٳىځ    .{48املا٥س٠:}عٳ

: َٔ ٜهًِ ؾٝٗا أ٠ َٔ بين كعّٚ غطقت ؾكايت قطٜـٚضٟٚ إٔ إَط

. ؾًِ هسٚا إ٫ أغا١َ ابٔ ظٜس سب أٟ يٝهع عٓٗا اؿس ضغٍٛ اهلل 
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، قاٍ ضغٍٛ اهلل بصيو. ؾًُا نًِ أغا١َ ٜك٣ٛ ع٢ً شيو ضغٍٛ اهلل 

سسٚز اهلل ٜا أغا١َ(، ثِ قاّ ٚخاطب  ؿؿع يف سس َٔأتهلل غانباڄ)ضغٍٛ ا

إِْٗ ناْٛا إشا أٜٗا ايٓاؽ إمنا  نٌ َٓهِ َٔ نإ قبًهِ )) ايٓاؽ قا٬٥ڄ:

. ٚأِٜ طم ايهعٝـ ؾِٝٗ أقاَٛا عًٝ٘ اؿس، ٚإشا غغطم ايؿطٜـ تطنٛٙ

 .((١ بٓت قُس غطقت يكڀع قُس ٜسٖااهلل يٛ إٔ ؾاطُ

إٕ اهلل يٝؼ ))م: يػعس بٔ أبٞ ٚقا َٚٔ ٚقاٜا عُط بٔ اـڀاب 

ٜؿِٗ ٚٚنٝعِٗ  يف شات اهلل ؾايٓاؽ ؾط بٝٓ٘ ٚبني أسس ْػب إ٫ طاعت٘.

إدعٌ ايٓاؽ عٓسى ))ٚيف ٚقٝت٘ يًدًٝؿ١ َٔ بعسٙ ٜكٍٛ:  .. ((غٛا٤

 إٜاى١ ٥٫ِ. ََٚٔ ٚدب اؿل. ثِ ٫ تأخصى يف اهلل يٛ ٢غٛا٤. ٫ تباٍ عً

  ((.ط٠ ٚاحملابا٠ ؾُٝا ٫ٚى اهلل .. ا٭ثٚ

 ٫ اؾع١ٝ٥  ايؿٍُٛ

اٱغ٬ّ يٝؼ .. ؾٔ خكا٥ل املٓٗر اٱغ٬َٞ سلٛي٘ ٚنًٝتَ٘ٚ

.. ٫ٚ ْعاَاڄ ٫ٚ زٜٓاڄ )عبازٜاڄ ضٚسٝاڄ( ٚنؿ٢ ..ؾشػب (عكٝسٜاڄ)تكٛضاڄ 

كازٜاڄ ٚادتُعٝاڄ ٚغٝاغاڄ فطزاڄ.. ٚيهٓ٘ َٓٗر سٝا٠.. هُع إىل ضق١ إقت

ٚإىل  (يعباز٠ا)مجاٍ  (ايعكٝس٠)ٚإىل د٬ٍ  (ايتؿطٜع)زق١ ٚ (ايتٛدٝ٘)

 .(اؿطب)قٝاز٠  (احملاضب)إَا١َ 

قتكاز١ٜ يٝهٕٛ اٜهٔ ضز٠ ؾعٌ يػ٤ٛ أٚناع  إٕ املٓٗر اٱغ٬َٞ مل

اضنػ١ٝ ٚغا٥ط املصاٖب اٱؾذلان١ٝ.. نُا إْ٘ ْعاَاڄ إقتكازٜاڄ ؾإٔ امل

 .. ٕ املػٝش١ٝأيٝؼ َسضغ١ ضٚسا١ْٝ ؾ

ِٝ ع٬ق١ .. ؾٝ٘ تٓعَٓٗر َتهاٌَ اؾٛاْب ؾاٌَ ايٓعط٠إٕ اٱغ٬ّ 

ٚؾٝ٘  ..ٚع٬ق١ فتُع٘ ب٘ ..مبذتُع٘ ..ٚع٬قت٘ بأغطت٘ ..بٓؿػ٘ ايؿطز
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بٝإ يٮقٍٛ ٚايكٛاعس اييت تكّٛ عًٝٗا ايٓعِ ٚايكٛاْني اييت ؼهِ غرل 

 .. ل ْعط٠ اٱغ٬ّ يًهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠اجملتُع ٚايٓاؽ ٚؾ

 ٍْ٘ ايسغتٛض ا٭غاغٞ يٝؼ ٭قٛأِ بٕ َػًّآ: )ايكطٜكٍٛ دبٝبٕٛ

. بٌ ٚيٮسهاّ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملس١ْٝ ٚيًؿطا٥ع اييت عًٝٗا َساض ايعكٝس٠ ؾشػب

. ٚبعباض٠ أخط٣ ٖٛ ايكإْٛ ايعاّ ٠ ايٓٛع اٱْػاْٞ ٚتطتٝب٘ ٚؾ٪ْٚ٘سٝا

١ٜ ٚاؿطب١ٝ ايتذاضٛ قإْٛ ؾاٌَ يًكٛاْني املس١ْٝ ٚؾٗ .مل اٱغ٬َٞيًعا

  .(ٚايكها١ٝ٥ ٚاؾٓا١ٝ٥

 :اي١ٝايؿڀط١ٜ ٫ ايتڀطف أٚ املج

إعذلف يٲْػإ .. املٓٗر اٱغ٬َٞ أْ٘ زٜٔ ايؿڀط٠ َٚٔ خكا٥ل

يف شيو  ٘ تكُٝٝاڄ إْػاْٝاڄ، َطاعٝاڄُٳٝٸعادات٘ ايطٚس١ٝ ٚايعه١ٜٛ.. ٚقځ

 .. ا ايتٓاغل ٚايتٛاؾل بٝٓٗا مجٝعاڄ، قككْٛاظع٘ ايؿڀط١ٜ نًٗا

ؾاٱغ٬ّ مل ٜٓعط إىل اٱْػإ ْعط٠ َاز١ٜ فطز٠ ٫ تتعس٣ ٖٝهً٘ 

.. يف ايؿٝٛع١ٝ ٚغا٥ط املصاٖب املاز١ٜ َٚتڀًبات٘ ايػطٜع١ٜ ؾإٔاؾػسٟ 

 .. َ٘ سكٛق٘ ايبس١ْٝ ٚسادت٘ ايبؿط١ٜايٛقت ايصٟ مل وط

م. ّ. ٚاييت تعتدل ايًص٠ أغاؽ  343ْػب١ إىل ايؿًػؿ١ اييت ٚنعٗا أبٝكٛض عاّ )( أبٝكٛضٜاڄ)ؾًِ ٜهٔ اٱغ٬ّ 

ايؿٗٛات َٔ غرل تٓعِٝ يف إط٬ق٘ يًػطا٥ع ٚ ،ٖا اـرل(ا٭خ٬م ـ ٚأْٗا ٚسسٖا غا١ٜ اٱْػإ ـ ٖٚٞ ٚسس

م. ّ. ٚاييت تعتدل  342)ْػب١ إىل ايؿًػؿ١ اييت ٚنعٗا ظٜٓٛ ايكدلقٞ عاّ ( ضٚاقٝاڄ).. نُا مل ٜهٔ ٚ ٫ تهٝٝـ

املتڀًبات ايػطٜع١ٜ  يف إعساّ يف ؾطض املجاي١ٝ اـٝاي١ٝ، ٚ ،ايؿ٠ٛٗ ؾطاڄ قهاڄ هب إبازت٘(

 ..اٱْػإ



 

80 
  

اٱغ٬ّ دػست يف َباز٥٘ ايٓعط٠ ايٛاقع١ٝ ٚأؾطزت٘  ٚؾڀط١ٜ

ٛؾٝل ٚايتٓػٝل بني املاز٠ ٚايطٚح. ٖٚصا َا ٜٓڀل ب٘ َسيٍٛ غكا٥ل ايت

 ْؿػا إ٫ ٚغعٗا شلا َا نػبت ٚعًٝٗا َا ٫ ٜهًـ اهلل١ٜ ايهطمي١: )اٯ

ايعكٝس٠  إْٗا١ٜ: )يف تؿػرل ٖصٙ اٯ ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايػٝس قڀبانتػبت( ٚ

َٳ سٝٛاْاڄاٱْػإ ٫اييت تعذلف ب ف ب٘ نُا ٖٛ تعذل.. ًهاڄ ٫ٚ ؾٝڀاْاڄ٫ٚ 

َ٪يؿ١ َٔ  ٠بهٌ َا ؾٝ٘ َٔ نعـ ٚنٌ َا ؾٝ٘ َٔ ق٠ٛ.. ٚتأخصٙ ٚسس

دػس شٟ ْٛاظع، ٚعكٌ شٟ تكسٜط، ٚضٚح شٟ ؾٛام. ٚتؿطض عًٝ٘ َٔ 

هًٝـ ٚايڀاق١ ب٬ َؿك١ ايتبني تٓػٝل  اي. ٚتطاعٞ يف ايتهايٝـ َا ٜڀٝل

 .رل يف ظ٬ٍ ايكطإٓ، غٝس قڀب()تؿػ (٫ٚ إعٓات

 : سٟ ٫ ايكًل ايٛدٛزٟٝط٦ُٓإ ايعكا٫

غط ع٢ً ْؿػ٘ ٚ (اٱْػإ)ف َٚٔ خكا٥ل املٓٗر اٱغ٬َٞ أْ٘ عطٸ

 . َٔ اخڀط ايعكس يف اؿٝا٠ ايبؿط١ٜخًك٘ ٚغبب ٚدٛزٙ ؾشٌ بصيو عكس٠ 

سا٥طاڄ َٔ غرل  إ يف ايهٕٛ ٚسٝساڄ ب٬ عُاز..مل ٜذلى اٱغ٬ّ اٱْػ

٘ َكرلٙ مبؿطزٙ.. ٚوسز ططٜك٘ يٛسسٙ.. ٚوهِ ْؿػ٘ .. هابٖس٣

 ..بٓؿػ٘

١ اييت ططسٗا ايٛدٛزٜٕٛ قسمياڄ يكس أداب اٱغ٬ّ ع٢ً نٌ ا٭غ٦ً

سٚز يٝعٝؿٛا سسٜجاڄ ٚاييت أضازٚا َٔ ٚضا٥ٗا ايتؿًت َٔ نٌ ايكٝٛز ٚاؿٚ

 . أسطاضاڄ نُا ٜععُٕٛ

ٚمل ٜعتدلٙ  (غاضتط)ب٬ غا١ٜ نُا ٜععِ  (ايٛدٛز)ؾاٱغ٬ّ مل ٜعتدل 

 ؾٝ٘ ٫َٛدٛز .. ٚمل ٜعتدل إٔ اٱْػإ يف عامل ٫ َعكٍٛ (غدٝؿاڄ) ٚدٛزاڄ
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.. نصيو مل أنجط ٫ٚ أقٌ.. ٫ ٜعطف َٔ أٜٔ أت٢.. ٫ٚ إىل أٜٔ ٖٛ شاٖب

ٝٸ  .. ٕٚ إضاز٠ تػٛق٘ ايڀبٝع١ ناؿٝٛإطاڄ بسٜعتدل اٱْػإ َػ

ٜتشطى  ، ٚإضاز٠ڄتؿتٝ٘اٱغ٬ّ دعٌ يٲْػإ عك٬ڄ ٜؿهطب٘ ٚ ٜػ بٌ إٕ

زٙ ٖسؾاڄ ٚيًشٝا٠ .. ٚدعٌ ـًك٘ غبباڄ ٚيٛدٛبٗا نٝؿُا ؾا٤ ٚأ٢ْ ؾا٤

 . غا١ٜ اٱْػا١ْٝ

ْٻا  دلٙ ؾُٝا أعڀاٙ أٜهؿط أّ ٜؿهط خًل اٱْػإ يٝبًٛٙ ؾُٝا أتاٙ ٚى ِإ

ُٹٝعٶا بٳكٹ ٙٴ غٳ ٓٳا ًڃ ٘ٹ ؾځذٳعٳ ًٹٝ ْٳبٵتٳ َٵؿٳاٍز  ْٴڀڃؿځ١ٺ أځ ٔٵ  َٹ ٕٳ  ْٵػٳا ٓٳا اِٱ ًځكڃ ْٻا رلٶاخٳ ِإ

َٻا نځؿڂٛضٶا ٚٳِإ َٻا ؾٳانٹطٶا  ٌٳ ِإ ٙٴ ايػٻبٹٝ ٓٳا ٜٵ  .{3:2اٱْػإ:} ٖٳسٳ

ططٜل اـرل  ٚطايب٘ ٜػتدرل ْؿػ٘ ٚأعها٥٘ ٚزؾع غطا٥عٙ َٚٝٛي٘ يف

ِٴ نُاْاڄ يعُاض٠ ا٭ضض، ٚؼكٝكاڄ يطغاي١ اٱغتد٬ف:  ْٵؿٳأځ يځهڂ ٛٳ ايَّصٹٟ أځ ٖٴ ٚٳ

ٚٳا٭ځ ٚٳا٭ځبٵكٳاضٳ  ُٵعٳ  َٳا ايػٻ ًڄا  ًٹٝ ٕٳؾڃ٦ٹسٳ٠ځ قځ ِٵ ؾٹٞ ا٭ځضٵِض تٳؿٵهڂطٴٚ ٛٳ ايَّصٹٟ شٳضٳأځنڂ ٖٴ ٚٳ

ٕٳ ٘ٹ تٴشٵؿٳطٴٚ ٝٵ ِٵ عٳبٳجٶا  :إىل قٛي٘ {79:78امل٪َٕٓٛ:} ٚٳِإيځ ٓٳانڂ ًځكڃ ُٳا خٳ ْٻ ِٵ أځ أځؾځشٳػٹبٵتٴ

ٕٳ ٓٳا يځا تٴطٵدٳعٴٛ ٝٵ ِٵ ِإيځ ْٻهڂ ٘ٳ ِإٚٳأځ ًٹوڂ اؿځلټ يځا ِإيځ ٛٳ ضٳبټ ايعٳطٵِف ؾځتٳعٳايځ٢ اهللڂ املځ ٖٴ يَّا 

ِِ  .{116:115امل٪َٕٓٛ:}ايهځِطٜ

، ٚي٘ غا١ٜ ٜػع٢ غ٬ّ قاسب ضغاي١ ٜعٌُ ع٢ً أزا٥ٗاؾاٱْػإ يف اٱ

يًٛقٍٛ إيٝٗا.. إْ٘ ٜسضى إٔ سٝات٘ ضس١ً ٜٓبػٞ إٔ ٜكڀعٗا ٚؾل اـط 

ٔٵ خط٠ از٠ يف ايسْٝا، ٚايٓعِٝ ا٭بسٟ يف اٯاٱشلٞ ايصٟ ٜهُٔ ي٘ ايػع َٳ

ٌٳ ُٹ ٝٿبٳ١ڄ  عٳ ٝٳا٠ڄ طځ ٘ٴ سٳ ٓٻ ٝٳ ٝٹ ٓٴشٵ ًځ ٔٷ ؾځ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ْٵجٳ٢  ٚٵ أڂ ٔٵ شٳنځٍط أځ َٹ قٳايٹشٶا 

ٕٳ ًڂٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  َٳا نځا  ِٔ ِٵ بٹأځسٵػٳ ٖٴ ِٵ أځدٵطٳ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٓٳذٵِع  .{97ايٓشٌ:} ٚٳيځ
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 : اٱْك٬ب١ٝ اؾصض١ٜ ٫ ايذلقٝع

.. ؾٗٛ ٜطؾض أضباع ٥ل اٱغ٬ّ إٔ َٓٗر إْك٬بٞ دصضٟخكاَٚٔ 

... عاٜـ َع اؾا١ًٖٝ، ٜٚأب٢ ايذلقٝع، ٫ٚ ٜػتػٝؼ ايتؿًٍٛ ٚ أْكاؾٗاا

ٚيكس قسع اٱغ٬ّ يف عٗس ايٓب٠ٛ نٌ قاٚي١ ملػا١َٚ أقشاب٘ 

 .. ض اؿًٍٛ أٚ ايتٓاظٍ عٔ بعض اؿلٚإغتسضادِٗ يكبٍٛ بع

٘ ؾٗطاڄ شلتٗا ؾٗطاڄ يتعبس إشلآٙ قطٜـ تكذلح ع٢ً قُس إٔ ٜعبس ؾٗص

غِ َٔ أَجاٍ ٖصٙ املػاَٚات ايهطِٜ باملٛقـ اؿا ٕآخط، ؾٝٓعٍ ايكطآ

ٕٳ): ؾٝكٍٛ ٗٳا ايهځاؾٹطٴٚ ٜټ ٜٳا أځ ٌٵ  ٕٳ)1قڂ َٳا تٳعٵبٴسٴٚ َٳا 2( يځا أځعٵبٴسٴ  ٕٳ  ِٵ عٳابٹسٴٚ ْٵتٴ ٚٳيځا أځ  )

ِٵ)3أځعٵبٴسٴ) َٳا عٳبٳسٵتٴ ْٳا عٳابٹسٷ  ٚٳيځا أځ َٳا أځعٵبٴسٴ4(  ٕٳ  ِٵ عٳابٹسٴٚ ْٵتٴ ٚٳيځا أځ  ){ ايهاؾطٕٚغٛض٠}. 

ٜعطض عًٝ٘ ايعطٚض  تب١ بٔ ضبٝع١ َٜٛاڄ إىل ضغٍٛ اهلل ٚدا٤ عٴ

ايػًڀإ ع٢ً إٔ ٜذلى ا٭َط ايصٟ ايػد١ٝ.. ٜعطض عًٝ٘ املًو ٚاملاٍ ٚ

بإمياْ٘  إيتؿت إيٝ٘ َػتعٝٓاڄ دا٤ ٜٚتد٢ً عٔ اٱغ٬ّ يهٔ قُساڄ 

تهِ مبا د٦تهِ ب٘ أطًب أَٛايهِ ٫ٚ ايؿطف َا د٦)): َعتعاڄ بإغ٬َ٘ قا٬٥ڄ

أَطْٞ ؾٝهِ ٫ٚ املًو عًٝهِ. ٚيهٔ اهلل بعجين إيٝهِ ضغ٫ٛڄ. ٚأْعٍ نتاباڄ. ٚ

٦تهِ ب٘ ؾٗٛ سعهِ يف . ؾإٕ تكبًٛا َين َا ديهِ بؿرلاڄ ٚ ْصٜطاڄإٔ أنٕٛ 

بٝين ٚٙ عًٞ أقدل ٭َط اهلل ست٢ وهِ اهلل طزٸ، ٚإٕ تٳخط٠ايسْٝا ٚاٯ

 .(غرل٠ إبٔ ٖاؾِ)  ((بٝٓهِٚ

  : ايتڀبٝك١ٝ ٚايٓعط١ٜ اـٝاي١ٝغػ٬ّ بني ايكاب١ًٝ اٱ

: إٕ ايبؿط١ٜ مل تعطف يف َساض ٕ ْكٍٛأٚقس ٜهٕٛ َٔ ْاؾ١ً ايه٬ّ 

.. ؾٗٛ املٓٗر ايٛسٝس ايصٟ ذ َٓٗذاڄ ٚاقعٞ اـكا٥ل ناٱغ٬ّايتاضٜ
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، ٚأسسخ يف اجملتُع ايبؿطٟ إْك٬باڄ دصضٜاڄ غرل فط٣ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ

 .. ٚنٌ املعتكسات اؾا١ًٖٝا٭خ٬م  ؾا٬َڄ قٛض نٌ ا٭ؾهاض ٚنٌ

ػػست َباز٥٘ ػاٚظ ْڀام ايٓعطٜات ايتذطٜس١ٜ ٚؾاملٓٗر اٱغ٬َٞ 

سؿع٘ ايتاضٜذ ْٚڀكت ب٘ ايؿٛاٖس ٚاقعٝاڄ سٝاتٝاڄ عاؾ٘ ايٓاؽ ٚ

 .. ٚا٭سساخ

 : َٔ ايؿٛاٖس ايتڀبٝك١ٝ يف اٱغ٬ّ

 : أ٫ٚڄ: يف ْڀام ايعكٝس٠

قًٛب ايٓاؽ، ٚقطى ايجٛض٠  اهلل زؾع١ ايعكٝس٠ يفنإ َبسأ ٫ إي٘ إ٫ 

ا١ًٖٝ ٚأٚناضٖا ، ٚضَع إن٬عِٗ َٔ ن٫٬ت اؾا٭قٌٝ يف ْؿٛغِٗ

 .. ٚاْكٗاضِٖ يف بٛتك١ ايسٜٔ َٔ دسٜس

، سطضت اٱْػإ َٔ عبٛز١ٜ ا٭قٓاّ ٚنإ اؾص٠ٚ املتكس٠ اييت

زٙ غبشاْ٘ أيعَت٘ إؾطاإؽاش ايٓاؽ أضبابا َٔ زٕٚ اهلل، ٚ َت٘ َٔٚنطٸ

 .. ٭ي١ٖٝٛ ٚاـهٛع ٚاؿان١ُٝبايطب١ٜٛ ٚ ا

اضاڄ تتشطى ب٘ ا٭يػٔ َٔ غرل ٚعٞ، ( ؾعؾًِ تهٔ )٫ إي٘ إ٫ اهلل

عُٝكاڄ وسٚ ايكًٛب  ضباْٝاڄ .. ٚإمنا نإ ٖاتؿاڄاىتطززٙ ايؿؿاٙ بسٕٚ إزضأٚ

ؼ ٚقاي٘ .. ّٚؼإىل ايػُا٤، ٜٚؿٗسٖا مٛ ايع٤٬، ؾتُت٧ً بك٠ٛ اهلل ق٠ٛ

 .. ٠ نطمي١ْٓٝ١.. ٚتػسٚ ظٛاضٙ ععٜعأطُ

اٱغ٬ّ  ايعبل اٱمياْٞ نإ ايعطبٞ بعسبٗصا اٱَت٤٬ ايعكٝسٟ ٚ

، بني تعايُٝ٘ إىل اٱغ٬ّ بإعتعاظ ٜسعِٖٜٛكـ أَاّ طٛاغٝت ؾاضؽ ٚايطّٚ 
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دشٛزِٖ ٚنؿطاِْٗ، ٚىرلِٖ بني اؾع١ٜ .. ثِ وصضِٖ عاقب١ ٠أظط

 .. ٚاؿطب

غتِ قا٥س شنطت نتب ايتاضٜذ أْ٘ قبٌٝ َعطن١ ايكازغ١ٝ طًب ض

طؽ َٔ املػًُني إٔ ٜطغًٛا إيٝ٘ ٚؾٛزاڄ ٚضغ٬ڄ َِٓٗ، يٝباسجِٗ ايؿ

ْٛ٘. ؾٓسب املػًُٕٛ ؾُٝٔ ْسبٛا )املػرل٠ بٔ ٜؿاٚنٜٚباسجْٛ٘، ٜٚؿاٚنِٗ ٚ

.. ؾًُا ٚقٌ إيِٝٗ ِٖٚ ع٢ً ظِٜٗ ؾعب١( يٝهٕٛ غؿرلِٖ إىل ضغتِ

ٜطٙ ؾػهب دًؼ َع٘ ع٢ً غطَٔ فًؼ ضغتِ.. دا٤ ٚ (أز٢ْ)ٚبػڀِٗ 

َط بإْعاي٘ عٔ ايػطٜط.. ؾايتؿت املػرل٠ إيِٝٗ قا٬٥ڄ: )إْين مل أضٳ أغؿ٘ ٚأ

.. ػًُني ٫ ٜػتعبس بعهٓا بعهاڄ.. ؾعٓٓتهِ نصيو.. إْٓا َعؿط املَٓهِ

تهِ، آْٞ مل أِ إٔ ؽدلْٚٞ إٔ بعههِ أضباب بعض.. َع ٚنإ أسػٔ به

ًڃمنا زعٛمتْٛٞإٚ ٢ ٖصٙ و عً.. ؾكس عًُت أْهِ َػًٛبٕٛ ٚئ ٜكّٛ يهِ َ

 .٠(ايػرل

.. غتِ ؾععِ َٔ ؾإٔ ؾاضؽ ثِ قاٍ : )ناْت عٝؿتهِ غ١٦ٝٚتهًِ ض

.. ٚمل سب ؾٓطزنِ بؿ٤ٞ َٔ ايتُط ٚايؿعرلٚنٓتِ تككسْٚٓا يف اؾ

 نِهِ ع٢ً َاقٓعتِ إ٫ َابهِ َٔ دٗس.. ؾٓشٔ ْعڀٞ ٭َرلوًُ

،  ؾًػت ٚنٌ ضدٌ َٓهِ محٌ متط، ٚتٓكطؾٕٛ ..نػ٠ٛ ٚبػ٬ڄ ٚأيـ زضِٖ

  .(ِ..تًهأؾتٗٞ ق

أَا ايصٟ ٚقؿتٓا ب٘ َٔ : )ؿت إيٝ٘ قا٬٥ڄًَٔ املػرل٠ إ٫ إٔ ات ٔؾًِ ٜه

٤ اؿاٍ ٚايهٝل ؾٓعطؾ٘ ٫ٚ ْٓهطٙ.. ٚايسْٝا زٍٚ.. ٚايؿس٠ بعسٖا غٛ

ٚقس . .يهإ ؾهطنِ ق٬ًٝڄ ع٢ً َا أٚتٝتِيٛ ؾهطمت َا أتانِ اهلل ا٤.. ٚخض

 بعح ؾٝٓا ضغ٫ٛڄ .. ٚإٕ اهللاهلل بهعـ ايؿهط إىل تػرل اؿاٍ أغًُهِ
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، ؾإٕ أبٝتِ أٖٕٛ َٔ شيو ؾٗٛ اؾع١ٜ ، ؾإٕ أبٝتِ ؾأَطٷٜسعْٛا إىل نصا

  .ؾاملٓادع٠ ..(

 :ثاْٝاڄ: يف ْڀام ايعباز٠

طاغِٝ َٝت١ ٫ ٖسف  ، أٚ َداَس٠اڄ ٚايعبازات يف اٱغ٬ّ يٝػت طكٛغ

م كٓعاڄ( يٮخ٬َٚ)َسضغ١( يًذلب١ٝ ) .. بٌ إٕ اٱغ٬ّ أضازٖاشلا ٫ٚ غا١ٜ

َٚكؿا٠ تكؿٛ بٗا  ..أضازٖا َعطاداڄ تػُٛ ب٘ ايٓؿٛؽ ٚؼًل.. ٚاملجٌ

 ..ثاضٖاآوطم َٔ عبازات٘ ع٢ً ْتا٥ذٗا ٚ .. ؾاٱغ٬ّٚاح ٚتعنٛضا٭

 .. تؿاعٌ بٗا ؾه٬ڄ عٔ ؾطن١ٝ أزا٥ٗاٚواغب ع٢ً َس٣ اي

سبٗا ايك٠٬( إٔ ت٢ٗٓ قاايتڀبٝكٞ ٚاشلسف ايعًُٞ ملبسأ ) ؾاملسيٍٛ

َامل ت٪ز ٖصا  ـعٓس اهلل ـ ملٓهط.. ٚأْ٘ ٫ ق١ُٝ يًك٠٬ عٔ ايؿشؿا٤ ٚا

ٓٵهځِط..:ايػطض ؾكاٍ تعاىل ٚٳاملڂ ِٔ ايؿځشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ًځا٠ځ تٳ ٕٻ ايكٻ  ،{45ايعٓهبٛت:}ِإ

ٜعزز َٔ  َٔ مل تٓٗ٘ ق٬ت٘ عٔ ايؿشؿا٤ ٚاملٓهط مل)) :ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل 

قا٥ِ سع٘ َٔ ق٬ت٘ ايتعب ٔ نِ َ)) :.. ٚقاٍ(ضٚاٙ ايڀدلاْٞ) ((اهلل إ٫ بعس

  ((.يٝؼ يًعبس َٔ ق٬ت٘ إ٫ َا عكٌ َٓٗا: ))ٚقاٍ ،(أخطد٘ ايٓػا٥ٞ) ((ٚايٓكب

ايٓؿؼ  ( ٖٛ تطٜٚضٍٛ ايتڀبٝكٞ ٚاشلسف ايعًُٞ ملبسأ )ايكّٛٚاملسي

ٚغا٥ط ا٭عها٤ ع٢ً ايڀاع١، ٚإْ٘ ٫ثٛاب ملٔ قاّ بڀٓ٘ ٚأؾڀط ؾطد٘.. 

اضس٘ ع٢ً ايبػٞ ٚايؿشـ ٘ عٔ ايڀعاّ ٚأؾڀطت دٛتأٚقاَت َعس

ٜكٍٛ  نجرل٠ يًطغٍٛ ٖٚصا َا ٜ٪نسٙ اٱغ٬ّ يف أسازٜح  ..ٚايؿذٛض

، أسسنِ قا٥ُاڄ ؾ٬ ٜطؾح ٫ٚ هٌٗ ، ؾإشا نإإمنا ايكّٛ د١ٓ))ؾٝٗا: 

((. ٜٚكٍٛ: )) نِ َٔ إْٞ قا٥ِٚإٕ اَط٩ قاتً٘ أٚ ؾامت٘ ؾًٝكٌ إْٞ قا٥ِ 

   أخطد٘ ايٓػا٥ٞ.  ((ؼ ي٘ َٔ قَٛ٘ إ٫ اؾٛع ٚ ايعڀـيٝقا٥ِ 
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ٜٳ): )ٜٚكٍٛ  ساد١ يف إٔ ٜسع ع قٍٛ ايعٚض ٚايعٌُ ب٘ يٝؼ هللسٳَٔ مل 

 َطأتني قاَتا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل)إٕ ا.ٚدا٤ يف اـدل:((طعاَ٘ ٚؾطاب٘

خط ايٓٗاض، ست٢ نازتا تتًؿا. ؾبعجتا إىل آؾأدٗسُٖا اؾٛع ٚايعڀـ َٔ 

 قٌ شلُا)) ُا قسسا ٚقاٍ:ٜػتأشْاٙ يف اٱؾڀاض، ؾأضغٌ إيٝٗ ضغٍٛ اهلل 

 ..كا٤ت إسساُٖا ْكؿ٘ زَاڄ عبٝڀاڄ ٚؿُاڄ غطٜهاڄؾ ((ق٦ٝا ؾٝ٘ َا أنًتُا

ٚقا٤ت ا٭خط٣ َجٌ شيو ست٢ َٮت٘. ؾعذب ايٓاؽ َٔ شيو. ؾكاٍ ضغٍٛ 

تا ع٢ً َا سطّ اهلل تعاىل أؾڀطٌ اهلل شلُا ٚسٖاتإ قاَتا عُا أ: ))اهلل 

اؽ، ؾٗصا مما ؾذعًتإ تػتابإ ايٓؾػست إسساُٖا إىل ا٭خط٣  ..عًُٝٗا

 . (أخطد٘ أمحس) ((أنًتا َٔ ؿَِٛٗ

ٖٚهصا تػتٗسف ؾًػؿ١ ايعباز٠ يف اٱغ٬ّ ؼكٝل ا٭ثط ايؿعًٞ 

ٝٸ  .. ؿٞ يف سٝا٠ ايٓاؽٚسكٍٛ ايتشٍٛ ايه

  :يف ْڀام ايتؿطٜع ثايجاڄ:

ييت ٜكّٛ عًٝٗا ايتؿطٜع نصيو ايكٍٛ يف ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ ا

  .ًتڀبٝليق١ًٝ ٚاغتعسازٖا ايؿڀطٟ متتاظ بكابًٝتٗا ا٭  ؾإْٗا ،اٱغ٬َٞ

ايتؿطٜعات املػڀط٠ يف بڀٕٛ ؾايتؿطٜع اٱغ٬َٞ يٝؼ نػا٥ط 

.. بٌ إٕ ْععت٘ ايتڀبٝك١ٝ ايهتب.. ايبعٝس٠ عٔ قُِٝ سٝا٠ ايٓاؽ

ٚخكا٥ك٘ ايتٓؿٝص١ٜ ػعً٘ َٓٗذاڄ ثٛضٜاڄ ٚسطنٝاڄ ٚإْك٬بٝاڄ ؾٝ٘ نٌ 

 .. ادات اٱْك٬بات اؿطن١ ٚنٌ سإَهاْٝات ايجٛض٠ ٚنٌ َتڀًب

 ( يف اٱغ٬ّ إٔ ضغٍٛ اهلل ؾُٔ ايؿٛاٖس ايتڀبٝك١ٝ ملبسأ )املػاٚا٠

ٚيف اؾٝـ ـ  ٖٚٛ ابٔ عبس ضقٝلـ َٞ أغا١َ بٔ ظٜس إَط٠ اؾٝـ اٱغ٬ سقًّ

. ٚإٔ ب٫٬ڄ اؿبؿٞ بًؼ يف اٱغ٬ّ َكاَاڄ ععُٝاڄ ٚؾأٚاڄ نباض ايكشاب١
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إشا شنطٙ ٜكٍٛ: )أبٛ بهط غٝسْا ٚأعتل  اب نبرلاڄ دعٌ عُط بٔ اـڀ

.. ضغب املكٛقؼ يف املؿاٚن١ ..غٝسْا( ٚإْ٘ ملا خطز املػًُٕٛ يؿتح َكط

َِٓٗ إٔ ٜبعجٛا إيٝ٘ ٚؾساڄ  .. ثِ طًبغٌ إيِٝٗ ٚؾساڄ  يٝعًِ َا ٜطٜسٕٚؾأض

 ٠ْصاى( ٚؾساڄ قٛاَ٘ عؿطآَِٓٗ.. ؾؿهٌ عُطٚ بٔ ايعام )قا٥س اؾٝـ 

 ..١ عباز٠ بٔ ايكاَت، ٚنإ ؾسٜس ايػٛاز ط٬ٜٛڄبط٥اغ َٔ املػًُني

ؾأب٢ املكٛقؼ إٔ ٜهًُ٘  ..ٚملا زخٌ ايٛؾس ع٢ً املكٛقؼ، تكسَِٗ عباز٠

غرلٙ ٜهًُين. ، ٚقسَٛا ضدٌ أغٛز.. ٚقاٍ ملٔ َع٘: مٛا عين ٖصا ا٭غٛز

ٚخرلْا  ٖٚٛ غٝسْا  .ٖصا ا٭غٛز أؾهًٓا ضأٜاڄ ٚعًُاڄ : إٕؾكاٍ ايٛؾس مجٝعاڄ

َٸطٙ ا٭َرل زْٚٓا مبا .. ٚعًٝٓا.. ٚإمنا ْطدع إىل قٛي٘ ٚضأٜ٘ٚاملكسّ  قس أ

َٸطٙ  .. ٚأَطْا إٔ ٫ نايـ ضأٜ٘ ٚ قٛي٘ .. أ

ضنٝتِ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ا٭غٛز أؾهًهِ، : ٚنٝـ ؾكاٍ شلِ املكٛقؼ

، تط٣ نُاإٔ ٜهٕٛ زْٚهِ؟ قايٛا: ن٬، إْ٘ ٚإٕ نإ أغٛز  ٜٓبػٞ ٚإمنا

ٚيٝؼ ٜٓهط ايػٛاز  ضأٜاڄ..ا غابك١ ٚعك٬ڄ ٚٓا َٛنعاڄ، ٚأؾهًٓأؾهًَٔ ؾإْ٘ 

 .. ؾٝٓا

 : إٔ عُط بٔ اـڀاب َٚٔ ايؿٛاٖس ايتڀبٝك١ٝ ملبسأ )ايعساي١(

 َا أسس ٚاهللػًُني عڀا٤ َٔ بٝت املاٍ ٚ ٜكٍٛ: )نإ ٜؿطض ؾُٝع امل

َا َٔ املػًُني .. ٚاهلل ْا أسل ب٘ َٔ أسسأأسل بٗصا املاٍ َٔ أسس.. َٚا 

ٚيهٓا ع٢ً َٓاظيٓا يف نتاب اهلل  ..ٖصا املاٍ ْكٝب يفَٔ أسس إ٫ ٚي٘ 

ٚايطدٌ  قسَ٘ يف اٱغ٬ّ..اىل .. ؾايطدٌ ٚب٩٬ٙ يف اٱغ٬ّ.. ٚايطدٌ ٚتع

ا٤ سع٘ َٔ ٖصا .. ٚاهلل ي٦ٔ بكٝت شلِ يٝأتني ايطاعٞ عبٌ قٓعادت٘سٚ

 .املاٍ ٖٚٛ ٜطع٢ غُٓ٘(
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قاٍ ؾٝ٘  قس أعًٔ َبسأ ايعساي١ يف ن٬ّ داَع ٚإشا نإ ايطغٍٛ 

ٜٳ ..ؽ أ١َ ٫ ٜكه٢ ؾٝٗا اؿل٫ تكسٸ)) ك٘ َٔ سخص ايهعٝـ أ٫ٚ 

املبسأ ٚاقعاڄ يف سٝا٠ املػًُني ٚع٥٬كِٗ ع٬ُڄ ٚؾكس أقبح ايكٍٛ  .((ايكٟٛ

َٹنيٳ : شكل ؾِٝٗ قٛي٘ تعاىلَٚعاٜؿِٗ. ٚتٳ ٛٻا ْٴٛا قځ ٓٴٛا نڂٛ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ ٜٳا أځ

ٚٳيځ ٗٳسٳا٤ٳ هللٹ  ٚٵ بٹايكٹػٵطٹ ؾٴ ٝٽا أځ ٓٹ ٔٵ غځ ٜٳهڂ ٕٵ  ٚٳا٭ځقڃطٳبٹنيٳ ِإ  ِٔ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ِٚ اي ِٵ أځ ْٵؿڂػٹهڂ ًځ٢ أځ ٛٵ عٳ

ٛٴٚا ًڃ ٕٵ تٳ ٚٳِإ ٕٵ تٳعٵسٹيڂٛا  ٛٳ٣ أځ ًځا تٳتٻبٹعٴٛا اشلځ ُٳا ؾځ ِٗ ٚٵيځ٢ بٹ ٕٻ  ؾځكٹرلٶا ؾځاهللڂ أځ ٚٵ تٴعٵِطنٴٛا ؾځِإ أځ

ٕٳ خٳبٹرلٶا ًڂٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٕٳ بٹ  .{135ايٓػا٤:} اهللځ نځا

غ٬ّ ايتؿطٜع١ٝ يف ايُٓاشز ايتڀبٝك١ٝ ناْت تتذػس َباز٨ اٱ بٗصٙ

تهِ  .. مل تهٔ ؾعاضات يٲغت٬ٗى ٚاملتادط٠. نُا إْٗا ملسٝا٠ املػًُني

 .. دع٠ عٔ ايتڀبٝل عاض١ٜ عٔ ايتكسٜلعطٜات َٚجايٝات فطز٠ عاْ

 : ضابعاڄ: يف ْڀام ايٛاقع

تُطاضٙ ظَٓاڄ غاتُع اٱغ٬َٞ يف عٗس ايٓب٠ٛ ٚنصيو ؾإٕ قٝاّ اجمل

 .. ساغِ ع٢ً قاب١ًٝ اٱغ٬ّ يًتڀبٝليٝؼ بايككرل زيٌٝ 

سذلقت ؾٝ٘ ات٢ سٜكٍٛ )تَٛاؽ ناضيٌٝ(: )َاناز اٱغ٬ّ ٜعٗط 

ؾإْ٘ سڀب  .. ٚنٌ َا مل ٜهٔ علٚثٓٝات ايعطب، ٚدسيٝات ايٓكطا١ْٝ

ب .. ٚيكس أخطز اهلل ايعطداف أنًت٘ ْاض اٱغ٬ّ، ؾصٖب ٚايٓاض مل تصٖب

َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض.. ٚأسٝا ب٘ َٓٗا أ١َ خا١ًَ، ٚأضناڄ ٖاَس٠،  باٱغ٬ّ

ٜٴ غٌ اهلل .. ؾأضبس٤ ايعامل، ٫ٚ ؼؼ ؾٝٗا سطن١ َٓص ػُع شلا قٛت٫ 

شلِ ْبٝاڄ به١ًُ َٔ يسْ٘.. ٚضغاي١ َٔ قبً٘.. ؾإشا اـٍُٛ ؾٗط٠.. 

ايؿطاض٠ سطٜكاڄ ، ٚضؾع١، ٚايهعـ ق٠ٛ ١ٚايػُٛض قس إغتشاٍ ْبا١ٖ، ٚايهع

ِٸغع ْٛضٙ ا٭ما٤ٚ ، ن٩ٛٙ ا٭ضدا٤، ٚعكس ؾعاع٘ ايؿُاٍ باؾٓٛب ، ٚع
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ت٢ قاض يسٚي١ ايعطب ، سقطٕ بعس ٖصا اؿازخ.. َٚا ٖٛ إ٫ ٚاملؿطم باملػطب

ؾطقت زٚي١ اٱغ٬ّ سكباڄ عسٜس٠ أدٌ يف ا٭ْسيؼ. ٚدٌ يف اشلٓس، ِٚضِض

ٚضْٚل اؿل  س٠، ٚ ايٓذٚزٖٛضاڄ َسٜس٠، بٓٛض ايؿهٌ ٚايٓبٌ، ٚاملط٠٤ٚ ٚايبأؽ

 ...(اشلس٣ ع٢ً ْكـ املعُٛض٠ٚ
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 ايؿكٌ ايجأَ

 زٚض ايعامل اٱغ٬َٞ سٝاٍ ايؿطاؽ ايعكا٥سٟ

َٛات ٚامل٪غػات اؿه زٚض ملككٛز بسضٚ ايعامل اٱغ٬َٞ ٖٛا

٣ٛ ايكٝاّ امل٪غػات يف َػت١ ايطزل١ٝ.. ؾٌٗ ٖصٙ اؿهَٛات ٚاٱغ٬َٝ

 ؟..بٗصٙ املػ٪ٚي١ٝ ٜا تط٣

: إٕ أْع١ُ ٚسهَٛات ٚ ْهؿـ غذلاڄ سني ْكٍٛأٚمٔ ٫ ْصٜع غطاڄ 

ْٸ٢ شلا عاد١ إىل َٔ ٜسعٖٛا إىل اٱغ٬ّايعامل اٱغ٬َٞ  تٓٗض إٔ ، ؾأ

 .. ٜعڀٝ٘بٗصا ايسٚض؟ ٚؾاقس ايؿ٤ٞ ٫ 

 .ؾطع اهللؾٗٓايو أْع١ُ يف ايعامل اٱغ٬َٞ ؼتهِ إىل غرل   -

َٚٓاٖذٗا  يف ايعامل اٱغ٬َٞ غٝاغتٗا ٖٚٓايو أْع١ُ -

 . ايتع١ًُٝٝ غرل إغ١َٝ٬

ٞ غٝاغتٗا اٱع١َٝ٬ غرل ٖٚٓايو أْع١ُ يف ايعامل اٱغ٬َ -

 .إغ١َٝ٬

يف ؾت٢ ١ٝ ٖٚٓايو أْع١ُ يف ايعامل اٱغ٬َٞ قٛاْٝٓٗا املطع -

 .. َٓاسٞ اؿٝا٠ غرل إغ١َٝ٬

ىل ٖٚصٙ ا٭ْع١ُ ؾه٬ڄ عٔ نْٛٗا أْع١ُ غرل إغ١َٝ٬ أٚ َككط٠ إ

طقٗا ع٢ً تؿ ـسس نبرل يف إيتعاَٗا اٱغ٬َٞ، ؾإٕ اؾاَع ايٛسٝس بٝٓٗا 

طع ا٭ٚسس ايصٟ ًٜتكٞ ؾٝ٘ َععُٗا، ايتكاٚايكاغِ املؿذلى ٚ ـ ٚؾتاتٗا

، ٚسطبٗا املػتُط٠ ع٢ً سطنات٘ عاتٖ٘ا يٲغ٬ّ ٚنٝسٖا يس٩ٖٛ عسا



 

92 
  

ٓؿٝص كڀڀات ايك٣ٛ ايسٚي١ٝ بايتايٞ قٝاَٗا نأزا٠ يتٚتٓعُٝات٘. ٚ

 .. َط٠ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاملػًُنيآاملت

تطغِ اٱغ٬ّ بػ٤ٛ تڀبٝكٗا يٲغ٬ّ ٚ ٖٚٓايو أْع١ُ تػ٤ٞ إىل

 .اٱغ٬ّ ٔيًطأٟ ايعاّ ايعاملٞ أبؿع قٛض٠ ع

ع٢ إىل اٱغتؿاز٠ طٖا ٫ٚ تػؾُٓٗا أْع١ُ َتدًؿ١ ٫ تعٝـ عك -

ضٜع١ ٖصا ايتدًـ يف شٖٔ ، مما هعٌ اٱغ٬ّ شَٔ ٚغا٥ٌ ايعكط

املڀًٛب١ ٱتٗاّ اٱغ٬ّ ، أٚ َا ٜكسّ ٭عسا٤ اٱغ٬ّ ايصضٜع١ ايهجرلٜٔ

 .بايتدًـ

ؿط١ٜ ايطأٟ ٚايتعبرل يف  َٚٓٗا أْع١ُ ؾطز١ٜ دا٥ط٠ ٫ َهإ -

 ..ٚاٱغ٬ّ َٓٗا بطا٤ ؾٗٞ متجٌ قٛض٠ َؿ١ٖٛ عٔ اٱغ٬ّ، ،ب٬زٖا

ذ١ ع٢ً ، ٚغست ستػاغت ايعٓـ ٚايتڀطفَٓٗا أْع١ُ اغٚ -

ٓس إىل زيٌٝ ؾطعٞ ؾه٬ڄ عٔ مماضغات ٫ تػتاٱغ٬ّ َٔ خ٬ٍ تكطؾات ٚ

 ..ا َع املكاحل ايؿطع١ٝٗتٓاقه

سهَٛات ايعامل اٱغ٬َٞ ٜ٪زٟ ٖصا ايٛاقع ايصٟ عًٝ٘ َععِ أْع١ُ ٚ

ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ إىل ؾعٛب ايعامل  إىل تعڀٌٝ زٚض ٖصٙ ا٭ْع١ُ يف محٌ

يسٜٗا ؾؿٌ ا٭ْع١ُ عٔ اؿكٝك١  بعس إٔ تأنس ٚغاق١ تًو اييت تبشح 

٥ٗا ٚب٪غٗا ع٢ً َس٣ ، ٚاييت ناْت ٫ تعاٍ غبب ؾكاايٛنع١ٝ مجعا٤

 .. قطٕ َٔ ايعَٔ

، َع ْؿػٗا اتكازْا إٕ ع٢ً ٖصٙ ا٭ْع١ُ إٔ تطادع سػاباتٗعٚيف إ

ٛٸ ٚإخ٬م قبٌ إٔ تهٕٛ َطادع١ اؿػاب َٔ قبٌ  ّ ػاضبٗا بهٌ ػطزٚتك

 . ؾع غايٝاڄ مثٔ تكِٜٛ تًو ايتذطب١ؾعٛبٗا ٚقبٌ إٔ تس
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ب ٚبني عٛزتٗا إىل زٜٓٗا يكس باتت ٖصٙ ا٭ْع١ُ سادعاڄ بني ايؿعٛ

، متاَاڄ نُا أقبشت أْع١ُ زٍٚ أٚضٚبا ايؿطق١ٝ قبٌ إٔ ٜتؿذط ٚتطاثٗا

عٓٗا قٛاتٗا ايعػهط١ٜ  ايٛنع ٚتػكط اشلٝانٌ ٚايعطٚف زٕٚ إٔ تػين

١ٜ سًٝؿ١ ، بٌ إٕ ٖصٙ ايكٛات أقبشت يف ايٓٗاأدٗعتٗا ا٭١َٝٓ ؾ٦ٝاڄٚ

 ... ايؿعٛب ٫ سًٝؿ١ ايڀػا٠

ؾإشا ناْت ا٭ٜسٜٛيٛدٝات ايٛنع١ٝ قس غكڀت يف عكط زاضٖا 

 َٚٛاطٔ ْؿأتٗا ؾ٬ ٜعكٌ إٔ تبك٢ ا٭ْع١ُ عٓسْا َتؿبج١ بٗا!! 

٤ٌَ ـ  اڄ ٚسهاض٠عكٝس٠ ْٚعاَاڄ َٚٓٗذ ـ٫ ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ اٱغ٬ّ ايّٝٛ 

ٜٚتؿطف  ..٘ ٚتٗؿٛ إيٝ٘ قًٛب امل٬ٜنيكؿعني ايعامل ٚزلع٘ ٚبكطٙ، ٚتتً

٤ َٚؿهطٟ ٚؾ٬غؿ١ باٱْتػاب إيٝ٘ يف نٌ ّٜٛ عؿطات َٔ نباض عًُا

إيٝ٘ ضس١ً ايتؿتٝـ عٔ اؿكٝك١ ٚأزضنٛا أْ٘ ْتٗت بِٗ اايعامل بعس إٔ 

 !! عل ايسٜٔ ايكِٝ

امل اٱغ٬َٞ غرل َع١ٝٓ مبا تبك٢ ا٭ْع١ُ يف ب٬ز ايع ٫ ٜعكٌ إٔ

 !! َط٠ ع٢ً َا هطٟتآهطٟ، إٕ مل تهٔ ْاق١ُ َٚ

إْ٘ ٫ تعاٍ ؾطق١ أَاّ ٖصٙ ا٭ْع١ُ ٚيهٓٗا يٝػت ط١ًٜٛ يتعًٔ 

إْ٘ يٝؼ  ..ّ ٚايكإْٛابٓؿػٗا أغ١ًُ ْؿػٗا بس٤اڄ بايعكٝس٠ ٚإْتٗا٤ بايٓع

، ّٜٚٛ ٕ اؾُاٖرل غتدتاضبايٓتٝذ١ ؾإٚ َٗا خٝاض أٚ سط١ٜ أٚ إختٝاض ..أَا

 ؽتاض اؾُاٖرل ؾًٔ ٜهٕٛ ٖٓايو َٛاقع يطاؾض أٚ َعانؼ أٚ َعاْس

 ُٻا َٹ ٌٴ  ٜٵ ٛٳ ِٴ اي ٚٳيځهڂ ٖٹلٷ  ٛٳ ظٳا ٖٴ ٘ٴ ؾځِإشٳا  َٳػٴ ٝٳسٵ ٌِ ؾځ ًځ٢ ايبٳاطٹ ْٳكڃصٹفٴ بٹاؿځلٿ عٳ ٌٵ  بٳ

ٕٳ ٓٴٛا ا ،{18ا٭ْبٝا٤:}تٳكٹؿڂٛ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ ٍِ ِإشٳا ٜٳا أځ ٚٳيٹًطٻغٴٛ غٵتٳذٹٝبٴٛا هللٹ 

٘ٹ  ٝٵ ٘ٴ ِإيځ ْٻ ٚٳأځ ٘ٹ  ًڃبٹ ٚٳقځ ٔٳ املځطٵ٤ٹ  ٝٵ ٍٴ بٳ ٜٳشٴٛ ٕٻ اهللځ  ُٴٛا أځ ًځ ٚٳاعٵ ِٵ  ٝٹٝهڂ ٜٴشٵ ُٳا  ِٵ يٹ زٳعٳانڂ

ٕٳ  .{24ا٭ْؿاٍ:} تٴشٵؿٳطٴٚ
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اطب ا٭ْع١ُ ٚاؿهاّ بٗصٙ ايًػ١.. ٚمٔ ٖٓا ٫ ْأتٞ ظسٜس سني ن

ًَٛى  ١ اييت خاطب ٚزعا بٗا ضغٍٛ اهلل ٕ ٖٚٞ ايًػآؾٗٞ يػ١ ايكط

 ..ايعامل إىل اٱغ٬ّ

عغ سهآَا يٝت ،ٖٚصٙ قڀٛف َٔ ضغا٥ً٘ عًٝ٘ أؾهٌ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

 . ٚ يٝعتدل أٚيٛ ا٭يباب

 : ؾٛاٖس

  نإ أٍٚ ضغٍٛ بعج٘ ضغٍٛ اهلل ( ٚإىل عُط )ٟبٔ أ١َٝ ايهُط

ٔ غطٜطٙ خص نتاب ضغٍٛ اهلل ؾٛنع٘ ع٢ً عٝٓ٘ ْٚعٍ َ، ؾأايٓذاؾٞ

يٛ نٓت  :اؿل ٚقاٍ ٠، ثِ أغًِ ٚؾٗس ؾٗازًؼ ع٢ً ا٭ضض تٛانعاڄذؾ

 .(23\2طبكات غعس تٝ٘ ٭تٝت٘.. )آأغتڀٝع إٔ 

  ٚيكس أضغٌ ضغٍٛ اهلل  :٘ٝباغِ ))نتاباڄ إىل أٌٖ لطإ دا٤ ؾ

إىل عباز٠ اهلل َٔ  ، أَا بعس: ؾإْٞ أزعٛنِإي٘ إبطاِٖٝ ٚإغشام ٜٚعكٛب

إىل ١ٜ٫ٚ اهلل َٔ ١ٜ٫ٚ ايعباز، ؾإٕ أبٝتِ ؾكس  ِ، ٚأزعٛنعباز٠ ايعباز

  .. (ضٚاٙ  ايبٝٗكٞ) ((ْتهِ عطب، ٚايػ٬ّآش

  ٚبعح ضغٍٛ اهلل ( بهتاب إىل ٖطقٌ )زس١ٝ بٔ خًٝؿ١ ايهًيب

َٔ قُس ضغٍٛ اهلل إىل  ..بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ))ا٤ ؾٝ٘: ايطّٚ  د

بعس: ؾإْٞ أزعٛى  تبع اشلس٣، أَااٖطقٌ ععِٝ ايطّٚ، ٚغ٬ّ ع٢ً َٔ 

إٕ تٛيٝت ؾإٕ بسعا١ٜ اٱغ٬ّ، أغًِ تػًِ، ٚأغًِ ٜ٪تو اهلل أدطى َطتني، ٚ

  .(ايبداضٟ ٚ َػًِ) ((ٜعين عا١َ ايؿعب ـا٭ضٜػٝني إثِ عًٝهِ 

  ٚبعح ضغٍٛ اهلل ( بهتاب إىل )ُٞٗعبس اهلل بٔ سصاؾ١ ايػ

 :قاٍ ؾًُا بًؼ شيو ضغٍٛ اهلل   ،نػط٣، ؾكط٤٣ عًٝ٘ ثِ أخصٙ ؾُعق١
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كرل٠ ست٢ غًط اهلل تعاىل عًٝ٘ . ؾًِ متهٞ ؾذل٠ ق((َعم اهلل ًَه٘))

 . اغتذٝبت زع٠ٛ ضغٍٛ اهلل ؾرلٜٚ٘ ؾكتً٘. ٚمتت ن١ًُ اهلل ٚ إبٓ٘

ق١ ٖصٙ ايؿٛاٖس بٛاقعٓا ايّٝٛ ٚسهآَا : ٚيهٔ َاع٬ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ

 ٢ً أٚيٞ ا٭َط ؾطٚطاڄ َٚتڀًبات ٚإٕ: إٕ يٲغ٬ّ عاملػًُٕٛ؟! ْٚكٍٛ

 ..يًُػًِ قؿات َٚٛاقؿات

 . بعهِٗ بعهاڄ أضباباڄ َٔ زٕٚ اهللتدص َٜٔ ؾطٚط اٱغ٬ّ ؾِٝٗ إٔ ٫  -

ٚٳضٳبٿوځ يځا  ٕ وتهُٛا إىل ؾطع اهللأَٚٔ ؾطٚط اٱغ٬ّ ؾِٝٗ  - ًځا  ؾځ

ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ُٳا ؾٳذٳطٳ بٳ ُٴٛىځ ؾٹٝ ٜٴشٳهِّ ٕٳ سٳتٻ٢  ٓٴٛ َٹ  .{65ايٓػا٤:}..ٜٴ٪ٵ

اٱغ٬ّ أٚيٝا٤ َٔ   ٜتدصٚا أعسا٤َٚٔ ؾطٚط اٱغ٬ّ ؾِٝٗ إٔ ٫ -

ِٕ زٕٚ امل٪َٓني ٔٵ زٴٚ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٔٳ أځ ٕٳ ايهځاؾٹِطٜ ٓٴٛ َٹ ٜٳتٻدٹصٹ املڂ٪ٵ يځا 

ٓٹنيٳ َٹ  .{28آٍ عُطإ:}....املڂ٪ٵ

ٓٹنيٳ أځعٹعٻ٠ٺ  َٚٔ ؾطٚط اٱغ٬ّ ؾِٝٗ إٔ ٜهْٛٛا - َٹ ًځ٢ املڂ٪ٵ أځشٹي١َّٺ عٳ

ٔٳ  ًځ٢ ايهځاؾٹِطٜ  .{54املا٥س٠:} ..عٳ

 ِ غٗطِٖ ع٢ً ايطع١ٝ ٚسؿعِٗ يسٜٓٗاؾطٚط اٱغ٬ّ ؾٝٗ َٚٔ -

 .ٚعطنٗا َٚاشلا

َٚٔ ؾطٚط اٱغ٬ّ ؾِٝٗ محا١ٜ ثػٛض اٱغ٬ّ ٚعسّ ايتؿطٜط  -

  ((.َاغعٟ قّٛ يف عكط زاضِٖ إ٫ شيٛا))بؿدل َٔ أضانٞ املػًُني 

َت٬نِٗ يًك٠ٛ ٚت١٦ٝٗ ؾعٛبِٗ اَٚٔ ؾطٚط اٱغ٬ّ ؾِٝٗ  -

 نٌ َعاٖط املٝٛع١ ٚايؿػاز... يًذٗاز، ٚتٓعٝـ اجملتُع َٔ

ع َعاٖسات ايصٍ َع أعسا٤ َٚٔ ؾطٚط اٱغ٬ّ ؾِٝٗ عسّ تٛقٝ -

 .اٱغ٬ّ
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اٱغ٬َٞ َٔ ٖصٙ ايؿطٚط؟ ٖٚٞ ٫ تعسٚ إٔ تهٕٛ ايعامل  ؾأٜٔ سهاّ

 ، قسَت ع٢ً غبٌٝ ايتُجٌٝ ٫ اؿكط.. مناشز

٣ املؿه١ً ايهدل٣ يف ايعامل اٱغ٬َٞ تتذ٢ً يف إضتٗإ اؿهاّ يًكٛ

غٝاغتٗا بكطف ع ْؿٛش ايسٍٚ ايهدل٣ ٚقطاضاتٗا ٚايعع٢ُ، ٚإضتباطِٗ َٛاق

، ٭ٕ املعازي١ َٔ َكاحل قػطت أّ ندلت ايٓعط عُا ؼكك٘ شلِ ٖصٙ

 .. أندل َٔ املكاحل ٚؾٛم نٌ املكاحلايكه١ٝ تبك٢ يف ْعطْا 

ايكه١ٝ يف ْعطْا قه١ٝ قطاع سهاضٟ ٚؾهطٟ ٚعكا٥سٟ هب إٔ 

 .. ا٥ٓاڄ َا نإ ايجُٔٛم املػا١َٚ نتبك٢ ؾ

أٚ ع٢ً ا٭قٌ ؼطض َٔ  ـإٕ متهٔ َٔ ؾو إضتباط٘  ـغ٬َٞ ايعامل اٱ

يف أدٗع٠ ٥٫٘ يًػطب ٚأسٌ ْعاّ اٱغ٬ّ قٌ ايٓعِ ايٛنع١ٝ املدتًؿ١ ٚ

٬ّ نٌ ، ٚػاٚظت أخ٠ٛ اٱغاؿهِ ٚايكها٤ ٚاٱقتكاز ٚاٱدتُاع

 .. ملصٖب١ٝ ٚايعطق١ٝ ٚايك١َٝٛااٱعتباضات 

 

تكـ ٫ٚ شلا ق٠ٛ سَٞ ميًو إٔ ٜؿهٌ ق٠ٛ عع٢ُ ٫ تعيعامل اٱغ٬إٕ ا

 ؟. اّ ايعامل اٱغ٬َٞ ٖصٙ اؿكٝك١.. ؾٌٗ ٜعٞ سهيف ٚدٗٗا ق٠ٛ

س٠ ٖٟ بٗا اؿطن١ اٱغ١َٝ٬ ٚتػع٢ داٖصٙ ٖٞ ا٭ٖساف اييت تٓاز

١ ايجُٔ باٖعاڄ َٔ قبٌ َٚٔ أدٌ ٖصٙ ا٭ٖساف تسؾع اؿطن، يتشكٝكٗا

يت تأب٢ إ٫ إٔ تهٕٛ دػط عُاي١ ٚخٝا١ْ ٚتبع١ٝ ايايػًڀات ا٭ْع١ُ ٚ

 . ٚعاض

*** 
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 ايؿكٌ ايتاغع

 

 زٚض اؿطن١ اٱغ١َٝ٬

 سٝاٍ املتػرلات ايعامل١ٝ
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 ايؿكٌ ايتاغع

 زٚض اؿطنات ٚامل٪غػات اٱغ١َٝ٬ 

  ..ػاٙ ايؿطاؽ ايعكا٥سٟ

 

ٓٸ ٗٛز.. دٗٛز مبذ٤ٞ ّٜٛ تتهاؾط ؾٝ٘ نٌ اؾ ٞ ايٓؿؼيهِ نٓا من

طنات يًٓٗٛض بايسٚض دٗٛز اؿاؿهاّ ٚدٗٛز ايسعا٠.. دٗٛز ا٫ْع١ُ ٚ

يعامل ايصٟ غطم اٱغ٬َٞ ايطغايٞ املؿطٚض عًٝٓا نأ١َ َػ١ًُ ػاٙ ا

ي١ ست٢ نت٣ٛ بٓاض اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، ٚإغتبعست٘ اٯايف أٚساٍ املاز١ٜ، ٚ

 .. غست قُٝت٘ غٛا٤

 : ٚيهٔ نُا قاٍ ايؿاعط

 ُٓاٙ املط٤ ٜسضن٘ َا نٌ َا ٜت

 ا ٫ تؿتٗٞ ايػؿٔ مبػطٟ ايطٜاح                                                  

ت ٖٓايو ؾذ٠ٛ نبرل٠ بني اؿانِ ٚايساع١ٝ ٚبِٝ ايٓعاّ يكس أقبش

ساع١ٝ ٚؾػٌ ايساع١ٝ ايهٝس ، ٚأقبح ؾػٌ اؿانِ َڀاضز٠ ايٚ اؿطن١

ات ناْت تهؿٞ يٛ عؾت طاقغتٓايًشانِ.. ٚبٗصا ناعت دٗٛز ٚ

 .. ٚٱقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ أمجعني ،ػُعت شلسا١ٜ ايعاملنيإدتُعت ٚ

ط ايكطاع بني ايػاس١ مكاٛقـ عٓس ٖصا اؿاٍ، ٚتٚيٝت ا٭َط َ

. إٕ اؾطمي١ ايهدل٣ اييت تطتهب عل اٱغ١َٝ٬ ٚا٭ْع١ُ اؿاَه١

ز ؾتعس ،كطاع إىل ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ ْؿػٗااٱغ٬ّ ايّٝٛ إٔ ٜٓتكٌ اي

، ٜٚٓؿػٌ اٱغ٬َٕٝٛ يًهٝس املساضؽ، ٚتتهاثط ايتٓعُٝات ٚاؿطنات
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اى غًؿٞ، شٚ ٚايطز ع٢ً بعهِٗ ايبعض.. ؾٗصا قٛيفٸ ،بٝعهِٗ ايبعض

، ٚنٌ طا٥ؿ١ إىل طٛا٥ـ خط خًؿٞ.. بٌ متعقت نٌ ؾ١٦ إىل ؾ٦اتآٚ

 .. ًٜٚعٔ بعهٗا بعهاڄ ٜڀعٔ بعهٗا بعهاڄ

ايتٛدٝ٘ يف بٓا٤ ٚاشلسا١ٜ ٚايزٚض  ٚبسٍ إٔ ٜهٕٛ شلصٙ ايؿطم ٚايؿ٦ات

 . زٚض اشلسّ ٚايػٛا١ٜ ٚ ايتدطٜبأقبح شلا فتُعاتٗا 

  .عاد١ إىل َٔ ٜعًُٗا أَٛض زٜٓٗا ؾهِ َٔ ؾ٦ات دا١ًٖ باٱغ٬ّ -

 ٚنِ َٔ ؾ٦ات ْاؾع٠ عٔ اٱغ٬ّ عاد١ إىل َٔ ٜطزٖا إىل -

 . َباز٥٘ ٚ بأخص بٝسٖا إىل سعرلت٘

ي٘  ّبٝسٙ ٜٚكسٜأخص  ٚنِ َٔ ناٍ َٓشطف عاد١ إىل َٔ -

 .ايٓكح ٚ ايطؾاز

ٖصٙ ٚغرلٖا َٔ املػ٪ٚيٝات ٚ املُٗات اؾػاّ أقبشت َعڀ١ً يف 

اڄ ػطأ ؾٝ٘ ا٭ر ع٢ً تهؿرل أخٝ٘، ظمح١ ايكطاع اٱغ٬َٞ ايصٟ بًؼ سس

 . املػ١ًُ ع٢ً تهؿرل ايؿ١٦ ا٭خط٣ ػطأت ؾٝ٘ ايؿ١٦ٚ

شلِ غ٤ٛ  بني، ٚ ٜت٤ ٜػتشٕٝٛ َٔ اهلل ثِ َٔ أْؿػِٗٚيٝت ٖ٪٫

يٝتساضنٛا  ..عًُِٗ ٚامطاف ْٗذِٗ، ٚؾٓاع١ ؾعًِٗ، ٚبؿاع١ دطميتِٗ

ختًؿت اٝسضنٛا أمنا امل٪َٕٓٛ إخ٠ٛ َُٗا يا٭َط قبٌ ؾٛات ا٭ٚإ.. ٚ

ٕ املػًِ يًُػًِ نايبٓٝإ املطقٛم ٜؿس بعه٘ بعهاڄ أٚدٗات ايٓعط.. ٚ

املػًِ  ٕ املػًِ أرأني أؾسا٤ ع٢ً ايهؿاض ضمحا٤ بِٝٓٗ.. ٚٚإٔ املػًُ

٢ً املػًِ ٚإٔ نٌ َػًِ ع ..٫ٜعًُ٘ ٫ٚ ٜؿتُ٘ ٫ٚ ىصي٘ ٫ٚ ٜهصب٘

تبع ت.. ٚإٔ املػًِ ٫ ٜػتاب ٫ٚ ٜعٔ ٫ٚ ِٜٓ ٫ٚ ٜسطاّ زَ٘ َٚاي٘ ٚ عطن٘

 .ٚإمنا ًٜتُؼ ا٭عصاض ٫ ايعٝٛب ايعٛضات ،
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َكٝب١ َٔ َكا٥ب ٖصا ايعَٔ إٔ نٌ ؾ١٦ إغ١َٝ٬ تطٜس إيػا٤ 

، يف ڀًلاملباطٌ ايٚإٔ غٛاٖا ع٢ً ب١ اؿل املڀًل ا٭خط٣ ٚتط٣ أْٗا قاس

رل سني نإ اجملتُع اٱغ٬َٞ عدل ايتاضٜذ ٜتػع يًُػًُني ٚيػ

 .. املػًُني َٔ ايٝٗٛز ٚ ايٓكاض٣

سٝاٍ ٖصا ايٛاقع املأغاٟٚ ايصٟ تعٝؿ٘ ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ بايطغِ َٔ 

غايٞ يف ض تٓاَٝٗا ٚاتػاعٗا ٜكبح َٔ احملاٍ َڀايبتٗا بايكِٝ بسٚض زعٟٛ

يًكٝاّ بٗصا ايسٚض ع٢ً  تأاجملتُعات غرل اٱغ١َٝ٬، قبٌ إٔ تهٕٛ قس تٗٝ

 .. أنٌُ ٚد٘

َٚٔ ٖٓا ٜكبح َٔ ايٛادب إٔ تذلنع اؾٗٛز نٌ اؾٗٛز يكٝاغ١ 

إٔ تعٍٚ ، بعس ؿطٚع إغ٬َٞ َؿذلى ٜتػع يًذُٝع ٜٚػع اؾُٝعَ

 .ت ايؿهط١ٜ املكڀٓع١ايتٓاقهااؿٛادع ايٓؿػ١ٝ ايكا١ُ٥، ٚ

ٚيف ٖصا اجملاٍ قسّ ايسنتٛض َاْع اؾٗين عجاڄ إىل امل٪متط ايعاملٞ 

بعٓٛإ )اٱغ٬ّ بػرل املػًُني( ايػازؽ يًٓس٠ٚ ايعامل١ٝ يًؿباب اٱغ٬َٞ 

ع٢ً املٓعُات ع٢ً املؿاضنني يف ٖصا امل٪متط ٚ ٚأٚز إٔ أقذلحدا٤ ؾٝ٘: )

تكسِٜ  ٓعِٝ َ٪متط عاملٞ عٔ )نٝؿ١ٝاٱغ١َٝ٬ ٚاشل٦ٝات املع١ٝٓ ت

ٕ أسػٔ ايٛغا٥ٌ ( سٝح ًٜتكٞ ؾٝ٘ اـدلا٤ ٜٚٓاقؿٛاٱغ٬ّ يًعامل

٠ َٔ ػطب١ نٌ ؾطز يف ٖصا ٚنٝـ ميهٔ اٱغتؿاز ،يًسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬

. هب إٔ ٜػبل ٖصا امل٪متط تكاضٜط عسٜس٠ عٔ أٚناع ايؿاعًٝات اجملاٍ

ٌ ، ٚإْين يع٢ً ثك١ إٔ َجنٌ َهإاٱغ١َٝ٬ املٛد١ٗ يػرل املػًُني يف 

غٛف ٜؿتح أَاّ ايسع٠ٛ ـ  يف ساٍ تٓؿٝصٙ نُا ٜٓبػٞ ي٘ـ متط ٖصا امل٪
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َاغ١ إىل ْٛض ا٫غ١َٝ٬ ططقات عسٜس٠ ت٪زٟ إىل ٖسا١ٜ ؾعٛب يف ساد١ 

 (. ٕ ايهطِٜآاٱغ٬ّ ٖٚسٟ ايكط

 :عٛب ايػرل اٱغ١َٝ٬ إىل اٱغ٬َّؿطٚع بطْاَر زع٠ٛ ايؿ

ض ب اييت إنتٛت بٓاٚغاق١ ايؿعٛ زع٠ٛ غرل املػًُني إىل اٱغ٬ّ،

َاشلا ٚأَاْٝٗا، آايتذاضب اٱٜسٜٛيٛد١ٝ املدتًؿ١، ٚأقٝبت غٝب١ َطٜط٠ يف 

٫ تكبٌ بػٗٛي١ نٌ َا ٜعطض ، ٚٚاييت باتت ٫تكسم نٌ َاتػُع٘

.. زع٠ٛ ٖصٙ عًٝٗا، ٚاييت أقبشت خا٥ؿ١ َٔ نٌ ؾ٤ٞ، ناؾط٠ بهٌ ؾ٤ٞ

ُٝك١، ٚخدل٠ ٚاغع١، اٱغ٬ّ ؼتاز إىل زق١ َتٓا١ٖٝ، ٚزضا١ٜ عايؿعٛب إىل 

اش، ٚأغًٛب يف ايعطض دصاب، َٚٓٗذ١ٝ غ١ًُٝ، تهع ايسع٠ٛ أخٸيف ؾٔ ٚ

ت ايٓتٝذ١ ٚإ٫ دا٤. لٜٝات زقٛا٭ٚئَ نٌ ؾ٤ٞ يف َٛنع٘ ٚؾل غًِ 

ٌِ ضٳبٿوځ :بعهؼ املٓؿٛز ٚاملطػ٢. ٚقسم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ ازٵعٴ ِإيځ٢ غٳبٹٝ

ٓٳ١ٹ ٛٵعٹعځ١ٹ اؿځػٳ ٚٳاملځ ُٳ١ٹ  ٔٴ بٹاؿٹهڃ ٞٳ أځسٵػٳ ٖٹ ِٵ بٹايَّتٹٞ  ٗٴ  ،{125ايٓشٌ:} ٚٳدٳازٹيڃ

ت إٔ أخاطب ايٓاؽ ع٢ً قسض أَط)) ٚقسم ضغٛي٘ ايهطِٜ سٝح ٜكٍٛ:

 ..((عكٛشلِ

َٔ ايسعا٠ إزضاى مج١ً زع٠ٛ تًو ايؿعٛب إىل اٱغ٬ّ تكتهٞ 

 : سكا٥ل َٓٗا

أ٫ٚڄ : هب إٔ ْسضى متاَا إٔ تًو ايؿعٛب يسٜٗا تكٛض غ٤ٞ عٔ 

َػايڀات ٫سكط شلا ٫ٚ عس عٔ ا٭زٜإ ، ٚتعزسِ عٓسٖا ؾبٗات ٚاٱغ٬ّ

 .. ٚايطغٌ ٚايطغا٫ت

غاق١ اشلاضب١ َٔ دشِٝ نُا هب إٔ ْعًِ إٕ تًو ايؿعٛب ٚ: ثاْٝاڄ

ايؿٝٛع١ٝ َؿػٛي١ سايٝاڄ بتشػني أٚناعٗا املعٝؿ١ٝ،  ؾًٝؼ يسٜٗا ايٛقت 
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ٚغرلٖا مما هب إٔ عكٝس١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ اييهايف ملٓاقؿ١ ايكهاٜا ايؿهط١ٜ ٚا

 .. ْهع٘ باؿػبإ

ايؿعٛب عاد١ إىل َٔ ٜٗس٨ ضٚعتٗا، ٚىؿـ يٛعتٗا، ثايجاڄ: إٕ ٖصٙ 

.. إْٗا ؾاضز٠ تا١ٗ٥ نا٥ع١ ٚميٓشٗا دطع١ َٔ أَإ ٚأخط٣ َٔ إط٦ُٓإ

ًػؿ١ املاز١ٜ نٌ ق١ً شلا باهلل ٚايسٜٔ ٚغا٥ط ايػٝبٝات بعس إٔ قڀعت ايؿ

 .. ني عاَاڄَٔ غبع اڄٚاملؿاعط ايؿڀط١ٜ مٛ

ٖصٙ ايؿعٛب إمنا ٜتشكل بايكس٠ٚ ٚاملعا١ًَ : إٕ تأثرل ايسعا٠ يف ضابعاڄ

. ٚيػإ اؿاٍ، ٚيٝؼ بايؿهط اجملطز ٚايه١ًُ احملٓڀ١، ٚايعباض٠ املُٓك١

ا٭َكاض إٔ إْتؿاض اٱغ٬ّ يف ا٭قڀاض ٚ ٚايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ايڀٌٜٛ ٜ٪نس

ڀابل َع ايكٍٛ، أٚ ايؿعاض َٔ خ٬ٍ ايؿعٌ قبٌ ايكٍٛ، أٚ ايؿعٌ املتنإ 

 يكٛي٘  املٓػذِ َع ايتڀبٝل، أٚ ايتكٛض املذلدِ إىل تكطف.. َكساقاڄ

ٚضنٞ اهلل  ((يهٔ َاٚقط يف ايكًب ٚقسق٘ ايعٌُيٝؼ اٱميإ بايتُين ٚ))

َٔ ْكب ْؿػ٘ يًٓاؽ إَاَاڄ ؾًٝبسأ )عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب سٝح ٜكٍٛ : 

َٗصبٗا ب٘ بًػاْ٘، َٚعًِ ْؿػ٘ ٚتعًِٝ غرلٙ ٚيٝهٔ تٗصٜ قبٌبتعًِٝ ْؿػ٘ 

 .. (باٱد٬ٍ َٔ َعًِ ايٓاؽ َٚٗصبِٗأسل 

تهٕٛ ٖسؾاڄ يًػعٚ خاَػاڄ : هب إٔ ْسضى نصيو إٔ ٖصٙ ايؿعٛب غ

 .. ايؿهطٟ َٔ دسٜس. ٚإْٓا ئ ْهٕٛ يف املٝسإ يٛسسْا

ز٠ ع٬ق١ ٖصٙ ايؿعٛب  ؾامل٪غػات ايتبؿرل١ٜ غتٓؿط َٔ دسٜس ٱعا

 ..بٓكطاْٝتٗا

تٓاؾؼ ٖٞ غ ـ١ َٚٓٗا ايؿٝٛع١ٝ ايػٛضباتؿٛؾ١ٝ اب ايطازٜهًٝٝٚا٭سع

 .. ا٭خط٣ ع٢ً ٚز اؾُاٖرل
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ٚا٭سعاب ايًٝدلاي١ٝ اي١ُٝٓٝٝ غتبسٚ ٚنأْٗا غٝس٠ املٛقـ ٚسا٥ع٠ 

 .. اييت َٓٝت بٗا ايؿًػؿ١ املاضنػ١ٝيًٓكط بعس اشلعمي١ ايٓهطا٤ 

ضات َػطح تٓاؾؼ بني كتًـ ايتٝاٖٚهصا غتهٕٛ تًو اجملتُعات 

 .. ٚا٭ؾهاض ٚايعكا٥س

إ٫ أْ٘ بايطغِ َٔ نٌ ايكعاب اييت تعذلض ططٜل زع٠ٛ ٖصع 

ايؿعٛب إىل اٱغ٬ّ ٜبك٢ شلا ايٓكٝب ا٭ٚؾط َٔ ايكبٍٛ يس٣ اؾُاٖرل 

ع٠ٛ ، ٭ْٗا زظ١َ ؿػٔ ا٭زا٤ ايسعٟٛ ٚايطغايٞإٕ تٛؾطت ا٭غباب اي٬

ضغايت٘ املعذع٠ اييت ن١ًُ اهلل ٚايؿڀط٠ اييت ٫ تعكٝس ؾٝٗا ٫ٚ غُٛض. ٚ

مل تٌٓ َٓٗا ؼسٜات ع٢ً نجطتٗا ٚاغتُطاضٖا، ٚبكٝت تتٮ٭ ع٢ً َس٣ 

ايسٖٛض ٜهً٪ٖا ٚعس اهلل باؿؿغ ٚايتُهني ٚقسم اهلل أقسم ايعكٛض ٚ

ٕٳ :ايكا٥ًني ٘ٴ يځشٳاؾٹعڂٛ ْٻا يځ ٚٳِإ ٓٳا ايصٿنڃطٳ  ْٳعٻيڃ ٔٴ  ْٳشٵ ْٻا   .{9اؿذط:}ِإ

 : از إىل ططحتؼاملٛنٛعات ا٭غاغ١ٝ اييت 

بٗا ا٭ؾهاض اٱغ١َٝ٬ اييت تعزسِ ٖٓايو ايهجرل َٔ املٛنٛعات ٚ

، إمنا ايسع٠ٛ يف ايٛغط ايصٟ أؾطْا إيٝ٘ وتاز إىل ايهتب ٚامل٪يؿات

َٛنٛعات ْٛع١ٝ كتاض٠ بسق١ َتٓا١ٖٝ يتهٕٛ ع٢ً ت٩٬ّ ٚتٛاؾل ناٌَ 

. .َع اؿاي١ اييت ِٖ عًٝٗا ..ٙ ايؿعٛبصٚٚثٝل َع طبٝع١ ٖ ٚعاّ

٬َؼ قُِٝ َؿانًِٗ.. ؼطى ؾؿاف قًٛبِٗ.. تبًػِ َٛنٛعات تٴ

 .. دطاسات ْؿٛغِٗ

ايذلنٝع ع٢ً املٛنٛعات ايتاي١ٝ ٚغاق١ يف اٍ اجملْٚكذلح يف ٖصا 

 : ايبسا١ٜ
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 اهلل يف املؿّٗٛ اٱغ٬َٞ . -

 أثط اٱميإ باهلل يف سٝا٠ اٱْػإ.  -

 ساد١ ايبؿط إىل ايطغٌ .  -

 . َٞايطغٍٛ يف املؿّٗٛ اٱغ٬ -

 ايكطّإ ٚاٱلٌٝ ٚ ايتٛضا٠ . -

  .ايػا١ٜ َٔ اؿٝا٠ َٚٔ خًل اٱْػإ -

  .ػإ يف اؿٝا٠ْزٚض اٱ -

  .اؿٝا٠ بعس املٛت -

  .اٱْػإ ٚ اٱؾباعات اؿػ١ٝ ٚ ايٓؿػ١ٝ -

 سكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ.  -

 اٱغ٬ّ َٓٗر سٝا٠ .  -

 نتب َكذلس١ يف ٖصا اجملاٍ : 

 تٍٗٛ أٚ ٜٛغـ عًٞ. : يبهٕ ايهطِٜآتطمج١ َعاْٞ ايكط -

 . ٬ّ َطنعاڄ( : ؿُٛز٠ عبس ايعاطٞأٟ اٱغإغ٬ّ إٕ ؾٛنؼ ) -

  .: ؿُٝس اهللايتعطٜـ باٱغ٬ّ -

 زٟ. نٝـ ْؿِٗ اٱغ٬ّ: يًُٛزٚ -

 .ٕ ايهطِٜ ٚاٱلٌٝ ٚايتٛضا٠ ٚايعًِ: ملٛضٜؼ بٛناٟآايكط -

 . بؿط١ٜ: حملُس غعٝس ضَهإ ايبٛطٞجملتُعات ايا اٱغ٬ّ ٬َش -

  .: يًكطناٌٟٚ اٱغ٬َٞست١ُٝ اؿ -

  .: يػٝس قڀباملػتكبٌ شلصا ايسٜٔ -

 إغٗاَات املػًُني يف ايعًّٛ.  -

  .تٓعِٝ ا٭غط٠ يف اٱغ٬ّ: يعبس ايعاطٞ -

  .اهلل ٜتذ٢ً يف عكط ايعًِ -

  .ايعًِ ٜسعٛ إىل اٱميإ -

  .: حملُس قڀباٱغ٬ّاٱْػإ بني املاز١ٜ ٚ -
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 .اٱْػإ شيو اجملٍٗٛ -

 . تڀبٝكٝاڄ: دْٕٛٛ غتٝـْعطٜاڄ ٚ، ايسع٠ٛ يٮَطٜهٝني -

 . زضاغات َكاض١ْ عٔ املػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ: ععٜع ايكُس أيؿت -

  .: زاٚز عبس ا٭سسقُس يف اٱلٌٝ -

  .: أمحس زٜساتٌٖ اٱلٌٝ ن١ًُ اهلل -

  .: ٖٝو دٕٛخطاؾ١ ػػٝس اٱي٘ -

 . زضاغات إل١ًٝٝ َٔ َٓعٛض إغ٬َٞ: َؿػط غًُٝإ ؾٗرل -

 قُس أبٛ ظٖط٠ . : قانطات يف ايٓكطا١ْٝ -

 . طمح١ اهلل بٔ خًٌٝ ايطمحٔ اشلٓسٟ: يإظٗاض اؿل -

 : ايسع٠ٛ بني ايؿعٛب غرل اٱغ١َٝ٬َكذلسات ع١ًُٝ يٓؿط 

ايڀطم اييت تػِٗ إىل سس نبرل يف ٖٓايو ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ ٚ

، ١ًُ ميهٔ إٔ تتهُٓٗا خڀ١ َتها١ًَإلاح خڀ١ أغ١ًُ ايؿعٛب غرل املػ

 : ي١ بإقذلاح َاًٜٞاذيعٖصٙ اإمنا ْهتؿٞ يف 

املڀًٛب زع٠ٛ ؾعٛبٗا : إقا١َ َطانع ثكاؾ١ٝ إغ١َٝ٬ يف ايب٬ز أ٫ٚڄ

إىل اٱغ٬ّ، تع٢ٓ بتٓعِٝ احملانطات ٚايٓسٚات ٚاملٓاظطات ٚؾل املٓٗذ١ٝ 

ٝس طؾات إغ١َٝ٬ دسٜس٠ إىل داْب زعِ ٚتإْؿا٤ تٓعُٝاشلازؾ١، ٚ

  .(إ سعب ايٓٗه١ اٱغ٬َٞايؿكٌ بٝ ضادع يف ْٗا١ٜ) ايتٓعُٝات املٛدٛز٠.

إؾطاف بضاغات اٱغ١َٝ٬ شات َٓاٖر ْٛع١ٝ، ٚ: إقا١َ َعاٖس يًسثاْٝاڄ

َٔ َٛاقؿات  ، ؾه٬ڄ عُا ٜتُتعٕٛ ب٘ايع١ًُٝأغاتص٠ زعا٠ ميًهٕٛ اـدل٠ 

 ) ضادع يف ْٗا١ٜ ٖصا ايؿكٌ خدل إْؿا٤ َعاٖس إغ١َٝ٬ (... خًك١ٝ ٚداشب١ٝ زع١ٜٛ

ايبكط١ٜ عٝح تكسّ ٢ بايٛغا٥ٌ ايػُع١ٝ َٚ٪غػات تعٓ : إقا١َثايجاڄ

طض ايػُٝٓا٥ٞ ايؿا٥ل، بًػ١ ايعكط، اٱغ٬ّ شلصٙ ايؿعٛب َٔ خ٬ٍ ايع
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أَهٔ إقا١َ قڀات يًبح اٱشاعٞ سبصا يٛ ٚ ؾٔ ايعكط، ٚتك١ٝٓ ايعكط ٚ

 .ٚايتًؿعْٜٛٞ اـام أٚ املػتأدط

ض  َٔ ناؾ١ أقڀا: تٓعِٝ ايبعجات ايتڀٛع١ٝ يًسعا٠ املػًُنيضابعاڄ

كٝاّ بعٜاضات َٛزل١ٝ يتًو ايب٬ز، ٜعكسٕٚ ايٓسٚات، ، يًايعامل اٱغ٬َٞ

 إطاض ٜكُٕٝٛ املٓاظطات يفٚ ،ٜٚعڀٕٛ ايسضٚؽ ،ًٜٚكٕٛ احملانطات

 اشلازؾ١ ايػايؿ١ ايصنط ..   املٛنٛعات

ِ املهتبات اٱغ١َٝ٬ اييت تع٢ٓ بتكسٜ: إقا١َ املعاضض ٚاڄخاَػ

ؿطٜط املػُٛع ٚاملط٥ٞ، َٚٔ خ٬ٍ اٱغ٬ّ عدل ايه١ًُ املكط٠٤ٚ ٚاي

اٱْػإ املعاقط َٚؿانً٘ ْؿطات تعاجل قهاٜا نتٝبات ٚنتب ٚ

ايڀاس١ٓ، َكس١َ اؿًٍٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايع٬دات ايطبا١ْٝ بًػ١ ايعكط 

 . ٚأغًٛب ايعكط

هٓا٥ؼ ٚاملٓتسٜات اي: قاٚي١ ايٛيٛز ع٢ً امل٪غػات ٚاملعاٖس ٚغازغاڄ

ًٝٗا مبا ٜؿػح باجملاٍ يت٬قح ا٭ؾهاض ايتٓػٝل َع ايكا٥ُني عايعا١َ ٚ

كا٥ل ٚايجٛابت َٔ اشلازف ايبٓا٤ ايصٟ ٜؿهٞ إىل اؿ ٚتٓعِٝ اؿٛاض

 .. ا٭ؾهاض ٚايكِٝ ٚاملعتكسات

ايعًٌ اييت أؾطظتٗا ع٢ً املؿه٬ت ٚا٭َطاض ٚ عغابعاڄ: ايذلنٝ

ٚايؿًػؿات اي٬ز١ٜٝٓ ٚاييت سٛيت اجملتُعات ايػطب١ٝ  اؿهاض٠ ايػطب١ٝ

اجملتُعات ايػطب١ٝ إىل دشِٝ َڀًل، اييت سٛيت ػؿات اي٬ز١ٜٝٓ ٚٚايؿً

ييت أؾاعت اـٛف ٚايكًل ع٢ً املػتكبٌ ٚاملكرل، ٚع٢ً إٔ ٜؿؿع شيو اٚ

 : بإسكا٤ات ٚأزي١ ع١ًُٝ َٛثٛق١ َٔ شيو

 . رلنٞ َكابٕٛ باٱنت٦ابات اؿاز٠إٕ مٛاڄ َٔ عؿط٠ ٬َٜني أَ -
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 . % َكابٕٛ بإنڀطابات عك١ًٝ 20إٕ  ٚ -

  .ٕ ٖٓايو ساي١ إدٗاض بني نٌ ث٬خ سا٫ت ٫ٚز٠ٚإ -

  .% 15ٚإٕ ْػب١ املٛايٝس غرل ايؿطعٝني تكٌ إىل  -

 . 1980%  عاّ 16ايڀ٬م إضتؿعت إىل ٚإٕ ْػب١ سا٫ت  -

  .ًَٕٝٛ أَرلنٞ ناْٛا نشاٜا إعتسا٤ات دٓػ١ٝ 5ٕ إٚ -

 . أغط٣ إزَإ املؿطٚبات ايهشٛي١ٝ ٚاملدسضات% ِٖ  7ٚإٕ ْػب١  -

  .1980% ست٢ عاّ 31 ىلطا٥ِ ايكتٌ إضتؿعت إٚإٕ ْػب١ د -

 .%99% ٚاٱغتكاب 79% ٚايػڀٛ املػًح56ْػب١ دطا٥ِ ايػطق١ أقبدت ٚإٕ -

 % َٔ ن١ًٝ املساضؽ ايجا١ْٜٛ قس َاضغٛا تعاطٞ املدسضات .  80ٚ إٕ ْػب١ -

  .1982قس إْتشطٚا خ٬ٍ   26000ٚإٕ َا ٜطبٛ ع٢ً  -

نٝس َٔ خ٬شلا ع٢ً ايتأغرلٖا هب إٔ هطٟ ٚ نٌ ٖصٙ ايعٛاٖط 

هعٌ اـطٚز  ايؿطا٥ع ايٛنع١ٝ ممازٜٛيٛدٝات ٚايؿًػؿات ٚؾؿٌ نٌ اٱ

طْٖٛاڄ بعٛز٠ ايبؿط١ٜ إىل ضبٗا اي٬ٜٛت َغٞ ٚآَٔ املأظم ٚايٓذا٠ َٔ ٖصٙ امل

ٔٻ  .. أضغٌ، ٚايسٜٔ ايصٟ أْعٍ: عتُاز املٓٗر ايصٟ اٚ ٚٳيځهٹ ِٴ  ٝٿ ٔٴ ايكځ شٳيٹوځ ايسٿٜ

ٓٻاِؽ  ٕٳأځنڃجٳطٳ اي ُٴٛ ًځ ٜٳعٵ    {30ايطټّٚ:} يځا 

 : بٝإ سعب ايٓٗه١ اٱغ٬َٞ

 عسزٖا م اـدل ايتايٞ ايصٟ ْؿطت٘ دطٜس٠ اؿٝا٠ يفٖٛٓا إٔ ْػْٚٛز 

 :1990/ 10/  30ايكازض يف 

أنس ايسنتٛض أمحس قانٞ أختاٜـ ض٥ٝؼ سعب ايٓٗه١ اٱغ٬َٞ 

غٝا آ ٱْتدابات ايٓٝاب١ٝ يف مجٗٛض١ٜ( إٔ سعب٘ غٝدٛض ا)اؿٝا٠ـي

غٝڀايب يف ساٍ ؾٛظٙ َٓاطل أخط٣ َٔ اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ. ٚايٛغڀ٢ ٚ
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ٝا٠ اٱدتُاع١ يف ٖصٙ يًش بإعتُاز ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ أغاغاڄ

 .اؾُٗٛضٜات

٫ف عهٛ إْتػبٛا إٓ عؿط٠ ٚقاٍ "أَرل" سعب ايٓٗه١، ايصٟ ٜهِ اٯ

( ٝٛايصٟ إْعكس يف ايتاغع َٔ سعٜطإ)ْٜٛ إيٝ٘ بعس امل٪متط ايتأغٝػٞ

ؿٛيػا سٝح ٜٛدس ػُع إغ٬َٞ مبس١ٜٓ أغذلاخإ يف سٛض ْٗط اي

١ يًشعب تتُجٌ يف اٱسٝا٤ ايطٚسٞ، ٚتٛسٝس : إٕ ا٭ٖساف ا٭غاغٝنبرل

تدابات ايٓٝاب١ٝ يف ، ٚخٛض اٱْٚإط٬عِٗ ع٢ً أقٍٛ ايسٜٔ ،املػًُني

١َٝ٬ أغاغاڄ ؿٝا٠ املٓاطل اييت تٛدس ؾٝٗا غايب١ٝ إغاؾُٗٛضٜات ٚ

 . ع ٖٓاىاجملتُ

ٕ ؾعٛب اؾُٗٛضٜات اٱغ١َٝ٬ إشا طًبت اٱْؿكاٍ عٔ أٚأؾاض إىل 

 . يهٓ٘ؼاز ايػٛؾٝاتٞ ؾإٕ سعب ايٓٗه١ "غٝهع إضازتٗا يف سػاباتٗا"اٱ

ني ايسع٠ٛ يٲغ٬ّ بني غا٥ط املٛاطٓؾسز ع٢ً نطٚض٠ تٛسٝس املػًُني ٚ

 . اؿانط تايػٛؾٝات يف ايٛق

ًكات ٚتًٝٗا َٓعُات ا٭قه١ٝ عب تٓعِٝ ٖطَٞ ٜبسأ َٔ اؿٚ يًش

" ايصٟ ٚاملٓاطل، ثِ ايتٓعُٝات اٱق١ًُٝٝ. ٚيف ق١ُ اشلطّ "فًؼ ايعًُا٤

ط٥اغ١ ا٭َرل بكتًـ َٓاطل اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ  عهٛاڄ َٔ 17ٜهِ 

١٦ ايتٓؿٝص١ٜ ٖٞ اشل١ٝ ايتٓػٝك١ٝ ٚايصٟ ٜتٛىل بايٛقت ْؿػ٘ قٝاز٠ ايًذٓ

ٜٟٓٛ اؿعب ايتبؿرل بأؾهاضٙ َٔ ٚا٥ٗا يف َٛغهٛ. هاييت غٝكِٝ مجٝع أع

ٓب٘ عاق١ُ طادانػتإ خ٬ٍ قشٝؿ١ "اشلسا١ٜ" اييت تكسض يف زٚؾ

٫ف ْػد١ ، باٱناؾ١ إىل آبايًػ١ ايڀادٝه١ٝ عطٚف عطب١ٝ ٚتڀبع عؿط٠ 
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َٛغهٛ بايطٚغ١ٝ غُػني أيـ  " اييت غتكسض قطٜباڄ يفقشٝؿ١ "ايٛسس٠

 . ْػد١

عتُاز َبسأ بس٫ت اؾض ظعِٝ اؿعب إٔ فًؼ ايعًُا٤ ضٚأؾاز 

ذلاى نأغاؽ يتٌُٜٛ ايٓؿاط اؿعبٞ، يهٓ٘ ٜكبٌ ايتدلعات ٜٟٚٓٛ اٱؾ

مل ٜتًل أٟ . ٚأنس إٔ اؿعب طنات كتًڀ١ َع دٗات  أدٓب١ٝؾإْؿا٤ 

ا مل تؿهٌ عا٥كاڄ ٜكٝس يهٓ٘ ئ مياْع يف قبٛشلا إشَػاعسات َٔ اـاضز )

 (.سط١ٜ عًُ٘

عٓـ ٚاٱضٖاب نٛغ١ًٝ تاٜـ إٔ سعب ايٓٗه١ ٜطؾض ايٚشنط أخ

طاض ايػٝاغ١ٝ َ٪نساڄ أْ٘ )وذلّ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ يف غيتشكٝل ا٭

 . تباع أغايٝبٗا(اإٜطإ، يهٓ٘ ٫ ٜٟٓٛ 

قتكاز١ٜ قاٍ أختاٜـ إٔ سعب ايٓٗه١ ٜ٪ٜس ٚع٢ً قعٝس ايػٝاغ١ ا٫

أندل َٔ ايًٝدلاي١ٝ يف اٱقتكاز، يهٓ٘  املًه١ٝ اـاق١ ٜٚسعٛ يكسض

ؿ١ٜٛ ٚايعؿٛا١ٝ٥" ٜٚڀُح إىل اٱعتُاز "املباز٨ شؿغ ع٢ً ايعت"ٜ

 . اٱقتكاز١ٜ اٱغ١َٝ٬ "

ضتهب يف اقتكاز١ٜ نإ خڀأ دل إٔ إؾطاى املطأ٠ يف اؿٝا٠ ا٫ٚإعت

قتكاز١ٜ، بُٝٓا تطتب عًٝ٘ "إم٬ٍ ااٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚمل ٜ٪ز إىل ٚؾط٠ 

  ."يف ا٭خ٬م

ْ٘ "غًؿٞ ٚأقٛيٞ" ات ٚدٗت إىل اؿعب ٚٚقؿت٘ بأتٗاَاٚضزاڄ ع٢ً 

ٛي١ٝ إشا ناْت تعين زضؽ ا٭قٍٛ ٚايعٛز٠ إيٝ٘ إٕ ا٭ققاٍ أختاٜـ: )

ايتهٓٛيٛدٝا أٚ ؾٓشٔ ْ٪ٜسٖا(. يهٓ٘ أناف: إٕ شيو ٫ ٜعين ضؾض ايعًِ ٚ

أؾاض إىل إٔ ٖٓاى ٚ ،ٔ املؿاضن١ يف اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝايتدًٞ ع
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١ ٬ٝڄ اٱباس، َجٓٓا ْطؾضٝا غطب١ٝ ٫ ميهٔ إٔ تػتػين عٓٗا، يه)تهٓٛيٛد

  .(اييت ٜبؿط بٗا ايبعض

ايػٝاغ١ٝ احمل١ًٝ أنس أختاٜـ إٔ سعب  ايؿاتشٚع٢ً قعٝس ايت

ٚ ايؿٛؾ١ٝٓٝ، أعٓـ  ايٓٗه١ ٜطسب بايتعإٚ َع أٟ سعب ٫ ٜسعٛ إىل اي

ع٬ڄ عٔ أغايٝب٘ يف قُع ؾ ٜػتج٢ٓ َٔ شيو اؿعب ايؿٝٛعٞ )إشا ؽ٢ً ٫ٚ

ِ ع٢ً سػاب تٕ ٖصا ايتعإٚ هب أ٫ ٜأ ٘ ؾسز ع٢ًٓيه .اؾُاٖرل(

 . اٱغ٬ّ ٚاملػًُني

يطزل١ٝ تتعطض إىل نػٛط غ١َٝ٬ اٚشنط إٔ اشل٦ٝات ايس١ٜٝٓ اٱ

بِٗ ٚيصا ؾإِْٗ ٚإٔ بعض ايعاًَني ؾٝٗا ىؿٕٛ ؾكسإ َٓاق َٔ ايسٚي١

غا٥ط ١ٚ اٱغ٬َٞ َٚٓعٛا أ١ُ٥ املػادس سعب ايٓٗهاؽصٚا َٛاقـ نس 

أسعاب غٝاغ١ٝ  ات ايس١ٜٝٓ ايطزل١ٝ َٔ اٱْتُا٤ إىلايعاًَني يف اشل٦ٝ

 .خكٛقاڄ سعب ايٓٗه١، بإعتباض إٔ ايسٜٔ "عباز٠ ٚيٝؼ غٝاغ١ٝ"

ٜس إٔ ٜسخٌ يف فاب١ٗ َع "اٱغ٬ّ : إٕ اؿعب ٫ ٜطٚقاٍ أختاٜـ

 دط ،ايطزلٞ" يهٓ٘ ٜطؾض ايٛقا١ٜ، َٔ د١ٗ، ٚغٝشاٍٚ، َٔ د١ٗ أخط٣

ايػٝاغ١ٝ )بػ١ٝ إْكاشِٖ َٔ اـٛف  املػًُني إىل اؿٝا٠ أندل عسز َٔ

 . خت٬ف َصاٖبِٗ(اٚتٛسٝس نًُتِٗ ع٢ً 

ٜٴ ًِ ٜتبع ًَٕٝٛ َػ 70صنط إٔ يف اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ سايٝاڄ سٛايٞ ٚ

هإ سلاٍ غٝا ايٛغڀ٢( بُٝٓا تتبع غايب١ٝ غآَععُِٗ املصٖب اؿٓؿٞ )

 .ٝع١ا٭شضبٝذإ يف ايػايب َٔ ايؿ ، يف سني إٔايكٛقاظ املصٖب ايؿاؾعٞ

 ايٓٗه١ ٜڀُح إىل تٛسٝس املػًُني بيهٔ أختاٜـ أنس إٔ سع

، أؾاز باؾٗٛز ع٢ً ٖصا ايكعٝسٚايػٛؾٝات بػض ايٓعط عٔ املصاٖب. 
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ٝـ . ٚنإ أخاتتبصشلا دب٘ اٱْكاش اؾعا٥ط١ٜ ٚظعُٝٗا عباؽ َسْٞ اييت

إْٗا أتاست ي٘ ؾطق١ ايتعطف إىل قاٍ أز٣ ؾطٜه١ اؿر ايػ١ٓ اؾاض١ٜ. ٚ

 . يف ايسٜٔ َٔ كتًـ ايسٜاض" "إخٛاْٞ

ِٖ قازضٕٚ ع٢ً ٦ٌ عٔ أظ١َ اـًٝر ؾأداب: )إٕ املػًُني أخ٠ٛ. ٚٚغٴ

 .أْؿػِٗ(َعاؾ١ َؿانًِٗ ب

 إٕٓ تٓكٌ إىل املػًُني زعٛت٘ ٭ٕ )ٜتبعٛا ايكطأ "اؿٝا٠"ٚطًب َٔ 

ٛٸا خ٬ؾاتِٗ غًُاڄ )...( ٜٚعٗطٚ  بإخٛاِْٗ يف اٖتُاَاڄ أندل ٚاايػ١ٓ ٚوً

 .ايػٛؾٝاتٞ( اٱؼاز

، ايصٟ تعًِ ايعطب١ٝ ع٢ً ٜس ؾكٗا٤ يف ٚؾها "أَرل" سعب ايٓٗه١

ايكٛقاظ١ٜ، َٔ ْسض٠ املكازض ايؿك١ٝٗ  قها٤ غْٛٝب يف مجٗٛض١ٜ زاغػتإ

اٍٚ ا٭غؼ اٱقتكاز١ٜ يف إىل ايهتب اييت تتٓ أؾاض خكٛقاڄٚايس١ٜٝٓ. ٚ

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف "َهتب١ اٱميإ"أعطب عٔ اَتٓاْ٘ يًكُٝني ع٢ً اٱغ٬ّ. ٚ

ٕ أاؿذاز ايػٛؾٝات أبٛاب املهتب١ ٚزلشٛا شلِ ب٭ِْٗ ؾتشٛا أَاّ 

 . نُٝات َٔ ايهتب اييت ٜطٜسٕٚ ٜأخصٚا فاْاڄ أٟ

 َعاٖس إغ١َٝ٬ دسٜس٠ : 

١ٝ ْؿطت يف عسزٖا " ايًبٓاْاٱؾاض٠ إىل إٔ دطٜس٠ "ايًٛا٤ٖٚٓا ػسض 

 : َا ًٜٞ 1990ايجاْٞ غ١ٓ  تؿطٜٔايكازض يف 

ز١ٜٝٓ إغ١َٝ٬ دسٜس٠  ( ايعطٜك١ َسضغ١خ٠ٛٝ)تتشت يف َس١ٜٓ اؾ

تعتدل امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ ايس١ٜٝٓ ايجا١ْٜٛ ايجا١ْٝ يف أٚظبانػتإ بعس 
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سٚم ايجكاؾ١ يٲؼاز ايػٛؾٝاتٞ قسّ قَٓسضغ١ )َرل عطب( يف غاض٣، ٚ

 . غٝؼ املسضغ١أػاعس٠ نبرل٠ يف تَايػًڀات احمل١ًٝ ٚ

١ً يف خ٠ٛٝ عٔ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ املُاث ٚؽتًـ املسضغ١ ايس١ٜٝٓ

إش غٝسضؽ ؾٝٗا ايڀايب  .اٙ زٜين عتػْٛعاڄ َا يف نْٛٗا يٝػت شات إ

نٝع ايؿك٘ ٚايكطإ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١، ايٓشٛ إىل داْب َٛا

تعطؾٕٛ ع٢ً ٜٚايكطف ٚايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايًػ١ ا٭ٚظبه١ٝ ٚأقٍٛ اـط ٚ

 . ١ ايؿطق١ٝ ايكسمي١ق١ٝ ٚايؿًػؿطأغؼ ايعُاض٠ ايؿ

ٚشلصا ؾكس وكٌ ايڀ٬ب يس٣ ايتدطز َٔ املسضغ١ ايس١ٜٝٓ يٝؼ ع٢ً 

 .. تاضْٚٗا يف أثٓا٤ ؾذل٠ ايسضاغ١ايتعًِٝ ؾشػب بٌ ٚع٢ً ١َٓٗ ى

غٝا آدإ قازضٚف إٔ املػ٪ٚيني يف اٱزاض٠ ايس١ٜٝٓ ملػًُٞ  أعًٔ ظاٖسٚ

ٚايًذ١ٓ طسٝب٘ مببازض٠ قٓسٚم ايجكاؾ١ ايػٛؾٝاتٞ تايٛغڀ٢ عٔ 

 .. ؾتتاح املسضغ١ ايس١ٜٝٓايتٓؿٝص١ٜ ملس١ٜٓ خ٠ٛٝ ٫

نُا تكاّ زٚضات يف نٌ َهإ يتعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ بكٛض٠ َػتك١ً 

 .َساضؽ ز١ٜٝٓ يٮطؿاٍ يف املػادس عٔ اٱزاض٠ ايس١ٜٝٓ ٚنصيو

*** 
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 طــــــٌ ايعاؾـــايؿك

 ذلٚنٝاـــــايع٬ق١ بني ايبرلٜػ
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 ايؿكٌ ايعاؾط

 ع٬ق١ ايبرلٜػذلٚنٝا بأسساخ اـًٝر

 ٚاـاضط١ اؾسٜس٠ يًعامل

 

مل تهٔ أسساخ اـًٝر قس ٚقعت طعٓا يف إعساز ٖصا ايهتاب، سني ؾٳ

.. ؾايعطام مل ٜهٔ ٕ اٱعساز املػبل شلا نإ قا٥ُاڄ، ٚإٕ نٓا مػب أبعس

 تهٔ قس تٗٝأت َدلضات٘ دٓيب ملاؿؿس ايعػهطٟ ا٭دتاح ايهٜٛت، ٚاقس 

 . ٚشضا٥ع٘

، أخصت ايكٛض٠ تتهح َٜٛاڄ بعس ّٜٛ .. ٚبعس إٔأَا ٚقس سكٌ َا سكٌ

، ٚضاست تػتبني ٬ََح ايع٬ق١ سٝح تهؿؿت نجرل َٔ خٝٛط امل٪اَط٠

َٔ إناؾ١ ، ؾهإ ٫بس ٚضٚبا ايؿطق١ٝ ٚبني أسساخ اـًٝربني أسساخ زٍٚ أ

 ..ملٛنٛعع٢ً تهاٌَ ا ٖصا ايؿكٌ املدتكط سطقاڄ

ق١ٝ إٕ َطادع١ غطٜع١ يٮسساخ اييت عكؿت بسٍٚ أٚضٚبا ايؿط

ٚمجٗٛضٜات اٱؼاز ايػٛؾٝاتٞ، يف أعكاب ططح )غٛضباتؿٛف( يؿهط٠ 

:  املػتؿٝس ا٭ٍٚ َٔ نٌ َا دط٣ ٚهطٟ ٖٞ( تؿرل إىل)ايبرلغذلٚنٝا

، إناؾ١ إىل اي٫ٜٛات املتشس٠ مل١ٝ )ٚإغطا٥ٌٝ بؿهٌ َباؾط(ايك١ْٝٛٝٗ ايعا

 .. َرلن١ٝا٭

َعازي١ ايتٛاظٕ ايسٚيٞ اييت ناْت ؾا٭سساخ املؿاض إيٝٗا أغكڀت 

٢ ايّٝٛ ستأعكبت اؿطب ايعاي١ُٝ ايجا١ْٝ ٚ قا١ُ٥ ع٢ً َس٣ ايػٓٛات اييت

بايتايٞ بني اؿًـ ا٭طًػٞ بني املعػهطٜٔ ايؿٝٛعٞ ٚايطأزلايٞ، ٚ
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يعامل يف نٌ أما٤ ايعامل، ٚيف اظ سًـ ٚاضغٛ، َٔ سٝح تكاغِ ايٓؿٛٚ

ايسٚض ا٭ٍٚ يف فٌُ  ، مما أؾطز أَطٜها بًعبايجايح بؿهٌ خام

 ع٢ً نٌ قعٝس.. ايػٝاغات ٚايكهاٜا ايسٚي١ٝ ٚ

يف اٱزاض٠  ـإىل سس نبرل  ـٚإشا عطؾٓا إٔ )ايًٛبٞ ايكْٗٝٛٞ( ٜتشهِ 

 : ٚايكطاض ا٭َطٜهٞ تبني يٓا َاًٜٞا٭َطٜه١ٝ 

 ـ سٝإٚيف غايب ا٭ ـ غ١ ا٭َرلن١ٝ ع٢ً تٛاؾل ؾب٘ تاّإٔ ايػٝا -1

، ٚإٕ َععِ ٛد٘ خامبعَُٛاڄ َٚكًش١ إغطا٥ٌٝ   ايك١ْٝٛٝٗحلَع املكا

 .. سٜٔ إغطا٥ٌٝ نإ ٜػكڀٗا )ايؿٝتٛ( ا٭َطٜهٞايكطاضات اييت تٴ

املتشس٠ ا٫َرلن١ٝ ؼسٜساڄ  اي٫ٜٛاتٕ ايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ، ٚإ -2

 .. هط ايؿٝٛعٞسساخ اؾاض١ٜ يف املعػٚضا٤ ا٭ ـبؿهٌ أٚ بأخط  ـتكـ 

ٕ ايك١ْٝٛٝٗ اييت تڀُع ٚؽڀط يًػٝڀط٠ ع٢ً ايعامل، ع٢ً إ -3

 ْٛع١ٝنبرل َٔ ؼكٝل أٖساف  سثطٚت٘ ٚغٝاغت٘، قس متهٓت إىل س

ػذلٜٚها، ٚاييت غبل إٔ ٜرلَكٛي١ ايبَٔ خ٬ٍ غٛضباتؿٛف ٚاغذلاتٝذ١ٝ ٚ

١ْٝٛٝٗ نُػتؿٝس أٍٚ َٔ ، ٚيف َعطض ايه٬ّ عٔ ايكْؿاڄآأؾطْا إيٝٗا 

 .ٌٟ َا هطن

ىل ٚنع ايٝس ( ايطا١َٝ إإٔ ٖصٙ ايػاغ١ )ايك١ْٝٛٝٗ ا٭َرلن١ٝ -4

شكٝل شيو تدتًؿ١ قس خڀڀت يثطٚات٘ املع٢ً َكسضات ايعامل ٚنٓٛظٙ ٚ

اـڀ٠ٛ يف املٓڀك١ اقڀٓاع ايصضا٥ع ايهاؾ١ٝ يًكٝاّ بٗصٙ َٔ خ٬ٍ خًل ٚ

 ..تطاڄ ع٢ً إَتساز ايعامل اٱغ٬َٞا٭نجط تٛا٭نجط ثطا٤ ٚ
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 ؟  ملاشا اؿؿس ايعػهطٟ يف املٓڀك١

نا٥ٓاڄ َٔ ناْت ايصضا٥ع اييت تكـ ٚضا٤ اؿؿٛز ايعػهط١ٜ ا٭دٓب١ٝ 

، ؾإْٗا ٫ ميهٔ إٔ ؽؿٞ سكٝك١ ايٓٛاٜا ٚا٭ٖساف اـًٝر يف َٓڀك١

 .. ملبٝت١ يًعامل اٱغ٬َٞ سانطاڄ َٚػتكب٬ڄا

اَط٠ تؿػرلٖا ع٢ً أْٗا َػاخ اـًٝر ٫ هٛظ ايٓعط إيٝٗا ٚؾأسس -

ن١ٝ يًسؾاع عٔ َكسغات املػًُني ٚؾعٛبِٗ عطاق١ٝ ٚؾٗا١َ أَرل

 ! ٚأْعُتِٗ

ت دصض١ٜ تؿٗسٖا ايكاض٠ أسساخ اـًٝر دا٤ت يف أعكاب َتػرلا -

، َٔ ؾأْٗا إٔ تعٝس ضغِ اـاضط١ ايػٝاغ١ٝ يف ٖصٙ ايكاض٠، مبا ا٭ٚضٚب١ٝ

يف اضت ْٗا١ دسٜس٠ عٛناڄ عٔ املعازي١ اييت ٕ ىًل َعازي١ زٚيٝأؾأْ٘ َٔ 

 ..أعكاب اْٗٝاض املعػهط ايؿٝٛعٞ

شٛظ يٲْتؿان١ ًـًٝر دا٤ت يف أعكاب ايتٓاَٞ املأسساخ ا -

 .. َٔ ايسٚي١ ايعدل١ٜضن١ يف ؾًػڀني ٚتٗسٜسٖا ايَٝٛٞ ٭اٱغ١َٝ٬ املبا

أسساخ اـًٝر دا٤ت يف أعكاب ايتسؾل املتعاٜس يًُٗادطٜٔ  -

ا٭ؾطٜك١ٝ إىل ٚٚضٚب١ٝ ٛؾٝاتٞ ٚعسز َٔ ايسٍٚ ا٭ايٝٗٛز َٔ اٱؼاز ايػ

 .. ط إٔ ٜكٌ إىل ث٬ث١ ٬َٜني ٜٗٛزٟاملٓتعإغطا٥ٌٝ، ٚ

ش٠ٛ اٱغ١َٝ٬ أسساخ اـًٝر دا٤ت يف أعكاب تٓاَٞ ٚاتػاع ايك -

يٝػاض١ٜ يف ايعامل اٱغ٬َٞ ١ٝٓ ٚاْٝٗٝاض ايتٝاضات ايُٝاٚ بايتايٞ تطادع ٚ

 .. دسٜس ا ٜطؾح ايؿهط اٱغ٬َٞ يكٝاز٠ ٚضٜاز٠ ايبؿط١ٜ َٔ، ممأمجع

 

اييت ميهٔ ط٠ اييت تػتٗسؾٗا أسساخ اـًٝر َٚٔ ٖٓا تبسٚ أبعاز امل٪اَ

ا٭١َٝٓ ٌ ٱعاز٠ ضغِ اـاضط١ ايػٝاغ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚتًدٝكٗا بأْٗا َسخ
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اٱقتكاز١ٜ يًعامل اٱغ٬َٞ عَُٛاڄ ٚملٓڀك١ ايؿطم ا٭ٚغط ايعػهط١ٜ ٚٚ

 ..بؿهٌ خام

  

 ٠( ْؿطت ف١ً ؾتشت عٓٛإ )خطا٥ط متعٜل املٓڀك١ داٖع

ض سٛاضاڄ ط٬ٜٛڄ أدطت٘ َع ايسنت1990ٛ)ؼ٫ٛت( يف عسزٖا ايكازض يف أًٍٜٛ

س٠ اييت ايبعٝثاض ايكطٜب١ ٚدٛضز قطّ، نشًك١ أٚىل ع٢ً ططٜل قطا٠٤ اٯ

٫ٚت إغتهؿاف نُشاٚي١ َٔ قاغتذلتب ع٢ً أسساخ اـًٝر، ٚ

، يعطب١ًٝشؿس ايعػهطٟ يف املٓڀك١ اغرل املباؾط٠ يا٭ٖساف املباؾط٠ ٚ

 : ميهٔ إٔ ْػتدًل َٓ٘ ايتايٞ

: إٔ اشلسف اٱغذلاتٝذٞ يًػٝاغ١ ا٭َرلن١ٝ ٖٛ ؾطظ ايعامل إىل أ٫ٚڄ

تٗا َٔ اتهت٬ت ز١ٜٝٓ تتشهِ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َرلن١ٝ بجطٚاتٗا ٚ ْعاع

 .. خ٬ٍ إؾعاٍ ْاض ايؿنت ؾُٝا بٝٓٗا

، خًٞ نبرلتٞ ؾٗٛ يف ساٍ متعم زاا: بايٓػب١ يٲؼاز ايػٛؾٝثاْٝاڄ

َٔ ًٜػٞ تكٓٝؿ٘ نسٚي١ عع٢ُ مما هعً٘ خاضز املعازي١ ايسٚي١ٝ، ٚ

 .. ايسضد١ ا٭ٚىل أٚ ايجا١ْٝ

: أَا بايٓػب١ ٱغطا٥ٌٝ ؾإْٗا غتػتِٓ ايؿطق١ يٝؼ ؾكط ثايجاڄ

١ ايػطب١ٝ ٚططز ايؿًػڀٝٓٝني َٓٗا، بٌ إىل ٚنع يٲغت٤٬ٝ ع٢ً ايهؿ

 ..ٱغتكباٍ ايٝٗٛز ايػٛؾٝات ٗٝساڄ( متايٝس ع٢ً عُإ )ايعاق١ُ ا٭ضز١ْٝ

، ؾكس ْؿطت ايكشـ ا٭َرلن١ٝ َٓص ث٬خ ضابعاڄ: بايٓػب١ يًعطام

ات خطا٥ط متعٜل ايبًسإ اجملاٚض٠، ٚتٛظٜع أضانٝ٘ بني إٜطإ ٚتطنٝا غٓٛ

 .. اٍ إْؿا٤ نٝإ نطزُٟٚغٛضٜا، َع إست



 

118 
  

ط ا٭ٚضام، ٚقًب املعاز٫ت ايسميػطاؾ١ٝ ًخاَػاڄ: ٚؾُٝا ٜتعًل غ

٠ ( يف َٓڀك١ ايؿطم ا٭ٚغط ؾإٕ ايػطب  ٜعٌُ ع٢ً أغاؽ إعازها١ْٝ)ايػ

 ،ؾعًٗا َٓڀك١ قطاع ٜٗٛزٟ إغ٬َٞ ،ايٝٗٛز بهجاؾ١ إىل ٖصٙ املٓڀك١

 . ْٚكٌ املػٝشٝني ايعطب إىل ايػطب

مما غبل ٜتهح إٔ َا هطٟ يف املٓڀك١ اـًٝذ١ٝ ٜؿب٘ إىل سس بعٝس 

خًط ا٭ٚضام اييت تػببٗا شيو ايصٟ هطٟ يف أٚضٚبا يف أعكاب ع١ًُٝ 

عٔ  ـنُا أؾطْا  ـٜٚها، ٚاييت مل تهٔ بعٝس٠ ططح غٛضباتؿٛف يًبرلٜػذل

 .. ابذ ا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ ا٭َرلن١ٝ ٚايك١َْٝٛٝٗڀ

٭سساخ ايت تكـ ٚضا٤ ا٭سساخ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚي١ٝ ايٚيف َٓعٛضْا إٔ اٯ

 .. اـًٝذ١ٝ تهاز تهٕٛ ٚاسس٠

يت ناْت تطتكب ايتشطنات ٖٚٞ ايـ  يكس نإ مبكسٚض ٚاؾٓڀٔ

شٍٛ زٕٚ ٚقٛع إٔ تٳ ـعدل ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ ٚغرلٖا ايعػهط١ٜ ايعطاق١ٝ 

، إمنا ع٢ً ا٭قٌ إٔ تعطقٌ ٖصا اٱدتٝاح، أٚ دتٝاح ايعطاقٞ يًهٜٛتا٫

َٛض ناْت ػطٟ ٚؾل َا ٖٛ كڀط َٚطغّٛ ٚبسق١ ايٛاقع إٔ ا٭

 .. َتٓا١ٖٝ

 ٜإ ايدلٜڀا١ْٝ يف ٚمما ٜ٪نس شيو َا ْؿطت٘ قشٝؿ١ ايػاضز

َٚا ٚقؿت٘ بأْ٘ قهط اٱدتُاع  1990أًٍٜٛ  12عسزٖا ايكازض بتاضٜذ 

غؿرل٠ اي٫ٜٛات املتشس٠ بني ايط٥ٝؼ ايعطاقٞ قساّ سػني ٚ ايصٟ عكس

 .ع١ أٜاّ َٔ إدتٝاح ايعطام يًهٜٛتيس٣ بػساز أبطٌٜ غ٬غيب قبٌ أضب

ٔ )٫ إٔ ٚاؾٓڀبهط إٔ غ٬غيب أبًػت قساّ سػني ٚدا٤ يف احمل

ايعطب١ٝ ع٢ً ؾان١ً اـ٬ؾات اؿسٚز١ٜ  ـ تتسخٌ يف ايكطاعات ايعطب١ٝ
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ط أناؾت إٔ ٚظٜط اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ دُٝؼ بٝهبني ايعطام ٚايهٜٛت(. ٚ

ٞٸأقسض تٛدٝٗات٘ إىل ايٓاطل ايطزل ٜعٝس ايتانٝس  ٞ بإغِ ايٛظاض٠ ن

شلا املػاي١ ٫ ع٬ق١  ع٢ً املبسأ ايصٟ ٜعٛز إىل ايػتٝٓات بإٔ ٖصٙ

 .بأَرلنا(

أبست قسضاڄ نبرل ْؿطت٘ ايػاضزٜإ ؾإٕ غ٬غيب. )احملهط ايصٟ  بٚسػ

، ٖصا املڀًب ايط٥ٝؼ ايعطاقٞ ضؾع أغعاض ايٓؿط َٔ ايتعاطـ َع َڀًب

ملباؾط يف املٛاد١ٗ بني ايعطام ٚايهٜٛت سني قايت ػبب اايايصٟ نإ 

رل أْا َعذب١ ظٗٛزنِ غ)غ٬غيب(: إْين ٖٓا َٓص غٓٛات عسٜس٠ ٚ

نِ. نُا أْهِ عاد١ إىل املاٍ. مٔ ْعٞ شيو ايعاز١ٜ ٱعاز٠ بٓا٤ بًس

 (.أخصٚ ؾطقتهِ يف إعاز٠ بٓا٤ بًسنِْ٘ هب إٔ تأْٚط٣ 

ٚاغتؿػطت غ٬غيب يف ايًكا٤ ْؿػ٘ ٚعصض ؾسٜس عٔ غبب سؿس 

، إ٫ أْٗا مل ؼصض قساّ قطٜباڄ دساڄ َٔ اؿسٚز َع ايهٜٛتايكٛات ايعطاق١ٝ 

١ ٜت١ُٝ قظ٤٬ أْ٘ غُٝٓح ؾط٠ ست٢ بعس إٔ أٚنح شلا َٔ غعٚ اٱَاض

 .ؾكط يًُؿاٚنات

َٔ  ٠ؿطمت أعسازاڄ نبرلْْهِ أٚقايت غ٬غيب باؿطف: )٬ْسغ 

. ٚيف ايعاز٠ ؾإٕ ٖصا ايعٌُ يٝؼ َٔ إختكاقٓا ٚيهٔ ايكٛات يف اؾٓٛب

 ٜتدص َجٌ ٖصا اٱدطا٤ يف ظٌ َاقًتُٛٙ يف عٝسنِ ايٛطين سني

( َٔ ايتٗسٜسات املٛد١ٗ نس ايهٜٛت٭َرلن١ٝ غًػ١ً ٚغطزت ايػؿرل٠ ا)

، ٚيصيو ؾكس تًكٝت أَطاڄ بإٔ ٔ املٓڀكٞ إٔ ْٗتِ بٗصا املٛنٛعٜكبح َ

 (.كساق١ ٚيٝؼ املٛاد١ٗ سٍٛ ْٛاٜانِأغأيهِ إْڀ٬قاڄ َٔ ضٚح اي
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ٗٛزٙ يًتٛقٌ دأناؾت ايكشٝؿ١ إٔ قساّ ضز بڀطٜك١ ًَت١ٜٛ ٚاقؿاڄ 

، خط غٝهٕٛ ا٭خرلآى يكا٤ عٔ إٔ ٖٓاأؾكح إىل تػ١ٜٛ َع ايهٜٛت، ٚ

 اؿازٟ ٚايج٬ثني َٔ متٛظ ٚقاٍ: )عٓسَا ًْتكٞ ْٚط٣ إٔ ٜعكس يف دس٠ يف

ايڀبٝعٞ إٔ منٓع  ، عٓسٖا ئ وسخ أٟ ؾ٤ٞ ٚيهٔ غٝهٕٛ َٖٔٓاى أ٬َڄ

 .املٛت عٔ ؾعبٓا(

ط طٚأملح قساّ َٔ خ٬ٍ ايًكا٤ َع غ٬غيب إىل أْ٘ قس ٜتد٢ً عٔ ؾ

َكابٌ ايسؾاع عٔ سكٛق٘   ـٱغذلتٝذٞ يف سطب٘ َع اٜطإ اشلسف ا ـايعطب 

ٜٛدس ْكل ـ املعع١َٛ بايٓػب١ يًهٜٛت ٚقاٍ: )إشا اغتڀعٓا اؿؿاظ ع٢ً 

ؾػٛف ئ ْكسّ أ١ٜ تٓاظ٫ت، ٚيهٔ إشا باٱناؾ١ إىل ؾط ايعطب  ـ يف ا٭قٌ

بني ايعطام ٚدسْا أْؿػٓا َهڀطٜٔ ي٬ختٝاض بني ْكـ ؾط ايعطب ٚ

م غٛف ْتد٢ً عٔ ؾط ايعطب َكابٌ اؿؿاظ ع٢ً ايعطانا٬َڄ عٓس٥ص 

 .بايؿهٌ ايصٟ ْڀُح إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘(

ٚأناؾت ايكشٝؿ١ أْ٘ بعس اٱدتٝاح بأضبع١ أٜاّ قابٌ ايكا٥ِ با٭عُاٍ 

َٔ املِٗ ـ ًٜٚػٕٛ ايط٥ٝؼ ايعطاقٞ ٚقاٍ ي٘: )ا٭َرلنٞ يف بػساز دٛظٜ

ا٭خڀا٤. ٖصٙ ٖٞ ْتذٓب اضتهاب  ٕإٔ تبكٞ ع٢ً اؿٛاض بٝٓٓا َٔ أدٌ أ

 .َٔ إظاي١ ايتٛتط ٚتٗس١٥ اـٛاطط( طٜك١ ايٛسٝس٠ اييت غتُهٓٓاايڀ

ٕ أاّ اي٫ٜٛات املتشس٠ ع٢ً إٔ تعٞ ٚيف يكا٤ ثإ َع غ٬غيب سح قس

عٞ بس٫ڄ ايصٟ وهُ٘ ْعاّ ٚطين قٟٛ ٚٚاقَكًشتٗا ايتشايـ َع ايعطام 

  .(َٔ ايتشايـ َع ايػعٛز١ٜ

٢ بأْهِ يػتِ ايڀطف ايصٟ مح تسضنٕٛٚقاٍ قساّ يػ٬غيب: )

، ٚيٛ قسض يٲٜطاْٝني إٔ هتاسٛا أقسقا٤نِ خ٬ٍ اؿطب َع إٜطإ
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اؾِٗ ايًِٗ إ٫ با٭غًش١ املٓڀك١ ملا نإ بإَهإ ايكٛات ا٭َرلن١ٝ إٜك

 (.اي١ٜٚٛٓ

عٓسَا ْؿعط بأْهِ تطٜسٕٚ اٱغا٠٤ ٚتابع قساّ كاطباڄ غ٬غيب: )

َٔ ؾطقت٘ يف ؼػني َػت٣ٛ  ٞإىل ندلٜا٥ٓا ٚسطَإ ايؿعب ايعطاق

 .إىل املٛت غرل ٖٝابني(، إش شاى ئ مؿٌ بأٟ ؾ٤ٞ ٚغٛف ْػع٢ َعٝؿت٘

 ا٤ ثِ َٔ املؿٝس إٔ ْجبت ٖٓا نصيو ايٓل اؿطيف حملهط ايًك

أٜاّ َٔ  4ايكا٥ِ با٭عُاٍ ا٭َرلنٞ بعس ايصٟ مت بني ايط٥ٝؼ ايعطاقٞ ٚ

 اٱدتٝاح :

 : كا٤ا ٜأتٞ ايٓل ايهاٌَ حملهط ايًٚيف َ

  .؟قساّ: َاٖٞ أخباض ايػٝاغ١ ٚايسبًَٛاغ١ٝ

 ؟.يسٜ٘ َعًَٛات أنجط َين  CNNَٔ خ٬ٍ: ٚظٜطنِ ٚيػٔ

اييت سكًت بعس يكا٥ٓا : بعجت إيٝو ست٢ ْسضؽ املػتذسات قساّ

ايػابك١ . بعس شيو ايًكا٤ ؾؿًت احملازثات بٝٓٓا ٚبني اؿه١َٛ َع ايػؿرل

 . يف ايهٜٛت ٚسكٌ ايصٟ سكٌ

 . ٜط أطًعين بؿهٌ َبهطٚيػٔ: ايٛظ

ٕ مٔ َرلنٞ بتؿاقًٝ٘. ست٢ اٯْا َڀًع ع٢ً املٛقـ ا٭أقساّ: 

َٛؾكا غٛا٤ سكٌ  يف ْؿِٗ أْ٘ عٓسَا سكٌ َجٌ ٖصا ؾإٕ أَطٜها تتدص 

أَرلنا اي٬ت١ٝٓٝ، ٚيػٓا َػتػطبني إٔ  غٝا،آايٛطٔ ايعطبٞ، أٚضٚبا، 

 .ططؾاڄ ؾٝ٘ٛع ٚخاق١ عٓسَا ٫تهٕٛ رلنا ع٬ُڄ َٔ ٖصا ايَٓتؿذب أ

ع٢ً أَرلنا إٔ ٫ تٓسؾع ؼت إغتؿاضات كڀ١٦  ٚيهٔ أضزت إٔ أقٍٛ إٕ
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. ٚأْا أقٍٛ ٖصا ٭ٕ ْؿػٗا َع٘ قس ٚنعت َٛنع اٱسطاز إىل عٌُ ػس

ٕ ْبصٍ َا ْطاٙ أخط تهٔ قٓاعتٓا أٚ قٓاع١ ايڀطف اٯ َٔ طبٝعتٓا َُٗا

اؿانط أٚ  ات ايعطٚف يفتڀٛض ٤ٕ ٜكع يف نٛأنطٚضٜاڄ، ايهطض ايصٟ ميهٔ 

 . املػتكبٌ

طب، ٚقس طًعتِ ع٢ً ضغا٥ًٓا إىل إٜطإ خ٬ٍ اؿاْهِ قس أ٫ٚ ؾو 

نُٓاٖا إغتؿاض٠ كًك١ ٚفا١ْٝ يط١ٜ٩ اؿانط ٚاملػتكبٌ. ٚ٭ْٗا 

ْؿهط ب٘ . ٚيهٓٓا قًٓا نٌ َا اڄ تكٛض اٱٜطإْٝٛ أْٗا تهتٝه١ٝو١ دسقط

. ٚتعطؾٕٛ ايٓتٝذ١٭ْٓا نٓا ْطٜس ايػ٬ّ ْٚتأمل َٔ إغتُطاض اؿطب. 

اٱغتؿاض٠ اييت قسَٓاٖا إىل إٜطإ يٛ أخصت بٗا ملا سكٌ ايصٟ سكٌ َٚٔ 

 .ا سكٌ إغتُطاض اؿطب يؿذل٠ ط١ًٜٛأغٛأ َ

غأؼسخ عٔ ايع٬ق١ بني ايعطام ٚأَرلنا يف ن٤ٛ ايتڀٛضات  إْٞ

 .رلنا ايتكطفَٕ عًٝ٘ املػتكبٌ يف َايٛ أخڀأت أغٝهٛ اَٚاش

 ايذلابط يف َا بٝٓٗا، عٔ ث٬خ ْكاط ٕ أؼسخأأضٜس  ٚإبتسا٤ٶ :

 وكٌ َٔ خ٬ٍ اؿسٜح اي٬سل.

سٚز غرل َعطٚؾ١ أٟ زٚي١ ب٬ ايهٜٛت ناْت زٚي١ َٚا ظايت نُٔ س

مل تهٔ زٚي١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايهجرلٜٔ، ست٢ سكٌ  1961. ٚست٢ سسٚز

ايصٟ سكٌ يف ظَٔ عبس ايهطِٜ قاغِ عٓسَا أقسض َطغَٛاڄ مجٗٛضٜاڄ 

قا٥ِ َكاّ ؼت ايبكط٠، ٚهعٌ ايهٜٛت قها٤ تابعاڄ  ٜعني سانِ ايهٜٛت

 يًبكط٠.
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؟ نإ عبس ايهطِٜ قاغِ ٚنٌ ايعطاقٝني 1961ملاشا سكٌ ٖصا يف 

ٜعطؾٕٛ دٝساڄ إٔ ايهٜٛت عطاق١ٝ ٚإٔ سانِ ايهٜٛت نإ قا٥ِ َكاّ ؾع٬ڄ 

. ٖٚصا اؿاٍ ٔ سانِ ايبكط٠ يف ايعٗس ايعجُاْٞٚأْ٘ ٜتػًِ ايطاتب َ

؟ ثِ بعس شيو دا٤ت اؿطب ايعامل١ٝ 1913ايٓشٛ ست٢  ٢ً ٖصاط عإغتُ

ٕ ٖٞ زٚي١ ٚيهٔ ظطٚف دسٜس٠. إشٕ ايهٜٛت ؿس اٯ ايجا١ْٝ اييت أزت إىل

، تڀٛضات ايٛنع اييت يٝؼ شلا سسٚز، إشٕ بػض ايٓعط عٔ ايتؿاقٌٝ

 . يًعٌُ بٗا يف عُّٛ ايٛطٔ ايعطبٞ سكًت زاخًٝاڄ يف ايهٜٛت َكٝاغاڄ

 ( أْتِ تعطؾٕٛ أْٓا بٓٝٓا ام ٚايػعٛز١ٜايٓكڀ١ ا٭خط٣ )ايعط

ٕ تڀٛضت ٚست٢ اٯ 1975ايػعٛز١ٜ تسضدت َٔ ايعاّ  ع٬ق١ دٝس٠ دساڄ َع

 . بآ 2قبٌ بؿهٌ دٝس 

. ب ناْت ػطٟ ع٢ً نٌ املػتٜٛاتآ 2ٚايجك١ بٝٓٓا ٚايتٓػٝل ست٢ 

ٚع٢ً سس َا ْعطؾ٘ مما ٖٛ َعًٔ يف غٝاغ١ أَرلنا إشا نإ املعًٔ ٖٛ 

دٖٛطٖا ؾإْٓا مل لس إٔ ع٬ق١ دٝس٠ بني ايعطام  نا أٚنٌ غٝاغ١ أَرل

سس عٛاٌَ . ٚإمنا ناْت أٚايػعٛز١ٜ تًشل نطضاڄ باملكاحل ا٭َرلن١ٝ

ًشل نطضاڄ نبرلاڄ بأَٔ املٓڀك١ ايًعب ؾٝٗا ٜاٱغتكطاض يف املٓڀك١ ٚ

 كاحل اي٫ٜٛات املتشس٠ .مبٚ

ا٭َرلنإ  ْؿِٗ َع٢ٓ ايتشٍٛ ايؿٛضٟ يف ايكٍٛ بإَٔٚٔ ٖصا ؾإْٓا ٫

ايتكطوات ع٢ً ايػعٛز١ٜ ٚتٛاتط ا٭سازٜح ٚ ىاؾٕٛ َٔ ايك٠ٛ ايعطاق١ٝ

 . ض بعس ايهٜٛت غٝهٕٛ ع٢ً ايػعٛز١ٜبإٔ ايسٚ

٫ٚ ْعطف يف َا إشا نٓتِ تطٜسٕٚ إٔ تػبكٛا ا٭َٛض يتسؾعٛا ايػعٛز١ٜ 

ٌٍ قٞ عًٝٗا يتشكٝل ؾ٤ٞ َا نس ايعطام مما ٜ٪زٟ إىل ضز٠ ؾعٌ عطا يعُ

 . ٘مما ٜطٜسْٚ
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تكطف بؿهٌ قشٝح بس٫ڄ َٔ إٔ تَٔ ايعطام ٚ اڄايهٜٛت ناْت دع٤

 . تكطؾت بؿهٌ خاط٤٢، ٚايػعٛز١ٜ شلا غٝاز٠ نا١ًَ

ٔ تتهُأْتِ تعطؾٕٛ بأْٓا أٍٚ َٔ عطض اتؿاق١ٝ أَٔ َع ايػعٛز١ٜ 

عسّ ايتسخٌ بايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ ٚعسّ اغتدساّ ايك٠ٛ. ٚقس ٚقعٓا ع٢ً 

ت ٜبسٚ أْٗا اغتًُتٛقعٗا َعٓا، ٚ شيو، ٚعطنٓاٖا ع٢ً ايهٜٛت ٚمل

 .ْكٝش١ غطب١ٝ ٚقس تهٕٛ بطٜڀا١ْٝ

نُا تعًِ ناْت بعض ا٭ٚغاط ايػطب١ٝ َتهاٜك١ دساڄ ٚ تػتٗع٤٣ 

، ٚتكٍٛ ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ ٚعسّ اٱعتسا٤ؿئَ ؾهط٠ اتؿاقٝات عسّ ايتسخٌ با

نُا يٛ إٔ ْؿؼ اؿاي١ عطنت بني بطٜڀاْٝا ٚؾطْػا ٚ اؿُس اهلل إٔ 

 .  تٛقع َعٓا ٖصٙ اٱتؿاق١ٝهٜٛت ملاي

ُٛع١ ايجٛض١ٜ يف قطضْا زعِ اجملعٓسَا ت يف غا١ٜ ايػطٚض ٚأْا نٓ

. ٭ْ٘ يٛ نإ يسٜٓا َعِٗ َجٌ ٖصٙ ايهٜٛت ٭ْ٘ مل تهٔ ٖٓاى اٱتؿاق١ٝ

 . ملا قُٓا بٓؿؼ ايعٌُ اٱتؿاق١ٝ

مببازض٠ َِٓٗ سكًٓا ١ٜ إخٛآْا ٚغاعسْٚا يف اؿطب، ٚإشٕ ايػعٛز

ايٓؿط، ٚغاعسْٚا مبػاعسات ْكس١ٜ نُٓح ٚيٝؼ نكطٚض ع٢ً أْبٛب 

نُا ٖٛ عًٝ٘ ؾِٗ ٗا مل ْڀًبٗا ٚإمنا مببازض٠ َِٓٗ. إش َؿت ا٭َٛض بعه

زؾعتُِٖٛ عًٝٓا عٓس شيو بٝٓٓا ٚإخٛآْا، إ٫ إشا أْتِ خطبتِ ا٭َٛض 

 ؾػٝهٕٛ يهٌ ٚاسس سك٘ بايسؾاع عٔ َكاؿ٘ ايؿطع١ٝ. 

. ٚإشا يػعٛز١ٜ ؾإٕ قًكهِ غرل ٚاقع٢ًٞ اإشٕ إشا نٓتِ ؾع٬ڄ قًكني ع

 نٓتِ تتعاٖطٕٚ بايكًل يهٞ تسؾعٛا بايػعٛز١ٜ يًكًل ؾٗصا ؾ٤ٞ اخط.

١ٜ إْٓا َػتعسٕٚ ٭٭ؾكا٥ٓا ايػعٛزٜني ْؿؼ ايه٬ّ ٚمٔ غٓكٍٛ 

. بٌ ع٢ً ايعهؼ ْؿعط نُاْات َڀًٛب١ ٱظاي١ قًكِٗ ٚدعًِٗ َڀ٦ُٓني
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. عطض أَٓٗا يًدڀط َٔ أدٓيبشا َا تإٔ َٔ ٚادبٓا ايسؾاع عٔ ايػعٛز١ٜ إ

ٚميهٔ أَا عٔ ايع٬قات َع ايعطب ؾُٝهٔ إٔ ْتكاحل بني ي١ًٝ ٚنشاٖا 

ٕ مل ًُْؼ َِٓٗ أٟ قًل. إٔ تتسٖٛض بني ي١ًٝ ٚنشاٖا. ٚمٔ ست٢ اٯ

مطم يس٣ ايػعٛزٜني ٚمٔ أقشاب عٗس ٚ ايهُا١ْ َٛدٛز٠ أق٬ڄٚ

 ع٢ً شيو. 

ْ٘ سكًت أغأقٛشلا، ٖٞ تتكسّ ع٢ً ايٓتٝذ١ اييت ايٓكڀ١ ايجايج١ 

ساڄ يبعض املػ٪ٚيني ايعطب بإٔ إؾاعات إٔ قساّ سػني أعڀ٢ ٚع

 ٜػتدسّ ايك٠ٛ بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ٚؼت نٌ ايعطٚف نس ايهٜٛت.٫

ڀٛا يٮَطٜهإ ٚعًُٓا بكٛض٠ أٚ بأخط٣ بإٔ بعض املػ٪ٚيني ايعطب أع

ْڀباع ا ٖٛ إٔ ٫ ٜأخص ا٭َرلنإ أٟ ايصٟ ُٜٗينَجٌ ٖصا اٱغتٓتاز. ٚ

 ْٓا ٫ ْٗتِ مبكساقٝتٓا.أب

ايصٟ سكٌ إٔ بعض ا٭ؾكا٤  أعط َجٌ ٖصا ايتعٗس ٭ٟ عطبٞ ٚأْا مل

ٚدٛز سؿٛز يًعطام بإػاٙ  املػ٪ٚيني ايعطب ناْٛا ٜتشسثٕٛ َعٞ عٔ

خا٥ؿٕٛ، قًت شلِ ٜكٛيٕٛ يٞ بإٔ ايهٜٛتٝني قًكٕٛ ٚ، ٚناْٛا ايهٜٛت

طٟ قبٌ إٔ ٜٓعكس اٱدتُاع بأْين أتعٗس شلِ بإٔ ٫ ْكّٛ بأٟ عٌُ عػه

سكٌ. ٚمل وكٌ أٟ عٌُ عػهطٟ نًٞ  اايصٟ إتؿكٓا عًٝ٘ يف دس٠ ٖٚص

١ َٔ ٜنٓا ْٓتعط ْتٝذ١ دس أٚ دع٥ٞ قبٌ شيو اٱدتُاع، بٌ ٚ٭ْٓا

يٝكٍٛ يٓا دتُاع دس٠ ؾإْٓا مل ْتدص ايكطاض إ٫ بعس ضدٛع ْا٥ب ايط٥ٝؼ ا

 .نُا ٖٛ املٛقـ ايهٜٛيت

إٔ ٖصا ايػطع١ اييت سكٌ بٗا ايعٌُ، ٚسخ عٔ ثِ ٖٓايو َٔ ٜتش

دتُاع اْعِ َجٌ ٖصا اٱستُاٍ غبل  .ٜعين إٔ ايٓٛاٜا غبكت ادتُاع دس٠

. ٚيهٔ مل ٜهٔ ٖصا ٖٛ اٱستُاٍ ملذلاؾل َع ايعٌُ ايٛطين ايهٜٛيتادس٠ ٚ
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ضقِ ٚاسس ايصٟ نٓا ْتكطف مبٛدب٘ ٚإمنا اٱستُاٍ ا٭غاؽ ٖٛ إٔ 

َٔ  ْٓا عطب ؾأَط طبٝعٞ عٓسَا ٜ٪شٜٓاْػذلدع سكٛقٓا باملؿاٚنات. ثِ إ

ايهٜٛيت أٚ غرلٙ  ؾٓشٔ ْكسض إٔ ْ٪َٔ ق١ً َع املعاضن١ َجًُا ٜهٕٛ ٜ٪شٜٓا

 شاِٖ.آكٌ باملعاضن١ يف ايعطام إشا َا تقازضأ ع٢ً إٔ ٜ

عٓسَا تعطنت َكاؿٓا اؿ١ٜٛٝ إىل خڀط أنٝس َع غبل اٱقطاض ، 

َٓا ايكٛات ٚعذعت نٌ ايٛغا٥ٌ ا٭خط٣ عٔ تكسِٜ اؿٌ إغتدس

ايعػهط١ٜ ٚايػ٪اٍ ٖٓا اىل ايط٥ٝؼ ا٭َرلنٞ ٚاملػ٪ٚيني ا٭َرلنإ. أٜٔ 

 ٖٛ اـڀط ع٢ً املكاحل ا٭َرلن١ٝ إٕ نإ يف ايهٜٛت أٚ خاضدٗا؟.

هِ ضغِ إٔ أْتِ تعطؾٕٛ إٔ ْؿط ايعطام ٜباع يهِ َٓص د٦ٓا إىل اؿ

ايع٬قات ٌَ بعس إعاز٠ اظزاز سذِ ايتعاْصاى. ٚآايع٬قات ناْت َكڀٛع١ 

. إْهِ مت قطاضنِ مبكاطع١ ايٓؿط ايعطاقٞإىل إٔ اؽصٚ 1984يف 

صا سكٌ يٝؼ ٖايه١ُٝ اييت ْػٛقٗا يًداضز. ٚ حَػتٛضزٕٚ عسٚز ثً

 بتؿكٌٝ ا٭غٛام ٚإمنا مت بكطاض غٝاغٞ. مببازض٠ َٔ ايؿٓٝني ٚ

اضتهِ ٚاغتُطاض ، ايصٟ ٖٛ َعًٔ إٔ َكاؿهِ ٖٞ ػمٔ ْعطف

يعٌُ اـڀط ايصٟ هعًهِ تٓاقؿٕٛ اؾإشٕ أٜٔ ٖٛ . سكٛيهِ ع٢ً ايٓؿط

 .ايعػهطٟ ايصٟ غٛف تٗعَٕٛ ب٘، ٚأقٍٛ يهِ نٝـ غتٗعَٕٛ

قازضٕٚ ع٢ً إٜصا٥ٓا نُا قًت طف أْهِ أْتِ زٚي١ عع٢ُ، ْٚع

. ٚغٛف ئ تػتڀٝعٛا . ٚيهٓهِ غتدػطٕٚ املٓڀك١ بعسٖايًػؿرل٠

 إضناعٓا يٛ اغتدسَتِ نٌ أغًشتهِ.

اؿًكات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاٱقتكاز١ٜ سَطٚا تػتڀٝعٕٛ إٔ ت

 .َطمت أنجط نًُا أقبح عب٦اڄ عًٝهِ. ٚيهٔ نًُا زٚايٓؿڀ١ٝ
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. ست٢ نطبٓا يف ظا٤ َكاؿهِ يف املٓڀك١إثِ إْٓا بعس شيو ئ ْػهت 

ايهٜٛت مت عٓسَا أقبح ٚانشاڄ يسٜٓا: إَا امل٪اَط٠ ْٚتا٥ذٗا اـڀرل٠ أٚ 

 ايعطام ايععٜع املػامل املكتسض. 

. عٓسَا ْط٣ بإٔ ؾطم اؿٝا٠ عْٛا َط٠ أخط٣ يف َٛقـ مماث٫ٌته

تهٝل أَآَا ؾػٛف منٓعٗا ع٢ً غرلْا. أْا أعطف أْهِ زٚي١ عع٢ُ 

ڀٝع ايكها٤ ع٢ً ٚقازضٕٚ ع٢ً اٱٜصا٤ ٚ ايتسَرل ٚيهٔ ٫ أسس ٜػت

 .اٱْػإ إ٫ اهلل

ثِ ملاشا تطٜسٕٚ َعازاتٓا؟ يكس اضتهبتِ أخڀا٤ ؾٓٝع١ عٓسَا أنعؿتِ 

سقا٤نِ إىل سس نبرل ست٢ أقبشٛا غرل قازضٜٔ ع٢ً ايتأثرل يف ْعط أق

 ؾعٛبِٗ.

 

 : ا٭قٜٛا٤ ٫ ايهعؿا٤ 

اٱدتٗاز يٝعٝسٚا إٔ تعڀٛا أقسقا٤نِ ؾطق١ يًعٌُ ٚ ٚأزعٛنِ إىل

 ايٓعط يتهٜٛٔ ؾدكٝاتِٗ يٝكبشٛا ٥٫كني َٔ ٚد١ٗ ْعط ؾعٛبِٗ. 

ٓاقط ايك١َٝٛ ٚيف َا ْط٣ ؾإْهِ قازضٕٚ ع٢ً تسبرل َكاؿهِ َع ايع

 .ضٕٚ ع٢ً نُإ َكاؿهِ َع ايهعؿا٤مما أْتِ قاز ايٛاقع١ٝ أنجط

طام عسٚاْٝاڄ ملاشا نٓتِ ، إشا نإ ايعتتشسثٕٛ عٔ عسٚا١ْٝ ايعطاقٞ

َع٘ عٓسَا نإ يف اؿطب َع إٜطإ. ٌٖ ؼبٕٛ ايعسٚاْٝني؟  ٕتتشاٚضٚ

 أْٓا ملْٝػإ املانٞ ؾأْتِ تعطؾٕٛ  2أَا إشا نٓتِ تتشسثٕٛ عٔ تكطٜح 

 ايتكطٜح قبٌ ٚ أثٓا٤ ٚ بعس اؿطب.ٖصا  ْكسض
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 ٚ ا٭َرلن١ٝ ملاشا قطست بصيو؟ إٕ بعض ا٭ٚغاط ايػطب١ٝ

، ؾهإ ٫ بس َٔ شيو قبٌ إٔ تب ا٭ٚناع يعسٚإ إغطا٥ًٝٞ نسْاناْت تط

 تطتهب محاق١ نسْا. 

َٔ ايػهٛت َٚٔ ثِ تطتهب إغطا٥ٌٝ  ْٚعتكس إٔ ٖصا أْؿع يًػ٬ّ

 عًٝٗا.  محاقتٗا ثِ ْطز

َٔ إٜطإ ع٢ً بػساز تتصنطٕٚ أثٓا٤ اؿطب تًكٝٓا قكؿاڄ َػتُطاڄ 

إمنا ٖسزْا إٜطإ اَتًهٓا ايكٛاضٜذ مل ْػتدسَٗا ٚ . ثِ ملاؿٛايٞ ايػ١ٓ

 بإغتدساَٗا. 

اهلل إٔ يٛ إٔ إٜطإ إغتُعت يًٓكٝش١ ملا اغتدسَٓاٖا. ٚاؿُس 

 ٕ إغتُعت إيٝٓا.إغطا٥ٌٝ ست٢ اٯ

 ؟ٌٖ ٖصا أؾٝس يًػ٬ ّ 

 بػساز تتشٌُ قٛاضٜذ نجرل٠ ٚيهٔ َسٕ إغطا٥ٌٝ ٫ تتشٌُ شيو.

 .إشٕ مٔ َػطٚضٕٚ يعسّ سكٍٛ شيو

مل أّ ايڀطف ايصٟ ٌٖ إٕ ايصٟ ٖٛ َػطٚض يعسّ سكٍٛ ؾ٤ٞ ٖٛ املػا

 . نإ ٜطٜس ايهطب

 

 ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ ٖٛ املعًٔ َٔ : إشا نإ ايصٟ ٜطٜساـ٬ق١ ٙ

املٓڀك١ نُا ؼسثٓا عٓٗا، ؾإْٓا ْط٣ ن١ٝ يف غٝاغت٘ عٔ املكاحل ا٭َرل

ايتٛتط ٚايتكطف ايعػهطٟ ٖٛ نس ٖصٙ املكاحل. أَا إشا بإٔ ايتكعٝس ٚ

ا مما ٖٞ غرل َا شنطْا ْعطؾٗناْت ٖٓاى َكاحل أخط٣ ٭َرلنا ٫

 خط.آؾٗصا ؾإٔ 
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ٚيهٓٓا ْهطٙ غتكطاض ْٚطٜس ايػ٬ّ س ا٫ٚيف نٌ ا٭سٛاٍ مٔ ْطٜ

يـ عاّ ٚئ ْعٛز إيٝ٘. ٭ٛع ٭ٕ ؾعبٓا داع ْهطٙ اؾاـهٛع ٚئ ْكبً٘، ٚ

مبذٗٛزات إْػا١ْٝ َؿطٚع١ يًُػتكبٌ مبا يف شيو بٓا٤ ٚ ْتڀًع بؿطف ٚ

 يًُػتكبٌ مبا يف شيو بٓا٤ ع٬قاتع٬قات َتڀٛض٠ إْػا١ْٝ َؿطٚع١ 

 .تشس٠ ا٭َرلن١ٝ إٕ أضازت ٖٞ شيوَع اي٫ٜٛات امل دٝس٠ٚ َتڀٛض٠

 س إٔ تكٌ إىل ايط٥ٝؼ بٛف. ٖصٙ ٖٞ ضغاييت اؾسٜس٠ اييت أضٜ

 

. ؼ ٚ غأْكًٗا بايتأنٝس إىل سهَٛيتٚيػٔ : ؾهطاڄ غٝسٟ ايط٥ٝ -

بايبسا١ٜ غٛف أْكٌ ٖصٙ ايهًُات ٖاتؿٝاڄ ساٍ ٚقٛيٞ يًػؿاض٠ ٚبعس شيو ٚ

 غأضغًٗا َهتٛب١.

 ـ خڀرل يٝؼ ؾكط يًع٬قات ايعطاق١ٝ نُا بٝٓتِ عل إٕ ٖصا ظَٔ

 ايعامل. يف املٓڀك١ ٚبايٓػب١ يٲغتكطاض  ا٭َرلن١ٝ ٚيهٔ

 .قساّ : ملاشا خڀرل٠ ع٢ً ايعامل؟ -

: نُا أعتكس إٔ يف ا٭غٛام ايعامل١ٝ انڀطاباڄ ٚعسّ ٚيػٔ -

 إغتكطاض . 

ز٫ٚضاڄ يًدلٌَٝ  25ٔ قبًٓا . ٚمقساّ: أْتِ عًُتِ ع٢ً شيو -

 . ز٫ٚضاڄ أٚ أقٌ أٚ أنجط 21دلٌَٝ ٕ ي٫ٛ َٛقؿهِ ٫غتُط ايٚاٯ

 بطٌَٝ َط٠ ٚاسس٠ وكٌ ١ ـُػ١ ٬َٜنييهٔ عٓسَا ؼكٌ املكاطع

خطٕٚ آ. ٚضمبا .ز٫ٚضاڄ يًدلٌَٝ 21كطاض ا٭ٚبو ٍ. مٔ ًْتعّ باٱنڀطاب

. دع٤ ض غٝػتؿٝسٕٚ ٚيٝؼ ايؿعب ا٭َرلنٞ. ٚسذتٓا ق١َٜٛٔ ايتذا

َكاؿ٘ ؾذع َٔ ٫ڄ َٔ إٔ وذلّ ايعطام ا٭ندل ٚقػرل َٔ ايعطام بس
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. ؾساؾعٓا عٔ م يٝػشل إقتكازٙع٢ً إقتكاز ايعطاَطٟ آايبعض يسٚض ت

 خط َجٌ أَرلنا.آأْؿػٓا زٕٚ تعطض يٮنطاض بأٟ ططف 

ٕ ايصٟ أضزت أ: أؾعط ٚنأْين ملػت عكباڄ بصيو، ٚايٛاقع ٚيػٔ -

، إْ٘ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭ٜاّ ايعكٝب١ ٚاـڀرل٠ ٜبسٚ يٞ َٔ ايهطٚضٟ إ أقٛي٘

ٖصا تذٓب اؿٛازخ ٚإغا٠٤ اؿػابات. ٚدساڄ إٔ ْبكٞ اؿسٜح بٝٓٓا ي

 . ا املٛقـ املتٛتط ٚايعاطؿٞ أغٛأصا٭غًٛب ٖٛ ٚسسٙ ايصٟ هعٌ ٖ

ٙ ايطغاي١. أٚ إٔ أبسٟ ٬َسعتني صشلصا أضسب بٗصٙ ايؿطق١ يٓكٌ ٖ

 َٚٔ ثِ أعٛز يًتأنس َٔ ايٓكاط اييت أثطمتٖٛا.

 ٚغٛف أْكٌ دٛاب ض٥ٝػٞ إيٝهِ أٚ إىل ايػٝس ايٛظٜط. 

 َٔ ايعطام.يف اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ ضغايتهِ . شنطمت دع٤ 

 ايهٜٛت:  ايتعإٚ َع 

عٓسمما ْكٍٛ شيو ؾًٓ٪نس بأْ٘ : ٖصا تاضىٝاڄ قشٝح، ٚقساّ -

ٚيهٔ عكستٗا دعًتٗا َط عًٝ٘. آايهٜٛت إٔ تتعإٚ َع٘ ٚيٝؼ إٔ تتع٢ً 

 َط عًٝ٘. آتت

ٖصٙ خكٛق١ٝ يًع٬ق١ بني ايعطام ٚايهٜٛت نإ هب إٔ ْتكطف 

 ايػعٛز١ٜ ٚاييتَجٌ َكط ٚدس َع نٌ ايسٍٚ ا٭خط٣ مبٛدبٗا ٖٚٞ ٫ تٛ

 . يسٜٗا أؾهٌ ايع٬قات َع ايعطام

 .يٞ إٔ أؾِٗ طبٝع١ ايع٬ق١ بايهبط: املِٗ دساڄ بايٓػب١ ٚيػٔ -

ايبًسٜٔ ٫ٚ قساّ: ايع٬ق١ ؼسزٖا طبٝع١ ايع٬ق١ بني ؾعيب  -

ب إٔ تب٢ٓ ْط٣ أْ٘ ها٭َرلنإ أٚ ايػٛؾٝات أٚ غرلِٖ. ٚ ٚأأسسزٖا أْا 

 .ٚاٱسذلاّ املتبازٍ ع٢ً ا٭خ٠ٛ املؿذلن١
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 ؟ تكست٘ ايع٬قات َع ايهٜٛتؾٌٖٚ ٖصا َا ا :ٚيػٔ -

ضنض ٚضا٤ دابط يهٞ ، أقساّ: ْعِ ٚخاق١ يف ا٭ؾٗط ا٭خرل٠ -

خطٜٔ. ٚيسٜٓا ٚثا٥ل ع٢ً شيو ا ع٢ً اٯٖٛ ٜكٍٛ ٫ أتطنْٗ٪ؾط اؿسٚز ٚ

 َطٟ.آٖصا ثِ ظٗط أْ٘ نإ ٜكّٛ بسٚض تٚنٓا ْػتػطب ملاشا وسخ 

٭خ١ٜٛ َع ا تهِااڄ. ايٓكڀ١ ايجا١ْٝ ؼسثتِ عٔ ع٬قٚيػٔ : ؾهط -

 عسّ اٱعتسا٤ َعٗا.  ؼسثتِ عٔ إتؿاق١ٝايػعٛز١ٜ ٚ

ٕ. هَٛيت إظا٤ ايٓٛاٜا ايعطاق١ٝ اٯٚأْا أٚز إٔ أطًعهِ ع٢ً قًل س -

 . أدبتِ ع٢ً شيو ايكًل بؿهٌ عاّ ٚيهٔ ازلح يٞ أؾعط أْهِ قسٚ

 : َا ايصٟ ٜڀ٦ُٓهِ ٱظاي١ ايكًل.قساّ -

أْهِ ، ٚيهين أعطف ٔ: أْا ٫ أعًِ، ٚيهٔ غٛف أغأٍ ض٥ٝػٞٚيػ -

ظٌ ظطٚف ٖصا ايّٝٛ  قطٜح إٔ تعڀْٛٞ تأنٝساتهِ بأْ٘ يفضدٌ ٚانح ٚ

 ٜؿٗس ع٬ُڄ عػهطٜاڄ أَرلنٝاڄ ٫ٚ ع٬ُڄ غعٛزٜاڄ، ، ايصٟ ملايصٟ مٔ ؾٝ٘

ؼت ٖصٙ ايعطٚف ايتُؼ َٓهِ ايتأنٝس بأْ٘ يٝؼ بٓٝتهِ أٟ عٌُ ٚ

 ١ٜ.عػهطٟ نس ايػعٛز

إٔ تأخص ايتأنٝس إىل ايػعٛز١ٜ ٚإىل نٌ إْػإ  : تػتڀٝعقساّ -

 .يف ايؿطم ا٭ٚغط

 .ْٗامج٘ ايصٟ ٫ ٜٗامجٓا ٫

 ْ٪شٜ٘. ٜٔ٪شٜٓا ي ٔايصٟ ي

ٖصا َٓٗر مٔ ْتشُؼ أنجط َٓ٘ يًكساق١ . ٚ ايصٟ ٜطٜس قساقتٓا 

ب إْػا١ْٝ مٔ متاد٘ يٝؼ يؿذل٠ ظ١َٝٓ نُا ٜتكٛض ايبعض إمنا ٭غبا

 . اٚيؿعبٓ
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أَا بايٓػب١ يًػعٛز١ٜ ؾًِ ىڀط ببايٞ َجٌ ٖصا ايػ٪اٍ ؾايع٬ق١ 

 .إ٫ إشا نإ يسٜهِ ؾ٤ٞ ٫ ْعطؾ٘ بٝٓٓا َت١ٓٝ

املًو ؾٗس عٓسَا ٜعٚضٙ دابط ٚٚيٞ ايعٗس ايهٜٛيت ايػابل ؾُٔ 

. ْٓععر ؾكط إشا َا أعڀٛا عٞ إٔ ٜػتكبًِٗ ٫ٚ ْٓععر َٔ شيوايڀبٝ

 ز١ٜ.ايؿطق١ يعٌُ نس ايعطام َٔ ايػعٛ

 ٚ جملُٛع١ اييت اباملٓاغب١ غًِ ع٢ً ايط٥ٝؼ بٛف ٚإٔ ٜعتدل دابط

. يٝؼ عا١ً٥ أقبشت تاضىاڄ أقبشٛا دع٤اڄ َٔ ايتاضٜذ.َع٘ بأِْٗ اْتٗٛا ٚ

. ْطٜس إٔ ْؿِٗ متاَاڄ أٜٔ ٖٞ رل َؿطٚع إٔ ٜكًل أسس ع٢ً َكاؿ٘أَطاڄ غ

 .٦ٓٗا ع٢ً َكاؿٗااملكاحل املؿطٚع١ ٭َرلنا ٚنٝـ ْڀُ

أْا ؼ تهتٝهاڄ يٝؼ ٭ْهِ تكاطعْٛا. ٬ّٚ يٝهيو ٖصا ايٍٛ أْا أق

أْا ٫ أغع٢ ٖٓا إىل ضؾع املكاطع١ إٔ ٫ أضاى إ٫ بعس إٔ تكاطعْٛا. ٚ سطقت

 ٫ٚ ايكٍٛ بإٔ ايعٌُ ايصٟ سكٌ هب إٔ ٜطسب ب٘ َٔ قبٌ أَرلنا.

 

 :أؾهاض -3

 .  : أْا غأْكٌ ٖصا إىل سهَٛيتٚيػٔ -

 .هؼ قًل سهَٛيتخ أؾهاض يف شٖين تعد٦ت ٖٓا بج٬

 .ا٭ٚىل: طبٝع١ ايػعٚ. ٚتعًُٕٛ دٝساڄ َٛقـ سهَٛيت َٓ٘

 . ايجا١ْٝ: ايٓٛاٜا ػاٙ ايػعٛز١ٜ )املػتكب١ًٝ( ٚقس أدبتِ ع٢ً شيو

خاق١ تٛؾرل ايؿطق١ ًل بػ١َ٬ املٛاطٓني ا٭َرلنإ ٚايجايج١ : تتع

اغٕٛ يًُٛاطٓني ا٭َرلنإ يًُػازض٠. ٚنُا تعًُٕٛ إٕ ا٭َرلنإ سػ

َرلنإ يف ايهٜٛت ٖٚصا ٜؿٌُ ا٭ .ساڄ َٔ َػأي١ إٔ ميٓعٛا َٔ املػازض٠د

 .ٚبطغِ اٱْػشاب



 

133 
  

 

مل وكٌ اْػشاب ثِ تكٛيٕٛ ؾ٦ٝاڄ : نٝـ تكٛيٕٛ إْ٘ قساّ -

 . خط بعس شيوآ

 : أْا ؾاٖست ث٬خ قٛاؾٌ َٔ ايبكط٠ ٚقس أبًػت ٚاؾٓڀٔٚيػٔ -

 بصيو.

ٚبايٓػب١  كٛاتٓا يًسخٍٛ إىل ايهٜٛت: أخصت ث٬ث١ أٜاّ يقساّ -

ْػشاب ايكٛات ٜعتُس ع٢ً ايٲْػشاب ٫ميهٔ إٔ ٜتِ بّٝٛ ٚاسس. ٚإٕ 

 . غا٥ػ١ ٭سس ٚيٛ قاتًٓا ايهٕٛ نً٘اؾٛ ايسٚيٞ ٚئ ْذلى ايهٜٛت يك١ُ 

 اٚنًُ .س ع٢ً ايهٜٛت غٓهاعـ ايكٛات ٖٓاىٜٚيٛ اظزاز ايتٗس -

. ٚعٓسَا ٜٓتٗٞ ايتٗسٜس عذِ َعني نًُا تػرل اؿذِ نإ ايتٗسٜس

 ػشب ايكٛات ٫ٚ ْطٜس ؼٌٜٛ ايهٜٛت إىل يبٓإ. تٓ

 ١ًش١ إٔ ٜٓػشب اؾٝـ ايعطاقٞ بػطعٚأعتكس إٔ يٝؼ َٔ املك

 ْٚذلى ايهٜٛت يٮططاف املتكاضع١.

 

اؿه١َٛ امل٪قت١ اغتًُت ْكا٥ح بتؿهٌٝ ًَٝٝؿٝات كتًؿ١ ٚمٔ 

ا٭َرلنإ َٚا ٜتعًل ب .ا٤ باؾٝـ ايؿعيبْكشٓاِٖ باٱنتؿ

ٕ ممٓٛع ايػؿط يًذُٝع، عطاقٝني ٚأداْب ايهٜٛت ٚايعطام اٯاملٛدٛزٜٔ يف 

طف مبٓت٢ٗ َكازضنِ تعًِ بإٔ دٝؿٓا ٖٓاى تكيف ايعطام ٚايهٜٛت. ٚ

، َع شيو سػب بٝإ اؿه١َٛ ايهٜٛت١ٝ اييت اٱْهباط ػاٙ ا٭داْب

 . يعطام ٖٚٓا ا٭َٔ ٚانح َٚ٪َٔإىل ا طزلشت شلِ بايػؿ

يًُٛاطٓني  . َت٢ غتػُش٠ٕٛٚيػٔ: ٌٖ ميهٔ إٔ ْػأيهِ َباؾط -

 .ا٭َرلنإ املكُٝني ٚايعا٥طٜٔ باملػازض٠؟
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 : بٌ َت٢ غٓػُح يٮداْب عَُٛاڄ باملػازض٠؟ قساّ -

: أْا َػطٚض يًتعُِٝ ٚيهٔ ٫ أزلح يٓؿػٞ باؿسٜح ْٝاب١ ٚيػٔ -

 عٔ ا٫خطٜٔ.

. ت إٔ أٚنح بإٔ املٛنٛع ٫ٜؿٌُ ا٭َرلنإ ؾكطأضز :قساّ -

 غٛف ٜهٕٛ يسٜهِ عًِ.ٖصا ٚبٛقت غرل طٌٜٛ، ٚ أْٓا غٓٓاقـ َٚٔ امل٪نس

زضاغتهِ شلصا ا٭َط يٞ إٔ أسجهِ ع٢ً إٔ تأتٞ  ٛاٚيػٔ: ازلش -

 . ٗا َػأي١ عاطؿ١ٝ سػاغ١ ؿهَٛيت ٚؾعيبد٬ڄ ٭ْآعاد٬ڄ ٚيٝؼ 

 ١ َؿ١َٛٗ.ٝكهاٜا اٱْػاْ: ْؿِٗ شيو ْٚكسضٙ ٚايقساّ -

 : ٚيػٔ: أخرلاڄ أٚز إٔ أقٍٛ ؾ٦ٝني -

، ٚقس مت تأنٝس ٖصا ا٭َط ف ايكٛات ايعطاق١ٝمت إىل سػٔ تكطأؾط

عًٞ َٔ قبٌ ايٛظٜط ٚٚنٌٝ ايٛظاض٠. ٜٚتٛؾط يسٟ نٌ َاهعًين أ٩َٔ بإٔ 

ٖصا ٖٛ طبٝع١ ا٭َط شلصا ازلشٛا يٞ إٔ أدًب اْتباٙ سهَٛتهِ ع٢ً 

. ي١ًٝ أَؼ بٝت َػتؿاض ايػؿاض٠ ا٭َرلن١ٝ يف قه١ٝ ١َُٗ اعتباض أْٗا

َػاٜط يًػٝاغ١ بعض اؾٓٛز ايعطاقٝني ٚشيو  اغڀ١ايهٜٛت مت اخذلاق٘ بٛ

. َانٓت نْٛ٘ خطقاڄ يًشكا١ْ ايسبًَٛاغ١ٝ اييت أؾطمت إيٝٗا، إناؾ١ إىل

 ططست ٖصا املٛنٛع ي٫ٛ أْهِ ططستُٛٙ.

: ّٜٛ أَؼ قابًت أسس نباطٓا، ٚؼسخ يٞ عٔ عٓاقط قساّ -

٢ ( ٚعًا٭َٔ يف بعض املداظٕ )أغ١ٜٛٝ ٚغعٛز١ٜ ٚغرلِٖ تكّٛ بأعُاٍ نس

أ١ٜ ساٍ ؾإشا نإ اؾٝـ ايعطاقٞ قس قاّ بصيو ؾػٛف ْكٍٛ شيو يهِ 

 ٚغٓكٍٛ يهِ إْ٘ نإ َٔ خڀأْا ٚأْٓا غٛف ماغب٘ ٭ْ٘ نس غٝاغتٓا. 

سٍٛ ٚيػٔ: ٬َسع١ أخرل٠. خ٬ٍ ٖصٙ ا٭ٜاّ ايعكٝب١ ٚخاق١  -

 . غ١َ٬ َٛاطٓٝٓا ا٭َرلنإ
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 . ٕ إخ٤٬ِٖٗٚتٕٓٛٚ اشلذّٛ عًٝٓا ٚيصيو تطٜس قساّ: ٌٖ -

 . ٚإمنا ٚاديب إعڀا٩ِٖ سل املػازض٠ٚيػٔ: ن٬  -

ا٭ظ١َ  . ٚيهٔ أضٜس ايكٍٛ إْ٘ خ٬ٍأْا غٛف أبك٢ ٚأْا أسب اؿٝا٠

يػاع١ أَاّ ظ٥٬َٞ يف ٚظاض٠ اـاضد١ٝ َٔ اؾتشت أَاَٞ نٌ ا٭بٛاب ٚ

أقسض ضغبتهِ يف إٔ تًتكٛا َعٞ . ٚٚست٢ ايطابع١ قباساڄ ٚأْا أقسض شيو 8:00

 كرل َٛاطٓٝٓا يف ايهٜٛت.ٚ إٔ تهعْٛٞ مب

سض َا ٜتعًل بػًڀتٓا ٚق٬سٝتٓا : إط٦ُٔ عًِٝٗ بكقساّ -

 دٝؿٓا يف ايهٜٛت. ٚ

: ٚيهٔ أٚز إٔ أثين ع٢ً اؿطؾ١ٝ ايعاي١ٝ يعٌُ ٚظاض٠ ٚيػٔ -

اـاضد١ٝ. اؿٛاض ٖٛ ؾطٜإ اؿٝا٠ بايٓػب١ يًسبًَٛاغٝني ٚنصيو 

 ايػٝاغٝني. 

هٓو مل تجٔ عًٞ قساّ أَط طبٝعٞ أْو تجين ع٢ً ظ٥٬َو ٚي -

 بڀًيب يو ؾدكٝاڄ يٓكٌ ايطغاي١ إىل بٛف.

خط َط٠ قابًت ض٥ٝػاڄ يف أؾطٜكٝا طًبت َٓ٘ ايطدٛع إىل آٚيػٔ:  -

 ناتب احملهط ٚٚدس شيو يف احملهط. ٚإشا ضدعتِ يًُشهط تطٕٚ أْين

 (ؾهطتهِ دساڄ. )إْت٢ٗ

 

 ِؾُهِ ْسٜٓه َٔ : 

إ تتدڀط َٚٓص َٚٔ ايؿٛاٖس ايساَػ١ ع٢ً إٔ اٱزاض٠ ا٭َرلن١ٝ ن

عٝس٠ يػعٚ َٓڀك١ اـًٝر عَُٛاڄ ٚاملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ؾذل٠ ب

٭َرلنٞ يف ايجُاْٝٓات( ، َا ْؿط يف نتاب ) إػاٖات ايتسخٌ اخكٛقاڄ

 :ٌ نًرل( ٚسػبٓا إٔ ْكتڀـ َٓ٘ َا ًَٜٞاٜهمل٪يؿ٘ )
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ٚؾػٛض "ضٚبطت ٚظتهط" َٔ قاٍ ايدلَا ًٜٞ: ) 58دا٤ يف ايكؿش١  -1

نَٛٓذلٟ نإْٛ ايجاْٞ ٖٛبهٓع" يف َكاي١ يف ف١ً "داَع١ "دٕٛ 

ايعػهطٟ قس ٜهٛ نطٚضٜاڄ يهٞ ميٓع أَرلنا َٔ إٔ  " : إٕ ايع1975ٌُ

تٓعف ست٢ املٛت َٔ خ٬ٍ ايٓعف املايٞ ايهدِ ايٓاتر عٔ أغعاض ايٓؿط 

ات املتشس٠ اؿاي١ٝ. ٚاقذلح )تهط( ملٓع املعٜس َٔ ايٓعف إٔ ؼتٌ اي٫ٜٛ

ايهٜٛت ْع٫ٚڄ إىل طٍٛ اٱقًِٝ ايػاسًٞ يًعطب١ٝ َٔ ) املٓڀك١ املُتس٠

يؿطٜط يٝؼ يف َطانع : إٕ ٖصا اٚتابع ٜكٍٛ ايػعٛز١ٜ ست٢ قڀط.

هصا ؾإٕ است٬ٍ ايكٛات ا٭َرلن١ٝ ٖغها١ْٝ نبرل٠، ٚيٝػت ؾٝ٘ أؾذاض. ٚ

 . ٛا٥ل اييت ناْت َٛدٛز٠ يف ؾٝتٓاّي٘ ئ ٜتُجٌ أٜاڄ َٔ ايع

، % َٔ نٌ استٝاطٞ أٚبٝو 50سٛايٞ  ا ناْت ٖصٙ املٓڀك١ ؼٌُٚمل

 ؾإٕ غٝڀط٠ أَرلنا عًٝٗا غتشڀِ ب١ٝٓ ا٭غعاض اؿاي١ٝ بتشڀِٝ قًب

 ..(. قتكازٜاڄاٖصا ايتذُع اٱقتكازٟ غٝاغٝاڄ ٚ

 

َٔ أٟ تٛد٘ ـ  َا ًٜٞ: )إٕ نٌ بًس عطبٞ 61ٚدا٤ يف قؿش١  -2

غٝهڀط إىل َٛاد١ٗ إدطا٤ اي٫ٜٛات املتشس٠ بؿطض ـ أٜسٜٛيٛدٞ نإ 

ايٓؿط َٚٔ خ٬ٍ اؿطب اٱقتكاز١ٜ، عط ع٢ً ايباقٞ َٔ ٚاضزات اؿ

بأعُاٍ عػهط١ٜ يعامل بايبذلٚ ز٫ٚضات ايؿا٥ه١ ٚغٛام ايٓؿط يف اأبإغطام 

سًؿا٥ٗا يف ا٭َانٔ ا٭خط٣. ٚغتتڀًب تًهات أَرلنا ٚقت١ًُ نس مم

َجٌٝ َٓص اؿطب محا١ٜ املكاحل ٖصٙ تعب١٦ قٛات بڀطٜك١ مل ٜؿاٖس شلا 

شب ٚسسات اـط ا٭ٍٚ َٔ أٚضٚبا قس ٜتڀًب ا٭َط غ١ٝ ايجا١ْٝ. ٚايعامل

.. ٚيف َطس١ً يو يتًب١ٝ اؿاد١ ايؿٛض١ٜ يًطداٍنٛضٜا ٚغرل شٚايٝابإ ٚ
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ق٠ٛ أَا١َٝ أٚ أخط٣ َا قس ْهڀط ٫غتعُاٍ ا٭غًش١ اي١ٜٚٛٓ زؾاعاڄ عٔ 

 .ْس٫ع سطٜل ْٟٛٚ عاملٞ(اب ناطط ، َٚٔ ثِأٚسًٝـ قاقط

 

( يف َا ًٜٞ: قاٍ ايػٓاتٛض )ؾطاْـ تؿطف ١94 ٚدا٤ يف قؿش -3

: )قس تكتهٞ املكاحل َاًٜٞ 1979نإْٛ ا٭ٍٚ  2ع عسز ايٜٓٝٛٛضى تامي

، يف سكٍٛ ايٓؿط ٚغطب أٚضٚبا ٚايٝابإ اؿ١ٜٛٝ ي٫ًٜٛات املتشس٠

ايػعٛز١ٜ ع٬ُڄ عػهطٜاڄ إشا تعطنت َكاؿٓا يًتٗسٜس . ؾإٕ تڀًب شيو 

ٜٝس قٟٛ شلصا يف ايهابتٍٛ ٍٖٛ أقٛات ناضب١ ؾػٝهٕٛ ٖٓاى ت

 ايهٛلطؽ(.)

 اـامت١

يف ختاّ ٖصا ايهتاب، ٫ ٜػعٓا إ٫ إٔ ْطؾع محسْا ٚؾهطْا إىل اهلل 

ًَني إٔ ْهٕٛ قس آت٘ ٚععُت َٓت٘، ايصٟ ٚؾل يٛنع٘ ٚإلاظٙ.. دًت ْعُ

ؾا٥س٠ َا ع٢ً قعٝس ايؿك٘ اؿطنٞ،  دًْٛا َٛقؿاڄ، ٚسككٓآٜا ٚادباڄ، ٚأزٸ

١ ميهٔ ٜٔ ؼتادُٗا ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ يف َطسًصٳ، ايًّػٝاغٞأٚ ايٛعٞ اي

خڀٛض٠ ع٢ً ايكعٝس احملًٞ ٚاٱقًُٝٞ ٚقؿٗا بأْٗا ا٭نجط زق١ ٚ

 ، ٚاهلل أعًِ.. ٚايعاملٞ

 أَا بايٓػب١ يتكِٜٛ ا٭سساخ ٚقطا٤تٗا، ؾإْٓا ْأٌَ إٔ ْهٕٛ قس أقبٓا

ٔ يف نٌ ٚم ..ؾُٝا شٖبٓا إيٝ٘ َٔ ض٣٩ ٚتكٛضات، َٚٔ تكسٜطات ٚتٛقعات

ٚإمنا نٓا ْتبع ا٭سساخ ْٚؿههٗا،  ـَعاش اهلل ـ  بشيو مل ْهٔ يٓطدِ بايػٝ

ثِ ْتشكل َٓٗا َٚٔ ٚقٓؿٗا، قاٚيني ضبط بعهٗا ببعض يٓعاٚز 

قطا٤تٗا َٔ دسٜس يف ن٤ٛ َاتعًُٓا َٔ ػاضب، َٚا ٚقع يف ايعامل َٔ 
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ٚايعػهط١ٜ  يسٍٚ ٚتكّٛ ب٘ ا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓمتاضغ٘ ا أسساخ، ٚيف ن٤ٛ َا

َٔ أزٚاض يف ْڀام يعب١ ا٭َِ ٚايؿعٛب، ٚيًتشهِ مبكا٥ط ا٭َِ 

 ايؿعٛب.. ٚ

ِٗٝسٷ ٛٳ ؾٳ ٖٴ ٚٳ ُٵعٳ  ٚٵ أځيڃكځ٢ ايػٻ ًڃبٷ أځ ٘ٴ قځ ٕٳ يځ ٔٵ نځا ُٳ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹوځ يځصٹنڃطٳ٣ يٹ   .{37م:} ِإ

ٚق٢ً اهلل ع٢ً  .ٚاهلل َٔ ٚضا٤ ايككس، ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط

 ٚقشب٘ ٚ غًِ. ي٘آغٝسْا قُس ٚع٢ً 

 ـ،ٖ 1411مجاز٣ ا٭ٚىل  1مت ايؿطاؽ َٓ٘ يف زاض عُاض، قها٤ ططابًؼ 

  . ّ 1990تؿطٜٔ ايجاْٞ  18
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 ؾٗطؽ املٛنٛعات

 

         2                                                                                 اٱٖسا٤

   3                                                                                                   املكس١َ 

 5                                                                      ايؿكٌ ا٭ٍٚ : 

 5                                                                          يف تعطٜـ ايبرلٜػذلٜٚها

 7                                                                    ايؿكٌ ايجاْٞ :

      7                                                                                ملاشا ايبرلٜػذلٜٚها ؟

 11                                                                                    ملاشا غٛضباتؿٛف؟

 14                                                               ملاشا اٱْك٬ب ع٢ً ايؿٝٛع١ٝ ؟ 

 14                                                                 إضٖاقات َا قبٌ غٛضباتؿٛف 

 15                                                                                      بٛف ٚعٗس أْسض

 16                                                                                     عٗس تؿطْٝٓهٛ 

 

 17                                                                  ايؿكٌ ايجايح: 

 18                           َؿه٬ت املعػهط ايؿٝٛعٞ نُا ٜكؿٗا غٛضباتؿٛف 

 20                                                                                    عٛز اىل ايٛضا٤ 
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 22                                                                  ايؿكٌ ايطابع : 

 23                                                                      عٛاٌَ تػاقط ايؿٝٛع١ٝ 

 23                                             ايعاٌَ ا٭ٍٚ : ٚنع١ٝ ايؿهط ايؿٝٛعٞ -

 32                           ايعاٌَ ايجاْٞ : ْٗا١ٜ ايؿٝٛع١ٝ ٚ ايسٚض ا٭َرلنٞ -

 34                                ؿٝٛع١ٝ ٚ ايسٚض ايكْٗٝٛٞ ايعاٌَ ايجايح : ْٗا١ٜ اي

 38                                                                   ايؿٝٛع١ٝ قطٜٔ ايك١ْٝٛٝٗ 

 

 44                                                              ايؿكٌ اـاَؼ : 

 44            َاشا تطٜس ايؿٝٛع١ٝ َٔ َعاْا٠ ايؿعٛب ؼت اؿهِ ايؿٝٛعٞ 

 48                                                                                    املعاْا٠ ا٭١َٝٓ 

 53                                                                              املعاْا٠ اٱقتكاز١ٜ 

 56                                                                              املعا١ْ اٱدتُاع١ٝ 

 58                                                                                   املعاْا٠ ايؿهط١ٜ 

 60                                                            ايؿكٌ ايػازؽ : 

 61          ايؿٝٛع١ٝ ٚ ايؿطاؽ ايطٚسٞ أٚ اـًؿ١ٝ ايطٚس١ٝ يًبرلٜػذلٜٚها 

 61                                                                    ايتكٛض عٓٛإ ايتكطف 

 62                                                            اٱْػإ يف املٓعٛض اٱغ٬َٞ 
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 63                                                         اٱْػإ يف املٓعٛض ايؿٝٛعٞ 

 

 71                                                         ايؿكٌ ايػابع : 

 72                          اٱغ٬ّ ٬َش ايبؿط١ٜ مجعا٤ اٱغ٬ّ ٖٛ ايبسٌٜ 

 74                                                          خكا٥ل املٓٗر اٱغ٬َٞ 

 79                                                    ايؿڀط١ٜ ٫ ايتڀطف أٚ املجاي١ٝ 

 80                                       اٱط٦ُٓإ ايعكٝسٟ ٫ ايكًل ايٛدٛزٟ 

 82                                                   اٱْك٬ب١ٝ اؾصض١ٜ ٫ ايذلقٝع 

 82                 ١ٝ ي١ اـٝابني ايكاب١ًٝ ايتڀبٝك١ٝ  ٚ ايٓعطٜاٱغ٬ّ 

 71                                                       ايؿكٌ ايجأَ : 

 91                             زٚض ايعامل اٱغ٬َٞ سٝاٍ ايؿطاؽ ايعكا٥سٟ 

 94                                                                                    ؾٛاٖس 

 

 97                                                      ايؿكٌ ايتاغع : 

 97                        ٝاٍ املتػرلات ايعامل١ٝ زٚض اؿطن١ اٱغ١َٝ٬ س

  101                                                 َؿطٚع بطْاَر زع٠ٛ ايؿعٛب 

 103                             املٛنٛعات ا٭غاغ١ٝ اييت ؼتاز إىل ططح 

 104                                                نتب َكذلس١ يف ٖصا اجملاٍ 
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 105                                                َكذلسات ع١ًُٝ يٓؿط ايسع٠ٛ 

 107                                                 بٝإ سعب ايٓٗه١ اٱغ٬َٞ 

 113                                                     ايؿكٌ ايعاؾط 

 113                         ايع٬ق١ بني ايبرلٜػذلٜٚها ٚ أسساخ اـًٝر 

 116                                         ك١ ملاشا اؿؿس ايعػهطٟ يف املٓڀ

  130                                                              ايتعإٚ َع ايهٜٛت

  135                                                                َٔ ؾُهِ ْسٜٓهِ

 137                                                               اـامت١ 

 

 

 


